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بهبود خواص گوگرد به منظور تهية سيمان گوگردي

حقيقيميترا مهتدي ، *+آدهنرمين بهرامي
13145-1494، صندوق پستي 97تهران، خيابان انقالب، خيابان قدس، خيابان بزرگمهر، پالك 

پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

گـوگرد در  . در ساختمان بتن به كـار بـرد       ) سيمان( مصالح   توان به عنوان ماده چسباننده    گوگرد مذاب را مي   :چكيده

گـوگرد  . باشـد  مـي 8Sهاي گوگرد بـه صـورت حلقـه     است كه در آن اتم)α(دماي معمولي به شكل پايدار رومبيك     

هاي به زنجيرهايي با طول8Sيابد و حلقه  تغيير مي  (µ)گراد به شكل آمورف      درجه سانتي  160مذاب در دماي حدود     

تفاوت اندازة گوگرد در حالت پودري . گردد تبديل مي شود و پس از سرد شدن دوباره به شكل آلفا باز مي              متفاوت

براي . كندشود كه بتن را ترد و شكننده ميو مذاب، منجر به ايجاد خلل و فرج در ساختمان بتن پس از سرد شدن مي    

گوگرد . يابدشود و خواص آن بهبود مي    داده مي هاي خاصي واكنش    جلوگيري از اين امر، گوگرد مذاب با افزودني       

فـرآوردة  . گـردد اصالح شده، گوگردي است كه درصد قابل توجهي از آن بعد از سرد شدن به شكل آلفـا بـاز نمـي        

 افزودنـي قابـل تهيـه در داخـل كشـور،            7در اين پـژوهش     . واكنش گوگرد مذاب و افزودني، سيمان گوگردي است       

هـا خـواص   هاي الزم، تأثير آنها بر خواص گوگرد بررسي شد كـه دوتـا از ايـن افزودنـي    ششناسايي و با انجام آزماي 

هاي اي با نمونه  نمونه مالت ساخته شده داراي مقاومت فشاري قابل مقايسه        . گوگرد را تا حد قابل قبولي اصالح نمود       

ي و اسـيدي نتـايج     هـاي نمكـ   هـاي خـوردگي در محـيط       و همچنـين، آزمـون      اسـت  DCPDساخته شـده، از افزودنـي       

.بخشي داشته استرضايت

ــدي  ــاي كلي ــوگردي،     : واژه ه ــر گ ــيمان پليم ــوگرد، س ــدة گ ــوگردي، اصــالح كنن ــتن گ ــوگردي، ب ــيمان گ س

بتن گوگردي كمپروف

KEY WORDS: Sulfur cement , Sulfur concrete , Sulfur modifier , Sulfur polymer cement , Chempruf 
sulfur concrete

��ـ���
 كه مشكالت ناشي از خوردگي به طور جدي در 1920در سال 

. اي قرار گرفتصنايع مطرح بود، سيمان گوگردي مورد توجه ويژه
ترين نتايج تحقيق در زمينة تهية سيمان گوگردي، توسط برجسته

 ارايه شد كه در آن از پليمرهاي اولفيني براي اصالح آلن، اچ، وروم

اولين طرح تحقيقاتي در . ]2 و 1[ده شده است خواص گوگرد استفا
آوري توان از آن به عنوان نقطة شروع و آشنايي با فنايران كه مي

اسماعيل  توسط دكتر 1375توليد بتن گوگردي ياد كرد، در سال 
الدين طوسي انجام شد و بتن نصير از دانشگاه خواجهگنجيان

:b_adeh@ yahoo.com + E-mail مكاتبات                                                                                  عهده دار*

٦٥
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چگونه افزودني تهيه گوگردي با استفاده از گوگرد مذاب بدون هي
كن بتن  اين طرح شامل طراحي و ساخت مخلوط.]3[شد 

باشد و طرح اختالط تهية بتن گوگردي با استفاده از گوگردي مي
هاي خواص هاي موجود در تهران، به همراه نتايج آزمونسنگدانه

.هاي بتن گوگردي گزارش شده استفيزيكي و مكانيكي نمونه

دي كاربردهاي سيمان گوگر
سيمان گوگردي پايه اصلي بتن گوگردي است، كه به عنوان 

آيد و در برابر خوردگي ماده چسباننده اين نوع بتن به حساب مي
هاي نمكي مقاومت ناشي از بسياري اسيدهاي معدني و محلول

دارد، از اين رو براي كاربردهاي مخصوصي كه بتن معمولي 
.رود، مناسب استبه سرعت از بين مي) بتن سيمان پرتلند(

عنوان يك ماده ساختماني با خواص و كاربرد بتن گوگردي به
مشخصات منحصر به فرد، به سرعت در حال گسترش و جهاني 

به علت نفوذ ناپذيري در مقابل آب و مقاومت در . باشدشدن مي
برابر اسيدها و نيز خاصيت ضد خوردگي، از اين ماده براي ساخت 

در ماشين آالت كشاورزي و . اده مي شودهاي فاضالب استفلوله
هايي كه احتمال قرار گرفتن در مقابل خصوص در محيطزراعي، به

كننده وجود دارد مانند كودهاي تخريبموادسايرواسيدهاي آلي
.]4[گيرد شيميايي و غيره، مورد استفاده قرار مي

مقاومت اين ماده در برابر خوردگي سبب استفاده از آن به 
ها، هاي الكتريكي، عرشه كشتيان آستر تانكرها، سلولعنو

ها، پوشش داخلي و خارجي كف كارخانجات صنعتي و آزمايشگاه
ها، آجرها و ها و جدولهاي خيابانها، ساخت ديوارة جويلوله

هاي ها، سكوهاي حفاري در ساحل دريا و ديوارهسنگفرش خيابان
 دريايي در تماس هستند، هايي كه با محيطساختمانكليهوساحلي

.]5[شود مي

 خواص گوگرد)1(اصالح
سيمان گوگردي در حقيقت گوگردي است كه در اثر واكنش 

كند و از اي كسب ميهاي آلي، خواص پالستيكي بهينهبا افزودني
 گوگرد -1: شود كه عبارتند ازسه جزء اصلي تشكيل مي

 افزايش دهد اي كه بتواند گرانروي گوگرد مذاب را ماده-2
 هيدروكربن اولفيني، داراي پيوندهاي دوگانه واكنش پذير با -3

ماده اصلي اين نوع سيمان، گوگرد است و دو دسته ديگر . گوگرد
.شوندبه عنوان افزودني به آن اضافه مي

هاي بسياري براي بهبود خواص گوگرد مذاب و افزودني
ه است كه تقريباً ايجاد موادي با خواص پالستيكي پيشنهاد شد

ها با گوگرد عنصري واكنش داده و تشكيل تمام اين افزودني
مراجع محدودي در اين زمينه . دهندسولفيدهاي پليمري ميپلي

.  استوروموجود دارد كه مهمترين آنها مربوط به نتايج تحقيقات 
اولفيني واكنش  گوگرد عنصري با يك ماده پليورومدر فرآيند 

 تهيه SRXاي به نام تجاري پذير تغليظ شدهكلداده و گوگرد ش
ان سيكلوپنتادي در برخي مراجع ديگر، از دي.]6[شود مي

(DCPD)به عنوان اصالح كننده گوگرد استفاده شده است  .
ان و ديمكانيسم واكنش مخلوط سيكلوپنتاهمكارانشوسوليوان

.]7[ار دادند ان را با گوگرد مذاب مورد بررسي قردي سيكلوپنتادي
 به عنوان DCPDدهد كه بررسي مقاالت موجود نشان مي

كاربرد اين افزودني . افزودني با باالترين كارايي معرفي شده است
هايي از جمله عدم در توليد سيمان گوگردي در ايران با محدوديت

.توليد داخلي و در نتيجه پايين بودن صرفه اقتصادي همراه است
طور عمده د استفاده در اين پژوهش بههاي مورافزودني

 درجه 160 تا 90ها در دماي گوگرد با اولفين. ها هستنداولفين
گراد در فاز مايع واكنش داده و انواع مختلفي از سانتي
 به طور كلي واكنش گوگرد با .]8[كند سولفيدها را توليد ميپلي

به شكل ها به يك پيوند بين زنجير پليمر و گوگرد پلي اولفين
R-Sx-R'شود كه در آن  منجر ميR' و Rهايي مانند اولفين پلي

 تعدادxوها هستند استرها و اپوكسياالستومرها، پلياندي
.]9[باشد هاي گوگرد مياتم

هاي منو، دي و واكنـش گـوگـرد با پلـي اولفيـن ايـجاد پل
كنـد كه به محصول، خـاصيت كشسانـي وسولفيـدي ميپـلي

مقـدار گـوگـرد به كار رفـته در سيـمان . ]9[بخشد استحكام مـي
گوگردي بسيار بيشتر از مقدار افزودني است، اما گوگرد واكنش 

ها، هنگام سرد شدن خواص گوگرد واكنش نداده را داده با اولفين
. آيدبخشد و محصول نهايي همگني به دست مينيز بهبود مي

 مناسب و قابل دسترس كه هاي افزودنيدر اين تحقيق
انـد هاي الزم براي سـاخت سيمـان گـوگـردي را داشـتهويژگـي

هاي مربوط به تأثيـر نوع و ميـزان اين شنـاسـايي و آزمايش
ها بر خواص گـوگـرد مذاب انجـام شده و از بيـن آنها افزودنـي

.افزودني مناسب انتخاب شده است
راي ايجاد پيوند بين گوگرد و هاي به كار رفته بيكي از روش

هنگامي كه . باشد ميكرافت-فريدلانها، استفاده از كاتاليزور دي
)١( Modification
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برخي از تـركيبـات حلقـوي با گـوگـرد و در حضـور كاتـاليـزور، 
زايي هاي حلقهشود، پيوندهاي جديدي در واكنشحرارت داده مي

هاي يه رزين استفاده از كاتاليزور براي ته.]10[شود تشكيل مي
هاي افزودن كاتـاليـزور به مخلـوط. رودنفتـي نيـز به كار مـي

اولفيـني كه از تفـكيـك محصـوالت كـراكيـنگ برخي از 
هاي مشخـصي از صنـعت اجزاء نفـت خـام به شـكل برش

 به .]11[شود شوند، باعث پليمر شدن آنها مينفت تأمين مي
 بـررسي نـقش كاتـاليـزور در همـين منـظور آزمـايـشي بـراي

هاي نفتي پليمريزاسيون مواد اولفيني موجود در اين نوع برش
سـازي محصـول و تأثيـر آنها بر بهبـود خـواص گـوگـرد و بهينـه

.انجام گرفت
در آزمايش ديگري از مخلوط دو افزودني رزين نفتي لواشكي 

خواص گوگرد بررسي و ماده اولفيني استفاده و تأثير آنها بر اصالح 
هاي به دست آمده آزمون خوردگي و شد و در انتها روي نمونه

هاي مقاومت فشاري انجام گرفت كه نتايج آن در آزمون
. آمده است16 تا 12هاي جدول

 افزودني بومي مورد آزمايش قرار گرفته 7در اين تحقيق 
ن تهيه  نوع برش نفتي، كه از پااليشگاه آبادا4است كه عبارتند از 

پذير شده است، يك افزودني آلي داراي پيوند دوگانه واكنش
با گوگرد نوع صنعتي، تهيه شده از پااليشگاه تبريز، يك نوع 

استري و رزين نفتي با نام لواشك الستيك و يك نوع رزين پلي
هاي سيمان و مالت گوگردي با دو افزودني همچنين نمونه

ن شاهد و براي مقايسه  به عنوا)2(DCPD و )SRX)1خارجي 
گوگرد مورد استفاده، . هاي ديگر تهيه شده استبا نمونه

به شكل پودر و محصول جانبي تصفيه گازهاي ترش در 
.باشدهاي نفتي كشور ميپااليشگاه

بخش تجربي 
هاواكنش گوگرد مذاب با افزودني:  آزمايش اول 

يكي از عوامل مؤثر براي تهية سيماني با خواص 
. باشديابي به غلظت مناسب افزودني ميهينه، دستب

ها در گسترة غلظت هايي با هريك از افزودنيبدين منظور آزمايش
به دليل .  درصد وزني نسبت به گوگرد، انجام گرفت20 تا 5

 درصد قابل استفاده 5ها، مقدار كمتر از فرار بودن افزودني
.باشدنمي

مواد مورد نياز
،A ،B ،C ،Dهاي نفتي ان پايه اصلي، برشگوگرد به عنو

 و SRXماده اولفيني، رزين پلي استري، رزين نفتي لواشكي، 
DCPD.

وسايل و تجهيزات مورد نياز
ظرف استيل يا پيركس براي ذوب مواد، آون قابل تنظيم تا 

.زن دستي يا مكانيكيگراد ، هم درجه سانتي120دماي 

روش آزمايش
 گرم انتخاب 4ها، وزن گوگرد ثابت و معادل در تمام آزمايش

 درصد وزني 20و 15، 10، 5ها به ترتيب شده و ميزان افزودني
.باشدگوگرد مي

 افزودن -1: شودماده افزودني به دو روش به گوگرد اضافه مي
 مخلوط كردن گوگرد و مواد -2مواد اصالح كننده به گوگرد مذاب 

لوط حاصل، اما در اين اصالح كننده و سپس حرارت دادن مخ
ها به دليل اينكه مواد افزودني فرار هستند و در صورت آزمايش

افزودن آنها به گوگرد مذاب بيشتر اين مواد قبل از شروع واكنش 
ها با پودر گوگرد مخلوط شده و به شوند، ابتدا افزودنيتبخير مي

گيرد وگراد قرار مي درجه سانتـي120 ساعـت در دمـاي 4مـدت 
بعد از جامد شدن، . شودسپس نمونه در دماي محيط، سرد مي

نمونه از نظر تغيير رنگ و چسبندگي ظاهري مورد آزمون قرار 
 آورده شده 11 تا 1هاي ها در جدولگيرد كه نتايج آزمايشمي

ها بر اساس سهولت و يا تعيين چسبندگي ظاهري نمونه. است
ذوب مجدد سنجيده دشواري جدا شدن آنها از ظرف آزمايش با 

 و گوگرد خالص به عنوان DCPDهاي تهيه شده از شده و با نمونه
.شوندهاي شاهد مقايسه مينمونه

هاي نفتي نمونة با توجه به نتايج به دست آمده ، در بين برش
 خواص بهتري را از خود Dمورد آزمايش مربوط به برش نفتي 

 چه چسبندگي محصول اما با اين افزودني نيز اگر. دهدنشان مي
باشد اما هاي نفتي بهتر ميبه ظرف نمونه نسبت به ديگر برش

نمونه ترد و شكننده است، به خصوص بعد از كنده شدن از ظرف 
رسد كه بنابراين به نظر مي. شكندبر اثر ضربه به راحتي مي

هاي نفتي به تنهايي با گوگرد واكنش خوبي نداده و محصول برش
به همين دليل الزم است يك ماده. آيدنميمناسبي به دست 

)1 (SRXاز شركت داخلي نصب پيشه تهيه شده كه مدعي هستند از خارج وارد شده است.
)2 (DCPD باشددرصد، مرك مي98با خلوص.
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DCPD نتايج آزمون مخلوط گوگرد با -1جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

حجم افزودني 
)مكعبمترسانتي(

دماي واكنش
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

ايكرم ـ قهوه1542/01204
ايقهوهكرم ـ 21044/01204
ايكرم ـ قهوه31546/01204
ايكرم ـ قهوه42048/01204

A نتايج آزمون مخلوط گوگرد با برش نفتي -2جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

افزودني حجم
)مكعبمترسانتي(

دماي واكنش 
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

رد روشنز1543/01204
زرد روشن21046/01204
زرد روشن31549/01204
زرد روشن42042/11204

B نتايج آزمون مخلوط گوگرد با برش نفتي -3جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

حجم افزودني 
)مكعبمترسانتي(

دماي واكنش 
)گرادسانتي(

واكنش زمان
)ساعت(

رنگ محصول

زردمتمايل به سبز1543/01204
زردمتمايل به سبز21046/01204
زردمتمايل به سبز31548/01204
زردمتمايل به سبز42041/11204

C نتايج آزمون مخلوط گوگرد با برش نفتي -4جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

حجم افزودني 
)مكعبمترسانتي(

واكنش دماي 
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

روشنزرد1543/01204
زرد روشن21045/01204
زرد روشن31548/01204
زرد روشن42041/11204

D نتايج آزمون مخلوط گوگرد با برش نفتي -5جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

افزودني حجم
)مكعبمتريسانت(

دماي واكنش 
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

پررنگكرم1543/01204
كرم پررنگ21047/01204
كرم پررنگ31548/01204
ايقهوه-كرم42041/11204
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 نتايج آزمون مخلوط گوگرد با افزودني ماده اولفيني-6جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

حجم افزودني 
)مكعبمترسانتي(

دماي واكنش 
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

زرد1542/01204
زرد21044/01204
زرد31546/01204
زرد42048/01204

SRX نتايج آزمون مخلوط گوگرد با افزودني -7جدول 

زن گوگرد ودرصد افزودنينمونه
)گرم(

وزن افزودني 
)گرم(

دماي واكنش
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

اي تيرهقهوه1542/01204
اي تيرهقهوه21046/01204
اي تيرهقهوه31544/01204
اي تيرهقهوه42048/01204

زين نفتي لواشكي نتايج آزمون مخلوط گوگرد با افزودني ر-8جدول 

وزن گوگرد درصد افزودنينمونه
)گرم(

وزن افزودني 
)گرم(

دماي واكنش
)گرادسانتي(

زمان واكنش 
)ساعت(

رنگ محصول

ايقهوه12048/01204
ايقهوه23042/11204

ها همراه با كاتاليزور نتايج آزمون مخلوط گوگرد و افزودني-9جدول 

وزن گوگردرصد افزودنيدافزودنينمونه
)گرم(

وزن افزودني
)گرم(

دماي واكنش
)گرادسانتي(

رنگ محصول

1DCPD2048/0120ايقهوه
 نارنجي-زرد2048/0120مادة اولفيني2
ايقهوهD2048/0120برش نفتي 3

 نتايج آزمون مخلوط گوگرد و دو افزودني-10جدول 

درصد افزودني نمونه
لفينياو

درصد افزودني رزين 
 لواشكينفتي

وزن گوگرد
)گرم( 

دماي واكنش
)گرادسانتي(

زمان واكنش
)ساعت(

رنگ محصول

ايقهوه1202041204
ايقهوه2203041204

گراد درجه سانتي160 تا 140 نتايج آزمون مخلوط گوگرد و افزودني در گستره دمايي -11جدول 

درصد يافزودننمونه
افزودني

وزن گوگرد
)گرم( 

وزن افزودني
)گرم(

دماي واكنش
)گرادسانتي(

زمان واكنش
)ساعت(

رنگ محصول

ايقهوه-كرم1401-1044/0160ماده اولفيني1
ايقهوه1401-1044/0160استريرزين پلي2
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 در هاي نفتي، يا يك ماده به عنوان كاتاليزوراولفيني همراه برش
اما با يك مقايسه كلي مشاهده . پيشبرد واكنش به آن اضافه شود

شود كه محصول به دست آمده با افزودني آلي اولفيني خواصي مي
اگر چه رنگ محصول تغيير چنداني .  داردDCPDمشابه افزودني 

نكرده اما چسبندگي آن به ظرف نمونه چنان است كه مانند 
DCPDهـاي داراي نمـونـه. شـود بـه سختـي از ظـرف جـدا مي

هايي هستند كه در حالت سرد و جامد به چسبندگي بهتر نمونه
هيچ عنوان از ظرف جدا نمي شوند و بايد در اثر حرارت و ذوب 

 و افزودني آلي DCPDهاي شدن، آنها را جدا كرد مانند نمونه
هـايي كه چسبنـدگـي كمتـري دارنـد مانند اولفينـي، ولـي نمـونه

هاي نفتي، به صورت سرد به راحتي هاي ساخته شده با برشونهنم
اين چسبندگي به شيشه به طور مشابه در . شونداز ظرف كنده مي

با توجه به اينكه ماده . شودارتباط با سطوح استيل نيز تكرار مي
اصـلي سـازنده شيشـه سيليس بـوده و پـركننده مناسب تركيبات 

اي  چسبندگي سيمان به سطوح شيشهباشد بنابراينسيليكاتي مي
به عنوان يك عامل مثبت، معرف كيفيت سيمان در نظر گرفته 

نمونه به دست آمده از رزين نفتي لواشكي نيز خواص . شودمي
پذير الستيكي از خود نشان داده، به طوري كه كامالً نرم و انعطاف

ني  درصد وز30با افزايش رزين نفتي لواشكي به ميزان . باشدمي
كند، اما شكنندگي آن كمتر گوگرد، اگر چه رنگ تغيير چنداني نمي

الزم به ذكر است در مورد اين افزودني مقادير كمتر از . شودمي
.باشد درصد وزني گوگرد، مناسب نمي20

بررسي نقش كاتاليزور: آزمايش دوم 
 در  كرافت-فريدلشود استفاده از كاتاليزور بيني ميپيش

هاي مورد نظر بتواند موجب افزايش د با افزودنيواكنش گوگر
نوع و ميزان . پذيري محصول شودخاصيت نرمي و انعطاف

 بر اساس نتايج بهينة به هاي به كار رفته در اين آزمايشافزودني
هاي انتخابي عالوه افزودني. هاي قبلي استدست آمده از آزمايش

ي اولفيني و  كه به عنوان شاهد است شامل، افزودنDCPDبر 
.باشند ميDبرش نفتي 

روش آزمايش
 درصد3 در حضور هاي مورد نظرافزودنيهر يك از گرم از 3

واكنش در شرايط اتمسفر . دنواكنش داده مي شو3AlClكاتاليزور
دماي  ساعت و2زمان انجام  واكنش حدود . است انجامقابل
.باشدميگراد سانتيدرجة80آن 

از محصول ) وزني گوگرد درصد 20معادل  (مگر8/0مقدار 
120 ساعت در دماي4 به مدت شده و گرم گوگرد اضافه 4به

نتايج آزمون كه بعد از . حرارت داده مي شود گراددرجة سانتي
 آورده 9جدول درآمده،دستبهمحيطدمايتانمونهسرد شدن
.شده است

 به يزورالدهد افزايش كات انجام شده نشان ميهايآزمايش
اي تا اندازه“مادة اولفيني ” و"DCPD"هاي خصوص در افزودني

توان به اين خاصيت را مي. دهدها را كاهش ميشكنندگي نمونه
 نسبت فريدل ـ كرافتزوركاتاليوسيله ، بههارزيني شدن افزودني

در D برش نفتي ، نمونه تهيه شده ازهانمونهاين در بين . داد
نسبت به  خواص بهتري از نظر كاهش شكنندگي حضور كاتاليزور

. كار رفته استتنهايي به كه در آنها برش نفتي به داردنمونه قبلي 

نيافزوددومخلوطازستفادهااثراتسيربر:سومآزمايش
 افزودني اولفيني خواص ،هاي به كار رفتهدر بين افزودني

ز خـود اي ابه سـطوح شيشهي ـدگـر چسبنـاي از نظهـبهين
. باشدميDCPDقابل مقايسه با افزودني دهد كه نـشـان مي

كاهش شكنندگي درموجب لواشكي  نفتي رزينهمچنين افزودني 
از اين رو در اين قسمت استفاده از مخلوط .شودمحصوالت مي

بهينة دو افزودني براي بهبود خواص گوگرد مورد آزمايش قرار 
زودني كه در ـد مؤثر افـ درصدارـايش مقـن  آزمـدر اي.گـرفـت

 درصد وزني 20 ( استرار گرفتهـاييد قـل مورد تـ قبهايايشـآزم
)  لواشـكين نفتيـي از رزيـد وزنـ درص30ي و ـزودني اولفينـاز اف

. شداستفاده

روش آزمايش 
 درصد وزني 20 به آن مقدار ، گرم گوگرد را وزن كرده4

 در الًكه قبلواشكي رزين نفتي  درصد وزني 30افزودني اولفيني و 
 ساعت 4مخلوط به مدت .شدحالل مناسب باز شده است اضافه 

 و سپس تا دماي شدهگراد قرار داده  درجة سانتي120 دماي در
.شدمحيط سرد 
د و دست آمده از اين آزمايش قهوه اي رنگ مي باشهنمونة ب

سطح محصول. شكنندگي آن نيز كاهش يافته استدر عين حال 
اي شيشههم زندادنبا حركتكهطوريدارد بهلغزندهنيز حالت

.به راحتي بر روي سطح محصول مي لغزد
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هاي انجام شده در شرايط بهينهآزمايش: چهارمآزمايش
 درجه120هـاي انجـام شـده دمـاي مـورد نـظر، در آزمـايش

يش دما با افزا. شودگراد بوده كه گوگرد در اين دما ذوب ميسانتي
گراد گوگرد به صورت زنجير پليمري درآمده و  درجه سانتي160تا 

واكنش گـوگـرد . شـودمايـع مـذاب بسيـار غليظي حـاصـل مي
ها در اين دما باعث پايدار ماندن شكل پليمري گوگرد با افزودني
رو آزمايشي با دو افزودني انتخابي شامل افزودني از اين. خواهد شد

درجـه 160 تا 140استـري در گستـره دمـاي يـن پلياولفيني و رز
.گراد با درصد وزني مشخص، صورت گرفتسانتي

روش آزمايش 
گراد درجه سانتي160تا140دماييگسترةدرگوگردگرم4

 درصد از افزودني به آن اضافه شده و 10مقدار . حرارت داده شد
.ط سرد شد ساعت رفالكس گرديد، سپس تا دماي محي1به مدت 
پذيري هاي به دست آمده داراي خاصيت انعطافنمونه

هاي ساخته شده با ماده اولفيني مقايسة مقاومت نمونه. باشندمي
گراد نشان دهنده تأثير درجه  درجه سانتي140 و 120در دماي 

).15و14هايجدول(باشد در واكنش گوگرد و افزودني ميحرارت

خوردگيآزمون 
 اينكه از جمله كاربردهاي سيمان گوگردي، در با توجه به

باشد، الزم هاي اسيدي يا نمكي ميهاي ويژه مانند محيطمحيط

هاي هاي تأييد شده كه خواص بهتري در بين نمونهاست نمونه
هاي ديگر دارند، انتخاب شده و مقاومت خوردگي آنها در محيط

 آزمون هاي انتخاب شده براينمونه. مختلف آزمايش شود
: خوردگي عبارتند از

، نمـونه DCPD (E) درصـد وزني20نمونة اصـالح شـده با 
، (F)كاتاليـزوردر حضـورDCPDدرصـد وزني20اصـالح شده با 

، نمونه (G) درصـد وزني مـاده اولفيني 20نمونـه اصـالح شـده با 
، (H) درصد ماده اولفيني در حضور كاتاليزور 20اصالح شده با 

در حضور D درصد وزني برش نفتي 20نمونه اصالح شده با 
شود، نمونه اصالح شده با نشان داده مي (I)كاتاليزور كه با حرف 

20، نمونة اصالح شده با (J) درصد وزني رزين نفتي لواشكي 30
 درصـد وزني رزين نفتي 30درصـد وزني مـاده اولفيني همـراه با 

. (K)لواشكي 

 براي انجام آزمايش خوردگيزمواد مورد نيا
 درصد كلريدريك اسيد، سولفوريك اسيد، سود 20هاي محلول
.و آب نمك

روش آزمايش 
درون، شده ذكر هاينمونههر  يك  از   از  يكساني مقدار

 نتايج آزمون خوردگي-12جدول 

%20آب نمك  %20سود %20سولفوريك اسيد %20كلريدريك اسيد نمونه
Eبدون تأثيرتأثير بسيار كمبدون تأثيربدون تأثير
Fبدون تأثيرتأثير بسيار كمبدون تأثيربدون تأثير
Gبدون تأثيرتأثير بسيار كمبدون تأثيربدون تأثير
Hبدون تأثيرتأثير كمبدون تأثيربدون تأثير
Iبدون تأثيرتأثير كمبدون تأثيربدون تأثير
Jبدون تأثيرمؤثربدون تأثيربدون تأثير
Kبدون تأثيرتأثير بسيار كمبدون تأثيربدون تأثير

، دروندهـر شـهاي ذكهـونـمنهريـك  از  از  يكسـانيدارـمق
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 نتايج آزمون خوردگي در محيط اسيدي غليظ و سود-13جدول 

 نرمال1محلول سود نيتريك اسيد غليظسولفوريك اسيد غليظكلريدريك اسيد غليظنمونه سيمان
تأثير كمبدون تأثيربدون تأثيرثيربدون تأگوگرد با افزودني اولفيني
مؤثرمؤثربدون تأثيربدون تأثيراستريگوگرد با افزودني رزين پلي

گرفت كه  هفته قرار 2مدت تقريباّ بههاي مورد نظر، محلول
. آمده است12نتايج آزمون خوردگي در جدول 

نمونة سيمان ساخته شده با افزودني اولفيني و رزين 
هاي اسيدي با غلظت باالتر تحت دوباره در محيطاستري پلي

نتايج به دست آمده از اين آزمون . گيرندآزمون خوردگي قرار مي
. آورده شده است13در جدول 

هاي تأييديآزمون
تعيين ساختار محصول

سيمان گوگردي، حاصل از واكنش گوگرد با پيوند دوگانه 
جا كه افزودني از آن. باشدموجود در يك تركيب اولفيني مي

اي است كه بتواند با گوگرد در شرايط مناسب مطلوب، ماده
واكنش دهد، بنابراين تشكيل پيوند گوگرد ـ كربن يكي از 

. باشدهاي اثبات انجام اين واكنش ميراه
FTIRهاي مختلف، استفاده از اسپكتروسكپي در بين روش

 پيوند روش مناسبي است، به دليل اينكه پيوندهاي دوگانه و
.كربن ـ گوگرد در آن قابل شناسايي است

هاي به دست آمده از واكنش گوگرد به همين منظور از نمونه
هاي حاصل، خصوصيات و افزودني اولفيني كه در بين نمونه

 ثبت شدFTIRتري را در ظاهر نشان مي دهد، طيف مناسب
همچنين به عنوان شاهد، طيفي از گوگرد خالص نيز ). 1شكل (
).2شكل (رفته مي شود گ

كربـن در ، پيـوند گـوگـرد ـFTIRدر اسپكتروسكپي 
ناحيـه 

cm-1 750-690باشد داراي يك پيك متوسط تا قوي مي .
وجود پيك كربن ـ گوگرد را در ) 1شكل (بررسي طيف محصول 

با توجـه به اينـكه افـزودني . دهـد نشـان ميcm-1 694ناحية 
اولفيني 

باشد و پيوند دوگانه وينيلي داراي يك  ميو گانهحاوي پيوند د
 است، عدم مشاهدة اين پيك در cm-1 1650پيك قوي در ناحية 

طيف نمونه، نشانة باز شدن پيوند دو گانه و واكنش آن با گوگرد 
.است

بررسي خواص مكانيكي سيمان گوگردي
هاي انجام شده به منظور تعيين نوع و براساس آزمايش

ودني براي اثبات خواص سيمان گوگردي به دست مقدار افز
 و مصالح در )1(آمده، الزم است كه اين سيمان در كنار فيلر

ساختمان مالت يا بتن به كار رود تا تأثير آن بر خواص مكانيكي 
تعيين مقاومت فشاري، تنشي و خمشي بتن . شودبتن مشخص 

 مربوط به نمونه سيمان ساخته شده با FTIR طيف -1شكل 
افزودني اولفيني

 گوگرد خالصFTIR طيف -2شكل 
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هايي هستند كه براي اثبات خواص مكانيكي بتن آزموناز جمله
ها، تعيين مقاومت فشاري در بين اين آزمون. روندكار ميبه

تأثير سيمان . باشدترين روش اثبات اين خواص مياساسي
هاي بومي از طريق مقايسه نتايج  شده از افزودنيگوگردي تهيه

هاي مالت سيمان گوگردي هاي مقاومت فشاري نمونهآزمون
هاي هاي مربوط به مالتبومي با نتايج حاصل از انجام آزمون

.آيدساخته شده با افزودني خارجي به دست مي
: شده استمالت گوگردي از سه بخش اصلي تشكيل

. سيمان گوگردي-3يلر يا پركننده     ف-2 سنگدانه    -1
در اين آزمايش از نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده در

هاي بومي و اصالح خواص گوگرد براي پروژة شناسايي افزودني
ساخت سيمان گوگردي، از ماسه سيليسي به عنوان سنگدانه، 
پودر سنگ و ميكروسيليس به عنوان فيلر و گوگرد همراه با 

.]12[ستفاده شده است افزودني ا
: هاي انتخاب شده براي ساخت مالت عبارتند ازسيمان

سيمان با افزودني اولفيني، سيمان ساخته شده با افزودني اولفيني 
و (DCPD)و رزين نفتي لواشكي، سيمان با افزودني خارجي 

اي هم با  و نمونهSRXهمچنين سيمان ساخته شده با افزودني 
.گوگرد خالص

رروش كا
براي تهية مالت گوگردي، ابتدا گوگرد توزين شده همراه با 

دار ريخته شده و به منظور افزودني، درون ظرف فلزي درب
 تا 120حرارت دادن يكنواخت، در حمام روغن با درجه حرارت 

 ساعت در اين دما 2گراد قرار گرفت و به مدت  درجه سانتي140
در طول اين . وب شودطور كامل ذحرارت داده شد تا گوگرد به
بعد از ذوب شدن . شودهم زده ميمدت مخلوط چندين بار 

 درجه 100 تا 40ها كه تا حدود دماي گوگرد، سنگدانه
اند، به مخلوط اضافه شده و بعد از يكنواخت گراد گرم شدهسانتي

متر كه قبالً  سانتي5×5×5هايي با ابعاد شدن، مخلوط درون قالب
الزم به ذكر است كه هنگام . شودخته مياند، ريگرم شده

اند و سطح بااليي آنها مانند  نشده)1(ها ويبرهگيري، نمونهقالب
درصد اجزاء . باشدسطوح ديگر كه درون قالب است، صاف نمي

.  آورده شده است14ها در جدول به كار رفته در ساخت مالت
بندي مصالح به نتايج دانههمچنين 

هاي گوگردي به صورت نمودار در شكل كار رفته در مالت
. آمده است3

ها همراه با درصد نوع سيمان به كار رفته در مالت
15 در جدول )2(هاي فشاريها و ميانگين نتايج مقاومتافزودني

 درجه 120ها گوگرد تا دماي در اين آزمايش. آمده است
.گراد حرارت داده شده استسانتي

 با دو افزودني اولفيني و رزين هاي مالت ديگري نيزنمونه
گراد ساخته  درجه سانتي160 تا 140استري در گستره دمايي پلي

. باشدها مطابق روش قبل ميشرايط ساخت مالت. شدند
ها و نتايج حاصل از مقاومت فشاري در جدول مشخصات مالت

. آورده شده است16

تعيين عناصر سازنده سيمان گوگردي 
 درصد افزودني اولفيني 10ان ساخته شده بااي از سيمنمونه

منظور تعيين نوع و درصدعناصر سازنده مورد تجزيه قرار به 
. آورده شده است17نتايج حاصل از آن در جدول . )3(گرفت

با توجه به اينكه عناصر موجود در سيمان گوگردي، مطابق 
 كربن، هيدروژن و گوگرد گزارش 1159CASTM-96استاندارد 

ست، وجود اين عناصر در سيمان تجزيه شده، تأييد كننده شده ا
. ساختار آن است

بحث و تفسير نتايج
هاي مربوط به ساخت سيمان نتايج حاصل از آزمايش

هاي حاوي گوگردي، نشان داد كه مالت تهيه شده از سيمان
 و شكننده  ترد،گرادسانتي درجه120افزودني اولفيني در دماي 

هايي كه با اين افزودني در دماي هستند ولي نمونه
اند، داراي خاصيت گراد ساخته شدهسانتيدرجه160

پذيريانعطاف

 تركيب درصد مصالح و سيمان گوگردي در مالت-14جدول 

ماسه تركيب
سيليسي

پودر 
سنگ

سيمان ميكروسيليس
گوگردي

30-132-52-588درصد وزني

)1(  Vibrate                                          )2 (اندگيري شدههاي فشاري توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك صنايع دفاع اندازهمقاومت.
.تجزيه سيمان گوگردي توسط آزمايشگاه توأم شيمي انجام گرفته است) 3 (
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دي مصالح به كار رفته در مالتبن نتايج دانه-3شكل 

هاگراد و نتايج مقاومت فشاري مالت درجه سانتي120هاي تهيه شده در دماي  مشخصات سيمان-15جدول 

نمونه سيمان به كار 
رفته در مالت

درصد وزني افزودني اولفيني 
در سيمان گوگردي

درصد وزني رزين نفتي 
در سيمان گوگردي

DCPDوزني درصد 

در سيمان گوگردي
SRXدرصد وزني 

در سيمان گوگردي
مقاومت فشاري مالت 

kg/cm2

گوگرد با افزودني 
150-212---------5-10)1(اولفيني 

گوگرد با رزين نفتي 
لواشكي و افزودني 

)2(اولفيني 
20-1020-10------15-10

گوگرد با افزودني 
DCPD) 3(------10-5--293-265

گوگرد با افزودني 
SRX) 4(---------10-5232-112

325-400------------)5(گوگرد خالص 

هاگراد و نتايج مقاومت فشاري مالتدرجه سانتي160 تا 140هاي ساخته شده در دماي  مشخصات سيمان-16جدول 
ني در درصد وزني افزودني اولفينمونه سيمان به كار رفته در مالت 

سيمان گوگردي
استري در درصد وزني افزودني پلي
سيمان گوگردي

/kgمقاومت فشاري مالت cm2

204-248---5-10گوگرد با افزودني اولفيني
248-5258-10---استريافزودني پليباگوگرد

هايي هستند كه در هاي داراي اين خاصيت،نمونهنمونه. باشندمي
فشاري، خرد نشده و اجزا آن به هم چسبيده باقي اثر انجام تست

، اما مالت ساخته شده از سيمان حاوي مخلوط )4شكل (مانند مي
رزين نفتي لواشكي و افزودني اولفين، بسيار ترد و شكننده 

)ماسه سيليسي(      باقي مانده روي الك ) پودر سنگ(  باقي مانده روي الك 

)نرمه سيليسي(          باقي مانده روي الك 

)مش(ابعاد دهانه سرند 
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دهد كه سيمان مورد شكل ظاهري اين مالت، نشان مي. باشدمي
. كرده استها، ضعيف عمل نظر در ايجاد چسبندگي بين سنگدانه

استري در هاي مالت ساخته شده با افزودني رزين پلينمونه
گراد، نيز داراي خاصيت سانتي درجه160 تا 140گستره دمايي 

سيمان افزودني اولفيني، مطابق جدول . باشندپذيري ميانعطاف
سيمان . هاي اسيدي و نمكي مقاومت خوبي دارد در محيط12

ضور نيتريك اسيد و سود، ضعيف استري در حافزودني رزين پلي
عمل كرده اما در حضور ساير اسيدها از مقاومت خوبي برخوردار 

.است

گيري نهايينتيجه
دهد حضور ها نشان ميبررسي نتايج حاصل از آزمايش

استري كه آمادگي واكنش با هاي اولفيني و رزين پليافزودني
اخته شدههاي مالت سشود نمونهگوگرد را دارند، موجب مي

. از حالت  ترد و شكننده خارج شوند و هنگام  شكست خرد نشوند
 مشخصات شيميايي سيمان گوگردي-17جدول 

روشدرصد وزنينام عنصر
*تجزيه عنصري4/1 (H)هيدروژن 

تجزيه عنصري0/12 (C)كربن 
وزن سنجي3/65 (S)گوگرد 

CHN-600 Leco:  مشخصات دستگاه*

هاي شكسته شده بعد از تست مقاومت فشاري مالت-4شكل 
.استشدهخردتستانجامازبعدكهكشسانيخاصيتفاقدمالت-الف
. مالت داراي خاصيت كشساني كه بعد از انجام تست خرد نشده است–ب 

اند اگرچه داراي هايي كه با گوگرد خالص ساخته شدهنمونه
ها هستند ولي اين نمونه2kg/cm400مقاومت فشاري باال، حدود 

.شوندبه هنگام انجام تست فشاري خرد مي
استري از مقاومت هاي ساخته شده با افزودني رزين پلينمونه

“DCPD”هاي ساخته شده با افزودني فشاري قابل رقابت با نمونه

هاي ها مقاومت كمتري نسبت به نمونهبرخوردارند، اما اين نمونه
هاي خورنده دارند  افزودني اولفيني، در محيطساخته شده با

).13جدول (
هاي انجام شده نتيجه مي شود، واكنش از مجموع آزمايش

هاي مورد نظر موجب بهبود خواص گوگرد گوگرد با افزودني
تر، خاصيت ترموپالستيكي مالت يا بتن شود و به عبارت سادهمي

.شدباناشي از واكنش افزودني آلي با گوگرد، مي
مقدار و نوع افزودني فيلر، مصالح، طرح اختالط بتن و 

ها و كنترل شرايط همچنين نحوه قالبگيري و ويبره كردن نمونه
ها به نحوي كه شوك حرارتي نداشته باشند، تأثير سرد شدن نمونه

. بسياري روي مقاومت فشاري و ديگر خواص مكانيكي بتن دارد
توان نمونه دلخواه اعم از  ميبديهي است با انتخاب شرايط بهينه،

هاي داراي هاي خورنده يا نمونههاي مقاوم در محيطنمونه
.هاي فشاري، خمشي يا كششي باالتر را تهيه نمودمقاومت

فهرست عاليم
DCPDانسيكلوپنتاديدي

SRXنام تجاري افزودني بتن گوگردي

R و R′ان االستومرها،           ديهايي مانند اولفين پليR-Sx-R′

.ها هستنداسترها و اپوكسيپلي
 .Low Naphta, L.N                                برشAبرش نفتي 
 .Reforming Naphta, R.N        برش Bبرش نفتي 

 .High Naphta, H.N         برش Cبرش نفتي 
 .Catalyst Cracking Gasoline , C.C.G      برش Dنفتي برش 

تشكر و قدرداني
وسيله از آقاي مهندس حسينعلي دادخواه كه براي ساخت بدين

اند و همچنين آقاي مهندس هاي مالت همكاري نمودهنمونه
ها، نهايت داود براي تعيين مقاومت فشاري نمونهسيدمنصور آل

.آيدتشكر و قدرداني به عمل مي

)ب()الف(

22/10/82:   تاريخ پذيرش ؛31/1/82:تاريخ دريافت 
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