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  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

 توليد آزمايشگاهي و مطالعه عملكرد گرمايي تركيبات ورميكوليت بررسي،
  كردن سازه هاي فلزي  ضدحريقجهت

  
  2علي اصغر حميدي ،1كميل كيهاني

   فني دانشگاه تهران مهندسي شيمي دانشكده دانشكده
komeil.keyhani@gmail.com  

  
  

 چكيده
پوشش هاي ساخته شده بر پايه مواد . دو نوع پوشش ضد حريق براي محافظت در مقابل انواع حريق در صنعت وجود دارد

آلي متورم شونده كه غالبا براي آتش سوزي هاي سلولزي و در منازل مسكوني استفاده مي گردد و تا درجه حرارتهاي زير 
ه شده بر پايه مواد معدني بويژه ميكا و ورميكوليت كـه غالبـا       پوشش هاي ساخت    و  درجه سانتي گراد مناسب است     1000

 درجه سانتي گراد 1000الي براي آتش سوزي هاي هيدروكربني و در صنايع استفاده مي گردد و براي درجه حرارتهاي با
شـي در   در اين تحقيق ضمن مطالعه عملكرد گرمايي پوشش هاي ساخته شده بر پايه مواد معدني، تال                .مناسب مي باشند  

توجه بـه نتـايج حاصـل از آزمايـشات و     در اين مقاله با  . جهت ساخت و تعيين فرموالسيون اين تركيبات صورت مي گيرد         
 فرموالسيون اوليه جهت تهيه يـك نـوع پوشـش ضـد حريـق        روي يك نمونه استاندارد،     بر مقايسه آن ها با نتايج آزمايش     

  . بدست آمده است
  

  . حريق-پوشش ضد حريق -ميكا -ورميكوليت :دييواژه هاي كل

   مقدمه-1
   در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته همواره خطر ايجاد حريق و گسترش آن به صورت بـالقوه وجـود دارد، بـه                           

 .ردويژه اينكه ايجاد حريق موجب تخريب سازه هاي موجود كه اكثراً فوالدي هستند، گشته و مي تواند خسارات زيادي به بار آو                     
وقفه هاي زماني بين ايجاد حريق و اطفاء آن ممكن است چند ساعتي به طول بيانجامد كه در اين زمان سازه بـه كلـي تخريـب            

 450 زمان رسيدن بـه دمـاي     (پس براي مقابله با شوك اوليه حريق و به تعويق انداختن زمان اثرگذاري آتش بر سازه                 . مي شود 
 در  .ايجاد راه كارهاي اساسي و قابل اجرا ضروري به نظـر مـي رسـد              ) والد تحت بار است   كه دماي نرم شدن ف    درجه سانتي گراد    

  همانطور كه بيان شد    .مورد تاريخچه پوشش هاي ضد حريق مي توان به آغاز ورود پوشش هاي ضد حريق و انواع آن اشاره كرد                   
مـي   (Intumescences)لي متورم شونده    نوع اول پوشش هاي ضد حريق بر پايه مواد آ         . دو نوع پوشش ضد حريق وجود دارد      

 نـوع  .باشند كه در اثر حرارت متورم گشته و با به تله انداختن هوا در بين اليه هاي خود موجب تاخير در انتقال گرما مـي شـود    
 در اين تحقيق ساخت و تهيه نوعي از اين پوشـش هـا  دوم  پوشش هاي ضد حريق بر پايه مواد معدني به ويژه ورميكوليت است     

چهـار سـاعت در      كه در نهايت به صورت اسپري و توسط فشار هوا روي سازه ها اجرا مي شوند و توانايي ايجاد مقاومـت حـدود                      
 سال گذشته اين پوشش ها توسـط شـركت هـاي        35 از حدود    .مقابل حريق هيدروكربني را دارند مورد بررسي قرار گرفته است         

 ميليون متر مربـع در سراسـر جهـان اجـرا     30رضه شده كه تا كنون بيش از    به بازار هاي جهاني ع     Laf و Cafcoخارجي نظير   
 بـه  9 و 8 كـه در مراجـع   ، بسياري از مقـاالت  و ميكابه دليل نقش بسيار ضروري ورميكوليت       الزم به ذكر است كه     .گشته است 

  .]2و1[ پرداخته اندهاركيبات آناد معدني و تواين مخواص فيزيكي و شيميايي  به بررسي و مطالعه دقيق آنها اشاره شده است 
  
  دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي -1
    دانشيار مهندسي شيمي-2
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  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

    خواص ورميكوليت و ميكا-2
باشند و بسياري از ويژگي هاي ضـد        از آن جائيكه اصلي ترين تشكيل دهنده هاي اين نوع تركيبات ورميكوليت و ميكا مي                    

  با فرمول عمومي ورميكوليت .اندازيمي  دو ماده مين ا خواص ويژه نگاهي گذرا بر، اين مواد استحريق نهائي مربوط به خواص

(Mg , Fe
2+

, Al ,Ca , K)3(Al , Si , Fe
3+

)4 O10(OH)2 . 4(H2O)       در سيـستم مونوكلينيـك متبلـور شـده و داراي سـختي           
تمامي كانيهاي گـروه ميكـا بـصورت    ) اتيون هاي تبادل پذير استنمادي از ك( Mg , Ca   .مي باشددر مقياس موس  1/ 5 - 2

ورميكوليـت داراي آب  . د مـي نامنـ  "كليواژميكـا   "را مانند كاني تالـك   ورقه هاي بسيار نازكي مي شكنند كه كاني شناسان آن     
آب خارج شـده و كـاني   ،  د داده مي شو گرما ورميكوليت به نتيجه هنگامي كه در. فشرده در ميان اليه هاي سيليكاته مي باشد

لمس اين كاني صـابوني بـوده و    همچنين . برابر حجم اوليه، افزايش حجم پيدا مي كند20 و در برخي موارد تا     منبسط مي گرد  
 9/5 - 7 بـين  دوغـاب آن  (pH)  درصد بوده و اسـيديته 5/0درصد آب آزاد آن حداكثر  . از اين نظر با تالك قابل مقايسه است

  960 تـا  460 و 192 تـا  56 ، بـه ترتيـب   شـده وزن مخصوص ورميكوليت در نمونـه هـاي خـام و منبـسط     همچنين.  است
 سخت شـده و رسـوب مـي    C1250 - 1150° كه در دماي  مي باشدشتعالاين كاني غير قابل ا.  بر متر مكعب است كيلوگرم

شـده   يلوگرم بر متر مكعب و براي نوع منبسط ك 640 - 1120يا كنسانتره بين  توده اي ورميكوليت خام        چگالي .  كند
kg/m نآ

 تـا  6ب آن در آ pH  و درصد10 تا 4  درجه سانتيگرادC110°  رطوبت آن در دماي كمتر از  وت  اس 64 - 160 3
 و گرمـاي ويـژه آن   C 1320 - 1200° آن و دمـاي جـوش   C1315°  كاني ايننقطه ذوب . مي باشد 9

CKg
Kj


  08/1 - 

  .]2و1[ باشديم 84/0
سيليكاتهاي صفحه اي گفته مـي شـود   ر ميكا اصطالحي عمومي است كه به گروهي از كاني هاي آلومينوسيليكات با ساختا         

كانيهـاي خـانواده ميكـا شـامل موسـكوويت، بيوتيـت، فلوگوپيـت،              . نده ا كه از تركيبات فيزيكي و شيميايي مختلف تشكيل شد        
وسـكوويت ورقـه اي در   م. دموسكوويت، مهمترين و فراوانترين كاني صفحه اي به شمار مـي رو . د باشنمي تلپيدوليت و ناتروني

ليپدوليت در پگماتيتهاي غنـي از ليتيـوم تـشكيل    . مي شود ها و شيست ها پيدا پگماتيت پگماتيت ها و نوع پولكي در گرانيت،
موسـكوويت   .تيت ها و اسكارنهاي منيزيم دار گـزارش شـده اسـ   ي و توده اي در پيروكسن     ه ا فلوگوپيت به صورت رگ   .  مي شود 

 وزن مخصوص اين كاني .  نشان داده مي شود   H2KAl3(SiO4)3يشيمياي  با فرمول كهياقوتي ميكاي پتاسيم دار به رنگ سبز
 gr/cm

 C25° در  آن  گرمـاي ويـژه    و  در مقياس موس، سيستم تبلـور منوكلينيـك        8/2 - 2/3 آن    ، سختي  77/2 - 388/2
برابر

CKg
KJ


     .]2و1[ است207 

 اسـت كـه خـواص     هـا  آنگرماي ويژه و باال بودن رسانش گرمائيضريب   پائين بودن    ورميكوليت و ميكا    اساسي يژگيو  دو       
     ].3[ شده است ارائه 1 با اين مواد است كه در جدول گرماييبسيار مناسبي جهت ساخت عايق 

  
   ورميكوليت و ميكا گرماي ويژه و رسانش گرمائيريب  ض-1جدول 

(رسانش گرمائيضريب   
Cm

W


(گرماي ويژه  )
CKg

KJ


(  

  8/0-08/1  063/0-069/0  ورميكوليت
  /27  71/0  ا ميك

  

   فرموالسيون اوليه تعيين انتخاب نمونه مرجع و آناليزآن جهت -3
 روي سـازه هـاي فلـزي، در     بـر   هدف تهيه و فرموالسيون پوشش ضد حريقي است كه با اجـراي آن             بيان شد همانطور كه          

به اين منظور نياز بـه يـك        .  موجب كاهش خسارات وارده گردد     گرماهنگام بروز حادثه با به تاخير انداختن زمان توزيع و انتقال            
فرمـول بنـدي و تهيـه    محصولي كه صحيحي از كيفيت  قضاوت  ن بتوا نمونه مرجع و پايه مورد قبول براي مقايسه، وجود دارد تا          
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  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

لذا محصول شركت  .ت هاي مورد نظر را دارا مي باشد يا خيري قابل  نمونه ساخته شده    آيا  مشخص گردد   و ورده شود شده بدست آ  
Cafcoبا نام تجاري Fendolite ،تـه   ونـه شـاهد در نظـر گرف   به عنوان نم  كه تمامي استاندارد هاي مورد نياز را كسب كرده است

 مي گرددپس تمام آزمايشات به شكل يك كار مقايسه اي با اين محصول صورت مي گيرد و هدف نهايي زماني محقق                  .مي شود 
پس تمام آزمايـشات بـا نتـايج        . كه نتايج آزمايشات در شرايط يكسان روي نمونه ساخته شده و نمونه مرجع نزديك به هم باشد                

  . مرجع مقايسه مي گرددآزمايش روي نمونه 
  . مي شود نتايج زير  منجر بهآناليز آزمايشگاه اشعه ايكس دانشكده معدن دانشگاه تهران روي نمونه شاهد       

    : دانشكده معدن دانشگاه تهران به شرح زير استX.R.Dمشخصات دستگاه .  آناليز روي نمونه شاهد مي باشد1نمودار

         درجه70- 4 آنگستروم و زاويه تابش 54/1وپ مسي و طول موج ثابت ي با تD8-advance  مدلBruker-AXSدستگاه  
  .]3[مي باشد

 

  
  ليز  اشعه ايكسانتيجه آن -1نمودار 

  

  ي گروه هاي اصلي ير نمودارها و شناساي تفس-4
ر متعلق به خانواده هاي مشخص      يگكديي در كنار    ي مشاهده مي شوند، در دسته ها و گروه ها         1نمودار   تمام مواردي كه در           

  .شده استآورده  2و شناخته شده اي مي باشند كه در جدول 
ز مشاهده مي شوند همگي جـزو  يكه در آنال (Moscuvite) و مسكوويت (Biotite)   بايوتيتي مانندي به عنوان مثال گروه ها      

ن حـضور  ي همچنـ . مشتق مي شود بايوتيت جذب رطوبت توسط     ز از ي ن HydroBiotite)( هيدرو بايوتيت  .كا ها هستند  يخانواده م 
 يـا  (Clinohumite)  كلينوهيوميتبرخي مواد كمياب مانند. گروه هاي كربنات كلسيم و ورميكوليت در آناليز بخوبي نمايان است  

ن با توجه بـه  يهمچن. اشد نيز در اينجا مشاهده مي گردند كه با توجه به مقادير جزئي احتماال جزو ناخالصي مي ب (Illite)ايليت
  .]5و4[وارد شده است به صورت ناخالصي ميزان گچ موجود مي توان نتيجه گرفت كه اين گچ، همراه با سيمان
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  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

  
   گروه هاي اصلي تشكيل دهنده پوشش هاي ضد حريق- 2جدول 

 Vermiculite  ورميكوليت  1

 Mika  ميكا   2

 Portland Cement  سيمان پرتلند  3

 CaCO3   كلسيمكربنات  4

 Montmorillonite  مونت موريلونيت  5

 Gypsum  گچ  6

  .پيش بيني كرد 3جدول صورت ببا توجه به مطالعه روي خواص هر يك از اين موارد مي توان نقش هريك را در تركيب نهايي 
  

  .]5و4و3[حريق در پوشش هاي ضد گروه هاي اصلي نقش -3جدول
  سبك كننده + ندهحجم ده + ضد حريق + عايق  ورميكوليت

   سبك كننده+ضد حريق +عايق  ميكا 

  ايجاد استحكام   سيمان پرتلند

  سبك كننده + حجم دهنده  كربنات كلسيم

  نقش استحكام در دماهاي باال+  شود با افزايش دما مستحكم مي  مونت موريلونيت

  باعث عدم شره مي شود + گيرش اوليه سريع  گچ

  
   افزودني هاي آلي -5
 از برخي مواد آلي بعنوان افزودني به تركيب اضافه مي شود تا برخـي خـواص جهـت بهبـود كيفيـت يـا                  جزئير بسيار   يادمق    

 مقادير اين مواد معموال داراي مقادير استاندارد و مشخصي است كه با توجـه بـه مـاده    . بدست آيد  عملآسانتر شدن استفاده در     
برخي از ايـن مـواد بـه       4 در جدول . انتخاب شونده يا انتخاب جايگزيني براي آنها  طبق دستورالعمل فروشنده تعيين مي شوند             

  ].6و2[آورده شده است همراه خاصيتي كه ايجاد مي كنند و درصدي كه بايد به كار برده شوند،
  

   ضد حريق ميزان و نقش افزودني هاي آلي در تركيب-4جدول
  درصد وزني  نقش در تركيب   هاي آليافزودني

 20ليتردر4فقط در اولين پاشش    در اولين پاششچسبيدن اوليه مالت به سازه فلزي التكس
  كيلوگرم مالت

  %5/0  چسب   تيلوز
  %1/0-3/0  جلوگيري از گير كردن مالط در لوله ها هنگام پمپاژ  روان ساز

نسيته و ضريب ايجاد حباب هاي ريز و يكنواخت جهت كاهش دا  هوازا
  هدايت حرارتي

01/0-05/0%  

  
  هوازا  

   با توجه به اين كه هنگام اختالط بتن با هر بار چرخش و برگشت مواد حباب هاي جديد ايجاد مي شود، كل حجم حبـاب                            
 زيـرا لحظـه اي   .اما در هر حال براي اين حجم هوا نيز محدوديتي وجـود دارد . هاي هوا با افزايش زمان اختالط افزايش مي يابد       
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  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

مي رسد كه اليه هاي اطراف حباب ها در اثر عدم حضور مـواد افزودنـي داراي حـداقل ضـخامت الزمـه بـراي پايـداري و نفـوذ                   
رين سـطح  زيرا ذرات نرم بيـشت . ناپذيري هوا بوده و يا اينكه بخشي از اين مواد توسط ذرات و به ويژه ذرات نرم جذب مي شوند                   

مـشاهده  لـذا  .  شده، حجم هواي همراه كاهش مي يابـد تعيينصورت ادامه اختالط طوالني تر از زمان در . ويژه را دارا مي باشند    
كه مقدار مورد نياز مواد افزودني براي همراه شدن مقدار مشخص هوا با افزايش مقدار سيمان مخلوط بتن و بـه ويـژه                       مي گردد   

 حد نرمي سيمان مصرفي به ويژه اگر اين ماسه آسياب شـده باشـد،   درجه نرمي آن و نيز با افزايش سهم دانه بندي نرم ماسه در 
 ارتعاش و لرزانـدن مخلـوط و در نتيجـه تـراكم     حينبه منظور خروج حفره هاي بزرگ هوا از بتن و به ويژه در        . افزايش مي يابد  

  .]7[تن بخشي از هواي همراه وجود داردبتن، امكان از بين رف
  
  : شرح آزمايش -6

  .شده استايشات يكبار روي نمونه شاهد و يكبار روي نمونه هاي ساخته شده انجام و نتايج با هم مقايسه  آزمكليه     
  

  : وسايل مورد نياز 
 4 بـه فواصـل   k سانتي متر كه بر روي آن سـه عـدد ترموكوپـل    10 ميلي متر و به شعاع       1صفحه آهني با ضخامت      -الف  

 روي قطـر    2 در مركز صـفحه و ترموكوپـل شـماره           1ين تريب ترموكوپل شماره     به ا . گر  قرار مي گيرند    يكديسانتي متر از    
  . سانتي متري از مركز قرار مي گيرند8 روي قطر اصلي و در فاصله 2 سانتي متري و ترموكوپل شماره 4اصلي و در فاصله 

 . مناسـب اسـت   C 600°تـا  ري دمـا   كه با غالف آهني پوشيده شده اند و براي اندازه گي     kسه عدد ترموكوپل از نوع       -ب  
   . ثانيه مي باشد5 تاخير زماني اين ترموكوپل ها .  استC 1° دقت قرائت اين ترموكوپل ها

 . دور در دقيقه استفاده مي شود60مخلوط كن، كه براي آن از يك همزن ساده با  -ج 

 سـاخت شـركت   Interval cen.C.P.I.Gها مورد نياز است و از نوع ترموستات كه براي ثبت ديجيتالي دماي ترموكوپل  -د 
 . ترموكوپل سازي شيراز مي باشد استفاده مي شود

  بـصورت تجربـي   متوسـط آن توان گرمايي ثابت كه با گاز طبيعي شهري كار مي كند و گرمائيمشعل جهت ايجاد شار      -ه  
  .]3[ه مي باشد ژول بر ثاني 5/2866

  سانتي متر كه به عنوان قالب براي تهيه نمونـه هـا بـه كـار          10 سانتي متر و به شعاع       3يكي با ارتفاع    حلقه هاي پالست   -و  
  .مي روند 

  
 :  نحوه آزمايش 

 كـرده و  با هم به صورت خشك مخلوط ، بيان شده است6و5   ابتدا مواد را با توجه به درصد وزني در هر نمونه كه در جداول              
 دقيقـه مخلـوط حاصـل    3پس از آن به مدت  .شودمي  افزوده  كيلوگرم مواد خشك 20 ليتر براي هر     15 به ميزان    در ادامه آب  

اسـتحكام  جهت خشك شدن و      ساعت   48 و براي مدت      شده  نمونه ساخته شده درون قالب ريخته      در ادامه  .]6[ويبره مي گردد  
ق آهني كه سه ترموكوپل جهـت انـدازه گيـري     و روي ور مي شود نمونه از قالب خارج     پس از گذشت اين زمان،     . شود حفظ مي 

 آزمـايش  قـسمتهاي جـانبي نمونـه در حـين            از گرمـا براي جلوگيري از انتقال     . داده مي شود  دما روي آن نصب شده است قرار        
 و دماهاي سه ترموكوپـل  گيرد شعله انجام مي آزمايشسپس . شود با خاك نسوز عايق مي   ورق آهني  دور تا دور نمونه و       ،حريق

 ثابت توسط مشعل روي نمونـه و در مركـز آن قـرار داده               گرماييشار  رحله  مين  در ا  .ثبت مي گردد   دقيقه   2 بازه هاي زماني     در
شان دهنده  3T و   ورق آهني  در مركز    1 نشان دهنده ترموكوپل شماره      1T آزمايش ها الزم به توضيح است كه در همه        . مي شود 

 قـرار  3 و1 كه در وسط ترموكوپل هـاي  2ترموكوپل شماره  2T و ورق آهني هايي   كه در مجاورت قسمت انت     3ترموكوپل شماره   
  . مي باشنددارد 
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  :نتايج -7
  ]6و3[ خواص نمونه مرجع -5جدول

  مشخصات نمونه نهايي

  gr(  700(وزن نمونه خشك 
  gr(  726(وزن نمونه نهايي 

cm(حجم نمونه
3(  942  

  77/0  وزن مخصوص
(ضريب رسانش گرمائي

Cm
W


(  19/0  

(ظرفيت گرمايي
CKg

Kj


(  750  

  
  . رسم شده است2رسم داده هاي تجربي براي آزمايش روي نمونه مرجع در نمودار

  

  
  ش روي نمونه مرجعيرسم داده هاي تجربي براي آزما - 2نمودار

  
 شـده   از فرموالسـيون هـايي سـاخته   ختلفي شده توسط انواع م بطور مشابه روي نمونه هاي ساخته    ن آزمايشات       سپس همي 

. گـردد مقايسه مي به عنوان مرجع  2، با نمودار  كه در مركز قرار داده شده است     1شماره  پل  و براي ترموك  ج و نتاي  مي شود انجام  
بـه نمونـه مرجـع مـي دهنـد         ون نتايج نزديك تري     ي فرموالس 3 نهايتا   ،)3نمودار  (ن مقايسه در آزمايشات متعدد      يپس از انجام ا   

   معرفـي  6 در جـدول  نمونـه  فرموالسيون مربوط به هـر  . شونددر نظر گرفتهكه مي توانند براي آزمايشات دقيق تري       ) 4نمودار(
  .مي گردند
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   به هر آزمايش و نتايج نهائيفرموالسيون مربوط -6جدول

  مالحظات  فرموالسيون بر حسب در صد وزني  
شماره 
  آزمايش

ات كربن
  كلسيم

    ورميكوليت  ميكا  مونتموريلونيت  گچ  سيمان

  آزمايش روي نمونه مرجع   -  -  -  -  -  -  1
  باال رفتن سريع دما و عدم استحكام كافي 5/22  5/22  10  4  5/10  5/30  2
  32شكسته شدن نمونه در دقيقه  5/22 5/22  20  4  0  31  3
سب است ولي در مقاومت گرمائي اوليه بسيار منا 5/22 5/22  10  4  21  20  4

  ادامه مقاومت گرمائي كاهش مي يابد
بعلت اينكه ميكا و ورميكوليت هيچكدام خاصيت   25  25  10  4  16  20  5

  چسبندگي ندارند استحكام نمونه بسيار پايين است
مان بدون حضور سنگدانه اثر چنداني يش سيافزا  25  25  10  4  26  10  6

  روي استحكام ندارد
  زمان طوالني دچار ترك خوردگي مي گردددر   30  30  10  4  26  0  7
   مناسبي بدست مي آيدگرمايينمودار هاي   23  23  9  4  23  18  8
   مناسبي بدست مي آيدگرمايينمودار هاي   25  25  7  4  21  18  9

  
  

  
  تمام نمونه هاي آزمايش شدهرسم داده هاي تجربي براي آزمايش روي  - 3نمودار

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دومين كنفرانس احتراق ايران
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد-  مشهد-  1386  بهمن ماه    

 
   يك به نمونه مرجعدنز رفتار باي ئاه روي نمونه  برراي آزمايشرسم داده هاي تجربي ب - 4نمودار

  
 با درصد وزني بااليي از ورميكوليت ساخته شد كه هر دو نمونه بسيار سبك بـوده  6و5 با توجه به اهميت ورميكوليت نمونه  

 درصد وزنـي ورميكوليـت      30  از ،7 نمونه در. اما استحكام پاييني داشتند و همچنين با گذر زمان مرتباً خرد شده و مي ريختند              
در اينجا مشخص شد كه نمـي تـوان از   . استفاده شد اما با توجه به سبك بودن آن درصد حجمي زيادي را به خود اختصاص داد     

زيرا ظاهراً ميكا به علت استحكام باال در تركيب با سيمان نقش سـنگدانه هـا و ماسـه در          . ورميكوليت به جاي ميكا استفاده كرد     
در اينجـا بـه يـك سـؤال اساسـي كـه چـرا بـه طـور كامـل از               . ا ايفا مي كند و باعث باال رفتن استحكام نهايي مي شـود            بتون ر 

  .ستفاده مي شود پاسخ داده مي شودورميكوليت در تركيب استفاده نمي شود و از ميكا هم ا
لونيت و گچ   يمورتقايسه با چسب هاي آلي و مون       تا اثر استحكام بخشي آن و اثر آن در م          نشدهاز سيمان استفاده     3      در نمونه 
 دچار شكـست شـد كـه    32 و در دقيقه C140° در دمايگرمايي و دريافت شار     گرمايياين نمونه در حين آناليز      . مقايسه گردد 

 خواص فيزيكي و شيميايي مواد تشكيل دهنده پوشش هاي ضد حريق مانند         . نمودار آن رسم گرديده است     3 شماره   آزمايشدر  
  ]9 و8 [.آورده شده استمقاالت  در  به همراه برخي روش هاي فرآوريرميكوليت و ميكاو
  
   نتيجه گيري-8
ق بودن ميكا و ورميكوليت، براي استحكام به سـيمان و چـسب هـاي آلـي     يدر نهايت مي توان گفت كه با وجود خاصيت عا       

 بـاال جهـت بـه تلـه     گرمايييي مانند كربنات كلسيم با ظرفيت و همچنين وجود پر كننده ها  براي گيرش هاي اوليه وجود دارد،     
موارد اصلي تـشكيل   از  كدام مقدار هرسازينه  است و بحث ما پيرامون بهيمياانداختن گرما، به شكل يك مجموعه كنار هم الز     

 همچنـين  . شـود  بـرآورده ز ني گرمايي است، به طوري كه خواص مورد انتظار از يك پوشش عايق             دهنده پوشش هاي ضد حريق    
ن پوشش ها در عمل مي شود كه اين نيز توسط افزودني هاي آلـي         يدستيابي به برخي ويژگي ها كه موجب سهولت استفاده از ا          

  .محقق مي شود
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