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 دیوار پیش ساخته گچی
 
 :نوع تولیدات-1

 ظرفیت اسمی

ف
ردی

 

 فنی مشخصات تولیدات
 واحد مقدار

 هزارمتر مربع 4/356  کیلوگرم24میلی متر ووزن 666×500×80به ابعاد قطعات دیوار پیش ساخته گچی ١
 
 : فرآیند تولید-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ویژگیهای فرآیند،نکات فنی وشرایط عملیاتی-3
ــوزین گــچ -1 ــزان   :ت ــه می ــه صــورت پودرب ــه گــچ ب ــن مرحل در ای

کیلوگرم برای هر بلوک توسـط باسـکول وزن مـی شـوددر هـر               20
 بلوک برای هر مخلوط کن تـوزین مـی          24مرحله توزین مواد اولیه     

 .گردد
 درصـد وزن گـچ آب       83در این مرحله به میزان      : مخلوط کردن   -2

به آن اضافه شده وتوسـط مخلـوط کـن دو محـوره عملیـات تهیـه                 
 .  دقیقه صورت می گیرد5 تا3دوغاب در طی 

 پس از آماده شدن دوغاب): شکل گیری یا ریخته گری (قالبزنی -3

 تولیـد    عـددی  24گچ ،با مکانیزم جک هیدرولیکی آنرادرون قالبهای        
 دقیقـه توسـط سـیلندر       4بلوک گچی می ریزند پس از سپری شدن         

تخلیه می شوندالبته به طور همزمـان در   هیدرولیکی بلوکها از قالب
گیر کـردن چنگکهـای جرثقیـل بـرای انتقـال بلوکهـا بـروی واگنهـا                 

 .صورت می گیرد
پس از ریخته گـری قطعـات پـیش سـاخته آنهـارا             :خشک کردن       -4

 درصـد آب  75وتبخیـر آب اضـافی بـه مقـدار     جهت خشـک کـردن      
 50بلوکها در طـی   .ترکیب شده به کوره خشک کن ارسال می نمایند        

  دقیقه پنج منطقه کوره 55تا 
را برروی واگنها طی می کنند تا فرآیندخشک کـردن آنهـا صـورت              

 .گیرد

 بلوک توسط دستگاه بسـته      24در نهایت بسته بندی     :بسته بندی   -5
ز تسمه پالسـتیکی بـرای حمـل ونقـل وجابجـایی            بندی با استفاده ا   

 .محصول صورت می گیرد
 : مواد اولیه اصلی -4

 مصرف سالیانه  
ف
ردی

 
مواد اولیـه   

 اصلی  
   مشخصات فنی

 واحد مقدار

ین
تأم

 

ساختمانی،میکرونیزه با دان گچ  1
میکرون 200بندی   

  هزار تن 51/22

 16پالســتیکی،به عــرض تسمه  2
 میلی متر

  هزار متر 5/445

 ):فرآیند تولید،آزمایشگاه وتعمیرگاه(ماشین آالت و تجهیزات اصلی-٥

ف
ردی

 

 ماشین آالت
 وتجهیزات

ین تعداد مشخصات فنی
تأم

 

 تنی به همراه سیستم انتقال 85 سیلوی ذخیره  1
  ١  متر3متر وقطر 11وارتقاع

  ٢ کیلوگرمی750 باسکول 2

دستگاه سنجش  3
  ٢ اکنترل لیتری ب600 حجم آب

 کیلو وات 3به قدرت موتور  مخلوط کن 4
  ٢  کیلوگرم13وظرفیت مخزن 

با قالب دو لیتری حفره ومکانزم  دستگاه بلوک زن 5
  ٢ هیدرولیکی

  ٣  تن4 جرثقل سقفی 6

 درجه به 150تونلی با دمای نهایی  خشک کن 7
  ١  واگن38 متر و 6×50ابعاد 

هیدرولیکی فشرده و با مکانیزم  ماشین بسته بندی 8
  ١ انتقال قدرت

  ٤٨  5/2 × 5/2به ابعاد صفحه فلزی  واگن  خشک کن 9
1
0 

تجهیزات 
  ١  آزمایشگاهی

 
 :تعدادکارکنان-٦

 کل کارکنان کارگرساده کارگرماهرتکنسین  کارشناسی مدیریت 
1 0 3 12 12 42 

 

 :کل انرژی مورد نیاز- 7
 )گیگاژول(سوخت روزانه )ر مکعبمت(آب روزانه )کیلووات(توان برق

263 81 168 
 
 )مترمربع(:زمین و ساختمانها -8

محصول گچ

 توزین گچ)1

 قالب گیری )3
 مخلوط کردن)2

 خشک کردن )4

 ندیبسته ب) 5

 آب
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 کل زیربنا کل انبارها سالن تولید زمین 
11800 1350 1670 3385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


