
العدد العدد 27
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 26 رجب رجب عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 4 مايو مايو سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اHــادة اHــادة 3 : تـــعـــدل اHــادة 11 من الـــقـــرار اHــؤرخ في 19
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 28 مــارس ســنـة 2016

واHذكورأعالهr كما يأتي :
"اHادة 11 : تستفيـد اHصالح اHالية الـتابعة للوزارة
اHـــكــلـــفـــة بـــاHـــالـــيـــةr ومــصـــالـح بــريـــد اجلـــزائـــرr والـــبـــنــوك
وشــركـات الـتـأمـY عـمـولـة تـوظــيف اكـتـتـاب من اخلـزيـنـة
قــــدرهــــا 1,00% مـن مــــبـــــلغ رأس اHــــال اHـــــكــــتــــتـب فــــعال أو
اHـــكـــتـــتب بـــصـــفـــة نـــهـــائـــيــة فـي الـــيـــوم األخــيـــر مـن فـــتــرة

االكتتاب".
اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 25 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 3

مايو سنة 2016.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة الصناعة واAناجموزارة الصناعة واAناجم
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 7 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة r2016 يــــتــــضـــمـن اعـــتــــمـــادr يــــتــــضـــمـن اعـــتــــمـــاد

الالئحة الفنية اHتعلقة باإلسمنت العادي.الالئحة الفنية اHتعلقة باإلسمنت العادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا
rدينةHووزير السكن والعمران وا

rووزير األشغال العمومية
rووزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة  Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتـــعــــلق �ـــراقــــبـــة مـــطـــابــــقـــة اHـــواد اHــــنـــتـــجـــة مــــحـــلـــيـــا

rتمّمHعدّل واHا rستوردةHوا
- وبــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

r2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عـــام 1423 اHــواق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
r2008 الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران

rتممHعدل واHا
- و�ــقـــتــضــى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقــم 241-14
اHـــــــؤرخ فـــي أوّل ذي الـــــقــــــعـــــــدة عـــــــام 1435 اHـــــوافــق 27
غـــــشـــت ســـــــنــــة 2014 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــيـــــــات وزيــــــر

rناجــمHالصناعــة وا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1424 اHــــوافق 4  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2003
واHـتــضـمن اHــواصـفـات الــتـقــنـيـة والــقـواعـد اHــطـبــقـة عـلى

rاإلسمنت
يقــررون ما يأتي :يقــررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 05-464 اHـؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اHـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
الـقـرار إلى اعـتـمـاد الالئـحـة الـفـنـيـة اHـتـعـلـقـة "بـاإلسمـنت

العادي".
اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد الالئـحـة الفـنـيـة اHـلـحقـة بـهـذا الـقرار
اخلـــصــائص الـــفــنـــيــة والـــقــواعـــد اHــطـــبــقـــة عــلى اإلســـمــنت

العادي.
3 : : تــســـري أحــكــام هــذا الــقــرار بــعـــد ســتــة (6) اHـادة اHـادة 

أشهــر من تاريـخ نشـره في اجلريدة الرسميـة.
اHادة اHادة 4 : : يلغى الـقرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في
3 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 4  يــونـــيــو ســـنــة 2003
واHـتــضـمن اHــواصـفـات الــتـقــنـيـة والــقـواعـد اHــطـبــقـة عـلى

اإلسمنت.
اHـادة اHـادة 5 : : يـنشـر هـذا الـقــرار في اجلريـــدة الـرسـمـية

للجمهوريــة اجلزائرية الد£قراطيــة الشعبيـة.
حـرر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

7 يناير سنة 2016.
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اHلحقاHلحق

الئحة فنية جزائرية مـتـعـلـقة بـاإلسمنت العاديالئحة فنية جزائرية مـتـعـلـقة بـاإلسمنت العادي

الدائرة الوزارية اHبادرة : وزارة الصناعة واHناجمالدائرة الوزارية اHبادرة : وزارة الصناعة واHناجم

األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :
- حماية سالمة األشخاص.

- حماية االقتصاد الوطني.

األخطار اHترتبة في حالة عدم حتقيق الهدف أو األهداف الشرعية :األخطار اHترتبة في حالة عدم حتقيق الهدف أو األهداف الشرعية :
- التقليص من اHـقاومة اHيكانيكـية للخرسانة يـعرض للخطر اHتطـلبات اخلاصة بد£ومة الـهياكلr وقد يعرض حياة

 rللخطر YستعملHا
- اHالط أو اخلـرسـانـة الـنـاجتـة عن اإلسـمـنت غـيـر اHـطـابق لـلـمـواصـفـاتr نـاقص االنـفـتـاحr �ـا يؤدي إلـى خـسائـر عـلى

  rستوى االقتصاديHا
- إتالف خصـائص اخلرسانة وتآكل البنـيات في حالة ما إذا كانت كمـية اHواد اHضافة لإلسمـنت أكبر �ا تنص عليه

اHواصفة السارية اHفعول اخلاصة باإلسمنت.

1 - اHوضوع ومجال التطبيق : - اHوضوع ومجال التطبيق :

حتــدد هـذه الـالئـحــة الـفــنـيــة خـصــوصـيـات 27 نـوعــا من اإلسـمــنت الـعــادي اخملـتــلف ومـكــونـاتـهــا. إنّ تـعــريف كل واحـد من
اإلسمنت يـتضمن الـنسب التي ينـبغي تشـكيل اHكـونات منهـا من أجل إنتاج أنـواع مختلـفة من اإلسمـنت ذات تسعة (9)

أصناف من اHقاومة.

حتدد هـذه الالئحـة الفـنـية كـذلك اHتـطلـبات الـتي ينـبغي أن تـلبـيهـا اHـكونـات مثل اHـتطـلبـات اHيـكانـيكـية والـفيـزيائـية
والـكـيـمـاويـة �ـا في ذلكr عـنــد االقـتـضـاءr اHـتـطـلـبـات اخلـاصـة بـحـرارة اإلمــاهـة اHـطـبـقـة عـلى هـذه اHـنـتـوجـات الـ 27 وعـلى

صنف مقاومة الضغط.

2 - مصادر التوثيق والتقييس : - مصادر التوثيق والتقييس :

- م.ج 442 إسمنت : التركيبة واخلاصية ومعايير اHطابقة لإلسمنت العادي. 

- م.ج 5040 إسمنت - تقييم اHطابقة.

- م.ج 5026 الروابط الهيدرولية - مراقبة جودة التسليم - التعبئة والعالمات.

- م.ج 230 إسمنت - حتديد زمن الشك االبتدائي واالستقرار.               

- م.ج 234 طرق اختبار اإلسمنت  � حتديد اHقاومات اHيكانيكية.

- م.ج 5097 طرق اختبار اإلسمنت - حرارة اإلماهة -الطريقة عبر التذويب.

- م.ج 5061 طرق اختبار اإلسمنت  � تعيY حرارة اإلماهة - طريقة نصف إدياباتيك.
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- م.ج 5042 طرق اختبار اإلسمنت - التحليل الكيميائي لإلسمنت.

- م.ج 1952 طرق اختبار اإلسمنت - التجارب البوزوالنية لإلسمنت البوزوالني .

- م ج 231 طرق اختبار اإلسمنت  � تعيY نعومة اإلسمنت.

- م.ج 254 طرق اختبار اإلسمنت � طرق اقتطاع وأخذ عينات اإلسمنت.

.YيثلHم.ج 1948 اختبارات حتديد اخلصائص الهندسية للركام - تأهيل الركام الناعم - اختبار أزرق ا -

- م.ج 17058 طريقة اختبار الرماد اHتطاير - حتديد محتوى أكسيد الكالسيوم الطليق.

- م.ج 17059 تعيY الكربون العضوي الكلي في احلجر اجليري.

- م.ج 5039 الروابط الهيدروليكية - مرشد استعمال اإلسمنت.

- م.ج 16002 اخلرسانة � اخلصائص واألداء واإلنتاج واHطابقة.

- م.ج 443 الروابط الهيدروليكية - اإلسمنت لألشغال في اHياه ذات محتوى عال من الكبريتات. 

مالحظة مالحظة : بالنسبة للمواصفـات اHذكورة أعالهr األخذ بعY االعتبار النسخـة األخيرة من اHواصفات اجلزائرية السارية
اHفعول.

3 - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها : - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :

3 -  - 1 مكونات اإلسمنت مكونات اإلسمنت

يبـY اجلـدول األول أدناهr 27 نـوعـا مـن عـائـلـة اإلسـمـنت الـعـادي اHـعــاجلـة في هـذه الالئـحـة الـفـنـيــة وكـذلك تـرقـيـمـهـا. يـتم
جتميعها في خمسة أصناف رئيسيةr كاآلتي :

r(CEM I) الصنف األول : اإلسمنت البورتالندي

r(CEM II) ركبHالصنف الثاني : اإلسمنت البورتالندي ا

r(CEM III) الصنف الثالث : إسمنت خبث الفرن

r(CEM IV) الصنف الرابع : اإلسمنت البوزوالتي

.(CEM V) ركبHالصنف اخلامس : اإلسمنت ا

ينبغي أن تكون مركبات مختلف أنواع اإلسمنت مطابقة للمتطلبات احملددة في اجلدول األول أدناه.

مالحظة : مالحظة : من أجل وضوح التعريفاتr ترجع اHتطلبات اخلاصة بالتركيب إلى مجموع اHركبات األساسية و الثانوية.

يـنــبــغي أن يــكــون اإلسـمــنت اHــنــتـوج الــتــام مـكــونــا من مــجـمــوع اHــركــبـات األســاســيـة والــثــانــويـة إلى جــانب ســولــفـات
الكالسيوم الضروري (أنظر 5.4 من م.ج 442) وكل اHواد اHضافة (أنظر 5.5 من م.ج 442).
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اجلدول اجلدول 1 : الـ  : الـ 27 منتوجا من عائلة اإلسمنت العادي منتوجا من عائلة اإلسمنت العادي

اع
نو

األ
اع
نو

األ
ية
يس

رئ
ال

ية
يس

رئ
ال

ترقيم ترقيم 27 منتوجا منتوجا
(أنواع من اإلسمنت العادي)(أنواع من اإلسمنت العادي)

(a (النسبة في الكتلة) التركيب (النسبة في الكتلة) التركيب

اHكونات الرئيسيةاHكونات الرئيسية

جفائيجفائيكلنكركلنكر
الفرنالفرن
العاليالعالي

دخاندخان
السيليسالسيليس

رمادرمادالبوزوالتيالبوزوالتي
متطايرمتطاير

شيستشيست
متكلسمتكلس

اجليراجلير

عي
بي

ط
عي

بي
ط

   اإلسمنت
البورتالندي
اإلسمنت

البورتالندي
احلليبي
اإلسمنت

البورتالندي
بدخان

السيليس
اإلسمنت

البورتالندي
بالبوزوالن

اإلسمنت
البورتالندي

بالرماد
اHتطاير
اإلسمنت

البورتالندي
بالشيست
اHتكلس
اإلسمنت

البورتالندي
اجليري

اإلسمنت
البورتالندي

اHركب(ج)
إسمنت
الفرن
العالي

اإلسمنت
البوزوالني(ج)

اإلسمنت
اHركب (ج)

CEM I

CEM II/A-S 
CEM II/B-S

CEM II/A-D

CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W

CEM II/A-T
CEM II/B-T

CEM II/A-L
CEM II/B-L

CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

CEM II/A-M

CEM II/B -M

CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C

CEM IV/A

CEM IV/B

CEM V/A

CEM V/B

100-95

94-80
79-65

94-90

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80
79-65

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80

79-65

64-35
34-20
19-5

89-65

64-45

64-40

38-20
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بي

ط
عي

بي
ط
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ج

ير
ج
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 I

CEM
II

CEM
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CEM
IV

CEM
V 
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ا
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ا
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س

سي
كل

سي
كل

KSD بPQVWTLLL

5-0

5-0
5-0

5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0
5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0

5-0

5-0
5-0
5-0

5-0

5-0

5-0

5-0

-

20-6
35-21
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-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
-
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-
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-
-
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-
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-
-

-
-
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-
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-

-
-
-
-
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-
-
-

-
-

-
-

20-6
35-21

20-12

35-21

65-36
80-66
95-81

-

-

30-18

49-31

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

35-11

55-36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20-12

35-21

أ) القيم اHبينة في اجلدول تشير إلى مجموع اHكونات االبتدائية والثانوية. 
ب) نسبة دخان السيليس محددة بـ 10 %.

ج) في حـالـــة مـركـبــــات إسـمـنــت بـورتالنـــد اHركـــب CEM II/B-M و r CEM II/A-M إسـمـنـــت الـبوزوالنـي CEM IV/A واإلسـمنت
اHركب CEM V/A و rCEM V/B يجب أن تكون اHكونات الرئيسيةr بخالف الكلينكرr مذكورة في تسمية من اإلسمنت.
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CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5

CEM III/B-SR

CEM III/C-SR

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

(SR إسمنت) قاوم للكبريتاتHقاوم للكبريتات (إسمنت  اإلسمنت العادي اH2.3 اإلسمنت العادي ا

اجلدول 2 يظـهر سبعة (7) منتجـات من عائلة اإلسـمنت العادي اHـقاوم للـكبريتـات r ®ّ تصنيـفها في ثالثة (3) أنواع
رئيسيةr كما يأتي :

- إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات :

* CEM I-SR 0 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر = 0 %)

* CEM I-SR 3 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات( محتوى ال C3A من الكلنكر ≤ 3 %)

* CEM I-SR 5 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≤ 5 %).

- إسمنت خبث الفرن مقاوم للكبريتات :

* CEM III/B-SR إسمنت خبث الفرن اHقاوم للكبريتات (بدون اشتراط حملتوى الـ C3A من الكلنكر).

* CEM III/C-SR إسمنت خبث الفرن اHقاوم للكبريتات (بدون اشتراط حملتوى الـ C3A من الكلنكر).

- إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات :

* CEM IV/A-SR إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات (محتوى الـ C3A من الكلنكر ≤ 9 %).

* CEM IV/B-SR إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات (محتوى الـ C3A من الكلنكر ≤ 9 %).

اجلدول اجلدول 2 : اHنتجات السبعة لعائلة اإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات : اHنتجات السبعة لعائلة اإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات

األنواع األساسيةاألنواع األساسية
ترميز اHنتجات السبعةترميز اHنتجات السبعة

(أنواع اإلسمنت(أنواع اإلسمنت
الشائع اHقاوم للكبريتات)الشائع اHقاوم للكبريتات)

اHكونات (النسبة الكتلية) اHكونات (النسبة الكتلية) (أ)(أ)

اHكوناتاHكوناتاHكونات الرئيسيةاHكونات الرئيسية
الثانويةالثانوية

كلنكركلنكر
K

خبتخبت
الفرنالفرن
العاليالعالي

S

الرمادالرماد
اHتطايراHتطاير

السيليسيالسيليسي
V

البوزالنالبوزالن
الطبيعيالطبيعي

P

إسمنت بورتالند
اHقاوم للكبريتات

إسمنت خبث الفرن
اHقاوم للكبريتات 

اإلسمنت البوزوالني
اHقاوم للكبريتات (ب) 

100-95

34-20

19-5

79-65

64-45

-

80-66

95-81

-

-

-

-

-

-

-

-

5-0

5-0

5-0

5-0

5-0

CEM I

CEM III

CEM IV35-21

55-36

أ) القيّم اHشار إليها في اجلدول تدّل على مجموع اHكونات الرئيسية والثانوية.
ب) بـالـنـسـبـة لإلسـمـنت الـبـوزالني اHـقـاوم لـلـكـبـريـتاتr مـن الـنوع CEM IV/A-SR و CEM IV/B-SR فـإن اHـكـونـات األسـاسـية من

غير الكلنكرr يجب ذكرها  عند تعيY اإلسمنت.
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3.3 - متطلبات ميكانيكية  - متطلبات ميكانيكية :

1.3.3 - اHقاومة العادية :  - اHقاومة العادية : 

اHـقـاومـة الــعـاديـة لإلسـمــنت هي مـقـاومـة الــضـغط الـتي يـتم حتــديـدهـا وفـقـا Hــتـطـلـبـات اHــواصـفـة اجلـزائـريـة م ج 234
والتي تقاس بـ 28 يوماr ينبغي أن تطابق متطلبات اجلدول 3 أدناه.

 .52 r5 الصنف r42 r5 الصنف r32 r5 قاومة العادية وهي : الصنفHتمت تغطية ثالثة (3) أصناف من ا

2.3.3 - مقاومة الضغط اHبكرة : - مقاومة الضغط اHبكرة :

مـقاومـة الضـغط اHـبكـرة لإلسمـنت هي مـقاومـة الضـغط الـتي يتم حتـديدهـا وفـقا Hـتطـلبـات اHـواصفـة اجلزائـرية م.ج
234 بعد يومY أو سبعة أيامr وينبغي أن تطابق متطلبات اجلدول (3) أدناه.

كل صنف من اHقاومة العادية يعادل ثالثة أصناف من مقاومة الضغط اHبكرة :  

N بكرة العادية ويرمز لها بالرمزHصنف من مقاومة الضغط ا -

R  بكرة العالية ويرمز لها بالرمزHصنف من مقاومة الضغط ا  -

.L  نخفضة ويرمز لها بالرمزHبكرة اHصنف من مقاومة الضغط ا -

الصنف L يطبق فقط على اإلسمنت CEM III وهو إسمنت الفرن العالي ذو مقاومة ضغط مبكرة منخفضة .

اجلدول اجلدول 3 : اHتطلبات اHيكانيكية والفيزيائية احملددة في شكل قيم خاصية : اHتطلبات اHيكانيكية والفيزيائية احملددة في شكل قيم خاصية

صنف مقاومةصنف مقاومة
الضغطالضغط

فترة بدء القبضفترة بدء القبض

L 32,5 أ

N 32,5

R 32,5

L 42,5 أ

N 42,5

R 42,5

L  52,5 أ

N 52,5

R 52,5

االستقراراالستقرارمقاومة الضغط (ميجا باسكال)مقاومة الضغط (ميجا باسكال)
(التمدد)(التمدد) مقاومة عاديةمقاومة عاديةمقاومة ضغط مبكرةمقاومة ضغط مبكرة

°دقيقةدقيقة28 يوما يوما7 أيام أياميومانيومان

-

-

10.0 ≤

-

10.0 ≤

20.0 ≤

10.0 ≤

20.0 ≤

30.0 ≤

12.0 ≤

16.0 ≤

-

16.0 ≤

-

-

-

-

-

32.5 ≤

42.5 ≤

52.5 ≤

75 ≤

60 ≤

45 ≤

10 ≥

52.5 ≥

62.5 ≥

-

.CEM III أ) صنف مقاومة ضغط فقط لإلسمنت
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4.3 - متطلبات فيزيائية : - متطلبات فيزيائية :

1.4.3 - فترة بدء القبض : - فترة بدء القبض :

مـحـددة حـسب اHـواصـفـة اجلـزائـرية م.ج r230 يـنـبـغي أن تـوافق فـتـرة بـدء القـبض اHـتـطـلـبـات اHـذكـورة في اجلدول 3
أعاله.

2.4.3 - االستقرار (التمدد). - االستقرار (التمدد).

محددة حسب اHواصفة اجلزائرية م.ج r230 ينبغي أن يوافق التمدد اHتطلبات اHذكورة في اجلدول 3 أعاله.

3.4.3 - حرارة اإلماهة. - حرارة اإلماهة.

يـجب أالّ تـزيـد حــرارة إمـاهـة اإلسـمـنت الــعـادي مـنـخـفض حــرارة اإلمـاهـة عن نـســبـة اخلـصـوصـيـة 270 جـول/غ  طـبـقـا
للمواصفة اجلزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام أو طبقا للمواصفة اجلزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة.

.(LH) Yنخفضة باحلرفHيشار لإلسمنت العادي ذي حرارة اإلماهة ا

مالحـظـة مالحـظـة 1 : لــقـد لـوحظ أن نـتـائج االخـتــبـار اHـنـجـزة طـبـقـا لــلـمـواصـفـة اجلـزائـريـة م.ج 5097 عـنـد 7 أيـام تـتـسـاوى مع
الـنــتـائج احملـصـل عـلـيــهـا من الـتــجـارب اHـنــجـزة طـبــقـا لـلــمـواصـفــة اجلـزائـريـة م.ج 5061 بـعـد 41 سـاعــةr ومع ذلك فـفي حـال

التنازع بY اخملابر فمن اHالئم أن تكون الطريقة اHطبقة موضوع اتفاق. 

مالحـظة مالحـظة 2 : اإلسـمـنت ذو نـسبـة حـرارة اإلمـاهة أعـلى يـكـيّف حسـب بعض الـتـطـبيـقـات. من الـضروري أن تـكـون هذه
.(LH) ستخدم وأن ال يكون اإلسمنت قد حدد كإسمنت ذي حرارة إماهة منخفضةHصنع واHا Yالنسبة موضوع اتفاق ب

5.3 - متطلبات كيميائية : - متطلبات كيميائية :

مـحــددة طـبـقـا لــلـمـواصــفـات اHـذكـورة فـي الـعـمـود 2 من اجلـدول r4 ويـنـبــغي أن تـكـون خـصـائـص اإلسـمـنتr من حـيث
الـنـوع وصـنف اHـقـاومة اHـبـيّـنـة في الـعـمودين 3 و4 من هـذا اجلدولr مـطـابـقـة لـلنـسب اHـبـيـنـة في الـعـمود 5 من اجلـدول 4

أدناه.
اجلدول اجلدول 4 : اHتطلبات الكيميائية احملددة في شكل قيم خاصية : اHتطلبات الكيميائية احملددة في شكل قيم خاصية

4

الفقد باحلرق

بقايا غير قابلة للذوبان

(SO3) احملتوى من الكبريتات

احملتوى من الكلورير

 البزوالنية

35

اHتطلباتاHتطلباتصنف اHقاومةصنف اHقاومةنوع اإلسمنتنوع اإلسمنتمرجع التجربةمرجع التجربة

م.ج  5042

م.ج  5042

م.ج  5042

م.ج 5042

م.ج 1952

CEM I
CEM III

CEM I
CEM III

CEM I
CEM II
CEM IV
CEM V

CEM III

كل األنواع

CEM IV

 % 5.0 ≥ 

 % 5.0 ≥

 % 3.5 ≥

 % 4.0 ≥

 % 0.10 ≥

نتائج مرضية عند االختبار

1

اHكوناتاHكونات

كل األصناف

كل األصناف

32,5 N
32,5 R
42,5 N
42,5 R
52,5 N
52,5 R

كل األصناف

كل األصناف

كل األصناف

2
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6.3 - متطلبات الد£ومة : - متطلبات الد£ومة :

- اHتطلبات اHالئمة معطاة في م ج 16002.

- يجب أن يلـبي اإلسمـنت العـادي اHقـاوم للكـبريـتات اHـتطلـبات الـكيـميائـية اإلضـافيـة احملددة فى اجلدول 5. ويجب
.SR قاوم للكبريتات بالرمزHأن يعرف اإلسمنت العادي ا

اجلدول اجلدول 5 : متطلبات إضافية محددة في شكل قي : متطلبات إضافية محددة في شكل قيّم خاصية لإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتاتم خاصية لإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات

4

(SO3) احملتوى من الكبريتات

C3 A  في  الكلنكر

البوزوالنية 

35

اHتطلباتاHتطلبات (أ) (أ)صنف اHقاومةصنف اHقاومةنوع اإلسمنتنوع اإلسمنتمرجع التجربةمرجع التجربة

م.ج 5042

م.ج  5042

أ)

م ج 1952

CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5

CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

CEM I-SR 0

CEM I-SR 3

CEM I-SR 5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

 % 3.0 ≥ 

 % 3.5 ≥

 % 0 =

 % 3.0 ≥

 % 5.0 ≥

 % 9.0 ≥

يجب أن تكون نتائج
االختبار إيجابية

بعد 8 أيام 

1

اHكوناتاHكونات

N 32,5
R 32,5
N 42,5

R 42,5
N 52,5
R 52,5 

كل األصناف

كل األصناف

2

أ) في انتظـار االنتهـاء من طريقـة االختبـارr يجب أن يتم حتـديد محـتوى الكـلنكر C3A (أنظر الـنقطة 5.2.1 من م ج 442) على
أساس حتليل الكلنكر اHُحقق كجزء من ضبط إنتاج اHصنّع. 

7.3 - متطلبات التعبئة والتغليف والعالمات :  - متطلبات التعبئة والتغليف والعالمات : 

الـتـعبـئـــة والتـغـليــف ووضــع الـعالمــات لإلسـمنت يـجب أن يـستـجـيب لـلمـتـطلـبـات احملددة في اHـواصـفة اجلـزائـرية
م.ج 5026.

الكتلة الصافية من اإلسمنت في الكيس يجب أالّ تختلف أكثر أو أقل من r%1 من الكتلة اHبينّة على الكيس.

مثال :  كيس سعته 50 كلغ : يجب أن تكون الكتلة الصافية مساوية لـ 50 كلغ ± 0.5 كلغ. 
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1.7.3 - التسمية : - التسمية :

يجب أن يكون اإلسمنت r(CEM) على األقلr محددا عن طريق تـنقيط نوع اإلسمنتr متبوعا باألرقام r32,5 42,5 أو
52,5 مشيرا إلى صـنف اHقاومـة. للداللة عـلى صنف مقـاومة الضغط اHـبكرةr يـجب أن تضاف حروف N أو R أو rL حسب

احلالة.

.SR بعالمة rزيادة على ذلك rقاوم للكبريتاتHيجب أن يعرف اإلسمنت العادي ا

 .LH بعالمة rزيادة على ذلك rيجب أن يعرف اإلسمنت العادي ذو حرارة إماهة منخفضة

(S) ـطـابق للـمـواصفـة اجلزائـرية م ج 442 يحـتـوي على خـبث الـفرن الـعـالي احملببHمـثال مـثال 1 : إسمـنت الـفرن الـعالي ا
بنـسبة تـتراوح بY 81 % و 95 % بالـكتـلة ورتـبة مـقاومـة ضغط 32.5 ومـقاومـة ضغط مـبكـرة منـخفـضة ومـنخـفض حرارة

اإلماهة ومقاوم للكبريتات يعرف بــ :

CEM III/C 32.5 L - LH/SR - 442 إسمنت الفرن العالي م.ج إسمنت الفرن العالي م.ج

  مـثـال مـثـال 2 : إسـمـنـت بـورتالنـدي حــجـر جـيـري مــطـابق لـلــمـواصـفــة اجلـزائـريـة 442 يـحــتـوى عـلى حــجـر جـيـري بــنـسـبـة

تتراوح بY 6 % و 20 % بالكـتلة �حتوى TOC أقل من 0.50 % بالكتلة (L) ينتـمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32,5 ومقاومة
ضغط مبكرة عادية يعرف بــ :

CEM II/A-L 32.5 N - 442 إسمنت بورتالندي حجر جيري م.ج إسمنت بورتالندي حجر جيري م.ج

مـثال مـثال 3 : إسمـنت بـورتالنـدى مـركب مـطـابق لـلـمـواصـفـة اجلـزائـرية 442 يـحـتـوى عـلى كـمـيـة من خـبث الـفـرن الـعالي
احملبب (S) ورمـاد متـطايـر سيـليسي (V) وحجـر جـيري (L) بنـسبة تـتراوح بY 12 % و 20 % بالـكـتلـة وينـتمي إلى رتـبة

مقاومة ضغط 32.5 و£ثل مقاومة ضغط مبكرة عالية يعرف بــ :

CEM II/A-M (S-V-L) 32.5 R - 442 إسمنت بورتالندي مركب م.ج إسمنت بورتالندي مركب م.ج

2.7.3 - توضيحات إضافية : - توضيحات إضافية :

- الكمية الصافية محددة بالكيلوغرام.

- اسم البلد األصلي بالنسبة لإلسمنت اHستوردr اسم الصانع واHوضب و/أو اHستورد واسم شركته وعنوانه.

- تاريخ الصنع  ورقم احلصة.

- ملح قابل للذوبان مضاف (الصيغة الكيميائية - ملح المائي).

- اخلصائص الهيدرولية للرماد اHدمج (اHرجع الرماد الهيدرولي).

- اHواد اHساعدة اHضافة في اHصنع (التسمية التجاريةr اHلكية والنسبة) (أنظر اHادة 5.5 من م.ج 442).

ينـبغـي على الـصانـع أن يذكـر هذه الـتـوضيـحات عـلى األكـياسr وعـلى وصـول تسـلـيم الشـحنـة وغـيرهـا من الـعنـاصر
التشخيصية األخرى.                                                       

غـيـر أنّه فــيـمـا يـخص اإلســمـنت غـيـر اHــعـبـأ وغـيــر اHـوجه لـلـبــيع بـالـتـجــزئـةr يـسـمح بــأن تـبـيّن مالحــظـات الـعالمـات
اHذكورة أعالهr على الوثائق التي تصحبه فقط ويستثنى اسم ونوع اHنتوج.
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8.3 - مجال استخدام اإلسمنت :  - مجال استخدام اإلسمنت : 

اجلدول اجلدول 6

CEM I 42,5 42,5 و R

CEM I 52,552,5 و R

CEM II/A أو B 32,5 32,5 و R 

CEM II/A  أو B 42,5 42,5 و R 

CEM II/A 52,5 52,5 و R 

CEM II/A [D] 52,5 و
 R 52,5 بغبار السيليكا. 

CEM III A  أو B 32,5 ;

 52,5 و 42,5

CEM III/C 32,5 

CEM IV/A  أو B 32,5

CEM IV/A  أو B 42,5

CEM V/A 32,5

اخلرسانة اHسلحة أو مسبقة اإلجهاد مع جتريد سريع اHسبق الصنع.
اخلرسانة اHسلحة أو مسبق اإلجهاد مع جتريد سريع اHسبق الصنع.

الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية.
اخلرسانة عالية األداء

خـرسـانـة  في وضـعـيـة عـمـوديـة مـسـلــحـة أو الr مع جتـريـد سـريع. تـبـلـيطr تـثـبـيت
التربة.

أسس أو أشـــغــال حتت أرضــيـــة في وسط كــيـــمــيــائـي غــيــر عــدوانـي كــيــمـــيــائــيــا -
أشغال البناء.

خــرسـانـة مــسـلـحــة مـصـبــوبـة في اHــوقع أو مـســبـقـة الــصـنع  جتــريـد سـريعr وضع
سريع حتت اخلدمة خرسانة مبخرة أو مبخّرة ذاتياً.

اخلرسـانة اHـسلحـة أو مسبـقة اإلجهـاد مع جتريـد سريع اHسـبق الصنع - الـهياكل
التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية - خرسانة ذات أداء عالِ.

خــرســانـة ذات أداء عــالِ بـكـلِ اسـتــعـمــاالتــهـا خــرســانـة مــســبـقــة اإلجـهــاد مع جتــريـد
سريع اHسبق الصنع. خرسانة سائلة و قابلة للضخ.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة .

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.أشغال البناء

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.
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4 - إجراءات تقييم اHطابقة - إجراءات تقييم اHطابقة

1.4 - متطلبات عامة : - متطلبات عامة :

من أجل احـتيـاجـات اإلشهـاد باHـطـابقـة على اHـنتـجـاتr فإنّ مـطابـقـة اإلسمـنت وفقـا لهـذه الالئـحة الـفنـيـة تقـيّم طبـقا
للـمواصفة م.ج r5040 وفيما يتعلق �طابقة التغليفr فهي تقيّم طبقا للـمواصفة م.ج 5026.

يجب تقـييم مطـابقة 27 مـنتـوجا لهـذه الالئحـة الفنـية بـاستمـرار وعلى أسـاس االختـبارات التي جتـري على عـيّنات
مـعــيّـنــة. وحتـدد اخلــصـائـص وطـرق االخــتـبــار والـتــردد األدنى لالخــتـبــارات اHـطــبـقــة من أجل اخـتــبـارات اHــراقـبــة الـذاتــيـة
لـلـمـصـنعr فى اجلـدول 7 أدنـاه. وفـيـمـا يـتــعـلق بـتـردد اخـتـبـارات اإلسـمـنت الـذي لـيس مـوضع تـوزيع غـيـر مـنـقـطعr وكـذلك

غيرها من التفاصيلr أنظر إلى اHواصفة اجلزائرية م.ج 5040.

اجلدول اجلدول 7 : اخلواص وطرق االختبار واحلد األدنى لتكرارية االختبار للمراقبة اآللية : اخلواص وطرق االختبار واحلد األدنى لتكرارية االختبار للمراقبة اآللية
اHستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم اإلحصائياHستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم اإلحصائي

اختبار اHراقبة اآلتية اHستمرةاختبار اHراقبة اآلتية اHستمرة

اخلواصاخلواص
أنواع اإلسمنتأنواع اإلسمنت

اخملتبرةاخملتبرة
طريقة االختبارطريقة االختبار

(أrب)(أrب)

احلد األدنى لتكراريةاحلد األدنى لتكرارية
االختباراالختبار

طريقة التقييمطريقة التقييم
اإلحصائياإلحصائي

اHنتجاHنتج
اHعتاداHعتاد

الفترةالفترة
االبتدائيةاالبتدائية
Hنتج جديدHنتج جديد
من اإلسمنتمن اإلسمنت

التفتيش بواسطةالتفتيش بواسطة

القياساتالقياسات
(ج)(ج)

الصفاتالصفات
اHميزةاHميزة

7 6 5 4 3 2 1

x

x د)

x د)

x د)

x 4 أسبوعيا 

4 أسبوعيا 

4 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 شهريا هـ 

2 شهريا هـ 

م.ج 234

م.ج 230

م.ج 230

م.ج  5042

م.ج  5042

جميع األنواع 

جميع األنواع 

جميع األنواع 

CEMI , CEMIII

CEMI , CEMIII

مقاومة الضغط
اHبكرة واHقاومة

العادية 

زمن الشك
االبتدائي 

ثبات احلجم 
(التمدد)

الفقد باحلرق 

البقايا غير
القابلة للذوبان 
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اجلدول اجلدول 7  (تابع)  (تابع)

اختبار اHراقبة اآلتية اHستمرةاختبار اHراقبة اآلتية اHستمرة

أنواع اإلسمنتأنواع اإلسمنتاخلواصاخلواص
اخملتبرةاخملتبرة

طريقة االختبارطريقة االختبار
(أrب)(أrب)

احلد األدنى لتكراريةاحلد األدنى لتكرارية
االختباراالختبار

طريقة التقييمطريقة التقييم
اإلحصائياإلحصائي

اHنتجاHنتج
اHعتاداHعتاد

الفترةالفترة
االبتدائيةاالبتدائية
Hنتج جديدHنتج جديد
من اإلسمنتمن اإلسمنت

التفتيش بواسطةالتفتيش بواسطة

القياساتالقياسات
(ج)(ج)

الصفاتالصفات
اHميزةاHميزة

7 6 5 4 3 2 1

x د)

x د)

x د)

x

x د)

x

4 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

2 شهريا 

2 شهريا 

2 شهريا

1 شهريا

1 شهريا

م.ج 5042

م.ج 5042

م.ج  5042 ذ)

ر)

م.ج 1952

م.ج  5061
و م.ج 5097

ط)

جميع األنواع

جميع األنواع

CEM I-SRo
CEM I-SR3
CEM I-SR5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

CEM IV

إسمنت عادي ذو
حرارة إماهة
منخفضة

جميع األنواع 

محتوى
الكبريتات 

محتوى الكلورير

محتوى C3A في
الكلنكر

البوزوالنية 

حرارة اإلماهة

التركيب 

أ) عـندمـا يسـمح اجلـزء اHوافق لـ م.ج 442 بـذلكr فـمن اHـمـكن استـخـدام طرق أخـرى غـيـر تلك اHـشـار إلـيهـاr شـريـطة أن تـسـفر عن
نتائج مرتبطة بها ومساوية لتلك احملصل عليها مع طريقة اHرجعية.

ب) الطرق اHستخدمة جلمع وحتضير العيّنات ينبغي أن تتوافق مع متطلبات م.ج 254.
ج) إذا لم تكن البيانات موزعة توزيعا طبيعياr عندها £كن اختيار طريقة التقييم على أساس كل حالة على حدة.

د) إذا كان عدد العيّنات عيّنة واحدة كل أسبوعr على األقل خالل فترة اHراقبةr £كن إجراء التقييم بواسطة القياس.
هـ) عـنــدمـا ال تــتـجـاوز أي من نــتـائج االخــتـبـار 50 % من الــقـيـمــة اخلـاصـة عــلى فـتـرة 12 شـهـراr £ــكن خـفض تــكـراريـة االخــتـبـارات

لتكون مرة واحدة في الشهر.
و) فى احلـالة اخلـاصة لإلسـمنت CEM I من اHسـموح به أن يـتم حـساب مـحتوى C3A لـلكـلنـكر من الـتـحلـيل الكـيمـيائي لإلسـمنت.

ويجب أن يتم حساب محتوى C3A من العالقة C3A = 2,65 A - 1,69 F أنظر النقطة (5.2.1) من م.ج 442.
ز) في انـتـظـار اسـتــعـمـال طـريـقـة اخـتـبــارr يـجب أن يـحـدد مـحـتـوى  C3 A لـلـكـلـنـكــر انـطالقـا من حتـلـيل الـكــلـنـكـراHـنـجـز في إطـار

مراقبة اإلنتاج في مصنع اHنتج.
ح) للصانع اختيار طريقة االختبار اHناسبة.
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2.4 - معايير اHطابقة اHتعلقة باخلصائص اHيكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم : - معايير اHطابقة اHتعلقة باخلصائص اHيكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم :

1.2.4 - عموميات : - عموميات :

يعـتـبـر اإلسمـنت مـطـابقـا لـلمـتـطـلبـات اHـتعـلـقـة بالـصـفـات اHيـكـانيـكـيـة والفـيـزيائـيـة والـكيـمـيـائيـة الـواردة في هذه
الالئحـة الـتقـنيـةr إذا كـانت معـايـير اHـطابـقـة احملددة في الـنـقطـتY 2.2.4 و3.2.4 مسـتـوفاة. يـنـبـغي أن تقـيّم اHـطابـقـة على
أساس عـيّنات مستمرة على عيّـنات معيّنة تؤخذ في نقـاط تسليم اHنتوجr وعلى أساس نـتائج االختبارات احملصل عليها

من مجموع عيّنات اHراقبة الذاتية التي ® جمعها خالل فترة اHراقبة.

2.2.4 - معايير اإلحصائية اHتعلقة باHطابقة : - معايير اإلحصائية اHتعلقة باHطابقة :

يجب أن تصاغ اHطابقة على أساس معايير إحصائية تستند إلى :

- اخلصائص اHـيكانـيكـية والفـيزيائـية والـكيمـيائيـة اHطلـوبة احملـددة في شكل قيّم خـاصةr عـلى النحـو اHبY في 3.3
و5.3 من هذه الالئحة الفنية.

- النسبة اHائوية PK التي يستند تعريف القيمة اخلاصية النوعية عليها مبينة في اجلدول رقم 8 أدناه.

- احتمالية القبول اHسموح بها CR كما هي واردة فى اجلدول (8) أدناه.

CRو و PK طلوبة منHطلوبة من  : القيم اHاجلدول اجلدول 8 : القيم ا

الــنـــســبــة اHـــائــويــة PK الـــتى بـــنــيت
على أساسها القيمة اخلاصة

CR سموح بهاHاحتمالية القبول ا

االشتراطات اHيكانيكيةاالشتراطات اHيكانيكية

االشتراطات الطبيعية والكيميائيةاالشتراطات الطبيعية والكيميائية
مقاومة الضغطمقاومة الضغط
اHبكرة ومقاومةاHبكرة ومقاومة
الضغط القياسيةالضغط القياسية

(احلد األدنى)(احلد األدنى)

مقاومة الضغطمقاومة الضغط
القياسيةالقياسية

(احلد األقصى)(احلد األقصى)

% 5% 10

% 5

مالحظةمالحظة : تقييم اHـطابقة من خالل طريـقة قائمة عـلى أساس عدد منتهي من نـتائج االختبار ال £ـكن أن يعطي قيمة
تقـريبـية لـلنـسبـة اHائـوية لـلنـتائـج من الفـئة اHـدروسة مـبتـعدا عن الـقيـمة اخلـاصيـة.  كلّـما كـان تعـداد العـيّنـة (عدد نـتائج

التجارب) مهماr كلّما كان التقرب أفضل.  احتمال قبول اختيار CR يحدد درجة التقريب من خطة أخذ العينات.

ويتم الـتـحـقق من اHطـابـقـة Hتـطـلبـات اHـواصـفة اجلـزائـرية م ج 442 عن طـريق الـقـياسـات أو سـماتr كـمـا هـو موضّح
في 2.2.2.9 من اHواصفة اجلزائرية م ج 442 وكما هو محدد في اجلدول (7).

يجب أن تكون فترة اHراقبة 12 شهرا.

طريقتا اHراقبة بالقياسات و بالصفات اHميّزة مبينتان في م ج 422.
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3.2.4 - معايير اHطابقة اHطبقة على كل نتيجة : - معايير اHطابقة اHطبقة على كل نتيجة :

بـاإلضافـة إلى اHـعايـير اإلحـصـائيــة لـلمـطابـقـةr فإن مـطـابقـة نتـائج االخـتبـار Hـتطـلـبات هـذه الالئحـة الـفنـيـة ينـطوي
عـلى الـتـأكـد من أن كـل واحـدة من نـتـائج االخـتـبــار تـلـبي الـقـيـمــة الـقـصـوى اخملـصـصـة اHـوافــقـة لـهـا واHـدرجـة فى اجلـدول 9

أدناه.

4.2.4 - معايير اHطابقة لتركيب اإلسمنت : - معايير اHطابقة لتركيب اإلسمنت :

ينـبـغي على الـصـانع أن يـتحـققr عـلى األقل مرة في الـشـهـرr من تكـوين اإلسـمنت بـاسـتخـدامr وكـقاعـدة عـامةr عـيّـنة
معيّنة مأخوذة عند نقطة تسليم اإلسمنت. ينبغي أن تمتثل مكونات اإلسمنت للمتطلبات احملددة في اجلدول 1 واجلدول
2. إنّ احملـتويـات احملددة اخملـصـصة لـلـمكـونات األسـاسـية اHـبـيّنـة في اجلدول 1 واجلدول 2 أعالهr هي قـيم مـرجعـيـة يجب أن
تراعـيها القيّم اHـتوسطة من التـكوين احملتسب ابـتداء من عيّنات مـعيّنة ® جمـعها خالل فتـرة اHراقبة. ولكل نـتيجة على
حــدةr تـكـــون االنـحــرافـــات الـقـصـــوى (- 2) لــلـقـيـمـــة اHــرجـعـيـــة األقــلr و(+ 2) لـلـقـيـمــة اHـرجـعـيــة األعـلى مـسـمــوحـا بـهـمـا.
وتـســمح اإلجـراءات فـي طـور اإلنـتــاج وطـرق الــتـدقــيق بـضــمـان االمــتـثــال لـهــذا اHـتـطــلب الــذي يـنـبــغي أن يــطـبق رســمـيـا

ويوثق.

5.2.4 - معايير اHطابقة اHطبقة على خصائص مكونات اإلسمنت : - معايير اHطابقة اHطبقة على خصائص مكونات اإلسمنت :

يــجب أن تــســتــوفي مــكـونــات اإلســمــنت اHــســتــلــزمــات الـواردة فـى (اHـادة 5 من م ج 442). ويــجب تــطــبــيق وتــوثــيق
اإلجراءات اHتخذة خالل عملية اإلنتاج لضمان احترام هذه اHتطلبات.

اجلدول اجلدول 9  : حدود القي : حدود القيّم اHطبقة على كل نتيجةم اHطبقة على كل نتيجة

اخلاصيةاخلاصية

حدود القيم للنتائج اHفردةحدود القيم للنتائج اHفردة

رتب مقاومة الضغطرتب مقاومة الضغط

مقاومة الضغط اHبكرة
(ميجا باسكال)
قيمة احلد األدنى

مقاومة عادية 
(ميجا باسكال)  
قيمة احلد األدنى

زمن الشك االبتدائي
(بالدقيقة) قيمة احلد

األدنى

ثبات احلجم
(التمدد بالـمم)

قيمة احلد األقصى

يومان

7 أيام

28 يوما

32,5
L

32,5
N

32,5
R

42,5
L

42,5
N

42,5
R

52,5
L

52,5
N

52,5
R

-

10,0

-

14,0

8,0

-

-

14,0

8,0

-

18,0

-

8,0

-

18,0

-

28,0

-

30,0

60,0

40,0

50,0

50,0

40,0

10,0
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اجلدول اجلدول 9  (تابع)  (تابع)

اخلاصيةاخلاصية

حدود القيم للنتائج اHفردةحدود القيم للنتائج اHفردة

رتب مقاومة الضغطرتب مقاومة الضغط

محتوى الكبريتات 
(So3 %)

قيمة احلد األقصى

CEM I
 CEM II (أ)

CEM IV
CEN V

CEM I-SR 0
CEM I-SR 3

 CEM I-SR 5 (ب)
CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

32,5
L

32,5
N

32,5
R

42,5
L

42,5
N

42,5
R

52,5
L

52,5
N

52,5
R

-

-

4,0

3,5

-

-

4,0

3,5

4.5

4,0

-

-

4.5

4,0

CEM III / A
CEM III / B

CEM III / C

4.5

5,0

CEM I-SR0

CEM I-SR 3

CEM I-SR5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

1

4

6

10

10

C3A (%)

قيمة احلد األقصى

0,10 د)محتوى الكلوريد (%) جـ) قيمة احلد األقصى

-البوزوالنية
يحقق االختبار
-عند 15 يوما

يحقق االختبار
-عند 15 يوما

يحقق االختبار
عند 15 يوما

LH

حرارة اإلماهة
(جول/غرام) قيمة 

احلد األقصى
300

أ) أنواع اإلسمنت CEM II/B-M وCEMII/B-T �حتوى T > 20 % £كن أن حتتـوي على نسبة من So3 تصل إلى 5,0 % جلميع رتب
مقاومة الضغط .

ب) £كن أن ينـتج لتطـبيقـات معيـنة (إسمنت CEM I-SR5) طبقـا ألضعف محتـوى أقصى من الكبـريتات وفى هذه احلـالةr تفوق
قيمة احلد األقصى 0,5 % من القيمة اHعلنة.

جـ) £ـكن أن يـكـون مـحـتـوى الـكـلـوريـر لإلسـمنـت نوع (CEM III) أكـثر من 0,10 % ولـكن فى هـذه احلـالـةr يـجب أن يـعـلن بـاحملـتوى
األقصى للكلوريدr شرط اإلعالن عن احملتوى األقصى عن الكلورير.

د) £كن إنـتاج إسـمنت �ـتطـلبـات أقل لـتطـبيـقات خرسـانة سـابقـة اإلجهـادr وفي هـــذه احلالــةr يـجــب أن تـستـبــدل هـذه القـيمــة
(0,10 %) بالقيمة األدنى والتى يجب أن تذكر فى وصل التسليم.


