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XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP BỀN SULFAT 

Sulfate resistance blended portland cement 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 
năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành 
thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có). 

TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. 

TCVN 4315 : 2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. 

TCVN 4316 : 2007 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao. 

TCVN 4787 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. 

TCVN 5438 : 2004 Xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa. 

TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989) Xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền. 

TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989) Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết 
và độ ổn định. 

TCVN 6068 : 2004 Xi măng poóc lăng bền sulfat – Phương pháp xác định độ nở sulfat. 

TCVN 6260 : 1997 Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 6882 : 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. 

TCVN 7713 : 2007 Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. 

3. Quy định chung 

3.1. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat là xi măng poóc lăng hỗn hợp (TCVN 6260 : 1997) 
hoặc xi măng poóc lăng xỉ lò cao (TCVN 4316 : 2007) khi thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật theo 
điều 4 của tiêu chuẩn này. 

3.2. Phụ gia khoáng dùng để chế tạo xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat, bao gồm: 

- Xỉ hạt lò cao có chất lượng theo TCVN 4315 : 2007; 

- Các phụ gia khoáng khác có chất lượng theo TCVN 6882 : 2001. 

3.3. Phân loại 

3.3.1. Theo độ bền sulfat, xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat gồm hai loại: 

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat trung bình, ký hiệu là PCBMSR; 



- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat cao, ký hiệu là PCBHSR. 

3.3.2. Theo cường độ nén 

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat trung bình (PCBMSR) gồm các mác: 

PCBMSR30; 

PCBMSR40; 

PCBMSR50. 

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat cao (PCBHSR) gồm các mác: 

PCBHSR30; 

PCBHSR40; 

PCBHSR50. 

Trong đó, các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng 
rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989). 

4. Yêu cầu kỹ thuật 

Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat theo Bảng 1. 

Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat 

Tên chỉ tiêu 

Mức 

Bền sulfat trung bình Bền sulfat cao 

PCBMSR30 PCBMSR40 PCBMSR50 PCBHSR30 PCBHSR40 PCBHSR50 

1. Cường độ nén, 
MPa, không nhỏ 
hơn: 

      

- 3 ngày 

- 28 ngày 

18 

30 

20 

40 

22 

50 

16 

30 

18 

40 

20 

50 

2. Thời gian đông 
kết, phút: 

 

- Bắt đầu, không 
sớm hơn 

45 

- Kết thúc, không 
muộn hơn 

375 

3. Độ mịn:  

- Phần còn lại trên 
sàng 0,09 mm, %, 
không lớn hơn 

10 

- Bề mặt riêng, 
phương pháp 
Blaine, cm2/g, 
không nhỏ hơn 

2800 

4. Độ bền sulfat 
(xác định bằng sự 
thay đổi chiều dài 
thanh vữa trong 

  



dung dịch sulfat): 

- 6 tháng, %, 
không lớn hơn 

0,10 0,05 

- 12 tháng, %, 
không lớn hơn 

- 0,10 

5. Độ nở thanh 
vữa trong môi 
trường nước ở tuổi 
14 ngày*, %, 
không lớn hơn 

0,02 

6. Độ nở 
autoclave, %, 
không lớn hơn 

0,8 

* Việc kiểm soát chất lượng trong sản xuất: Xem Phụ lục A. 

5. Phương pháp thử 

5.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 4787 : 2001 (EN 196-7 : 1989). 

5.2. Xác định cường độ nén theo TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989). 

5.3. Xác định thời gian đông kết theo TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989). 

5.4. Xác định độ mịn theo TCVN 4030 : 2003. 

5.5. Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat xác định theo TCVN 
7713:2007. 

5.6. Xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước xác định theo TCVN 6068 : 2004. 

CHÚ THÍCH: Xi măng để tạo thanh vữa đo độ nở không được trộn thêm thạch cao. 

5.7. Xác định độ nở autoclave (theo Phụ lục B). 

6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 

Theo TCVN 6260 : 1997. 

 

Phụ lục A 

(tham khảo) 

Kiểm soát chất lượng trong sản xuất 

A.1. Trong quá trình sản xuất, nếu hơn 10 % thành phần trong xi măng có thay đổi hàm lượng 
lớn hơn 5 % theo khối lượng hoặc ít hơn 10 % thành phần trong xi măng bị thay đổi lớn hơn 50 
% theo khối lượng so với mẫu xi măng đã thỏa mãn yêu cầu của Bảng 1 thì phải thử lại các chỉ 
tiêu của sản phẩm. 

A.2. Nếu hàm lượng oxit trong xi măng thay đổi vượt quá qui định ở Bảng A.1 thì lô xi măng kiểm 
tra đó coi như không đạt yêu cầu. 

Bảng A.1 – Quy định mức thay đổi cho phép của hàm lượng oxit trong xi măng 

Mức thay đổi 
Hàm lượng oxit trong xi măng 

lớn hơn hoặc bằng 10 % nhỏ hơn 10 % 

Mức thay đổi hàm lượng oxit ± 3 ± 5 



trong xi măng, % theo khối 
lượng so với mẫu xi măng đã 
thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật 
trong Bảng 1 

 

Phụ lục B 

(quy định) 

Phương pháp xác định độ nở autoclave 

B.1. Nguyên tắc 

Độ nở autoclave là giá trị chênh lệch tương đối của chiều dài thanh vữa chuẩn trước và sau khi 
dưỡng hộ trong môi trường áp suất hơi nước xác định. 

B.2. Thiết bị, dụng cụ 

B.2.1. Thiết bị autoclave 

Thiết bị là một bình kim loại hình trụ có khả năng làm việc ở áp suất cao và chịu nhiệt, bao gồm 
bộ phận điều khiển áp suất, bộ phận gia nhiệt, van tự ngắt ở áp suất 2,4 MPa, van để thoát 
không khí trong giai đoạn đầu quá trình gia nhiệt và thoát hơi nước ở giai đoạn cuối của quá trình 
làm lạnh. 

Đồng hồ hiển thị áp suất có giới hạn từ 0 đến 4,1 MPa, đường kính 114 mm, thang chia 0,03 
MPa. Khi làm việc ở áp suất 2 MPa, sai số của đồng hồ không vượt quá 0,02 MPa. Autoclave có 
thể nâng áp suất đến 2 MPa trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 74 phút, có bộ phận cân bằng 
áp suất để duy trì ổn định áp suất ở (2 ± 0,07) MPa và nhiệt độ ở (216 ± 2) oC trong thời gian ít 
nhất là 3 giờ. 

B.2.2. Máy trộn xi măng và các dụng cụ khác 

Theo TCVN 6068 : 2004. 

B.2.3. Các dụng cụ thử độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng 

Theo TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989). 

B.3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

Theo TCVN 4787 : 2001 (EN 196-7 : 1989). 

B.4. Cách tiến hành 

Xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng theo TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 1989) để tính 
lượng nước tiêu chuẩn. 

Dùng cân kỹ thuật cân 650 g xi măng và đong lượng nước tiêu chuẩn đã xác định ở trên (cho 
một mẻ trộn) đổ vào bát trộn, trộn hồ xi măng theo quy trình của TCVN 6017 : 1995 (ISO 9597 : 
1989). Hồ xi măng sau khi trộn xong được dùng để tạo thanh mẫu theo quy trình của TCVN 6068 
: 2004. Số lượng thanh mẫu dùng để thử tối thiểu là 2 thanh. 

Thanh mẫu được bảo dưỡng trong buồng dưỡng hộ ở (27 ± 1) oC trong 24 giờ ± 30 phút, sau đó 
tháo mẫu ra khỏi khuôn và đo chênh lệch chiều dài ban đầu của thanh vữa, ∆lo. 

Đặt các thanh mẫu vào giá đựng mẫu và đổ nước có nhiệt độ phòng chiếm từ 7 % đến 10 % thể 
tích các thiết bị autoclave. Đóng chặt nắp thiết bị autoclave. 



Tăng nhiệt độ của autoclave, mở van thoát khí trong suốt quá trình đốt nóng cho đến khi có dòng 
hơi nước thoát ra thì đóng van lại. Tiếp tục tăng nhiệt độ cho đến khi áp suất đạt 2 MPa trong 
thời gian từ 45 phút đến 75 phút. Duy trì áp suất ở (2 ± 0,07) MPa trong thời gian 3 giờ, sau đó 
tắt nguồn cung cấp nhiệt và làm lạnh thiết bị autoclave đến áp suất nhỏ hơn 0,07 MPa trong thời 
gian 1,5 giờ. 

Mở nắp thiết bị autoclave, làm lạnh mẫu từ từ bằng nước để giảm nhiệt độ từ 90oC đến nhiệt độ 
phòng trong thời gian 15 phút, sau đó tiếp tục lưu mẫu trong 15 phút. 

Lấy mẫu ra khỏi thiết bị autoclave, thấm khô bề mặt và đo chênh lệch chiều dài thanh mẫu, ∆l1. 

B.5. Tính kết quả 

Độ nở autoclave của thanh mẫu thử (δ), tính bằng phần trăm (%), chính xác đến 0,001 %, theo 
công thức sau: 

δ = 
∆l1 - ∆l0 

l
 x 100 

trong đó: 

∆l1 là chênh lệch chiều dài thanh mẫu thử sau khi thử trong thiết bị autoclave, tính bằng milimét 
(mm); 

∆lo là chênh lệch chiều dài thanh mẫu thử sau khi bảo dưỡng 1 ngày, tính bằng milimét (mm); 

l là chiều dài danh nghĩa của thanh chuẩn, l = 250 mm. 

Kết quả là trung bình cộng các giá trị độ nở autoclave của mẫu thử (tối thiểu hai thanh), tính bằng 
phần trăm (%), chính xác tới 0,01%. 

B.6. Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm gồm các thông tin sau: 

- các thông tin cần thiết về mẫu thử: người gửi mẫu, loại mẫu, ký hiệu mẫu, ngày gửi mẫu; 

- viện dẫn tiêu chuẩn này; 

- các giá trị đo và kết quả xác định độ nở autoclave; 

- các lưu ý trong quá trình thử nghiệm, nếu có; 

- cơ sở, ngày và người thử nghiệm. 



TIÊU CHUẨN: TCVN 7711:2007 

XI MĂNG POÓC LĂNG  

HỖN HỢP BỀN SULFAT 

 
Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 


