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 :هناروانف شلاچ ناونع

 

  يزاسدالوف )دماج ياهدنامسپ( یبناج تالوصحم يزاسيراجت و تفایزاب ،يروآرف

 )... و کیرتکلا سوق هروک رابغ ،هرابرس(

  

 

 

 

 

  :هئسم حرش

 ناونع هب یتیمولود و ییانیمولآ ،یتیزینم ياهزوسن و یکیرتکلا سوق هروک هروک رابغ ،یکیرتکلا سوق هروک هرابرس

 هروک هرابرس زا ،هتفرشیپ ياهدنیآرف کمک اب هزورما  .دنتسه حرطم دالوف و نهآ عیانص هلطاب ای یبناج لوصحم

 ياهنوتب ،يزاسنامتخاس ،کبس ینامتخاس ياهكولب ،نامیس ،يزاسهار نوچ ياهزاس عیانص رتشیب رد سوق

 هنالاس ،هوالعب .دوشیم هدافتسا هشیش عیانص و گنس مشپ ،نهآهار طوطخ ياههسام ،یتلافسآ ياهنوتب ،ینامتخاس

  اراد رب هوالع تارابغ نیا .دوشیم دیلوت ناهج دالوف و نهآ عیانص رد یکیرتکلا سوق ياههروک رابغ يدایز ریداقم
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 رابنا هک دنشابیم میمداک و برس ،يور نوچ يرگید تازلف یهبانتم ریداقم يواح ،يوتحم نهآ يریداقم ندوب

 تاعیاض ،یکیرتکلا سوق هروک رابغ و هرابرس رب هوالع .دوشیم تسیز طیحم یگدولآ ثعاب ،زاب ياضف رد اهنآ ندرک

 یسدنهم لوصا و دنامسپ تخانش اب .دنتسه یبناج تالوصحم رگید زا یتیمولود و ییانیمولآ ،یتیزینم ياهزوسن

 هب ناوتیم زین ار زوسن تاعیاض .دنادرگرب دالوف دیلوت لکیس هب ار یفرصم زوسن دصرد 15 ات 10 ناوتیم ،هیوناث

 یسدنهم جوا هطقن ،دنامسپ تیریدم .دننک هدافتسا نآ زا دوخ یتفایزاب ياهرجآ يارب ات داد زوسن ياههدننکدیلوت

  .تسا زوسن

 

 

 

 هرابرس یبایزاب ياهدنیآرف	 کیتامش:1لکش
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 یکیرتکلا سوق هروک هرابرس یبایزاب )١

 زا .تسا هتفای شیازفا يزاسدالوف یعرف لوصحم ناونع هب زین هرابرس دیلوت ،ایند رد دالوف دیلوت شیازفا اب هزورما	
 هرابرس زا تازلف یبایزاب .دنشابیم فلتخم تابیکرت و يزلف رصانع يواح ،دیلوت شور هب هتسب اههرابرس رگید فرط
 نتفای ورنیا زا .دشابیم مهم تسیز طیحم زا تظفاحم يارب مه و يزلف عبانم يارب مه اهنآ زا يرادربهرهب و
 رد اهنآ زا ددجم هدافتسا و نهآ صوصخ هب يزلف رصانع و کیرتکلا سوق هروک هرابرس یبایزاب روظنم هب یشور
 فرصم و یکیرتکلا سوق هروک رد نژیسکا شمد زا هدافتسا لیلد هب .دشابیم يرورض رگید عیانص ای يزاسدالوف
 يارب یلح هار نتفای ،هرابرس عفد تالکشم هب هجوت اب .دشابیم نهآ يدایز دصرد لماش زین هرابرس ،یجنفسا نهآ

 سوق هروک هرابرس یکیناکم و ییایمیش ،یکیزیف تاصخشم یفرط زا .دنکیم ادیپ تیمها هرابرس زا هدافتسا

 .دراد یساسا ياه توافت دنلب هروک هرابرس اب یجنفسا نهآ ژراش اب یکیرتکلا
 داوم و يژرنا نتفر رده زا يریگولج و یطیحمتسیز ظاحل زا دناوتیم هرابرس زا ددجم هدافتسا يارب یشور نتفای

 دالوف نت ره يازا هب هک دهدیم ناشن دماج ياهدنامسپ تفایزاب رد هدش ماجنا تاعلاطم .دشاب تیمها زئاح هیلوا
 هدش فرصم ياهزوسن ،درون ياههتسوپ ،نجل ،رابغ ،يزاس دالوف هرابرس لماش دماج دنامسپ مرگولیک 420 يدیلوت

 .تسا ندرک هتشابنا اههرابرس رد موسرم شور .دنتسه تازلف هیوناث عبنم عقاو رد اههرابرس .دنوشیم دیلوت … و
 ،نارمع یسدنهم و هداج تخاس ،نامیس دیلوت دننام فلتخم ياههنیمز رد هدش هتشابنا ياههرابرس زا ناوتیم

 .درک هدافتسا رادنهآ تابیکرت و يزلف نهآ دیلوت و بآ نویسارتلیف و كاخ حالصا ،دوک دیلوت
 ،دالوف ای نهآ باذم داوم زا ندوب رتکبس تلع هب و دوشیم دیلوت هروک نورد هرابرس ،دالوف دیلوت لوا هلحرم رد
 جراخ هب نآ يور زا هرابرس ،دیسر رظن دروم دح هب دالوف ای نهآ باذم يامد هک ینامز .دنامیم روانش نآ يور
 .دوشیم هیلخت دالوف ای نهآ باذم سپس و ددرگیم تیاده
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 دوجوم ياه هرابرس تاصخشم و ییایمیش بیکرت

 )تسا توافتم اههناخراک کی ره رد يدیلوت هرابرس زیلانآ(

 

 

 
 

 :هرابرس شقن

 )درگوگ و رفسف(رضم رصانع فذح •

 درگبآ ياهلنپ و هرادج زوسن زا تظفاحم •

  يژرنا تافلت شهاک •

 دورتکلا فرصم شهاک •
 

 :دیلوت مجح
  ،ینت 110 بوذ ره ءازا هب دیلوت مجح

 دشابیم نت 25 نیگنایم روطب

 :کیرتکلا سوق ياهروک هرابرس زا هدافتسا تالکشم

 )دصرد 25 دودح( الاب نهآ دیسکا 
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 یکیرتکلا سوق هروک رابغ یبایزاب )٢

 رابغ نیا .دوریم رامش هب ناهج یتعنص ياهروشک رثکا رد رطخرپ تاعیاض زا یکی کیرتکلا سوق هروک رابغ اساسا
 لاح رد .ددرگیم دیلوت کیرتکلا سوق ياههروک رد یجنفسا نهآ و هضارق زا باذم دالوف دیلوت دنیآرف یط رد
 اب و یکیرتکلا سوق ياه هروک اب يزاسدالوف قیرط زا نآ دصرد 60 ،ناریا رد دالوف دیلوت تیفرظ عومجم زا رضاح
 .ددرگیم کیرتکلا سوق ياههروک زا رابغ نت 60000 لقادح دیلوت هب جتنم هک تسا یجنفسا نهآ زا هدافتسا
 100،000 زا شیب هب یکیرتکلا سوق ياههروک رابغ رادقم دوشیم ینیب شیپ ،دالوف تعنص هعسوت همانرب ساسارب

 .دسرب لاس رد نت
 دازآ امرگ و یمطالت نایرج طسوت رارف داوم و زیر تارذ تروص هب اهرابغ ،هروک هب داوم ندرک ژراش هلحرم یط رد
 رارف و زیر داوم ،هیفصت و بوذ دنیارف رد )هجرد 1600 زا رتالاب( هروک يالاب يراک يامد تلع هب ابقاعتم .دنوشیم
 رد امومع ،دناهدش هروک دراو ژراش قیرط زا هک میمداک و برس ،يور دننام زین رارف رصانع .دوشیم دیلوت يرتشیب
 لکین ،مورک ،نهآ دننام زین يرگید رصانع .دنوشیم راخب زاف دراو اهنآ یمامت ماجنارس و هدش ریخبت هیلوا لحارم
 زیر تارذ اهتنا رد نینچمه .دنوشیم رابغ دراو هرذ لکش هب و هدش دیسکا ،هیفصت دنیآرف لوط رد امومع زنگنم و
  .دش دنهاوخ هروک رابغ طولخم دراو تسا ریغتم رایسب  هک يریگراب و هیلخت هلحرم یط رد زین يرگید

 
 هروک رابغ زا يا هنومن:2لکش
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 هروک رابغ زیلانآ
 )تسا توافتم اههناخراک کی ره رد يدیلوت رابغ زیلانآ(

 
 دوجوم یلاتسیرک ياهزاف

 
 

 یتیمولود و ییانیمولآ ،یتیزینم ياهزوسن )٣
 زوسن ياهرجآ .دوشیم هدافتسا یتعنص ياههروک ینورد ششوپ رد ، الاب یترارح تمواقم لیلدب زوسن ياهرجآ زا

 .دننکیم لمحت ار یفلتخم ياههرتسگ ، اهنآ تابیکرت رد هدش هدافتسا هدام عون هب هجوتاب و دراد یفلتخم عاونا

 :یتیمورک ـ تیزینم ياهزوسن •
 نیاربانب و هدش رجآ يریذپفاطعنا شیازفا ثعاب تیزینم رانک رد مورک روضح ،یتیمورک ـ تیزینم ياهزوسن رد

 لاح ره هب یتاکیلیس لاصتا یلو .دنکیم رتشیب ،یترارح كوش زین و هدراو ياهشنت لباقم رد ار نآ تینوصم

 هب یتیمورک ـ تیزینم ياهرجآ .دنکیم داجیا ،یئایمیش و یکیناکمومرت رظن زا ،زوسن رجآ يارب ار یئاهتیدودحم

 :دنوشیم میسقت هتسد هس

 (Direct Bond)  میقتسم لاصتا یتیمورک ـ تیزینم رجآ -1

 (Silica Bond)  یتاکیلیس لاصتا یتیمورک ـ تیزینم رجآ -2
 یلنیپسا لاصتا یتیمورک ـ تیزینم رجآ -3
 زا مادک ره هب تخپ ناسکی ریغ طیارش تحت طقف و هدوب ناسکی مه اب یئایمیش بیکرت ظاحل زا قوف ياهرجآ

 .دنوشیم لیدبت اههورگ
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 ییانیمولآ ياهزوسن •
 :دنوشیم دیلوت تروص ود هب انیمولآ ياهزوسن	

 )tabular( حطسم عون	

 	)Fused( هتخادگ عون
 حطسم عون دیلوت)فلا 
 ردوپ هک تروص نیا هب . دوشیم هدافتسا %99.99 انیمولآ يالاب صولخ اب ياهردوپ زا حطسم عون دیلوت رد	

 ات )دارگیتناس هجرد 1925 زا رتالاب( دنهدیم ترارح بوذ يامد کیدزن ییامد ات ار هدش هنیسلک يانیمولآ

 ار تالوصحم . دنیآ رد یهجو 6 راتخاس اب گرزب و حطسم ياهلاتسیرک هب	Alumina –α		هنادزیر ياهلاتسیرک

 .دنرب یم راک هب زوسن تادیلوت رد و دننکیم يدنب هناد و درخ

 هتخادگ عون دیلوت)ب	
 هروک زا بوذ يارب .دننکیم بوذ و هدرک ژراش هروک لخاد و هدروآ رد ریمخ تروص هب ار هیلوا داوم شور نیا رد

 هتخادگ ياهزوسن .دوش درخ هاوخلد نازیم هب دیاب و دراد یگرزب هناد هزادنا يدیلوت زوسن .دننکیم هدافتسا ییاقلا

 .دنوش یم دیلوت تروصود هب
 انیمولآ ياهزوسن يور رب رثوم ياهرتماراپ
 لماوع .دهدیم ناشن دوخ زا ییالاب تمواقم تبوطر نودب هدننکدیسکا ياهطیحم و اوه رد انیمولآ یلک روط هب	
 زین هرابرس لباقم رد تمواقم .دنشابیم اههرابرس اهنآ نیرتمهم هک دنتسه رثوم انیمولآ تمواقم نازیم رد يدایز

 :زا دنترابع اهنآ نیرتهم هک دراد یگتسب يدایز لماوع هب

 هرابرس ییایمیش تیلاعف .١
 هرابرس تیلایس و يور نارگ .٢
 هرابرس یگدننکرت هیواز .٣

 شهاک يارب . دشاب مک ناکما دح رد دیاب و تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا زین هرابرس و زوسن نیب سامت حطس		

 لقادح هب اهنآ تابیکرت و ییایلق رصانع ینزو دصرد یفرط زا و دسرب لقادح هب زوسن لخلخت دیاب سامت حطس

 .دنراذگیم اهزوسن يور رب یبولطمان رایسب رثا رصانع نیا نوچ .دسرب

 و تسا مهم رایسب اهنآ يزادگرید تیفیک رد اهنآ یلاگچ نازیم و زوسن ياهرجآ رد دوجوم لخلخت نازیم شهاک	

 .داد رارق فیدر مه زوسن رجآ ییایمیش بیکرت اب ار نآ تیمها ناوت یم
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 :یتیمولود ياهزوسن	

 MgO ینزو %42 و CaO ینزو %58 اب (Mg(Co3)2	Ca)تیمولود اهزوسن نیا تخاس يارب هیلوا هدام

 هک دوشیم لصاح دایز لخلخت اب MgO و CaO طولخم ،سویسلس هجرد 100ْ0رد تیمولود سیلکت زا .دشابیم

 سپ سیلکت زا لصاح داوم .دنتسین بسانم زوسن تخاس يارب ندش هتاردیه هب دیدش لیم و دایز حطس رطاخ هب

  .دوش هداد شهاک %15 دودح هب اهنآ لخلخت ات دنوشیم هتخپ سویسلس هجرد 170ْ0 یلاوح رد يریگبلاق زا

 زوسن رجآ تاعیاض زیلانآ

 
 زوسن ياه مرج زیلانآ

 
 

 
 


