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 سیمان نسوز چیست؟ چگونه تولید می شود؟

ورود سیمان نسوز  هوع صه وع ا سوان مان سوا ا بزوزی ههرحوا هوع آسواچ اوا  چوی  وهص لوع   وی  از وز ا هوا 
همووع ا وو  بووه اقاواووف هسوویار هوواغا داوواچا دیییووع و اروون    چوواد  یماننووارصن اقاواووف ارووارار نووزردحا و ص  

سان مان رص ص  ایان هوهد  صچو  از وزی دصرصا بهلی وا  نوا  نوزد اوا هایوی لوع یویزو ا بز یوی و صسو  ادو نوا  
نزد رص اا طل وی  اوا در صچو  اقا وع بموات ننوا  رچوه و دریوف در ن وز  صچو  از وزی رص در صن یوار یوما صهچوهصن 

 .ه  ص  صچ   ی ک اراهیو نمائیی قیمف  جه قهصر نزصهی  دصد  ضم  اطا عع ا صچ  اقا ع اا بزصنیی

 مشخصات فنی سیمان نسوز

هوع  هکر صلسیی   زای یزتر صلسیی سیلیسویزتر صلسویی  هو  و للسویزت ص  بهلی وا  ص ولا سویمان نسوز  چوا  وه   وزای  
آساچ اا  چی  آضزر صچو  للسوی  هوا در او   سویمان و بهلیوا  ن هوا هوا  چ و در اسواور  صلسویبن هوزص ازجوا 
س ف و سخف یین صچ  ا   اوا یوزد  هوه هموی  صسواد هوع د یوت اقاواوف هسویار هواغچا لوع دصرد ص  صچو  او   

اا ازجوزد در او   هوا دچهوه صاهودنوا ه   ه  بز یی اا ل  یر هع صچ   زر  لع ها بزجع هوع نوزو و سواچه سو هیصنع هو
درجوع سوان ا حوهصد رص  ۱۹۰۰ها بهلیا ییو و در ن اچف ه  ا ضی آهچو  هوع دسوف اوا  چوی لوع اوا بزصنوی بوا داواا 

 :یاات ازصرد  چه اا یزد سیمان نسز باچ هیاورد  ساچه ارخ ا  ا ا و وچبحا هاا 

ی ا  واو  هایوی هوه هموی  صسواد هه وع رنگ صچ  سیمان هوا بزجوع هوع صلسویی  هو  ازجوزد در  ن اوا بزصنو .۱
اقیصر صلسیی  ه  ازجزد در صچو  او   هیرو ه هایوی رنوگ ن واچا ق وزو صا چوا نالسو ها بیوهو اوا هایوی و 

 .هه ع صچ  ایهصن لم ه هایی رنگ  ن نالس ها روی  نزصهی هزد

 .ز  ابع دصردصچ  سیمان اقاواف هسیار هاغچا در ههصهه  چ هاا صسییا و نزرنیو و همچ ی  بهلی ا  س .2

نن ع ا   در ن ز  صچ  ا    اوان حیوهآ  ن صسوف لوع اوا بوزصن ح وف صچو   اوان هوع نسو ف سویمان  .3
 . هبل ی صنیلا هیر ه صسف

صچوو  سوویمان هووع د یووت اقاواووف هسوویار هوواغ در ههصهووه ضووههع و نووزردحا حهچ ووع ا اسوو ا هووهصا صسوو  ادو در  .4
 .ل پزآ سا   ها و سا و هاا   ع ا اا هایی

 .همچ ی  اقاواف هسیار هاغ در ههصهه یزک آهصربا دصردصچ  از زی  .5
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 چگونه مالت نسوز درست کنیم؟

هاچوی  هوک رص هوع ایوهصن ههصهوه هوا   هکر ص  ه ص لا سیمان نسوز  اوا هایوی ه واههصچ  هوهصا بز یوی صچو  او   صه ویص
هزلسیف بهلیا نمائیی   و  ص   ن بهلی وا  آواوا  هو  و سویلی  رص صضوااع نموزدو و درون لوزرو قوهصر هیهیوی   و  
ص  ذوچ یین لاات بموااا اوزصدر  ن رص ص  درون لوزرو نوارد لوهدو و درون سوی ا هواا هوهرا نروک نمائیوی   و  ص  

اا یوزد لوع هوع درون نوهدل  اهسو ادو و هوع للی نوه ب ویچت اوا حوهدد  نرک یین هع  زر  ورق هاا ییرع صا 
 .در اهآلع ن اچا هارا دچهه للی نه در درون نهد ل  قهصر دهیی با هع  زدر ب یچت یزد

 طرز استفاده از سیمان نسوز

ص ووت ا وو  در اه چ ووی  اووادو سووا ا صچوو  از ووزی بهلیووا  ن اووا هایوویر   انچووع ق ووی صسوو  ادو یزطووع ورا ص  صچوو  
در وی  چ هی هصچیوی   و  ص   ن هاچوی درون اینسوه صچو  سویمان رص بوا آویا اخلوز  ل یوی  5ا   رص دصرچی هع ایوهصن 

با هوع  وزر  اوادو صا نااوع صا یونت در هیاچوی و هوهصا صسو  ادو در سوان مان سوا ا ا اسوا یوزد  دو نن وع وجوزد 
نیصیو ع هایوی صو وو هوه  ن هوع ایوهصن ب خیوه  دصردر صوی  ننع دقف ل یی اینسه بمیوه هایوی و درون  ن نانا  وا وجوزد

 چ درون ا   دقف ل یی     ههصا جلوزحیها ص  ب خیوه  چواد ص  آوی نوهد نه ویصرا او   رص هوع نوزها  چ ه ویا 
 .ل یی

 مزایای استفاده از سیمان نسوز

 لاهش ایهصن چخ  دحا 

  اقاواف هاغا آهصر 

 اقاواف هاغ در ههصهه بهلی ا  ییمیاچا 

 ر هاغ در ههصهه  بش و داااقاواف هسیا 

 اقاواف هسیار هاغ در ههصهه ارار 
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 انواع سیمان نسوز

 سیمان کم آهن .۱

صچ  نزو سیمان نسوز  سوان ارا سوا حار هوا بهلی وا  سوان مان دصرد و اوا بوزصن ص   ن در صنوزصو روآ هواا سوان مان 
لوهه  و صسوییهاا سوز  زرچک هسویار اقواوت سا ا و قا ا حیها و ن وا صسو  ادو لوهد  همچ وی  در ههصهوه ازنزلسویی 

 .صسف

 سیمان فوندو .۲

صچوو  نووزو سوویمان در سووان مان سووا ا ص   هلووارههدبهچ  هووا اووا هایووی  در ههصهووه  چ اقاواووف هوواغچا دصرد هووه همووی  
 .صساد در سانف ااض چ و لانای هاا ههرا  ها ازرد صس  ادو قهصر اا حیهد

 کاربرد انواع سیمان نسوز

 و هاا بزنلادر سانف لزر 

 سانف لزرو هاا ب اوها 

 سانف دودلش 

 در سانف نرک ل  و  یش حهت لزرو هاا سیمان 

  در سانف  ها ع سز 

 سانف هینع ا صنزصو لزرو 


