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 چکیده

ػیواًی حاٍی پَدس دیاتَهیت خام کِ خایگضیي ػیواى ؿذُ اػت سا اسائِ هی هاػِ ایي همالِ ًتایح هغالؼات تش سٍی خَاف هالت  

دّذ. اػتفادُ اص حدن صیادی اص پَدس ّای پَصٍالًی، تماضای ػیواى دس كٌؼت ػاخت سا کاّؾ دادُ ٍ تذیي گًَِ ّضیٌِ ی تَلیذ تتي 

کاسخاًِ ّای ػیواى کاػتِ هی ؿَد. ّذف اص ایي هغالؼِ تشسػی  CO2ؼت هحیغی ًاؿی اص اًتـاس گاص کاّؾ یافتِ ٍ اص آلَدگی صی

ف دس آى خایگضیي ػیواى کِ پَدس دیاتَهیت خام تا دسكذّای هختل ،ٍیظگی ّای کلیذی هالت ػیواًی ػاصگاس تا هحیظ صیؼت اػت

خام کِ خایگضیي ػیواى ؿذُ دیاتَهیت پَدس دسكذ هختلف اص  همذاس 4هالت ػیواى حاٍی  دس پظٍّؾ پیؾ سٍ تِ تشسػیؿذُ اػت. 

الت ػیواًی هَسد تا اًدام آصهایؾ هیض سٍاى هیضاى کاسایی ه ص کل هَاد ػیواًی( پشداختِ ؿذُ اػت.دسكذ ٍصًی ا 40، 30، 15،  0)

. ًتایح ُ اػتاًذاصُ گیشی ؿذ سٍص تِ ػٌَاى خَاف هماٍهتی 91ٍ  28، 7، 3هماٍهت فـاسی ٍ کــی دس ػٌیي ػٌدؾ لشاس گشفتِ ٍ 

ػیواًی ػاصگاس تا پایِ ػاخت هَاد  دس خام دیاتَهیتپَدس  دسكذ ٍصًی( اص 40ی )تا کِ اػتفادُ اص حدن صیاد هی دّذًـاى  ّا آصهایؾ

 تؼیاس کاسآهذ ٍ هَفمیت آهیض اػت. تا تَخِ تِ فؼالیت پَصٍالًی لاتل تَخِ ایي پَدس تِ ػٌَاى خایگضیي ػیواى، صیؼت هحیظ

 

 

 . مقاومت فشاری، مقاومت کششیدیاتومیت خام، مالت سیمان،  کلمات کلیدی:

  

  مقدمٍ .5

تتي یکی اص پشکاستشدتشیي ٍ لاتل اػتفادُ تشیي هلالح ػاختواًی اػت کِ ػوَها تَػظ هخلَط کشدى ػیواى پشتلٌذ تا 

، هی تَاى تخویي صد کِ ػاالًِ تشای 2007تَلیذ ؿذُ دس ػال  تتي. تش اػاع هیضاى ]1[ػٌگذاًِ ّا ٍ آب ػاختِ هی ؿَد 

. تِ ػثاست دیگش ّش تي ]2[هیلیاسد تي ػٌگذاًِ هلشف هی ؿَد  10هیلیاسد تي ػیواى، یک هیلیاسد تي آب ٍ  205تَلیذ تتي 

دس  . هلشف صیاد هَاد پَصٍالًی]1[وؼفش کٌذ اص ػیواى پشتلٌذ کِ تَلیذ هی ؿَد هی تَاًذ یک تي دی اکؼیذ کشتي سا ٍاسد ات

ّضیٌِ تَلیذ تتي ػالٍُ تش کاّؾ تٌاتشایي  دادُ ٍت ٍ ػاص سا کاّؾ خهیضاى تماضای ػیواى خْت اػتفادُ دس كٌؼت ػا تتي

 کاّؾ لاتل هالحظَِدگی هحیظ صیؼت دس اثش اًتـاس گاص دی اکؼیذ کشتي ًاؿی اص کاسخاًِ ّای ػیواى تِ اتوؼفش لهیضاى آ

 . ]3[ ای هی یاتذ

هتـکل اص رسات سیض ٍ تی ؿکل ػیلیؼی اػت کِ دس اثش هکاًیؼن تدوغ پَػتِ یا اػکلت  دیاتَهیت ًَػی ػٌگ سػَتی

دیاتَهِ ّا هَخَدات تک ػلَلی . َلی تِ ًام دیاتَهِ ایداد ؿذُ اًذّای فؼیل ؿذُ خلثک ّا ٍ خاًَساى هیکشٍػکپی ٍ تک ػل
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سػَتات دیاتَهیتی هؼوَال سیض داًِ تَدُ ٍ ػوذتا اص  .]4[ذ ی هی تاؿٌخاًَادُ خلثک ّای دسیای تؼیاس سیضی ّؼتٌذ کِ هتؼلك تِ

اً سػَتات ( تـکیل ؿذُ اًذ. ّوشاُ ػیلیغ هؼوَال همذاس کوی هَادآلی، سع ٍ ًذستAػیلیغ تی ؿکل اٍپالی )اٍپال ًَع 

تِ سای لاتلیت ّای ضذ حشیك ٍپشکٌٌذگی تَدُ ٍ د ٍ دا. دیاتَهیت دس حالت عثیؼی اػتفادُ هیـَ]5[آتـفـاًی ّن ٍخَد داسد 

. دیاتَهیت داسای هی تاؿذػٌَاى هادُ غیش حالل کاستشد داسد. کاستشد اكلی دیاتَهیت تِ ػٌَاى هادُ پشکٌٌذُ ٍ هادُ خزب کٌٌذُ 

پشکٌٌذُ، ضذ آتؾ ٍ کاستشد ّای هتٌَػی تِ ٍاػغِ داؿتي ػاختاس ّای هٌفز داس اػت ٍ دس خْاى تِ عَس گؼتشدُ تِ ػٌَاى 

. تش اػاع تکاس تشدُ ؿذُ اػتدیاتَهیت ّوچٌیي تِ ػٌَاى هادُ پَصٍالًی دس هَاد پایِ ػیواًی  .]6[غیش حالل کاستشد داسد 

، اػتفادُ اص هخلَط ؿذُ تا دیاتَهیت ّای آّکی ٍ ّوکاساى دس ساتغِ تا ٍیظگی ّا ٍ ّیذساػیَى ػیواى Kastisهغالؼِ ی  

. ّوچٌیي ٍاکٌؾ ّای پَصٍالًی پیـٌْاد گشدیذُ اػتداؿتي هحتَای ػیلیغ فؼال دس كٌؼت ػیواى دیاتَهیت تِ دلیل 

گی ظٍ ّوکاساى ٍی  Fragoulis.]5[ؿَد  دیاتَهیت ػثة تَلیذ تیـتش هَاد حاكل اص ّیذساػیَى تِ ٍیظُ دس ػٌیي تاالتش هی

هَاد اّکی سا هغالؼِ کشدًذ ٍ ًتایح هغالؼِ ی آًْا ّای فیضیکی ٍ هکاًیکی ػیواى ّای هخلَط تا دیاتَهیت ّای حاٍی سع ٍ 

گی ّای هکاًیکی هالت هی ظًـاى هی دّذ کِ ٍخَد ػیلیغ فؼال دس پَدس دیاتَهیت تا ًشهی صیاد ٍ سیض داًِ ػثة تثَد ٍی

ٍ  ًمؾ دیاتَهیت سا تِ ػٌَاى یک هادُ ی خایگضیي تا ػیواى پشتلٌذ تشسػی کشدًذ Degirmenci    ٍYilmaz. ]7[ؿَد 

ًتایح آًْا ًـاى هی دّذ کِ آى دػتِ اص ػیواى ّایی کِ تا همادیشی اص دیاتَهیت خایگضیي ؿذُ اًذ دس تشاتش هَاد ػَلفاتِ 

هماٍهت تیـتشی ًؼثت تِ ًوًَِ ّای ؿاّذ ًـاى هی دٌّذ. آًْا ّوچٌیي تیاى کشدًذ کِ تا افضایؾ هیضاى دیاتَهیت دس ًوًَِ 

ًمؾ دیاتَهیت خام ٍ کلؼیي ؿذُ سا دس تَلیذ  Yilmiz   ٍ Ediz.]8[پیذا هی کٌذ ّا، دسكذ خزب آب ًوًَِ ّا کاّؾ 

دسكذ تا دیاتَهیت خام  10ػیواى تشسػی کشدًذ ٍ ًتایح هغالؼات آًْا ًـاى هی دّذ کِ ػیواى پشتلٌذی کِ تا ًؼثت 

هیت ػثة تغییش دس ػاختاس دیاتَ ًوَدىّوچٌیي کلؼیي  .خایگضیي ؿذُ اػت همذاس هماٍهت لاتل تَخْی سا ًـاى هی دّذ

ٍ ّوکاساى ٍیظگی ّای تشکیة   Krajci.]9[هی ؿَد آى  لاتلیت خشد ٍ پَدس ؿذىهٌافز دیاتَهیت هی ؿَد ٍ ػثة افضایؾ 

ٍ ًتایح هغالؼِ ی آًْا ًـاى هی دّذ کِ  ُ اًذسع ٍ ّوچٌیي هتاکائَلي سا تشسػی کشد، ػیواى حاٍی دیاتَهیت کلؼیي ؿذُ

تاثیش  Ergum. ]10[هی کٌذٍاکٌؾ ّای پَصٍالًی، ػاختاس هٌافز ٍ هماٍهت فـاسی دس همایؼِ تا ًوًَِ ؿاّذ افضایؾ پیذا 

 ُضیي ًؼثی ػیواى ٍ ٍیظگی ّای هکاًیکی تتي ّای حاكل سا هغالؼِ کشدگاػتفادُ اص دیاتَهیت ٍ پَدس هشهش سا تِ ػٌَاى خای

ًتایح ایي هغالؼِ ًـاى هی دّذ کِ خایگضیٌی ػیواى پشتلٌذ تَػظ دیاتَهیت ٍ اػتفادُ اص فَق سٍاى کٌٌذُ ّای ؿیوایی  اػت.

ٍ ّوکاساى ٍیظگی ّای تتي حاٍی    Letelier. ]۱۱[ گشددهی تَاًذ ػثة افضایؾ ٍیظگی ّای هکاًیکی هخلَط تتي 

دسكذ  25دس ایي تحمیك، تْتشیي ًتایح دس ًوًَِ ّای تتٌی حاٍی ًذ. ُ اکشد دیاتَهیت ٍ ػٌگذاًِ ّای لاتل تاصیافت سا تشسػی

 . ]۱1[دسكذ دیاتَهیت هـاّذُ گشدیذ 5ػٌگ داًِ تاصیافتی ٍ ّوچٌیي 

ّذف اص ایي هغالؼِ تشسػی ًمؾ دیاتَهیت خام اػتخشاج ؿذُ اص هؼذى دیاتَهیت هوماى تِ ػٌَاى یک هادُ ی پَصٍالًی 

دیاتَهیت خام تش پَدس ػیواى هی تاؿذ. ّوچٌیي تاثیش هاػِ ػیواى پشتلٌذ دس ًوًَِ ّای هالت  عثیؼی لاتل خایگضیي تا

 اسصیاتی لشاس گشفت.  هَسد هماٍهت کــی ٍ آصهایؾ ّای هماٍهت فـاسی تا اًدامهالت  هماٍهتیٍیظگی ّای 

 

 ساختار معدوي سىگ َای دیاتًميتي مىطقٍ ممقانزميه ضىاسي ي   .2

تِ ّای دیاتَهیت داس ایشاى هْوتشیي ًْفتا تَخِ تِ گضاسؽ ػاصهاى صهیي ؿٌاػی ٍ اکتـاف هؼذًی ؿوال غشب کـَس، دس 

دس ًاحیِ آرستایداى هـاّذُ ؿذُ اػت کِ ؿاهل حَضِ ّای سػَتی دس اعشاف تثشیض، ؿشق دسیاچِ اسٍهیِ ٍ تخـی اص 

کیلَهتشی خٌَب غشب ؿْش تثشیض، دس هؼیش خادُ  50َهیت هوماى دس ؿْشػتاى هیاًِ )ؿوال غشب ایشاى( هی ؿَد. کاًؼاس دیات

                 ی تثشیض تِ آرسؿْش ٍ دس خٌَب غشب للِ ی آتـفـاًی ػٌْذ ٍالغ اػت. عَل خغشافیایی هٌغمِ هَسد هغالؼِ

ػولیات عشح اکتـاف تفضیلی کاًؼاس هی تاؿذ.         '15 °46تو                 °46  ٍ ػشم خغشافیایی آى                  تو 
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کِ ػیاس ّش کذام تِ عَس  ُافك دیاتَهیتی دس هٌغمِ تـخیق دادُ ؿذ 9ٍ  ُآغاص ؿذ 1365دیاتَهیت هوماى اص اٍاخش ػال 

خاًثی تغییش پیذا هی کٌذ. ایي هٌغمِ تَػظ سػَتات اٍاخش دٍساى ػٌَصٍئیک پَؿیذُ ؿذُ اػت. دس اٍاخش دٍساى ػٌَصٍئیک اص 

یي ؿٌاػی دسیاچِ کن ػومی کَُ ّای ػٌْذ سا احاعِ کشدُ ٍ آى سا تِ كَست خضیشُ یا ؿثِ خضیشُ دس آٍسدُ اػت. پغ ًظش صه

اص آغاص فؼالیت آتـفـاًی کَُ ّای ػٌْذ سػَتات خاکؼتش آتـفـاًی ٍ ػایش هَاد آرسیي خشٍخی تا ٍسٍد تِ حَضِ ّای دسیاچِ 

ی سؿذ ٍ تکثیش دیاتَهِ ّا فشاّن ؿذ. احتواال دس یکی اص فاصّای آتـفـاًی ای داهٌِ ی کَُ ّای آتـفـاًی ػٌْذ ؿشایظ تشا

پَػتِ ػیلیؼی  ػثة هشگ دػتِ خوؼی آًْا ؿذُ اػت.هَاد خشٍخی یا گاصّای ػوی ٍاسد هحیظ صیؼت دیاتَهِ ّا ؿذُ ٍ 

 داد کشدُ اػتیت سا دس هٌغمِ اایي دیاتَهِ ّا پغ اص هشگ تِ ًـؼت پیذا کشدُ ٍ دس اثش دیاطًض، رخایش الیِ ای ؿکل دیاتَهی

. ٍخَد الیِ ّای هختلف دس هٌغمِ، ًـاًگش تکشاس ایي فشایٌذ دس صهاى ّای هختلف اػت ٍ ضخاهت ًؼثتا کن آًْا (1)ؿکل

گؼتشؽ کن دیاتَهِ ّا سا ًـاى هی دّذ. هتالعن تَدى هحیظ سػَتی ػثة اختالط ٍ پشؿذگی ؿذیذ حفشُ ّا ٍ حدشات 

هاػِ ّای دس تشگیشًذُ آًْا ؿذُ اػت ٍ دس ًتیدِ عَل الیِ ّا کَتاُ ٍ اکثشا ػذػی ؿکل ٍ تا ضخاهت دیاتَهِ ّا تا تَف ٍ 

هتغییش ٍ هخلَط تا رسات گل ٍ تَف اػت. سًگ ایي سػَتات ػفیذ تا ػثض کن سًگ تَدُ ٍ لذیوی تشیي سػَتات هشتَط تِ دٍسُ 

ص ًظش تکتًَیکی تِ دلیل خَاى تَدى سػَتات، پیچیذگی خاكی ی هیَػي اػت. الیِ ّای دیاتَهیت داس اکثشا افمی ّؼتٌذ ٍ ا

كَست گشفتِ تَػظ ػاصهاى   XRD. ًتایح هغالؼات ]۱1[هـاّذُ ًوی ؿَد ٍ گؼل ّای تضسگ ٍ فؼالی دس هٌغمِ ٍخَد ًذاسًذ

ض دیاتَهیت هوماى حاٍی فاصّای کَاست غشب کـَس ًـاى هی دّذ کِ کاًؼاس صهیي ؿٌاػی ٍ اکتـافات هؼذًی ؿوال

آرس ؿْش  1:100000هَلؼیت هٌغمِ هَسد هغالؼِ سا دس ًمـِ   2ؿکل، ّالیت ٍ فلذػپات هی تاؿذ. Aکشیؼتَتالیت، اٍپال ًَع 

 .ًـاى هی دّذ

 

 

 

 

 

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رخایر الیه ای شکل دیاتًمیت در مىطقه مًرد مطالعه.  -1شکل 

 

 آررشهر 1:1۰۰۰۰۰مىطقه مًرد مطالعه، اقتباس از وقشه زمیه شىاسی وقشه زمیه شىاسی    -2شکل  
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 مطالعات آزمایطگاَي .9

 مًرد استفادٌ ٍيمًاد ايل .9.5

ٍ دیاتَهیت  تَلیذ ؿذُ دس کاسخاًِ ػیواى كَفیاى 1-425ػیواى هَسد اػتفادُ دس ایي هغالؼِ، اص ًَع ػیواى پشتلٌذ تیپ  

ٍالغ دس خٌَب غشب ؿْش تثشیض، اػتفادُ ؿذُ اػت. ٍیظگی ّای ؿیویایی ػیواى  یت هوماىاػتفادُ اص هؼذى دیاتَه خام هَسد

 1-425هیضاى ًشهی تلیي ػیواى پشتلٌذ تیپ  اسائِ ؿذُ اػت.  1ٍ دیاتَهیت ٍ ّوچٌیي ٍیظگی ّای کلیٌکش ػیواى دس خذٍل 

 تش گشم تؼییي گشدیذ. ػاًتی هتش هشتغ 10017ٍ  3935ٍ دیاتَهیت تکاس سفتِ دس ایي تحمیك تِ تشتیة 

ٍ   65/2ّوچٌیي دس توام عَل آصهایؾ اص هاػِ ی سٍدخاًِ ای عثیؼی تِ ػٌَاى ػٌگذاًِ ّای سیض ٍ تا ٍصى هخلَف  

هی تاؿذ. هٌحٌی داًِ تٌذی هشتَط تِ  72/2دسكذ اػتفادُ ؿذُ اػت. هذٍل ًشهی هاػِ هَسد اػتفادُ  2دسكذ خزب آب 

پلی کشتَکؼیالت تا ٍصى  ّای تْیِ ؿذُ اص فَق سٍاى کٌٌذُ پایِاسائِ ؿذُ اػت. دس هالت  3هاػِ هَسد اػتفادُ دس ؿکل 

  دسكذ اػتفادُ ؿذُ اػت. 40تا  30 هیضاى هَاد خاهذگشم تش ػاًتی هتش هکؼة ٍ  5/1هخلَف حذٍد   

                                   

 گی های کلیىکریژ. آوالیس شیمیایی سیمان، دیاتًمیت خام ي ي1جذيل 

Chemical analysis   

 (%)دیاتومیت (%) سیمان اکسید ىای اصلی

Sio2 

Al2o3 

Fe2O3 

CaO 

MgO 

MnO 

TiO2 

Na2O 

K2O 

P2O5 

L.O.I 

 

 

75/1۱  

57/4  

31/1  

11/51  

43/1  

ND 

ND 

11/3  

1۱/3  

ND 

11/۱  

 

3/21  

37/3  

11/3  

ND 

ND 

31/3  

۱۱/3  

77/3  

14/3  

34/3  

3۱/5  

 (%)  ویزگی ىای کانی شناسی کلینکر

C3S 

C2S 

C3A 

C4AF 

 

 ضرایة محاسثاتی توگو

 5/75  

۱/13  

4/1  

3/۱۱  

 

(%) 

Lime saturation factor 

Silica Ratio 

Alumina Ratio 

 2/21  

4/1  

7/۱  
ND=Not Detected (<0.01%) 

L.O.I=Loss of Ignition (1000°c) 

  

 وسبت َای اختالط  .9.2

ًؼثت ّای اختالط هحاػثِ ؿذُ ؿاهل دسكذّای هختلفی اص دیاتَهیت خام هی تاؿذ کِ تِ خای ػیواى خایگضیي ؿذُ 

ٍصًی دیاتَهیت هی تاؿٌذ کِ تِ خای ػیواى پشتلٌذ خایگضیي ؿذُ اًذ. خذٍل  40۰ٍ  30۰، 15۰، 0۰اًذ. ایي ًؼثت ّا ؿاهل 

 هی دّذ.  سا ًـاى تکاس سفتِ دس ایي تحمیكًؼثت ّای اختالط  2

هحاػثِ ؿذُ اًذ ٍ فَق سٍاى کٌٌذُ ًیض تا همادیش  48/0ػیواى ثاتت ٍ تشاتش هَاد  ثت ّای اختالط تا ًؼثت آب تًِؼ

 . گشدیذهٌاػة ٍ دس توام ًؼثت ّای اختالط اػتفادُ  کاساییهتفاٍت خْت سػیذى تِ 

 مىحىی داوه بىذی ماسه -3شکل
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 وسبت های اختالط -2جذيل

 

 

 
 

 

 آمادٌ سازی ومًوٍ َا .9.9

هخلَط هاػِ تِ ّوشاُ تخـی اص آب )تِ هیضاى خزب آب هاػِ( دس اتتذا ، ػیواىهاػِ هالت  ٍ ػاخت هادُ ػاصیآتِ هٌظَس 

ثاًیِ  60پغ اص آى تِ تشتیة ػیواى ٍ دیاتَهیت تِ هخلَط اضافِ ؿذُ ٍ ّشکذام تِ هذت  ثاًیِ هخلَط گشدیذ. 30تِ هذت  کي

ثاًیِ  120تِ هذت تشکیة گشدیذ. دس ًْایت تشکیة هاتمی آب ٍ سٍاى کٌٌذُ تِ تذسیح تِ داخل هخلَط کي سیختِ ؿذُ ٍ 

تؼذ اص اتوام ػاخت هالت ّای حاٍی دسكذ ّای هختلفی اص دیاتَهیت آصهایؾ ّایی سٍی هالت تاصُ خْت  هخلَط گشدیذ.

ػاًتی هتش خْت اًذاصُ   5×5×5تؼییي ٍ اًذاصُ گیشی لغش تاصؿذگی هالت تاصُ اًدام گشفت. ًوًَِ ّای هکؼثی ؿکل تا اتؼاد 

تِ هٌظَس اًذاصُ گیشی هیلیوتش  25هیلیوتش عَل ٍ تا ضخاهت  76ّای پاپیًَی ؿکل تا اتؼاد  ًوًَِ ٍ گیشی هماٍهت فـاسی

دسخِ  23تا دهای حذٍد  کاتیي ػول آٍسیًوًَِ ّا دس  پغ اص سیختي هالت دس لالة ّا، هماٍهت کــی ػاختِ ؿذُ اًذ.

آب دس هخضى ًوًَِ ّای ػاختِ ؿذُ ػپغ  ػاػت ًگْذاسی ؿذًذ. 24دسكذ تِ هذت  95 تیؾ اصػاًتی گشاد ٍ هیضاى سعَتت 

 . ػول آٍسی گشدیذًذ اًدام آصهایؾاّک تا سػیذى تِ صهاى ؿذُ تا اؿثاع 

 

 ريش آزمایص .9.3

 ASTMآصهایؾ تؼییي هیضاى لغش تاصؿذگی هالت تشای اًذاصُ گیشی هیضاى لاتلیت خشیاى هالت تاصُ تش اػاع اػتاًذاسد 

C2301  سٍص تش اػاع اػتاًذاسد  91ٍ  28، 7، 3. آصهایؾ هماٍهت فـاسی دس ػٌیي]14[اًدام ؿذASTM C109  اًدام

 اػتاًذاسدسٍص تش اػاع  91ٍ  28، 7، 3دس ػٌیي ی پاپیًَی ؿکل، ا.آصهایؾ اًذاصُ گیشی هماٍهت کــی، ًوًَِ ّ]15[ یافت

ASTM C190 ]16[ ( اًدام ؿذ.4)ؿکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix No 
 سیمان

(kg/m3) 
 دیاتومیت
(kg/m3) 

W/Cm 
 آب

(kg/m3) 
 ماسو

(kg/m3) 
 روان کننده
(kg/m3) 

C 

D15 
D30 

D40 

 

741 

451 
113 

115 

 

3 

1۱ 
۱51 

1۱5 

 

41/3  

41/3  
41/3  

41/3  

 

151 

151 
151 

151 

 

۱424 

۱412 
۱41۱ 

۱451 

 

2/1  

1/4  
4/7  

۱/1  

 

 یکشش تزمایش تعییه مقايمآ -4شکل 
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 بحث ي وتيجٍ گيری  .3

 كارایي .3.5

ٍ کاسایی اختالط ّای داسای دسكذ ّایی اص پَدس دیاتَهیت  ُآصهایؾ هیض خشیاى تش سٍی تواهی هالت ّای تاصُ اًدام ؿذ

آٍسدُ ؿذُ اػت. لاتلیت خاسی ؿذى هالت تاصُ تا افضٍدى پَدس دیاتَهیت تِ  3هَسد هغالؼِ لشاس گشفت. ًتایح آصهایؾ دس خذٍل 

 هالت خثشاى ؿذُ اػت.تا افضٍدى همذاسی فَق سٍاى کٌٌذُ دس اختالط ایي کاّؾ سٍاًی  عَس لاتل هالحظِ ای کاّؾ هیاتذ.

هـاّذُ هیـَد  3ّواًغَس کِ دس ؿکل  هیلیوتش هتغیش اػت. 185تا  160ًتایح هیض خشیاى دس ّوِ ی اختالط ّا تیي اػذاد 

افضایؾ هیاتذ. همذاس سٍاى کٌٌذُ اػتفادُ ؿذُ  ، اػتفادُ ؿذُ دس اختالط ؾ همذاس پَدس دیاتَهیتیهمذاس اتش سٍاى کٌٌذُ تا افضا

تشاتش ًوًَِ ؿاّذ اػت. ایي کاّؾ لاتل تَخِ کاسایی دس هالت هیتَاًذ هشتَط تِ  8/2دسكذ دیاتَهیت حذٍداً  40دس اختالط 

 5/2تلیي دیاتَهیت ًشهی ًـاى دادُ ؿذُ ،  3سیضی تیؾ اص حذ ٍ ػغح هخلَف پَدس دیاتَهیت تاؿذ. ّواًغَس کِ دس خذٍل 

ایي افضایؾ چـوگیش دس ػغح هخلَف ٍ تش اص ػیواى اػت. ۰ کو10ٍ ٍصى هخلَف دیاتَهیت  ػیواىتشاتش تیـتش اص 

ّوچٌیي کن تَدى ٍصى هخلَف دس پَدس دیاتَهیت دس همایؼِ تا ػیواى ، هٌدشتِ افضایؾ لاتل تَخِ خزب آب دس پَدس 

 دیاتَهیت ؿذُ ٍ کاّؾ لاتل هالحظِ ای دس کاسایی پذیذ هی آٍسد.

دیاتَهیت تِ ّوشاُ فـاس تؼیاس تاالی ًاؿی اص کـؾ کاپیالسُ هَخة خزب دس ٍالغ ػاختاس اػفٌدی ٍ ػَساخ داس رسات 

 تؼیاس تاالی عشح اختالط تَػظ آى هیگشدد.

 

 مقايمت فطاری  .3.2

 28، 7، 3حاٍی همادیش هختلفی اص پَدس دیاتَهیت دس ػٌیي  هاػِ ػیواًی ًتایح آصهایؾ هماٍهت فـاسی ًوًَِ ّای هالت

دادُ ؿذُ اػت. ّواًغَس کِ هـاّذُ هی گشدد، سًٍذ تغییشات هماٍهت فـاسی ًوًَِ ّا تا ًـاى  6ٍ ؿکل 3سٍص دس خذٍل  91ٍ 

سٍصُ، تا افضایؾ همذاس پَدس دیاتَهیت دس عشح  3افضایؾ همادیش دیاتَهیت دس ػٌیي هختلف هتفاٍهت هی تاؿذ. دس ًوًَِ ّای 

دسكذ  38( حذٍدا D40همذاس خَد ) يدس تیـتشی اتذ. ایي کاّؾ هماٍهت فـاسییاختالط، هماٍهت فـاسی ًوًَِ ّا کاّؾ هی 

هی تاؿذ. ؿذت ایي سًٍذ کاّؾ هماٍهت فـاسی تا افضایؾ همذاس دیاتَهیت دس ػٌیي تاالتش کاّؾ هی یاتذ. تِ عَسی کِ 

دسكذ هی سػذ ٍ ایي دس حالی اػت کِ دس ًوًَِ  12سٍصُ تِ حذٍد  7تیـتشیي همذاس کاّؾ هماٍهت فـاسی دس ًوًَِ ّای 

سٍصُ ًِ تٌْا کاّؾ هماٍهت خثشاى ؿذُ  91دسكذ کاّؾ پیذا هی کٌذ ٍ دس ًوًَِ ّای  1سٍصُ ایي همذاس تِ حذٍد  28ّای 

تلکِ تِ تیؾ اص هماٍهت ًوًَِ ّای ؿاّذ هی سػذ. دس ٍالغ ًتایح تِ دػت آهذُ حاکی اص ایي اهش هی تاؿذ کِ کاّؾ هماٍهت 

 28تَهیت، تا افضایؾ ػي ًوًَِ ّا خثشاى هی گشدد تِ عَسی کِ دس ًوًَِ ّای فـاسی ًوًَِ ّا دس اثش افضایؾ همذاس پَدس دیا

کِ حاٍی تیـتشیي همذاس دیاتَهیت اػت تمشیثا تا هماٍهت فـاسی ًوًَِ ؿاّذ تشاتش هی تاؿذ ٍ دس   D40هماٍهت فـاسی  ،سٍصُ

ی ًوًَِ ؿاّذ هی تاؿذ. تِ ًظش هی سػذ دسكذ تیـتش اص هماٍهت فـاس  12تِ اًذاصُ  D40سٍصُ هماٍهت فـاسی  91ًوًَِ ّای 

کِ تا افضایؾ ػي ًوًَِ ّا، ٍاکٌؾ پَصٍالًی پَدس دیاتَهیت دس حضَس ػیواى کاهل تش ؿذُ ٍ هٌدش تِ خثشاى افت دس هماٍهت 

فـاسی هی گشدد. ٍاکٌؾ پَصٍالًی ها تیي ػیلیغ آهَسف هَخَد دس دیاتَهیت ٍ ّیذساکؼیذ کلؼین ایداد ؿذُ دس اثش ٍاکٌؾ 

  Ca(OH)2تا  SiO2یذساػیَى ػیواى هٌدش تِ هادُ ًْایی هتشاکن تش ٍ ّوگي هی گشدد. ایي ػیلیغ آهَسف هَخَد دس ّ

اد هی گشدد کِ ّواى دلیل اكلی افضایؾ هماٍهت هی دای  Calcium Silicate Hydrates (CSH)ٍاکٌؾ دادُ ٍ دس ًْایت 

-20اکثش ذادُ اص پَصٍالى دیاتَهیت تش خلَكیات هَاد پایِ ػیواًی، تا حتاؿذ. دس تیـتش تحمیمات اًدام یافتِ تش سٍی اثش اػتف

اص عشفی تِ هٌظَس ّش چِ فؼال تش ًوَدى دیاتَهیت اص لداػ خاكیت  .دسكذ اص ػیواى تَػظ دیاتَهیت خایگضیي ؿذُ اػت 15
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 SiO2تا تَخِ تِ تاال تَدى هیضاى پَصٍالًی، دس اکثش هَاسد اص پَدس دیاتَهیت کلؼیي ؿذُ اػتفادُ ؿذُ اػت.  دس ایي تحمیك 

 40دیاتَهیت تِ کاس سفتِ کِ خَد تیاًگش کیفیت تاالی آى اص لحاػ خلَكیات پَصٍالًی هی تاؿذ، همادیش تیـتشی اص ػیواى )تا 

دسكذ( تَػظ دیاتَهیت خام )کلؼیي ًـذُ( خایگضیي ؿذُ اػت. ًتایح هشتَط تِ هماٍهت فـاسی ًوًَِ ّا حاکی اص اػتفادُ 

ش اص ایي پَصٍالى عثیؼی دس تَلیذ هادُ پایِ ػیواًی صیؼت هحیغی ٍ همشٍى تِ كشفِ هی تاؿذ. اص عشفی ًتایح دیگش هَث

تحمیمات اًدام یافتِ تیاًگش ایي اػت کِ ًشهی صیاد ٍ همذاس تیـتش دیاتَهیت ًؼثت تِ ػیواى هٌدش تِ کاّؾ تخلخل هخلَط 

 ًؼذاد حفشُ ّا ٍ اثش پش کٌٌذگی دیاتَهیت هی تاؿذ.  ّای ػیواًی هی گشدد کِ ایي اهش تِ ٍاػغِ ی ا

 

 مان حايی درصذهای مختلف دیاتًمیتمالت های سی خصًصیات مربًط به.  وتایج 3جذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقايمت كططي  .3.9

، 3حاٍی همادیش هختلفی اص پَدس دیاتَهیت دس ػٌیي  هاػِ ػیواًی ایح آصهایؾ هماٍهت کــی تش سٍی ًوًَِ ّای هالتًت

ػت آهذُ دس لؼوت هماٍهت فـاسی، سًٍذ دًـاى دادُ ؿذُ اػت. ّواًٌذ ًتایح تِ  7ٍ ؿکل  3دس خذٍل سٍص  91ٍ  28، 7

سٍصُ، تا  3تغییشات هماٍهت کــی ًوًَِ ّا ًیض تا افضایؾ همذاس دیاتَهیت دس ػٌیي هختلف هتفاٍت هی تاؿذ. دس ًوًَِ ّای 

افضایؾ همذاس پَدس دیاتَهیت دس عشح اختالط، هماٍهت کــی ًوًَِ ّا کاّؾ هی یاتذ. ایي کاّؾ هماٍهت کــی دس 

دسكذ هی تاؿذ. کاّؾ هماٍهت کــی دس ًوًَِ ّای حاٍی دیاتَهیت، تا افضایؾ ػي  45، حذٍدا (D40)همذاس خَد تیـتشیي 

سٍصُ حاٍی دیاتَهیت ًؼثت تِ ًوًَِ ؿاّذ  91ٍ  28، 7ًوًَِ ّا ًِ تٌْا خثشاى گشدیذُ تلکِ هماٍهت کــی ًوًَِ ّای 

 28سٍصُ( حذٍدا  D15 28دس تیـتشیي همذاس خَد )دس ًوًَِ  افضایؾ لاتل تَخْی داؿتِ اػت.  ایي افضایؾ هماٍهت کــی

ّواى عَس کِ دس لؼوت هماٍهت فـاسی اؿاسُ گشدیذ، تا افضایؾ ػي ًوًَِ ّا، ٍاکٌؾ دسكذ ًؼثت تِ ًوًَِ ؿاّذ هی تاؿذ. 

هی گشدد.  پَصٍالًی پَدس دیاتَهیت  دس حضَس ػیواى کاهل تش ؿذُ ٍ هٌدش تِ خثشاى افت ٍ حتی افضایؾ هماٍهت کــی

Mix 

No 
 هماٍهت فـاسی

 (هگاپاػکال )

 هماٍهت کــی

 (هگا پاػکال)

لغش تاصؿذگی 

هالت تش حؼة 

 هیلیوتش 

ٍصى هخلَف 

 خـک
(kg/m3) 

 

سٍص3  سٍص7  سٍص3 سٍص 91 سٍص 28  سٍص7     سٍص 91 سٍص 28 

C 4/31  9/41  1/53  8/58          94/2  37/3  36/4  67/4  185 2076 

D15 8/30  7/43  9/55  3/65  80/2  05/4  60/5  81/5  175 2083 

D30 3/27  2/39  4/52  4/64  55/2  27/4  60/5  90/5  170 2046 

D40 7/22  6/37  3/53  9/65  03/2  16/4  20/5  62/5  160 2040 
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 یمقايمت فشاروتایج  -6شکل
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ّواًغَس کِ هـاّذُ هی گشدد تا ٍخَد خایگضیٌی ػیواى تَػظ همادیش صیادی اص دیاتَهیت خام )کلؼیي ًـذُ( دس ًؼثت ّای 

دسكذ(، هماٍهت کــی ًوًَِ ّای حاٍی دیاتَهیت تیـتش اص ًوًَِ ؿاّذ هی تاؿذ کِ ًـاًگش ػولکشد هٌاػة  40اختالط )تا 

 هکاًیکی هی تاؿذ. هادُ صیؼت هحیغی ًْائی اص لحاػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتيجٍ گيری .1

ِ تِ تش سٍی ًوًَِ ّای هالت حاٍی دسكذّای هختلفی اص دیاتَهیت هٌدش حلیل ًتایح آصهایؾ ّای اًدام گشفتتشسػی ٍ ت

 ًتیدِ گیشی ریل گشدیذ: 

  قابل مالحظه ای کاهش می یابد. البته این میزان کاهش روانی مالت تازه با افزایش جایگزینی سیمان توسط دیاتومیت به طور

 می توان با افزایش مقدار فوق روان کننده در نسبت های اختالط جبران نمود.  روانی را

 ( با افزایش مقدار دیاتومیت نسبت به نمونه شاهد کاهش می  3مقاومت فشاری نمونه های حاوی دیاتومیت در سنین اولیه )روز

روزه کامال جبران  82مقاومت فشاری با افزایش سن نمونه ها کاهش یافته  به طوری که در نمونه های یابد. شدت کاهش 

 روزه به بیش از مقاومت فشاری نمونه شاهد می رسد.  19گردیده و در نمونه های 

 ( با افزایش مقدار دیاتومیت نسبت به نم 3مقامت کششی نمونه های حاوی دیاتومیت در سنین اولیه )ونه شاهد کاهش می روز

یابد . این کاهش مقاومت کششی نه تنها با افزایش سن نمونه ها جبران گردیده بلکه به بیش از مقاومت کششی نمونه شاهد می 

روزه حاوی دیاتومیت بیشتر از مقاومت کششی نمونه شاهد می باشد و  19و  82، 7رسد. در واقع مقاومت کششی نمونه های 

 درصد می باشد.  82بیشترین مقدار خود حدود  این افزایش مقاومت در

 فعالیت پوزوالنی قابل و همچنین وصیات مقاومتی مالت سیمانی حاوی دیاتومیت صبا در نظر گرفتن توام نتایج مربوط به خ

محیط زیست را می توان با با  سازگار سبز وکه ماده ای می توان نتیجه گرفت  توجه این پودر به عنوان جایگزین سیمان

، کاهش . افزایش مقدار دیاتومیت در اختالطتولید نموددرصد( از دیاتومیت  04جایگزینی سیمان توسط مقادیر زیادی )تا 

 .روانی مالت را به همراه دارد که این کاهش کارایی را می توان با افزایش مقدار فوق روان کننده جبران نمود
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