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این کتاب در یازده بخش و به شرح زیر تألیف و تنظیم شده است:
بخ��ش اول -تکنولوژی پخت کلینکر :ش��امل مطالبی در خصوص
س��وخت و احتراق ،مناطق مختلف کورههای دوار ،مدولهای مختلف
و اثرات آنها بر پخت کلینکر و خواص سیمان ،دانهبندی و چسبندگی
کلینکر و س��یر تحوالت در کورهها.
بخش دوم -آجرهای نس�وز :ش��امل موضوعاتی از قبیل معرفی
و مقدم��ه ،تعری��ف بانده��ا ،آجره��ای سیلیس��ی ،آجره��ای آلومینو
س��یلیکاتی ،آجرهای بازی ،س��اختمان داخلی نس��وزهای بازی ،مواد
اولیه ،سیس��تمهای اصلی اکسید منیزیم ،آجرهای منیزیت-کرومیتی،
آجرهای منیزیت-اس��پینلی ،آجرهای دولومیتی.
بخش س�وم -ارتباط نس�وزها ب�ا کلینکر :ش��امل واکنش
کلینک��ر با آجرهای بازی ،تش��کیل کوتینگ و اثرات آن روی آجر،
دانهبن��دی و اتص��ال کلینک��ر به آس��تر نس��وز ،رفت��ار کوتینگ در
منطقه پخت ،بررس��ی ی��ک نمونه واقع��ی ،کوتینگپذیری آجرهای
ب��ازی،گرفتگ��یم��واد.
بخش چه�ارم -ویژگیهای مواد نس�وز :رفت��ار ترمومکانیکی
مواد نس��وز ،مدول ،انبس��اط حرارتی یا پایداری حجمی ،اووالیته بدنه
ک��وره ،مقاومت در برابر ش��وکهای حرارتی ،نس��وزندگی (تحت بار)،
ممقاومت فش��اری ،هدایت حرارتی ،تخلخل ،مقاومت در برابر سایش،
نف��وذ عوام��ل خارجی ،رفت��ار مکانیکی آجرهای نس��وز ،خنک کردن
پوس��تهکوره.
بخش پنجم -کارکرد آجرهای نس�وز ،استانداردها ،درزهای
انبس�اطی :شامل اس��تاندارد اندازه آجرهای نسوز ،درزهای انبساطی
در آجرچین��ی ،ارنتب��اط آجرچین��ی ب��ا درزهای انبس��اطی ،درزهای
انبس��اطی مخصوص ،مقایس��ه انواع درزهای انبس��اطی.
بخش شش�م -اووالیته :ش��امل تأثیر اووالیته بر آجرهای نسوز،
تنشه��ای مکانیکی وارده بر آجرها ،خ��زش و لقی در زیر تایر ،رابطه
بین اووالیته ،لقی و خزش ،تفس��یر منحنیهای بدست آمده از دستگاه
س��نجش اووالیته ،تصحیح فاصله بین رینگ و بدنه ،تأثیرات حرارتی،
تغیی��رات اووالیته هنگام راهاندازی کورهه��ا ،انواع تایرها در کورههای
دوار ،تغییرات حاصل از داغ ش��دن پوس��ته کوره.
بخ�ش هفتم -فرس�ایش آجرهای نس�وز :ش��امل فرس��ایش

مکانیکی ،ترمومکانیکی ،ش��یمیایی و حرارتی.
بخش هش�تم -گرم کردن و راهان�دازی کورههای دوار:
ش��امل روشهای جدید در گرم کردن و راهان��دازی کورهها ،گرم
کردن س��ریع کورهها و تأثیرات بر روی آجرهای نس��وز.
بخش نه�م -وضعیت و نح�وه انتخاب مواد نس�وز :نحوه
انتخاب آجرها ،وضعیت نس��وزکاری کورههای س��یمان جهان.
بخ�ش ده�م -نس�وزهای بیش�کل :ش��امل جر مه��ا،
نس��وزهای بیش��کل برای انجام اتصاالت و پوش��ش س��طوح،
مش��خص نمودن مواد نسوز بیش��کل ،باند مواد نسوز بیشکل
(بان��د س��رامیکی ،هیدرولیک��ی ،ش��یمیایی و آلی) ،رو شهای
نصب و بهر هبرداری از جر مهای نس��وز ،فرس��ایش نس��وزهای
بیش��کل ،تح��والت جدی��د در تولی��د نس��وزهای بیش��کل،
ش��اخکها ،نس��وزکاری قس��متهای خروج��ی در کور هه��ای
س��اتالیتی ،ان��واع ش��اخک و آنکرهای مخص��وص ،تعمیرات و
لکهگی��ری.
بخش یازدهم -نس�وزهای ویژه :ش��امل بازالت ذوب شده،
س��رامیکهای س��خت ،آلومینی ،زیرک��ون و س��یلیکون کارباید،
روشه��اینص��ب.
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