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 افغانستانسازی درسمنت مواد عادن سمنت وم           
سمنت مواد چسبنده است که خود در طبیعت وجود ندارد اما  اجزای آن  وجود  سمنت چیست:

   گرادیسانت درجه  ۱۵۰۰تا  ۱۴۰۰خاص باهم مخلوط گردیده در حرارت داشته پس از یک مراحل 

 ساخته میشود.
بوجود  قدرت و گریکدیبه را  ذرات  دنیچسبان تیاست که قابلچسبنده یامادهیا به عباره دیگر سمنت 

خاک  ، caoچونه مصالح  بیاز ترک .سمنت  باشدیاز ذرات متشکله را دارا م کپارچهیآوردن جسم 

. شودیساخته م   گرادیسانت درجه  ۱۵۰۰تا  ۱۴۰۰ حرارتدر  یمعدن یدهایو اکس کانیلی، سرس 

    CaSO4 سنگ گچ  یکردن آن به همراه مقدار مناسب ابیو آسپس از حرارت دادن  جسم حاصله 

  یماده طبیعی یا مصنوع اضافه نمودن هم جنس حاصله را با و  دیآیبدست م سمنت   مختلف یهاپیت

Pozzuoli (  مواد خاکستری که خاصیت چسپنده دارد    ویا اکساید الونیم سلیکانیا مواد سلیکانی  )

 رهیو رنگ آن سبز ت متریلیم ۵-۲۰نکریکل یها. اندازه دانهشودیحاصل م سمنت سلیکانی  نکریبه کل

چنین فابریکات سمنت مانند غوری جبل السراج وهرات در معادن  در کنار در افغانستان  .باشدیم

 میشود.از آن  سمنت حاصل مواد قرار گرفته و

 سمنتدهنده  لیتشک اجزای
 (٪۶۷ یال ٪۶۰)حدود   چونه مصالح  *. 

 (٪۷ یال ٪۳)حدود  خاک رس  *. 

 (٪۲۷ یال ٪۱۷) کان یلیس*.

 یمعدن یدهایااکس*. 

 Fe۲O۳(٪۶ یال ٪۰/۵)  آهن دیااکس *.

 Na۲O(٪۱/۳ یال ٪۰/۲)  میدوس دیااکس *.

 MnO(٪۴/۵ یال ٪۰/۱)  میزینگم دیاکس*.

 K۲O(٪۱/۳ یال ٪۰/۲)  میپتاس دیااکس*. 

 Al۲O۳(٪۸ یال ٪۳)  ومینیآلوم دیااکس*.

قابل یاد آوری است هرماده که با المونیم یکجا شود بخصوص با اکساید اامونیم سخترین جسم را 

 بوجود می آورد پس ازآن  سلیکان و بعدا دیگران.

                                             معادن مواد تولید سمنت در افغانستان
گچ ، ریگ میده ،  کلکروس ، افغانستان یک از کشورهای است که درآن به مقدار وافر سنگ چونه ،



. وجود دارد  باشد  و.... پتاشیم  خاک کلی )رس(  ، سنگهای که دارای اکساید آهن ، المونیم و مگنیزیم

 .کندیم دایهرات امتداد پ تیوال یآن درافغانستان از مربوطات بدخشان تا شمال کابل و ال ریذخاکه 
ملیارد دالر مواد ساختمانی مانند شیشه  ۳.۵میتواند در سال  به اساس آمار که داده شده است افغانستان 

. ولی میلون تن تولید سمنت را در سال دارد  20الی 10توانائی سیخ گول  سمنت تولید نماید از جمله  

ث شده سرمایه وعوامل مانند فساد اداری  باع کمبود کمبود برق و  از یکطرف جنگ طرف دیگر

روزانه  سمنت  مصارف داخلی خودرا تهیه دارد. کنون تولیدات داخلی است که این کشور نتوانسته 

 فتن میباشد.  مصار ۲۰۰۰۰-۴۰۰۰۰مصارف کشور روزانه  در حالیکهمیباشد تن   ۷۰۰-۸۰۰

 فیصد آن از طریق واردات مرفوع می گردد. ۷۵میباشد. که میلون تن  ۵سمنت دریکسال موجوده  

 سمنتتولید  خچهیتار
. رسدیم الدیاز م شیگرفته شده و قدمت آن به پ یست که از لغت سمنتوم روما الح اصط سمنت

 دهیاست د الدیقبل از م ۲۷که مربوط به سنه  ایتالیپانتئون شهر روم واقع در امصرف آن در ساختمان 

سنگ و آهک پخته  پارچه های از  یمتر قطر دارد مخلوط ۴۳بنا که  نیشده است. در ساختمان گنبد ا

بنام  یسیانگل گلکارنفر  کیکشف سمنت به شکل امروز مربوط است به  یکار رفته است؛ ول به

کردن آن موفق شد  ابیو خاک رس در حرارت باال و آس چونه  که از پختن  نیژوزف اسپد

بنام خود در انگلستان ثبت  ۱۸۲۴اکتبر  ۲۱ خینوع سمنت را کشف نموده و آن را در تار نیترییابتدا

که گفته شد  یهمانطور ینامگذار نیمحول بدست آمده را سمنت پورتلند گذاشت. علت ا مو نا دینما

در انگلستان که رنگ سمنت پس  ستیا رهیگرفته شده است و پورتلند نام جز یوم رومسمنت از سمنت

برای  نام پورتلند را لیدل نیبه هم می ماند.  رهیجز نیا یساحل یهااز سخت شدن به رنگ سنگ

در فرانسه و انگلستان از پختن  یگریاشخاص د نیاند. البته قبل از ژوزف اسپدسمنت انتخاب نموده

کار خود را دنبال نکرده و محصول  کدامچیه یبدست آوردند ول یخاک رس و سنگ آهک مواد مشابه

نوزدهم  نقر لیبود که سمنت را به در اوا یشخص نینخست نیزوزف اسپد دند،یخود را به ثبت نرسان

 .مورد استفاده قرار داد بحری ای برجهساخت  یو آن را ابتدا برا دیدر انگلستان به ثبت رسان

 تاریخچه تولید سمنت در افغانستان
ند. هندوستان در کابلستان مروج ساختی موریان و یونانی ها ا هندی ها سمنت سازی ربه گمان اغلب 

شوکا اکشور بارانی است که اشد ضرورت به مواد سخت و آهکی به ساختمانهای خود دارد. در زمان 

است که تا حال موجود است. پس از آنکه یونانی  بناهای ساخته موریان هند از سنگ آهک و سلطنت  

 داخل خاک شدند آنها افغانها را در شناخت ترکیب سنگ آهک )چونه(  ریگ وغیره آشنا ساختند. 

 
 نموده اند.از سمنت استفاده ها سال قبل درین  تعمیرات هندی    2250             

 



خود از چونه وریگ و از گچ آب نارسیده با معموال ثروت مندان وشاهان  این خاک  در تعمیرات 

ریگ و سفیدی تخم مرغ استفاده می نمودند. در دوره تیموریان هرات سمنت معمولی در ساختمان 

کار گرفته شده است. زمانیکه انگلیسها هند و افغانستان را در  مزار شریف مسجد هرات و روضه 

صرف خود نگاه میدارند سمنت سازی کمی مدرن را درهند مروج می سازند. این طریقه سمنت ت

سازی به افغانستان نیز مروج می گردد. در شهر کابل محل است بنام سمنت خانه . الی  تولید سمنت 

درین محل چند فامیل   متجرب سمنت را برای شهریان کابل تهیه می داشتند. طوریکه آنها دولتی 

گچ وچونه آب نارسیده را یکجا کوه جبل السراج  از رنگ  خاک یشمی،  ریگ میده را با سفیدی تخم 

داْ  باالی آن با چوب می کوبیدند. و بع  نموده باالی آن آب می ریختند سپس برای چندین ساعت دو نفر

 باالی خرها بار نموده  به جاده میوند غرض فروش  می آوردند.

درعصر سلطنت شاه امان هللا   برای بار اول احداث کارخانه های تولید سمنت  مفکوره 

موافقتنامه  کنارمیالدی به کشور آلمان در  1928وی هنگام مسافرت تاریخی اش در سال  شد. مطرح

ر، قراردادهای احداث کارخانه های تولید سمنت را نیز با کشور احداث ده ها کارخانه صنعتی دیگ

تا آنکه این دو فابریکه در زمان ظاهر  ولی این فابریکه ها در آنزمان تاسیس نگردید.   آلمان بست.

او.   400نوعیت سمنت کارخانه های تولید سمنت غوری و جبل السراج از نوع شاه تاسیس گردید. 

درنوع خود بهترین سمنت درسطح جهان می باشد. زیرا مواد خام سمنت های که    پی. سی بوده

ها مطابق معیارهای جهانی صورت می  پردازش و روند کاری آن  مذکور دارای نوعیت عالی است.

این دو فابریکه میتوانست تمامی ضروریات کشور را مرفوع  در گذشته های نه چندان دور گیرد.

 دالر ۱.۴افغانی که معادل  ۵۰افغانی و از غوری  ۴۵جبل السراج  نماید قیمت یک خریطه سمنت

لنگ لنگان  ۱۳۷۲این دو فابریکه تحت تاثیر جنگ داخلی درآمد الی  ۱۳۶۰بود . پس از سال  میشد 

و دولت نوین  ۲۰۰۱پس از سال  به پیش میرفت در زمان طالبان دروازه هردو فابریکه مسدود گشت.

 .نمود و به شرکتهای خصوصی محولاحیا را این دو فابریکه 

 و رقابت آن در سطح منطقه افغانستان کیفیت باالی سمنت 

گر کیفیت عالی   در مقابل حوادث شدید روزگار، حکایت ساخت افغانستان  مقاومت ساختمان های 

سمنت های مذکور می باشد. همچنان در بازار رقابت منطقه ای، سمنت افغانی، یکی از بهترین ها می 

کشور ایران یکی از خریداران عمده و پر  شمسی باشد؛ زیرا در جریان سال های دهه چهل و پنجاه 

تولید می  قدر کافی  ود آن که همزمان در داخل ایران، سمنت بهبا وج  طرفدار سمنت افغانی بود؛

در عین حالی که هزاران تُن سمنت از کشور اتحاد شوروی  در سالهای حاکمیت دولت ح.د.خ.ا گردید.

به کشور ما ارسال می گردید، سمنت ها ی تولیدی کشور ما برای ساختمان های مخصوص، به اتحاد 

نهای شهر کابل با وجودیکه دها راکت و هزاران مرمی ثقیل و خورد به ساختما .برده می شد  شوروی

مکرویان کهنه با  12و 1اصابت نموده است ولی استوار به جای خود ایستاده است. گویند در بالک 

وجود اصابت  دها توپ و راکت  هاوان هزاران مرمی ثقیل خفیف سالم مانده مردم پس از ترمیم 

 در آن تعمیرات زندگی را آغاز نموده اند.دوباره مردم  ها سوراخ 

 

 

 

 

 

 



 با آب و هوای مناطق مورد مصرف افغانستان  سازگاری سمنت

از طرف دیگر آنچه در ساخت کارخانه های تولید سمنت ازطرف شرکت های معتبر تولید سمنت، 

میباشد که سمنت با آب و هوای همان محیطی  قویأ مد نظر گرفته می شود همانا مطابقت سمنت تولیدی

مطابق به اسناد دردست داشته در کارخانه   شده درساخت تعمیرات آن محل به کارمی رود.  تولید

 هم دقیقأ مراعات گردیده است. خصوصیات های تولید سمنت غوری وجبل السراج، این 

وای در کشورهایی که آب و هوای شان مشابه آب و ه بدین ملحوظ، سمنت تولید شده افغانستان را

ولی این سمنت را قطعأ   باشد، می توان به کار برد) زمستان سرد خشک تابستان گرم ( افغانستان 

بالمقابل اگر این  و خیلی سرد به کار برد کهمرطوب  نمی توان در مناطقی با آب و هوای خیلی گرم 

مسلمأ تولید  در قسمت ساخت فابریکات تولید سمنت کشور پاکستان هم مراعات شده باشد برازندگی 

سمنت های مذکور مطابق به آب وهوای گرم پاکستان طرح ریزی شده اند که از این سمنت ها فقط می 

ولی استفاده از سمنت  استفاده کرد. و خوست  توان در مناطق گرمسیر افغانستان چون والیت ننگرهار

پس از چند برف  د بود.آینده نخواهل کابل، خالی از اشکاالت جدی درهای پاکستانی در مناطقی مث

 باری ویخ بندی مقاومت خودرا از دست داده در زلزله شدید از بین میرود.

   

 ریمناطق گرمس یسمنت برا دیتول یهاطرح ساخت کارخانه
مرحوم محمد داوود،  یکشور ما در عصر جمهور ریمصارف سمنت درمناطق گرمس یبرا البته

شد که  یزیرقندهار طرح تیتُن در شبانه روز در وال ۱۶۰۰ تیسمنت با ظرف دیساخِت کارخانه تول

هفت  یبدبختانه با وقوع کودتا یول د؛یعمأل آغاز گرد یشمس یهجر ۱۳۵۶کار ساختمان آن درسال 

 .رفت نیدر آن زمان از ب گرید یاساخِت کارخانه مذکور همراه با صدها طرح توسعه شهیدثور ان

 

 سمنت جبل السراج دیتول کارخانه
 .دارد تیپروان موقع تیجبل السراج وال یشمال کابل در ولسوال یلومتریک ۸۰در  این فابریکه 



 خچهیتار

به شکل  یالدیم ۱۹۵۷کارخانه سمنت در کشور بوده که در سال  نیسمنت جبل السراج نخست یتصد

تحت نظارت وزارت معادن و  یبخش خصوص گذارهیسرما ۳۶۰دولت افغانستان و  نیمختلط ب

 .دیگرد سیکشور تأس عیصنا

 یتصد کیو به  افتی شیافزا زاتیتجه دیو تجد میمذکور جهت ترم یتصد هیسرما ۱۹۸۶سال  در

 .دیمبدل گرد یدولت

 نیشتریشده بود که ب نیتُن تخم ونیلیم ۱.۲تا  ۱مصرف ساالنه سمنت در کشور از ( ۱۳۸۳سال ) در

سمنت  دیتول یکشور، تقاضا برا یبازساز . بادیوارد گرد هیهمسا یمقدار سمنت مذکور از کشورها

 .خواهد بود یداخل دیتول یبازار خوب برا کیسمنت افغانستان  که  رودیو توقع م دیگرد شتریب

 تیفعال

سمنت از  دیکه جهت تول باشدیباب کوره )کوره گردان( م کی یسمنت جبل السراج دارا یتصد

 نکریصدها تُن کل دیتول تیسمنت جبل السراج در گذشته ظرف ی. تصدگرددیروش مرطوب استفاده م

 .داشت تیدرصد فعال ۸۵تا  ۸۰ نیرا روزانه داشت و ب

موجود  یتصد کیدر نزد عیسمنت )سنگ آهک، سنگ گچ و خاک( به مقدار وس دیخام تول مواد

 .محدود به ذغال سنگ و برق دارد یسمنت جبل السراج دسترس ی. البته تصدباشدیم

 .باشدیکه آماده فروش م کندیم لیرا به پودِر سمنت تبد نکریتُن کل ۱۲۰۰فعالً به اندازه  یتصد نیا

 

 یسمنت غور یتصد
 یالدیم ۱۹۵۹در سال اشته د تیبغالن موقع تیمربوط وال یدر شهر پلخمر یسمنت غور یتصد 

 .را رسماً آغاز نمود شیخو تیو فعال دیرس یبرداربه بهره ۱۹۶۲و در سال  دیگرد یتهداب گذار

 یافغان ونیلیم ۳۰۰ یابتدائ هی( به سرماایِچک )چکسلواک یاز جمهور یسمنت غور یتصد زاتیتجه 

 .و رقم مذکور به کشور مذکور پرداخته شد دیگرد یداریخر

 دیساالنه تولرا  تُن سمنت  ۱۲۰۰۰۰ بمقدار  ۱۹۸۱تا سال  یسمنت غور یکارخانه اول تصد 

 یدالر ونیلیم ۴۲با قرضه  ۱۹۸۶در سال  یسمنت غور یکارخانه دوم تصد یگذار تهداب  .نمودیم

ً یو تقر د؛یآغاز گرد ایاز کشور چکسلواک بود که بعد از  دهیاکمال رس هیآن به پا یکار ساختمان ۸۰% با

کامالً  یتصد نیا تیدر دوران حکومت طالبان فعال  .دیها متوقف گردسال کار آن به سبب جنگ کی

 .دیرا آغاز گرد تیدوباره فعال یالدیم ۲۰۰۱و در سال  دیود مواجه گردبه رک

 

 



 تیفعال

. باشدیسمنت است که مواد سوخت آن ذغال سنگ م دیره تولودو کُ  یدارا یسمنت غور یتصد

. مواد باشدیروند مرطوب م کی شود،یسمنت به کار برده م داتیکه جهت تول یتصد نیا  یتکنالوژ

 یدر کنار تصد ادیبه مقدار ز زیسنگ آهک، سنگ گچ، خاک جپسم ن لیسمنت از قب دیخام جهت تول

 .دارد عتیموق

جهت  نکریکل کیبرق،  یروین یوقت به خاطر کمبود کیدر  یفعال بوده ول یتصد نکریدو کل فعالً 

نت سم دیباب کوره تول کیدارد. فعالً  تیفعال نکریهر دو کل یکه به شکل نوبت باشدیسمنت م دیتول

 .باشدیفعال م

مشکل  گانهی ی. فقدان برق به اندازه کافباشدیسمنت به علت کمبود برق کم م دیتول یفعل تیظرف

 .دارد ازیبرق به شکل دوامدار ن یانرژ هیسمنت به ته دیتول رایز باشدیم یتصد

 یدارا ی. فعالً محصول تصدبود تُن سمنت ۲۵۰۰۰ دیتول ،یتصد نیا ۱۳۸۴سال  یدیتول برنامه

 .نازلتر است مت،یو از نگاه ق یعال تیفیک

 

 هرات تفابریکه سمن
با کشور چکوسلواکیا عقد داری محمدداوود خان زمامدر زمان  ۱۳۵۵در سال این فابریکه کار ساخت 

فیصد سهم چکوسلواکیا و  ۶۰میلیون دالر تخمین گردیده بود که  ۵۰قرار داد گردید. هزینه این پروژه 

ی داخلی نبردهادرصد تکمیل شده بود که  ۷۰این پروژه تا کار . دولت افغانستان در آن سهیم بود ۴۰

  توقف گردید.شروع گردیده  بدین علت کار ساخت این فابریکه مدر افغانستان 

این پروژه به مصرف رسیده بود،  نها دالر وسایلی که برای ساختلیونیم ساخت پس از توقف 

ای به ماند و این ابزارآالت در برخی حاالت توسط افراد مسلح و سارقان حرفهسرنوشت باقیبی

 ۱۳۹۱. درسال گردیده ضرورت است دوباره احیا شودعده از ابزار کهنه و فرسوده  .شد غارت برده

میلیون دالر  ۵۰الت رهایشی به ارزش یک شرکت ایرانی بنام مجد احیای این فابریکه را بشمول مح

ده گرفت. ولی شرکت نام برده پس از مدت کوتاه عالقه برای احیا این فابریکه از خود نشان نداد هبه ع

مشاور اقتصادی  آقای عالفوتا امروز این فابریکه بی کاره و بی صاحب مانده است. درین اواخر 

درصدی وارد بازار  ۴۹اند که با سهم م گرفتهتصمی« چک»کشور یک کمپنی  اظهار نمود که  غنی 

 ه بازرگانان افغان پروژ نیدر اگفته میشود  .کار افغانستان شده و پروژه سمنت را دو باره احیا کنند

 .درصد سهم خواهند داشت  ۵۱



ساالنه آن  دیتن سمنت را در روز خواهد داشت که عا ۱۶۰۰ دیتول تیسمنت هرات ظرف کهیفابر

درصد آن مربوط  ۴۹مربوط به افغانستان و  دیعا نیدرصد ا ۵۱ د،یدالرخواهد رس ونیلیم ۳۲،۶۴به

تن مشغول کار خواهند شد. ۱۰۰۰۰تا  ۸۰۰ کهیفابر نیچک خواهد بود. دراکشور به  . 

آن  قیمسئول طب« PSP» یبنام "جسر" ارائه شده، کمپن یچک یکمپن کیطرح که از طرف  نیا

 .باشدیم

 انواع سمنت                                                                               

موجب این شد که سمنت نظر به قسمت های یک  ، وجی و  تجارب حاصله از آن لبا پیشرفت تکنا

تهداب تعمیر ، . مثال سمنت پلستر داخل خانه ، بیرون خانه ترکیبات مختلف داشته باشدتعمیر نیز باید 

پایه های یک تعمیر  در داخل آب ویا خاک وغیره دارای سمنت مشخص با ترکیب مشخص می باشد. 

تا مقاومت تعمیر بیشتر گردد. انواع  کشورهای پیشرفته امروز به دها نوع سمنت را تولید می نماید

  سمنت قرار ذیل میباشد.

 سمنت پورتلند
اعم از پل، تونل،  یسمنت مورد استفاده در صنعت ساختمان ساز نیتر و پر مصرف نیترجیرا

پختن سمنت به  یکه برا یپورتلند است. موارد سمنتهمان دارد   رهیساختمان و غ ایو  یسازراه

طور  به میاگر بخواه یاند: خاک رس، سنگ چونه ولشده لیتشک یاز دو ماده اصل روندیکوره م

 :مواد عبارتند از نیا م،یینماه طالعا مدهندٔه سمنت ر لیمجزا مواد تشک

 گریمواد د - ۵ میزیمن دیاکس - ۴ ومینیآلوم دیاکس - ۳ کانیلیس – ۲آهک زنده  -۱

به  شودیتفاوت مربوط م نیو ا شوندیمختلف وارد کوره م یهاتوجه داشت مواد فوق با نسبت دیبا

مخلوط سنگ چونه و خاک رس به  عتیدر طب یآن است. گاه یمشخصات فن ریجنس سمنت و سا

 یاختالط که از قبل برا نیبه ا شودیم افتی قیبه طور دق یدر صنعت سمنت پز ازینسبت مورد ن

 یسمنت پز ازیمواد مورد ن هی. اگر در خاک رس کلندیگویم MARL شده است مارل دهبشر آما

کارخانه جات  عاتیقالباً از ضا مواد نیرا به ان اضافه نمود. ا ازیمواد مورد ن توانینشود م افتی

یافت  طبیعی  در افغانستان مواد ساختمانی به هرجنس وترکیب خوشبختانه .ندیآیبدست م یصنعت

 میشود. ضرورت به مواد فاضله کارخانه جات نیست.

  ۱نوع معمولی پرتلند  سمنت

. ستیانواع سمنت مورد نظر ن ریمانند سابخصوص گونه خواص  چیکه ه رودیبه کار م یموارد در

آب  یهاراه آهن مخازن لولهپایه ها  یهاها پلجاده یرو ساز  روهاادهینوع سمنت در ساختن پ نیاز ا

قسمت که  یسمنت در تمام موارد نیا یبه طور کل شودیاستفاده م هاساختمان قسمت های  تهدابی و 

 .ردیگید استفاده قرار مها نباشد موردر خطر مجاورت با سولفات سمنت شده 

 

 

 

 

 

 

 



 :(type II) 2   پرتلند نوع سمنت

 باشد  متوسط ونیدراتاسیه یکه گرما یدر موارد بخصوص   یاستفاده عموم این گونه سمنت مورد 

در شرایط  که حمله سولفایتهای  معتدل وجود داشته  نوع سمنت  نی. ا استفاده قرار می گیردمورد 

 ۱ پیمعموالً کندتر از سمنت ت ۲ پی. سمنت ت میباشذ نوع مرغوب ترباشد  نسبت به سایر سمنتها 

 میحج یهادر ساختمان توانیسمنت م نی. از اکندیم دیتول یکمتر رارتو درگرفتن ح ردیگیم

 .شود و حجم بتن کمتر باشد جادیا یاستفاده نمود تا در هنگام گرفتن بتن حرارت کمتر

 

 :(Portland Cement - type III) 3پرتلند نوع  سمنت
گرفته شود مورد استفاده باال در کوتاه مدت مورد نظر  یهاکه مقاومت یدر مواقعنوع زود گیر بوده 

کمتر  ایهفته  ۱معموالً در عرض  یعنی که در مدت کوتاست ا یسمنت ۳. سمنت نوع قرار می گیرد

 ۱روزٔه سمنت نوع  ۲۸روزٔه آن حدود مقاومت  ۷و مقاومت  آوردیبه دست م یادیمقاومت ز

 نی. از اکندیم دیتول یشتریدر هنگام گرفتن حرارت ب ۱ نوعنوع سمنت نسبت به سمنت  نی. اباشدیم

که بخواهند زود تر از معمول قالب را برداشته و بتن را مورد استفاده  کنندیاستفاده م یسمنت وقت

محافظت  یسمنت استفاده کرد تا مدت زمان الزم برا نیاز ا توانیم زیسرد ن یقرار بدهند در هوا

 یبتن توانیهم م ۱تر شود گرچه با بکار بردن مخلوط پر سمنت تر با سمنت نوع شده کوتاه ختهیبتن ر

کار را به نحو بهتر و  نیهم ۳سمنت نوع  یکسب کند ول یشتریه در مدت کوتاه مقاومت بکرد ک هیته

 .دهدیبا صرفه تر انجام م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(type IV ) 4پیرتلند توپ سمنت

به بتن  ازین کهیشناخته شده است و در موارد نیپائ ونیدراتاسیه یبا گرما یسمنت با عنوان سمنت نیا

سمنت که مورد  نیبارز ا یها. ازمشخصهشودینوع سمنت استفاده م نیباشد از ا یدرحجم باالئ یزیر

 ۲۸و  ۷ یزمانهاکه در  باشدیم ونیدراتاسیه یگرما زانیم یریگاندازه ردیگیقرار م یریگاندازه

 برای بند برقی استفاده زیاد دارد.برگرم باشد.  یکالر ۷۰و  ۶۰ بیحداکثر به ترت یستیروزه با

 
 

 :(Portland Cement - type V) 5پیپرتلند ت سمنت
 ای. سمنت ضدسولفات شودیها مورد نظر باشد استفاده مدر مقابل سولفات ادیکه مقاومت ز یمواقع در

سمنت اساساً  نیها قرار داشته باشد. از ابا سولفات دیکه بتن در تماس شد رودیبه کار م یوقت ۵نوع 

 یادیدارد، مقدار ز ارقر یکه در تماس با ساختمان بتن ینیرزمیآب ز ایکه خاک  شودیاستفاده م یوقت

 .ردیگیم یاز سمنت معمول رترید ۵امالح سولفات داشته باشد. سمنت نوع 

 
 

 :(White Cement) دیپرتلند سف سمنت

باال  یهابدون رنگ با مقاومت یهاکه استفاده از سمنت یها و مواقعاستفاده در سطح ساختمان یبرا

 دی. سمنت پرتلند سفشودیاستفاده م یرنگ یهاانواع سمنت دیسمنت در تول نیباشد. از ا ازیمورد ن

د آهن وجود ندارد به یآن اکس هیتفاوت که در مواد اول نیبا ا شودیم هیته یهمانند سمنت پرتلند معمول



از  لیدل نیبه هم رودیمباال  نهیصورت هز نیدر ا یاز خاک رس استفاده کرد ول دینبا لیدل نیهم

که در کوره سمنت  کنندیاضافه م میکلرور کلس ایو  میاستفاده کرده و به آن کلرور کال هیهمان مواد اول

 دیو رنگ سمنت سف پردیکه گاز است و م دهدیشده و کلرور آهن م بیآهن ترک دیبا اکس یپز

به آن تا  لیدل نیآهن داشته باشد به هم دیاش اکس یدرصد وزن ۰.۰۲از  شیب دینبا دیسمنت سف شودیم

را با گچ  دیسمنت سف نکریو سپس کل کنندیاضافه م میکلرور کلس ایو  میدرصد وزنش کلرور کال۸

 دیسمنت سف نکریکل یرنگ یهاسمنت هیته یراب نی. همچندیبدست آ دیکرده تا سمنت پرتلند سف ابیآس

 .کندیم ابیرنگ آس یهانرمه سنگ ایو  یمعدن یهادرصد رنگ۲را با حداکثر 

 

 
 

 :(SR. slag Cement): ضد سولفات یاسرباره سمنت

متوسط مورد نظر  ونیس دراتایحرارت ه ایها و که مقاومت متوسط در مقابل سولفات یمواقع در

 گرددیاست، استفاده م

 

 :(P.P.Cement) یپوزوالن -رتلند وپ سمنت
ها و حرارت که مقاومت متوسط در مقابل سولفات یدر موارد شتریو ب یمعمول یبتن یهاساختمان در

 .شودیمتوسط مورد نظر باشد استفاده م ونیدراتاسیه

 :(P.K.Z.Cement) یآهک -رتلند وپ سمنت
قابل  رودیبه کار م ۱که سمنت پرتلند نوع  یموارد هیمالت و بتن در کل هینوع سمنت در ته نیا

 .دهدیبهبود م ییایمیزا و عوامل ش خیزدن، آب شدن و امالح  خیاستفاده است. دوام بتن را در برابر 



 :(Masonry Cement) یبنائ سمنت

 .است ازیمورد ن ۱کمتر از سمنت پرتلند نوع  یهابا مقاومت یکه مالت بنائ یاستفاده در مواقع یبرا

 :(Rf Cement 450) 450نسوز  سمنت

مصرف به  یبرا نات،یآلوم میکلس یو فازها یلیدروکسیبا اتصال ه Al2O3 %40از  شیب یحاو

 .شودیاستفاده م یحرارت عیعنوان ماده نسوز در صنا

 :(Rf Cement 500) 500نسوز  سمنت

مصرف به عنوان  یبرا CA2,CA یو فازها یلیدروکسیبا اتصال ه Al2O3 %70از  شیب یحاو

 .رودیبه کار م CO.H2 یو آتمسفرها یحرارت عیماده نسوز با درصد خلوص باال در صنا

 :(Rf Cement 550) 550نسوز  سمنت
 ،یاصل بیبه عنوان ترک میکلس ناتیو آلوم یلیدروکسیبا اتصال ه Al2O3 %80از  شیب یحاو

 اءیاح ینسوز مانند آتمسفرها ژهیو یباال و کاربردها یکیو خواص ترمومکان ینسوزندگ یدارا

 بکار برده میشود. دروژنیه

 :چاه نفت یهاسمنت

بوده و در  ریرگیها دنوع سمنت نیا تاَ . عمدروندینفت به کار م یهاچاه یریدرزگ یها براسمنت نیا

آب و فاضالب  یهاسمنت ممکن است در حفره چاه نی. اباشندیباال مقاوم م یبرابر دماها و فشارها

 .به مصرف برسد زین

 :شده میتنظ رشیبا گ یهاسمنت

از  رشیگ یهابا زمان یبتن تواندیکه م شودیکنترل و ساخته م یاشده به گونه میتنظ رشیبا گ سمنت

 .کند دیساعت تول کیتا  قهیچند دق

 :یرنگ یهاسمنت
بتن نمادار به مصرف  دیو تول یسمنت یدارند و در نماساز یشیو آرا ینیجنبه تزئ شتریها بسمنت نیا

 .رسندیم

 :رتلند ضد آبوپ یهاسمنت
آب را تحت فشار  نهیینوع سمنت، انتقال مو نی. اشودیم دیتول یخاکستر د،یسمنت به رنگ سف نیا

 .ردیگیانتقال بخار آب را نم یجلو یول دهدیبدون فشار، کاهش م ای زیناچ
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http://mmeraj.blogfa.com/post-83.aspx
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http://www.kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumar-e-45/Dawari-Harfaha.html 
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 سایت انجنیر دالوری  .7

 سایت مشعل کابل ـ8    

           سایت شبکه اطالع رسانی افغانستان   9    

                                                             سایت نوای افغانستان  ـ 10    

 سایت آرمان   - 11    

 فیسبوک آموزش رایگان. 12

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639923152776508&id=4351166

89923823&substory_index 

13 .CEMENT INFORMATION-   Types of Cement and What They Do  در ویبسایت

 کانکریت

https://www.concretenetwork.com/cement.html 
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