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  :چكيده
به مخازن بتن مسلح براي ذخيره محصوالت نفتي از جمله پيشرفت هاي علمي كه در چند سال اخير صورت گرفته،تغييرمخازن فوالدي 

اكنون اكثر مخازن .بتن به علت هزينه تعمير و نگهداري و مقاومت در برابر آتش و انفجار در زمان جنگ بوده استهدف از تغيير فوالد به .ميباشد
با وجود استفاده گسترده از بتن،محققان را به .ن در خاكوزمينهاي نفتي ساحلي و مخازن مدف:بتني براي ذخيره نفت در زير آب بكار ميروند مانند

استفاده از افزودني ها و پوزوالنهاي طبيعي و مصنوعي در ،از جمله راه حل ها. اومت و دوام باال سوق دادمقيد بتني با پژوهش بيشتر در خصوص تول
زمانيكه پوزوالنها در سيمان حضور دارند ميتوانند بتدريج با آهك موجود در خمير سيمان و آب واكنش داده و هيدرات هاي سيليكاتي .بتن ميباشد

كلينوپتيلوليت رايج .ژل چسباننده توليد كنند كه سبب افزايش مقاومت و بهبود ساير خواص مكانيكي خمير سيمان ميگردد مناسب را به صورت
تازه و دوام بتن اده نموده تا بتوان اثر آن را بر ترين زئوليت طبيعي به عنوان پوزوالني كه از طريق جايگزيني با سيمان پورتلند در تركيب بتن استف

  .رسي نمودسخت شده بر

ثير جايگزيني سيمان تأ در مرحله نخست.ثير نفت سفيد بر بتن معمولي و حاوي پوزوالن زئوليت صورت گرفته استاين پژوهش به منظور بررسي تأ
روز  28از روزه ارزيابي شده و در مرحله ي بعد نمونه هاي شاهد و درصدهاي مختلفي از اين پوزوالن پس  28بر مقاومت)كلينوپتيلوليت(با زئوليت

نتايج نشان .سپس مقاومت فشاري و درصد جذب اندازه گيري و مقايسه ميشود.در نفت سفيد قرار  ميگيرد 60،42،7عمل آوري در سه دوره زماني
 همچنين با قرارگيري نمونه ها در محيط نفت سفيد،شاهد كاهش مقاومت.روزه ميگردد28عث بهبود مقاومت فشارياميدهد كه پوزوالن زئوليت ب

 10ابد ولي براي سطح جايگزيني ي و مقاومت بتن با طرحهاي مختلف كاهش مي با افزايش زمان غوطه وري در نفت سفيد،ميزان دوام.خواهيم بود
روز نسبت به طرح شاهد در مدت زمان غوطه وري  60 درصد بيشترين افت،در 20سطح جايگزيني  براي و درصد زئوليت،كمترين افت مقاومت

در طرح هاي مختلف .ابدي ميزان درصد جذب بتن با افزايش زمان غوطه وري افزايش مي.كه نشان از بهبود دوام بتن دارديدهد،بدست ميكسان 
  .يابدي هرچه ميزان جذب نفت بيشتر باشد كاهش مقاومت نيز افزايش م

  بتن،پوزوالن زئوليت،نفت سفيد،مقاومت فشاري، جذب نفت :واژه هاي كليدي
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 مقدمه .1

به توسعه صنعتي و پيشرفت هايي كه در چند صد سال اخير به وجود آمـده اسـت هـر روزه تحقيقـات بيشـماري جهـت       با توجه 
و مطالب فراوان پيرامون عمران مسلماً يكي از پيشرفت هاي علمي مورد توجه در جهان موضوع  .تسريع اين روند صورت مي گيرد

با توجه به گستردگي مصرف .  .فوالد، بتن و مزايا و معايب آن گرديدشامل استفاده از  بيشتر توجه عمراندر صنعت  .آن مي باشد
بشر هميشه در زمينـه   ، از ابتداي ساخت سيمان و بتن ،... بتن در ساخت سازه هاي مختلف و وجود خطراتي از قبيل زلزله ، باد و 

ها توليد بتني با تراكم و انسجام بهتر و البته اقتصـادي تـر    هدف نهايي اين تالش. توليد بتني با خواص مطلوبتر تالش كرده است
كه فراورده هاي نفتي در تماس مستقيم با آن بوده و همچنين لوله هاي ) بتني (وجود مخازن بتني و مدفون در خاك  .بوده است

ر يثتـأ  موجب انجام تحقيقـات  در پااليشگاه ها ، سكوها و ريزش محصوالت نفتي بر كف هاي بتنيانتقال حاوي فرآورده هاي نفت 
از جمله خصوصيات بتن كه در طراحي سازه ها حائز اهميت مي باشد داشتن مقاومت باالتر و .شده استفرآورده هاي نفتي بر بتن 

اسـتفاده از افزودنـي هـا و     در نظر گرفتنـد، كاهش هزينه هاي اقتصادي مي باشد از جمله راه حل هايي كه محققان براي اين امر 
اثـر زيانبـار آنهـا را     وگـردد   كاهش هزينـه هـا  خواص مكانيكي،دوام، تا موجب بهبودبوده طبيعي و مصنوعي در بتن الن هاي پوزو

ش فازهاي آليت و آهك موجود در خمير سيمان با آب واكنباعث شود مي تواند بتدريج،پوزوالن ها در سيمان  حضور .خنثي نمايد
. تركيب شوند و هيدرات هاي سيليكاتي مناسب را بـه صـورت ژل چسـباننده توليـد كننـد     در محيط مرطوب  د و بليت ايجاد نماي

همچنـين كـاهش    .توليد اين مواد چسباننده به مرور زمان فضاهاي خالي را پر مي كنند زيرا حجم آن از مواد اوليه بيشـتر اسـت   
گردد و دوام آن در برابر حمالت شيميايي  فضاي خالي موجب افزايش نفوذ ناپذيري خمير شده و جذب آب خمير سيمان كم مي

   ]2و1[.بدليل نفوذ كمتر آب افزايش مي يابد

جهت انجام واكنشهايي تكميلي ، پـوزوالن هـا بايـد منتظـر توليـد هيدروكسـيد        مطمئناً وقتي پوزوالن ها جايگزين سيمان شوند
وزوالني اندكي طوالني تر مي شود و مقاومت هـاي اوليـه   اوليه و نهايي سيمانهاي آميخته پ كلسيم بمانند و به همين دليل گيرش

  ]3.[كاهش مي يابد) بسته به درصد پوزوالني مصرفي(درصد  15تا  5بميزان حدود 

نتايج مبين ميزان باالي جذب نفت در مراحل اوليه غوطه وري و كاهش آن با گذشـت زمـان را نشـان    بر اساس تحقيقات گذشته 
اوليه بدليل خشك بودن نمونه قبل از  غوطه وري و چسبندگي كم نفت خام بـه كـار رفتـه مربـوط     جذب باال در مراحل . ميدهد 

درصد در مقايسه با نمونه  25/12حدود ) تحت بارگذاري كوتاه مدت(روز غوطه وري  60در آزمايش مقاومت فشاري پس از  .است
  ]4[.هاي غيرغوطه ور كاهش مقاومت داشته است

زئوليت در بـتن سـبب افـزايش    .ده استشادن سمنان استفاده ئوليت از نوع كلينوپتيلوليت در معپوزوالن طبيعي زدر اين مقاله از 
  .مقاومت،دوام و كاهش نفوذپذيري ميگردد

 برنامه آزمايشگاهي .2

به عنوان مـواد جـايگزين بـا سـيمان در بـتن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه          ) كلينوپتيلوليت(زئوليت در اين تحقيق از پودر پوزوالن
جهت تعيين نسبت هـاي اخـتالط   .درصد وزني سيمان استفاده و جايگزين شده است 20،10،5،0اين پوزوالن با نسبت هاي .است

ابعـاد قالـب هـاي مكعبـي بـراي تعيـين       ]5[.ه استاستفاده شد  ACI اجزاي تشكيل دهنده بتن از روش وزني مطابق آيين نامه
ل دو مرحله بوده،در مرحله اول اين تحقيق شام.سانتي متر در نظر گرفته شده است 15*15*15ي بتني مقاومت فشاري نمونه ها

تمـامي  مرحله دوم  .روز عمل آوري شده و ميزان مقاومت فشاري براي هر طرح اختالط تعيين ميشود28مي نمونه ها به مدت تما
با تعيين ميزان افت مقاومت و درصد جذب بـه بررسـي   .روزه در نفت سفيد غوطه ور ميگردد 60و42،7نمونه ها در سه دوره زماني

  .پوزوالن طبيعي مي پردازيم اينجايگزيني  نفت سفيد بر بتن و نقشتأثير
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 مصالح مصرفي .3

 75/4-25ميليمتـر و   75/4-0و بترتيـب در محـدوده ي     ASTMدانه بندي ماسه و شن مصـرفي مطـابق ملزومـات اسـتاندارد    
زئوليـت  پـودر پـوزوالن   .مـي باشـد   14/3از نوع شكسته انتخاب و مدول نرمي ماسه  مصالح سنگي مورد استفاده.ميليمتر مي باشد

پايـه  بـر   Econexبـا عنـوان تجـاري    دن به اسالمپ مورد نظـر از فـوق روان كننـده    يموجب كاهش كارايي گرديده،كه براي رس
در  نآنـاليز شـيميايي سـيمان و پـوزوال    .بكار برده شـده اسـت   2در اين تحقيق سيمان پرتلند نوع.استفاده شده است كربكسيالتي

  .ارائه گرديده استنسبت هاي اختالط  7، جدول 6الي  3 ، ويژگي هاي فيزيكي مكانيكي سنگدانه در جداول2و  1 جدول

  ]6[2شيميايي سيمان پرتلند تيپ آناليزنتايج )1(جدول

LOI SO3 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

28/1%  2%  51/62%  88/2%  51/3%  5/4%  46/22%  

  

  ]7[)كلينوپتيلوليت(نتايج آناليز شيميايي زئوليت)2(جدول

LOI Fe2O3 CaO K2O Na2O Al2O3 SiO2 

12%-10%  9/0% -2/0%  6/0%  4/4%  8/3%  11%  5/68%  

  

درصد بوده كه براي  70مي بالشد، SiO2 ،Al2O3 ،Fe2O3كه برابر با مجموع،  C618حداقل فعاليت پوزوالني بر اساس 
  .مي باشد 5/79پوزوالن زئوليت اين مقدار برابر با 

  

  مشخصات فيزيكي ريزدانه)3(جدول

 چگالي ماسه مشخصات فيزيكي
درصد رطوبت ماسه
 در حالت طبيعي

درصد جذب آب 
 حالت اشباعماسه در 

مدول نرمي ماسه 
 اصالح شده

 استاندارد شماره
ASTM 

GFAωFAωSSD, FA FM 

C128C566C128 C136 

 14/3 %2%66/221/1 مقادير حاصل
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  مشخصات فيزيكي شن) 4(جدول

 مشخصات فيزيكي
وزن مخصوص 

 خشك ميله خورده

 

  چگالي شن

 

درصد رطوبت شن 
 در حالت طبيعي

درصد جذب آب 
 در حالت اشباعشن 

شماره استاندارد 
ASTM 

)(
3m

kg
 GCA ωCA ωSSD,CA 

C29 C127 C566 C127 

 %65/0 33/16937/20 مقاديرحاصل

  

  نتايج دانه بندي ماسه) 5(جدول

 شماره الك
وزن مانده روي

 )gr(الك
درصد مانده روي

 الك
درصد تجمعي مانده 

 الكروي 
درصد تجمعي رد 

 شده از الك
 محدوده مجاز

8
 100 100 0 0 0 اينچ3

 95- 9198/498/402/95100 4نمره

 80- 23797/1295/1705/82100 8نمره

 50-35226/1921/3779/6285 16نمره

 25-60 53739/296/664/33 30نمره

 10-41149/2209/8997/1030 50نمره

 2-10 15759/868/9732/2 100نمره

  

  

  

  

  



 

 ستاندارد

-90 

 

  

25 

 

 -0 

 

 

  

 رد 
 

محدوده اس

100-

 -

60 -

 -

10-

 -

0

91مهرماه  

 

درصد تجمعي
شده از الك

79/94 

39/74 

61/53 

02/42 

63/0 

02/0 

0 

15-تهران - ران

 ي ماسه مصرفي

 بندي شن

د تجمعي مانده 
 روي الك

0

61/25 

39/46 

98/57 

37/99

98/99

00/100

ي ساليانه بتن اير
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نحني دانه بندي

نتايج دانه ب )6(ل

 ي الك
درصد

  

ين كنفرانس ملي

من) 1(شكل

جدول

درصد مانده روي

21/5

4/20

78/20

59/11

39/41

61/0

026/0

 چهارمي

زن مانده روي
 (gr)الك

391

1530 

1559 

870 

06/3

46

2 

 

 ماره الك
وز

 اينچ1

4
 اينچ3

2
 اينچ1

8
 اينچ3

 4نمره

 6نمره

 8نمره

شم

3

ن

ن

ن

  

 



 

 مشاهده 

  

و نفت سفيد آب 
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 ي

 K(  

پوزوالن زئوليت

 - 

20 

40 

80 

روزه در 28اري 
  .ي باشد

15-تهران - ران

دي شن مصرفي

3Kg/m(ط بتن

فوق روان كننده

-

76/0

224/1 

28/1

، مقاومت فشاننده
وزوالن زئوليت مي

ي ساليانه بتن اير
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منحني دانه بند

سبتهاي اختالط

فآبسيمان

400160

380160

360160

320160

 

صرف فوق روان كن
بيانگر پو Z شاهد و

ين كنفرانس ملي

م) 2(شكل 

نس) 7(جدول 

سشنماسه

990810

990810

990810

990810

 سي آنها

سالمپ، ميزان مص
،نشانه بتن شCكه

 چهارمي

طرح

C

CZ5

CZ10

CZ20

و بررس مايش ها
يج مربوط به اسانت

توضيح مي باشد ك

نتايج آزم .4
نت) 8(در جدول 

الزم به ت. ميشود

  

  

  

  

  

  



 

  يد

6 
(M  

 

 مل آوري
 مقاومت 

صورت  ن
درصد  2
نتايج  س

ه باالتر با 

 

روزه

ه ور در نفت سفي

4 
(M  

 

مقاومت 
60فشاري 

(Mpaروزه

 در نفت

72/37  

81/38  

59/42  

76/38  

روزه عم 28شاري 
روند بهبودي در )

ت نسبت به سيمان
0ورت استفاده از 

بنابراين براسا. شد
درصد به 20ار از 

  

ر 28مقاومت   

 فت سفيد
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روزه غوطه 60، 4

 
(M 

 

مقاومت 
42فشاري 

(Mpaروزه

 در نفت

99/38  

14/41  

23/42  

1/40  

مقاومت فش زئوليت
)كلينوپتيلوليت(ت 

د جايگزيني زئوليت
در صو. ديده است

درصد مي باش 5/2
 افزايش اين مقدا

C 

8/40

غوطه ور در نفت 

15-تهران - ران

42،  7و  روزه 28

 
 (  

مقاومت 
7فشاري 

(Mpa  روزه

 در نفت

91/39  

56/42  

31/41  

57/40  

زيگزيني پوزوالن 
الن طبيعي زئوليت

CZ1  درصد 10با
گرد (C)ح شاهد

51اهش به مقدار 
درصد باشد و 15

5 

زئوليتدرصد  20

ي ساليانه بتن اير
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8قاومت فشاري

مقاومت 
28فشاري 

Mpa)(روزه

  در آب

85/40  

61/41  

05/43  

97/41  

ش ميزان درصد جا
تفاده از پوزوالاس

10شاري در تركيب

مت نسبت به طرح
ي دهد كه اين كا

5تا  10وليت بين

CZ5 

61/41  

،  10،  5ي حاوي

ين كنفرانس ملي

مايش اسالمپ، مق

فوق روان
 كننده

 - 

2/0%  

34/0%  

4/0%  

ده است با افزايش
يانگر اينست كه
داكثر مقاومت فش

درصدي مقاوم 3/5
درصد رخ مي 10ه
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دار درصد 
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استفاده.  مي دهد
نشان مي ده يمتر

روزه خود داشته 2
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روز غوطه و 60ي 
د CZ10 ،18/1  ح

CZ20 

75/1 

19/2 

66/1 

شك
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 ، با افزايش سطح جايگزيني  تقريبأ.درصدهاي متفاوتي را از اين ماده جذب نموده اندنمونه ها با غوطه وري در نفت سفيد
از طرفي ديگر با افزايش ميزان درصد جذب نفت سفيد،كاهش مقاومت . زئوليت در بتن ، مقدار درصد جذب نفت افزايش مي يابد

باشد در صورتيكه  كه ميزان درصد جذب كمتري داشته داراي مقاومت فشاري بيشتري مي CZ10طرح  .فشاري بيشتر مي شود
  .مقاومت بيشتري داشتند آن دو طرح ديگر افت

  با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق،اگر مقاومت زياد در روزهاي اوليه مورد نياز نباشد يا شرايط عمل آوري طوالني
به عنوان عاملي براي افزايش مقاومت فشاري و بهبود دوام بتن در ) كلينوپتيلوليت(تري مهيا باشد،مي توان از پوزوالن زئوليت

  .ط نفت سفيد استفاده نمودمحي

 قدرداني .6

زيرا بدون همياري آنان،انجام اين  با سپاس فراوان از مديريت شركت بنيان بتن مشهد، بويژه مسئولين محترم آزمايشگاه بتن
  .پژوهش ميسر نبود
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