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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشکده عمران ،دانشگاه غیر انتفاعی لقمان حکیم ،گرگان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری سازه ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد ،ساری ،ایران
 -4کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران

خالصه
استفاده از گوگرد به عنوان یک ماده ساختمانی به قرن ها پیش برمی گردد .در قدیم از گوگرد به عنوان چسباننده
سنگ ها به یکدیگر استفاده می گردید .پس از جنگ جهانی اول به علت تولید مازاد بر مصرف صنعت تحقیقات زیادی
جهت استفاده از گوگرد در صنایع گوناگون آغاز شد که باعث پیشرفت چشمگیری در مصرف گوگرد در مصالح ساختمانی
شد .افزودن گوگرد مذاب به مصالح سنگی ایده ساخت بتن گوگردی را ارائه نمود .در این روش کار با اضافه کردن یک
افزودنی به گوگرد ،گوگرد عمل آوری شده و خاصیت مکانیکی آن بهبود می یابد ،در این تحقیق به جای استفاده از مصالح
سنگی متداول از مصالح سبک سنگی صنعتی لیکا استفاده می شود و خواص مکانیکی این بتن سبک گوگردی مورد
بررسی قرار می گیرد می شود .در این پژوهش با استفاده از طرح اختالط ( 18درصد گوگرد 5 ،درصد ماده مضاف و 5
درصد میکروسیلیس) و لیکا پس از  8روز ،مقاومت فشاری میانگین باالتر از  62/9به دست آمد که با در نظر گرفتن وزن
مخصوص می توان گفت این نوع بتن با طرح اختالط یاد شده ،شرایط بتن سبک را به عنوان یک بتن سبک نیمه سازه ای
دارد.

کلمات کلیدی :بتن گوگردی ،بتن سبک ،لیکا ،مقاومت فشاری

 .1مقدمه
پیشرفت های بدست آمده در زمینه اصالح ساختار بتن های گوگردی و تولید محصوالت مختلف با خواص و دوام
مطلوب باعث افزایش چشم گیر فعالیت های صنعتی در راستای تجاری نمودن محصول گردیده ،به طوریکه دهه اخیر
شاهد پیشرفت های وسیع و قابل توجه در زمینه ارتقاء مشخصات و توسعه کاربرد بتن های گوگردی تولیدی با خواص ویژه
بوده است .دارای مشخصات معمولی بتن های گوگردی شامل مقاومت فشاری ،زمان گریش سریع خصوصاً مقاومت در برابر
*
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سایش و دوام طوالنی است .این فعالیت ها در راستای بدست آوردن ترکیب بتن گوگردی قوی با دامنه کاربرد وسیع با
طول عمر مناسب و با سبک سازی آن می باشد .باتوجه به خواص ویژه بتن های گوگردی بیشترین کاربرد آن در ساخت
سطوح صنعتی و مکان هایی است که در تماس مستقیم با مواد خورنده اسیدی قرار دارند .در این مکان ها که دیگر مواد
ساختمانی زود تخریب می شوند بتن های گوگردی از خود مقاومت و کارایی بهتری نشان می دهند (.)8
با افزایش تولید سوخت های فسیلی ،تولید گوگرد نیز به عنوان محصولی فرعی در پاالیشگاه ها افزایش یافت.
به گونه ای که به علت قیمت پایین تولید صنعتی آن ،تولید معدنی آن تقریب ًا به طور کلی متوقف شده است .این میزان
عظیم تولید و مشکالتی که پیرامون حمل آن وجود دارد ،سبب شد تا مقادیر متنابهی از گوگرد در پاالیشگاه ها انباشته
شود .از یک طرف هزینه های سنگین تبدیل آن به اسید سولفوریک و از طرف دیگر خطرات ناشی از انباشت گوگرد سبب
شد تا در سالیان گذشته مسئولین برای رهایی از این محصول ،آن را به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار دهند (.)6
جدول  -1میانگین تولید گوگرد در جهان و سهم تولید ایران در بازار جهانی ()3
سال

1991

1991

1999

2222

2221

2222

2223

تولید جهان (هزار تن)

11241

11925

11312

12214

12221

12511

13415

تولید ایران (هزار تن)

-

954

995

1211

1324

1239

1325

سهم تولید ایران

-

%1/1

%1/1

%1/9

%2

%2/4

%2/4

پیشرفت های بدست آمده در زمینه اصالح ساختار بتن های گوگردی و تولید محصوالت مختلف با خواص و دوام
مطلوب باعث افزایش چشمگیر فعالیتهای صنعتی در راستای تجاری نمودن محصول گردیده ،بطوریکه دهه اخیر شاهد
پیشرفت های وسیع و قابل توجه در زمینه ارتقاء مشخصات و توسعه کاربرد بتن های گوگردی تولیدی با خواص ویژه بوده
است (.)3
 .2مروری بر ادبیات پیشین
در سال  S. J. Hayde ،8981با استفاده از کوره دوار اقدام به منبسط کردن رس و شیل کرد و بدینوسلیه
سبکدانه ای مصنوعی تولید کرد که از آنها در ساخت بتن استفاده شد (.)4
در سالیان اخیر نیز استفاده بتن سبک در دال سقف ساختمان های بلند مرتبه ،عرشه پل ها و دیگر موارد مشابه و
همچنین کاربردهای خاص مانند عرشه و پایه دکل های استخراج نفت کاربرد فراوانی یافته است .بزرگترین بنای بتن
سبکدانه ،یک ساختمان اداری  56طبقه در تکزاس با ارتفاع  685متر می باشد (.)5
 .3مواد و روش ها
 .1.3بتن سبک
یکی از معایب مهم ساختمانهای بتنی وزن زیاد ساختمان میباشد که با میزان تخریب ساختمان در اثر زلزله نسبت
مستقیم دارد .اگر بتوانیم تیغههای جدا کننده و پانلها را از بتن سبک بسازیم وزن ساختمان و در نتیجه آن تخریب
ساختمان توسط زلزله مقدار زیادی کاهش مییابد .ولی کم بودن مقاومت بتن سبک عامل مهمی در محدود نمودن دامنه
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کاربرد این نوع بتن و بهرهگیری از امتیازات آن بوده است .استفاده از میکروسیلیس در ساخت بتن سبک سبب شده است
که مقاومت بتن سبک باال رود و این محدودیت کاهش یابد ()2

 .2.3گوگرد
گوگرد مادهای زرد و ترد میباشد که قابلیت رسانایی گرمایی و الکتریکی آن کم است.
 .3.3افزودنی های اصالح کننده گوگرد
تابحال مواد مضاف زیادی برای اصالح تمایل گوگرد به ترد شدن و به منظور به دست آوردن خواص پالستیک از آن
پیشنهاد شده است .اگر گوگرد در بتن گوگردی به صورت خالص بدون استفاده از مواد مضاف درست شود .به مرور زمان از
قدرت بتن کاسته و بتن دچار ورقه شدن میشود .همچنین در سیکل های متناوب ذوب و یخزدن یا وقتی که بتن به
صورت مغروق میباشد باعث از هم پاشیدگی بتن میگردد.
 .4.3طرح اختالط بتن گوگردی
در مورد طرح اختالط بتن گوگردی تحقیقات بسیار محدودی تابحال صورت گرفته و اغلب استفاده از طرح اختالط
بتن با سیمان پرتلند مدنظر بوده است .راهنمای ساخت بتن گوگردی  ACI-541برای ساخت بتن گوگردی با
سنگدانههای کوچکتر از  9/5 mmجدولی را برای بدست آوردن شش مقاومت هدفی موردنظر برای درصد وزن گوگرد و مواد
سنگی مصرفی ارائه کرده است که برای استفاده با دانهبندیهای متفاوت مناسب نمیباشد .همچنین این راهنما برای
درشتدانههای با بزرگترین اندازههای مختلف  )9/5-65( mmحدود تقریبی درصد وزن گوگرد در مخلوط را ارائه داده که
برای مواد سنگی با دانهبندی های متفاوت نمیتواند جوابگو باشد (.)7
گوگرد باید همراه با مواد مضاف موجود در بازار در ترکیب بتن استفاده شود (طبق دستورالعمل ارائه شده پالستیزه
شود) .روش های اصالح گوگرد عمر مفید فوقالعادهای را برای حالت جامد نتیجه دادهاند .چنانچه هنگام تهیه بتن ،گوگرد
بیش از حد حرارت ببیند ممکن است گوگرد و ماده مضاف به واکنش خود ادامه داده و بتن نامرغوبی را تولید کنند و
دستورالعملهای در ارتباط با محدوده زمانی که گوگرد اصالحشده در حالت مذاب میتواند باقی بماند را رعایت کنند (.)1
 .1.3روش های آزمون سیمان گوگردی اصالح شده
روشهای آزمایش سیمان گوگردی اصالح شده عبارتند از
 -8گوگرد و کربن با سوختن سیمان گوگردی و با استفاده از یک تجزیهکننده گوگرد (یا کربن) تعیین میشوند.
 -6اندازهگیری وزن مخصوص گوگرد طبق استاندارد )D70 (American Society of Testing Material
 ASTMصورت میگیرد .این اندازهگیریهای در دمای  35Cصورت میگیرد.
 -3لزجت دردمای  135Cبا استفاده از یک ویسکوزمتر از نوع میلهای دوار که با سلولهای گرمشونده الکتریکی و
نیز کنترلکننده دما تجهیز شده باشند استفاده میشود (.)9
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 .4تجزیه و تحلیل نتایج
در سال های اخیر ،تولید بتن گوگردی به عنوان یکی از محصوالت جانبی صنایع پتروشیمی بر مصرف آن پیشی
گرفته ،به طوری که تولید گوگرد در پاالیشگاه ها به مشکل زیست محیطی تبدیل شده است .برای رفع این مشکل الزم
است کاربردهای جدیدی برای گوگرد ارائه شود .یکی از مهم ترین محصوالت تولید شده گوگرد بتن از گوگردی می باشد.
در این بتن به جای سیمان پرتلند ،از گوگرد به همراه مواد افزودنی دیگر استفاده می شود .این بتن دارای مزایای بسیاری
از نظر مقاومت در برابر اسیدها و مواد خورنده ،قابلیت ذوب چند باره ،مصرف مجدد ،نفوذ پذیری و جذب آب بسیار کم و
عدم استفاده از آب در ساخت آن می باشد .از طرف دیگر خواص کاربردی این نوع بتن با بتن سیمان پرتلند برابری
می کند .مشخصات فیزیکی و ساختمانی بتن گوگردی و بتن معمولی در 0جدول  8مقایسه شده است ()80
جدول  -2مقایسه ویژگی های بتن گوگردی و بتن سیمان پرتلند ()11
بتن گوگردی

بتن سیمان پرتلند

مشخصه
گوگرد

 83تا %85

-

آّب

-

%7

سیمان

-

%85

 Fly Ashپر کننده

 9الی %88

-

ماسه

 31تا %46

%30

سنگدانه درشت

 33تا %37

%45

چگالی ( کیلو گرم بر متر مکعب)

 6365الی 6405

6405

مقاومت فشاری (مگاپاسگال)

 35الی 70

 64الی 35

مقاومت خمشی (مگاپاسگال)

 7الی 80/5

3/7

درصد مواد تشکیل دهنده

 .1.4مصالح مصرفی
در این تحقیق از گوگرد ،ماده مضاف ،مصالح سنگی سبکدانه لیکا و میکروسیلیس به عنوان فیلر برای ساخت
نمونه های بتن گوگردی استفاده شده است .گوگرد مذاب به عنوان ماده چسباننده به کار می رود و درواقع همان نقش
سیمان در بتن معمولی را باز ی می کند .ماده مضاف برای جلوگیری از کاهش مقاومت این نوع بتن و حفظ خاصیت
پالستیک آن مورد استفاده قرار می گیرد ( )86در این تحقیق از  SMZبه عنوان ماده مضاف استفاده شده که از جنس
پلیمر هیدرو کربن اولفینی می باشد (.)83
نسبت مصالح سنگی به کار برده ش ده در بتن باید طوری انتخاب شود که دانه بندی متراکم و پیوسته ی ایجاد شود.
در این تحقیق از لیکای شرکت آب منطقه ای استان گلستان استفاده شده است .نمونه ها در ابعاد  80x80x80سانتی متر
ساخته شدند و ترکیب لیکا بکار رفته به صورت لیکا شماره ( 8قطر دانه ها از  ./5تا  8میلی متر) ،لیکا شماره ( 6قطر دانه
ها از  8تا  6میلی متر) و فیلر (قطر دانه ها کمتر از 600میکرون) بوده است.
میکروسیلیس به عنوان یک پرکننده عمل می کند و به واسطه ذرات ریزی که دارد حد فاصل دانه های سنگی و
ذرات ماده چسبانده را پر می کند و به این ترتیب باعث افزایش تراکم بتن می گردد.
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 .2.4روش تهیه نمونه ها
با توجه به اینکه هدف دستیابی به طرح اختالط بهینه برای بتن گوگردی با لیکا می باشد ،بر این اساس درصدهای
وزنی مناسب گوگرد ،ماده مضاف و میکروسیلیس را در سه بخش محاسبه شده و در هر بخش بسته به هدف آزمایش یکی
از پارامترهای فوق به عنوان متغییر و دو پارامتر دیگر به عنوان ثابت در نظر گرفته می شوند .به عنوان مثال اگر هدف
آزمایش تعیین درصد بهینه گوگرد باشد ،نمونه ها باثابت نگه داشتن دو پارامتر ماده مضاف و میکروسیلیس و انتخاب در
صدهای مختلف گوگرد ساخته می شوند و مورد آزمایش قرار می گیرند.
نمونه های آزمایشگاهی از ریختن مواد بتن گوگردی در دمای اختالط  836تا  848درجه سانتی گراد در قالب
فوالدی تهیه می گردند .قالب ها باید قبل از بتن ریزی گرم شده باشند .مواد به وسیله کوبه و با ضربات آهسته متراکم می
گردند .نمونه ها پس از  8ساعت ماندن دردمای محیط از قالب جداشده و پس از مدت  8روز مورد آزمایش قرار می گیرند.
تعداد نمونه های بررسی شده در هر آزمونه سه عدد می باشد که از میانگین آن ها به عنوان نتیجه نهایی در ارزیابی نتایج
استفاده می شود.
 .3.4تعیین درصد گوگرد مناسب
به منظور ارزی ابی تاثیر درصدهای مختلف گوگرد بر مقاومت فشاری و وزن مخصوص بتن گوگردی سبک سازی شده،
نمونه هایی با سه درصد مختلف وزنی گوگرد (70- 10-15درصد) و با  5درصد وزنی ماده مضاف ( SMZبر اساس
پیشنهاد و تجربیات مخترع مواد ) و به ازای هردرصد سه .آزمونه بر طبق آیین نامه بتن ایران ساخته شد .سپس آزمایش
مقاومت فشاری بر روی نمونه ها انجام شد و نتایج بدست آمده درشکل  8و جدول  6نشان داده شده است.

شکل  -1تغییرات مقاومت فشاری بتن گوگردی بر حسب درصد های مختلف گوگرد
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جدول  -3اطالعات نمونه های آزمایشگاهی ،متغییر  :درصد وزنی گوگرد.
مقاومت فشاری متوسط ((Kg/cm2

مقاومت فشاری نمونه مکعبی
((Kg/cm2
40/6

3

800

8/6

8000

8600

-

5

15

3

سن نمونه (روز)

63

3

800

0/24

8000

580

-

5

10

6

سطح بارگذاری ()cm2

62/4

وزن مخصوص نمونه () Kg/cm3

حجم نمونه )(cm3

وزن نمونه ()gr

گوگرد/پوزوالن( درصد وزنی)

گوگرد(smz/درصد وزنی)

کل مخلوط/گوگرد(درصد وزنی)

ردیف

82

3

800

0/2

8000

436

-

5

70

8

از روی شکل می توان دریافت که برای این طرح اختالط ،با افزایش درصد گوگرد از  75درصد به  10درصد و 15
درصد مقاومت فشاری افزایش می یابد .از آنجایی که در طرح مورد آزمایش با توجه به سبک وزن بودن دانه های لیکا ،هر
چه درصد گوگرد بیشتر باشد پوشش بهتری بر روی سنگدانه ها ایجاد شده و مخلوط بتن از مقاومت مطلوب تری برخوردار
است ،به نظر می رسد برای این طرح اختالط درصد مطلوب گوگرد به میزان  16درصد حاصل شده است .هر چند با
افزایش درصد گوگرد ( به مقدار بیش از  16درصد) افزایش بیشتری در مقاومت بتن حاصل می گردد ،ولی از آنجایی که با
افزایش درصد گوگرد به ماده مضاف ( ) SMZبیشتری مورد نیاز است که یک ماده پر هزینه می باشد .بنابراین افزایش در
کاربردهای حجم ،اقتصادی و مقرون به صرفه نمی باشد.

 .4.4تعیین درصد ماده مضاف ( )SMZاول
به منظور ارزیابی تاثیر ماده مضاف ،نمونه هایی با درصد گوگرد به دست آمده از مرحله قبل ( 16درصد) کهه بهر اسهاس آن
بیشترین مقاومت فشاری حاصل شده و درصدهای مختلف وزنی ماده مضاف ( 6/5و  5و  7/5درصد ) تهیه و مورد آزمهایش
مقاومت فشاری قرار گرفتند .نتایج بدست آمده از این مرحله در Error! Reference source not found.شهکل 6

و جدول  4نشان داده شده است.
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شکل  -2تغییرات مقاومت فشاری بتن گوگرد بر حسب درصدهای مختلف ماده مضاف
جدول  -4اطالعات نمونه های آزمایشگاهی ،متغییر  :درصد وزنی ماده مضاف
مقاومت فشاری متوسط ((Kg/cm2

38/4

3

800

8/310

8000

8310

-

6/5

16

3

((Kg/cm2

مقاومت فشاری نمونه مکعبی

سن نمونه (روز)

سطح بارگذاری ()cm2

وزن مخصوص نمونه () Kg/cm3

حجم نمونه )(cm3

وزن نمونه ()gr

44/9

گوگرد/پوزوالن( درصد وزنی)

46/3

3

800

8/430

8000

8430

-

5

16

6

گوگرد(smz/درصد وزنی)

کل مخلوط/گوگرد(درصد وزنی)

ردیف

28/8

3

800

8/40

8000

8395

-

7/5

16

8

از روی شکل می توان دریافت که برای این مصالح ،با افزایش درصد ماده مضاف  6/5به  7/5درصد ،میزان مقاومت
فشاری نمونه ها افزایش می یابد .اما با توجه به اینکه ماده مضاف بسیار پر هزینه بوده و با افزایش درصد این ماده از 5
درصد به  7/5درصد ،افزایش مقامت چندانی در مقاونت فشاری مشاهده نمی شود ،به نظر می رسد مصرف درصد کمتر
یعنی  5درصد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و توجیه پذیر است.
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 .1.4تعیین درصد میکروسیلیس مناسب
به منظور ارزیابی تاثیر میکروسیلیس ،نمونه هایی با درصد های وزنی بهینه گوگرد ( 16درصد) و ماده مضاف (5
درصد) به دست آمده از دو مرحله قبل و درصدهای وزنی مختلف میکروسیلیس ( 6/5و  5و  7درصد ) تهیه و مورد
آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند و نتایج بدست آمده از این مرحله در جدول  4و شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3تغییرات مقاومت فشاری بتن گوگردی برحسب درصدهای وزنی میکروسیلیس
جدول  -1طالعات نومنه های آزمایشگاهی ،متغییر :درصد وزنی میکروسیلیس
مقاومت فشاری متوسط ((Kg/cm2

23/6

3

800

8/41

8000

8479

5

5

16

6

55

3

800

8/40

8000

8399

6/5

5

16

3

((Kg/cm2

مقاومت فشاری نمونه مکعبی

سن نمونه (روز)

سطح بارگذاری ()cm2

وزن مخصوص نمونه () Kg/cm3

حجم نمونه )(cm3

وزن نمونه ()gr

گوگرد/میکروسیلیس( درصد وزنی)

گوگرد(smz/درصد وزنی)

کل مخلوط/گوگرد(درصد وزنی)

8

ردیف

22/82

10/3

3

800

8/43

8000

8438

7/5

5

16

8
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شکل  3نشان میدهد که برای این نوع مصالح ،با افزایش درصد میکروسیلیس از  6/5درصد به  5درصد و به  7درصد
مقاومت فشاری افزایش یافته است

 .1نتیجه گیری
در این پژوهش با استفاده از طرح اختالط ( 18درصد گوگرد 5 ،درصد ماده مضاف و  5درصد میکروسیلیس) و لیکا
پس از  8روز ،مقاومت فشاری میانگین باالتر از  62/9به دست آمد که با در نظر گرفتن وزن مخصوص می توان گفت این
نوع بتن با طرح اختالط یاد شده ،شرایط بتن سبک را به عنوان یک بتن سبک نیمه سازه ای دارد.
برای هر کاربردی از بتن گوگردی با توجه به مقاومت مورد نیاز و هزینه تمام شده ،می توان یک درصد بهینه برای
گوگرد با انجام آزمایشات تعیین نمود .در طرح اختالط بتن گوگردی سبک سازی شده با لیکا ،درصد گوگرد مناسب 18
درصد وزنی کل مخلوط بتن می باشد .درصد های کمتر سبب غیر عملیاتی شدن بتن و هم چنین عدم پوشش کافی
سبکدانه پرلیت که دارای مقاومت کم می باشد ،گردیده که نتیجه آن کاهش مقاومت بتن خواهد بود.
ماده مضاف  SMZاثر مثبتی در تثبیت خاصیت پالستیکی گوگردی سبک سازی شده دارد .برای این منظور ،درصد
ماده مضاف در طرح اختالط بهینه ساخت بتن گوگردی سبک سازی شده 5 ،درصد وزنی گوگرد پیشنهاد شده است.
استفاده از میکروسیلیس به عنوان فیلر در طرح اختالط به میزان  5درصد وزنی گوگرد ،مقاومت فشاری این نوع بتن
را طوری افزایش می دهد که می توان با توجه به وزن مخصوص آن را در محدوده بتن سبک نیمه سازه ای در نظر گرفت.
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