
 آهک

اص ًظش ػلوی، آّک ّواى اکسیذ کلسین است کِ اص حشاست دادى ضذیذ سٌگ آّک )کشتٌات کلسین 

 آیذ. ِ دست هیت طثیؼی(

 نگاه اجمالی

آّک ٍ گچ اص خولِ هَادی ّستٌذ کِ کاسایی آًْا اص دٍساى تاستاى، تَسط تطش ضٌاختِ ضذُ است ٍ اص آًْا 

 قطؼات هحکوتش اتصال تشای سیواى ٍ ساسٍج آّک، هاًٌذ هَادی  ضذ. ساختي اًَاع تٌاّا، استفادُ هیدس 

 .ضذ هی گشفتِ تکاس چَب یا ٍ سٌگ

  

 مفاهیم آهک مرده و آب آهک

کٌذ کِ  ّش گاُ تش سٍی اکسیذ کلسین )آّک صًذُ( آب سیختِ ضَد، تش اثش ٍاکٌص تا آب، گشها ایداد هی

 صَست تِ سپس ضذُ، هتَسم آب، خزب اثش تش آّک ػول ایي دس  ضَد. قسوتی اص آب هیهَخة تخاس ضذى 

کٌطی اص ٍا دیگش آب، تا تواس دس صیشا) ضَد، هی ًاهیذُ «هشدُ آّک» اصطالحاً کِ آیذ هی دس سفیذی گشد

  گَیٌذ. دّذ( ٍ ایي ػول سا ضکفتِ ضذى آّک ًیض هی خَد ًطاى ًوی

  

ضَد کِ اگش آى سا صاف کٌین، هحلَل  هشدُ اضافِ ضَد، تِ ضیش آّک تثذیل هیّش گاُ هقذاسی آب تِ آّک 

ضَد کِ تِ آب آّک  صاللی کِ دس حقیقت هحلَل سیشضذُ ّیذسٍکسیذ کلسین دس آب است، حاصل هی

 سذین، ّیذسٍکسیذ تْیِ دس هثالً  .داسد ضیویایی صٌایغ دس تسیاسی کاستشدّای آّک آب  هَسَم است.

   .سٍد هی تکاس دسیا آب اص هٌیضین استخشاج دس ٍیژُ تِ ٍ پشکلشیي فلضات، ّیذسٍکسیذ آهًَیاک،

   

  ضَد. اًَاع آّک :هؼوَالً اص سِ ًَع آّک دس کاسّای ساختواًی استفادُ هی

  

 آهک چرب یا پر قوه

تا آب تِ ایي ًَع آّک، حذٍد چْاس دسصذ ًاخالصی ّوشاُ داسد ٍ هْوتشیي ٍیژگی آى ایي است کِ دس تواس 

 دس ضي تا آى هخلَط  یاتذ. اش افضایص هی تشاتش هقذاس اٍلیِ 5/2ضَد ٍ حدن آى تا حذٍد  ضذت ضکفتِ هی
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سٍص دس هداٍست َّا(، اص ایٌشٍ،  15 هذت تِ) ضَد هی سفت ٍ گیشد هی سا خَد سشػت تِ کشتٌیک گاص تا تواس

  گَیٌذ. آّک چشب سا آّک َّایی ًیض هی

  

 های کم قوه آهک

ّای ػوذُ آى سا  ضَد ٍ ًاخالصی دسصذ آّک داسًذ، تَلیذ هی 6تا  5ّایی کِ  ًَع آّک اص سٌگ آّکایي 

 اص  دّذ. ( )گل اخشی(، اکسیذ سیلیسین )سیلیس( ٍ اکسیذ آلَهیٌَم )آلَهیي)تطکیل هیIIاکسیذ آّي )

  آساهی تِ ضي، تا آى هخلَط حاصالص هالت ٍ ضَد هی ضکفتِ کٌذی تِ کِ است آى آّک ًَع ایي ٍیژگیْای

   .ضَد هی سفت َّا دس

  

 های آبی آهک

 اص  ضَد. دسصذ گل سس داسًذ، تْیِ هی 22تا  6ّایی کِ حذٍد  ایي ًَع آّک، هؼوَالً اص سٌگ آّک 

ضَد، دس تواس  ى است کِ دٍس اص َّا ٍ حتی دس صیش آب، تِ آّستگی سفتویآ آّک ًَع ایي هْن ٍیژگیْای

 سا ّا آّک ًَع ایي تَاى هی تطَسکلی،  کٌذ. ٍ تا آب خویش کن چسة تَلیذ هیضًَذ  تا آب خیلی ضکفتِ هی

   .داًست سیواى ٍ َّایی ّای آّک تیي، ٍاسط حذ

  

  روشهای تهیه آهک

دسخِ  1200تا  1000سٍش تْیِ کلی آّک، ّواى حشاست دادى سٌگ آّک )کشتٌات کلسین( تا دهای  

 ػول ضَد، خاسج هحیط اص تْتش حاصل، اکسیذکشتي دی گاص ٍ تاضذ تاالتش دها چِ ّش الثتِ،  ساًتیگشاد است.

 چٌذ تِ ایٌدا دس کِ هتفاٍتاست آّک اًَاع تْیِ کلی، تطَس اها  .پزیشد هی صَست تْتش آّک سٌگ تدضیِ

   ضَد. یه اضاسُ ًوًَِ

  

 تهیه آهک معمولی

  ضَد. ّای هکاًیکی استفادُ هی کَسُّای ثاتت ٍ غیشُ پیَستِ یا اص  تشای تْیِ ایي ًَع آّک، اص کَسُ

   



 های ثابت و غیر پیوسته کوره

ساًتیوتش  10ّای تقشیثی  ّای سٌگ آّک سا دس اًذاصُ کٌٌذ، خشدُ ّا کِ تِ سٍش سٌتی کاس هی دس ایي کَسُ

 چَب، تَتِ،) سَخت کوک تا پاییي قسوت اص سپس  پَضاًٌذ. چیٌٌذ ٍ سطح آى سا تا کاُ گل هی سٍی ّن هی

 سا دادى گشها هؼیٌی صهاى اص پس دٌّذ، هی گشها آى تِ ساًتیگشاد دسخِ 1000 دهای تا( سیاُ ًفت یا صغال

کٌٌذ )چَى دس صهاى خالی کشدى، آّک  َسُ سشد ضذ، آّک صًذُ حاصل سا خاسج هیک آًکِ اص تؼذ کشدُ، قطغ

   گَیٌذ). کٌذ، اص ایٌشٍ، آى سا کَسُ ثاتت ٍ غیش پیَستِ هی کَسُ کاس ًوی

  

 های مکانیکی و پیوسته کوره

ؼثیِ ضذُ ت  ضخیوی فلضی ضثکِ آى، پاییي قسوت دس کِ "آلثشگ کَسُ"  ّا ًیض اًَاع هختلف داسًذ. ایي کَسُ

 صغال سَختي گشهای  دٌّذ. است ٍ تش سٍی آى هخلَط صغال )تِ ػٌَاى سَخت( ٍ سٌگ آّک سا قشاس هی

 فلضی ضثکِ پاییي اص حاصل آّک  .کٌذ هی تثذیل آّک تِ ٍ تدضیِ سا آّک سٌگ ٍ تشد هی تاال سا کَسُ دهای

فادُ اص ایي ًَع کَسُ آى است کِ است ػوذُ ػیة  .ضَد هی خاسج کَسُ تاالی اص ًیض اکسیذکشتي دی گاص ٍ

   .است سٍص دس آّک تي 11 تا 12 تیي سٍش ایي تاصدّی  ضَد. هقذاسی خاکستش صغال دس آّک ٍاسد هی

  

 کوره شماتوال

 ٍ داسد قشاس کَسُ هحفظِ اص خاسج دس آى آتطذاى قسوت کِ تفاٍت ایي تا است، آلثشگ کَسُ ضثیِ کَسُ ایي 

   ّک تا خاکستش صغال سا ًذاسًذ.آ ضذى هخلَط ػیة ایٌشٍ، اص

  

 های گردان کوره

   .است تاالتش دیگش اًَاع اص ّا کَسُ ًَع ایي تاصدّی  .ّستٌذ سیواى پخت کَسُ هطاتِ ّا کَسُ ایي 

  

 های آبی مرحل تهیه آهک

  گیشد. تشای تْیِ ایي ًَع آّک هشاحل صیش تِ تشتیة اًدام هی 

  



 تجزیه سنگ آهک

 اًتخاب آّک سٌگ کِ تفاٍت ایي تا  ضَد. دس ایي هشحلِ، تِ سٍضی کِ تشای تْیِ آّک گفتِ ضذ، ػول هی 

  .تاضذ داضتِ ّوشاُ سس خاک ای هالحظِ قاتل هقذاس تایذ ضذُ

  

 شکفته کردن

ضَد کِ فقط اکسیذ کلسین  دس ایي هشحلِ تا دقت ٍ هْاست کافی، آى اًذاصُ آب تِ آّک صًذُ اضافِ هی 

 تشای  ّا ٍ آلَهیٌات کلسین آب خزب ًکٌٌذ ٍ تِ صَست تلَسّای ّیذساتِ دس ًیایٌذ. ّیذساتِ ضَد ٍ سیلیکات

ًدام داد، صیشا دس ایي دها، ا ساًتیگشاد دسخِ 100 تا 250 دهای دس تایذ سا آب کشدى اضافِ هٌظَس ایي

  کٌٌذ. ّا، آب خزب ًوی سیلیکات

  

 الک کردن

ای ػثَس داد ٍ تش اساس اًذاصُ رسات، آى سا تِ صَستضیش  آّک سا پس اص ضکفتِ ضذى تایذ اص الکْای ٍیژُ 

 تٌذی کشد: دستِ

   تشیي قسوت آى است ٍ دسخِ خلَظ آى ًیض تاال است. آّک سثک : کِ ًشم 

  آّک ّیذسٍلیک هؼوَلی : کِ اص الک سد ًطذُ است ٍ تایذ آى سا دٍتاسُ آسیاب ٍ تَخاسی کشد. 

  ّای آًْا داسای هاّیت سیواى است ٍ هقذاس سیلیکات آى صیاد است. ّای سٌگیي : کِ داًِ آّک 

یادی ضَد ٍ حاٍی هقذاس ص ّای ًپختِ است کِ دس تشاتش آب ضکفتِ ًوی ًخالِ آّک : ضاهل سٌگ آّک 

  سیلیکات است.

  

 کاربردهای مهم آهک

ّای صٌؼتی ٍ ضیویایی داسد کِ تِ  ساصی ٍ تْیِ فشآٍسدُ آّک کاستشدّای صیادی دس کاسّای ساختواى 

 کٌین: تسیاسی اص آًْا اضاسُ هی



ّای اصل یا  ضًَذ ٍ تِ دٍ دستِ چیٌی ّا دس ٍاقغ اص اًَاع سشاهیک هحسَب هی تْیِ ظشفْای چیٌی : چیٌی 

  ضًَذ. ّای تذلی تقسین هی ّای سخت ٍ چیٌی چیٌی

ّای هؼوَلی : ػوذتا ضاهل سیلیس، کشتٌات کلسین )یا آّک(، کشتٌات سذین ٍ صغال کک  تْیِ ضیطِ 

  است.

  ضذ. ّای ثاتت استفادُ هی تْیِ سیواى : دس اتتذا اص سٌگ آسیاب تشای پَدس کشدى هخلَط ٍ اص کَسُ 

ت، هخلَطی اص آّک، هاسِ ٍ آب است کِ تش خالف سیواى دس داخل آب خَد سا تْیِ ساسٍج : ساسٍج یا هال 

اکسیذکشتي ٍ تطکیل سٌگ آّک، تِ  ضَد، ٍلی دس هداٍست َّا تِ ػلت خزب گاص دی گیشد ٍ سفت ًوی ًوی

  ضَد. تذسیح سفت هی

  تَاى اص سیطِ گیاُ چغٌذس، قٌذ استخشاج کشد. دس قٌذساصی : هی 

ساصی سا، تِ هٌظَس حزف ضایؼات تاقیواًذُ تش  اص دتاغی پَست تایذ ػولیات آهادُ دس دتاغی پَست : قثل 

  سٍی پَست، تش سٍی آى اًدام داد.

ّای ضیوی، تْیِ ّیذسٍکسیذ سذین اص  یکی دیگش اص هصاسف ػوذُ آّک دس صٌایغ ضیویایی ٍ دس آصهایطگاُ 

 کشتٌات سذین ٍ ّیذسٍکسیذ آهًَیَم اص کلشیذ آهًَین است.

 


