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(جرمهای نسوز)دیرگدازهای مونولیتیک  1

 (ویبره شونده و خودجریان)جرمهای ریختنی

جرمهای کوبیدنی

 (گانینگ و شاتکریت)جرمهای پاشیدنی

مالتها

جرمهای تعمیراتی



اجزای جرمهای نسوز 2



اگریگیتهای مصرفی در جرمهای نسوز 3



عامل اتصال در جرمهای ریختنی 4

(سیمان نسوز)سیمان آلومینات کلسیم  ریسیلیس کلوئیدی نانومت



جرمهای ریختنی نسوز پاترون 5



مزایای جرمهای نانوباند در مقایسه با انواع سیمانی  6

خشک شدن 
سریعتر

زینترپذیری باالتر به دلیل 
ماهیت نانومتری بایندر

ولذا CaOعدم حضور 
فازهای با نقطه ذوب 
پایین در دماهای باال



ن نسوزامکان خشک کردن سریع جرمهای نانوباند در مقایسه با جرمهای حاوی سیما7



قایسه با استحکام خام پایین چالش اصلی قطعات تولید شده از جرمهای نانوباند در م8
دیگر بایندرها



جرم ریختنی نسوز نانو باند 9

نانو مقیاس در تنها دارنده گواهی نامهگروه پاترون
در ایران است که با این نوعنسـوزتولید جرم 

پاتیل ( نشیمنگاه)جرمها، انواع ول بلوک 
فوالدسازی و نیز دلتای سقف کوره های قوس 

.الکتریکی را نیز تولید نموده است

ول بلوک پاتیل 
نانوباندبا جرم 

دلتای سقف کوره قوس
باندنانوالکتریکی با جرم 



دلتای سقف شرکت فوالد اسفراین
که با جرم نانوباند تولید شده است 10



عملکرد بهتر دلتای سقف کوره نانوباند در مقایسه با انواع سیمانی 11



توانمندی ها 12

 برخورداری از آزمایشگاه با
و تجهیزات مورد نیاز جهت تحقیق

توسعه انواع جرم نسوز
 تیم هایقوی تریندارای یکی از

تحقیق و توسعه در حوزه صنعت
فوالد و نسوز

 ،صادرات محصوالت به عراق
گرجستان، ترکیه و روسیه



توانمندی ها 13

 برخورداری از سیستمERP

(  Odoo)اروپایی 
 دارای تیم خدمات پس از فروش

حوزه جغرافیایی 4مستقر در 
کشور

 برخورداری از گواهینامه
ISO9001 توفاز شرکت

دارای گواهی ثبت اختراع



تماس با گروه پاترون 14

تهران، خ مالصدرا، ابتدای : دفتر
، 8، پالک 1کردستان شمال، بن بست 

1طبقه 
ز، یزد، شهرک صنعتی مهری: کارخانه

308یاس، خیابان زنبق، پالک بلوار

 info@patron.group:ایمیل
88780054021: تلفکس

patrongroup@: شبکه های اجتماعی



تشکر از توجه شما


