


نینقش و کاربرد سیمان های کلسیم آلومی



سیمان های کلسیم آلومینی

شودمیاستفادهساختمانیهایکاردرکهپرتلندسیماندهندهتشکیلاصلیجزء
.است(سیلیکاتکلسیم)سیلیسآهکترکیبات

جزءاآلومین-آهکترکیبات،آلومیناتیکلسیمسیمانیاآلومینیهایسیماندر
.دهندمیتشکیلرااصلی

شکلناتآلومیکلسیمهیدراتهایشودمیمخلوطآبباوقتیآلومینیکلسیمسیمان
آزادآهکپرتلند،سیمانخالفبرسیماناینشدنهیدراتهحین.گیرندمی

[Ca(OH)2]آیدنمیوجودبه.

کورهدر(آهکوبوکسیت)اولیهموادازمخلوطیذوببافوندوآلومینیکلسیمسیمان
ینرمباآسیابدرآمدهبدستبلوریموادکردنپودرسپسوکاراینمخصوصهای
.شودمیتولیدنظرمورد



مزایا و ویژگی ها



مزایا و ویژگی ها

سریعالعادهفوقاستحکام
بسیارامات،اسمعمولیپرتلندسیمانمعادلتقریبافوندوآلومینیکلسیمسیمانگیرشزمان

.شودمیسختترسریع

استمربعمترسانتیبرکیلوگرم150حدوداساعتششازپسفوندوسیمانفشاریمقاومت.

ازبعدکهاستمعمولیسیمانخواصازبهتر،استفادهازپسساعت۲۴سیماناینخواص
.آیدمیبدستروز۲۸



مزایا و ویژگی ها

باالاستحکام
بمناسهایدانهوفوندوسیمانباشدهساختهبتن

مگاپاسکال۸0تااستحکامیبهساعت24ظرف
.رسدمی

ادیرمقتامناسباختالططرحازاستفادهبامقداراین
.استارتقاقابلنیزبیشتر

محدودهدرساختمانیمعمولهایبتن،مقایسهدر
.شوندمیتنظیممگاپاسکال30تا25



مزایا و ویژگی ها

تنظیمقابلگیرش
هاافزودنیازاستفادهباامااست،معمولیپرتلندسیمانمعادلتقریبافوندوسیمانگیرشزمان

.کردتسریعراگیرشاینتوانمی

یمانسافزودنبایاو(خواصتغییرونهاییاستحکامافتبدون)لیتیمهاینمکافزودنبا
رشگیحدتارابتنگیرشتوانمی(نسوزندگیخواصحذفواستحکامافتبا)معمولی

Flash)آبباتماسدرآنی Set)نمودسریع.

دچنازراگیرشتوانمیساکاروزیاگلوکوناتسدیمچونهاافزودنیازطیفیافزودنبا
.انداختتاخیربهماهچندتادقیقه



مزایا و ویژگی ها

(االبحرارتبرابردرمقاومت)نسوزندگی
(گرادسانتیدرجه1500ازبیشتا)باالحرارتدرجاتدر(مناسبهایدانهباهمراه)هاسیماناینبتن

ویحرارتشوکبرابردرخوبیمقاومتمعمولیسیمانخالفبرونمایدمیحفظراخودمکانیکیمقاومت
.دهدمینشانخودازشدنمتالشی

هایجرمیدتولبرای(صنعتیهایکورهدر)نسوزصنعتدرهاسیماناینکاربردترینگستردهدلیلاینبه
.باشدمینسوزسنگینو(عایق)سبک



مزایا و ویژگی ها

پاییندمایدراجراقابل
درکاربردمناسبراآنکهشودمیتولیدزیادیگرمای،فوندوسیمانسریعشدنسختاثردر

.نمایدمی-c°10تاسردهوای

شودیماستفادهتوقفبدونهاسردخانهتعمیراتیاوسردمناطقدرریزیبتنبرایویژگیایناز.



مزایا و ویژگی ها

شیمیاییخوردگیبرابردرمقاوم
سیمان نسوز فوندو در برابر مواد خورنده بسیاری مقاوم است از جمله:

آب دریا

 سولفاتههای اسیدی و آب

آب خالص

 ها با اسیدPH4 3.5٫تا

خاک های گچی و سولفاته

 روغن های صنعتی و...



مزایا و ویژگی ها

قدرتمندسایشضد
 ه و سایش و دانه های مناسب مقاومت بسیار زیادی در برابر ضربفوندو بتن ساخته شده با سیمان

:برای کاربردهای زیر مناسب است این رو از . از خود نشان می دهد

 سازی مقاوم به ضربه و سایشکف

باند فرود هواپیما

سنگ ساب موزائیک

خروج آب در سدهارمپ

کف سازی محل های با تردد باال و ترافیک سنگین



مزایا و ویژگی ها

سریعشدنخشک
ساعت4۸ازکمترمدتدرکهآوردمیوجودبهبتنیفوندوسیمانباالیپذیریواکنش

.رسدمیدرصد3ازکمتربهآندرماندهباقیرطوبت

برسدحداینبهرطوبتشانتاکشدمیطولهاهفتهمعمولیهایبتنمقایسه،مقامدر.

سیاپوکرزینباوقتفوتبدونرابتنیکفرویبخواهیمکهدارداهمیتوقتیموضوعاین،
.بپوشانیمکاشییاچسب،،پارکترنگ،



بعضی نمونه های خاص



نمونه
تعمیر باند یک پایگاه هوایی در شمال نروژ

 رودگاهناشی از یخ زدگی در باند فبتنیتعمیر آسیب دیدگی قطعه های

 ساعته6و در فاصله درجه سانتی گراد 5دمای ، تعمیر در شب
زیر ( صبح6.5شب تا 11.5ساعت )آخرین پرواز شب تا اولین پرواز صبح 

شامل بریدن بتن خراب ، حذف آن با جت آب و اجرای ریزش باران،
بتن کلسیم آلومینی

 کیلوگرم 3.35کیلوگرم سیمان فوندو ، 24.55( : لیتر بتن50هر )ترکیب
، الیاف پلی ( میلی متری8حداکثر )کیلوگرم ماسه 83.7، فیومسیلیکا 
یتیمل، کربوکسیالتچون پلی (وزنی بتن% 1زیر )و افزودنی هایی پروپیلن

گلوکوناتکربنات و سدیم 



نمونه

 در کشتی سازی بتنیسرسرهEnglish Channel

پورتلندتنبباتعمیروبودشدهخرابدریاآبدراولیهپورتلندبتن
رادریاآبتاشودساختهایهاجعبه بودالزم.می بردزیادیزمان

.داردنگهدورساختزمانطولدر

آوردهارکپایمیکسرتراکدرآلومینیکلسیمهایسیمانبتن
آندنشسخت.شدریختهجدیدبتنوشدکندهقدیمیبتن.شد
هبمتوالیجزرومددوبینکار،داداجازهکهبودسریعقدر

برسداتمام



نمونه

۱۹۸۹فرانسه-جنوبیآلپپلعرشهتعریض

میقعایدرهیکرویهمسایهکشوردوبینارتباطیراهتنهاپل
.بود

نیموهارچازپلعرضآلومینیکلسیمسیمانبتنازاستفادهبا
مجدداساعتنیمو12ازپسویافتافزایشمتر8بهمتر

.شدبازگشایی



نمونه

 اتوبان پرترافیکخطA26 (2003) فرانسه

  اسلبکیلومتر از اتوبان با 63بازسازی و تعمیر قسمت هایی از
متر4.5*3های 

800 متر 40متر مربع و حدود 2200متر مکعب بتن ریزی ، حدود
مکعب در روز

 با استحکام ساعت4بازگشایی قسمت های اجرا شده ظرف
20mpaمتوسط 

ت در سه سال کارکرد ، کارفرما از عملکرد بتن کامال راضی اس.



نمونه

ومبارکهفوالدهایشرکتسربارهنگهداریمحوطهدیوارهای
سبافوالد

رفتندمیبینازماهیکظرفپرتلندبتنبااجرادرهادیواره.

بدونسالهستانقاطبرخیدرتاکنونفوندوسیمانپایهبربتنبااجرا
.استبودهآسیب

از(سیمانتن1500ازبیشحاوی)مترمکعب2000ازبیشتاکنون
.استشدهاجرادیوارهااین



نمونه

 کارخانه –کک بارریزحفاظتSollac steelفرانسه

 درجه سانتی گراد ، شوک های حرارتی تخلیه مواد داغ ،800دمای : شرایط کاری
سایش ناشی از سر خوردن کک ها ، خوردگی شیمیایی گاز کک

 سانتی متر روی مسیر ریزش کک10اجرای الیه ای به ضخامت



نمونه

ایرانفوالدملیگروهذوبکارگاهکف

شدمیمتوقفتولید،سربارهانتقالارابهخرابیهایزماندر.

بتنمترسانتی30ضخامتباایمحوطه،مشکلاینحذفمنظوربه
بتن(اجراآمادهخشکبتنتن160بهنزدیک)چغرآلومینیکلسیم
یختهرزمینرویمذابسرباره،لوکومتیوخرابیمواقعدرتاشدریزی
.شودمنتقلوآوریجمعلودرباسپسوشده

دریآسیب،سایشوضربه،حرارتمعرضدرسالیکازبیشازپس
.شودنمیدیدهبتن



نمونه
 متری۱۱0دریچه های تخلیه سدGebidem Arch ۱۹۹6سوییس

 400آب حاوی حدود مترمکعبمیلیون 6تا 5در هر بار . سد سالیانه فالش زده می شود
و 12فلویبا ( سانتی متر5میلی متر تا کمتر از 10از زیر )هزار متر مکعب شن و ماسه 

20معادل سایشیمتر بر ثانیه رها می شود که 20و 7بر ثانیه و شتاب مترمکعب50
.سال گذر آب ایجاد می کند

40 سانتی متر15متر به ضخامت 2*2متر مکعب بتن ریزی در قطعه های

 میلی متر بوده است که 30تا 10سال ، کاهش ضخامت به طور میانگین بین 8پس از
.ساله را نوید می دهد25عمری 



نمونه

 حفاظت سرریز سدAREQUIPA ۱۹۹4پرو

 معرض سایش و فرسایش شدیدقرارگیری در

 متر بر ثانیه شتاب آب22بر ثانیه  جریان و مترمکعب600طراحی برای تحمل

400 سانتی متر در سرریز و 20به عمق مترمکعبی2متر مکعب بتن ریزی در قطعه های
سانتی متری در دیواره ها15پوشش به ضخامت 

 تا کنون فعال است 1995سد از.



نمونه

سومسایت–مذابسولفورمخزنهایدیوارهوسقف
۱3۹5-بوشهرپتروشیمی

هایبتنسریعتخریبباعثباالحرارتهمراهبهشدیدخورندگی
.شودمیناحیهایندرمعمولی

نیآلومیکلسیممصرفآمادهخشکبتنتن190بهنزدیکتحویل
سولفورنگهداریمخزندوسقفوهاستوندراجراجهتچغر

Sulphur)مذاب pit)



جاری تجاریبرخی کاربردهای 

 محل انبار کردن سربارهاطراف کوره های ذوب و محل تردد دستگاه های حمل مذاب، تعمیر محل انبار کردن : صنایع آهن، فوالد و ریخته گریدر ،
…کوره های کک سازی، و رمپ، بیلتشمش و 

 (درجه سانتی گراد1100تا )و در معرض سرد و گرم شدن های مکرر کاربرد های دمای باال

یفلزات غیر آهنریخته گری و در معرض خوردگی، ضربه و سایش، صنایع غذایی، شیمیایی و پتروشیمی، آهن و فوالد، کف سالن های صنعتی.

 کوره های قال کاریدیواره

 فونداسیون ماشین آالت، باند فرودگاه، پل ها، اتوبان ها(: موارد نیاز به بازگشت سریع سرویس دهی)تعمیرات اضطراری.

هامنهُلجلوگیری از خوردگی لوله ها، کانال ها، : شبکه فاضالب شهری و صنعتی.

 گاز ژنراتورسیکلون ها، کولرها، هودها، و سایر نواحی در معرض سایش و دماهای باال، کانال های هات : صنعت سیماندر

 به دو شکل اصلی سازی تونلمعادن و درmine packing وrock bolt ( میلگردتثبیت دیواره ها و کاشت)



شرکت سیمان های نسوز ایران

نسوزسیمانتولیدبا۱۳۷۶سالدرایراننسوزهایسیمان کارخانه
.استکردآغازراخودفعالیتفوندونوعازنسوزآلومینیکلسیم

درراخودکارتاکنونکهاستایراندرکنندهتولیدتنهاشرکتاین
.استدادهادامهزمینهاین

دارداختیاردرراکشوردرمحصولاینبازار%90ازبیششرکتاین.

اشدبمیمستقرمبارکهسه راهیصنعتیشهرک،اصفهاندرشرکتاین.



با تشکر


