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ساخت و ساز ها با  شیجهان منجر به افزا تینرخ جمع ریرشد چشمگ
 با .شده است مانیس دیتول ندیبه فرآ شیاز پ شیاستقامت باالتر و توجه ب

  شتریب زیبه مسکن ن ازیجهان، ن تیتوجه به رو به رشد بودن نرخ جمع
است که  ی مصالح ساختمان نی از مهم تر ی کی مانیس .شده است

آن روز به روز مراحل تکامل   دیتول ندیفرآ دارد و یادیز اریبس یکاربردها
محصول   نیا د یتول هیتا با مراحل اول دیما همراه باش با .دیما یپ ی خود را م

 .دیپرکاربرد آشنا شو

 

 ست؟یچ مانیس 1#

تواند ذرات را به هم  ی است که م  یماده چسبنده ا (Cement) مانیس
 مانیس دیتول ندیفرآ نیهمچن .کند جادیا کپارچهیجسم  کیبچسباند و 

 .بر مقاومت و نوع آن بگذارد یی به سزا ریتواند تاث  ی م
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 مانیس  دیتول ندی فرآ ه یمواد اول 2#

 مانیس ،یمورد استفاده در صنعت ساختمان ساز  مانیس نی تر پرمصرف 
  نیانگلستان، اول دزیاز ل (Joseph Aspdin) نیآسپد جوزف  .پرتلند است

پرتلند را با سوزاندن سنگ آهک و خاک  مانیقرن نوزدهم س لیبار در اوا
 ی او اساس صنعت  ه،یروش اول نیا با .رس در اجاق آشپزخانه خود ساخت

 .کرد یگذار  هیرا پا ی ات یح

 :شوند عبارت اند از ی به کار برده م مانیپختن س یکه برا یمواد

 رس  اکخ .1
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 آهک سنگ .2

 مانیس دیتول ندیمورد استفاده در فرآ هیبدان معناست که مواد اول نیا
 .است کات یلیس ومینیاز آلوم ی باتیو ترک میکربنات کلس یپرتلند، حاو
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 Cement) مانیس دیتول ندی فرآ 3#
Production Process) 

 یر یکه بارگ ی ان یتا مرحله پا هی مواد اول هیاز ته مان،یس دیتول ریمس در
 ندیدر تمام فرآ ستی با ی موارد م  نی ا .است، دو موضوع مهم وجود دارد

 .اعمال شوند مانیس دیتول

مواد مختلف به کار  ی تمام  دی با ر،یمس یکردن مواد: از ابتدا مخلوط .1
محصول  کیمخلوط شوند و   گریکدیبا  ی به خوب مانیس رفته در

 .حاصل شود کنواختی
 ای آ چک شود که دیبا  دیمحصول: در هر مرحله از تول شی آزما .2

شده مطابق مشخصات ارائه شده از طرف کارخانه  دیمحصول تول
 .نه ایهست 
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 مانیس دی تول یانواع روش ها 4#

 کیوجود دارند که عمدتًا به تکن مانیس دیتول یبرا  ی مختلف یها روش
 یمورد استفاده برا یفناور  .دارند ی بستگ  مانیاستفاده شده و نوع س یها
 دیتول ندیو فرآ  مانیس صنعت .است افتهیتکامل  جیبه تدر  مانیس دیتول
خشک   یها، استفاده از روش ها کی تکن نی دتریجد یر یبا به کارگ مان،یس

  خیدر تار ی شگرف یها شرفتیشاهد پ کی اتومات  یها ستمیو با کمک س
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  ی بعض دیتول  یندهایاز فرآ ی برخ البته .ساله ساخت خود بوده است ۱۶۰
پرتلند  مانیس  دیبه طور کامل با روش تول نایآلوم مانیها مانند س مانیس

 .متفاوت هستند

 :عبارت اند از مانی س دیتول یها روش

 مرطوب  مهیمرطوب و ن روش .1

ستگاه  مرطوب، خاک رس استفاده شده در د مهیروش مرطوب و ن  در
دوغاب خاک  سپس  .شود ی م لیتبد (Grout) شسته و به گروت  اب،یآس

 ی باالتر مخلوط م  یرس با سنگ آهک و مواد نرم در دوغاب، در غلظت ها
  ی م  تیهدا رهیذخ یلوهایبه س ،ی مصالح پس از مخلوط ساز  نیا .شود

 .رندیگ ی در کوره قرار م شگاه،ی آزما دی شوند و پس از تا 
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 خشک  مهین روش .2

خشک، مواد خام به حالت خشک با هم مخلوط و سپس  مهیروش ن در
 ی خارج م (klin) نیکه از کل یمواد  .شوند ی م  ابیوارد آس هیمواد اول

پودر مخلوط شود،   نیبا ا نیکه کل نیاز ا قبل .شوند، پودر مانند هستند
  ی در م  یاستوانه ا ای ی را به شکل مکعب آن و  زندیر ی آن م یآب رو  یمقدار 

 .کنند ی منتقل م  رهیذخ ی لوهایآورند و به س

 

 خشک  روش .3

خارج شده از    پودر .شوند ی م  ابیروش خشک مواد خشک وارد آس در
 .شود  ی مصرف م  نیکل  هیبه عنوان تغذ می پس از تنظ اب،یآس
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 مانی س دیتول ندی مراحل فرآ 5#

 :دپرتلند چهار مرحله وجود دار مانیس دیتول ندیدر فرآ ی طور کل به

 کردن مواد خام ابیکردن و آس خرد .1
 ح ی کردن مواد به نسبت صح مخلوط .2
 مخلوط آماده شده در کوره  سوزاندن .3
 کردن مواد سوخته شده  ابیآس .4

 کردن مواد خام ابیخرد کردن و آس 1-5#

در دو   ندیفرآ  نیشوند )اغلب ا ی همه مصالح به جز مواد نرم خرد م  ابتدا
لوله  ای یچرخان، استوانه ا یها ابیدر آس سپس .(رد یگ ی مرحله انجام م 

مورد   ندیکردن مصالح بسته به فرآ ابیآس معموالً  .شوند ی م  ابیآس ،یا
کردن در   ابیآس یبرا .شود ی خشک انجام م ایاستفاده به صورت مرطوب 
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  یدر خشک کن ها هیاول مواد باشد که ازیحالت خشک، ممکن است ن
 .خشک شوند ی و چرخش یاستوانه ا

 

 ح ی مخلوط کردن مواد به نسبت صح 2-5#

 کی  دیاز مواد، از جمله آهک و رس، به منظور تول ی درصد مشخص  ابتدا
 ات یبه کارخانه فرستاده شده؛ سپس عمل شگاهی خاص توسط آزما مانیس

 ندیفرآ در .گردد ی مورد نظر آغاز م  ندیمخلوط کردن نسبت به نوع فرآ
  زیمرطوب ن ندی فرآ در .شوند ی م رهیذخ وهالیمخلوط ها در س نی خشک ا

 لوهایکامل مواد خشک در س اختالط .شود ی از مخازن دوغاب استفاده م
 ندیفرآ در .فشرده مقدور است یاز هوا  ی ناش دیبا هم زدن و گردش شد

فشرده   یهوا ای  ی کیآالت مکان نیمرطوب هم مخازن دوغاب توسط ماش
 .شوند ی هر دو، هم زده م  ای
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 سوزاندن مصالح آماده شده در کوره 3-5#

 شوند و ی استفاده م مانیس دیتول ندیکه در فرآ یی کوره ها یبند تی اولو
 :سوزانند، عبارت است از ی م  یرا به صورت دسته ا مانیس

 (bottle) یا استوانه .1
 (chamber) یا محفظه .2
 (continuous shaft) وستهیپ شفت .3

 شوند؛ ی کشورها استفاده م  ی شفت به شکل مدرن هنوز در برخ یها کوره
از آن که مواد   پس .هستند یاستوانه ا ینوع، کوره ها نی متداول تر اما

گراد به   ی درجه سانت  1500 یشوند تا دما  ی مخلوط شده، وارد کوره م 
درصد مواد،   30تا  20که حدود  یطور  به .شود ی مصالح حرارت داده م

سوخته به صورت دانه  محصول .چسبند ی ذوب شده و دانه ها به هم م
محصوالت را به   نیا .گردد ی از کوره خارج م نکریکوچک به نام کل یها

 ابیممکن است بالفاصله آس نکریکل .کنند ی بخش سردکن ها منتقل م 
 .گردد رهیدر انبارها ذخ یاستفاده بعد یبرا ای دیبه دست آ مانیود تا سش
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 کردن مواد سوخته شده ابیآس 4-5#

  ی افق  یها ابیدرصد( را در آس 2از گچ )حدود  ی و مقدار مشخص نکرهایکل
کردن مواد خام به صورت  ابیآس یمورد استفاده برا  یها ابیمشابه آس

عبور کنند  ابیاز آس ماً یممکن است مستق مواد .کنند ی م  ابیآس زیپودر ر
  ابیآس یشوند و برا جدا شده،  ابیمصالح درشت تر از محصول آس ای
به   کیبه صورت پنومات  مانیس .برگردانده شوند ابیدوباره به آس شتریب

 یبسته بند یکاغذ  یها سهیشود تا در ک ی پمپ م  یساز  رهیذخ یلوهایس
 شوند.
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