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M ü q ə d d i m ə 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə 

Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  

Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İŞLƏNİLİB VƏ 

TƏQDİM EDİLİB. 

2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 

2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə TƏSDİQ EDİLİB. 

3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  Əmri ilə 

QÜVVƏYƏ MİNİB. 

4.   Bu standart ГОСТ 22266-94 “Цементы сульфатостойкие. Технические 

условия” Dövlətlərarası  standartın Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi 

üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır. 

5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi 

bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və 

yayılması qadağandır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

SULFATADAVAMLI  SEMENTLƏR 

Texniki şərtlər  

ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ                                       AZS 531 – 2011 
Tехнические условия                                                                  (ГОСТ 22266-94) 

SULPHATE – RESİSTANT CEMENTS 

Specifications 

 

     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 

 

1  TƏTBİQ  SAHƏSİ 

       Bu standart tərkibində sulfatlar olan aqressiv mühitin təsiri zamanı 

korroziyaya davamlı beton və dəmirbeton konstruksiyaların hazırlanmasinda 

istifadə olunan sulfatadavamlı sementlərə (sonralar-sementlərə) aiddir. 

       Bu standartın bütün tələbləri məcburidir. 

2  İSTİNAD  OLUNAN  NORMATİV  SƏNƏDLƏR 

Bu standartda istifadə edilən standartların siyahısı A əlavəsində verilmişdir. 

3  TƏYİNLƏR 

          3.1 Maddə tərkibinə görə sulfatadavamlı sementlər aşağıdakı növlərə ayrılır: 

-  sulfatadavamlı portlandsement; 

-  mineral əlavəli sulfatadavamlı portlandsement; 

-  sulfatadavamlı posalıportlandsement; 

-  pussolanlı portlandsement. 

     3.2 Sementlər sıxılmada 28 günlük möhkəmlik həddinə görə 300, 400, 500 

markalarına ayrılır. 

     3.3 Sementin şərti işarələnməsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

    3.1 bəndinə görə sementin növü ГОСТ 10178-ə görə sementin qısaldılmış  

(PS, ŞPS) adlarını əlavə etməklə sulfatadavamlı  SD,  pussolanlı sementin isə  

PPS  kimi yazılmasına yol verilir; 

     -  3.2-yə görə sementin markası; 

-  sementdə əlavənin maksimum miqdarının işarələnməsi –Ə0, Ə20, Ə60; 

-  sementin plastikləşmə nişanəsi – PL; 

-  sementin hidratlaşma nişanəsi – HL; 

-  hazırki standartın nişanəsi. 
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Şərti nişanlamağa aid misallar  

1  20 %  əlavəli, 400 markalı plastikləşmiş sulfatadavamlı portlandsement; 

Sulfatadavamlı portlandsement 400-Ə20-PL ГОСТ 22266-94 

və yaxud 

                     SDPS 400-Ə20-PL ГОСТ 22266-94                              
2  300 markalı pussolanlı portlandsement;                                             

Pussolanlı portlandsement 300 ГОСТ 22266-94 

  yaxud  

                      PPS 300 ГОСТ 22266-94 

 

4 TEXNİKİ TƏLƏBLƏR 

        

Sementlər istehlakçı müəssisə tərəfindən təstiq olmuş texnoloji reqlamentə 

görə bu standartın tələblərinə uyğun hazırlanmalıdır. 

       4.1 Xüsusiyyətləri 

4.1.1 Sement istehsalında istifadə olunan klinkerin hesablanma yolu ilə 

alınan mineraloji tərkibi cədvəl 1-də göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.  

 Cədvəl  1 

 

 

Göstəricilərin adları 

Sementin növlərinə görə klinker üçün miqdar, %  kütlə çəkisi, 

çox olmamalıdır 

sulfatada-

vamlı 

portlandse-

ment 

mineral əlavəli 

sulfatadavamlı 

portlandsement 

sulfatadavamlı 

posalı port- 

landsement 

pussolanlı 

portland- 

sement 

Üçkalsiumlu  

silikatın    

(3CaO∙SiO2) 

miqdarı 

 

       50 

 

Normalanmır 

 

     Üçkalsiumlu 

       alüminatın 

(3CaO∙Al2O3) 

miqdarı 

                          

 

       5 

 

 

 

8 

 

Üçkalşiumlu 

alüminatla 

(3CaO∙Al2O3) 

dördkalsiumlu 

alümoferritin 

(4CaO∙Al2O3∙Fe2O3

) 

cəmi 

 

 

 

                      22 

 

 

 

              Normalanmır 

 Alüminium oksidin  

(Al2O3) miqdarı 

5 

 

Maqnezium oksidin         

(MgO) miqdarı 

5 
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4.1.2 Sementin tərkibindəki əlavələrin miqdarı onların növündən asılı olaraq 

cədvəl 2-yə uyğun olmalıdır. 
 

Cədvəl 2                                                                        Sementin kütləsindən, faizlə 

 

4.1.3 Mineral əlavəli sulfatadavamlı portlandsementdə istifadə olunan posa 

ilə pussolanin    ümumi miqdarı 20%-dən yuxarı olmamalıdır. 

4.1.4 Sulfatadavamlı posalı portlandsementdə  posanın miqdarının 10%-dən 

çox olmamaqla pussolan və ya kül (turştərkibli) ilə əvəz edilməsinə yol verilir. 

          4.1.5 Sementdə kükürd anhidridinin (SO3) miqdarı 3-cü cədvəldə 

göstəriləndən artıq olmamalıdır. 

 

Cədvəl 3                                                                                %-lə, çox olmamalıdır 

   

4.1.6 Sementin üyüdülməsi zamanı  sementin çəkisindən 0,3 %-dən çox 

olmamaqla  quru maddəyə hesablanmış plastikləşdirici və hidrofoblaşdırıcı səthi 

aktiv əlavələrin qatılmasına yol verilir.  

     Plastikləşdirilmiş sementin bütün növlərində 1:3 tərkibli sement–qum 

məhlulunun hərəkətliliyi elə olmalıdır ki, su sement nisbəti 0,4-ə bərabər olduqda 

standart konusda yayılma 135mm-dən az olmamalıdır. 

   Hidrofob sementlər səthinə düşən su damcılarını 5 dəqiqə müddətində özünə 

çəkməməlidir. 

      4.1.7 Sementin istehsalı zamanı üyüdülmə prosesini intensivləşdirmək üçün 

sementin çəkisinin 1%-dən artıq olmamaq şərti ilə texnoloji əlavələr qatmaq 

mümkündür. 

 

 

 

      

      Sementin növləri 

Əlavənin miqdarı 

Dənəvərləşmiş domna posası,  

elektrotermfosfat posası 

      pussolan 

Sulfatadavamlı portland- 

sement 

                            Yol     verilmir 

Mineral əlavəli sulfatada- 

vamlı portlandsement 

           10-dan  çox və 20-dən  az 

Sulfatadavamlı posalı 

portlandsement 

40-dan  çox və 60-dan  az                _ 

 

Pussolanlı portlandsement 

                            _ 20-dən   çox və 

40-dan  az  

    Sementin növlərı SO3-ün miqdarı 

 Sulfatadavamlı portlandsement 

Mineral əlavəli sulfatadavamlı portlandsement 

Sulfatadavamlı posalıportlandsement 

Pussolanlı portlandsement 

3,0 

3,0 

4,0 

3,5 
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Texnoloji əlavənin istifadəsinin effektliyi, həcminin onların betonun 

xassəsinə mənfi təsirinin olmaması sement və betonun sınaq nəticələri ilə 

təsdiqlənməlidir. 

4.1.8 Sementin sıxılmaya görə möhkəmlik həddi cədvəl 4-də göstərilən 

qiymətlərdən az olmamalıdır. 

 

  Cədvəl 4                                                                                                         

                                                            

4.1.9  Qaynayan suda nümunələrin sınaq zamanı sementin həcmi bərabər 

dəyişməlidir. 

4.1.10  Sementdə tutmanın başlanğıcı yoğrulma anından başlayaraq 45 

dəqiqədən tez, sonu – 10 saatdan gec olmamalıdır. 

         4.1.11  Sementin üyüdülmə narınlığı, xüsusi  səthin təyini ilə, 250 m
2
/kq  az 

olmamalıdır. Çökmə mənşəli əlavələri olan sementlərin üyüdülmə narınlığı, ГОСТ 

6613-ə əsasən 008№-li ələkdə qalan qalıqla təyin edilir. Ələkdə qalan qalıq         

ələnən nümunənin çəkisinin 15%-dən çox olmamalıdır. 

4.1.12 Sementdə qələvinin miqdarı müqavilə əsasında müəyyən olunur. 

4.2  Materiallara olan tələbat 

Sulfatadavamlı sementin hazırlanmasında istifadə olunanlar: 

     -cədvəl 1-dəki normalanmış tərkibə uyğun portlandsement klinkeri; 

     -ГОСТ 4013-ə görə gips daşı. Normativ sənədlərə uyğun gələn kalsium 

sulfat tərkibli digər materialların istifadəsinə yol verir; 

       -normativ sənədlərə uyğun aktiv mineral əlavə; 

       -ГОСТ 3476-ya görə dənəvərləşmiş domna və ya elektrotermofosfat 

posaları. 

Əlavəli sulfatadavamlı  sementin  hazırlanmasında  istifadə  olunan  posanın 

tərkibində  alüminium    oksidin  (Al2O3)  miqdarı  8 % -  dən  çox,  sulfatadavamlı 

posalıportlandsementin hazırlanmasında istifadə olunan posada isə 12%-dən çox 

olmamalıdır. 

    Sulfatadavamlı sementlərin istehsalında istifadə olunan xammal 

materiallarında və əlavələrdə təbii radionuklidlərin aktivliyinin xüsusi effektliyi 

740 Bk/kq-dan çox olmamalıdır. 

4.3 Markalanma və qablaşdırılma 

Sementlərin markalanma və qablaşdırılması ГОСТ 30315-ə əsasən aparılır. 

 

Sementin növləri Sementin markası Sıxılmada 28 günlük 

möhkəmlik həddi, MPa 

Sulfatadavamlı portlandsement 

Mineral əlavəli sulfatadavamlı 

portlandsement 

Sulfatadavamlı  posalıport- 

landsement 

Pussolanlı portlandsement 

  

400 

400 

500 

300 

400 

300 

400 

39,2 

39,2 

49,0 

29,4 

39,2 

29,4 

39,2 
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5 QƏBUL QAYDASI 

 

Sementlərin qəbulu ГОСТ 30515 ilə aparılır. 

Sement partiyasının keyfiyyət sənədində onun alınmasında istifadə olunan 

xammal materiallari və əlavələrdə olan təbii radionuklidlərin xüsusi effektliyinin 

maksimal qiyməti göstərilməlidir. 

 

6  YOXLAMA ÜSULLARI 

   

6.1 Sementin fiziki-mexaniki xassələri ГОСТ 310.1-310.4-ə görə təyin 

olunur. 

6.2  Klinker və sementin kimyəvi analizi ГОСТ 5382-ə görə təyin olunur. 

6.3 Kimyəvi analizin nəticəsinə əsasən klinkerin tərkibində üçkalsiumlu 

silikat (3CaO∙SiO2), üçkalsiumlu alüminat (3CaO∙Al2O3), dördkalsiumlu 

alümoferrit (4CaO∙Al2O3∙Fe2O3) və qələvi oksidlərinin (R2O) cəmi aşağıdakı 

düsturla hesablanır 

 

3CaO∙SiO2=4,07(CaO-CaOsb)-7,6(SiO2-SiO2 sb)-6,7Al2O3-1,42Fe2O3            (1) 

 

                                3CaO∙Al2O3=2,65(Al2O3-0,64Fe2O3)                                (2) 

 

                                4CaO∙Al2O3∙Fe2O3=3,04Fe2O3                                                                 (3) 

 

                                    R2O=Na2O+0,658K2O                                                   (4) 

                                                                                                                                                                                           

6.4  Sement istehsalı üçün işlədilən xammal materialları və əlavələrdə təbii 

radionuklidlərin aktivliyinin xüsusi effektliliyi, ГОСТ 30108-ə görə təyin 

olunması vacibdir. 

 

7  NƏQLETMƏ VƏ SAXLANILMA 

 

Sementlərin daşınması və saxlanılması ГОСТ 30515-ə görə  aparılır. 

 

8  İSTİFADƏ ÜÇÜN GÖSTƏRİŞ 

 

Sementlərin betona xüsusi tələblərdən asılı olaraq, cədvəl 5-ə uyğun 

işlədilməsi təklif olunur. 
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Cədvəl 5 

 

Betona edilən 

xüsusi tələblər 

Sulfatada-

vamlı  

portland-

sement 

Mineral əlavəli 

sulfatadvamlı  

portlandsement 

Sulfatadavamlı 

posalıportlandse-

ment 

Pussolanlı 

portlandse- 

ment 

Sulfatların 

miqdarından asılı 

olaraq aqressiv 

mühitin təsiri 

zamanı korroziyaya 

davamlılıq 

 

 

Bütün növ sementlərdən istifadə etmək olar 

Sulfatların miqda 

rından asılı olan 

aqressiv mühitin 

təsiri, eyni vaxtda 

mütəmadi olaraq 

donma və ərimə, 

yaxud nəmlənmə və 

quruma zamanı 

korroziyaya 

davamlılıq 

 

 

 

 

İcazə verilir 

 400 markalı 

sementdən ancaq o 

şərtlə istifadə etmək 

olar ki, sement və 

betonun tərkibinə 

daxil edilmiş səthi 

aktiv əlavələr 

şaxtayadavamlılığı 

artırmış olsunlar 

 

 

 

İcazə 

verilmir 

 Sulfatların 

miqdarından asılı 

olan aqressiv 

mühitin təsiri və 

istilik ayrılmanın 

azalmasından asılı 

olan korroziyaya 

davamlılıq 

 

 

 

Bütün sementlərdən istifadə etmək olar 

 

9 İSTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ  
 

Sementin tədarükü zamanı onun daşınması və saxlanması qaydalarına, 

kisələrə yüklənəndə 60 gün müddətində, qalaq halında yükləmədə isə istehlakçının 

aldığı andan 60 gündən çox olmamaq şərtinə əməl olunarsa istehsalçı sementin bu 

standartın bütün tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir. 
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Əlavə A 

(Sorğu) 

 

     İSTİNAD OLUNAN STANDARTLAR 

 

ГОСТ  310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

ГОСТ  310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола 

ГОСТ  310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания  и равномерности изменения объема 

ГОСТ   310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные 

гранулированные для производства цементов 

ГОСТ   4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства 

вяжущих материалов. Технические условия 

ГОСТ   5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы 

химического анализа  

ГОСТ   6613-86  Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. 

Технические условия 

 

ГОСТ   10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

ГОСТ    30108-98  Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УДК 691.54: 006.354     МКС 91.100.10     Ж12         ОКСТУ 5732  

 

Əsas sözlər: sulfatadavamlı sement, korroziyaya qarşı davamlılıq, klinker, mineral 

əlavə, pussolan 
 

 


