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ٍ بَراکس  اسیدبَریک، سدینّگساهتافسفات ،سدینفسفاتپلیبررسی اثر تری

 ی ّای هٌیسیایضایعات فرآٍردُ استحکام دها پاییي ٍ خَاص فیسیکیر ب

 

 3عوادیرحوت اهلل  ،2احود هٌشی ،1*سکیٌِ سادات سادات بیدگلی

 ایطاى ،ًدف آتاز،زاًكگاُ آظاز اؾالهی،ٍاحس ًدف آتاز ،هٌْسؾی هَاز یزاًكکسُ ،گطٍُ هَازکاضقٌاؼ اضقس،  -1

 ایطاى،انفْاى ،زاًكگاُ نٌؼتی انفْاى ،هَاز هٌْسؾی یزاًكکسُ ،اؾتاز  -2

 ایطاى،انفْاى ،زاًكگاُ نٌؼتی انفْاى ،هَاز هٌْسؾی یزاًكکسُ ،ضزاًكیا  -3

ss.sadat98@yahoo.com* 
 (19/08/93، تاضید پصیطـ: 29/05/93)تاضید زضیافت: 

 
 

 چکیدُ
تط ایي  ذالم ّوَاضُ هَضز ًظط تَزُ اؾت. یتقطیثا قاتل هقایؿِ تا هحهَل حانل اظ هَاز اٍلیِ ،ّای زیطگساظ تا کیفیتاؾتفازُ اظضایؼات فطآٍضزُ

ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ  ،ّای هٌیعیایی تْیِ قسی ضایؼات فطآٍضزٍُ تَضاتی تطکیثات هرتلفی تا پایِ ّای فؿفاتیتا اؾتفازُ اظ افعٍزًیػٍّف اؾاؼ زض ایي پ

کِ قس ی ایکؽ ٍ تهاٍیط هیکطٍؾکَج الکتطًٍی هكرم پطاـ اقؼِیاتی هكرهِ ،آظهایكات ذَال فیعیکی ٍ هکاًیکی )آظهَى اؾتحکام تطظیلی(

قَز کِ حضَض اؾیستَضیک زضکٌاض . تٌاتطایي ًتیدِ هیحانل ًوَزُ اؾتزضنس تَضاکؽ تْتطیي ًتیدِ ضا  5زضنس اؾیستَضیک ٍ  5تطکیة قاهل 

اٍلیِ ذالم هوکي اؾت  قَز کِ اگطچِ هازٍُ ّوچٌیي ًتیدِ هیافعایف اؾتحکام زاضز ًقف هثثتی زض  ،ایتَضاکؽ تِ زلیل ایداز فاظ قیكِ

آهیع تِ کاض ضٍز. تٌاتطایي تَاًس زض حس هَفقیتْتطی ضا زاضا تاقس اها خطم زیطگساظ حانل اظ ضایؼات ًیع تا تَخِ تِ کاّف قیوت تَلیس هیذهَنیات ت

 ٌس.کّای پاقیسًی اؾت ًعزیک هیّای آیٌسُ کِ اؾتفازُ تِ ػٌَاى خطمضا تِ ّسف تحقیقی ایي ذَال، هدوَػِ

 

 ّای کلیدی:ٍاشُ

 .، فؿفات، تَضاتاؾتحکام تطظیلی ،ّای هٌیعیاییضایؼات فطآٍضزُ

 

 هقدهِ -1

ّدای   ؾاظی، ترطیة زیطگدساظ  ّای فَالز اظ خولِ هكکالت پاتیل

ّای هتؼسز تدِ ٍخدَز    گیطی شٍبی پاتیل اؾت کِ پؽ اظ  زیَاضُ

ٍ یدا تؼدَی    کِ هَخة تَقف ذظ تَلیس خْدت تؼویدط    آیس هی

ی تَلیس ذَاّدس  گطزیسُ ٍ هتؼاقثا هَخة افعایف ّعیٌِزیطگساظ 

تٌْدا   قس. اظ عطف زیگط ضایؼات زیطگساظّای زٍضضیدع قدسُ ًدِ    

گددطزز، تلکددِ تددا تَخددِ تددِ   ؾددثة آلددَزگی هحددیظ ظیؿددت هددی 

 ّدا، هَخدة    ذدی اظ ایدي زیطگدساظ   هحسٍزیت شذدایط ههدطفی تط  

 

تدَاى  قَز کِ زض ایي هیاى هدی  افعایف قیوت هحهَل تَلیسی هی

ؾداظی تدط    فدَالز  ّای هٌیعیایی کِ ًقف اؾاؾی زض ندٌایغ  تِ خطم

تدِ اؾدتفازُ اظ   اقاضُ ًوَز. تٌاتطایي ًیاظ نٌؼت فَالز  ،ػْسُ زاضًس

 ُ ٍ اؾدتحکام تداال زض   تدا گیدطـ   ّدای زیطگدساظ   ضایؼات فدطآٍضز

ِ   کِیاتس ضٍظ تِ ضٍظ افعایف هی پاییيی زها خدَیی   هَخدة ندطف

ٍ  ٍ زض ظهاى کداّف تَقدف ذدظ تَلیدس خْدت      قیوت توام قدسُ 
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ـ   ؾالزض  .گطزز ّا هیتؼویط پاتیل ّدایی زض ّودیي    ّای اذیدط تدال

ٍضی اًدطغی   نَضت گطفتِ اؾت، تِ ػٌَاى هثال خْت تْطُ  ظهیٌِ

کِ تحت ػولیدات   ییّاگطایف تِ اؾتفازُ اظ زیطگساظ، زض نٌایغ

هؼدسًی ٍ یدا آلدی     -اظ اتهداالت قدیویایی  ٍ  حطاضتی قطاض ًگطفتِ

ّدای   اؾتفازُ قسُ، تیكتط قسُ اؾت. زض ایي ضاتغِ تایس تِ فطآٍضزُ

ُ هٌیعیدایی  -اتهال قدیویایی  ّدای تَکؿدیتی ٍ قغؼدات     ، فدطآٍضز

. زض ّوددیي ضاؾددتا اظ  ]1[ی تددتي زیطگددساظ اقدداضُ ًوددَز    آهددازُ

ّدا اؾدتفازُ    ّدا ٍ تدَضات   هرتلفدی ّوچدَى فؿدفات   ّدای   افعٍزًی

 گطزیسُ اؾت.

ّای تاعلِ  کِ انَال زیطگساظهكاّسُ قسُ اؾت کِ تا ٍخَز ایي

ی کوتطی ًؿثت تِ هَاز  اظ خولِ هٌیعیایی اؾتحکام ٍ زاًؿیتِ

تاثیط چٌساًی تط  ٪20ّا تا  ی عثیؼی زاضًس اها اضافِ کطزى آى اٍلیِ

تَاى تِ ذَال ْتط اگطیگیت هیذَال ًساقتِ کِ تا فطآٍضی ت

اظ ؾَی زیگط تحقیقات ًكاى زازُ اؾت  .]2[تْتطی زؾت یافت 

تطکیثات فؿفط ٍ ًیع  ،ذكک ی ّای ٍیثطُ قًَسُ کِ زض خطم

ؾسین تِ ػٌَاى تطکیثاتی ّؿتٌس کِ ؾثة اتهال اٍلیِ ؾیلیکات

ٍ اؾتحکام زض زهای پائیي گطاز ی ؾاًتیزضخِ 600الی  400زض

ؾسین ًؿثت تِ فؿفات هتاّوچٌیي اؾتفازُ اظ ّگعا ،]3[تاقٌس هی

ّای کَتیسًی،  تتي هٌیعیایی ٍ خطمزض  ؾسینفؿفات پلی تطی

ذَال ذَتی ّوچَى اؾتحکام ٍ هقاٍهت تِ قَک حطاضتی 

اظ ؾَی زیگط  .]5- 4[کٌس  تاالتط ٍ ترلرل کوتط ایداز هی

ّیسضٍلیکی ؾسین زض کٌاض تاًس فؿفات هتا % ّگعا 5اؾتفازُ اظ 

ٍ تْثَز ذَال  ّای فؿفاتی یس تاًسؾیواى زیطگساظ خْت تَل

ی  زضخِ 1400ٍ 900، 110ؾیواى زض زهاّای  ّای کن خطم

 ،ّای پاقیسًی زض تطذی خطم .]6[گطاز هفیس تَزُ اؾت ؾاًتی

ؾثة  Na، K  ٍLiفلعات  یتطا  زضنس تایٌسض 20تا  5/5اؾتفازُ اظ 

ّا اظ خولِ  تؿیاضی اظ زیطگساظ قَز کِ ایي هَاز تِ ذَتی تِ هی

گطزز پؽ اظ ظیٌتط  Cº1000 زضٍ زیطگساظّای ؾیلیکاتی چؿثیسُ 

تطکیة قیویایی ایي هازُ تا هَاز زیَاضُ تِ ذَتی قکل  ،ایي

ػثَض گاظ  قَز ٍ هٌافص ضا زض هقاتلای هی تحت زها قیكِ ،گطفتِ

ؾسین تِ ػٌَاى تاًس اظ فؿفاتاؾتفازُ . اها اظ هؼایة ]7[تٌسز هی

ّای حاٍی ایي هَاز ٍ  تَاى تِ ًفَش ؾطتاضُ زض زیطگساظ ٍاؾظ هی

ایداز هَازی تا ًقغِ شٍب پائیي اقاضُ کطز کِ ؾثة ذؿاضت زض 

تا تَضیحات زازُ قسُ ایي ًتیدِ حانل  .]8[قَز  ّا هی زیطگساظ

ی  ّای فؿفاتی ٍ تَضاتی زض ظهیٌِ اظ افعٍزًی تاکٌَى قَز کِ هی

خْت ایداز پیًَس هٌاؾة زض زیطگساظّا اؾتفازُ گطزیسُ ا هٌیعی

ّای هرتلف ًظیط  زض ایي پػٍّف، اثط افعٍزًی اها ،اؾت

تَضاکؽ ٍ  ،ؾسینهتافؿفات ؾسین، ّگعافؿفات پلی تطی

گاًِ تط ذَال هکاًیکی ٍ  تَضیک تِ نَضت هدعا ٍ چٌس اؾیس

ّای هٌیعیایی ّای ضایؼات حانل اظ فطآٍضزُ فیعیکی خطم

زض تط هٌاؾةی ًِچٌسگا تقَز تا تا ایداز تطکیثاطضؾی هیت

ّای پاقیسًی ٍ تؼویطی  آیٌسُ تتَاى اظ ایي تطکیثات زض خطم

 خْت ایداز گیطـ ؾطیغ ٍ اؾتحکام تاال تْطُ تطز.

 

 هَاد ٍ رٍش اًجام تحقیق -2

-ّای هٌیعیایی تِ ػٌَاى ظهیٌِپػٍّف اظ ضایؼات فطآٍضزُ ایيض ز

ُ   افعٍزًی ،اؾتفازُ قسزیطگساظ  ی قداهل   عًید  ّدای هدَضز اؾدتفاز

 ؾددسینفؿددفاتپلددیٍ تددطی (NaPO3)6 ؾددسینهتافؿددفاتّگددعا

(Na5P3O10) قطکت ؾاى تیا اظ کكَض چدیي تدا ذلدَل     هحهَل

قطکت اظ  ( Na2B4O7) ٍ تَضاکؽ (H3BO3) تَضیکاؾیس ،99%

هدَضز اؾدتفازُ قدطاض     %98ک کكَض تطکیِ تا ذلَل تداالی  تاًاتی

 اؾت. گطفتِ

-ّای هٌیعیایی تا اؾتفازُ اظ عیفضایؼات فطآٍضزُ یآًالیع ػٌهط

 آهسُ اؾت. 1ؾٌح فلَضؾاًؽ پطتَ ایکؽ تِ نَضت خسٍل 

 

 هٌیعیایی ّایی فطآٍضزُ ضایؼات ایکؽ ی اقؼِ فلَضؾاًؽ آًالیع ًتایح: (1)خسٍل

 MgO SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O SO2 TiO2 Mn2O3 Na2O Cr2O3 CeO2 NiO P2O5 Cl2 ZrO2 SrO2 Cu2O Ru2O ًام اکؿیس

٪زضنس ٍظًی   8/45  5/25  8/18  8/4  8/2  6/0  3/0  6/0  2/0  1/0  09/0  12/0  06/0  07/0  08/0  05/0  04/0  03/0  01/0  
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 ًوًَِ سازی  -1 -2

هٌیعیایی تَؾظ  ّایاتتسا ضایؼات فطآٍضزُّا ی ًوًَِخْت تْیِ

 12،30 ،8 ،6 ،4ّای  الک تا اؾتفازُ اظ قکي فکی آؾیاب ٍؾٌگ

ؾپؽ تا گطزیس، هف خسا  4 شضات ٍ تٌسی زاًِ ،هف 100ٍ

زضنس  ،تاقسهیآًسضیاظى کِ تِ نَضت ظیط  ضاتغِ اؾتفازُ اظ

ٍظًی ّط اًساظُ اظ شضات هكرم گطزیس کِ ًتایح آى زض خسٍل 

 آهسُ اؾت. 2

) = C                                        آًسضیاظى       ضاتغِ
 

 
)
 

 × 100 

 

زضنس حدوی اًثاقتگی شضات ضیعتط اظ اًساظٓ  C ضاتغِزض ایي 

 یزاًِتطیي زضقتاًساظُ  D ،طاًساظُ زاًِ هَضز ًظ d ،هَضز ًظط

ههطفی  یتطیي اًساظُ زاًِاًساظُ کَچک dm ،ههطفی زض تطکیة

زض ًظطگطفتِ  3/0 کِ تطاتط تا یک ضطیة ًوایی qزض تطکیة ٍ 

 5ّای هرتلف تِ ًؿثت  ؾپؽ، افعٍزًی تاقس.هی ،قسُ اؾت

ضایؼات حانل  یخساگاًِ ٍ چٌسگاًِ تِ پایِتِ نَضت زضنس 

 ،یفاظ اًدام آظهاپؽ . قس فعٍزُّای هٌیعیای ااظ فطآٍضزُ

کِ تْتطیي ًتایح ضا زاقتٌس ّایی  اؾتحکام تطذی اظ افعٍزًی

ی ی ضایؼات فطآٍضزُاًتراب ٍ تِ نَضت چٌسگاًِ تِ پایِ

 اضافِ قسًس. هٌیعیایی

 
 ّا ضٍی الک:  تثسیل هف تِ هیلی هتط ٍ زضنس ٍظًی هاًسُ(2)خسٍل

ی  زضنس ٍظًی هازُ

تاقی هاًسُ تط ضٍی الک 

% 

اًساظُ  شضات 

قواضُ الک 

 )هف(

تثسیل هف تِ هیلی 

 هتط

9/9 6 360/3 

9/8 8 380/2 

1/8 12 680/1 

6/19 30 595/0 

2/18 100 149/0 

 - 100ظیط الک  4/35

 - خوغ کل 100

 

گصاضی تطکیثات تا تَخِ تِ ًوازگصاضی الظم تِ شکط اؾت ًام

 .نَضت گطفت 3خسٍل

 
 ّا اٍلیِ تط اؾاؼ حطف اٍل ًام آى: ًوازگصاضی هَاز (3)خسٍل 

 هَاز اٍلیِ ػالهت اذتهاضی

T ؾسینتطی پلی فؿفات 

H ؾسینّگعاهتا فؿفات 

A اؾیس تَضیک 

B تَضاکؽ 

M ُیهٌیعیایّای ضایؼات فطآٍضز 

 

 ٍ تَؾظ زؾتگاُ پطؼزضنس آب هرلَط  5طکیثات هرتلف تا ت

-ؾِ ًوًَِ ؾپؽ ،قسًس پاؾکال پطؼهگا 100ّیسضٍلیک تا فكاض 

 1250ٍ 1100ٍ 300ی پطؼ قسُ اظ ّط تطکیة زض ؾِ زهای 

خْت تؼییي ذَال فیعیکی  .گطزیسًسگطاز پرت ی ؾاًتیِزضخ

قاهل ٍظى هرهَل، زضنس حدوی ترلرل تاظ ٍ هیعاى خصب 

اقثاع  ،ّا ٍظى ذكکاظ ًوًَِ ،آب کِ ًتایح آى شکط ذَاّس قس

ّا ًوًَِ ،ًیکیٍضی گطفتِ قس ٍ خْت تؼییي ذَال هکاِغَع ٍ

زض ًْایت تا ، تحت آظهَى اؾتحکام هکاًیکی تطظیلی قطاض گطفتٌس

ی ایکؽ ٍ هیکطٍؾکَج الکتطًٍی اؾتفازُ اظ آظهَى پطاـ اقؼِ

 قَز.تِ تدعیِ ٍ تحلیل ًتایح پطزاذتِ هی

 

 بحث ٍ ًتایج  -3

آظهایكات گًَاگَى فیعیکی اظ  زض ایي قؿوت ًتایح حانل

خصب آب ٍ  ٍ ،هرهَل، زضنس ترلرل ظاّطی اظخولِ ٍظى

اؾتحکام هکاًیکی تِ ضٍـ تطظیلی ضا تا یکسیگط هقایؿِ ًوَزُ ٍ 

تْتطیي تطکیثات اظ ًظط ذَال فیعیکی ٍ هکاًیکی تحت آظهَى 

پطاـ پطتَ ایکؽ ٍ آًالیع تهَیطی هیکطٍؾکَج الکتطًٍی قطاض 

 گیطز.زازُ ٍ ًتایح آى هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض هی

 

 ی ایکسفلَرساًس اشعِ -3-1

ی آخطّای تاعلِ هؼوَالً حضَض هٌاعق چْاضگاًِ تِ عَض کلی زض

هیاًی یا اًتقالی )تا هقساضی ًفَش ؾطتاضُ ٍ کوی  ،ؾطتاضُ، ٍاکٌف

تكریم اؾت.  قاتل هاًسُ،ٍاکٌف( ٍ هٌغقِ زیطگساظ ؾالن تاقی
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ٍاکٌف، ػٌانطی اظ اخعای اکؿیسی ؾطتاضُ هاًٌس  یزض هٌغقِ

Ca ، Fe  ٍMn  کِ ؾطػت زیفَظیَى تیكتطی زاضًس فاظّای

اها زض هٌغقِ  ،زٌّس خسیسی زض ؾاذتاض زیطگساظ تكکیل هی

اًتقالی تٌْا هقساض هحسٍزی ًفَش نَضت گطفتِ ٍ فاظ خسیسی 

 .]2[قَز تكکیل ًوی

 (XRF)زض ایي پػٍّف ًتایح حانل اظ فلَضؾاًؽ اقؼِ ایکؽ 

ّای ًكاى زاز کِ ضایؼات فطآٍضزُ ،آهسُ اؾت 1کِ زض خسٍل 

هٌیعیایی هطتَط تِ آخطّای ذظ ؾطتاضُ تَزُ کِ تِ زلیل اًحالل 

آى   MgO،طهقساضی اظ آخط زض ؾطتاضُ ٍ اًتقال تِ زضٍى آخ

 ضؾیسُ اؾت. 8/45% ىکاّف یافتِ ٍ تِ هیعا

تِ تطضؾی ذَال فیعیکی ٍ هکاًیکی ًوًَِ ّای ؾداذتِ   زض ازاهِ

 .ّای هٌیعیایی پطزاذتِ هی قَزقسُ اظ ضایؼات فطآٍضزُ

 

 آزهَى خَاص فیسیکی ٍ هکاًیکی  -3-2

 C˚300 یقَز زض زهاهكاّسُ هی 1عَض کِ زض قکل ّواى

تا ضایؼات  تطکیة زض (B) تَضاکؽ ٍ (A) اؾیستَضیک حضَض

تَاًایی ایداز تطاکن هٌاؾة ضا زاقتِ اؾت ّای هٌیعیایی فطآٍضزُ

ًتایح تْتطی  ضٍز تِ کاض ییتٌْاّا تِکِ ایي افعٍزًینَضتیض ز ٍ

 قَز.حانل هی

ّدا  تا ّطکسام اظ ایي افعٍزًی اضؾس کِ اگطتطکیة هٌیعیتِ ًظط هی

ٍ هٌیعیدا تاقدس ٍخدَز     هٌدط تِ پیًَسی زضزهای پائیي تیي افعٍزًی

تطکیثات پیچیسُ هاًغ اظ ایداز پیًَس هٌاؾدة گطزیدسُ ٍ تدطاکن ٍ    

 زّس.زض ّن آهیرتي شضات ضاکاّف هی

 
 ّای هٌیعیایی: ًتایح ٍظى هرهَل تط کیثات پایِ ضایؼات فطآٍضزُ(1)کل ق

ٍ اؾیستَضیک  قاهل تَضاکؽ تطکیثاتزّس کِ ًكاى هی 1قکل 

 ّاْتطی ًؿثت تِ ؾایط افعٍزًیزاًؿیتِ تالک ت C˚ 1100 زهایزض 

قیكِ فاظ قسضت ایداز زلیلزاضز تِ  کِ احتوال اؾت ایدازکطزُ

ّای ی ضایؼات فطآٍضزُپایِ ای تَضاکؽ ٍ اؾیستَضیک تا

ضا  ای چؿثٌسگی تیي شضات هٌیعیاقیكِ کِ ایي فاظ هٌیعیایی تاقس

ای تاػث هیٍخَز فاظ قیكِ .تیكتطکطزُ اؾت C˚1100زض زهای 

 ِ یکسیگط ًعزیک قسُ ٍ اًطغی آظازت MgO  یکِ زٍ شضُ قَز

تِ ایي تطتیة ضوي تطاکن کاّف یاتس، ای ؾغحی زض فاظ قیكِ

ی ًاظک فاظ قیكِایي الیِ تیكتط شضات ًؿثت تِ یکسیگط ٍخَز

اؾتحکام ػول کطزُ ٍ افعایف ای تیي شضات تِ نَضت پیًَس 

 .زاضزتِ ّوطاُ  ًیع ترلرل ضاٍکاّف 

 
 ّای هٌیعیایی: ًتایح ترلرل تطکیثات پایِ ضایؼات فطآٍضزُ(2)قکل

 
-کیثات پایِ ضایؼات فطآٍضزُ: ًتایح زضنس ٍظًی خصب آب زض تط(3)قکل 

 ّای هٌیعیایی

 

ًیع  C˚1250زض زهای کِ  قَزهكاّسُ هی 3 2ٍتا تَخِ تِ قکل 

تطی ػول عَض هَفقّای اؾیستَضیک ٍ تَضاکؽ تِافعٍزًی

ّا ضا تِ ؾوت آى ،ای تیي شضات ظیطا تا ایداز فاظ قیكِ ،اًسکطزُ

ٍ تاػث افعایف تطاکن ٍکاّف ترلرل ٍ خصب  یکسیگطکكیسُ

 گطزز.آب هی
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ّای ّای پایِ ضایؼات فطآٍضزُ: ًتایح اؾتحکام تطظیلی ًوًَِ(4)قکل 

 هٌیعیایی
 

قدَز  کدِ   ّدای اؾدتحکام هكداّسُ هدی    ٍ زض تطضؾی 4عثق قکل 

ّای زهاپائیي تْتطیي اؾتحکام MTAB، MHA  ٍMTAتطکیثات 

-زض ًوًَِ C˚1100تیكتطیي اؾتحکام زض زهای  اًس.ضا ػطضِ کطزُ

ضخ زازُ اؾت کدِ ّدط زٍ ًوًَدِ اظ تدطاکن ذدَتی ًیدع         MABی 

زّس کِ اؾیستَضیک ًقف ایي هَضَع ًكاى هی .ّؿتٌستطذَضزاض

ُ هثثتی زض افدعایف اؾدتحکام ٍ تدطاکن     تدِ   C˚1100یزض هحدسٍز

تْتطیي اؾتحکام هتؼلدق تدِ   ًیع  C˚1250زض زهای  آٍضز.ٍخَز هی

یک زض ی ًقددف اؾددیستَضاؾددت کددِ تکییسکٌٌددسُ MABی ًوًَددِ

ایدي هَضدَع تدِ زلیدل ایدداز فداظ       ایداز پیًَدس زهدای تاالؾدت ٍ    

ای تیي اؾیستَضیک ٍ هٌیعیا زض زهای تداال ذَاّدس تدَز کدِ      قیكِ

-ای کودک هدی   تِ ایداز ایي پیًَس قیكٍِخَز تطکیة تَضاکؽ 

 کٌس.
 

 ساختاریهطالعات فازی ٍ ریس -3-3

اظ  ضا پؽ MAB یًوًَِ ی ایکؽالگَی پطاـ اقؼِ 5قکل 

 زّس.ًكاى هی C˚ 300زض زهایزّی حطاضت
 

 
زض زهای ظ پرت اپؽ  MABی ًوًَِ X یاقؼِـ اطپی : الگَ(5)قکل

C˚300 

 ،فاظّدای اندلی قداهل  اؾدپیٌل    قدَز  عَض کدِ هكداّسُ هدی   ّواى

MgO (Periclase) ٍ 2SiO4 (Fe,Mg( )Ferroan)  اؾددت کددِ اظ

خسیدس  فداظ  گساظ فطؾَزُ آهسُ اؾت ٍ ّوچٌدیي  ی آخط زیطظهیٌِ

CaMg5Al5BSi3O20 ًِام  تSerendibite کدِ   قدَز زیسُ هدی  ًیع

ػداهلی تدطای پیًَدس زازى شضات     قکل گطفتِ ٍ C˚ 300زهای  زض

ِ  6قکل  اؾت . زض ایي زها تَزُ ِ  X یالگَی پطاـ اقدؼ ی ًوًَد

MAB  زهای پؽ اظ حطاضت زّی زضC ˚ 1250 زّس.ضا ًكاى هی 

 

 
 زّی زضپؽ اظ حطاضت  MABیًوًَِ X یاقؼِالگَی پطاـ : (6)قکل 

  C˚1250 زهای

 

فاظّای  C˚ 1250 ِگطزز تا افعایف زها تعَض کِ هكاّسُ هیّواى

اؾپیٌل تِ خای ذَز تاقی اؾت  MgO،  (Mg,Fe)2 SiO4ٍای پایِ

2CaO. Al2O3. SiO2(Gehlenite)، (OH ) ٍ فاظّددددای 

Ca2Al3Si13O12 ٍ  Ca2Al3Si13O12)(Zoisite)  قکل گطفتِ ٍ فاظ

ِ   CaMg5Al5BSi3O20ی اٍلیِ  ای قدسُ اؾدت.  تثسیل تِ فداظ قیكد

ِ  اظ SEMتهَیط هیکطٍؾکَج الکتطًٍی  7قکل   MABی ًوًَد

عدَض کدِ   ّوداى ، زّسًكاى هی ضا C˚1250زض زهای پؽ اظ پرت 

ِ  شضات هٌیعیدا تدِ یکدسیگط   قَز هی هكاّسُ ٍ ترلردل تدِ    پیَؾدت

 قَز.یکٌَاذت زض تیي شضات زیسُ هینَضت غیط
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پؽ اظ  MAB یًوًَِهیکطٍؾکَج الکتطًٍی  تْیِ قسُ  تهاٍیط(: 7)قکل 

 ًوایی هتفاٍتزض زٍ تعضگ C˚ 1250زّی زض زهای تحطاض

 

 گیریًتیجِ -4

تطکیثدات حداٍی    ضحدساکثط ؾدِ افعٍزًدی ز    C ˚300زض زهای -1

 ٍ تدطاکن ٍ  اؾدتحکام  ّدای هٌیعیدایی حدساکثط   ضایؼات فطآٍضزُ

ِ  اظػسز  زًٍوایس کِ حساقل ترلرل ضا ایداز هی ّدا  تْتطیي ًوًَد

 ّؿتٌس.  MTAB  ٍ MHAتطتیةتِ

ِ  اؾدتحکام زض  تاالتطیي C ˚1100 ٍC ˚1250یزها زض -2  -ًوًَد

ِ    MABی ُ    ایداز قسُ اؾدت کد ی ًقدف  ّدط زٍ زهدا تکییسکٌٌدس

 فاظّای هٌاؾة ٍ الات زض ایداز پیًَس زها ٍ تَضاکؽ اؾیستَضیک

 ضا MgO شضات ،ای ی قیكِایي پیًَسزٌّسُ ،اؾت  قیكِ فاظ هاًٌس

زض  ٍت کداّف اًدطغی ؾدغحی شضا    تِ یکسیگط ًعزیدک ٍؾدثة  

 گطزز.خصب آب هیافعایف تطاکن، کاّف ترلرل ٍ ًْایت 

ِ  MABی  ًوًَِ زض -3 ٍ اؾدپیٌل   MgOای ًظیدط   تؼسازی فاظ پاید

(Mg,Fe)2 SiO4 ًَِزض زهدای  ٍخَز زاضز. زض ایي ًوC ˚300   فداظ

CaMg5Al5BSi3O20  تِ ٍخَزآهسُ اؾت کدِ زضC ˚1250   خدای

 ٍ Gehlinit (2CaO. Al2O3. SiO2)ذدددَز ضا تدددِ فاظّدددای   

(Ca2Al3Si3O12) (OH) ُاؾددددددت زاز  ِ ی ٍ فدددددداظ اٍلیدددددد

CaMg5Al5BSi3O20 ِای قسُ اؾت.تثسیل تِ فاظ قیك 
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