
 

 

شود؟یچگونه ساخته م مانیس

 

 ریخم نیدهد. ا لیرا تشک ریخم کیپرتلند با آب  مانیکه س شودیم لیتشک یبتن است. بتن زمان یپرتلند جزء اساس مانیس

 . شودیو سخت م بیبا شن و ماسه ترک

 مواد است.  ریآهن و سا وم،ینیآلوم کون،یلیس م،یکلس ییایمیش باتیمتشکل از ترک مانیس

رس، سنگ  ل،یبا ش بیشامل سنگ آهک، گچ و سنگ اهک رس دار در ترک مانیس دیتول یمورد استفاده برا یمعدن مواد

ماده سنگ  کی شوند،یباال گرم م یمواد در دماها نیکه ا یو سنگ آهن است. هنگام سیلیسرباره کوره، شن و ماسه س ست،یش

 گردد. لیتبد میشناسیم مانیکه ما به عنوان س ینرم ودرتا به پ شودیم ابیکه سپس آس دهندیم لیمانند تشک

اش ساخت. با استفاده پرتلند را در قرن نوزدهم با سوزاندن پودر سنگ آهک و رس در آشپزخانه مانیس ن،یبار جوزف آسپد نیاول

مواد را به  ریو سا مانیاز سنگ آهک، خاک رس، سنگ س ییهاکرد که ساالنه کوه جادیا یصنعت یبرا یاهیروش، او پا نیاز ا

 . کندیآب را نگه دارد، عبور م تواندیکه م یکه از غربال است زیکه چنان ر کندیم لیتبد یپودر

. شودیپرتلند انجام م مانیدر هر مرحله از ساخت س یکیزیو ف ییایمیش یهاشیآزما مانیس یهاکارخانه یهاشگاهیآزما در

 مطابقت دارد.  یحاصل شود که با تمام مشخصات صنعت نانیتا اطم کنندیو تست م زیرا آنال ییمحصول نها هاشگاهیآزما

که عمدتا سنگ  یاست که مواد خام اصل نیگام ا نیروش خشک است. اول قیپرتلند از طر مانیساخت س یراه برا نیترعیشا

 . شودیچند مرحله خرد م یآهک، خاک رس است، استخراج شوند. پس از استخراج، سنگ ط

 یهاابیآس ای هیثانو یهاابیبه آس نگ. سپس سشودیم میتقس نچیا 6با حداکثر اندازه حدود  یسنگ به قطعات در مرحله اول

 . شودیتر انتقال داده مکوچک ای نچیا 3کاهش ابعاد تا حدود  یبرا یچکش



 

 

. در شودیوارد م مانیمخلوط شده و به کوره س یتر بادخاکس ایدهنده مانند سنگ آهن  لیمواد تشک ریسنگ خرد شده با سا

گالس مخصوص است، تا حدود  بریفا یکه دارا یابزرگ استوانه یدوار فوالد یهادهنده در کوره لیمرحله همه مواد تشک نیا

طبقه  40ساختمان  کیارتفاع  یفوت و در اغلب موارد دارا 12قطر  یاغلب دارا هاه. کورشوندیگرم م تینهادرجه فار 2700

 هستند.  لیمتما یاز حالت افق یکه کم اندیمحور یبزرگ دارا یهاتر هستند. کورهبزرگ

از  یکه ناش دهدیانفجار پر صدا رخ م کی نییپا ی. در انتهاشوندیم هیتغذ ییباال یدوغاب به انتها ایخرد شده  زیر هیاول مواد

 گاز تحت فشار است.  ای نیگزیجا یهاسوزاندن کنترل شده پودر ذغال سنگ، روغن، سوخت

 کی لیتشک یمانده برا ی. عناصر باقشوندیبه شکل گاز خارج م یعناصر خاص کنند،یکه مواد درون کوره حرکت م همانطور

 . دیآیم رونیاز کوره ب له،یبه اندازه ت یخاکستر یهابه صورت توپ نکری. کلندشویم بیترک نکریبه نام کل دیماده جد

. رسدیمورد نظر م یمختلف به دما یو توسط کولرها شودیم هیقسمت کوره تخل نیترنییبه صورت داغ و قرمز از پا نکریکل

 . شودیسوخت م ییکارا شیدر سوخت و افزا ییکه باعث صرفه جو یندیفرا شود،یها بازگردانده مها به کورهگرم از کولر یهوا

است که  زیر یبه حد مانی. سکندیکم گچ و سنگ آهک مخلوط م ریآن را با مقاد مانیکارخانه س نکر،یاز خنک شدن کل پس

ر استفاده د یبتن برا یآماده ساز یهاحمل و نقل به شرکت یبرا مانیدانه است. اکنون، س اردیلیم 150 یحاو مانیپوند س 1

 آماده است.  یساختمان یهاانواع پروژه

روش مرطوب استفاده  کیمتحده از  االتیها در ااز کوره یاست، اما برخ مانیساخت س یراه برا نیترخشک مدرن ندیفرا اگرچه

 .شوندیبه کوره، با آب مخلوط م هیمرطوب، مواد خام قبل از تغذ ندیکه در فرآ نیاست به جز ا کسانی ندی. اساس دو فرآکنندیم
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