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 : ِهقذه 

  ّوکبسی ثب سیوبى آٍسی في تخصصی ؾلوی هبٌّبهِتَسط  کیفی )کوک سبیص ّب( تحقیقبتی دس صهیٌِ استفبدُ اص افضٍدًی ّبی کوی ٍثشگضاسی یک سقبثت دس ساستبی 

ّبی ویبیی ثش سٍی ًوًَِ یض تست ّبی فیضیکی ٍاقذام ثِ اًجبم  آصهبیطگبّی  پس اص دسیبفت ًوًَِ سیوبى صاٍُ تشثت  ٍاحذ کٌتشل کیفی کبسخبًِ،  استَى الکی ضشکت

 )هقبدیش ثِ گًَِ ای اًتخبة ضذُ کِ افضٍدى آى تَجیِ اقتصبدی داضتِ ثبضذ (. است  کشدُدس آسیبة گلَلِ ای آصهبیطگبُ ی دسصذ ّبی هختلف ایي افضٍدًی حبٍسیوبى 

ثب حذاقل هصشف اًشطی اص اّویت  ایي تجْیضاتکبسکشد ثْیٌِ  هی ثبضذّبی سیوبى  اًشطی الکتشیکی هَسد ًیبص تَلیذ سیوبى هشثَط ثِ آسیب %03ثیص اص اص آًجبیی کِ 

ک سبیص ّبیی استفبدُ کشد کِ وهی تَاى اص ک دس ایي ساستب لزا  صشفِ جَیی دس هصشف اًشطی هی ثبضذّذف هلی یک ثِ ؾٌَاى  ٍغیفِ هب طشفی است اص خبصی ثشخَسداس 

ثِ ؾٌَاى افضٍدًی ٍ تَلیذ سیوبى ّبی ٍ سشثبسُ پَصٍالى  ،تبثیش هٌفی ثش کیفیت هحصَل ًذاضتِ ثبضذ آًچِ کِ دس حبل حبضش دس کبسخبًجبت هشسَم است استفبدُ اص آّک 

تبثیش دس ثشخی هَاسد افضایص کیفیت  ذ دس ثْجَد هصشف اًشطی ٍ ّوچٌیي حفع ٍکِ هی تَاً ثیي کوک سبیص ّبی ضیویبیی ًیض ٍجَد داسدهباهب دس ایي  . هی ثبضذآهیختِ 

 .ثسضایی داضتِ ثبضذ

 :ضشح 

 ؾولکشد کوک سبیص ّب ثِ دٍ گًَِ هی ثبضذ :

 ( کوک سبیص ّبیی کِ ثْجَد دٌّذُ ّبی کیفیت هی ثبضٌذQuality Imprower) 

  بی سیوبى هی ضَد آسیب ّغشفیت کوک کشدُ ٍ ثبؾث افضایص کِ ثِ ؾولکشد سبیص کوک سبیص ّبیی. 

 

 ثْجَد دٌّذُ ّبی کیفیت:

ٍؾالٍُ ثش کبّص هصشف  استفبدُ اص ایي ًَؼ کوک سبیص ّب اهکبى اختالط کلیٌکش ثب هَاد هؿذًی )سٌگ آّک ،پَصٍالى ،سشثبسُ ٍ..( سا ثذٍى افت هقبٍهت فشاّن کشدُ

 .خَاّذ ضذ دس ّضیٌِ ّب صشفِ جَیی هَجت  اًشطی دس آسیب کشدى کلیٌکش ٍ افضایص غشفیت تَلیذ

 ؾولکشد ثْجَد دٌّذُ ّبی کیفیت ثِ چٌذ ضکل قبثل ثشسسی است:
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  تسشیؽ دس صهبى گیشش ثِ ؾلت تسشیؽ دس ّیذساتبسیَىC3A  دس ًتیجِ افضایص هقبٍهت اٍلیِ ثب تطکیل ّگضاگًَبل آلَهیٌبت ٍ 

  هقبٍهت استجبط هستقیوی ثب ٍاکٌص ّیذساتبسیَى فبص سضذ هَسف ٍاسد ٍاکٌص هی ضًَذ ؾوال فبصّبی کشیستبل ٍ آ، طی اٍلیي هشحلِ اص ّیذساتبسیَى سیوبى

 هی ثبضذکلسین سیلیکبت ّیذساتِ ضذُ هؿوَال ثِ ؾٌَاى کِ  یآلیت داسد کِ هٌجش ثِ تطکیل ّیذسٍکسیذ کلسین هی ضَد ٍ دس اداهِ ثِ هحصَالت آهَسف

ًَْبی کلسین ،آلَهیٌیَم ٍ سَلفبت دس ّستِ ّبی اتشًظیت کِ اص ی هشحلِ اٍل ّیذساتبسیَى تطکیل هی ضًَذی کِ طی تجذیل هی ضًَذ . دس هیبى توبم هحصَالت

آلَهیٌیَم ٍ تبثیش ثش سٍی حاللیت  ،تشکیجبت آلکبًَل آهیي اص طشیق تطکیل لیگبًذ ثب یًَْبی آّي  دس طل اٍلیِ ضشٍؼ ثِ سضذ هی کٌٌذ . هحلَل تطکیل هی ضًَذ

  ت تسشیؽ ٍاکٌص ثِ سوت هحصَالت ّیذساتبسیَى هی ضًَذ.فبصّبی کلیٌکش هَج

 بت ثب فبص فشیت ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّیذساتبسیَى فبص فشیت سًٍذ کٌذی دس کست هقبٍهت فطبسی داسد صهبًی کِ اص کوک سبیص هشثَطِ استفبدُ هی ضَد ایي تشکیج

  .هی ضَد  فطبسی ثبؾث افضایص هقبٍهت ِدسًتیجؾث افضایص سشؾت ّیذساتبسیَى ایي فبص ضذُ ٍ بتطکیل لیگبًذی دادُ کِ ث

  سٍصُ سا ًطبى هی دّذ 1،،،،،،8گشاف ضوبسُ یک تبثیش کوک سبیص ثش سٍی هقبٍهتْبی. 

 

 

 

 

 

Graph (1) 



4 
 

 

 : غشفیت ثْجَد دٌّذُ ّبی •

 ثِ چٌذ ضکل قبثل ثشسسی است:ٍ غشفیت  سبیصؾولکشد ثْجَد دٌّذُ ّبی 

 ثْجَد قبثلیت سٍاًی سیوبى اص طشیق خٌثی سبصی ًیشٍّبی الکتشٍاستبتیکی دس رسات کلیٌکش  .8

 کِ ضًَذ هی تجذیلرسات ًشهی  ثِ گشدًذ، هی پَدس آسیب دٍم اتبقچِ دس هَاد ٍقتی. آیذ هی ضوبس ثِ (اتصبلی) هکبًیضم ایٌگًَِ ؾوذُ ؾلل الکتشٍاستبتیکی جبرثِ

 ؾبهل دٍ ٍجَد.  ثَد خَاٌّذ ّوٌبم غیش رسات جزة ؾبهل کِ ثبضٌذ هی الکتشٍاستبتیکی جبرثِ داسای دیگش تؿجیش ثِ ثَد خَاٌّذ هٌفی ٍ هثجت الکتشیکی ثبس داسای

ایي  ایي هَاد ثِ ؾلت خٌثی سبصی گشدد هی آسیب ثبصدّی چطوگیش کبّص سجت آسیب داخلی ّبی صسُ ٍ ّب گلَلِ سٍی ثش کَتیٌگ پیذایص ٍ گلَلِ تطکیل یؿٌی

ضذُ دس ًتیجِ ثبؾث ثبال سفتي ساًذهبى آسیبّب ٍ افضایص تَلیذ هی  هَاد ٍ ًچسجیذى ثِ گلَلِ ّب ٍ آستشّب ًیشٍّبی الکتشٍاستبتیکی دس رسات کلیٌکش ثبؾث سٍاى ضذى

 قشاس گیشد.ثشسسی هَسد  کِ ثبیستی دس تست صٌؿتی .گضاسش ضذُ است% 03تب % 83ایي افضایص تَلیذ اص   گشدد

 

 .هوبًؿت اص چشخص تکشاسی هَاد دس سپشاتَس کِ هٌجش ثِ افضایص ساًذهبى سپشاتَسهی گشدد،سیبلیت هَاد ٍ کبّص چسجٌذگی رسات  .،

Graph (2) 

With GA 
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 افضایص ًشهی سیوبى  .0

 

Graph (3) 

 

 %1،تب % 81اص  کبّص هصشف اًشطی  .4

GA 
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Graph(4) 

 

 

 

 :هَاد ثش سٍی گلَلِ ّبی آسیب حزف کبهل یب ثخطی اص پَضص تطکیل ضذُ تَسط .1

گلَلِ ّبی هشثَطِ ٍ ّوچٌیي لغضًذُ  ،ّبی آسیب ُ ایي تئَسی ثش هجٌبی جلَگیشی اص تجوؽ رسات هی ثبضذ کوک سبیص ثَسیلِ جلَگیشی اص تطکیل پَستِ سٍی جذاس

 .کشدى سطَح رسات ًشم ضذُ ثبؾث هی ضَد ثب ثلیي تقشیجب ثبثت غشفیت آسیب افضایص یبثذ

GA 
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 تست آصهبیطگبّی: 

 :ثب کذّبی ریل دس آسیب گلَلِ ای آصهبیطگبّی تْیِ ضذ ٍ هَسد تستْبی فیضیکی ٍضیویبیی قشاس گشفت  چْبس ًوًَِ آصهبیطگبّی

 PC   ًوًَِ سیوبى ضبّذ : 

 PC1+ دسصذ کوک سبیص 3.38: ًوًَِ سیوبى ضبّذ 

 PC2+ دسصذ کوک سبیص ،3.3:  ًوًَِ سیوبى ضبّذ 

 PC3 + دسصذ کوک سبیص 3.30:ًوًَِ سیوبى ضبّذ 

جذٍل ضوبسُ یک  ٍ  دس حبصلِ  ًتبیج هیبًگیي  صَست آهبسی( ثِ)پس اص ثشسسی ًتبیج  هَسد تست فیضیکی ٍ ضیویبیی قشاس گشفتِ ثبس  1ّش کذام  ایي ًوًَِ ّب 

 . آٍسدُ ضذُ استدٍ 
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Table ( 1) 

Physical Specification 
PC3 PC2 PC1 PC Sample no. 

GA(0.03℅) GA(0.02℅) GA(0.01℅) 
Reference  

Sample 
Control Parameter 

.0.8 .01 .011 .01 Aut  )%( Soundness 

358. 3507 3255 1313 Blaine cm2/gr 

℅14 in 12℅ in 4 in℅  Increase/decrease ℅ 

2. 135 145 321 initial 

Setting 
Time(min) 

℅83 de 12 in℅ ℅21 in  Increase/decrease ℅ 

25 180 195 361 Final 

85℅ de 9℅ in 18℅ in  Increase/decrease ℅ 

29℅ 27℅ 26℅ 22℅  Normal consistency℅   

232 205 2.. 351 2 Day 

Comp. 
Strength(kg/cm2) 

22℅ in 8℅ in 5℅ in  Increase/decrease ℅ 

472 468 455 133 7 Day 

27℅ in 26℅ in 23℅ in  Increase/decrease ℅ 

546 565 561 864 28 Day 

17℅ in 21℅ in 20℅ in  Increase/decrease ℅ 

1609 19.48 25024 23.12 25µm 
 

Residue Of The 

Sieve(%) 

 

9078 11.18 16032 35.14 37 µm 

3088 5.02 7068 33.1 45 µm 

.052 0.4 1092 1.18 63 µm 

1.14 1.2 3.1 1 31 µm 

.022 1.32 .062 0 90 µm 
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Table (2) 

  Chemical Specification  
PC2 PC  

2106. 2107. Sio2  

 

 

 

Chemical  Analysis 

 

℅ 

408. 409. Al2o3 

401. 4.15 Fe2o3 

63.72 63089 Cao 

2.72 2.66 Mgo 

1.22 1.36 So3 

0.57 0.57 K2o 

0.42 0.42 Na2o 

1 .068 LOI 

           

دسصذ  4-84یي دس تْیِ ایي ًوًَِ ّب توبهی ضشایط )اص جولِ صهبى سبیص ٍ دٍس آسیبة (ثبثت ًگِ داضتِ ضذُ است هالحػِ هی ضَد دس ضشایط یکسبى هیضاى ثل

هیکشٍى )ثِ ؾٌَاى الک ضبخص  41سٍی الک  افضایص داضتِ ّوچٌیي ایي کوک سبیص تبثیش ثسضایی دس ثْجَد داًِ ثٌذی سیوبى داضتِ ثِ گًَِ ای کِ ثبقی هبًذُ

 دسصذ سسیذُ است کِ تبثیش ثسضایی دس افضایص هقبٍهت فطبسی دس ایي ًوًَِ ّب هی گزاسد. 4دسصذ ثِ تقشیجب  88کیفیتی ( اص حذٍد 

 : تست صٌؿتی 

هِ کبسی قشاس گشفت ّذف اص اًجبم ایي تست افضایص ٍ تَلیذ صٌؿتی سیوبى دس ثشًبپس اص اًجبم ایي ثشسسی ّب افضٍدى ایي کوک سبیص دس آسیبّبی سیوبى 

ٍ ثیست ٍّطت سٍصُ دس ضشایط کبهال هطبثِ ٍ یکسبى ثْشُ ثشداسی آسیبة ثَدُ  ،الجتِ دس طَل تَلیذ ثب ایي کوک سبیص اص لحبظ ثْشُ  هقبٍهتْبی یک ،سِ

ضبیذ اگش طجق ثشًبهِ تؿییي ضذُ تست  ،ًطذ یسشهحتشم اجشای ایي تست هسبؾت تست هذاٍم ثشای کبسضٌبسبى  ،8ثشداسی ثب هطکالتی هَاجِ ضذین کِ اهکبى 

 .آٍسدُ ضذُ است 0اًجبم هی ضذ ًتبیج قبثل اؾتوبد تشی حبصل هی گشدیذ ًتبیج ایي تست دس جذٍل ضوبسُ 

 

: ًوًَِ سیوبى تَلیذ ضشایط ؾبدی کبسخبًِ ) ثِ ؾٌَاى ًوًَِ ضبّذ(     PC4 

PC5   ی ثب کوک سبیص هشثَطِ :ًوًَِ سیوبى تَلیذGA(0.03%) 
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Table ( 3) 

PC5 PC4 
Sample no. 

Control Parameter 

.012 .012 Aut  )%( Soundness 

3255 1248 Blaine cm2/gr 

13. 381 initial 

Setting 
Time(min) 

℅1. de  Increase/decrease ℅ 

185 351 Final 

5℅ de  Increase/decrease ℅ 

2705℅ 2608℅ Normal consistency℅ 

185 361 1 Day 

Comp. 
Strength(kg/cm2) 

16℅ in  Increase/decrease ℅ 

358 124 3 Day 

9℅ in  Increase/decrease ℅ 

584 114 28 Day 

9℅ in  Increase/decrease ℅ 

21 25022 25 µm 
 

Residue Of The 

Sieve(%) 

 

11086 1701 37 µm 

406 7034 45 µm 

1046 203 63 µm 

10.8 107 31 µm 

.056 .088 90 µm 

 

 

  41ثِ گًَِ ای کِ ثبقی هبًذُ سٍی الک  حبصل ضذُ است کوک سبیص  حبٍییکسبى داًِ ثٌذی هٌبسجتشی دس ًوًَِ تقشیجب هالحػِ هی ضَد ثب ثلیي 

 .دسصذ سسبًذُ است  4.4دسصذ ثِ  0.،هیکشٍى سا اص 

  ضذُ است   1،،8،0ّوچٌیي ثبؾث افضایص سضذ هقبٍهت فطبسی  ًوًَِ ّب دس سٌیي. 
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 :اهکبى سٌجی استفبدُ اص ایي ًَؼ افضٍدًی دس سیوبى ّبی هشکت 

 

  است کشدُ دس آسیبة گلَلِ ای آصهبیطگبُدسصذ سٌگ آّک  3،ٍ 83فضٍدى ای ثب یاقذام ثِ تْیِ ًوًَِ ّباستفبدُ اص ایي افضٍدًی دس سیوبى ّبی آهیختِ ثشسسی  ایي ٍاحذ ثِ دًجبل 

دس ایي صَست صشفِ اقتصبدی ًطَد .ثِ گًَِ ای کِ ثب تشکیت دسصذ ثبالیی اص افضٍدًی ّبی هؿذًی ) ثِ ؾٌَاى هثبل سٌگ آّک( دس کٌبس ایي ًَؼ کوک سبیص ،افت کیفیتی هطبّذُ 

  . خَاّذ داضت  )کبّص هصشف اًشطی ،افضایص غشفیت (ثب حفع کیفیت هحصَل سا ثِ دًجبل

 :تْیِ چْبس ًوًَِ آصهبیطگبّی

 PC6 :(10% lime) 

 PC7  :(10% lime+ 0.02℅ GA) 

 PC8 :(20% lime)  

 PC9: (20% lime+ 0.02℅ GA) 

 

 

دسصذ سٌگ  3،ٍ 83ثب افضٍدى کوک سبیص ثِ ًوًَِ ّبی حبٍی تَصیؽ داًِ ثٌذی هالحػِ هی ضَد کِ  ثبضذ هی 4 ضوبسُ جذٍل ایي آصهبیطبت هطبثق ًتبیج

اص لحبظ ثبالًس اقتصبدی اگش دس تَلیذ صٌؿتی ًیض ّویي ًتبیج گشفتِ ضَد ًضدیک ضذُ است ( PC )ثبسیک تش ضذُ ثِ گًَِ ای کِ ثِ ًوًَِ ضبّذ آىآّک 

ثب حبصل ضذى ایي ًتبیج ثشًبهِ استفبدُ اص . استفبدُ اص ایي کوک سبیص دس ثحث تَلیذ سیوبى ّبی آهیختِ ثب حفع کیفیت  صشفِ اقتصبدی خَاّذ داضت 

  .جْت تَلیذ صٌؿتی  قشاس گشفتِ استکوک سبیص دس تَلیذ سیوبى ّبی آهیختِ دس ثشًبهِ کبسی ضشکت 
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Table ( 4) 

PC9 PC8 PC7 PC6 
Sample no. 

Control Parameter 

3865 4010 3665 3742 Blaine cm2/gr 

215 195 210 240 initial 

Setting Time(min) 
%10in  ℅13de  Increase/decrease ℅ 

245 240 260 360 Final 

%2in  28℅ de  Increase/decrease ℅ 

%28.6 %25 28.6℅ 26℅ Normal consistency℅ 

210 144 178 361 2 Day 

Comp. Strength(kg/cm2) 

46% in  11℅ in  Increase/decrease ℅ 

370 280 390 306 7 Day 

32% in  27℅ in  Increase/decrease ℅ 

480 366 526 412 28 Day 

31% in  28℅ in  Increase/decrease ℅ 

28 39.6 25.02 29.96 25 µm 

 
Residue Of The Sieve(%) 

 

16.3 33 15.5 23.18 37 µm 

8.84 23 7.48 15.8 45 µm 

1.94 12.4 1 0.26 63 µm 

1.6 10.3 0.94 0.14 31 µm 

0.62 5.6 0 0 90 µm 

 : است ٍقذسداًی تطکشجبی  پبیبى سد

 اًذ ثشداضتِ تحقیقبتی ٍ پظٍّطی ٍاسائِ کبسّبی  اًجبم دس هْوی گبهی هسبثقبت ٍ سقبثتْب ایٌگًَِ اًجبم ثب کِ استَى الکی ضشکت اص  

 دلیشی ٍ سفیؿی هٌْذسیي آقبیبى کبسخبًِ ثِ ضذُ اؾضام هحتشم کبسضٌبسبى   


