
                                                                               

توليد و بررسي خصوصيات سنگ ساب هاي منيزيتي
جهت ساب كاشي هاي سراميكي

رساله محمدسعيد اوزر

دانشكده علوم طبيعي و كاربردي
دانشگاه خاورميانه استانبول

2008دسامبر 

ترجمه: 
شركت گلزار نگين يزد

www.golzarchemi.ir

file:///srv/www/vhosts/releases/59/save/queued/9/e/a/9eab7d1a22bfa4a6f9461ed4c382762b/www.golzarchemi.ir


                                                                               

فصل اول
مقدمه

كاشي هاي سراميكي صيقل خورده، به علت خواص منحصر به فرد فيزيكي و شيميايي خود، در سالهاي اخير مورد
توجه زيادي قرار گرفته است. كاشي سراميكي از مقادير كمي موليت (نوعي كاني رسي) و مقادير زيادي سيليس
تشكيل شده است. به همين سبب تخلل كم و سختي بال از خواص آن به شمار مي رود كه كار پرداخت و صيقل

سطح آن را دشوار مي كند.
صيقل دادن كاشي هاي سراميكي، مرحله اي حساس و هزينه بر در توليد اين نوع كاشي مي باشد و اگر پارامترها به
درستي انتخاب نشوند، نتيجه كار مطلوب نخواهد بود و ممكن است باعث ايجاد خش بر روي سطح و افزايش هزينه

ي  ساب شود.
ساب و پوليش در سه مرحله انجام مي شود:

تسطيح يا كاليبره كردن-1
سايش-2
پوليش-3

در مرحله ي اول سطح كاشي ها صاف و تراز مي شود.
در گام دوم زبري سطح را كاهش مي دهند تا براي پوليش نهايي آماده شود. معمول براي اين كار از ساينده هاي

  استفاده مي شود.400 و 320، 240، 180، 120، 80، 60، 40مش 
 به صورت كامل براق و پوليش شده در مي آيد.1600 تا 600در گام سوم سطح كاشي توسط ساينده هاي شماره 

معمول ترين نوع سنگ ساب مصرفي براي سايش و صيقل كاشي هاي گرانيتي، سنگ ساب هاي منيزيتي هستند
 تشكيل شده اند. سيمان منيزيتي به سبب استحكام فوق العاده و مقاومتSiCكه از سيمان منيزيتي و سمباده ي 

بال نسبت به سايش و همچنين توانايي بسيار مناسب براي دربرگرفتن ذرات سمباده تركيبي ايده آل براي توليد
سنگ ساب هستند.

سيمان منيزيتي نوعي سيمان با پايه آب است كه با تركيب نسبت بهينه اي از پودر اكسيد منيزيم و محلول كلريد
منيزيم به دست مي آيد. چهار فاز بلوري عمده در تركيب سيمان منيزيتي يافت شده است:

F2                    2 Mg (OH) 2 . MgCl2 . 4 H2O
F3                    3 Mg (OH) 2 . MgCl2 . 8 H2O
F5                    5 Mg (OH) 2 . MgCl2 . 8 H2O
F9                    9 Mg (OH) 2 . MgCl2 . H2O

 داراي خواص استحكامي بهتري مي باشد.5 پايدار بوده و فاز 5 و 3كه از اين ميان تنها فازهاي 

 مي شود. هچنين كم بودن مقدار اكسيد5بال بودن نسبت اكسيد منيزيم به كلريد منيزيم باعث تشكيل بهتر فاز 
 و ضعيف تر شدن سيمان مي گردد. به علوه نسبت اكسيد3منيزيم نسبت به كلريد منيزيم سبب تشكيل فاز 
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منيزيم به آب نيز بايد به درستي رعايت شود. كم بودن مقدار آب باعث سفتي و سختي بيشتر مي شود. به علت
سفت شدن بيش از حد خميراوليه، در كم كردن مقدار آب محدوديت وجود دارد. در نتيجه به طور كلي سيماني

سخت تر خواهد بود كه اكسيد بيشتر و آب كمتري در تركيب آن به كار رفته باشد.

عليرغم مطالعات  انجام شده، اطلعات خاصي در زمينه بهبود شرايط توليد و افزايش كيفيت ساب به صورت مدون
و مكتوب وجود ندارد. و همين لزوم انجام تحقيق در اين باره را روشن مي كند. براي انجام هرچه بهتر اين تحقيق،

مطالعات و كار عملي با هم انجام شده تا نتايج عملي مناسبي به بار آورد.
تحقيق پيش رو، براي تعيين عوال مؤثر بر كيفيت ساب و كارايي سنگ ساب و استفاده از اين عوامل، جهت بهبود

فرآيند توليد انجام شده است.
تاثير تركيب سيمان، نوع سمباده مصرفي و مقدار آن به دقت مورد بررسي قرار گرفته است. مقدار نسبت مولی آب

 ثابت درنظر1 به 11 گرم) در تمامي آزمايش ها به صورت 95 گرم) و كلريد منيزيم(جرم مولی 18(جرم مولی  
 و1 به 7، 1 به 6 گرم) به كلريد منيزيم به صورت 43گرفته شده است. ولي نسبت مولي اكسيد منيزيم(جرم مولی 

 براي همه نمونه ها در نظر1 به 7 مورد بررسي قرار گرفته است. براي تست نوع و مقدار سمباده، نسبت 1 به 8
 و600 فقط از سيليس استفاده شد و براي نمونه هاي 180 و 46گرفته شده است. براي سنگ ساب هاي شماره 

، سيمان تنها و بدون سمباده استفاده شده است.1600مصرف شده است. براي  SiC سمباده 1200
 ، تست سايش، تست مقاومت به آب، تست جذبXتست هاي مختلف از جمله، تست فازهاي بلوري توسط اشعه 
آب و .... در اين مطالعه بر روي نمونه ها صورت گرفته است.

فصل دوم
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سيمان منيزيتي
مواد اوليه و تركيبات سيمان منيزيتي

سيمان منيزيتي يا سيمان سورل، مخلوطي از اكسيد منيزيم و محلول كلريد منيزيم با نسبت هاي معين مي باشد.
اين سيمان داراي رسانايي حرارتي كم و مقاومت حرارتي بال مي باشد. همچنين مقاومت فشاري و سايشي باليي

نيز از خود نشان مي دهد. به همين سبب در ساخت سنگ ساب ها به كار مي رود. كاربردهاي ديگر اين سيمان در
ساخت ديوارهاي پيش ساخته، سنگ هاي تزئيني و كف سازي هاي صنعتي مي باشد.

از نقاط ضعف سيمان سورل مي توان به مقاومت كم آن نسبت به دي اكسيد كربن جو، رطوبت و عرق كردن آن
اشاره كرد.

سنگ ساب جهت پراخت سطح كاشي سراميكي
سنگ ساب هاي مختلفي از جهت نوع سيمان و نوع سمباده براي پرداخت سطوح مورد استفاه قرار مي گيرند از
جمله سنگ ساب هاي با  رزين هاي اپوكسي و سيمان سورل. انتخاب نوع سمباده بستگي به كيفيت مورد نياز و

 و سيليس با هم استفاده مي شود.SiCنوع سطحي كه بايد ساب زده شود دارد. معمول براي شماره هاي درشت از 
پوميس (پوكه) نيز كه داراي قيمت مناسب تري است براي پرداخت ماربل استفاده مي شود. در مورد شماره هاي

 به تنهايي استفاده مي شود.SiCريز تقريبا هميشه از 
مطالعات انجام شده قبلي بر روي سيمان منيزيتي

 ميلدي باز مي گردد، زمانيكه استانيسلس سورل براي اولين19تاريخچه سيمان منيزيتي يا سيمان سورل به قرن 
بار آن را اختراع كرد. از آن زمان به بعد مطالعاتي جهت بهبود خواص آن صورت گرفته است كه منجر به كشف اين

 استحكام بالتري دارد.5 در دماي معمولي پايدارند و فاز 5 و 3نكته گرديد كه فازهاي 
) دريافتند كه در مقادير بالتر اكسيد منيزيم نسبت به كلريد منيزيم، فازDehua and Chuanmeiدهوا و چانمي (

 ايجاد مي گردد.3 بهتر تشكيل مي شود و در صورت بالتر بودن ميزان كلريد منيزيم نسبت به اكسيد منيزيم، فاز 5
همچنين مطالعات زيادي در زمينه نوع اكسيد منيزيم مصرفي از نظر دماي پخت، زمان پخت، اندازه ذرات، تخلخل،
خلوص و... انجام شده است. به هر حال مهم ترين عوامل براي داشتن يك فرمول خوب، به نسبت اكسيد منيزيم به

كلريد منيزيم و اكسيد منيزيم به آب وابسته است.
) نوع خاصي از سيمان سورل را معرفي مي كند كه توسط عوامل كف زا به صورت متخلخلJunsongجانسونگ (

در مي آيد كه وزن كم و مقاومت باليي نسبت به آب دارد.
) و همكاران مشكل خاصي از سيمان منيزيتي كه ترك خوردن آن با گذشت زمان مي باشد راCastellarكاستلر (

جو و ايجاد فشار دروني در سيمان رخ CO2بررسي كرده اند. آنها دريافتند كه اين اتفاق به علت واكنش سيمان با 
مي دهد.

تحقيق حاضر با استفاده از تجربيات گذشته براي درك بهتر پارامترهاي توليد سيمان منيزيتي انجام شده تا در
نهايت سبب توليد سنگ ساب هاي با كيفيت تري گردد.
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فصل سوم

در اين فصل مواد اوليه به كار رفته مورد بررسي قرار گرفته شده، سپس نحوه آماده سازي نمونه ها معرفي گرديده و
در نهايت روش هاي تست و ابزار آن با جزئيات قيد شده است.

مواد اوليه
اكسيد منيزيم مورد نياز از (شركت منيزيت گرسيان يونان) تهيه شده كه آناليز آن در جدول زير آمده است:

3-1جدول 
Fe2O3CaOSiO2MgO

0.52.01.596.0

 آبه محصول شركت (ندمگ هلند) براي توليد محلول كلريد منيزيم استفاده شده است:6كلريد منيزيم 

3-2جدول 
H2OFe2O3CaCl2MgCl2

50.80.22.047.0

سيليس استفاده شده از شركت (آكيول تاس) تركيه تامين شده است.

3-3جدول 
K2OFe2O3Al2O3SiO2

>0.4>1.0>0.6<98

 در آزمايش استفاده شده كه ساخت شركت (ازاسيباسي) تركيه مي باشد.)SiC(دو گريد مختلف از پودر سمباده 

3-4جدول 
C (Active)Fe2O3SiC

>0.3>1.3<97
>0.3>1.4<96

آماده سازي سنگ ساب ها
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2030 گرم آب به ازاي 900در گام اول كلريد منيزيم خشك با مقدار مشخصي از آب شيرين مخلوط مي شود. (

)) و به مدت ده دقيقه به هم مي خورد تا به صورت كامل حل شود. سپس مقدار32گرم كلريد منيزيم خشك(بومه 
مشخصي از پودر اكسيد منيزيم به محلول اضافه مي شود و پس از آن سيليس و سمباده اضافه مي گردد. براي

 دقيقه مخلوط شدن ادامه پيدا مي كند و سپس در قالب ريخته مي شوند.30يكدست شدن كامل آنها، 

تركيب سنگ هاي ساب
1 به 6سه تركيب مختلف از نظر نسبت اكسيد منيزيم به كلريد منيزيم مورد آزمايش قرار گرفت (نسبت هاي مولي 

گرم). نسبت هاي كمتر و بيشتر از اين100 به 112  (1 به 8گرم)  و  100 به 98  (1 به 7 گرم) ، 100 به 84( 
مقادير مورد آزمايش قرار نگرفتند زيرا كم بودن بيش از حد اكسيد منيزيم موجب كاهش استحكام نمونه و افزايش

بيش از حد اكسيد منيزيم سبب ترك خوردن نمونه مي گردد.

3-5جدول 

 درجه25 تا 20 درصد و دماي آن بين 50 روز نگه داري شدند. رطوبت محل نگهداري 28نمونه ها به مدت 
سانتيگراد بود. پس از گذشت اين مدت نمونه ها مورد تست قرار گرفتند.
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فصل چهارم
نتايج

در اين بخش نتايج حاصل از انجام تست هاي مختلف ارائه مي گردد و سپس نتيجه گيري به عمل خواهد آمد.

اندازه گيري دانسيته (تراكم) سيمان توليدي
برطبق نمودار زير، با افزايش نسبت اكسيد منيزيم به كلريد منيزيم تراكم (دانسيته) نمونه ها بال رفته است.

4-1تصوير 

تست مقاومت فشاري
54ملحضه مي شود كه با افزايش نسبت اكسيد منيزيم به كلريد منيزيم مقاومت فشاري نمونه ها از حدود 

 مگا پاسكال ارتقاء پيدا كرده است.86مگاپاسكال به حدود 

4-2تصوير 

همچنين نمونه هايي كه در تركيب آنها از سيليس استفاده شده است نسبت به نمونه هاي بدون سيليس مقاومت
فشاري بيشتري از خود نشان مي دهند.
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4-3تصوير 

تست سايش
در اين آزمون نمونه ها مورد تست سايش قرار گرفته اند و كاهش ارتفاع و كاهش وزن آنها در واحد زمان به عنوان

معيار مقاومت سايشي در نظر گرفته شده است.
نمودار زير، كاهش وزن و ارتفاع نمونه ها را در اثر سايش نشان مي دهد و همانگونه كه ملحظه مي شود، كمترين

 به112 و 100 به 98 دارا مي باشند. (نمونه هايي كه نسبت اكسيد به كلريد آنها 8 و 7ميزان سايش را نمونه هاي 
 مي باشد.)100

4-4تصوير 
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در نمودار بعدي اثر مقدار سمباده يا سيليس روي مقاومت سايشي نشان داده شده است. بر طبق نمودار، بهترين

 درصد مي باشد.25درصد افزودن سيليس به سيمان 

4-5تصوير 

مقاومت به آب
 روز در آب مقطر قرار داده شده اند و سپس بعد7اين تست به اين صورت انجام شده است كه نمونه ها براي مدت 

از بيرون آوردن و خشك كردن آنها كاهش وزن نمونه ها نسبت به وزن اوليه محاسبه شده است. هرچه نمونه ها
كاهش وزن كمتري داشته باشند، مقاومت بيشتري نسبت به آب داشته اند.

 (نمونه8 و 7 روزه را نشان مي دهد. بالترين مقاومت مربوط به نمونه هاي 7نمودار زير جذب آب و كاهش وزن 
هاي با اكسيد بيشتر) مي باشد.

4-6تصوير 

 يا سيليس باعث مقاومت بيشتر نمونه ها نسبت به آبSiC درصد 30 الي 25همچنين مشخص گرديد كه افزودن 
مي گردد.
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تست ساب
بازدهي كاري (عمر) سنگ هاي ساب به همراه آزمايش صافي سطوح (كيفيت ساب) در اين بخش مورد بررسي قرار

گرفته است.
 بهترين8 و 7 مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه هاي 8 و 7 و 6در نمودار زير عمر و كيفيت ساب نمونه هاي 

كيفيت ساب و بيشترين عمر را از خود نشان داده اند.

4-7تصوير 

 درصد سمباده و سيليس بهترين نتيجه را در عمر و كيفيت ساب30 الي 25همچنين مشخص گرديد كه افزودن 
دارد.

خلصه و مقايسه
سنگ ساب هاي منيزيتي با نسبت تركيب هاي مختلف و سمباده هاي مختلف ساخته شد و مورد آزمايش قرار

گرفت. مواد اوليه در ميكسر مخلوط و سپس درون قالب ريخته شدند.
دانسيته، مقاومت به آب و مقاومت سايشي نمونه ها با افزايش اكسيد بيشتر شده است.

 باعث افزايش عملكرد نمونه ها مي شود. اضافه كردن بيش از اينSiC درصدي سيليس و 30 تا 25اضافه كردن 
مقدار باعث كاهش مقاومت نمونه ها مي گردد.

) بيشترين عمر را دارا بوده است. نمونه هاي داراي شماره درشت تر كه100 به 98 (1 به 7نمونه ي با نسبت مولي 
 بودند عمر بالتري داشتند.SiCحاوي ذرات درشت تر سيليس و 

منابع
اصل مقاله به زبان انگليسی در سايت گذاشته شده است.
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