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  (اوشلی تاالب:مًردی مطالعٍ)میکزيسیلیس صل حايی بته مجايرت در آب شیمیایی کیفیت بزرسی

 
  3 امیىی مجتبی ،2مکارمی مزضیٍ، *1 ايیلی قمی فزشتٍ
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 ایشاى ًَؿْش، اػالهی، آصاد داًـگاُ ًَؿْش، ٍاحذ تشابشی ٍ ساُ اسؿذ کاسؿٌاػی داًـجَی-3
civil.amini.id@gmail.com   :پؼت الکتشًٍیکی 

 
 27/28/1398، تاریخ پذیزش مقالٍ:22/28/1398تاریخ دریافت مقالٍ: 

 

 :چکیذٌ
ِ  آٍس صییاى  هیَاد  ٍسٍد باؾیج  ّیا  تیاب   ًضدیکیی  دس احذاث حال دس ّای پشٍطُ بتٌی ّای ػاصُ   هیش   ییا  فیشاس  آى لتبؽابیا  ٍ تیاب   دسٍى بی
 بیتي  اص اػیتفادُ  ّوچٌیي ٍ ّا پَصٍبى اص اػتفادُ کِ ؿَد هی... ٍ آ  ؿیویایی تغییشکیفیت هصٌَؾی، سػَبات اص تاب  ،اًباؿتگی جاًَساى 

ِ  پظٍّؾ ایي دس.  باؿذ هی آٍس صیاى هَاد ایي کاّؾ جْت دس هٌاػبی ساّکاس صیؼت هحیط دٍػتذاس ّای  اًضلیی  الوللیی  بییي  تیاب   دس کی
 تغیییشات  هیضاى هٌػَس بذیي.  گشفت لشاس بشسػی هَسد تاب  بشآلَدگی اًضلی بٌذس گزس کٌاس جادُ پل بتٌی ّای پایِ ػاخت تاحیش گشدیذ اًجام

 ػییواى  تشکیبیی  بیتي  دیگشی ٍ پشتلٌذ ػیواى با ؿذُ ػاختِ بتي یکی هختلف، بتي دًٍَؼ با تواع دس تاب  آ  ؿذُ تْیِ ًوًَِ ؿیویایی
 ٍ بیتي  هخلیَ   دس ػییواى  دسصیذی  8 کاّؾ کِ داد ًـاى پظٍّؾ ایي ًتایج. گشفت لشاس بشسػی هَسد داس الیاف هیکشٍػیلیغ طل ٍ پشتلٌذ
 دسکیفییت  تغییشات  کاّؾ ػبب پل، هماٍهت افضایؾ ضوي پل ّای پایِ بتي حجن بِ داس الیاف هیکشٍػیلیغ طل دسصذ ّواى ًوَدى اضافِ

 ؿیذُ  تْیِ بتي بِ ًؼبت آ  ؿیویایی کیفیت دس کوتشی تغییش باؾج داس الیاف هیکشٍػیلیغ طل کشدى اضافِ. گشدد هی تاب  آ  ؿیویایی
 تغیییشات  ؿذ، اػتفادُ ػیواى با تشکیبی بتي اص کِ حالتی بِ ًؼبت ػیلیؼن ؾٌصش همذاس ػیلیغ ٍجَد خاطشِ ب تٌْا ٍ اػت ؿذُ ػیواى با

 .دّذ هی ًـاى خَد اص بیـتشی

 

         هیکشٍػیلیغ طل ،  پشتلٌذ بتي،ػیواى ، آلَدگی ؿیویایی، تغییشات :کلیذی کلمات
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 مقذمٍ -1

بتي اص ّای ًَیي بِ صٌؿت ػاختواى، هتخصصیي آٍسیشٍصُ با ٍسٍد فياه .[1]  ص پشهصشف تشیي هصالح ػاختواًی اػتبتي پغ اص آ  یکی ا

. دس هیاى هَاد افضٍدًی [2،3] ًوایٌذخاف بشای ؿشایط هختلف طشاحی هی هَاد پَصٍبًی ّوشاُ با هَاد افضٍدًی ؿیویایی، بتي ّای

صیادی ػیلیغ آهَسف )غیش بلَسی( بشای تَلیذ بتي  خاطش رسات بؼیاس سیض ٍ جذا ؿذُ آى ٍ ّوچٌیي دسصذ بؼیاسِ ب هیکشٍػلیغپَصٍبًی، 

 داس الیاف ؾلت حالتی کِ دس دهای هحیط داسد بِ ًام طل هیکشٍػیلیغِ ایي افضٍدًی ب .[ 4] با هماٍهت صیاد ٍ دٍام باب اػتفادُ بیـتشی داسد

اػاع هطالؿات اًجام ؿذُ بش.با اضافِ ؿذى بِ بتي باؾج افضایؾ هماٍهت ٍ اػتحکام آى هی گشدد کِ ؿَدهی  )یا هیکشٍػیلیکا( ؿٌاختِ

ّوچٌیي سًٍذ کؼب هماٍهت ًوایذ. شتلٌذ بیـتشیي هماٍهت سا حاصل هیبا ػیواى پ داس الیاف هیکشٍػلیغطل دسصذ جایگضیٌی  10همذاس 

سصذ د 10ّای حاٍی سی بلٌذ هذت دس هخلَ باؿذ ٍ افضایؾ هماٍهت فـاهیػلیغ بیـتش اص بتي ّای هؿوَلی ّای حاٍی هیکشٍبشای بتي

kg/m 350  ّای داسای ؾیاسلیغ بشای هخلَ یّای بذٍى هیکشٍػهیکشٍػلیغ داخلی ًؼبت بِ بتي
3
ّای با هشتب بیـتش اص هخلَ  بِ 

kg/m 400ؾیاس
هی تَاًذ ؾوش هفیذ  ّاد صائذ کاسخاًِهختلف ٍ حتی هَاّای با دٍام با  افضٍدًی ّایػاخت بتي .[5،6] بذػت آهذُ اػت 3

دس صٌؿت ػیواى ٍ بتي دس ساػتای تصویوات جْاًی  .[7]  اس بؼیاس هؤحش اػتّای بتٌی سا افضایؾ دادُ ٍ ایي اهش دس ساػتای تَػؿِ پایذػاصُ

بایؼتی تحَل ؾػیوی ی تَػؿِ پایذاس ، هیدس کاّؾ آلَدگی هحیط صیؼتی بِ ٍیظُ کاّؾ تَلیذ گاص کشبٌیک ٍ لذم بشداؿتي دس ساػتا

ًیاص بِ کاسبشد هَاد  ،. بِ هٌػَس کٌتشل تَلیذ ػیواى با تَجِ بِ ًیاص آى دس آیٌذُ بِ ٍیظُ دس کـَسّای دسحال تَػؿِ[8] صَست پزیشد

 [.9] باؿذهَحش  ّای بتٌیافضایؾ دٍام بتي ٍ طَل ؾوش ػاصُ ،کاّؾ آلَدگی  ،جایگضیي ػیواى اػت کِ دس کاّؾ هصشف ػیواى 

، طیکی اػتلَّای غٌی اص ًػش اکَظُ دس اػتاى گیالى کِ داسای ؾشصٍِیِ اجتواؾی دس جاهؿِ جْاًی، کـَس ایشاى ٍ ب-سؿذ ٍ تَػؿِ التصادی

آًجا  اصٍُ ًػیش صیؼت هحیطی، اص جولِ دس تاب  اًضلی گشدیذّای بکش ٍ بیػاصی دس ؾشصِای هاًٌذ جادُهٌجش بِ تذاخل اؾوال خاف تَػؿِ

ؾولکشد چشخِ صیؼت هحیطی ضشٍسی ػاصی بِ دلیل تأحیش طَبًی هذت دس  ّای پلهطلَ  ٍ ًَؼ پل دس پشٍطُ کِ اًتخا  هَاد اٍلیِ

ؿیویایی ًوًَِ تْیِ ؿذُ آ  تاب  دس تواع با کیفیت هیضاى تغییشات بشسػی  لزا دس ایي پظٍّؾ ػؿی ؿذُ اػت کِ با ،[10] باؿذ هی

دًٍَؼ بتي هختلف، یکی بتي ػاختِ ؿذُ با ػیواى پشتلٌذ ٍ دیگشی بتي تشکیبی ػیواى پشتلٌذ ٍ طل هیکشٍػیلیغ  الیاف داس ضوي افضایؾ 

 هماٍهت پایِ ّای پل ، احشات صیؼت هحیطی بتي ّا بش اکَػیؼتن ّای طبیؿی کاّؾ یابذ.

 یمحذيدٌ مطالعات-2

. ایي تاب  لشاس داسددلیمِ طَل ؿشلی  28دسجِ ٍ  49دلیمِ ؾشض ؿوالی ٍ  25دسجِ ٍ  37دس حاؿیِ جٌَبی دسیای خضس، بیي تاب  اًضلی 

جای گشفتِ اػت ٍ یکی اص دس اػتاى گیالى شا ٍ سضَاًـْش ػهیاى ؿْشّای اًضلی، سؿت، صَهؿِ  کیلَهتش هشبؽ دس 200با هؼاحتی حذٍد 

ّای فیضیکی ٍ ؿیویایی، اص ًػش ٍیظگی . اص ًػش هَلؿیت جغشافیایی، چْاس بخؾ ًؼبتاً هتوایضسٍدصؽ جْاى بـواس هیّای با اس تاب 

( هٌطمِ هَسد تحمیك دس بخؾ ؿشلی تاب  ٍالؽ 1ؿکل ؿواسُ )ًمـِ  هَسفَلَطیک، فیتَاکَلَطی ٍ جغشافیایی دس تاب  اًضلی ٍجَد داسد

 سٍد .تشیي هٌطمِ تاب  بِ ؿواس هیاًؼاًی ٍ کـاٍسصی، آلَدُجْت سیضؽ باس فاضال  صٌؿتی ، ؿذُ کِ بِ

https://en.wikipedia.org/wiki/Silica_fume
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 مًقعیت جادٌ کىار گذر بىذراوشلی در تاالب اوشلی -1 شکل

 ريش کار-3

تْیِ  2347هطابك اػتاًذاسد هلی سٍؽ ًوًَِ بشداسی ؿواسُ تاب  اًضلی  ؿشلیدس بخؾ آ   یک بطشی اص دس ایي تحمیك، دس هشحلِ اٍل

 اػت. ٍسدُ ؿذُآ 1دس جذٍل  آى ًتایج گشفت کِویایی هَسد آصهایؾ لشاس یاص لحاظ خصَصیات ؿ بِ ؾٌَاى ًوًَِ ؿاّذٍ آ  تاب   گشدیذ

کِ دس ایي آصهایـات بؿٌَاى هَاد افضٍدًی بتي طل هیکشٍػیلیغ الیاف داسخَاف ؾوَهی  ٍ ∏تیپ پشتلٌذ  ػیواىهـخصات ؿیویایی 

 بیاى ؿذًذ.  3ٍ  2اػتفادُ ؿذًذ ًیض دس جذٍل ّای 

 مشخصات شیمیایی آب -1جذيل 
 ٍاحذ همذاس آ  هـخصات ؿیویایی

 52/0 Mg/l (co3)کشبٌات

 SO4 9/273 Mg/l))ػَلفات

(Ca(7/95 کلؼین Mg/l 

(Mg)2/60 هٌیضین Mg/l 

(K)69/10220 پتاػین Mg/l 

(Na(71/312 ػذین Mg/l 

(Si)98/88 ػیلیؼین Mg/l 

(Al)10/21 آلَهٌیَم Mg/l 

(Fe(63/54 آّي Mg/l 

PH 7/8 … 
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 ∏مشخصات شیمیایی سیمان تیپ  -2جذيل 

 ٍاحذ همذاس هـخصات ؿیویایی

Si 2 34/22 % 

A 2 3 88/4 % 

F 2 3 61/3 % 

Mgo 67/1 % 

 2o 56/0 % 

  2o 22/0 % 

Cao 91/63 % 

 

 الیاف دار خًاص عمًمی صل میکزيسیلیس -3جذيل 

 طلِ ای حالت فیضیکی

cm/ ٍصى هخصَف
3 gr 0 02 /0 ± 35/1 

 خاکؼتشی سًگ

 ASTM C1202,C78,C293,C496ISIRI49066047 اػتاًذاسد

 (ISIR 2930 کوتش اص اػتاًذاسد ًذاسد ) یَى کلش

 ًذاسد آبیٌذگی هحیط صیؼت

 ًذاسد ًیتشات

 صفش دسجِ ػاًتیگشاد ًمطِ اًجواد

 ًذاسد ًمطِ اؿتؿال

 

دس غشف ؿذُ ٍ کیلَگشم ػیواى دس حجن یک هتش هکؿب بتي تْیِ 350با ؾیاس ∏اػتفادُ اصػیواى پشتلٌذ تیپ  دس هشحلِ بؿذ ًوًَِ بتي با 

آبی کِ بتي دس آى لشاس گشفتِ اػت هَسد بشسػی هجذد خصَصیات ؿیویایی ، بتي سٍصُ 90ٍ  28، 7ًوًَِ آ  تاب  لشاس گشفت ٍ دس ػٌیي

  . هی باؿذ 4ؿواسُ ایج آى طبك جذٍل، کِ ًتلشاس گشفت
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 تُیٍ بته اس سیمان ي وتایج آن در مجايرت آب تاالب -4جذيل 

 ٍاحذ همذاس هـخصات ؿیویایی

 سٍص 90 سٍص 28 سٍص 7
 55/0 63/0 73/0 Mg/l (co3)کشبٌات

 SO4 2/275 6/281 71/290 Mg/l))ػَلفات

(Ca(18/213 73/153 71/113 کلؼین Mg/l 

(Mg)35/61 69/60 33/60 هٌیضین Mg/l 

(K)43/10221 26/10221 02/10221 پتاػین Mg/l 

(Na(50/313 20/313 95/312 ػذین Mg/l 

 (Si)43/152 39/122 45/111 ػیلیؼین Mg/l 

(Al)08/33 69/28 43/24 آلَهٌیَم Mg/l 

(Fe(11/78 99/67 00/61 آّي Mg/l 

PH 85/8 04/9 72/9 ... 

 ، بتيٍ کاّؾ ّواى دسصذ اص ػیواى هصشفی بِ ػیواى( (SF-MIX Fدسصذ اص طل هیکشٍػیلیغ الیاف داس 8با اضافِ کشدى  ػَمدس هشحلِ 

، کیفیت ؿیویایی آ  بتي سٍصُ 90ٍ  28، 7پغ اص دٍسُ ّای  .ٍ دس هجاٍست با آ  تْیِ ؿذُ اص تاب  اًضلی لشاس گشفت ػاختِ ؿذ ًوًَِ

 باؿذ.هی 5ًتایج آى هطابك جذٍل  کِ لشاس گشفت هجذد هَسد آًالیض

 ي وتایج آن در مجايرت آب تاالبدارالیاف سیلیسصل میکزيتُیٍ بته اس سیمان ي  -5جذيل 

 ٍاحذ همذاس هـخصات ؿیویایی

 سٍص 90 سٍص 28 سٍص 7
 54/0 60/0 68/0 Mg/l (co3)کشبٌات

 SO4 275 31/280 21/288 Mg/l))ػَلفات

(Ca(39/205 72/136 49/106 کلؼین Mg/l 

(Mg)11/61 55/62 23/60 هٌیضین Mg/l 

(K)290/10221 2/10221 10221 پتاػین Mg/l 

(Na(19/313 04/313 90/312 ػذین Mg/l 

(Si)19/153 14/130 23/115 ػیلیؼین Mg/l 

(Al)11/32 29/28 40/24 آلَهٌیَم Mg/l 

(Fe(22/76 69/67 71/59 آّي Mg/l 

PH 84/8 99/8 10/9 ... 
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 تجضیِ ٍ تحلیل ًتایج-4

ّای با هاًذگاسی هَسد اًتػاس اص حیج ستماء کیفی بتي ٍ دػتیابی بِ بتيبا تَجِ بِ تأحیشات جذی بتي بش هحیط صیؼت، هلحَظ داؿتي ا

هحیط صیؼت  اً بشای تَلیذ بتي ساّکاسّایی اسائِ ؿذُ کِ ػاصگاسی هٌاػبی بااخیش.هکاًیکی ٍ دٍام جْت افضایؾ ؾوش هفیذ بتي ضشٍست داسد

دس کـَسّای صٌؿتی با تحَل اػاػی کِ دس استماء ػطح تکٌَلَطی بتي بَجَد آهذُ، گاهْای هؤحشی دس  کٍِ هباًی تَػؿِ پایذاس داؿتِ باؿذ

کاّؾ ًفَر یَى هماٍهت فـاسی بتي ،بِ بتي باؾج افضایؾ  داسالیافهیکشٍػلیغ  طلفضٍدى دس ایي ساػتا اایي استبا  بشداؿتِ ؿذُ اػت.

 د. گشدهی بیـتش دس همابل حولِ ػَلفاتی  هماٍهتٍدس ًتیجِ کاّؾ همذاس ّیذسٍکؼیذ کلؼین ،ی هضشّا

هٌیضین ،پتاػین ،ػذین ، ػیلیؼین ،  ،هیضاى ػَلفات ،کلؼین ؿاهل کیفیت ؿیویایی آ  باؾج تغییشاػتفادُ اص بتي ،  1طبك ًوَداس ؿواسُ 

یِ ؾٌاصش مًؼبت بِ ب هیضاى کلؼین ،خاطش تشکیب بتيِ تِ ببال کِ پیذا کشدُ اػتافضایؾ یضآ  ً pHشدیذُ اػت ٍآلَهیٌیَم ٍآّي گ

باؾج تغییش کوتشی دس کیفیت ؿیویایی آ  ًؼبت بِ بتي تْیِ  داسالیاف طل هیکشٍػیلیغاضافِ کشدى  ام اختالف بیـتشی داؿتِ اػت،

 ،اػتفادُ ؿذبتي تْیِ ؿذُ با ػیواى بِ حالتی کِ اص  ٍ تٌْا بخاطش ٍجَد ػیلیغ همذاس ؾٌصش ػیلیؼن ًؼبت ؿذُ با ػیواى ؿذُ اػت

 تغییشات بیـتشی اص خَد ًـاى داد.

 

 مقایسٍ کیفیت شیمیایی آب در مجايرت بته َای مختلف-1ومًدار 

 وتیجٍ  گیزی-5

ٍ ػیواى باؾج تغییش کوتشی دس کیفیت ؿیویایی آ  ًؼبت بِ  داس الیاف هیکشٍػیلیغ طل هخلَ اػتفادُ اص بتي با  طبك ًتایج آصهایـات،

 البتِ .سػاًذایي تغییشات سا بِ حذالل هوکي هی داسالیاف هیکشٍػیلیغطل بتي تْیِ ؿذُ با ػیواى ؿذُ اػت ٍ بذیْی اػت کِ اػتفادُ اص 

بِ هٌػَس افضایؾ کیفیت بتي ًؼبت بِ  تَاىچٌیي هیّو. تاحیش هٌفی ًگزاسدکیفیت ٍ دٍام بتي بش ایي اهش بایؼتی تا جایی صَست پزیشد کِ 

الذام ًوَد. اػتفادُ اص ساّکاس فَق دس پایذاسی تاب  ّا ٍ حفع اکَػیؼتن هَاد جایگضیي ػیواى ٍ اػتفادُ اص  ی هصشفیّااصالح ػٌگذاًِ

 گزاؿت.ّا بش جای خَاّذ ٍی تاب جاًَسی ٍ گیاّی هؤحش خَاّذ بَد ٍ احشات صیاًباس کوتشی سا بش س
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 بزای تحقیقات آتی اتپیشىُاد-6

اػتفادُ اص ػایش هَاد پَصبًی ٍ افضٍدًی بتي هاًٌذ دٍدُ ػیلیغ ٍ سع  پیـٌْاد هی گشدد کِ با تَجِ بِ احشات صیؼت هحیطی اًَاؼ پل ّا 

باصیافتی بتي ٍ فَبد دس ػاخت ّای ًخالِبشسػی اػتفادُ اص  یا ّاکلؼیٌِ ؿذُ ٍ اًجام آصهایـات هجذد ٍ کٌتشل هیضاى آلَدگی آ  تاب 

 هَسد تَجِ هحممیي لشاس گیشد. ّای خَسؿیذی ٍ بادیّای ػبض با اػتفادُ اص اًشطیػاخت پل ٍ ّااًَاؼ پل
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