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 خالصه

( تولید شده، در     گاز سولفید هیدروژن ) باشد. در مجاری فاضالبهای فاضالب مطرح میامروزه بتن به عنوان یکی ازمصالح اصلی مورد استفاده در ساخت لوله

درمقاله حاضر نحوۀ تهاجم اسید سولفوریک و مکانیزم رفتاری . شودهای هوازی با رطوبت موجود در تاج لوله واکنش داده و اسید سولفوریک تولید میر باکتریحضو

های متداول برای شبیه سازی بتن روش. یکی از شده استدر برابر اسید سولفوریک پرداخته  ی طبیعی و مصنوعیهابتن بررسی شده و در نهایت به بررسی نقش پوزوالن

های مکعبی با ابعاد است. در تحقیق حاضر نمونه فاضالبتر نسبت به محیط واقعی در محلول اسید سولفوریک قوی های بتنینمونه ، قرار دادنمحیط فاضالبدر معرض 

گیرند. با تعیین افت قرار می PH=1عمل آوری در محلول اسید سولفوریک با روز  82های بش آقاج، میکروسیلیس و نانوسیلیس بعد از متر حاوی پوزوالنسانتی 51

های حاوی پوزوالن طبیعی و دهد، نمونهنتایج نشان می شود.های مختلف طراحی شده بررسی میمیزان دوام بتن روز 06مدت زمان ها در وزن و کاهش مقاومت نمونه

 در محیط اسیدی هستند. مصنوعی دارای شرایط بهتری نسبت به نمونه شاهد

 

 اسید سولفوریک، میکروسیلیس، نانوسیلیس، فاضالب، پوزوالن بش آقاجکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه    .1

 

-است. آسیب پذیری این ماده ساختمانی در محییط  شده ایدوام بتن توجه فوق العاده به مسئلهها، های اخیر بعلت استفاده روزافزون از بتن در سازهدر سال

های بتنی را بدنبال دارد. انجام تعمیرات، مشکل و در برخی موارد عمالً غیر ممکن است، لیذا عمیر مفیید بیتن در زمیان      سازی سازهزمهاجم، تعمیرو باهای 

های ه واکنشهای بتنی برای عمر معین فقط با بررسی روند پیچیدطرح و ساخت سازه باید بررسی و مورد تضمین قرار گیرد. مساله پیش بینی و طرح سازه

هیای عناصیر مهیاجم    این ماده ساختمانی و عوامل محیط قابل حل است یعنی برای تهیه بتنی که در برابر حمالت مهاجم محیط مقاوم باشد، درک مکانیسم

وان روشیهای  تی در محیط سازه، الزم و ضروری است. با درک کامل روندهای شیمیایی، فیزیکیی و تکنولیوژی کیه در تخرییب بیتن دخالیت دارنید، میی        

وع اصیلی بحید دوام بیتن    های متقابل بتن و بتن مسلح با محیط خیارجی موضی  حفاظتی مناسب را در قالب ضوابط پیشنهادی ارائه نمود لذا تشریح واکنش

 .[5]باشدمی

مورد استفاده در فاضالب های بتنی سازه باشد.های فاضالب مطرح میامروزه بتن به عنوان یکی ازمصالح اصلی مورد استفاده در ساخت لوله

. [8شوند]شوند اما بعضی اوقات فقط با گذشت چندین سال در اثر حمله اسید سولفوریک دچار خوردگی میسال طراحی می 16بصورت معمولی برای 

های غیر متعارف نشست، های زیرزمینیآلودگی زمین و آب باعد بروز مشکالتی نظیر کاهش توانایی انتقال فاضالب، ایجاد ،خوردگی سیستم فاضالب

 [.3شود]و ایجاد حفرات در زمین و ... می

 
 

  مکانیزم خوردگی .2
 

                                                 
1

 استادیار  
  دانشجوی فوق ليسانس سازه 2
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شامل دو دسته هستند: دسته  هایباکتر نیا[. 9ها مشارکت دارند]، باکتریهای فاضالبلولهکشف کرد که در فرآیند خوردگی  Parker 5491در سال 

. وقتی مجموعه شرایط برای گوگرد دکنندهیاکس هاییدسته دوم باکترو  مطلق هستند یهوازیو ب یکه گرم منف ،کننده سولفات ایاح هاییاول باکتر

نمایند. این گاز در اثر تالطم وارد تولید می    فات را احیا کرده و گاز سولها احیا کننده سولفات فراهم باشد، این باکتری یهاحضور و رشد باکتری

های اکسید کننده با گاز سولفید هیدروژن آزاد شده واکنش نشان داده و . در حضور رطوبت و اکسیژن باکتریشودمیهای فاضالب اتمسفر فوقانی لوله

خوردگی بتن . [1 ]گرددد در بتن سبب خوردگی بتن میاسیدسولفوریک با انحالل کربنات کلسیم موجو شود.در نتیجه اسید سولفوریک تولید می

 :نمایندهای ذیل مشخص میتوسط واکنش توسط اسید سولفوریک را عموماً

 

(5) Ca(OH)2 + H2SO4 →  CaSO4.2H2O 

(8) CaSiO2.2H2O + H2SO4 → CaSO4 + Si(OH)4 + H2O 

(3) 3CaSO4.2H2O + 3CaO.Al2O3 + 26H2O → 3CaO.Al2O3. 3CaSO4.32H2O 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

شود. اگیر چیه سیاختمان گیچ بصیورت      است که باعد ایجاد گچ میبتن ( Ca(OH)2) ، با هیدروکسید کلسیماولین واکنش اسید سولفوریک

در  .[9]معتقد هستند که ایین واکینش تنهیا نقیش ثانوییه در فرآینید خیوردگی دارد        ( برخی از محققان8/5-8/8) با ضریبدهد صعودی افزایش حجم می

تقدنید کیه   مورد تهاجم اسید سولفوریک، اگر چه غالبا تشکیل گچ گزارش شده اما در مورد نتایج تشکیل آن، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از مولفین مع

انید کیه   ودهگردد تا سرعت فرآیند تخریب کاهش یابد در حالیکه برخی دیگر از میولفین گیزارش نمی   غیر قابل حل بودن نسبی گچ تشکیل یافته سبب می

 .[0 ]نبساط و ترک خوردگی رخ خواهد دادبخاطر تشکیل گچ، ا

کند که بسیار مضر است. حجم اترینگایت چندین برابر ( تولید اترینگایت میC3Aاکنش بین گچ و آلومینات کلسیم هیدراته )در مرحله دوم و 

انید ایین   هیم بییان کیرده    برخیی برابر است ولیی   8اند که این افزایش حجم ردهاز محققین بیان ک برخیبزرگتر از حجم مواد اولیه تشکیل دهنده آن است. 

 .[9]ر داخلی و خوردگی ماتریس بتن استرسد. بنابراین ساختمان اترینگایت اساساً مسئول ایجاد فشانیز می 7افزایش حجم به 

هیا از چنید جهیت قابیل بررسیی      مصرف پوزوالن [.7استفاده از پوزوالن است] ، ها برای افزایش مقاومت بتن در برابر اسیدترین راهیکی از ساده

ای است سیلیسی ییا سیلیسیی و آلیومینی کیه در حضیور رطوبیت بیا آهیک )آهیک حاصیل از  هیدراتاسییون سییمان             با توجه به اینکه پوزوالن ماده ،است

کلسیم موجود در خمیر سیمان کاست از سیوی  از این ماده از مقدار هیدروکسید  توان با استفادهکند، میمعمولی( واکنش داده و خاصیت سیمانی پیدا می

شود از مقدار سیمان مصرفی کاسته و نتیجتاً از مقدار هیدروکسید کلسیم و آلومینات تیری کلسییم نییز    با توجه به اینکه پوزوالن جایگزین سیمان میدیگر 

   [.2]شودبتن می دوامهش داده و باعد باال رفتن مقاومت و انتقال را کاهای ناحیه شود. همچنین مصرف پوزوالن ضعفکاسته می
 

 

  برنامه آزمایشگاهی  .3
 

درصد و نانوسیلیس  86و  56های میکروسیلیس با نسبت، وزنی سیمان  درصد 86و  51، 56، 6 هایبش آقاج با نسبت طبیعی از پودر پوزوالن قیتحق نیدر ا

در نظر گرفته  9/6ها یکسان و برابر نیز برای تمام نمونه  (W/C)نسبت آب به مواد سیمانیاستفاده شده است.  وزنی سیمان درصد 3و  8 ، 5های  با نسبت

های ، استفاده شده است. ابعاد قالبACIهای اختالط اجزای تشکیل دهنده بتن از روش حجم مطلق مطابق آیین نامه شده است. جهت تعیین نسبت

باشد که در ساخت تمامی الزم به توضیح میمتر در نظر گرفته شده است. سانتی 51×51×51های برای تعیین مقاومت فشاری نمونهمکعبی استفاده شده 

( از فوق روان کننده استفاده شده است. این تحقیق  میلیمتر لحاظ شده است 566تا  71ها اسالمپ تمامی نمونه برای تامین اسالمپ مورد نظر)ها نمونه

شود. در میزان مقاومت فشاری هر طرح اختالط تعیین می و روز عمل آوری شده 82ها به مدت باشد، در مرحله نخست تمامی نمونهدو مرحله میشامل 

هش وزن با تعیین میزان افت مقاومت و کا قرار داده و  PH=1روز در محلول اسید سولفوریک با  06ها آنها را به مدت بعد از توزین نمونه ،مرحله دوم

ها به ( نمونهSL( و کاهش مقاومت فشاری )WLگیری کاهش وزن )توسط اندازه ،. مقاومت شیمیاییپردازیممی هابه بررسی تاثیر جایگزینی پوزوالن

 ترتیب توسط معادالت زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.
(9) WL(%) = ((W1- W2)/ W1)×100 

(1) SL(%) = ((F1- F2)/ F1)×100 
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مقاومت فشاری  F2و ها روزه  نمونه 82 مقاومت فشاری F1باشند و می اسید سولفوریک محلول در  وریها به ترتیب پیش و پس از غوطهوزن نمونه W2و  W1که 

 باشد.میاسیدسولفوریک   پس از قرارگیری در محیط نمونه

 

 

  مصالح مصرفی .4
 

اتر با نام -کربوکسیلیکپلیی از فوق روان کننده با پایه برای افزایش کارایدر این پژوهش از سیمان تیپ دو، تهیه شده در کارخانه سیمان شرق مشهد استفاده شده است. 

-71/9و به ترتیب در محدوده   ASTMد دانه بندی ماسه و شن مصرفی مطابق ملزومات استاندار است.ای روشن استفاده شده ا رنگ قهوهب Glenium 51Pتجاری 

پوزوالن بش آقاج، یک پوزوالن سیلیسیی   باشد.می  20/8باشد. مصالح سنگی مورد استفاده از نوع شکسته انتخاب و مدول نرمی ماسه  میلیمتر می  71/9-81میلیمتر و   6

قوچیان قیرار دارد. از ایین پیوزوالن در      -شهرستان قوچان و در قسمت جنوب غربی بزرگراه مشیهد کیلومتری  32باشد و از معدنی به همین نام که در فاصله آلومیناتی می

توصیییه کییرده کییه مجموعییه سییه اکسییید اصییلی       ASTM-C618شییود. اسییتاندارد  سییاخت سیییمان پییوزوالنی در کارخانییه سیییمان شییرق مشییهد اسییتفاده مییی      

(Fe2O3+Al2O3+SiO2 )  درصید و مجمیوع    60/8درصد محدود شود، که افت سرخ شدن پیوزوالن   56درصد باشد و حداکثر افت سرخ شده به  76باید بیشتر از

قرار گرفته است. مشخصات شیمیایی پوزوالن بش آقاج، میکرو سیلیس و نانوسییلیس    ASTM-C618درصد بوده که در محدوده استاندارد  28/20سه اکسید اصلی 

 ( نشان داده شده است.3( و )8(، )5ترتیب در جداول ) بهمصرفی 

 

 ( نتایج تجزیه شیمیایی پوزوالن بش آقاج1جدول )

LOI P2O5 TiO2 SO3 K2O Na2O CaO Mgo Fe2O3 Al2O3 SiO2 

60/8% 56/6% 54/6% 6/6% 31/5% 60/3% 58/1% 55/5% 84/3% 64/59% 99/04% 

 

 میکروسیلیس( نتایج تجزیه شیمیایی 2جدول )

Cl SO3 P2O5 K2O Na2 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

 

69/6% 56/6% 50/6% 65/5% 35/6% 47/6% 94/6% 27/6% 38/5% 0/43% 

 

 مشخصات نانوسیلیس مصرفی( 3جدول )

 pH (m2/gr) سطح مخصوص (nm) سایز ذرات درصد ذرات جامد محلول نوع ذرات 

SiO2 36% 1/56-3/4 816-826 56-1/4 

 

 

 نتایج .5

 

 مقاومت فشاریافت  -5-1

 P ، نشانه بتن شاهد،Cباشد که الزم به توضیح می دهد.را نشان میآنها   ها و درصد کاهش مقاومتتایج مقاومت فشاری تمامی طرح( ن9جدول )

 .باشدنیز نشانه نانوسیلیس می Nنشانه میکروسیلیس و  Fنشانه پوزوالن طبیعی بش آقاج، 
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 نتایج آزمایش مقاومت فشاری ( 4جدول )

مقاومت فشاری  طرح

 (MPa)روزه22
 06مقاومت فشاری    

 (MPa)روزه

 کاهش مقاومت %      

SL 

1 C 98 82/81 25/34% 

2 CP10 22/96 53/36 3/80% 

3 CP15 96 01/38 37/52% 

4 CP20 25/30 03/36 72/50% 

5 CN1 14/92 49/32 20/54% 

0 CN2 9/16 91/95 71/57% 

7 CN3 55/15 75/93 97/59% 

2 CF10 5/16 37/31 30/84% 

4 CF20 22/18 84/97 17/56% 

 

شود که با افزایش درصد جایگزینی پودر پوزوالن بش آقاج به جای سیمان، شاهد افت ( مالحظه می5با توجه به شکل )

ای در درصد، تغییر قابل مالحظه 86به  51پوزوالن مصرفی از باشیم. همچنین با افزایش درصد مقدار می روزه 82 مقاومت فشاری

درصد وزنی سیمان با پوزوالن، شاهد  بیشترین افت مقاومت فشاری نسبت به  86شود. با جایگزین کردن مقاومت فشاری دیده می

بش آقاج، نتوانسته است به نحوء رسد که فعالیت پوزوالنی پوزوالن به نظر می% ( هستیم. 32/58مقاومت فشاری نمونه شاهد ) حدود 

ها با قرار گیری در محیط تمامی نمونهشود، همانطور که مالحظه می مطلوبی، افت مقاومت ناشی از کاهش سیمان را جبران نماید.

 ( %25/34حدود  ) در نمونه شاهد ،بیشترین افت مقاومت همانطور که انتظار داشتیم .اندتسریع شده فاضالب دچار افت مقاومت شده

ج روند افت بش آقاپوزوالن طبیعی  پودر سیمان با با افزایش میزان جایگزینیشود ( نیز مشاهده می8همچنین در شکل) شود.دیده می

باشیم به طوری که درصد پوزوالن طبیعی به نمونه شاهد، شاهد کاهش شدید افت مقاومت می 56با افزودن  یابد.کاهش می، مقاومت

 رسد.می CP10درصدی در نمونه  3/80درصدی در نمونه شاهد به افت مقاومت  25/34افت مقاومتی 
 

 
 آقاج بش پوزوالن یحاو هاینمونه یفشار مقاومت راتییتغ -1شکل
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 های حاوی پوزوالن بش آقاجنمونهفشاری کاهش مقاومت روند  -2شکل

 

رفت، با افزودن میکروسیلیس به همانطور که انتظار میهای حاوی میکروسیلیس نشان داده شده است. فشاری نمونه( نتایج مقاومت 3در شکل )

افزایش  %4/81و  %82/54ترتیب نسبت به نمونه شاهد به  CF20و  CF10های بطوری که نمونه یابدافزایش میروزه  82 مقاومت فشاری ،نمونه شاهد

( مالحظه 9در شکل ) اند.های حاوی میکروسیلیس نیز با قرار گیری در محیط تسریع شده فاضالب دچار افت مقاومت شدهنمونه دهند.مقاومت نشان می

با کاهش مقاومت  (  CF20) درصد میکروسیلیس 86حاوی  بطوری که نمونه ،دهدرخ میشود با افزایش میکروسیلیس، کاهش مقاومت کمتری می

 .دهدبرابر اسید از خود نشان می% بهترین مقاومت را در 17/56

 

 
 میکروسیلیس های حاویتغییرات مقاومت فشاری نمونه -3شکل 

 

 
 میکروسیلیسهای حاوی نمونهفشاری روند کاهش مقاومت  -4شکل 
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هیدروکسید کلسیم موجود در بتن از بین دهد. در اثر این فعالیت، ت پوزوالنی زیادی از خود نشان مینانوسیلیس به واسطه سطح مخصوص بسیار زیادش، فعالی

شود. سیلیکات کلسیم هیدراته مهمترین عامل در استحکام خمیر سیمان به شمار می رود که می تواند خلل و فرج موجود در بتن، سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می رفته و

روزه نسبت به  82فشاری  شود که با افزودن نانو سیلیس، مقاومت( مشاهد می1در شکل ) [.4دد]جر به بهبود ریز ساختار بتن گربه ویژه در ناحیه انتقال را پر نماید و من

روز قرار  06های حاوی نانوسیلیس نیز بعد از یابد.  نمونهزایش می. این روند افزایش مقاومت فشاری با باال رفتن درصد نانوسیلیس مصرفی افبهبود یافته استنمونه شاهد 

 (0اند. در شکل )ها نسبت به نمونه شاهد مقاومت بهتری در برابر اسید از خود نشان دادهی نمونهاند اما تمامید سولفوریک، دچار افت مقاومت شدهگیری در محیط اس

  شود.کامالً مشهود است که با افزایش جاگزینی سیمان با نانو سیلیس از میزان کاهش مقاومت کاسته می

 

 
 نانوسیلیس یحاو هاینمونه یفشار مقاومت راتییتغ -5شکل

 

 
 سیلینانوس یحاو یهانمونهفشاری  مقاومت روندکاهش -0شکل

 

 وزن افت -5-2

-( مشاهده می7اند در شکل )روز در محیط اسید سولفوریک قرار گرفته 06های که به مدت نتایج کاهش وزن تمامی نمونه

با  وری در اسید سولفوریکغوطه روزه 06و بعد از پایان دوره  انداسید توزین شدهوری در حوضچه ها قبل از غوطهشود. تمامی نمونه

، اختالف این دو وزن نشان نداهگراد خشک شده سپس دوباره توزین شددرجه سانتی 88تا  86ساعت در دمای  89آب شسته و به مدت 

اند، اما بیشترین ها دچار کاهش وزن شدهشود تمامی نمونهباشد. همانطور که مالحظه میمی های بتنینمونه دهنده میزان کاهش وزن

پوزوالن بش آقاج  جایگزینی سیمان با باشد که با افزایش درصدباشد. کامالً واضح می%( می2/4کاهش وزن متعلق به نمونه شاهد )

های طبیعی و مصنوعی، کمترین ندهد. در میان پوزوالکاهش وزن کمتری رخ میبرابر اسید سولفوریک بهتر شده و مقاومت بتن در

های دارای باشد. نکته قابل توجه این است که نمونهمی( CP20آقاج )درصد پودر پوزوالن بش 86کاهش وزن متعلق به نمونه حاوی 

از خود نشان  PH=1وری در محلول اسید سولفوریک با روز غوطه 06درصدهای مختلف میکروسیلیس کاهش وزن یکسانی بعد از 

 اند.کاهش وزن شده ،های دارای نانوسیلیس نیز با افزایش درصد نانوسیلیس مصرفی دچار افتاند. نمونهداده
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 (%WL) های بتنینمونه کاهش وزن درصد -7شکل 

 

 گیرینتیجه .5
 

 باشد الزم است پیش می های تعمیر و نگهداری در مجاری فاضالب که در معرض خوردگی اسیدی قرار دارند سنگینبا توجه به اینکه هزینه

 ای شود.کیفیت بتن مصرفی توجه ویژههای بتنی، به لوله از ساخت

 شود و با جایگزینی این فاضالب می جایگزینی بخشی از سیمان با پوزوالن طبیعی بش آقاج موجب بهبود ریز ساختار و پایایی بتن در محیط

بنابراین  و از تخریب زودرس آنها در اثر حمله اسید سولفوریک جلوگیری نمود. های بتنی را افزایش دادهتوان عمر مفید لولهپوزوالن می

 .است اسید سولفوریک برابر در بتن مقاومت برای افزایش هاه را ترینساده از یکی بتن در از پوزوالن طبیعی بش آفاج استفاده

 اند.مقاومت بهتری نسبت به نمونه شاهد از خود نشان داده سولفوریک های حاوی پوزوالن طبیعی و مصنوعی در برابر اسیدتمامی نمونه 

  درصد میکروسیلیس 86نمونه حاوی  ،مقاومت فشاری افتاز لحاظ (CF20 ) حاوی  نمونه ،%  و از لحاظ کاهش وزن12/56مقاومت  افتبا

 معرفی شدند. فاضالبها در محیط نمونه ترین% مقاوم12/9با کاهش وزن ( CP20) آقاجدرصد پوزوالن طبیعی بش 86

 دهد که با توجه به اینکه مواد پوزوالنی توانمند همچون میکروسیلیس و نانوسیلیس یا در کشور بصورت محدود و نتایج حاصله نشان می

رین تواند یکی از بهتشوند، پوزوالن طبیعی بش آقاج میشوند یا اینکه با قیمت گزاف از کشورهای دیگر وارد میقیمت زیاد تولید می

 ها برای استفاده در مجاری بتنی فاضالب باشد.گزینه

 

 قدردانی   .6
 

مشهد کمال کارخانه سیمان شرق آزمایشگاهی شرکت بنیان بتن مشهد و های مدیریت و مسئولیندانند از زحمات و حمایتنویسندگان مقاله برخود الزم می

 تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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