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چكيذُ
خرابي سازُّاي بتٌي در هحيطّاي سَلفاتي پذيذُاي شٌاختِ شذُ هيباشذ .شيوي سيواى عاهلي بسيار هْن براي هقابلِ با حولِ سَلفاتي
استّ ٍ C3A .يذرٍکسيذ کلسين باعث اًبساط ،ايجاد ترک ٍ کاّش هقاٍهت در بتي هي شَد .استفادُ از خاکستر پَستِ برًج هيتَاًذ باعث
بْبَد دٍام در برابر حولِ سَلفاتي شَد .دٍام سيواىّاي آهيختِ بِطَر چشنگيري در هحيطّاي سَلفاتي ًسبت بِ بتيّاي کٌترل افسايش
هييابذ.
در ايي کار تحقيقاتي دٍام بتيّاي حاٍي خاکستر پَستِ برًج ارزيابي شذُاست .سِ درصذ جايگسيٌي  ۰5 ٍ ۰۱ ،7خاکستر پَستِ برًج در ًظر
گرفتِ شذ .پس از  ۸8رٍز عولآٍريً ،وًَِّاي بتٌي در هحلَلّاي سَلفات سذين ٍ هٌيسين قرار گرفتٌذ .هيساى حولِ سَلفاتي بِ ٍسيلِ اًذازُ-
گيري افت ٍزى ٍ هقاٍهت فشاري در اثر حولِ سَلفاتي دائن ٍ دٍرُاي هَرد ارزيابي قرار گرفتٌذ.
هيساى اًبساط در ًوًَِّاي هٌشَري هالت کٌترل بيش از ًوًَِّاي سيواى آهيختِ بَد .عالٍُ بر ايي ريس ساختار ًوًَِّاي قرار گرفتِ در
هحلَل سَلفات ًيس با دستگاُ هيكرٍسكَپ الكترًٍي بررسي شذ.
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 هقذهِسالياى هسوادي اسر وِ تسي تِ ػٌَاى يىي اص هػالح هػشفي
ساخر دسر تطش خايگاُ ٍيژُاي دس تيي هٌْذسيي ػوشاى يافسِ-
اسر .دس عَل ايي سالّا ٍيژگيّاي گًَاگًَي دس هَسد تسي
تشسسي ضذُاسر .اص خولِ ايي ػَاهل هيزَاى تِ دٍام تسي ،اضاسُ
ًوَد وِ ًمص هْن ٍ هَثشي دس عَل ػوش هفيذ ساصُّاي تسٌي
داسد .هَاد خَصٍالًي هػٌَػي دس تسي تِ ػٌَاى يه خايگضيي
هٌاسة تِ سيواى اص خولِ هَاسدي اسر وِ دس افضايص دٍام
ًوًَِّاي تسٌي ًمص هْوي داسد .خشاتي سَلفازي يىي اص خذي-
زشيي هطىالزي اسر وِ ػوش سشٍيسدّي ساصُّاي تسٌي سا
واّص هيدّذً .وهّاي سَلفاذ هَخَد دس خان ،آبّاي
صيشصهيٌي ٍ آب دسيا تا فاصّاي هخسلف خويش سيواى ّيذسازِ
ضذُ هاًٌذ ّيذساذ هًََ سَلفاذ ٍ ّيذسٍوسيذ ولسين ٍاوٌص
دادُ ٍ تلَسّاي سَصًي ضىل ازشيٌگاير ٍ سَلفاذ ولسين (گچ) سا
زَليذ هيًوايٌذ .حدن ايي تلَسّا اص حدن هَاد اٍليِ زطىيل-
دٌّذُ تيطسش اسر ٍ ايي هَضَع سثة ايداد فطاس دس حفشاذ تسي
ٍ دس ًسيدِ تشٍص زشنّايي دس آى هيضَد .سفسِ سفسِ ايي زشنّا
گسسشش يافسِ ٍ واّص هماٍهر سا دس تسي سثة هيضًَذ ]. [1
چرٍسا ٍ ّوىاساى ]ً [2وًَِّاي هالزي تا ًسثرّاي آب تِ
سيواى  0/65 ٍ 0/55تا دٍ ًَع خاوسسش خَسسِ تشًح ساخسٌذ .دس
ايي زحميك ديذُ ضذ وِ تشخالف ايي وِ ًوًَِّاي حاٍي
خاوسسش خَسسِ تشًح دس هحلَل سَلفاذ سذين ػولىشد خَتي اص
خَد ًطاى دادُتَدًذ دس تشاتش هحلَل سَلفاذ هٌيضين ػولىشد
ضؼيفي داسًذ.
دس زحميك ديگشي چيٌذاخشاسير ٍ ّوىاساى ] [3اثش اسسفادُ
اص خاوسسش خَسسِ تشًح دس دٍام هالذّا هماتل حولِ سَلفاذّا سا
تشسسي ًوَدًذً .سايح ًطاىدٌّذُ واّص اًثساط هالذّاي
هٌطَسي تا خايگضيٌي خاوسسش خَسسِ تشًح تَدُاسر.
خياچَ ٍ ّوىاساى ] [4دس زحميمي ديگشً ،وًَِّاي تسٌي تا
ًسثرّاي آب تِ سيواى  5/0 ٍ 4/0 ،32/0 ،28/0تا دسغذّاي
خايگضيٌي خاوسسش خَسسِ تشًح  10 ٍ 0دسغذ ساخسِ ضذًذ.
ًسايح حاوي اص آى اسر وِ تا خايگضيٌي خاوسسش خَسسِ تشًح،
هماٍهر ًوًَِّاي تسٌي افضايص هيياتذ.
چيٌذاخشاسير ٍ ّوىاساى ] [5زحميمازي تش سٍي هالذّاي
حاٍي خاوسسش خَسسِ تشًح اًدام دادًذ.
ًسايح ًطاى هيدٌّذ وِ اسسفادُ اص خاوسسش خَسسِ تشًح اثش
چطنگيشي دس افضايص هماٍهر هالذّا ًذاضسِاسر.
دس ايي زحمي ك اثش خاوسسش خَسسِ تشًح تش دٍام دس تشاتش حولِ
سَلفازي دس تسيّا ٍ هالذّاي حاٍي خاوسسش خَسسِ تشًح
تشسسي ضذُ اسر.

ػالٍُ تش ايي تشاي تشسسي دليكزش اثشاذ خاوسسش خَسسِ تشًح
تش سيضساخساس تسي ،اص آصهايص هيىشٍسىَج الىسشًٍي سٍتطي تشاي
ًوًَِّاي خويش سيواى ًيض اسسفادُ ضذُ اسر.
 -۸برًاهِ آزهايشگاّي
 -۰ -۸هصالح هصرفي
I-425

واسخاًِاي دس اسساى زْشاى تَدُاسر .ايي سيواى تِ دليل
يىٌَاخسي ،ويفير ٍ هشغَتير ًسثي دس همايسِ تا سايش سيواى-
ّاي هَخَد دس تاصاس اًسخاب ضذُاسر .زشويثاذ ضيويايي ٍ
خػَغياذ فيضيىي ايي سيواى ٍ خاوسسش خَسسِ تشًح دس خذٍل
( )3آٍسدُ ضذُ اسر .هطخػاذ فيضيىي سٌگذاًِّاي هػشفي دس
خذٍل ( )1آهذُاسر .ايي خاوسسش تا زَخِ تِ هغالؼاذ لثلي
اًدام ضذُ تا وَسُ ساخسِ ضذُ دس داًطگاُ اهيشوثيش ،دس دهاي
 650دسخِ ساًسيگشاد تِ هذذ  1ساػر زَليذ ضذُاسرً .سايح
آصهايص خشاش اضؼِ ( Xضىل ً )1طاى هيدّذ وِ خاوسسش
زَليذ ضذُ آهَسف اسر.
ػالٍُ تش ايي تشاي تشسسي دليكزش اثشاذ خاوسسش خَسسِ تشًح
تِ ػٌَاى خايگضيي سيواى هماٍهر فطاسي دس سٌيي 28 ٍ 7 ،3
سٍص تا خايگضيٌي  20دسغذ ًسثر تِ ًوًَِ وٌسشل اًذاصُگيشي
ضذ( .خذٍل .)2
دس ايي زحميك اص فَق سٍاىوٌٌذُّاي ًسل سَم تش خايِ
وشتَوسيليه ازش اسسفادُ ضذُاسر .ايي هادُ ،وذس ٍ اتشي سًگ
تَدُ ٍ دس دهاي  20دسخِ ساًسيگشاد ٍصى هخػَظ آى  1/1گشم
تش ساًسيهسش هىؼة اسر .آب هػشفي دس ايي خژٍّص آب ضشب
زْشاى تَدُ اسر.
جذٍل ( :)۰هشخصات فيسيكي سٌگذاًِّا
gr/cm3

شكل ( :)۰آزهايش  XRDبر رٍي خاکستر پَستِ برًج
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جذٍل (ٍ :)۸يژگيّاي فيسيكي پَزٍالىّا ٍ الساهات استاًذارد
ISIRI 3433 / ASTMC618

RHA

RHA

 -۰ -۸طرح اختالط ًوًَِّاي بتٌي ٍ هالت

زؼييي هطخػاذ عشح اخسالط ػثاسذ تَد اص:
 سٍاًي دس حذٍد اسالهح  6زا  8ساًسيهسش ًسثر آب تِ هَاد سيواًي تشاتش تا 5/0 همذاس سيواى تشاتش تا  350ويلَگشم دس هسش هىؼة تسيّواىعَس وِ خذٍل (ً )3طاى هيدّذ سيضي خَصٍالى دس حذ
سيضي سيواى اسر .عشح اخسالط اسسفادُ ضذُ دس خذٍل ()4
آهذُ اسر.
ساخر هالذّا تش اساس اسساًذاسد  393ايشاى اًدام ضذ.
هاسِ عثك اسساًذاسد ايشاى اله ٍ آهادُ ضذُ (اسساًذاسد ٍ )3040
ًوًَِّاي هىؼثي تا تؼذ  5ساًسيهسش عثك اسساًذاسد ساخسِ
ضذًذ.
سٍاًي هالذّا تا اسسفادُ اص هيض سيالى تيي  10زا  12ساًسي-
هسش ثاتر ضذ.
 -۸ -۸ساخت ،آهادُسازي ٍ ًگْذاري ًوًَِّاي بتٌي

دس سشي ديگشي اص ساخر هالذ تشاي آصهايص زغييش عَل دس
حولِ سَلفاذ سذين ٍ هٌيضين ،هالذّايي تا دسغذّاي
خايگضيٌي  15 ٍ 10 ،7خاوسسش خَسسِ تشًح ساخسِ ضذ ٍ دس
لالةّاي هٌطَسي سيخسِ ضذًذ.
دس ّش سشي ساخر اتسذا هػالح سيضداًِ ٍ دسضر داًِ دس
هخلَطوي لشاس دادُ هيضذًذ ٍ خس اص هخلَط ضذى سٌگذاًِّا
تػَسذ خطه زَسظ هخلَطوي ،همذاسي اص آب عشح تِ هػالح
اضافِ ضذُ ٍ اداهِ اخسالط اًدام ضذ ٍ سدس دس دٍ هشحلِ
سيواى ٍ لدي خَصٍالى (ضىل ( )2هخلَط خَصٍالى ٍ همذاسي اص
آب عشح ٍ فَق سٍاىوٌٌذُ وِ تا هخلَطوي هالذ ّوضهاى تا

ساخر تسي زْيِ هيضذ) ٍ آب تاليهاًذُ تِ هخلَط اضافِ ضذُ ٍ
اداهِ اخسالط تا هخلَطوي اًدام ضذ .خس اص اخسالط واهل تسي،
آصهايص سٍاًي اسالهح تش سٍي تسي زاصُ عثك اسساًذاسد ASTM
 C143اًدام ضذ ٍ دس غَسذ هٌاسة تَدى اسالهح (اسالهح
تيي  6زا  8ساًسيهسش) ،تسي دس لالةّاي زْيِ ضذُ سيخسِ ضذ.
زشاون تسي دس لالةّا تا اسسفادُ اص هيض لشصُ آصهايطگاُ اًدام ضذ.
دس ًوًَِّاي تا اسزفاع  10ساًسيهسش ،تسي دس دٍ هشحلِ دس لالة
سيخسِ ٍ هسشاون ضذ ٍ دس لالةّاي تا اسزفاع تيطسش تسي دس سِ
هشحلِ دس لالة سيخسِ ٍ هسشاون ضذ.
خس اص لالةگيشي تسي زاصُ ،لالةّاي حاٍي تسي زاصُ دس
آصهايطگاُ لشاس دادُ ضذًذ ٍ سٍي آًْا گًَي زش ٍ سٍي گًَي زش
ًايلَى وطيذُ ضذ زا ػولآٍسي ًوًَِّا تغَس واهل اًدام ضَد.
لالةّاي ًوًَِّاي تسي ضاّذ خس اص  24ساػر يا  36ساػر ٍ
لالةّاي ًوًَِّاي داساي خَصٍالى خس اص  36ساػر تاص ضذُ ٍ
خس اص ًاهگزاسي دس هحلَل آب آّه اضثاع زا سي آصهايص ًگاُ
داضسِ ضذًذ.

شكل ( :)۸افسٍدى خاکستر پَستِ برًج بِ صَرت لجي

تشاي اسصياتي هطخػاذ هىاًيىي ٍ دٍام ًوًَِّاي تسٌي،
ًوًَِّايي تا اتؼاد هَسد ًياص تش اساس اسساًذاسدّاي هشتَط ٍ ،تِ
ضشح صيش ساخسِ ضذُ اسر:
ًوًَِّاي تسٌي هىؼثي  :10×10×10cmايي ًوًَِّا تشاي
آصهايصّاي هىاًيىي هماٍهر فطاسي دسًظش گشفسِ ضذًذ.
ًوًَِّاي هالذ هىؼثي  :5×5×5cmايي ًوًَِّا تشاي
آصهايصّاي دٍام دس تشاتش حوالذ دٍسُاي سَلفاذ ساخسِ ضذًذ.
ًوًَِّاي هالذ هٌطَسي تا اتؼاد  :28/5×2/5×2/5 cmايي
ًوًَِّا ،تشاي اًذاصُگيشي اًثساط ًوًَِّاي هالذ لشاس گشفسِ دس
هحلَل سَلفاذ ساخسِ ضذًذ.
ًوًَِّا خس اص تاص ضذى لالةّا ،تالفاغلِ دس ضشايظ
ػولآٍسي ،دس هحيظ آب آّه اضثاع لشاس هيگيشًذ .دهاي
هياًگيي هحيظ آصهايطگاُ دس ايي هذذ دس حذٍد  19الي 23
دسخِ ساًسيگشاد تَدُ اسر.

جذٍل ( :)3ترکيبات شيويايي سيواى ٍ دٍدٓ سيليسي هصرفي
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جذٍل ( :)4طرح اختالط ًوًَِّاي هختلف بتٌي
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 -3 -۸ساخت ،آهادُسازي ٍ ًگْذاري ًوًَِّاي هالت سيواى
براي بررسي با دستگاُ هيكرٍسكَپ الكترًٍي

تشاي آهادُساصي ًوًَِّاي هالذ سيواى تشاي آصهايص
 ،SEMدس اتسذا ًوًَِّايي اص هالذ سيواى وِ تخطي اص آى تا
هماديش  15 ٍ 10 ، 7 ،0دسغذ خاوسسش خَسسِ تشًح خايگضيي
ضذُ زْيِ ضذًذ .تشاي ايي هٌظَس هالذ سيواى عثك اسساًذاسد
 ASTM C109ساخسِ ضذ ٍ ًسثر آب تِ هَاد سيواًي تشاي
ايي هالذ تا خايگضيٌيّاي  15 ٍ 10 ،7 ،0دسغذ خاوسسش خَسسِ
تشًح تِ زشزية تشاتش تا  51/0 ٍ 5/0 ،495/0 ،485/0تذسر آهذ.
ّذف اص اًدام ايي آصهايص تشسسي سيضساخساس سيواىّاي داساي
خاوسسش خَسسِ تشًح اسر.
ػىسّاي هيىشٍسىَج الىسشًٍي دس سٌيي  28 ٍ 7سٍص تشاي
تشسسي ّيذسازاسيَى زْيِ ضذ .تشاي دسسياتي تِ ايي ّذف ًوًَِ-
ّا زا سي هَسدًظش دسٍى آب آّه اضثاع ػولآٍسي ضذًذ ،سدس
اص آب آّه خاسج ضذُ ٍ تِ لغؼاذ وَچه ضىسسِ ضذُ ٍ تشاي
زَلف ّيذسازاسيَى تِ هذذ  3زا  4ساػر دسٍى اسسَى ًگْذاسي
ضذ .خس اص خاسج ًوَدى اص اسسَىً ،وًَِّا دسٍى هحفظِّايي دس

تسسِ تا زؼييي هطخػاذ زا صهاى اسسال تِ آصهايطگاُ
هيىشٍسىَج الىسشًٍي ًگْذاسي ضذًذ.

 -۰ -3آزهايش هقاٍهت فشاري هالت ٍ بتي

تشاي  4عشح اخسالط ،آصهايص هماٍهر فطاسي دس سٌيي ،3
 180 ٍ 90 ،56 ،28 ،7سٍصُ تا ضىسسي ً 3وًَِ دسّش سي اًدام
گشديذً .سايح ايي آصهايص دس خذٍل ( )5آٍسدُ ضذُ اسر .اص
ًسايح آصهايص ديذُ هيضَد وِ دس زوام سٌيي ،افضٍدى خاوسسش
خَسسِ تشًح تِ تسي هَخة افضايص هماٍهر فطاسي ًوًَِّاي
تسٌي ضذُ ٍ ايي افضايص هماٍهر تا افضايص هيضاى خاوسسش خَسسِ
تشًح دس ًوًَِ تيطسش هيضَدً .سايح ًطاىدٌّذُ فؼالير خَصٍالًي
دس تسي حاٍي خاوسسش خَسسِ تشًح تا گزضر صهاى اسر ،تغَسيىِ
ًسثر هماٍهر فطاسي تسي حاٍي  15دسغذ خاوسسش خَسسِ تشًح
تِ تسي وٌسشل دس سي  3سٍصُ تشاتش تا  107۱اسر وِ دس سي
 180سٍصُ ايي ًسثر تِ  122۱تالغ هيضَدّ .واىعَس وِ لثال
اضاسُ ضذ ًوًَِّاي هىؼثي  10×10×10دس هحلَل اضثاع آب
آّه ًگْذاسي ضذًذ.

آصهايص زؼييي هماٍهر فطاسي ًوًَِّاي هخسلف هالذ دس
سٌيي  91 ٍ 56 ،28 ،7 ،3سٍص اًدام ضذ .دس ّش سي سِ ًوًَِ
هَسد آصهايص لشاس گشفر ٍ هياًگيي هماٍهر فطاسي ًوًَِّاي
هالذ تِ ػٌَاى هماٍهر فطاسي ًوًَِ دس سي هطخع ضذُ
زؼييي ضذ .ديذُ هيضَد تا افضايص خايگضيٌي خاوسسش خَسسِ
تشًح ،تِ ػلر اًدام ٍاوٌصّاي خَصٍالًي ٍ واّص حفشاذ هَئيٌِ،
هماٍهر فطاسي افضايص يافسِ ٍ خس اص 91سٍص اص همذاس 6/46
هگاخاسىال دس تسي وٌسشل تِ همذاس  7/51هگاخاسىال سسيذُاسر
(ًوَداس .)1
جذٍل ( :)5هقاٍهت فشاري ًوًَِّاي هالت در سٌيي هختلف
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ًوَدار (ً :)۰تايج هقاٍهت فشاري بتي

 -۸ -3تغيير ٍزى ًوًَِّاي بتٌي در هحلَل سَلفات سذين ٍ
هٌيسين

ديذُ هيضَد وِ ّوِ ًوًَِّا زا سي  60سٍص دس هحلَل
سَلفاذ ،افضايص ٍصى داضسِاًذ .ايي ًسيدِ عثيؼي اسر ٍ تِعَس
هؼوَل اثش واّص ٍصى تسي دس سَلفاذ خس اص چٌذ هاُ ديذُ هي-
ضَد .افضايص ٍصى هَخَد دس ًوًَِّاي تسٌي ًاضي اص زطىيل
ازشيٌگاير ٍ گچ دس اثش ٍاوٌصّاي سَلفاذ سذين تا
ّيذسٍوسيذولسين ٍ ًيض  C3Aاسر .ايي هحػَالذ دس فضاّاي
خالي تسي خاي هيگيشًذ ٍ تِ ٍصى ًوًَِ تسٌي هيافضايٌذ .دس دساص
هذذ تِ دليل ايٌىِ ايي هحػَالذ حدن تيصزشي ًسثر تِ هَاد
اٍليِ داسًذ ،هَخة زشنخَسدگي دس هازشيس سيواى ٍ زخشية
تسي ٍ واّص ٍصى هيضًَذ .اها اص ًسايح زا سي  180سٍص ًيض هي-
زَاى اسسفادُ ًوَد .هطاّذُ هيضَد وِ خس اص  90سٍصً ،وًَِّاي
وٌسشل لشاس گشفسِ دس سَلفاذ هٌيضين واّص ٍصى داضسِاًذ .ايي
تذيي هؼٌاسر وِ ازشيٌگاير ٍ گچ تيصزشي دس ايي ًوًَِّا زَليذ
ضذُ اسر .دس ٍالغ فضاّاي خالي ايي ًوًَِّا خش ضذُ ٍ ايداد
اًثساط سثة زشنخَسدگي ًوًَِّا ضذُاسر .الثسِ دس ّويي
سي ٍ دس ًوًَِّاي لشاس گشفسِ دس سَلفاذ سذين واّص ٍصى
ديذُ ًطذُاسر ٍ ايي هَضَع تِ دليل زخشية ونزش ًوًَِّا دس
اثش سشػر زخشية ونزش دس سَلفاذ سذين اسر .تِعَس ولي
ػاهل ديگشي وِ هَخة زخشية ونزش ٍ دس ًسيدِ واّص ٍصى
ونزش ًوًَِّاي خَصٍالًي دس هحلَلّاي سَلفازي اسر ،ونزش
ضذى همذاس  Ca(OH)2 ٍ C3Aدس ايي ًوًَِّا اسر وِ هٌدش
تِ ونزش ضذى خساًسيل زَليذ ازشيٌگاير ٍ گچ دس ًوًَِّا هيضَد.
دس سي  180سٍص اثش ايي ػاهل دس ًسايح ديذُ هيضَد .تا هشاخؼِ
تِ ًسايح سي  180سٍص دس آصهايص دس هيياتين وِ دس ايي سي
دسغذ واّص ٍصى ّوِ ًوًَِّاي حاٍي خَصٍالى ووسش اص ًوًَِ
ضاّذ اسر .دس ايي سي تِ ٍضَح اثش خَصٍالىّا دس واّص
خساًسيل زطىيل ازشيٌگاير ٍ گچ ديذُ هيضَد.
ّوچٌيي تا خايگضيٌي  10 ٍ 7دسغذ خاوسسش خَسسِ تشًح اص
هيضاى واّص ٍصى واسسِ ضذُ اها تا خايگضيٌي  15دسغذ تِ ػلر
واّص ّ ٍ C3Aيذسٍوسيذ ولسين ًِ زٌْا اهىاى زَليذ
ازشيٌگاير ٍ گچ واّص هيياتذ تلىِ تِ ػلر واّص ًفَرخزيشي،
يَىّاي سَلفاذ ونزشي هيزَاًٌذ تِ داخل ًوًَِّا ًفَر ياتٌذ ٍ
دس ًسيدِ داساي ونزشيي زغييش ٍصى اسر.

جذٍل( :)6تغيير ٍزى ًوًَِّا در هحلَل سَلفات سذين ۵5
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جذٍل ( :)7تغيير ٍزى ًوًَِّا در هحلَل سَلفات هٌيسين ۵5
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تا زَخِ تِ ًسايح تذسرآهذُ اص آصهايصّا هيزَاى خيصتيٌي
ًوَد وِ ،دس عَالًي هذذ هماٍهر فطاسي ًوًَِ ضاّذ دس
هحلَل سَلفاذ سذين ٍ هٌيضين  5دسغذ واّص چطوگيشي
ًسثر تِ ًوًَِ ػولآٍسي ضذُ دس آب آّه خَاّذ يافر.
افضايص هماٍهر فطاسي تسي ضاّذ دس همغغ حذٍد  120سٍص تِ
ػلر خش ضذى فضاّاي خالي تسي تا گچ ٍ ازشيٌگاير اسر .تا
گزضر صهاى ،اًثساط گچ ٍ ازشيٌگاير دس فضاّاي خالي هَخة
زخشية ساخساس تسي هيضَد.
دس ًوًَِّاي خَصٍالًي حاٍي  15 ٍ 10 ،7دسغذ خاوسسش
خَسسِ تشًح لشاس گشفسِ دس  5دسغذ سَلفاذ سذين سًٍذ افضايص
هماٍهر زا  180سٍص ّوچٌاى اداهِ داسدّ .ويي سًٍذ تِ خض
ًوًَِّاي حاٍي  7دسغذ خاوسسش خَسسِ تشًح دس ًوًَِّاي
لشاس گشفسِ دس سَلفاذ هٌيضين ٍخَد داسد ٍ خس اص يه افضايص،
هماٍهر اٍليِ دس ًوًَِ هَخَد دس هحلَل سَلفاذ هٌيضين ًسثر
تِ ًوًَِ هَخَد دس آب آّه ،سًٍذ واّص هماٍهر تسي دس
حولِ سَلفاذ آغاص هيضَد (خذٍل .)7ٍ 6
ًوًَِّاي لشاس گشفسِ دس هحلَل سَلفاذ تِ عَس ولي سًٍذ
افضايص هماٍهسي ونزشي ًسثر تِ ًوًَِّاي لشاس گشفسِ دس آب
آّه داسًذ .ايي خذيذُ تِ دليل لغغ ضذى ػولآٍسي دس آب
آّه ًيض اسر.

جذٍل ( :)9هقاٍهت فشاري ًوًَِّاي قرار گرفتِ در سَلفات سذين
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جذٍل ( :)8هقاٍهت فشاري ًوًَِّاي قرار گرفتِ در آب آّک
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15% RHA

ّوچٌيي ّواىعَس وِ دس ضىلّاي ( )4( ٍ )3ديذُ
هيضَد خس اص لشاسگيشي ًوًَِّا تِخػَظ دس هحلَل سَلفاذ
هٌيضين زخشية سغحي دس ًوًَِ خس اص هذزي آغاص هيضَد .دس
ًوًَِّاي ضاّذ خس اص دٍ هاُ لشاسگيشي آىّا دس سَلفاذ
هٌيضين ايي زخشية سغحي آغاص ضذ .ايي اهش تاػث صتش ضذى
سغح تسي ٍ ًواياى ضذى سٌگذاًِّا هيضَد ،ايي سغح تاػث
زوشوض زٌص دس ٌّگام آصهايص هماٍهر فطاسي ضذُ ٍ يىي اص
داليل واّص هماٍهر فطاسي اسر ،اها هَسدي وِ لضاٍذ سا
سخر هيًوايذ آى اسر وِ ٌَّص ًوًَِّا هماٍهسي تيص اص
هماٍهر  28سٍصُ خَد داسًذ.
اها ّواىعَس وِ ديذُ هيضَد ايي ًسايح ًويزَاًذ هالن
هٌاسثي تشاي اسصياتي دٍام تسي دس وَزاُ هذذ تاضذ ٍ سًٍذ
زخشية خس اص  6زا  12هاُ آغاص خَاّذ ضذ

۰9

شكل (ً :)3وًَِّاي بتٌي پس از  ۸هاُ قرارگيري در سَلفات
هٌيسين

اسر .اص تيي هحلَلّاي  5دسغذ سَلفاذ هٌيضين ٍ سذين عثك
اًسظاس هحلَل سَلفاذ هٌيضين اثش زخشيثي تيطسشي تش ًوًَِّا
ٍاسد ًوَدُ ٍ هيضاى اًثساطّا ًيض تيطسش اسر .تِ عَس هثال خس
اص گزضر ّ 26فسًِ ،وًَِّاي حاٍي  15 ٍ10 ،7 ،0دسغذ
خاوسسش خَسسِ تشًح دس هحلَل  5دسغذ سَلفاذ هٌيضين تِ
زشزية  038/0 ٍ050/0 ،075/0 ،125/0دسغذ زغييش عَل
دادُاًذ.
تا دلر تيطسش دس ًوَداسّاي ( )2زا ( )6هيزَاى دسيافر وِ
هيضاى زخشية ٍ زغييش عَل وِ تا افضايص دس همذاس غلظر
سَلفاذ تيطسش هيضذ ،دس هحلَل سَلفاذ سذين هطَْدزش
اسر ،تِ عَسي وِ خس اص گزضر ّ 26فسًِ ،وًَِّاي حاٍي
 15 ٍ 10 ،7 ،0خاوسسش خَسسِ تشًح دس هحلَل  10دسغذ
سَلفاذ سذين ًسثر تِ ًوًَِّاي هطاتِ آىّا دس هحلَل 5
دسغذ سَلفاذ سذين تِ زشزية 1/32 ٍ 1/22 ،18/1 ،1/23تشاتش
زغييش عَل دادُاًذ اها ّويي هَسد دس هحلَل سَلفاذ هٌيضين
 10دسغذ ًسثر تِ هحلَل سَلفاذ هٌيضين  5دسغذ تِ زشزية
تشاتش  1/05 ٍ 1/08 ،1/08 ،1/07اسر.

شكل (ً :)4وًَِّاي بتٌي پس از  4هاُ قرارگيري در سَلفات هٌيسين

ًوَدار ( :)۸تغيير طَل ًوًَِّاي هٌشَري در هحلَل سَلفات سذين

آصهايص تش سٍي ًوًَِّاي هٌطَسي هالذ دسٍى هحلَلّاي
 10 ٍ 5دسغذ سَلفاذ سذين ٍ هٌيضين اًدام ضذُ اسر ٍ
ّوچٌيي هحلَل  5دسغذ زشوية سَلفاذ سذين ٍ هٌيضين ٍ
ًسايح آصهايص زا ّ 26فسِ دس ًوَداسّاي ( )1زا ( )5تش حسة
دسغذ زغييش عَل آٍسدُ ضذُ اسر .دس ايي آصهايص  pHهحلَل
سَلفاذ عثك اسساًذاسد هشتَعِ تيي  6زا  8ثاتر ضذ ٍ دهاي
ًگْذاسي ًوًَِّا تيي  23±2دسخِ ساًسيگشاد تَد.
ّواىعَس وِ گفسِ ضذ يىي اص ػَاهل هَثش دس حولِ
سَلفازي ٍ ًيض ضذذ آى ،هيضاى غلظر يَى سَلفاذ اسر .تا
زَخِ تِ ًوَداسّا ٍ خذاٍل ياد ضذُ ديذُ هي ضَد دس ّش يه اص
هحلَلّاي سَلفاذ تا افضايص هيضاى غلظر سَلفاذ اص  5دسغذ
( 50گشم سَلفاذ دس  1ليسش آب همغش) تِ  10دسغذ ( 100گشم
سَلفاذ دس  1ليسش آب همغش) تش هيضاى زغييش عَلّا افضٍدُ
هيضَد وِ ايي هَضَع تِ دليل افضايص هيضاى غلظر سَلفاذ

5۵

ًوَدار ( :)3تغيير طَل ًوًَِّاي هٌشَري در هحلَل سَلفات
هٌيسين 5۵

ًوَدار ( :)4تغيير طَل ًوًَِّاي هٌشَري در هحلَل سَلفات سذين
۰۱۵

شكل ( :)5بتي کٌترل قرار گرفتِ در سَلفات هٌيسين بِ هذت  6هاُ با
بسرگٌوايي  ۸5۱۱برابر

ًوَدار ( :)5تغيير طَل ًوًَِّاي هٌشَري در هحلَل سَلفات
هٌيسين ۰۱۵

شكل ( :)6طيف  EDXهحل هشخص شذُ شكل ( 5پر شذى حفرات
با گچ)

ًوَدار ( :)6تغيير طَل ًوًَِّاي هٌشَري در هحلَل ترکيبي
سَلفات سذين ٍ هٌيسين 5۵

دس زحليل عيف  EDXضىل ( )6( ٍ )5للِّاي سَلفَس ٍ
ولسين ديذُ هيضَد وِ دليل تش ٍخَد گچ دس ًوًَِّا اسر.
ساّواساى ٍ ّوىاساى ًيض تِ ًسايح هطاتْي دس تشسسي سيضساخساس
هالذّاي لشاس گشفسِ زحر حوالذ سَلفازي سسيذُاًذ ] .[6دس
زحليل ًمغِاي ػٌاغش هاًٌذ ازشيٌگاير هيتاضذ تا ايي زفاٍذ وِ
ػٌػش آلَهيٌيَم دس آًاليض ًمغِاي گچ ٍخَد ًذاسد .گچ تا فشهَل
 CaSO4.2H2Oاسر وِ دس اثش ٍاوٌص ّيذسٍوسيذ ولسين
تا يَىّاي سَلفاذ تِ ٍخَد هيآيذ.
۸۰

شكل ( :)7هالت کٌترل  4هاُ قرار گرفتِ تحت چرخِ سَلفات
هٌيسين با بسرگٌوايي  ۰۱۱۱۱برابر

شكل ( :)8طيف  EDXهحل هشخص شذُ شكل (( )7اتريٌگايت)

زطىيل ازشيٌگاير ( )Ca3Al2O6.CaSO4.32H2Oتِ
ّوشاُ عيف  EDXآى دس ضىل (ً )8( ٍ )7طاى دادُ ضذُ
اسرً .ماط هطاتِ صياد تَدُ ٍ ًطاىدٌّذُ ٍخَد ازشيٌگاير دس
ًوًَِّاي وٌسشل اسر .للِ هٌيضين تِ دليل ًفَر يَىّاي
هٌيضين تِ داخل حفشاذ هَئيٌِ اسر( .ضىل )8

[]1

سهضاًياًدَس ،ػلي اوثش؛ خشّيضواس ،عيثِ؛ لذٍسي ،خشٍيض؛
خَسخَسضيذي ،ػليشضا؛ "زَغيِ ّايي تشاي خايايي تسي
دسسَاحل خٌَتي وطَس (ًطشيِ ضواسُ  ،")396هشوضزحميماذ
ساخسواى ٍهسىي ،زْشاى.1383 ،

[]2

B. Chatveera a,P. Lertwattanaruk,” Evaluation of
sulfate resistance of cement mortars containing
black rice husk ash”, Journal of Environmental
Management, Volume 90, Issue 3, March, Pages
1435-1441, 2009.

خشاتي ساصُّاي تسٌي دس هحيظّاي سَلفازي خذيذُاي
ضٌاخسِ ضذُ هيتاضذ .ضيوي سيواى ػاهلي تسياس هْن تشاي
هماتلِ تا حولِ سَلفازي اسر .دٍام سيواىّاي آهيخسِ تِعَس
چطنگيشي دس هحيظّاي سَلفازي ًسثر تِ تسيّاي وٌسشل
افضايص هيياتذ .تشاساس زحميماذ غَسذ گشفسِ ٍ تا دسًظش
گشفسي ايي هغلة وِ اسسفادُ اص خاوسسش خَسسِ تشًح هيزَاًذ
تاػث تْثَد دٍام دس تشاتش حولِ سَلفازي ضَد ،هَاسد صيش لاتل
اسسٌساج ٍ ًسيدِ گيشي اسر:
 -1دس حولِ سَلفازي ،دس ّش دٍ هحلَل سَلفاذ سذين ٍ
هٌيضين تا افضايص غلظر يَى سَلفاذ ،ضذذ زخشية تيطسش
هيضَد وِ ايي هَضَع دس هحلَل سَلفاذ سذين
هحسَسزش اسر.
ّ -2واىعَس وِ ديذُ هيضَد ًوًَِّاي هٌطَسي لشاس
گشفسِ دس هحلَل زشويثي سَلفاذ سذين ٍ هٌيضين تِ هيضاى
 ،5۱ونزشيي زغييش عَل سا داضسِاًذ وِ هيزَاًذ تِ دليل
ون ضذى غلظر سَلفاذ سذين تاضذ.
ّ -3وِ ًوًَِّا زا سي  90سٍص دس هحلَلّاي سَلفاذ
سذين ٍ هٌيضين افضايص ٍصى داضسِاًذ .افضايص ٍصى هَخَد
دس ًوًَِّاي تسٌي ًاضي اص زطىيل ازشيٌگاير ٍ گچ دس اثش
ٍاوٌصّاي سَلفاذّاي سذين ٍ هٌيضين تا
ّيذسٍوسيذولسين ٍ ًيض  C3Aاسر.
 -4دس دساص هذذ تِ ػلر ٍلَع خشاتي دس ًوًَِّا ٍ خَسسِ
خَسسِ ضذى اص ٍصى آىّا واسسِ ضذ تِعَسي وِ دس ًوًَِ-
ّاي وٌسشل لشاس گشفسِ دس هحلَل سَلفاذ هٌيضين ايي
واّص ٍصى تِ  3/5دسغذ هيسسذ دس حالي وِ ًوًَِ حاٍي
 15۱خاوسسش خَسسِ تشًح فمظ داساي  1/5دسغذ واّص
ٍصىً ،سثر تِ ٍصى لثل اص لشاس گيشي دس هحلَل سَلفاذ
اسر.
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