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Anti-mikrobik katkı maddeleri, Kanada atık su sistemlerinde bulunan 
beton elemanlar için aşınmaya karşı koruma sağlamaktadır
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Atık su sistemlerindeki genel koşullar - ılık
sıcaklık seviyeleri, organik maddeler, türbü -
lans ve düşük oksijen seviyeleri - Tiyobasil
kolonizasyonunu arttıran hidrojen sülfit ga -
zının oluşmasına neden olmaktadır. Kolo ni -
ler, hidrojen sülfit gazını özümsemek ve bu
gazı, sülfürik aside dönüştürmek suretiyle
yaşamaktadırlar. 
Bazı Tiyobasil türleri, yüz de yedi konsantra-
syona ulaşan asit çözeltilerinde hızlı bir
şekilde gelişebilmekte ve işte bu noktada
da aşınma başlamaktadır.  Sülfürik asit,
betonu olumsuz şekilde etkilemekte ve onu,
alçı taşı olarak bilinen ve ufak parçalara
ayrılabilen kalsiyum sülfata dönüştürmekte-
dir. Tiyobasili için koşullar mükemmel
olduğunda, sadece birkaç ay gibi kısa bir
zaman içerisinde kalın beton borular dahi
risk altında kalabilmektedir.
Conshield katkısı, Tiyobasil büyümesini ön -
leyerek etkili olmaktadır. Bu, beton karma
sürecinde su gibi kullanılan EPA tescilli,
zehirli olmayan bir sıvı olup, kendisini sal-

mayacak şekilde çimento matrisi ile  molekü-
ler bir bağ oluşturmaktadır. Ve Conshield
takviyeli beton, Tiyobasil ve diğer bakteriler
için oldukça elverişsiz bir ortam yaratmak-
tadır – Yani, bakteriler  Conshield bulunan
ortamlarda yaşayamamakta ve böylece sül-
fürik asit asla oluşmamaktadır.  Asit olma-
ması aşınmanın da olmayacağı anlamına
gelir.

Woodstock Rögarları

London’daki “R.V. Anderson Associates Ltd.”
Şirketinde Şube Müdürü ve Baş Tasarımcı
konumunda bulunan Proje Mühendisi
David Evans, “Conshield, bize London On -
tario şehrinden gönderilmişti ve bir tazyikli
ana boru projesinde onu, bir seçenek olarak
değerlendirdik" demektedir. R.V. Ander son,
Woodstock, Ontario için yeni bir tazyikli
ana boru sistemi tasarlamıştı. Tazyikli ana
boru sistemleri yeni çekim sistemleri kur-
makta olan iki yerleşim birimine hizmet

etmekte olup, oldukça uzundurlar – biri 13
kilometre diğeri ise 7 kilometre uzunluğun-
dadır. Evans şu açıklamalarda bulunmuş tur;
“Bu  kadar uzun bir tutma periyodunda kana-
 lizasyon mikroplu hale gelmektedir dolayı-
sıyla, hidrojen sülfitle (çürük yumurta koku-
su) başa çıkabilmek için çıkış noktalarında,
büyük koku kontrol tesislerine gereksinim
duymaktaydık. Mikrobiyolojik Kökenli Aşın -
ma (MIC) için güçlü bir potansiyel oldu ğu nu
biliyorduk bu yüzden üç çözüm yöntemini
de değerlendirmeye başladık.”

Çözüm yöntemlerinden biri, yüksek yoğun-
luklu polietilen (HDPE) gibi beton olmayan
boru kullanımını dikkate alıyordu. Evans
“Fakat beton olmayan alternatifler pahalıdır
ve özel kurulum deneyimleri gerektirmekte-
dir.” açıklamasında bulunmuştur.

Değerlendirmeye alınan diğer çözüm yön-
temi boruların iç kısımlarında PVC ya da
epoksi gibi astar veya kaplama kullanımıydı.
Evans, “Bariyerlerde yaşanan sorun, uygu-
lama yöntemlerinin temelde kusursuz olma-
sı gerektiğidir zira küçük delikler dahi aşın-
manın oluşması için yeterli olabilir. Bari yer -
lerin, yer değiştiren her türlü nesneyi ya  da
kompresyonu tutması gerekiyordu ve bu
nokta da beklentilerimiz bize oldukça fazla
göründü.” diye eklemektedir.

Kanada'da oldukça az sayıda uygulama
gerçekleştiğinden geriye sürpriz aday duru-
mundaki Conshield kalmıştı. Evans, şu şe kil-
de devam etmiştir; “soruna yönelik pek göze
çarpmayan bir yaklaşım sunuyordu fakat
etüt raporlarını okuduk ve ABD’de bu mad-
denin bir süre kullanıldığı şehirlerdeki ilgili-
lerle görüştük.  Aslında, biz sohbetimize
devam ederken halihazırda Woodstock
şehrinde Conshield tatbik edilmiş rögarlar
monte edilmektedir.” Yapılan değerlendir-
me sonrasında R.V. An derson, Conshield
katkısının maliyet-etkin ve uzun vadeli bir
çözüm olduğu sonucuna varmıştır ve şu
anda onu, paslanmaz çelik dahili parçalar
ile HDPE kılıf elemanlarını da içeren kap-
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Sıhhi kanalizasyon sistemlerinde Mikrobiyolojik Kökenli Aşınma (MIC) dünya genelinde bir sorun teşkil etmekte olup, Kanada da bundan 
nasibini almaktadır. Ancak son yıllarda Kanada mühendislik firmaları, belediyeler ve beton üreticileri, Tiyobasil bakterisine karşı kalıcı koruma
sağlayan ve bir anti-mikrobik katkı maddesi olan ConShield’i test etmeye ve kullanımını şart koşmaya başladılar. Elde edilen ilk sonuçlar
umut vericidir.

London ehrindeki rögar



samlı bir anti-korozyon programının bir
parçası olarak daha fazla rö garda kullan-
maktadırlar. Bu noktaya kadar karşılaşılan
tek sorun, işleme tabi tutulan rögarların
belirlenmesidir! Evans şu hususları eklemek-
tedir “Onların dış görünüm açısından diğer
rögarlardan farkı yoktur do layısıyla, teda-
rikçimiz kurulum esnasında seçebilmemiz
için onları etiketlemektedir.”

London Şehrindeki Deneyler

London şehri, hidrojen sülfitten ciddi şekilde
etkilenen ortamlarda Conshield kullanımını
onaylamıştır. Dillon Consulting Ltd. Proje
Mühendisi Paul Bruyns şunları söylemektedir;
“London’da aşınma direncine gereksinim
duyulan ortamlarda ticari HDPE astarlarının
kullanılmasını şart koşmaktaydık. Fakat bir
yüklenici diğer alternatifleri de araştırma-
mızı rica etti." O zamanlar kullanılmakta
olan çözümün, rögarın içine dökümü yapıl-
mış olan, özel kaynak işlemlerini ve kurulum
sonrasında bağlantı yerlerinin testini gerek-
tiren bir HDPE astarı olduğu anlaşılmakta-
dır—yüklenici, bunun can sıkıcı ve zaman
alıcı bir iş olduğuna dikkat çekmiş ve siste-
min bütünlüğüne yönelik sorular yönelt-
miştir. Zira, küçük bir conta boşluğu dahi
bakterinin, astarın arka kısmında büyümesi
için yeterli olabilirdi. Bruyns, “Ve diğer
çözümleri gözden geçirmenin iyi bir fikir ol -
du unu fark ettik. Çünkü, London’da miller
uzunluğunda düz gradyanlar bulunmaktay-
dı ve birçok bölümde yüksek seviyede
hidrojen sülfit gazı mevcuttu." demektedir.
Conshield katkısı, olası bir seçenek olarak
belirlenmişti. Bruyn şu hususları da ilave et -
mektedir; "O madde hakkında araştırma
yaptık ve daha sonra da ABD'deki (Con-
Shiled, 1996 yılından beri kullanılmaktadır
ve Chicago, Atlanta, St. Louis ve Miami
dahil olmak üzere oldukça fazla şehirde kul-
lanımı onaylanmıştır) kullanıcılarla konu ş tuk.
Duyduğumuz şeyler kulağa hoş gelmek teydi.
Dolayısıyla, Belediye yönetimiyle bir deneme
yapılması konusunda görüştük.”  Bu teklif
London idarecileri tarafından kabul görmüş
ve Conshield kullanımı, bir rögar değişim
projesi için öngörülmüştür. Bruyns “Bu, gaz
seviyelerinin yüksek olduğu bir alanda
bulunan ve oldukça aşınmış bir rö gardı.
Yaklaşık 35 yıllıktı ve iki inçlik beton, aşın-
manın etkisiyle deforme olarak paslan-
maya başlayan çeliği açığa çıkarmıştı.”
demektedir. Cambridge, Ontario’da bulu-
nan “Hanson Pipe and Precast Ltd.” Şirketi
yeni takılacak olan rögarın dökümünü
Conshield ile yaptı. Bruyn, “Süreci prekast
tesisinde kontrol ettik. Kullanımı oldukça
basit bir üründür ve üretim esnasında her-
hangi bir sorun tes pit etmedik.” demektedir.
Yeni rögar, 2007 yı lın da monte edilmişti
ve o zamandan beri kesintisiz şekilde kulla-

nımda kalmıştır. 2009 yılında, çalışma
mahalinde, şehir temsilcileri Dillon
Consulting, Hanson Pipe, ve “Con-Shield-
Technologies Inc.” şirketinin Uluslar arası
İlişkiler Müdürü Moosa Damerchie (Proje
Müh.)’in katıldığı bir toplantı yapılmıştır.
Bruyns, “Hepimiz sonuçlardan ol duk ça
memnunduk. Gözlenebilen hiçbir yıpran ma
ya da aşınma yoktu” diye eklemektedir.
Alınan sonuçlardan memnun olan London
şehir idaresi, şimdi düzenli olarak şehir içi
kanalizasyon projelerinde, prekast beton
için Conshield kullanımını şart koşmakta ve
yükleniciler, resmi tekliflerini bu katkı mad-
desini içerecek şekilde yapmaya başlamak-
tadırlar. Şehrin Kanalizasyon İşlemleri
Mühendisi olan Ashley M. Ram me loo (Proje
Müh.) şunları söylemektedir; “Bu ana kadar
Conshield katkısının performansından ol duk-
 ça memnunuz. 

Onu, hidrojen sülfit riskinin sorun teşkil
ettiği gelecekteki kurulumlarda kesinlik kul-
lanmayı düşüneceğiz." Çözüme yönelik ça -
lışmalarda bu denli güven vermesi ve Con-
Shiled’in Kanada'daki daha önceki uygu-
lamalarında başarı elde edilmesi nedeniyle
Kana da’ daki başlıca şehir ve kurumların
London şehrinin uyguladığı stratejiyi takip
etmesi olasıdır.  �
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