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 خاک دیاتومیت

 -ًْعی ضٌگ ًرم ضیلیطی اضت کَ از تجوع غػا ظریف ّ هػبک ضیلطی گًَْ ایی از جلللبلک ُلاد ز د  دیاتْهیت

یلا (  کف زد )  کَ د  هحیط ُاد د یایی ّ غیر د یایی بَ صْ ت بٌتْش  Diatomضبس هْضْم بَ دیاتْهَ یا دیاتْم 

بلا بلیلع از )  خاکِاد دیاتْهیت دا اد بیلػلتلریلي خلللْؼ .  زًدگی هی کٌٌد ، تػکیل هی غًْد (  غٌاّ  )  پالًکتْى 

د  بیي توام خاک ُاد کوک تصفیَ جِاى هی باغٌد ، حال آًکَ د صد ضیلیص خاک ُاد پرلیت د  (  ضیلیص %  39

بْدٍ ّ بَ ُویي دلیل د صد فلسات ضٌگیي ّ هْاد پٌِاى قابل اًحالل د  ضلیلال بطلیلا  %  57بِتریي غرایط کوتر از 

از حجن دیاتْهَ د  بر گیرًدٍ حفرٍ ُا ّ دُلیسُاد بطیا  ًازکی ُطتٌد کَ با ُن د  ا تباط %  39تقریبا  . زیاد اضت 

 . برابر ّزى خْدظ هایعات  ا جذب ًواید  5.7ایي هٌفذ ُاد زیاد دیاتْهَ  ا قاد  ضاختَ تا بتْاًد تا . هی باغٌد

  Diatomaceousخاک دیاتومیت        

 کىک فیمتش خاک دیاتُویت سمیت فالکس کمسیٍّ

 

 شرکت مهندسی 

(تریس)میراب صنعت آرتا   

CELITE FLUX CALCINED DIATOMACEOUS EARTH   



2 

 

 

 کاربرد خاک دیاتومیت در صنایع
اثش تُدي دیاتُویتت   ساختاس َیظِ َ تي   : فیلتراسیون

اص ٌظش شیىیایي آي سا تّ صافي وٍاسثي تثتذیتك کتشدِ      

دس استخشْاي شٍا، تصفیة آب، حاللٓاي شُیٍذِ، )  است 

ْا، وُاد داسَیي، ٌتُشتاتتّ، آب وتیتُِ َ             آٌتي تیُتیک

ً    ْاي خان َ سَغً چشتي ْتاي سَاي       ْاي گیاْي، سَغت

    َ تتشاي  ...(. کٍٍذِ، وُاد شیىیایي آلي َ غیشآلي، الكمتٓتا 

جذاساصي رسات جاوذ وؼمق اص وایتؼتات تتّ کتاس وتي            

وثال ْایي اص کاستشد خاک دیاتُویتت دس فتشایتٍتذ         . سَد

 : فیمتشاسیُي صٍایغ وختمف

 ْا کٍٍذِ تصفیّ شكش َ سایش شیشیً -

 تصفیّ سَغٍٓا َ چشتیٓاي حیُاٌي َ گیاْي -

 حفظ شفافیت  ْا جٓت تصفیّ ٌُشیذٌي -

 تصفیّ آب استخشْاي شٍا -

تصفیّ آب دسیا قثك اص تتضسیتق آي تتّ داختك             -

 چآْاي ٌفت تّ وٍظُس تٓثُد تاصیافت ٌفت
 

:کمک فیلتر  

خاک دیاتومیت سلیت فالکس کلسینه   
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%09خُاصي واٌٍذ دسخشٍذگي دیاتُویت تا   :پرکننده

، چگالي که، خٍثي تُدي  0..2تا  1..2، ضشیة شكست

تاػث شذِ تا اص ... َ ٌسُصي وتُسط ، ضشیة جزب تاال َ

آي تّ ػٍُاي پشکٍٍذِ دس صٍایغ سٌگ ساصي، الستیک 

ساصي، کاغز ساصي، پالستیک ساصي، دٌذاٌپضشكي، وُاد 

وادِ وؼذٌي .. شیىیایي َ داسَیي استفادِ کٍٍذ

دیاتُویت دس تسیاسي اص وحصُالت تّ ػٍُاي پش کٍٍذِ، 

 .سَاي کٍٍذِ یا وٍثسط کٍٍذِ َ یا سٌگذاٌّ کاستشد داسٌذ

اي کّ اص خاک دیاتُویت تشاي خُاص رکش  صٍایغ ػىذِ

 :ٌىایٍذ ػثاستٍذ اص شذِ استفادِ وي

 

وٓىتشیً کاستشد دیاتُویت تؼٍُاي یک : صٍؼت سٌگ  -

 پشکٍٍذِ دس تُلیذ سٌگ است

تؼٍُاي یک پشکٍٍذِ ضذ اٌؼقاد دس : ساخت پالستیک  -

 پمي اتیمً( فیمه)ْاي شفاف  َسقّ

تؼٍُاي وادِ اي ضذ جىغ شذگي : صٍایغ کاغز ساصي  -

 َ کٍتشل کٍٍذِ چشَک شذگي کاغز

تّ ػٍُاي جارب دس وشحمّ : تاصیافت کاغزْاي تاطمّ  -

 وشکة صدائي

تّ ػٍُاي پشکٍٍذِ َ کىک پشَسسُس : تُلیذ الستیک  -

 ْا دس اٌُاع الستیک

 تشاي افضایش وقاَوت سیىاي: تُلیذ سیىاي  -

 تؼٍُاي کٍتشل کٍٍذِ شؼمّ: کثشیت ساصي  -

تّ وٍظُس افضایش َیسكُصیتّ، تاال : ساخت آسفالت  -

تشدي ٌقطّ رَب َ افضایش وقاَوت وكاٌیكي َ وقاَوت 

 دس تشاتش ُْاصدگي
  

:کمک فیلتر  

خاک دیاتومیت سلیت فالکس کلسینه   
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 : سایر کاربردهای خاک دیاتومیت

دیاتُویت دس صٍایغ داسَیي تّ ػٍُاي دي  : وصاسف داسَیي -

 اکسیذ سیمیسیه وُسد استفادِ قشاس وي گیشد

تّ شذت وتخمخك   ساختىاي: ْاي حشاستي َ صُتي  ػایق -

اي ػایق دس وقاتك حشاست َ صُت  دیاتُویت اص آي وادِ

 ساختّ است

خاصیت جزب اٌتخاتي   : فشآیٍذْاي استحصال شیىیایي  -

 دیاتُویت دس جذاساصي وؤثش وایغ اص وایغ دس صٍایغ شیىیایي، داسَساصي َ تیُتكٍُلُطي تّ کاس ویشَد

تؼٍُاي حىك کٍٍذِ َ سقیق کٍٍذِ سىُن َ کُد ْاي کشاَسصي وُسد استفادِ  :دیاتُویت دسکشاَسصي  -

 . گیشٌذ قشاس وي

 حىك کٍٍذِ کاتالیضَسْا -

 دس تُلیذ حششِ کش -

 خُاص فیضیكي َ شیىیایي خاک دیاتُویت سمیت فالکس کمسیٍّ دس جذاَل صیش رکش شذِ است
 

CELITE FLUX CALCINED DIATOMACEOUS EARTH   

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES  

Description Flux-Calcined Filter Aid 

Origin Plankton Marine Diatomite 

Appearance  Powder 

Color  White 

Loose Weight g/l 222 

Wet Density (by centrifugation) g/l 252 

Density EBC g/l 044 

Permeability EBC Darcy 2.2 

Moisture (% by weight as shipped)  4.2 

Surface Area (B.E.T) m2/g 2.1 

PH (10% slurry)  24.1 

Resistivity Kilohms 5.2 

Blue light reflectance  52.5 

:کمک فیلتر  

خاک دیاتومیت سلیت فالکس کلسینه   
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TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS (% by weight unless otherwise 

stated)  

        

Acid Solubles  4.7 

Loss on ignition   0.1 

SiO2  93.2 

Al2O3  0.9 

Fe2O3  0.4 

CaO  3.5 

MgO  0.4 

Na2O  1.4 

K2o  0.1 

        

TYPICAL PARTICLE SIZE  

Retained on 30 Mesh,600 µm (% by weight)  1.2 

Retained on 150 Mesh,106 µm (% by weight)  16 

Diameter at which 10% is less µm  10.5 

Diameter at which 50% is less µm  24.2 

92.3 Diameter at which 90% is less µm  

:کمک فیلتر  

خاک دیاتومیت سلیت فالکس کلسینه   
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3واحد  116خیابان امیر آباد خیابان شکراله پالک –تهران :آدرس   

 38522883208ّ  38522883120: تلفي

  38522883150:فکس 

 ir.trace://http:ّتسایت 
  info@trace.ir:ایویل 

 
 
 
 

 شزکت هیزاب صٌعت آرتا )تزیس(
تا کادری جْاى ّ هتخصص ّ تا ُدذ  (  تزیس )  شزکت هٌِذسی هیزاب صٌعت آرتا 

تِثْد سیستن ُای فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ جایدزدشیدٌدی رّی ُدای 

هذرى ّ رفع هشکل ّاحذُای صٌعتی در ایي سهیٌَ فعالیت خْد را آغاس ًودْدٍ ّ در 
هذت کْتاُی کَ اس آغاس تَ کار آى هی گذرد هْفق تَ اًجام پزّژٍ ُای هختلفی در 
صٌایع دارّّیی، پتزّشیوی ، ًْشیذًی ّ غذایی، آرایشی ّ تِذاشتی، چسدة ّ 

هتخصصیي شزکت تدزیدس آهدادگدی هشداّرٍ ّ . رسیي ّ صٌایع فلشی گزدیذٍ است
طزاحی ّ ساخت سیستن ُای فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ ضذ عدفدًْدی 

 .کٌٌذٍ را دارا هی تاشٌذ

هلِلٌلدلضلی   هلیلر ا ب   صلٌلعلت   

(تلر یلص )آ   تلا     

http://trace.ir
http://www.trace.ir

