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 :چکیده

ستفادهآهک پخته یکي از مواد  صنایع امروزی  موردا سیاری از  ستدر ب شکال  کهنیا.با توجه به  ه آهک دارای ا

اسیییتفاده  آني گوناگوني دارد، در هر صییین تي از نوا یاصیییي از یشییییمیا یهافرمولمختلفي بوده و حتي 

ستخراج  طوربه.حالت اولیه آهک که شودمي ست.این مواد با مواد م دني زیادی  گردديمیام از م ادن ا مختلط ا

شند .  آهنکربنات ، صورتبه تواننديم آهک ،  یسازیالصروش فرآوری و  نیترمهم، منیزیم ، دولومیت و .. با

صول این فرآیند را آهک پخته  آنپخت  ست که مح سیار زیاد ا حرارت  .پخت آهک در درجه نامنديمدر دمای ب

 .شیییودميموجود در آهک  یهاينایالصییی، موجب سیییسیییت شیییدن ترکیب  گراديسیییانتدرجه  800بیش از 

سنتي  یپزآهک یهاکوره.پخت آهک در  شودميانجام  یپزآهکپخت آهک در کاریانه آهک با استفاده از کوره 

 مخصوص به یود است. یهايژگیوو یا صن تي صورت گرفته که هریک دارای 

 شوديمو انتقال توسط بونکر به کاریانه ، دایل فیدر ریخته  آهکسنگبرای تولید آهک صن تي پس از استخراج 

 کندميی مشخصي یرد  هااندازهرا به قط اتي با  آهکسنگکوبشي ،  یهافک . گردد شکنسنگتا وارد دستگاه 

وارد  ب دازآنشسته شود و  آنشوند تا یاک اله بر روی ماشین شستشو ریخته ميو سپس این قط ات با نوار نق

، توسط  دیآيمامری حساس به شمار  هاآنکه کنترل دمای  هاکورهصن تي شود. دایل این  یپزآهککوره 

با توجه افزایش  جدا شود. آن یهاينایالصبه دمای پخت رسیده و  آندرون  آهکسنگتا  شودميداغ  یيهامش ل

د که شون  صن تي تولید یهاکورهباال ،توسط  یهاحجمنیاز به مصالح سایتماني ، الزم است تا آهک با  روزافزون

 .کندميسنتي سپری  یهاکورهزمان کمتری را نسبت به 

 دفباهو  یودکار صورتبهدر این مقاله س ي شده است تا پروسه تولید آهک در کاریانه تا جایي که ممکن است 

است  شدهانجام یاگونهبهطراحي شود .  های شرکت زیمنس ،طراحيPLCبا استفاده از ، و انساني  یطراتکاهش 

منظم  طوربهنشان داده شود و فرآیند   HMIدر رابط کاربری آهنسنگ تیموق  هرلحظهکه در انجام فرآیند در 

 تحت نظارت اپراتور یواهد بود .
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 تاریخچه چرخه تولید آهک-1

زمان درازی است که ایرانیان شفته آهکي )مالت آهک و یاک(،ساروج)مالت آهک و یاکستر( و مالت آهک آبي 

صن تي هم برای پایدار کردن  یکشورها. پس از جنگ جهاني دوم در  سازنديمسایتمان  هاآنو با  شناسنديمرا 

کشف آهک در  تاریخ دقیقي از نکهیباا. دشمي، شفته آهکي مصرف  یبندآبراه و  یسازيپبرای  ژهیوبهزمین ، 

دوره ،  آن یبناها یسازمقاومباستان ، آهک برای  یهاتمدندسترس نیست ولي شواهدی وجود دارد که در 

 .بوده است شدهشنایته کامالا  یاماده

 موارد کلي استفاده از آهک 1-1

 . ردیگيمقرار  مورداسییتفادهگوناگون  یهاشییکلاسییت که در سییایتمان به  دارمیکلسییمصییالح  نیترمهماز  آهک

 د.باش داکردهیپدسترسي  آهکبه  آتشپیدایش  زمانهمممکن است بشر  م تقدندبریي از باستان شناسان 

سانبدین طریق که  سایتن  آهکسنگاولیه از  یهاان ستفاده  یهااجاقبرای  سنگ در کردندميیود ا ، و این 

 چسبانیدن قط ات سنگي به همو در اثر بارندگي شکفته شده و هیدراته گشته و موجب  شدهپخته آتشمجاورت 

 یيهاسایتماندارد. در  هزارسالهدر جهان مخصوصاا در ایران سابقه چند  آهکمجاور یود گردیده است. مصرف 

سالم در ایران  ستان و دوران قبل از ا صرف  جاماندهبهکه از عهد با ست م ش آهکا سایتمان دهدمين ارا ن  ، در 

 بکار رفته است.  آهکدیوار چین که به سیصد سال قبل از میالد مسیح مربوط است 

ه ب هاستنآجزء  آهکي هایسنگکلسیم که  هایکربناتمخصوصاا  دارکلسیممصالح  سازیسایتماندر صن ت 

ن و مرمر و تراورت هایسنگسایتماني مانند  هایسنگ صورتبه ازجمله، شوندميگوناگون مصرف  یهاصورت

صرف غیره که برای فرش کف  سیم  صورتبهو یا  شودميو پله م سید کل  گویندميزنده  آهک آنکه به  OaCاک

سبنده مالت در  عنوانبهکه  ستفاده  آناز  سازیسایتمانچ شانباید  چنینهم. شودميا  آهک کرد که یاطرن

و  آب هایلولهدر سایتمان مانند  شدهمصرفلذا با فلزات  با فلزات دارد ترکیبشدیدی که به میل  به علتزنده 

 . شودمي هاآنیورندگي ایجاد کرده و موجب پوسیدگي   هاآنشوفاژ ترکیب شده و در  هایلوله
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سیمان پزی در ایران  هایکاریانهدر سایتمان کاسته و با توس ه  آهکاز میزان مصرف  رفتهرفتهعلت  همینبه 

امروزه در کمتر  کهطوریبهگرفته  سییازیسییایتمانرا در صیین ت  آهکسیییمان جای  رفتهرفتهو سییراسییر دنیا 

 .شودميمالت استفاده  عنوانبه آهکسایتماني از 

شار یسازراه درولي  شرهای پایین  و برای افزایش تحمل ف صاا در ق صو شش یاک مخ برای تحکیم  یسازراهک

 .شودميو همچنین جلوگیری از هجوم روئیدن گیاه به دامنه راه و باندهای فرودگاه مصرف  آنبخشیدن به 

. با توجه به نقش سیمان در سایتمان ستاش اساسي و مهمي دارای نق آهکت سیمان پزی هم مصرف در صن 

 است. سازیسایتماندر صن ت  موردنیازمصالح  تریناساسيهنوز از  آهککه  شودميمالحظه 

صنایع غذایي در تصویه  -آهن -ذوب -گریشیشه -سازیچینيدر صنایع  آهک سازیسایتمانعالوه بر صن ت 

 .شودميو غیره نیز مصرف  آهکيآجر ماسه  -قند

 :آهکسنگ -1-2

سیم به فرمول  آهکسنگ ست   3OCaCیا کربنات کل ست ميکه از تهسنگي ا شیني به د وفور در  طوربه و آیدن

 .شودميطبی ت یافت 

، ودشميمختلف دیده  هایرنگسفید است و اگر با مواد دیگر همراه باشد به  آناگر یالص باشد رنگ  آهکسنگ

کربن همراه باشیید به  آبو اگر  آیددرميیا زرد و یا سییر   ایقهوه هایرنگبه  آهنبا اکسیییدهای مختلف  مثالا

    3oCgM،3OCaCبا کربنات منیزیم همراه باشد به فرمول    آهکسنگسیاه یا یاکستری است. اگر  -آبي هایرنگ

 .گویندمي دولومیتي آهکسنگ آنبه 

 :پرمایهو  مایهکم آهکسنگ 1-2-1

شد به  آهکسنگ %90دارای  آهکسنگاگر م دني از  شته  آهکسنگ %75و اگر کمتر از  پرمایهم دن  آنبا دا

 .گویندمي مایهکمم دن  آنباشد به 
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دریا در  آبکه در اثر یشک شدن  آهکي هایسنگنیست فقط  پزیآهکبرای  مصرفقابل يآهکسنگهمه نوا 

وفور در تمام نقاط زمین یافت  طوربه هاسیینگ. این نوا رسیینديم پزیآهکبه مصییرف  اندقرارگرفتهدسییترس ما 

ضي دیگر از انواا شودمي صرف  آهکسنگ. ب  سدمي پزیآهکبه م صيولي به علت  ر  آهککه دارند  هایينایال

 . هست ترنامرغوب هاآن

 مصرف آهک : -1-3

سیم هیدرات کل صورتبه  آن راچسب سایتماني به مصرف برسانیم باید  عنوانبهرا  آهکبرای آنکه بتوانیم 

 . دربیاوریم

. ودشميدارد و در اثر این ترکیب حرارت زیادی تولید  آببا  شدنترکیب شدیدی به میل   OaCزنده یا  آهک

دن که این گرمای شدید موجب پخته ش دهدميکالری گرما پس  270در حدود آنهر گرم  کهیطوربه

 .گرددميپخته نشده باشد  های آهکي که در کوره کامالاسنگ

   aC  O            2O + HaC(OH)2+    حرارت 

باید طوری عمل  به دست آیدقرار دهیم تا هیدرات کلسین  آبرا در مجاورت  آهک یواهیمميق ي که ادر مو

از  ایذره ترینکوچک دیدهآب آهکدر  کهطوریهقرار گیرند. ب آبدر مجاورت  آهکتا کلیه ذرات  نماییم

در مجاورت با  از مصرف آن در مالت و یا پس این ذرات این صورتباقي نماند زیرا در غیر  OaCزنده یا  آهک

. برای آنکه کلیه ذرات گرددميدر سازه ظاهر  صورت زائدهبهو  کندميشکفته شده و ازدیاد حجم پیدا  آب

داده شرح  آن چند نمونه  در زیرکه  بوده استمتفاوتي در ایران متداول  هایروشهیدراته شود از قدیم  آهک

 شود:مي
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 :گذاشتن آهک تنگ  1-3-1

است . روش کار به این طریق است  آنتنگ گذاشتن  آهکنوا هیدراته کردن   ترینمتداولو  ترینم مولي

. این کنندميمصرف  آن راساعت  48ساعت یا  24و ب د از  پاشندمي آبزنده به مقدار کافي  آهککه روی 

اسید  صورتبه آهک هایدانهر زیادی از زیرا در این طریق مقدا هست آهکنوا مصرف  ترینفنيطریقه غیر 

اته هیدر آبدر اثر تماس با  ب دازآن. و در مالت یا گرددميو به همین صورت وارد مالت  ماندهباقيکلسیم زنده 

مصرف شود به  هانماسازیو اگر در  گرددمي.و موجب ترکیدن دیوار و یا پي  کندميشده و ازدیاد حجم پیدا 

 .دهدميمنظره نایوشایند  آن

 :روش یشک -1-3-2

 آنگاه چینندميسانتیمتر 30ارتفاا حدود  متر به 2/2زمیني به اب اد آهک را روی  هایکلویهدر این روش 

و این کار را  ریزندميباز آب و  دهندميقرار آهکسانتیمتر کلویه 30 آندوباره روی  وریزند مي آب آنروی 

و بدین  پوشانندمي گلکاه را با آنمتر برسد ب د روی 2تا  5/1به حدود  آنتا ارتفاا  کنندميتکرار قدر آن

مقدار زیادی حرارت آزاد  آبدر  موقع مجاورت با  آهکگفته شد  طور کههمانکنند ميرا دم  آهکطریق 

موجود  آب. این حرارت رسدمي گرادسانتيدرجه  450به حدود  آهکبدین دلیل حرارت دایل توده  کندمي

پوشانیده شده است این  گلکاه وسیلهبه هاآهکروی  کهباوجود آن . نمایدميتبدیل  بخارآبدر توده را به 

تقریباا  بخارآبو در اثر گرما و  کردهنفوذ  آهکالی توده هالب درنتیجهراه پیدا کند  به یارجد توانمين بخارآب

 .کنندميمصرف  آن راساعت  48ب د از حدود آنگاهو  آیدميدرپودر  صورتبههیدراته شده و  آهککلیه ذرات 

 : ترروش-1-3-3

یا  ترروش آنو به  شودميهیدراته  آهکاست و کلیه ذرات  آهکطریقه مصرف  نیترحیصحاین روش که 

متر و عمق حدود  3تا5/2بدین طریق است که روی زمین گودالي به طول و عرض  گویندميشویي  آهک

سانتیمتر و عمق 50سانتیمتر در50حوض دیگری به اب اد حدود آندر کنار  نمایندميسانتیمتر حفر 50



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 

55 
 

 منابع

 تهران ، نگارنده دانش،  2درجه PLCکارور ( ، 1396مهندس فرجي ، احمد،)

 ، تهران ، نگارنده دانش  (جلد اول)  PLC S7 SIEMENSمحمدرضا ،  مهندس ماهر ، 

   http://sinato.ir، ، 6/98/ 1تولید آهک پخته ،

   http://daneshnameh.roshd.ir،  1/6/98آهک ، 
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