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  چكيده 
گيرد كه ارزبري  ي در صنايع مختلف كشور مورد استفاده قرار ميهاي عايق حرارت به صورت واردات ساالنه مقادير زيادي بتون

ها هنگام نصب و راه اندازي كارخانجات و همراه تجهيزات اوليه  ي اين نوع عايق عمده. دهد  قابل توجهي را به خود اختصاص مي
يا تعمير نياز دارد با توجه به  حتي پس از شروع به كار كارخانجات نيز هنگامي كه جداره عايق به تعويض. شود وارد كشور مي

در تحقيق حاضر دو نمونه بتون عايق بر پايه پرليت و ورميكوليت  . شوند د اوليه از خارج ،مواد الزم از منابع خارجي تامين مييخر
واص با توجه به خ. كه در داخل كشور طراحي شده است با خواص برخي از بتون هاي عايق وارداتي پر مصرف مقايسه شده است 

ها شامل وزن مخصوص و استحكام در دماهاي مختلف و همچنين نتايج حاصل از  گيري شده اين بتون فيزيكي بسيار مهم اندازه
  .باشد هاي خارجي مي ، نشانگر تشابه خواص مهم بتون عايق حرارت ساخته شده با نمونه PLCآزمايش
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ABSTRACT 
Annually, a lot of imported heat insulator Concretes, are used for which a considerable 
amount of exchange expenses are allocated. most kinds of these insulator concretes are 
imported during foundation and installation of the factories accompanied by primary 
facilities and supplies. Even, after a short time the factories began to work, whenever the 
walls of the insulators are required to be changed or repaired regarding the primary 
purchase from abroad, the required substances will be provided by foreign sources. 
At the present research two kinds of insulator concretes on the basis of internal pearlite and 
vermiculit have been designed and their properties have been compared to those imported 
insulators concretes with excessive applications. Regarding their measured physical 
properties including density and strength in different temperatures and also PLC test, the 
obtained results indicate the similarity in significant properties of internal fabricated head 
insulator concretes whit foreign samples. 

  

  

  



  

  
   مقدمه

امروزه براي كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از اتالف حرارت 
 يمرارتي موادي به عنوان عايق در صنعت به كار   در تجهيزات ح

درصد  ۲۵در كوره هاي صنعتي، بدون مصرف عايق، حدود  . روند
اتالف حرارتي وجود دارد كه دليل عمده آن استفاده از گرما براي 
باال بردن دماي بدنه كوره و همچنين انتقال حرارت به محيط 

ها در صنايع  رد عايقبه طور كلي عملك  .]۱[باشد  اطراف كوره مي
  ].۲[تواند براي اهداف زير باشد  مي

 حفظ و ذخيره سرمايه عظيم انرژي •
 ها حفظ و نگهداري محصوالت و دستگاه •
 كنترل درجه حرارت  •
 پيشگيري از بروز آتش و آتش سوزي •

توانند اشكال مختلفي داشته باشند  محصوالت عايق حرارتي مي
باشند و تقسيم  عايق ميكه شامل بتونهاي عايق، الياف و آجر 

  .باشد  بندي هر كدام از اين محصوالت نيز متنوع مي
براي ايجاد محصول عايق بايد به نحـوي تخلخـل مـاده را اضـافه     

بــا  . ]۳[هــاي متعــددي وجــود دارد  كــرد كــه در ايــن زمينــه روش
افـزايش تخلخــل گرمـاي الزم بــراي بـاال بــردن  دمـاي محصــول     

يابـد و نيـز محصـول     ارت كاهش ميعايق كاهش يافته، انتقال حر
البته بديهي اسـت كـه   . شود  مي weight) (Lightسبك وزن 

در تقسـيم بنـدي   ] .  ۱[كنـد   استحكام ماده نيـز كـاهش پيـدا مـي    
شــود كــه وزن  هــايي عــايق گفتــه مــي هــاي نســوز، بــه بتــون بتــون

 g/cm ۷/۱مخصـوص كلـي آنهـا ـپس از خشـك شـدن كمتـر از        
بـه طـور كلـي از مخلـوط كـردن مـواد        هاي عـايق  بتون]. ۴[باشد 

، سيمان و يك )شاموت ، آلومينا و غيره (ديرگداز دانه بندي شده 
توليــد ) دياتوميــت ، پرليــت ، ورميكوليــت و غيــره   (مــاده پــوك  

هاي عايق در صنايع  امروزه مواد عايق به خصوص بتون.شوند  مي
از  نقش مهم و اساسي را بر عهـده داشـته و كـاربرد فـراوان دارنـد     

تـوان آنهـا را بـه صـورت      هاي عايق اين است كه مـي  مزاياي بتون
يـري كـرد و در نتيجـه ميـزان     گهـاي بـزرگ يكپارچـه قالـب      بلوك

تلفات گرمايي از طريق مرزهاي اتصال كـه در صـورت اسـتفاده از    
شـود ، همچنـين در صـورت لـزوم      آجرهاي كوچكتر وجود دارد كم 

] . ۵[اربرد قالب گيري كرد توان در همان محل ك اين مواد را مي
ها و حتي بـا وجـود منـابع اوليـه      با توجه به كاربرد فراوان اين بتون

داخلي با كيفيت براي ساخت ايـن نـوع نسـوزها، هنـوز عمـده ايـن       
باشند و ساالنه مقـادير زيـادي بتـون عـايق      مواد  اغلب وارداتي مي

   ] .۶[شود  وارداتي در صنايع كشور مصرف مي
  روش تحقيق 

 ١ بـا ترکيـب جـدول     A1 , A2در تحقيـق حاضـر دو نـوع بتـون     
، ورميکوليـت و پرليـت اســت و    A1اگريگيـت بتــون  . انتخـاب شـد  
دانـه بنـدی   . باشـد   فقط دارای اگريگيت ورميکوليـت مـی   A2بتون 
های مذکور متناسب با نوع بتن و براي رسيدن به خواص  اگريگيت

هـا   هـا از افزودنـی   ونهمچنين در تهيه بت. مناسب بتون انتخاب شد
برای انتخاب مواد اوليه براي ساخت اين نسوزها، . نيز استفاده شد 

. سعی شده است حداکثر استفاده از مواد اوليه داخلی صـورت گيـرد  
بنابراين پرليت و ورميکوليت به کار رفته از منطقه آذربايجان است 

تـه در  سيمان به کار رف. شود  مشاهده می ۲که آناليز آن در جدول 
رات ذانــدازه . ايــن تحقيــق نيــز ســيمان فونــدوی ايرانــی اســت      

  ۲ميلی متر و اندازه ذرات پرليت کوچکتر از  ۴تا  ۰ورميکوليت بين 
ميليمتر برگزيده شد ، دانه بنـدی مـواد اوليـه و توزيـع انـدازه ذرات      
مورد استفاده بر اساس مـدل آنـدريازن و بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر       

  : انتخاب شد
)۱(   100                                × (d/D)q CPFT =   

CPFT  =تر از ذره مورد نظر  درصد تجمعی کوچک  
d  =اندازه ذرات  
D  =بزرگ ترين اندازه ذرات  
q  =عدد آندريازن  

  . در نظر گرفته شد   q = ۲۴/٠در اين تحقيق عدد آندريازن 
السيون ارائه شـده بـه   ها ابتدا مواد اوليه طبق فرمو در ساخت نمونه

گـرم تـوزين و ـپس از اخـتالط، چنـد       ۱/۰کمک ترازويی بـا دقـت   
سـاعت در   ۲۴ها به مـدت   نمونه. سری نمونه از هر بتون تهيه شد

سـاعت در   ۲۴درصـد رطوبـت قـرار گرفتـه ، سـپس       ۹۰محيطی با 
شك شدند خ١۱۰ C°ساعت در دمای  ۲۴دمای محيط و در نهايت 

پختــه )  C ۱۰۰۰°و  C ۸۰۰°(رد نظــر هــا در دماهــای مــو نمونــه. 



  A1 ,A2بتـون هـای   . شده و مورد آزمايشات مختلف قرار گرفتند 
نهــا بــا آكــه خــواص  دباشــن درصــد ســيمان مــي ۴۰بتــون عــايق بــا 

مقايسه   B1,B2و B3هاي  ر مصرف مشابه خارجي با نامپهاي  بتون
  جرمهاي B3و  B2هاي  جرم پرليتی و جرم  B1جرم . شد 

 .يتی می باشند ورميکول
  نهای عايق فرموالسيون بتو ‐ ۱جدول 

  
مـــواد اوليـــه                  ورميکوليت  پرليت  سيمان فوندو

  نمونه ها
۴۰  ۶۰  A1 

۴۰  ‐  ۶۰  A2 

  
  آناليز شيميايی اگريگيت بتون ها ‐ ۲جدول 

  

L.O.I MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 
  )  z(آناليز شيميايی             

  نوع مواد      
  ورميکوليت  ۹/۳۳  ۷/۱۵  ۹/۱۲  ۷/۵  ۸/۱۴   ۹/۱۴
  پرليت  ۷۲ ‐  ۷۶  ۱۰ ‐  ۱۴  ۲/۰ – ۱  ۵/۰ – ۲  ۶/۰  ‐ 

 
. آورده شـده اسـت    ۳هـای مـذکور در جـدول     آناليز شيميايی بتون 

عوامل  B1  ،B2  ،B3های  الزم به ذکر است که در به کارگيری بتون
و  وزن مخصوص ، هـدايت حرارتـی ، اسـتحکام و دمـای سـرويس     

  . کارکرد از اهميت بااليی برخوردارند 
  

   نتايج و بحث
. هـای عـايق ارائـه شـده اسـت       ، وزن مخصوص بتـون ۱در نمودار 

های تهيه شده  همانطور که مالحظه می شود وزن مخصوص بتون
البته در مورد . باشد های خارجی می ديک به دانسيته نمونهزتقريباً ن
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . د باش وزن مخصوص باالتر می  B1بتون 

وزن مخصوص به عوامل مختلفی از جملـه ترکيـب اوليـه و توزيـع     
استحکام باالی بتون يکی از مزايای با . بندی وابسته می باشد دانه

شود زيرا استحکام از جمله عواملی است  اهميت بتون محسوب می
های وارده بر بتون مانند شـوک حرارتـی و اعمـال     که بر روی تنش

، همچنين در بعضی ]۷[تاثير گذار می باشد ... نيکی وات مکضربا
کاربردهای ويژه بتون ، استحکام بتون نقش برجسته و مهمتری را 
بر عهده دارد به طور مثـال در برخـی صـنايع ، بتـون نسـوز عمـدتاً       

خود نقش ساختار اصلی را بازی کرده و وظيفه تحمل بار حاصل از 
  . عهده دارد  سازه کوره را نيز در مقطعی به

بنــابراين اســتحکام از عوامــل کليــدی و اساســی بتــون محســوب     
شود و عوامل مختلفی از جمله نوع و ترکيب مواد اوليه ، توزيـع   می

  دانه بندی ، درصد سيمان ، درصد 
  

بــر آن .... آب ، شــرايط آمــاده ســازی و نصــب ، دمــای پخــت و   
  . تاثيرگذار می باشد 

استحکام . ای مذکور مشاهده می شوده استحکام بتون ۲در  نمودار
C°دمــای 

بــاالتر  C ۱۰۰۰° و C ۸۰۰°نســبت بــه دمــای      ۱۱۰ 
ها از نوع بتون با درصـد سـيمان بـاال هسـتند و      است زيرا اين بتون

کند  درصد سيمان در استحکام دمای پايين نقش اصلی را بازی می
کام با افزايش دما، عوامل مختلفی می تواند تعيـين کننـده اسـتح   . 

باشـند ، از جملــه دهيدراتاسـيون فازهــای ســيمان کـه ســبب ايجــاد    
تخلخل و کاهش استحکام می شود و يا تشکيل فازهای آلومينات 

اگر . شود کلسيمی و زينتر سراميکی که سبب افزايش استحکام می
در طی زينتر، فـاز شيشـه ای و زود ذوب تشـکيل شـود مـی توانـد       

راين با توجه به اينکه در طـی  سبب کاهش استحکام نيز باشد، بناب



هــا غالــب باشــد افــزايش يــا کــاهش  حــرارت ديــدن، کــدام مکــانيزم
  . می شود استحکام مشاهده
هـای   مشـاهده مـی شـود کـه اسـتحکام نمونـه       ۲با توجه به نمـودار  
در . بـاالتر اسـت   B3و  B2کمتـر ولـی از نمونـه     B1داخلـی از نمونـه   
هـای   گين اسـتحکام نمونـه  های داخلـی از ميـان   واقع استحکام نمونه

هـا در    تغيير طول خطی نمونـه  ۳در نمودار . باشد  خارجی باالتر می
°C ۸۰۰  آورده شده است .  

انبساط بيشتری   A2 و A1 مشاهده می شود که نمونه های
انقباض  C ۸۰۰°در    B1 , B2و  B3های  اند ولی نمونه داشته
 اند که احتماالً دليل اين امر آنست داشته
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   هاي عايق نمودار دانسيته بتون ‐ ۱نمودار
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  هاي عايق نسبت به دما استحكام فشاري سرد بتون ‐ ۲نمودار

 
  عتهای خارجی مصرفی در صن آناليز شيميايی نمونه بتونهای ساخت داخل و نمونه ‐ ۳جدول 

  

  دمای 
  ) ˚ c(سرويس 

    (%)آناليز شيميايی 
  شماره نمونه

CaO Fe2O3  SiO2  Al2O3  

۱۰۵۰  ۱۸ – ۱۶  ۱۲ ‐ ۱۰  ۳۸ ‐ ۳۳  ۳۳ – ۲۷  A1  
۱۰۵۰  ۱۹ – ۱۸  ۱۴ – ۱۳  ۲۵ – ۲۳  ۲۴ – ۲۲  A2  
۱۰۵۰  ۲۳  ۱۲  ۲۴  ۲۸  B1  

(g
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m
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۹۵۰  ۲۷  ۴  ۴۲  ۱۰  B2  
۱۰۰۰  ۸/۱۴  ۹/۱۰  ۳۳  ۲۳  B3  

A1 , A2  :داخلی  و B1  ،B2  ،B3 :  خارجی  
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 c̊ ۸۰۰ها در تغيير طول خطي نمونه ‐۳نمودار                                                    

                                                                        
 

پرليـت و   A1 , A2كـه اگريگيـت اوليـه مصـرفی در نمونـه هـای        
ها بـه نحـو    ورميکوليت منبسط نبوده و از آنجا كه انبساط اگريگيت

دهـي   احسن صـورت نگرفتـه اسـت آنهـا تـا حـدي در حـين حـرارت        
های خارجی احتماالً اگريگيـت اوليـه    اند ولی در نمونه انبساط داشته

 ] ۸ [خوب منبسط شده بوده و در طی حرارت ديدن انبساط ندارد 
ن بــاال رفــتن دمــاي مربــوط بــه شــروع تشــکيل  و دليــل انقبــاض آ

   .فازهای مايع و زينتر بدنه می باشد
  

  نتيجه گيری 
پس از بررسی آناليز شيميايی ، دمای سرويس ، وزن مخصـوص و  

های پر  بتون  با  )  A1،A2(  های تهيه شده بتون  تغيير طول خطی

، اســتحکام فشــاری ســرد ايــن    ) ٬B3  ٬B2  B1(مصــرف خــارجی  
انــدازه  c˚۱۱۰   ،c˚۸۰۰   ،c˚۱۰۰۰هــا در دماهــای بحرانــی  بتــون

هـای داخلـی از ميـانگين     گيری شد که در مقايسه ، استحکام نمونه
تـوان گفـت کـه     باشـد مـی   هـای خـارجی بـاالتر مـی     استحکام نمونـه 

هـای خـارجی    توانـد جـايگزين برخـی از بتـون     ذکور مـی مـ های  بتون
ظر وزن مخصوص نيز مصرفی در صنايع کشور شود ، همچنين از ن

هـا از اهميـت بسـزايی     ی اين نوع بتون که در صنايع مصرف کننده
هــای ســاخت داخــل در همــان رنــج وزن    برخــوردار اســت ، بتــون 

بــا توجــه بــه   . انــد مخصــوص محصــوالت مشــابه خــارجی بــوده    
PLCاهيت مـواد اوليـه داخلـی    مهای داخل که به علت  مثبت نمونه
هـا تمهيـدات    گيـری ايـن نـوع بتـون     باشد، بايد در هنگام به کار می

.الزم از جمله لحاظ کردن درز انبساط مناسب مد نظـر قـرار گيـرد   
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