
 

 در جهان تاریخچه سیمان

 1سیده مهسا حسینی

، سیمان طبیعی شد شناسیزمینوقتی زمین دستخوش تغییرات شدید  .میلیون سال پیش سیمان وجود داشته است 11حداقل از 

سیمان را از مواد دیگر تهیه که چگونه  دریافتسرانجام  و طبیعی بود که بشر برای اولین بار از آن استفاده کرد سیمان این .ایجاد شد

 .دکن

اولین  ، باو مصریان هارومی، توسط یونانیان باستان ادهتغییرات اولیه این م و قرارگرفته مورداستفادههمواره سیمان در طول تاریخ 

تر خاکس -از مخلوطی از آهک )اکسید کلسیم( و پوزوالن  هارومی .است قرارگرفته مورداستفادهرکیه در ت شناسیباستانکشف 

از  هاانسیمسایر  در .کردندمیزیر آب قرار گیرد، استفاده  توانستمیهیدرولیکی که  هایسیمانبرای ایجاد  - خردشده فشانیآتش

که هنوز هم در حال حاضر  از بتن شدهساختهمشهور تاریخی  هایساختمان .شدمی، کاشی و سفال سرامیکی استفاده خردشدهآجر 

 .در استانبول هستند 4ایا صوفیه م وودر ر 3پانتئون و 1کولوسئوم ،پابرجا هستند

هیدرولیک  هایسیمانبا استفاده از کارهای ساختمانی بعدی در غرب اروپا  همچنین سال پیش و 1222رومی  هایبتنمالت ها و 

در مواد معدنی مهم  ویژهبه این شهر ،، وجود داشتایتالیادر ، 5در نزدیکی شهر پوزولی فشانیآتش خاکستر .است شدهساخته

 .شده استباعث ایجاد سیمان پوزوالن کالسیک در دوران روم  این مواد آلومینوسیلیکات غنی بوده و

 دهدیمهر نوع آلومینوسیلیکات ریز که با آهک موجود در آب واکنش نشان  تا به امروز اصطالح پوزوالنا یا پوزوالن به خود سیمان یا

به معنای خرد کردن سنگ از قبیل  که نشأت گرفته است caementum ، اصطالح سیمان از واژه التیندر ضمن) .شودمیاطالق 

 (.6نه خود ماده چسباننده -مالت رومی بوده است 

وی برای ساختن  دعوت، هنگام 1756در سال  7است که نخستین بار توسط جان اسمیتونسیمان پرتلند جانشین آهک هیدرولیکی 

در انگلیس و  1822که در حدود سال  بعدی توسعه .، انگلیس توسعه یافت12دوون، در 9در سواحل پلیموت 8فانوس دریایی ادیستون

ک ی پخت، با متحدهایاالتاز مدت کوتاهی در  پس .دست آمد رس به آهکسنگ هایکلوخ پختبود که با  ایماده، فرانسه اتفاق افتاد

                                                            
 دانشگاه عالمه طباطبائی تهراندانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، 1 

2 Colosseum and 
3 Pantheon 
4 Hagia Sophia 
5 Pozzuoli 
6 binding 
7 John Smeaton 
8 Eddystone Lighthouse 
9 Plymouth 
10 Devon 



است که به سیمان طبیعی معروف  ایطبقهمواد متعلق به  این .به دست آمد دیگری ماده مشابه «سنگ سیمان»ماده طبیعی به نام 

 و پخت کمتری دارد.نبوده برخوردار  ایشدهکنترلسوخته و از ترکیب  ترسبکو به سیمان پرتلند وابسته است اما  بوده

اما  ،اندکردهاستفاده  هاکانالو  هاقلعهمانند  هاییسازههیدرولیکی برای ساخت  هایسیماناز  11ها ماسوناست که  شدهکشفاگرچه 

 .است، ناشناخته است شدهانجاماکتشافاتی که در این دوره  هرگونهو دوران آرامی در تاریخ سیمان بود  وسطیقرون

 مهم جان اسمیتون هایکمک، خصوصاً با میالدی شاهد تحوالت جدیدی در سیمان و بتن بود 18نعتی اروپا در اواخر قرن انقالب ص

سیمان پرتلند معموالً به جوزف  اختراع .مرتبط است آهکسنگمستقیم با محتوای رس  طوربهکه کشف کرد هیدرولیز بودن آهک 

را  و خاک رس آهکسنگاز مخلوط مصنوعی  ایماده 1814که در سال  شودمیمنتسب  13، انگلستانشر یورک، از لیدز 11ندآسپی

 14ستدور در ساختمان مورداستفاده آهکسنگخواند زیرا این مواد با سنگ پرتلند و  «سیمان پرتلند»این محصول را  او .کردتولید 

 .( را ساخت17کلسیم سیلیکات تریناخالص)نوع  16لین سیمان حاوی آلیتاو 15پسرش ویلیام آسپدین ظاهری دارد.، شباهت انگلستان

، گرادنتیسادرجه  1522-1422، حدود رس را در دمای بسیار باالتر از آسپدین وخاکگچمخلوط ، اسحاق جانسون 1845سال  در

 .، تولید کردو آنچه را که اساساً سیمان مدرن امروزی است کلینکر شد تولیدکه منجر به  پخت

یمان در ، تولید سطول قرن بیستم در .در کشورهای دیگر اروپایی و آمریکای شمالی گسترش یافت سرعتبهتولید سیمان پرتلند 

 ازآنپسدر تولید سیمان بودند و  رهبر جهان عنوانبه، چین و هند اوایل قرن بیست و یکم تا .سراسر جهان گسترش یافت

 .، ترکیه و ایران قرار داشتند، برزیلمتحدهایاالت

 و در کنندمی، زیرا از انتقال تابش گرما استفاده دنعمودی شد ایاستوانه هایکورهجایگزین  دوار هایکوره، میالدی 1922از دهه 

 آمدهدستهبنیز به مخلوط  گچ .گرددمیسیمان باعث افزایش مقاومت ، دمای یکنواختکلینکر با  تولید .دماهای باالتر کارآمدتر هستند

 .شودمیبرای خرد کردن کلینکر استفاده  18ایگلوله هایآسیابرا کنترل کرده و از  گیرشتا  شودمیاضافه 

)یک  19، مخلوط کردن روسندلفاتآلومینات کلسیم برای مقاومت بهتر در برابر سول هایسیمانتحوالت دیگر در قرن گذشته شامل 

ش در آمریکا و افزای زودگیرو  بادوامپرتلند برای ساخت سیمانی  هایسیماندر نیویورک( و  تولیدشدهسیمان هیدرولیک طبیعی 

 .باشدمی، ایهستهاستفاده از مواد سیمانی برای ذخیره ضایعات 

 .، استحکام و کاربردهای سیمان و بتن را بهبود بخشندهستند تا پایداری مداوم در حال ظهور طوربهجدید  هاینوآوریو  هاآوریفن

 

 سیمان گیریشکلمراحل 

                                                            
11 masons 
12 Joseph Aspdin 
13 Leeds, Yorkshire, England 
14 Dorset 
15 William Aspdin 
16 alite 
17 tricalcium silicate 
18 Ball mill 
19 Rosendale 



 رویداد سال

سال قبل  11،222،222

 از میالد

 

نفتی در جریان احتراق، در اسرائیل رخ داد تا  هایسنگو  آهکسنگبین  هاییواکنشطبیعی  طوربه

رسوبات توسط زمین شناسان اسرائیلی در  این .تشکیل دهدیک رسوب طبیعی ترکیبات سیمانی را 

 .شناسایی شد 72و  1962دهه 

سال قبل از  3222

 مصریان –میالد 

 

همچنین در اهرام از مالت گچ و آهک  .مخلوط شده با کاه، برای چسباندن آجرهای خشک هایگل

 .کردندمیاستفاده 

خود و در دیوارهای بزرگ استفاده  هایقایقدر کنار هم در  بامبوها داشتننگهاز مواد سیمانی برای  هاچینی

 .شدمی

 میالد از قبل سال 822

کرت و  ،یونان -

 12کیپروس

 .شدمیاز مالت های آهکی که بسیار سخت تر از مالت های رومی بودند، استفاده 

 میالد از قبل سال 322

 و قدیم بابل شهر –

 سوریه

 .شدمیسنگ ها و آجرها استفاده از قیر طبیعی برای چسباندن 

 میالد از قبل سال 322

 رومیان میالدی 476 -

، 13جاده آپیان در ایتالیا برای ساختن 11وزوویوسدر نزدیکی کوه  11پوزولی شهراز سیمان پوزوالنی 

 .شدمیدر جنوب فرانسه، استفاده  14پون دو گار در رم و قنات پانتئون و کولوسئوم، رومی هایحمام

مواد  عنوانبه، شیر و خون حیوانات چربی از .کردندمیماده سیمانی استفاده  عنوانبهاز آهک  هاآن

.( این ساختارها شوندمی)موادی که برای افزایش خواص به سیمان اضافه  شدمیافزودنی استفاده 

 !هنوز هم وجود دارند

1122 – 1522 

 وسطیقرون

( از بین رفت ی)ترکیب شدهپختهاستفاده از آهک و پوزوالن  .کیفیت مواد سیمانی رو به کاهش رفت

 .معرفی شد 1322اما دوباره در دهه 

در آهک گرم شده نوشت که با افزودن آب ایجاد  گرمای هیدراتاسیوندر مورد  15جوزف مکسون 1678

 .شودمی

حق ثبت اختراع سیمان هیدرولیک )گچ( برای استفاده در گچ کاری خارجی داده  16به بری هیگینز 1779

 .شد

 هایسیمانبهبود هنر ساخت و استفاده از  باهدف شدهانجامو مشاهدات  هاآزمایش»بری هیگینز  1782

 .را منتشر کرد «آهک خام سازیآمادهسنگین و 

                                                            
20 Crete & Cyprus 
21 Pozzuoli 
22 Vesuvius 
23 Appian Way 
24 Pont du Gard 
25 Joseph Moxon 
26 Bry Higgins 



سخت  ،، شامل خاک رس و آهکی که زیر آبآهکسنگجان اسمیتون دریافت که عمل آهکی کردن  1793

، 18والکورندر  17فانوس دریایی ادیستون بازسازی برای .باشدمی شده است )آهک هیدرولیک(

، اما ابتدا باید موادی را اختراع ، استفاده کردمأمور ساخت مجدد آن بود 1756انگلستان که در سال 

 .کتابی درباره کار خود نوشتاو  .که تحت تأثیر آب قرار نگیرد کردمی

، به نام ناخالص حاوی خاک رس آهکسنگ هایکلوخه 32از انگلیس با آهکی کردن 19جیمز پارکر 1796

 .، سیمان هیدرولیکی طبیعی را به ثبت رساندسیمان پارکر یا سیمان رومی

 .در فرانسه از یک فرآیند سیمان رومی مشابه استفاده شد 1821

 زا کوره از مراقبت عدم دلیل به اگرچه ،کرد اختراع ثبت گچ و هیدرولیک مالتهای برای 31دابس ادگار 1812

 .بودند برخوردار پایین کیفیت

، آهک هیدرولیک و خاک رس آهکسنگاز فرانسه با آهکی ساختن مخلوط مصنوعی  31لوئیس ویکات 1811-1813

 .مصنوعی را تهیه کرد

 رد طبیعی سیمان. شد داده هیدرولیک سیمان به مربوط اختراعات ثبت حق 33لجر تی اس موریس به 1818

 ناسبیم مقادیر طبیعی طوربه که است آهکسنگ طبیعی سیمان. شد تولید آمریکا متحدهایاالت در

 .دارد را است کرده کشف اسمیتون جان که بتن نوع همان ساختن برای را رس خاک از

 .حق ثبت اختراعات بیشتری برای سیمان هیدرولیک داده شد 35و ابراهام چمبرز 34به جان تیکل 1812-1811

تهیه کرد و آن را سیمان  را 37از انگلیس آهک هیدرولیک مصنوعی مانند ویکت 36جیمز فراست 1811

 .بریتانیایی نامید

 هخردشدبا خاک رس ریز  خردشدهریز  هایگچ پختجوزف آسپدین از انگلیس، سیمان پرتلند را با  1814

 39، سیمان پرتلندشدمیانگلستان استفاده  38این محصول را که در پرتلند او .در کوره آهک، اختراع کرد

 .نامید

 41که برای پر کردن شکاف در تونل تیمز با اولین کاربرد مهندسی سیمان پرتلند 42. برونل. کیآی 1818

 .، اعتبار یافتاست قرارگرفته مورداستفاده

 .اولین تولید سیمان آهک و هیدرولیک در کانادا انجام گرفت 1832

 .اولین آزمایشات سیستماتیک استحکام کششی و فشاری در آلمان انجام شد 1836

                                                            
27 Eddystone Lighthouse 
28 Cornwall 
29 James Parker 
30 calcining 
31 Edgar Dobbs 
32 Louis Vicat 
33 Maurice St. Leger 
34 John Tickell 
35 Abraham Chambers 
36 James Frost 
37 Vicat 
38 Portland 
39 Portland cement 
40 I. K. Brunel 
41 Thames 



 .، مجوز تولید سیمان پرتلند داده شد41. مودر، سون و کو. امبه جی 1843

 .است پختهمواد خام سیمان پرتلند را تا دمای ایجاد کلینکر  کندمیاسحاق جانسون ادعا  1845

 .اولین آنالیز شیمیایی دقیق سیمان پرتلند را انجام دادند 43پتنکوفر و فاچس 1849

 .آغاز عصر سیمان پرتلند با ترکیب مدرن 1862

 .دستگاهی را برای خرد کردن کلینکرها معرفی کرد 44بلیک استون برکر 1861

واقعی را نشان  کلینکر اهمیت او .داده شد 45به دیوید سیلور اولین حق اختراع سیمان پرتلند در آمریکا 1871

 .داد

 کلینکر را نشان داد هایقسمت ترینمتراکمو  ترینسختاز انگلیس اهمیت استفاده از  46جی گرانت 1882

 .شیمیایی بودند وتحلیلتجزیهاصلی در حال  دهندهتشکیلمواد  که

 .عمودی شد ایاستوانه هایکورهاولین کوره دوار در انگلیس جایگزین  1886

 هاینسبت، از فرانسه برای تهیه مقدار مناسب آهک برای تولید سیمان پرتلند 47هنری لی چاتلیر 1887

دن، ناشی از تشکیل محصوالت کریستالی واکنش پیشنهاد کرد که سخت ش وی .اکسید ایجاد کرد

 .بین سیمان و آب است

 .اولین پل مستحکم بتنی ساخته شد 1889

 تنب گیرش سریعجهت تنظیم مشخص گردید  آمریکا متحدهتایاالطی تحقیقات صورت گرفته در  1892

 عمودی ایاستوانه هایکوره، جایگزین دوار هایکوره .گچ اضافه شود ، بایدهنگام خرد شدن کلینکر

 .برای خرد کردن سیمان استفاده شد ایگلوله هایآسیابشدند و از 

هنوز هم وجود  ساخت که 49بلفونتاینرا در  متحدهایاالتاولین خیابان بتنی در  48جورج بارتولومو 1891

 !دارد

 دهندمییک توده ژالتینی )ژل( را تشکیل  هیدراته 51هایسیلیکاتادعا کرد که متا 52ویلیام مایکالیز 1893

 .شودمیسخت  مرورزمانبهکه 

 .استاندارد شد ،آزمایشات اولیه سیمان 1922

 .شد ساخته 53یوااوه در واقع ،51سینسیناتی در یبتن خراشآسمان اولین 1923

                                                            
42 J. M. Mauder, Son & Co 
43 Pettenkofer & Fuches 
44 Blake Stonebreaker 
45 David Saylor 
46 J. Grant 
47 Henri Le Chatelier 
48 George Bartholomew 
49 Bellefontaine 
50 William Michaelis 
51 metasilicates 
52 Cincinnati 
53 Ohio 



هنوز هم وجود  هاآن. ساخت 56، ان جی55آنیون بتونی ارزان و دنج را در هایخانه 54توماس ادیسون 1928

 !دارند

 .دوار را دریافت کرد هایکورهتوماس ادیسون حق ثبت اختراع  1929

 هایسیلیکاتاز اصول را برای ساختارهای  ایهمجموعآمریکا  متحدهایاالتاز  57دکتر لینوس پائولینگ 1919

 .پیچیده تدوین کرد

 .، عوامل گیرنده هوا معرفی شدند/ ذوب زدگییخ برای افزایش مقاومت بتن در برابر آسیب 1932

 !هنوز هم وجود دارند هاآن .ساخته شدند 58، سد هوور و سد گراند کولیاولین سدهای بزرگ بتنی 1936

 .تصویب کردبا استفاده از بتن را ایجاد بزرگراه بین ایالتی فدرال  متحدهایاالتکنگره  1956

 62اربانا شمپین ، در59، در دانشگاه ایلینوی، سالن اجتماعاتدی بتنیاولین ساختمان ورزشی گنب 1967

 .ساخته شد

 .تقویت فیبر در بتن معرفی شد 1972

 در 61آبی برج محل. شد ساخته ،شکل کشویی ساختمان بلندترین ،کانادا ،61تورنتو در CN برج 1975

 .شد ساخته ساختمان بلندترین ،64ایلینوی ،63شیکاگو

 .مواد افزودنی معرفی شدند عنوانبه هاپالستیکابر  1982

در ساخت آنین  «باالترین استحکام»بتن  .یک افزودنی پوزوالنی معرفی شد عنوانبهدود سیلیس  1985

 .، واشنگتن استفاده شد66تلادر سی شدهساخته 65پالزا

 .، ساخته شد67شیکاگو، ایلینوی ،آراس.واکر دی  311بلندترین ساختمان بتونی مستحکم جهان در  1991

 

 منابع

- Encyclopædia Britannica 

- World Cement Association 

- CEMEX 

                                                            
54 Thomas Edison 
55 Union 
56 NJ 
57 Linus Pauling 
58 Hoover Dam and Grand Coulee Dam 
59 Illinois 
60 Urbana-Champaign 
61 Toronto 
62 Water Tower Place 
63 Chicago 
64 Illinois 
65 Union Plaza 
66 Seattle 
67 111S. Wacker Dr, Chicago, Illinois 


