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Abstract 
Concrete is the most widely used construction material for sewer pipes. Sewage environment creates one of the most 

corrosive conditions for concrete. The produced hydrogen sulfide gas (H2S), as a result of intractions in the sewer pipe, 

in the presence of aerobic bacteria and humidity produces sulfuric acid. Sulphuric acid is neutralised by reacting with 

the hydration products of the concrete matrix to form gypsum and ettringite. Both produce have a larger volume than 

represented by the initial compounds, which results in cracking. Furthermore, the degraded material can be removed by 

the sewage flow, which accelerates the corrosion process. The less the cement content, the less the corrosion rate. So 

replacing the part of cement with pozzolan is the most common method of durability enhacement of concrete being 

exposed to acidic environment.  In this paper first the method through which the acid attack the concrete and behavior 

mechanism of concrete are investigated, then the role of pozzolan as a part of cement on the durability enhacement of 

concrete is studied. In this research the concrete cubic specimens containing Besh Aghaj pozzolan, silica fume, and 

nano- SiO2 are immersed in the sulfuric acid solution with PH of 1. Determining the weight loss and reduction of 

compressive strength of specimens whithin time steps, the durability of each mixture is investigated. 
.    

Key Words:Sewage, Silca fume, Nano-SiO2, Pozzolan. 
  

 

  مقدمه .1

 

 خواص نظير آن، هايويژگي و مشخصات ساير همانند نظر، مورد مصالح دوام مشخصات بايدمي ها، سازه طراحي در كه است شده پذيرفته عموما حاضر، حال در

 روزافزون افزايش .گيردمي قرار مدنظر آن ياجتماع و اقتصادي تاثيرات نظر نقطه از بيشتر دوام ابتدا، در .گيرد قرار ارزيابي مورد اوليه، قيمت و هزينه و مكانيكي

 افزون روز بهاي .دهدمي اختصاص خود به را سازي ساختمان بودجه كل از ايعمده بخش مصالح، خرابي از ناشي ها،سازه جايگزيني و تعمير هايهزينه

 را دوام كه كندمي مجبور را مهندسان آن، اوليه مصرفي هايهزينه جاي به سازه، عمر طول طي در مصرفي هايهزينه بر فزاينده تاكيد و ها،سازه در هاجايگزيني

 [1].دارد وجود محيطي شرايط و مصالح دوام بين نزديكي رابطه كه است شده برده پي ،نهايتاً .بگيرند جدي

         راز مدت باعث كاهش روند كسب مقاومت بتنعالرغم بهبود دوام د هاي طبيعيهاي حاوي پوزوالنفاده از بتنبا توجه به اينكه در بسياري موارد است

هاي ، جهت دستيابي همزمان به خواص مورد نظر در سالو نانو سيليس تر كسب مقاومت نظير دوده سيليسيگردند، استفاده توام از پوزوالن ديگري با روند سريعمي

 [2شوند.]هاي حاوي مواد سيماني سه جزئي يا بتن سه جزئي شناخته ميوزوالني با عنوان بتنهاي شامل دو نوع ماده پاخير مورد توجه قرار گرفته است. اين نوع بتن
 به هاپوزوالن كلي طور به باشد.ين بخشي از سيمان رو به گسترش ميها به عنوان مواد جايگزد، استفاده روز افزون از پوزوالنبه داليلي كه در باال ذكر ش

 معمولي دماي در سيمان، كلينكر در مخلوط آهك يا و سيمان آب واكنش از حاصل آهك و آب سيمان، كنار در اما ندارند چسبندگي خاصيت خود خودي

و همچنين  داشته باشدهاي مهاجم محيطاي بر دوام بتن در تواند تاثير عمدههاي مختلف ميكاربرد پوزوالن د.هندمي نشان خود از چسبندگي خاصيت و شده تركيب

بتابراين با استفاده از پوزوالن در بتن  توانند جايگزين بخشي از سيمان شده و منجر به كاهش قيمت تمام شده سيمان گردند.ه عنوان موادي ارزان قيمت، ميپوزوالن ها ب

 ايم.را تحقق بخشيدهتوسعه پايدار  اهداف ،كاهش قيمت تمام شده بتنوش طول عمر مفيد عالوه بر افزاي
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باشد خوردگي منحصر به فلزات ها با محيط اطراف ميخوردگي عبارت است از انهدام و فساد يا تغيير و دگرگوني در خواص و مشخصات مواد كه به علت واكنش آن

امل فيزيكي يا مكانيكي از قبيل ساييدگي، هاي ناشي از عوها هم در معرض آن هستند. الزم بذكر است كه انهدامنيست بلكه مواد آلي، مواد معدني و پالستيك

گيرند. اما در برخي حاالت ممكن است فرآيند خوردگي همراه و همزمان شوند و در اين موضوع مورد بحث قرار نميزدگي ناميده نميفرسودگي، خراشيدگي و خال

 [3]ها باشد.با اين قبيل تخريب

Olmstead  وHamlin دانستند كه سيمان در اثر مي هاآنهاي فاضالب را گزارش دادنند. خوردگي داخل لوله 1221 اولين كساني بودنند كه در سال

كند، ولي مي   گردد. همچنين متوجه اين مساله نيز شده بودند كه اسيد سولفوريك يك محيط خورنده ايجاد ( دچار خوردگي ميH2Sمجاورت با سولفيد هيدروژن )

كردند كه تبديل فوق يك فرآيند شيميايي است، ولي بعداً مشخص گرديد كه عمل اسيد سولفوريك ناشناخته بود. زيرا تصور مي فرآيند تبديل سولفيد هيدروژن به

ها مشاركت كشف كرد كه در فرآيند خوردگي بيولوژيكي اسيد سولفوريك، باكتري Parker 1291باشد. در سال فوق با يك فرآيند بيولوژيكي نيز همراه مي

 [.1،6، 9دارند]

وقتي مجموعه شرايط  هاي اكسيدكننده گوگرد هستند.هاي احيا كننده سولفات و دسته دوم باكتريها شامل دو دسته هستند: دسته اول باكترياين باكتري

ها مثل كيل اليه لزج( اين باكتريها احيا كننده سولفات فراهم باشد )يعني طراحي نامناسب فاضالبرو و شيب ناكافي، تجمع رسوبات و تشبراي حضور و رشد باكتري

شود و وجود هاي فاضالب مينمايند. اين گاز در اثر تالطم وارد اتمسفر فوقاني لولهتوليد مي H2Sسولفوريكانس سولفات را احيا كرده و گاز سولفوويبريو،  ديدي

شود كه سازد در نتيجه اسيد سولفوريك توليد ميور فراهم ميهاي اكسيدكننده سولفتوسط باكتري H2Sرطوبت و اكسيژن را براي واكنش اكسيداسيون 

 [.8و 7گردد]اسيدسولفوريك با انحالل كربنات كلسيم موجود در بتن سبب خوردگي بتن مي

 تواندكه مي باشد،بتن ، كه در سطح بتن مشهود است گچ بوده و همراه با افزايش حجم مي Ca(OH)2اولين واكنش اسيد سولفوريك با هيدروكسيد كلسيم 

 2/2-2/1با ضريب  دهد[. اگر چه ساختمان گچ بصورت صعودي افزايش حجم مي2كششي در بتن ايجاد نموده و سبب ترک خوردگي و تورق آن گردد] هايتنش

سطح بتن ممكن است سرعت اگر اين گچ شسته نشود، تجمع آن روي معتقد هستند كه اين واكنش تنها نقش ثانويه در فرآيند خوردگي دارد برخي از محققين

 .[1]ه علت بستن منافذ سطحي كند نمايدخوردگي را ب

تواند موجب تشكيل اترينگايت گردد، كه نسبت به گچ، افزايش حجم بيشتري دارد )حدود هاي بعدي گچ با فازهاي كلسيم آلوميناتي در ماتريس ميواكنش 

شود. در مجموع، اسيد سولفوريك، ماتريس سيماني را توسط از بين بردن هيدرات وسكوپي زيادتري ميبرابر(، بنابراين منجرب به تركهاي ميكروسكوپي و ماكر 7

 [2گردد.]( تجزيه نموده و سبب كاهش مقاومت آن ميC-S-Hسيليكات كلسيم )

 

 

 برنامه آزمایشگاهی .3
 

هاي ميكروسيليس با نسبتو براي بهبود خواص بتن حاوي پوزوالن طبيعي از ان وزني سيم درصد 21و  11، 11، 1 هاياز پودر پوزوالن بش آقاج با نسبت قيتحق نيدر ا

در نظر گرفته  9/1ها يكسان و برابر (  نيز براي تمام نمونهW/Cدرصد استفاده شده است. . نسبت آب به مواد سيماني ) 2و  1هاي  درصد و نانوسيليس با نسبت 21و  11

باشد كه در ساخت تمامي الزم به توضيح مي متر در نظر گرفته شده است.سانتي 11×11×11هاي نمونه ،اين پژوهشاده شده براي هاي مكعبي استفشده است. ابعاد قالب

و مرحله ميليمتر لحاظ شده است( از فوق روان كننده استفاده شده است. اين تحقيق شامل د 111تا  71ها ها  براي تامين اسالمپ مورد نظر)اسالمپ تمامي نمونهنمونه

ها شود. در مرحله دوم بعد از توزين نمونهروز عمل آوري شده، ميزان مقاومت فشاري هر طرح اختالط تعيين مي 28ها به مدت باشد، در مرحله نخست تمامي نمونهمي

مقاومت  .پردازيممي هاي اختالط طرحزن به بررسي قرار داده، با تعيين ميزان افت مقاومت و كاهش و  PH=1روز در محلول اسيد سولفوريك با  61آنها را به مدت 

 ها به ترتيب توسط معادالت زير مورد ارزيابي قرار گرفت.( نمونهSL( و كاهش مقاومت فشاري )WLگيري كاهش وزن )شيميايي، توسط اندازه
 

(1) WL(%) = ((W1- W2)/ W1)×100  

(2) SL(%) = ((F1- F2)/ F1)×100  

 

پس از  مقاومت فشاري نمونه F2ها و روزه  نمونه 28مقاومت فشاري  F1باشند و در محلول اسيد سولفوريك مي  وريها به ترتيب پيش و پس از غوطهونهوزن نم W2و  W1كه 

 باشد.قرارگيري در محيط  اسيدسولفوريك مي

 

 

 

  مصالح مصرفی .4
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بدراي  ( ارائه گرديدده اسدت.   1تركيب شيميايي سيمان مصرفي در جدول )مشهد استفاده شده است.  در اين پژوهش از سيمان تيپ دو، تهيه شده در كارخانه سيمان شرق

اي روشدن اسدتفاده شدده  اسدت. دانده بنددي ماسده و شدن         با رنگ قهدوه  Glenium 51Pاتر با نام تجاري -افزايش كارايي از فوق روان كننده با پايه پلي كربوكسيليك

باشد. مصالح سنگي مورد استفاده از نوع شكسدته انتخداب و   ميليمتر مي  71/9-21ميليمتر و   1-71/9و به ترتيب در محدوده  ASTMمصرفي مطابق ملزومات استاندارد 

شدرق   باشد و از اين پوزوالن در ساخت سديمان پدوزوالني در كارخانده سديمان    باشد. پوزوالن بش آقاج، يك پوزوالن سيليسي آلوميناتي ميمي  86/2مدول نرمي ماسه  

 ( نشان داده شده است. 3( و )2(، )1شود. مشخصات شيميايي پوزوالن بش آقاج، ميكرو سيليس و نانوسيليس به ترتيب در جداول )مشهد استفاده مي
 

 و سیمان مصرفی نتایج تجزیه شیمیایی پوزوالن بش آقاج -1جدول 

LOI P2O5 TiO2 SO3 K2O Na2O CaO Mgo Fe2O3 Al2O3  SiO2 یاییترکیب شیم 

 پوزوالن 99/62% 12/19% 22/3% 11/1% 12/1% 16/3% 31/1% 1/1% 12/1% 11/1% 16/2%

 سيمان 96/22% 1/9% 11/3% 88/2% 11/62% - - 2% - - 28/1%

 

 

 نتایج تجزیه شیمیایی میکروسیلیس -2جدول 

Cl SO3 P2O5 K2O Na2O MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

19/1% 11/1% 16/1% 11/1% 31/1% 27/1% 92/1% 87/1% 32/1% 6/23% 

 

 

 مشخصات نانوسیلیس مصرفی -3جدول 

m) سطح مخصوص (nmسایز ذرات ) درصد ذرات جامد محلول نوع ذرات 
2
/gr) pH 

SiO2 
31% 1/11-3/2 211-281 11-1/2 

 
 

     نتایج آزمایشات .5

 
 الزم به توضيح دهد. را نشان ميفاضالب روزه در محيط تسريع شده    61مقاومت فشاري و نتايج   عادي روزه در محيط 28( نتايج آزمايش مقاومت فشاري 9جدول ) 

بعد از حروف التين نيز بيانگر درصد  داعدا .باشدنيز نشانه نانوسيليس مي Nنشانه ميكروسيليس و  Fنشانه پوزوالن بش آقاج،  P، نشانه بتن شاهد، Cباشد كه مي

 باشد.ها ميمصرفي پوزوالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج مقاومت فشاری -4جدول 
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 طرح
مقاومت فشاری 

 (MPa)روزه22

 مقاومت فشاری

 (MPa)روزه 06

درصد کاهش مقاومت 

 فشاری 

1 C 92 28/21 81/32% 

2 CP10 
88/91 13/31 31/26% 

3 CP15 
91 61/32 37/18% 

4 CP20 
8/36 63/31 72/16% 

5 CN1 12/98 29/38 86/12% 

0 CN2 9/11 91/91 71/17% 

7 CF10 1/11 37/31 9/22% 

2 CF20 88/12 22/97 12/11% 

9 C P10N1 
81/92 1/37 33/13% 

16 C P10N2 
22/96 79/91 81/11% 

11 C P15N1 
78/91 12/38 8/7% 

12 C P15N2 
16/93 26/38 17/12% 

13 C P20N1 81/32 71/31 32/11% 

14 C P20N2 
22/92 71/31 92/11% 

15 C P10F10 1/92 11/92 23/19% 

10 C P10F20 81/11 91/92 91/16% 

17 C P15F10 26/97 12/38 11/12% 

12 C P15F20 
22/96 33/37 23/12% 

19 C P20F10 98/91 21/39 11/23% 

26 C P20F20 1/91 26/31 27/21% 

 

است. با توجه به شكل  نشان دادهدر شرايط عادي و در محيط تسريع شده فاضالب حاوي پودر پوزوالن طبيعي را هاي ( مقاومت فشاري نمونه1در شكل ) 

. باشيممي مل آوري روز ع 28شود كه با افزايش درصد جايگزيني پودر پوزوالن بش آقاج به جاي سيمان، شاهد افت مقاومت فشاري در پايان دوره ( مالحظه مي1)

 اند.% نسبت به نمونه شاهد دچار افت مقاومت فشاري شده36/12حدود  CP20% و نمونه 76/9حدود  CP15%، نمونه 69/2حدود  CP10روزه نمونه  28 فشاريمقاومت 

بعد از اند. نمونه شاهد روزه خودشان دچاركاهش شده 28هاي قرار گرفته شده در اسيد نسبت به مقاومت فشاري گردد مقاومت فشاري تمام نمونهمشاهده مي همچنين

مقاومت فشاري  ،وري در محيط تسريع شدهغوطه روز 61در سن  .است % كاهش مقاومت روبرو شده81/32روز قرار گيري در محيط تسريع شده فاضالب با  61

توان به شروع شدن فعاليت پوزوالني، پوزوالن بش ت. علت اين روند را مي% كاهش يافته اس72/16% و 37/18%، 31/26به ترتيب  CP20و  CP10 ،CP15هاي نمونه

 آقاج دانست. 
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 های حاوی پوزوالن بش آقاجمقاومت فشاری نمونه -1شکل 

 

به نمونه  نانوسيليس  و رفت با افزودن ميكروسيليسشود. همانطور كه انتظار ميديده ميفاقد پوزوالن طبيعي بش آقاج  هايمقاومت فشاري نمونه (2در شكل )

يابد. مقاومت فشاري افزايش مي ،مصرفيو نانو سيليس يابد. با افزايش درصد ميكروسيليس روزه، مقاومت فشاري افزايش مي 28شاهد،  بعد از پايان دوره عمل آوري 

باعث كاهش و نانوسيليس اند. مصرف ميكروسيليس خوردگي شدهها بعد از قرار گيري در محيط تسريع شده فاضالب دچار نكته قابل توجه اين است كه تمامي نمونه

   يابد.تنزل مي% 12/11ميزان افت مقاومت به   درصد ميكروسيليس 21ميزان افت مقاومت شده است بطوري كه با مصرف 

آزاد ناشي از خمير  (Ca(OH)2)كلسيم  آن با محلول هيدروكسيد SiO2))شود تا سيليس فعال به مخلوط بتن باعث ميو ميكروسيليس افزودن نانوسيليس 

اهش نفوذ پذيري و سيمان موجود در منافذ مويين تركيب گردد و كريستال سيليكات كلسيم نامحلول توليد نمايد و در نهايت باعث تراكم ساختار خمير سيمان و ك

هاي مويين عمل كنند را لوله توانند به عنوان نافذ ريز موجود در بتن را كه ميدر بتن به عنوان پركننده عمل كرده و مهاي مصنوعي پوزوالن .افزايش مقاومت بتن گردد

 تخريبي عوامل دربرابر بتن م دوا و مقاومت براي كه است ازعواملي يكي نفوذپذيري يابد.مي كاهشهاي هيدروژن و سولفات كنند در نتيجه مقدار نفوذ يونپر مي

 درون آرماتورهاي برروي ونيز سيمان خمير برروي شيميايي واكنشهاي و بتن داخل مي توانندبانفوذبه خارجي شيميايي اتتركيب ميدانيم زيراهمانطوركه است موثر

 .[11]اثربگذارند بتن

 

 
 میکروسیلیس در مقاومت فشاری بتن ومقایسه تاثیر نانوسیلیس  -2شکل 

 

% نانوسيليس 1% پوزوالن بش آقاج و 11حاوي  روزه نمونه 28مت فشاري گردد كه مقاو(، مالحظه مي3با توجه به نتايج  ارائه شده در شكل )

(CP10N1)  نانوسيليس 1% پوزوالن بش آقاج با 21% و 11هاي حاوي روزه نمونه 28% افزايش داشته است. اما مقاومت فشاري 23/1نسبت به نمونه شاهد %

(CP15N1  وCP20N1 نسبت به نمونه شاهد به ترتيب )كاهش داشته است. واضح است كه با افزايش ميزان مصرف پوزوالن بش آقاج، از 12/1% و 12/1 %
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ها در محيط شبيه سازي شده فاضالب نمونه  شود با قرار گيري همانطور كه مالحظه مي .تاثير نانوسيليس در ارتقاي مقاومت فشاري نمونه ها كاسته مي شود

 شود.از مقاومت آنان كاسته مي

ها در برابر اسيد % نانو سيليس به همراه پوزوالن بش آقاج باعث بهبود مقاومت نمونه1شود كه استفاده از تركيب (، مالحظه مي3در شكل )

ي باال % نانو سيليس، دوام در محيط اسيد1روزه كامالً واضح است كه با افزايش درصد جايگزيني پوزوالن به نمونه حاوي  61است. در سن  سولفوريك شده

% دچار 32/11% و 8/7%، 33/13به ترتيب  CP20N1و  CP10N1 ،CP15N1هاي وري در محيط تسريع شده فاضالب نمونهروز غوطه 61رود.  بعد از مي

ي از روزه به اين دليل است كه نانو سيليس بخش عظيم 61در سن  CP15N1نسبت به نمونه   CP20N1اند. علت كاهش دوام نمونه كاهش مقاومت شده

شود، پوزوالن بيشتري در نمونه بدون انجام فعاليت پوزوالني هيدروكسيدكلسيم خمير سيمان را مصرف كرده است و مصرف پوزوالن طبيعي بيشتر باعث مي

  هاي خنثير زدن سنگدانهكند و به تدريج شروع به دوباقي مانده و فقط بعنوان يك پركننده خنثي باشد. اسيد ابتدا سطح بتن را خورده و به داخل نفوذ مي

 دهد.تر اجازه نفوذ به اسيد را ميدهد و در نتيجه راحتكند، در اين حالت پركننده خنثي هيچ مقاومتي در برابر اسيد سولفوريك از خود نشان نميمي
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 % پوزوالن بش آقاج26% و 15%، 16% نانوسیلیس و 1مقاومت فشاری نمونه های حاوی   -3شکل 

 

 28يابد. در سن % نانوسيليس،كاهش مي2حاوي هاي شود با افزايش پودر پوزوالن بش آقاج مقاومت فشاري نمونهمالحظه مي (9در شكل ) همانطور كه

% نانوسيليس به 2درصد پوزوالن بش آقاج بعالوه  21و  11، 11هاي حاوي % افزايش مقاومت و نمونه12/21( به ميزان CN2) روزه، نمونه بدون پوزوالن بش آقاج

% نانو سيليس به همراه پوزوالن بش 2شود كه استفاده از تركيب اند. مالحظه مياشتهدرصد افزايش مقاومت نسبت به نمونه شاهد د 12/1و  71/3، 11/11ترتيب به ميزان 

و  CP10N2 ،CP15N2هاي وري در محيط تسريع شده فاضالب نمونهروز غوطه 61است. بعد از  ها در برابر اسيد سولفوريك شدهآقاج باعث بهبود مقاومت نمونه

CP20N2  درصدي نمونه شاهد واضح است كه تركيب 81/32اند، كه با توجه به كاهش مقاومت % دچار كاهش مقاومت شده92/11% و 17/12%، 81/11به ترتيب %

شود. همان طور كه انتظار داشتيم با افزايش درصد نانو سيليس مصرفي در بتن از مقدار مي هاي بتنيام نمونه% نانوسيليس با پوزوالن بش آقاج باعث بهبود دو2

ماند در نتيجه افزايش پوزوالن مصرفي در نتيجه مقدار بيشتري از پوزوالن طبيعي مصرفي بعنوان پركننده در مخلوط باقي مي ،شودموجود كاسته ميهيدروكسيدكلسيم 

كاهش مقاومت زوالن طبيعي، درصددرصد جايگزيني سيمان با پو با افزايششود كه مي   گذارد، بنابراين مالحظه هاي بتني نمياي بر افزايش دوام نمونهتاثير قابل توجه

 .يابدافزايش ميفشاري 
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 % پوزوالن بش آقاج26% و 15%، 16% نانوسیلیس و 2ی حاوی مقاومت فشاری نمونه ها -4شکل

 

باشد. درصد مي ها ، نسبت به نمونه شاهد( حاكي از بهبود قابل توجه مقاومت فشاري نمونه1روز، در شكل ) 28بررسي نتايج آزمون مقاومت فشاري در سن 

شود مشاهده مي همچنين. باشد% مي28/8% و 12/12%، 86/17نمونه شاهد به ترتيب، نسبت به  CP20F10و  CP10F10 ،CP15F10افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي 

( در طول مدت قرارگيري در محيط اسيدي داراي درصد كاهش CP20F10و  CF10،CP10F10 ،CP15F10درصد ميكروسيليس )11هاي داراي نمونه كه تمامي

كرد. در مرحله اول با تركيب پووالن طبيعي و مصنوعي، از مقدار  مرحله تقسيمتوان به دو مقاومت را مياين روند بهبودي مقاومت كمتري نسبت به نمونه شاهد هستند. 

شود. در مرحله دوم نيز در اثر واكنش كه عوامل اصلي آسيب ديدگي بتن هستند كاسته مي C3Aشود در نتيجه از هيدروكسيد كلسيم و سيمان موجود در بتن كاسته مي

درصد ( 1شود. در جدول )تر است تبديل ميومكه  داراي ساختاري مقا C-S-Hباشد به يدكلسيم كه داراي ساختار كم مقاومتي در برابر اسيد ميپوزوالني هيدروكس

درصد كاهش  شود با افزودن پودر پوزوالن بش آقاجهمان طور كه مالحظه مي شود.ها مشاهده ميروزه نمونه 28نسبت به مقاومت  روزه 61كاهش مقاوت فشاري 

% شاهد بيشترين كاهش درصد مقاومت فشاري هستيم، اما 11يابد. نكته قابل توجه اين است كه با افزودن پودر پوزوالن بش آقاج به اندازه مقاومت فشاري، كاهش مي

 يابد.% اين درصد كاهش، افزايش مي21% و 11با افزايش مقدار پوزوالن مصرفي به 
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 % پوزوالن بش آقاج26% و 15%، 16% میکروسیلیس و 16مقاومت فشاری نمونه های حاوی  -5شکل 
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روزه خواهيم بود.  28شود با افزايش درصد جايگزيني سيمان با پودر پوزوالن بش آقاج، شاهد افت مقاومت فشاري مالحظه مي (6) در شكل همانطور كه

% 61/12%، 23/3(، به ترتيب CF20% ميكروسيليس )21نسبت به مقاومت فشاري نمونه حاوي  CP20F20و   CP10F20 ،CP15F20هاي روزه نمونه 28مقاومت فشاري 

( در CP20F20و  CF20 ،CP10F20 ،CP15F20درصد ميكروسيليس ) 21هاي داراي شود تمامي نمونهمشاهده مي همان طور كه اند.% كاهش مقاومت داشته73/19و 

ودن پودر پوزوالن با افز روز 61در سن  شايان ذكر است كه طول مدت قرارگيري در محيط اسيدي داراي درصد كاهش مقاومت كمتري نسبت به نمونه شاهد هستند.

-روز درصد كاهش مقاومت فشاري نمونه 61يابد. در سن مي( افزايش CF20درصد ميكروسيليس ) 21بش آقاج درصد كاهش مقاومت فشاري، نسبت به نمونه داراي 

نمونه شاهد در  %81/32ه به كاهش مقاومت باشد كه با توج% مي27/21% و 23/12%، 91/16%، 12/11به ترتيب برابر با  CP20F20و  CF20،CP10F20 ،CP15F20هاي 

 اند.محيط اسيد سولفوريك، دوام بهتري در برابر اسيد از خود نشان داده
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 % پوزوالن بش آقاج26% و 15%، 16% میکروسیلیس و 26مقاومت فشاری نمونه های حاوی  -0 شکل

 

  شود. تمامي ( مشاهده مي6اند در جدول)روز در محيط اسيد سولفوريك قرار گرفته 61هاي كه به مدت نتايج كاهش وزن تمامي نمونه

 29وري در اسيد سولفوريك با آب شسته و به مدت روزه غوطه 61اند و بعد از پايان دوره در حوضچه اسيد توزين شده وريها قبل از غوطهنمونه

هاي بتني اند، اختالف اين دو وزن نشان دهنده ميزان كاهش وزن نمونهگراد خشك شده سپس دوباره توزين شدهدرجه سانتي 22تا  21ساعت در دماي 

 باشد.( مي78/11%) CP20F20اند، اما بيشترين كاهش وزن متعلق به نمونه ها دچار كاهش وزن شدهشود تمامي نمونهمالحظه مي باشد. همانطور كهمي

باشد كه با كامالً واضح مي. باشندكمتري نسبت به نمونه شاهد مي راي كاهش وزناد CP20F20ها به جز نمونه باشد كه تمامي نمونهشايان ذكر مي

دهد. در ميان صد جايگزيني سيمان با پوزوالن بش آقاج مقاومت بتن در برابر اسيد سولفوريك بهتر شده وكاهش وزن كمتري رخ ميافزايش در

 باشد. مي (CP20)آقاج درصد پودر پوزوالن بش 21هاي طبيعي و مصنوعي، كمترين كاهش وزن متعلق به نمونه حاوي پوزوالن
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 %(WLهای بتنی )زن نمونهدرصد کاهش و -7 جدول

 06درصد کاهش وزن  طرح

 روزه

 06درصد کاهش وزن  طرح

 روزه

1 C 8/2% 11 C P15N1 
26/6% 

2 CP10 
73/6% 12 C P15N2 

87/8% 

3 CP15 
38/1% 13 C P20N1 32/7% 

4 CP20 
18/9% 14 C P20N2 

62/7% 

5 CN1 
66/7% 15 C P10F10 6/7% 

6 CN2 
11/8% 16 C P10F20 1/8% 

7 CF10 
8/6% 17 C P15F10 2/8% 

8 CF20 
8/6% 18 C P15F20 

6/8% 

9 C P10N1 73/1% 19 C P20F10 8/2% 

11 C P10N2 1/8% 21 C P20F20 78/11% 

 

 

 گيرینتيجه .6
 

  اشيم. نتايج آزمايشات نشان بروزه مي 28با افزايش ميزان جايگزيني پودر پوزوالن بش آقاج  به جاي بخشي از سيمان مصرفي شاهد افت مقاومت فشاري

تواند افت مقاومت فشاري ناشي از كاهش سيمان مصرفي را باشد و نميروزه فعاليت پوزوالن بش آقاج چندان زياد نمي 28دهد كه در يك دوره مي

 د.باشمي رف سيمان جايگزين شده، قابل قبولهاي ناشي از مصجبران نمايد. اما اين كاهش، با توجه به كاهش هزينه

 باشد.همانطور كه انتظار داشتيم فعاليت پوزوالني نانوسيليس و ميكروسيليس بيشتر از پوزوالن بش آقاج مي 

 هاي حاوي پوزوالن بش آقاج براي جبران توان از آنها در بتنبا توجه به فعاليت زياد پوزوالني ميكروسيليس و نانو سيليس و افزايش مقاومتي آنها مي

 ز پوزوالن بش آقاج استفاده نمود.كاهش مقاومت ناشي ا

 شوند. هاي مصنوعي و طبيعي باعث بهبود خواص مقاومتي و دوام بتن ميمصرف پوزوالن 

 ها در محيط اسيدي، مقاومت فشاري آنها كاهش يافته ها در محيط شبه سازي شده، رويت گرديد كه با قرار گيري نمونهدر آزمايش مقاومت فشاري نمونه

روز  61بعد از  C P15N1باشد. نمونه % پوزوالن بش آقاج مي11% نانوسيليس و 1تيجه )كمترين كاهش مقاومت( مربوط به نمونه حاوي است. بهترين ن

 % كاهش مقاومت فشاري شده است.8/7وري در اسيد سولفوريك دچار غوطه

 نمونه باشد. % پوزوالن بش آقاج مي21ه حاوي مربوط به نمون ها مالحظه شد بهترين نتيجه )كمترين افت وزن(بعد از توزين نمونهCP20  روز  61بعد از

 شده است. افت وزن %18/9وري در اسيد سولفوريك دچار غوطه

 شود و با جايگزيني اين پوزوالنفاضالب مي جايگزيني بخشي از سيمان با پوزوالن طبيعي بش آقاج موجب بهبود ريز ساختار و پايايي بتن در محيط     

از پوزوالن طبيعي  استفادههاي بتني را افزايش داده و از تخريب زودرس آنها در اثر حمله اسيد سولفوريك جلوگيري نمود. بنابراين ان عمر مفيد لولهتومي

 .است اسيد سولفوريك برابر در بتن مقاومت براي افزايش هاه را ترينساده از يكي بتن در بش آفاج

 
 

 قدردانی .7
 

مهندس ابراهيم اكرمي و مسئولين محترم جناب آقاي دانند كه از همكاري و همراهي صميمانه مديريت شركت بنيان بتن مشهد، بويژه د الزم مينويسندگان برخو

 آزمايشگاه جناب آقايان مهندس جواد مروتي و مهندس رسول داوودي  قدرداني نمايند، زيرا بدون همياري آنان، انجام اين پژوهش ميسر نبود.
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 مراجع .8
 

     ، مركز، دومين كنفرانس ملي بتن ايران"زا بر جذب آب نيم ساعته و مقاومت ويژه الكتريكي بتنتاثيرموادحباب "(، 1382)مهر  11 ،.م تدين، ،[ شيباني، ا.1]

 .هاي بين المللي رازيهمايش

دومين كنفرانس  "د دو جزئي و سه جزئي مبتني بر خاكستر بادي ريز و معمولي و سربارههاي توانمنخواص بتن بررسي "(، 1382)مهر  11 ،.ح زنگانه، ،.ع.ر [ باقري،2]

 .هاي بين المللي رازيمركز همايش ،ملي بتن ايران

سيستان دانشگاه ، پايان نامه كارشناسي ارشد سازه، "هاي آب و فاضالب و نحوء پيشگيري آنبررسي خوردگي ميكروبي لوله"(، 1372خرداد ) ناصري، ش.،[ 3]

 وبلوچستان.

[4]Hewayde, Esam, M.L. Nehdi., (2007), “Using concrete admixtures for sulphuric acid resistance”, Institution of Civil 

Engineers (ice), pp25-35. 

[5] Monteny, J., (2000), “Chimical, microbiological, and in situ test methods for biogenic sulfuric acid corrosion of 

concrete”, Cement and Concrete Research 30 (2000), pp 623-634. 

[6] De Beliea, N., Monteny, J., (2004) “ Experimental research and prediction of the effect of chemical and biogenic 

sulfuric acid on different types of commercially produced concrete sewer pipes”, Cement and Concrete Research 34 

(2004) 2223–2236, 2004. 

 .عمراننشريه  .آوري فاضالبهاي جمعهاي بتني شبكههاي پيشگيري از خوردگي لولهروش(، 1372بهمن )،ندافي، ک.، [7]

[8] Willem De Muynck., (2009), “Effectiveness of admixtures, surface treatments and antimicrobial compounds against 

biogenic sulfuric acid corrosion of concrete”, Cement & Concrete Composites 31 (2009), pp 163–170. 

 دومين كنفراس ملي بتن ايران.، "ولفوريكاسيدس برابر در پرليت پودر شامل خودتراكم بتن دوام بررسي "(، 1382مهر ) 11 ،.موسوي نژاد،س.ح ،.[ فالح،غ. ر2]

اولين كنفرانس بين  ،"هايي بتني فاضالبروهاهاي مقاوم سازي لولهبررسي روش"(، 1387) ،ا. مرادي، ،ف. نجائي آبادي، ،ا.ع. اهري آبش احمدلو،، [پريش،ي.11]

 .اي،تبريزالمللي مقاوم سازي لرزه

 


