
صناعة االسمنت
.المقدمة.1

هو تلك املادة الرابطة الناعمة اليت تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصا متاسكية وتالصقية بوجود املاء مما جيعله قادرا األمسنت
.على ربط مكونات اخلرسانة بعضها ببعض

ية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثريات حيث يربط املواد االصطناعية أو الطبيعواخلرسانةاملالطوأهم استخدام لألمسنت هو
واألمسنت، فاألمسنت يشري إىل املسحوق اجلاف املستخدم يف ربط املواد الكلية اخلرسانةجيب عدم اخللط بني. البيئية العادية

.للخرسانة

.ولالمسنت املستخدم يف البناء نوعني مها األمسنت املائي واألمسنت غري املائي
وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكربى، وتعتمد على توفر . مسنت من الصناعات اإلسرتاجتيةتعترب صناعة اال

.املواد اخلام الالزمة لذلك

تركيب االسمنت.2
ويستخدم األمسنت كمادة رابطة . تعترب 

.وتعتمد على توفر املواد اخلام الالزمة لذلكوهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكربى،.هيدروليكية

، والذي يسخن يف (Limestone)يواحلجر اجلري (Clay)الطفلخلليط األساسي لصناعة االمسنت يتكون غالبًا منا
(Calcium Silicate)ت الكالسيومدرجة حرارة كافية إلحداث التفاعل بينهما إلنتاج سليكا

و ختتلف امللوثات الناجتة عن مصانع األمسنت من حيث املكونات والكمية، تبعًا الختالف عمليات التشغيل من مصنع آلخر 
.وإجراءات النظافة العامة املتبعة، وعوامل أخرى متنوعة

االسمنت: 1شكل



:األسمنتصناعةالخام األولية فيالمواد.3

.الحجر الجيري-1
.رمل السيليكات-2
.الطفلة-3
.األتربة السطحية-4
جسيمات متوسطة احلجم من الطبقات الرسوبية مثل الطفلة، وهلا حمتوى منخفض من (:طفلة وأتربة البوكسيت-5

).املاء
.بة وتستخدم كعوامل مذي: أكاسيد الحديد-6
.ويضاف يف املرحلة النهائية مبطاحن األمسنت: الجبس-7
:مواد أخرى-8

.تستخدم املواد الكيميائية يف املعمل، للقيام بالتحاليل واختبارات التحكم يف اجلودة-أ
.تستخدم الزيوت ومواد التزليق اُألخرى لصيانة اآلالت-ب
حبيثليد غازات االحرتاق املستخدمة يف األفران، وتكون األفران جمهزة   يستخدم الغاز الطبيعي واملازوت لتو -ج

.تستطيع حرق أكثر من نوع واحد من أنواع الوقود

طرق تصنيع اإلسمنت.4

سمنتإلناك طريقتان أساسيتان في صناعة اه :
العمليات الجافةوالعمليات الرطبة

.إىل الفرن(Slurry)واد اخلام وختلط باملياه، مث يفصل الناتج املعلقتطحن امل:في العمليات الرطبة
فيتم جتفيف املواد اخلام قبل أو أثناء الطحن أي قبل إدخاهلا إىل الفرن:ما في العمليات الجافةأ



خطوات تصنيع االسمنت.5

.خط العمليات الرطبة: اوال
:عمليات التشغيل الرئيسية يف هذا اخلط

تكسير وخلط المواد الخام.أ
ُتكسر املواد اخلام من حجر جريي وسيليكات وطفلة وأتربة سطحية بواسطة الكسارات، مث تُنخل وتُنقل، ليتم ختزينها على هيئة أكوام 

.يف مناطق مفتوحة أو مغطاة

نـــــــــــــــحـالط.ب
، حيث ختلط باملياه، ويستمر طحن املعلق حىت يصل ( Slurry Mills)تنقل املواد اخلام يف طواحني املعلقات

ينقل املعلق بعد ذلك إىل صوامع التخزين، حيث يصبح متجانسًا بعد الضبط النهائي . إىل درجة النعومة املطلوبة
ملكوناته، وتؤخذ منه عينات بشكل دوري لضمان مطابقة تركيباته للمواصفات، مث ينقل املعلق إىل أحواض املعلقات

(Slurry Basins)حيث تقوم طواحني الشواكيش(Rotating Arms)بتحويله إىل خليط متجانس.

ردالفرن والمب.ج
والفرن الدوار هو فرن أسطواين (Rotary Kiln)يسحب املعلق من قاع األحواض إىل فتحة تغذية الفرن الدوار

ويسمح هذا امليل . قليًال عن املستوى األفقيطويل، مبطن من الداخل بطوب حراري، ويدور ببطء حول حمور مييل
غازات احرتاق عالية .من الفرن) األسفل( وتتولد عند الطرف األمامي. بدفع حمتويات الفرن أثناء الدوران إىل األمام

يتم تربيد و . من الفرن يف تيار معاكس حلركة حمتويات الفرن املندفعة إىل أسفل) اخللفي(احلرارة تتدفق إىل اجلزء األعلى 
.م1400املتكون بواسطة مربد هوائي من, م200و60الكلنكر إىل ما بني 

الطحن النهائي والتعبئة.د
، حيث يضاف إليه اجلبس ويطحن، مث يعبأ يف أكياس من الورق (Ball Mills)راتينقل الكلنكر إىل طواحني ك

.أو البالستيك



خط العمليات الجافة: ثانيا
:التشغيل الرئيسية يف هذا اخلطعمليات

تكسير وخلط المواد الخام.أ
ُتكسر املواد اخلام من حجر جريي وسيليكات وطفلة وأتربة سطحية بواسطة الكسارات، مث تُنخل وتُنقل، ليتم ختزينها على هيئة أكوام 

.يف مناطق مفتوحة أو مغطاة

نــــــــــــالطح.ب
، حيث جتفف بواسطة اهلواء الساخن أو العادم الناجتة (Rotary Drier)خلام يف جمفف دواريتم إدخال املواد ا

حيث تصبح عن تشغيل الفرن، مث تطحن املواد اخلام يف طواحني املواد اخلام وتنقل إىل صوامع ختزين ما قبل اخللط
صوامع ختزين ما قبل اخللط إىل صوامع متجانسة بواسطة اهلواء املضغوط، بعد ذلك تنقل املواد اخلام املتجانسة من 

.حجر جريي% 70طفلة و% 30تتم عملية اخللط بنسبة . التخزين

ردـــــــــــــــــرن والمبــــــــالف.ج
تسحب املواد اخلام املتجانسة من قاع صوامع التخزين إىل فتحة تغذية برج التسخني االبتدائي ذي املراحل املتعددة، 

.مرت، وهى جمهزة بسيكلونات لكلسنة اخلليط، ومنه إىل الفرن الدوار120صل ارتفاع الربج إىل وقد ي
يد يستخدم الغاز الطبيعي أو املازوت كمصدر للطاقة احلرارية، كما يستخدم اهلواء الساخن الناتج عن ترب •

.الكلنكر كمصدر إضايف للحرارة
، املربد (Rotary Cooler)املربد الدوار: د الكلنكرهناك ثالث أنواع من املربدات تستخدم يف تربي•

، والنوع األخري هو أكثر (Grate Cooler)واملربد الشبكي(Planetary Cooler)الكوكيب
.األنواع املستخدمة يف العلميات اجلافة

ةـــــــعبئـتي والـــــن النهائـــالطح. د
.حيث يضاف إليه اجلبس ويعبأ يف أكياس من الورق أو البالستيكينقل الكلنكر إىل طواحني كور

).2(خطوات تصنيع االمسنت مبينة بالشكل 



.خطوات تصنيع االسمنت): 2(الشكل 



اقتصاد االسمنت.6
احمليطات فهي تستهلك طاقة كبرية وال حتتاج إىل يد عاملة، وعملية نقله وتسويقه عن طريق الرب باهظة الثمن، أما عن طريق 

لذلك يفضل أن تكون املصانع قربية من الساحل لكي يسهل نقلها عن طريق البحر مع شرط توفر شرط أخر أال وهو قرب .سهلة
.احملاجر الكلسية من املصنع وذلك األفضل

البورتالندى وخصائصهااألسمنتأنواع.7

:البورتالندى العادياألسمنت.أ
األبيض الذي حيتوى على األمسنتيستخدم يف أعمال اإلنشاءات بوجه عام، وهناك أصناف خمتلفة من هذا النوع مثل

ر البرتول املستخدم يف تبطني آبار البرتول، واألمسنت سريع الشك، نسبة أقل من أكسيد احلديديك، و أمسنت آبا
.وأصناف أخرى متعددة ذات استخدامات خاصة

:األسمنت البورتالندى المتصلب في درجة الحرارة العالية و المقاوم للكبريتات.ب
لتأثريات متوسطة من يستخدم يف احلاالت اليت تتطلب حرارة متيؤ معتدلة، أو يف اإلنشاءات اخلرسانية املعرضة

.الكربيتات

:سريع التصلباألسمنت. ج
، منها أن نسبة احلجر اجلريي إىل السيليكات العادي من عدة نواحياألمسنتسريع التصلب عناألمسنتختتلف أصناف

كما يتصف هذا .العادياألمسنتاألمسنتونسبة سيليكات ثالثي الكالسيوم يف
.العادي، مما يؤدى إىل سرعة التصلب وتولد سريع للحرارةاألمسنتة أكرب منالنوع بدرجة نعوم

.سريع التصلب يف إنشاء الطرقاألمسنتيستخدم

:أسمنت بورتالندي منخفض الحرارة. د
على نسبة منخفضة من كربيتات ثالثي الكالسيوم وألومينات ثالثي الكالسيوم، مما يؤدى إىل اخنفاض يف حيتوى هذا النوع

تستخدم أكاسيد احلديديك خلفض نسبة ألومينات ثالثى الكالسيوم، وبالتايل ترتفع نسبة رباعي ألومينات . احلرارة املتولدة
.الكالسيوم احلديدية يف هذا النوع من األمسنت

:المقاوم للكبريتاتاألسمنت.هـ
على نسبة منخفضة من ألومينات ثالثي الكالسيوم، ويتصف بقدرة أكرب على مقاومة األمسنتحيتوى هذا النوع من



يات املستخدمة يف صناعته، لذلك فهو يستخدم يف احلاالت اليت تتطلب مقاومة الكربيتات بسبب مكوناته، أو بسبب العمل
.عالية للكربيتات

:كما يلي2005ترتيب شركات صناعة االسمنت عالميا في نهاية .8

lafarge : فرنسا حتتل املرتبة األوىل عامليا
Holcim .حتتل املرتبة الثانية عاملياسويسرا

Cemeux : .رتبة الثالثة عامليااملكسيك حتتل امل
Heidelberg Cement : .أملانيا حتتل املرتبة الرابعة عامليا

Italcementi : .إيطاليا حتتل املرتبة اخلامسة عامليا

اإلسمنت والبيئــــــــة.9

من االساسيات ) االمسنت(
.اليت تقوم عليها املشاريع التنموية الصناعية والزراعية واخلدمية والعمرانية

الناجتة عن االفران اضافة اىل ) الكلنكر(
.غازات االحرتاق لذا اصبح من الضرور 

المخاطر الصحية الناجمة عن صناعة االسمنت. 10

يؤثر غبار االمسنت على املتعرضني له لفرتات طويلة نظرا الحتوائه على السليكا احلرة حيث يؤدي اىل االصابة مبرض السليكوس 
كما يؤدي التعرض لغبار االمسنت لالصابة باالمراض . خاصة يف املعامل اليت تنتج االمسنت املقاوم للحوامض) يكيالتسمم السل(

اجللدية واحلساسية والقرحة املعدية واالثين عشرية اضافة اىل ان تشغيل املعامل بدون مرسبات غبار او يف حالة كون هذه املرسبات 
.تعمل بكفاءة قليلة يؤدي اىل تأثري 



مصادر التلوث الناجمة عن صناعة اإلسمنت.11

تلوث الهواء:

ويتولد من محورين االول هو دقائق الكلنكر المترسبة مع غازات االحتراق والثاني هو الملوثات الغازية
(CO,Hc,CO2,SOx,NOx) اما .. عن احتراق الوقود نفسه ويعد االول هو االهم واالخطر على البيئةالناتجة

الثاني فله تأثير سيء ايضا خاصة ان اغلب معامل االسمنت تستعمل النفط االسود كوقود والذي يعد اردء انواع الوقود 
.لمحتواه الكبريتي العالي

.تلوث الهواء): 3(الشكل

تلوث االرض:

ثالثة محاور االول خزن المواد االولية والكلنكر والفحم ومواد اخرى في المعمل وعند سقوط االمطار يتسرب وينشأ في 
قسم منها مع مياه االمطار فتلوث االرض ثم المياه الجوفية ، والثاني جراء عمليات الطمر للغبار المتجمع في المرسبات 

راضي بعد رشه بالماء ، والثالث يتمثل في الغبار الخارج من االفران والناتج من االفران والمطاحن الذي يتم طمره في اال
.والمتساقط على االراضي المحيطة بمعامل االسمنت


