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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

  

 ب و مقاومت در برابر خوردگی اسیدبررسی درصد جذب آ

  پوشش گوگردی

 
 

                      

 2مرتضی همایون نسب  ،*1مهدی مهدوی عادل 

 Mehmahad @yahoo.com ، استادیارگروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر -1

  Mhn5324@yahoo.com ، شوشتر اسلامی واحد شگاه آزاددان،دانشجوی کارشناسی ارشد عمران )اصول ومدیریت ساخت( -2

         

 

 چکیده

برای محافظت از بتن در برابر نفوذ آب، خوردگی سولفات، خوردگی آرماتور، سرطان بتن، خوردگی بتن در         

بسیار  شود که دارای هزینههای سطحی استفاده میاثر تماس با مواد شیمیایی و بسیار موارد دیگر از پوشش

شود، زیادی هستند. پوشش گوگردی که از اسپری کردن سیمان گوگردی مذاب بر روی سطوح بتنی حاصل می

های متعارف شود. این پوشش دارای درصد جذب آب کم و مقاومت بسیار بالا در برابر تواند جایگزین پوششمی

های ی بیشتر این موضوع نمونه. برای بررسباشددرصد می 04درصد و اسید فسفریک  14 اسید سولفوریک

ها برای انجام و نمونه ها اجرامکعبی بتن پرتلند آماده شده و ملات گوگردی مذاب بوسیله ماله بر روی سطح آن

های ساخته شده را درون اسید نمونه ها،  تعیین ودرصد جذب آب، درون آب قرار داده و میزان جذب آب آن

 شود.گیری ها اندازهور شده تا درصد افت وزنی آندرصد غوطه 04درصد و اسید فسفریک  14سولفوریک 

 

 بتن، خوردگی، پوشش گوگردی، جذب آب :کلیدی واژه های

 

 

 مقدمه -1

های نفت و ها و پالایشگاههای انتقال آب، پتروشیمیهای پمپاژ، کانالهای آب و فاضلاب، ایستگاهخانههایی نظیر تصفیهپروژه

دیگر در کشور با مباحثی نظیر نفوذپذیری و نشت آب، خوردگی، ایجاد ترك و گسترش آن و افت شدید گاز و بیشمار پروژه 

های مذکور های برق و ... در پروژههای بتنی، کانالتاورها، مخازن، کف سازیمقاومت فشاری مواجه هستند تا جایی که کولینگ

 شوند.بندی میهر چند سال یک بار ترمیم و آب
شود و به نقش حفاظتی و دوام آن توجه مر اینست که متاسفانه در کشور ما بیشتر به نقش باربری بتن توجه میدلیل این ا

شود و بحث دوام بیشتر از شود. این در حالی است که در خیلی از موارد، بتن در نقش جدا کننده و حایل ظاهر میچندانی نمی

های اولیه دچار برداری از پروژه را حتی در سالتواند بهرهبحث دوام میکند. عدم توجه به مقاومت فشاری اهمیت پیدا می

شود های جدی میکند و دچار آسیبهای خورنده و دریایی و اسیدی و ... بسیار ضعیف عمل میمشکل کند زیرا بتن در محیط

 .[3]شودبرداری غیر ممکن میامه بهرهبطوری که اد
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 رت اسید سولفوریک )دیوار ساحلی بوشهر(: خوردگی سطحی بتن در مجاو1شکل

 

هایی نظیر کلر، سولفات، اسیدها وسایر مواد شیمیایی به نفوذ آب به درون بتن علاوه بر یخ زدن و ایجاد ترك، باعث حمل یون

 های خرابی بتن را دارد.شود و نفوذ پذیری حکم پلی برای رخ دادن تمامی مکانیزمدرون بتن می

های هیدرولیکی هاست. از آنجایی که تمامی سازهها و مشکلات بیشتر از سایر سازهیدرولیکی از این تخریبهای هسهم سازه   

های مخرب به درون بتن و خوردگی وجود دارد. به خصوص در جنوب با آب در ارتباط هستند همیشه خطر نفوذ آب و یون

دریا،سطح آب زیر زمینی نیز بسیار بالاست و این بدین کشور که علاوه بر وجود یون سولفات در خاك و یون کلر در آب 

های هیدرولیکی در این مناطق همیشه در معرض واکنش سولفاتی، خوردگی آرماتور بر اثر کلر دریا، خوردگی معناست که سازه

 در اثر اسیدها و بازها، سرطان بتن و ... هستند.

ترین مباحث برداری را داشته باشد به یکی از داغمل شرایط مخرب بهرههای مختلف که توانایی تحساخت بتن مورد نیاز سازه   

های بند و محافظت کننده در برابر خوردگی به منظور افزایش دوام بتن در پروژههای آبپوششبوده که  روز مهندسی عمران

شود تمامی از آنان یاد می گیرند. این مواد که تحت عنوان مواد شیمیایی صنعت ساختمانمختلف مورد استفاده قرار می

مشکل عمده استفاده از این مواد عدم وجود دانش لازم در به کارگیری ولی  کندهای مختلف را برطرف مینیازهای بتن در پروژه

و ها و ایرادات بتن باید ابتدا تهدیدها برای حل مشکلات پروژهست و هاها و هزینه بعضا بسیار بالای آنها در کارگاهصحیح آن

ها مواجه است شناسایی کرد تا بتوان راه حلی برای این موارد یافته و یا با برداری با آنمشکلاتی را که بتن در زمان بهره

 .[3شناخت مشکلات موجود به دنبال مصالح جایگزین بتن با قابلیت بالاتر بود]

هایی نظیر خوردگی سولفات، خوردگی خوردگیبتن در شرایط مختلف می تواند توسط عوامل داخلی و خارجی تهدید شود.     

املاحی نظیر یون سولفات و کلر و مواد شیمائی سبب ترك خوردن و تخریب سازه شوند و  آرماتور، سرطان بتن و ... می توانند

 موئینه ها وجود دارند، پس از حل شدن در آب از طریق منافذ نظیر اسیدها و بازها که بعضا در سایت های صنعتی و پتروشیمی
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های بتن های خرابیتمامی مکانیزمگردند و هایی سبب بروز خوردگی و ایجاد ترك در سازه میوارد بتن شده و با انجام واکنش

 دهد.از طریق منافذ موئینه و به واسطه بالا بودن نفوذپذیری بتن رخ می

ها، خطر خوردگی سولفات وجود دارد. این امر در جنوب کشور به علت وجود یون سولفات در خاك و مجاورت برخی از شهر   

تی های جنوبی بالاست و در برخی از شهرها در فصل زمستان حشود که سطح آب زیرزمینی عموما در استاناز آنجا تشدید می

پمپاژ فاضلاب های ها و ایستگاهخانههایی مانند تصفیهای، بتن پروژهعلاوه بر شرایط منطقهسانتی متر نیز می رسد که   -04به 

ها ها و پسماندهای صنعتی و خانگی در تماس هستند که این امر باعث شده این سازهبرداری با پسابنیز همیشه در زمان بهره

 ها به خود اختصاص دهند.ها را به نسبت سایر پروژهسهم بیشتری از خرابی

های آبی و محافظت آن در مقابل خوردگی آرماتورها و ... های مخرب به درون بتن سازهبه منظور جلوگیری از نفوذ آب و یون  

هایی از بتن با پوشش گوگردی هایی محافظت نمود که در این مقاله با انجام آزمایشاتی بر روی نمونهبتن را باید با پوشش

انی مناسب است یا های عمرشود که آیا بتن با پوشش گوگردی برای پروژهگیری شده و بررسی میمیزان جذب آب بتن اندازه

 خیر.

 

 پوشش گوگردی -2

بيه  پوشش گوگردی ميی توانيد ،های نمکیگوگرد و مقاومت در برابر خوردگی اسید و محلول نفوذناپذیریبه دلیل خاصیت 

بيه صيورت پاششيی توسيط  ای گوگرد مذابرسطح تمام شده روی بتن پرتلند قرار بگیرد. این پوشش که از اج عنوان پوشش و

ضداسید و ... ميورد  ، پوششبندیپوشش آب ،شود می تواند به عنوان ایزوگامسط ماله روی سطوح بتنی ایجاد میایرلس و یا تو

 .[0]استفاده قرار گیرد

برای بررسی صحت این ادعا باید آزمایشات درصد جذب آب و خوردگی در برابر اسیدهایی نظیر اسيید سيولفوریک بير روی 

 اند انجام شود.د که با پوشش گوگردی پوشانده شدههای ساخته شده از بتن پرتلننمونه

هيا گذشيته باشيد روز از سياخت آن 02های بتن پرتلند که حداقل های پوشش گوگردی ابتدا باید نمونهبرای ساخت نمونه

تهیه شود. برای ساخت پوشش گوگردی ابتدا میکروسیلیس در ظرف جداگانه و سیمان گوگردی هم در ظرفی دیگير تيا درجيه 

وزنيی  %34نیز بيا  SMZوزنی و  %31وزنی، گوگرد با  %04شوند. میکروسیلیس با مقدار گراد گرم میدرجه سانتی310رارت ح

ماده به دمای مطلوب رسیدند با یکدیگر ترکیب شده و پوشش گيوگردی بيه روشيی  1شود. پس از اینکه هر گوگرد استفاده می

 .[0شود]جرا میکه در ادامه شرح داده خواهد شد بر روی سطح ا

 

 نحوه اجرای پوشش گوگردی -3

این نوع پوشش از اسپری کردن و پوشش گوگردی اجرای بسیار ساده ای دارد و هم اکنون هم در کشور قابل اجراست. 

شود و به دلیل چسبندگی بالا به سطوح، نفوذ ناپذیری و پاشیدن ملات گوگردی مذاب بر روی سطوح بتنی و سنگی حاصل می

بندی و بالا بردن مقاومت در برابر خوردگی بتن استفاده توان از آن به عنوان پوششی برای آبلا در برابر خوردگی میمقاومت با

 کرد.

 های قیرپاش و پوشش بوسیله مالهروش قابل اجراست که عبارتند از: پوشش توسط دستگاه 0پوشش گوگردی به 
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 های قیر پاش:توسط دستگاه 

اند با گرم کردن و گرم نگهداشتن گوگرد مخزن، پمپ باد و گرم کننده الکتریکی تشکیل شدهها که از یک این دستگاه

توانند گوگرد مذاب را از طریق نازل دستگاه و با فشار باد روی سطوح به صورت پاششی اجرا کنند. این کار همانند اجرای می

ارای منابع بسیار زیاد گوگرد هستند، از پوشش گوگردی باشد. در کشورهای اروپایی و آمریکا که درنگ با دستگاه ایرلس می

شود. های بتنی و سایر مقاطع بتنی استفاده میهای بتنی انتقال فاضلاب، پوشش سطح جداول، بلوكبرای پوشاندن سطوح لوله

ر خوردگی در بندی، از خوردگی سطوح بتنی در اثر اسید فاضلاب، سولفات موجود در خاك و همینطواین پوشش علاوه بر آب

 کند. های سطحی جلوگیری میاثر آب

 
 : دستگاه قیر پاش گازوئیلی 2شکل 

 

 
 : دستگاه قیر پاش دستی 3شکل 

 

 

 توسط ماله: 

هایی همراه است ولی به دلیل پوشش گوگردی را میتوان همانند ملات ضد اسید با ماله اجرا کرد. اگرچه این روش با سختی

شود. در این روش سیمان گوگری ذوب شده و به درجه حرارت ها محسوب میی برای پروژهاقتصادی بودن گزینه مناسب

شود. برای اجرا به این روش باید حتما رسد و سپس بوسیله ماله و همانند ملات ترمیمی روی سطح بتن اجرا میمناسبی می

 و از دستکش نسوز برای جلوگیری از سوختگی استفاده کرد. ماله را با حرارت دادن گرم کرده
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شود. این در انتها آزمایش درصد جذب آب و خوردگی اسید سولفوریک و اسید فسفریک بر روی پوشش گوگردی انجام می

اسیدها  بند سازی و جلوگیری از خوردگیآزمایشات به این منظور انجام می شود که بررسی شود آیا پوشش گوگردی برای آب

 های معمولی قابل استفاده هستند یا خیر؟بر روی بتن

 

 اصلاح بازگشت پذیری گوگرد -4

در صورت تولید   سیمان گوگردی سیمانی است که از ترکیب گوگرد و مواد مضاف در یک فرآیند حرارتی بدست می آید.

الهای آبیاری، شمعهای بتنی، اسکله ها سدسازی، لوله های فاضلاب، کان "سیمان گوگردی و مصرف آن در کارهای آبی خصوصا

و دیوارهای ساحلی و...، سهم بیشتری از تولیدات سیمان کشور صرف کارهای ساختمانی شده و از هزینه های احداث کارخانه 

درصد  34های سیمان کاسته خواهد شد. براساس محاسبات انجام شده سرمایه گذاری کارخانه های سیمان گوگردی کمتر از 

گذاری کارخانه های سیمان معمولی است و مدت زمان لازم برای ساخت و بهره برداری آن نیز یک چهارم ساخت  سرمایه

 کارخانه های سیمان معمولی است که البته باید گیرایی سریع و مقاومت بالای آن در مقابل فشار را نیز به مزایای آن افزود. 

نها گوگرد پلاستیک و بعضاً گوگرد پلیمری قابل استفاده است زیرا این ، تهای عمرانیبرای ساخت پوشش گوگردی در پروژه

های مقاومتی قابل دو نوع گوگرد خواص مکانیکی بالا دارند و فرم های دیگر این ماده عموما ترد و شکننده بوده  و مشخصه

 قبولی ندارند.

باشد. اگر گوگرد در ای ساختار پلیمری یا آمورف می( دار1گراد )مرحلهدرجه سانتی 303ساختار گوگرد در دمای بالاتر از    

های هشت شود که ترکیبی از گوگرد پلیمری و حلقهاین دما به یکباره در دمای محیط سرد شود گوگرد پلاستیک حاصل می

 .[1]طور که از اسمش پیداست خواص پلاستیک داردباشد و همانتایی مولکول گوگرد غیر بلوری می

تولید گوگرد پلاستیک و پلیمری خالص بسیار ساده است و با حرارت دادن و سرد کردن قابل  شودملاحظه میطور که همان   

تولید است نکته اصلی ناپایداری ترکیبات فوق است. پوشش گوگردی پس از چند ساعت خواص خود را از دست داده و دچار 

 ود را از دست می دهد. زیرا پس از سرد شدن نمونهشود و پس از چند روز تمامی خواص مکانیکی خترك های عمیق می

از گوگرد  %7شوند و از آنجایی که گوگرد بلوری کنند و بلورهای گوگرد تشکیل میهای بیرونی شروع به تبلور میقسمت

نقباض تر است، تغییر فرم گوگرد از پلاستیک به بلوری با کاهش حجم همراه است. درنتیجه جمع شدگی و اپلاستیک متراکم

های داخلی زیادی درون گوگرد به وجود می آید زیرا لایه درونی گوگرد هنوز به صورت پلاستیک وجود لایه بیرونی گوگرد تنش

طور که در شکل دارد و منقبض نشده است. همین امر دلیل ترك خوردن نمونه است که با پیشرفت این تغییر آلوتروپی همان

ها و حفرات زیادی در نمونه حاصل دهد و تركگی و متراکم بودن خود را از دست میشود گوگرد یکپارچنیز مشاهده می

 دهد.شود. در نتیجه گوگرد نفوذناپذیری و مقاومت فشاری خود را از دست میمی
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 : نحوه تغییر شکل گوگرد 4شکل 

 

پیشنهاد شده است که برای اولین های زیادی برای بهبود خواص گوگرد مذاب و تولید مخلوطی با خواص پلاستیک افزودنی

ارائه شد که توانست از ترکیب گوگرد بيا یيک  A.H.Vroomتوسط دکتر  3331بار این طرح به صورت موفقیت آمیز در سال 

 .تهیه کندSRX ماده پلی اولفینی، گوگرد شکل پذیری با نام تجاری 

 
 ها و انجام آزمایشاتساخت نمونه -5

 6بير روی  %04و خيوردگی در برابير اسيید فسيفریک  %14در برابر اسید سولفوریک آزمایشات درصد جذب آب، خوردگی 

 پوشش گوگردی ساخته شده انجام پذیرفت. طرح اختلاط ملات گوگردی ساخته شده در اداميه نميایش داده شيده اسيت نمونه

[0]. 

 طرح اختلاط پوشش گوگردی ساخته شده -1جدول 

 

 

SMZ شماره نمونه نوع آزمایش گوگرد فیلر 

 SC45  تعیین درصد جذب آب % 31 میکروسیلیس % 34

34 % 
 

 SC46  تعیین درصد جذب آب % 31 میکروسیلیس

 SC47 درصد 14خوردگی در برابر اسید سولفوریک  % 31 میکروسیلیس % 34

 SC48 درصد 14خوردگی در برابر اسید سولفوریک  % 31 میکروسیلیس % 34

 SC49 درصد 04خوردگی در برابر اسید فسفریک  % 31 میکروسیلیس % 34

 SC50 درصد 04خوردگی در برابر اسید فسفریک  % 31 روسیلیسمیک % 34
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 SC45 )پوشش گوگردی( شماره نمونه
 

SC46 

 2/4 30/4 درصد جذب آب

 های پوشش گوگردیدرصد جذب آب انجام شده بر روی نمونه نتایج آزمایش -2جدول 

 [2]منبع : 

 

 SC47 پوشش گوگردی() شماره نمونه
 

SC48 

 31/4 23/4 درصد افت وزنی

 های پوشش گوگردیمقاومت در برابر خوردگی اسید سولفوریک نمونه نتایج آزمایش -3جدول 

 [2]منبع : 

 

 SC49 شماره نمونه)پوشش گوگردی(
 

SC50 

 31/4 درصد افت وزنی

 

03/4 

 های پوشش گوگردیفسفریک نمونهمقاومت در برابر خوردگی اسید  نتایج آزمایش -4جدول 

 [2]منبع : 

 

 نتیجه گیری -6
  ها های ساخته شده جذب آب بسیار پایینی دارند تا جایی کيه نفوذپيذیری ایين نمونيهشود نمونههمانطور که مشاهده می

بتن معمولی را در جنس مواد بيه  جذب آب بتن ساخته شده با مواد افزودنی آببندساز است. دلیل نفوذناپذیری گوگرد به نسبت

شود. تا آنجایی که اگر پوششيی نيازك از ایين ای نفوذناپذیر محسوب میکار رفته باید جستجو کرد. گوگرد به خودی خود ماده

ماده را روی بستری نفوذپذیر مانند چوب اجرا کنیم باعث نفوذناپذیری سطح مورد نظر خواهد شد. دلیل ایين امير اینسيت کيه 

شود کيه اوليا تيراکم ایين شود و همین امر باعث میوگردی و بتن گوگردی از ذوب کردن سیمان گوگردی حاصل میپوشش گ

 ترکیب بسیار بالا بوده و ثانیا هیچ فضای خالی در آن باقی نماند.

هنگام ترکیب بند باشد زیرا تواند به خودی خود آبولی از آنجایی چسبندگی سیمان معمولی در اثر ترکیب با آب است نمی

شيود و چيون ایين سیمان با آب مقدار زیادی آب اضافی بین ذرات سیمان قرار می گیرند کيه وارد واکينش هیدراتاسيیون نمی

 شود.واکنش گرمازاست ذرات آب تبخیر شده و منافذ مویینه ای در بتن ایجاد می

سانتی متر( باز هم نشيت آب از سيازه ميذکور رخ  14به همین دلیل مواردی دیده شده که با وجود ضخامت بالای بتن )حدودا 

داده است. در حالی که طرح اختلاط بتن نیز از کیفیت خوبی برخوردار بوده و تمامی نکات اجرایی و کیفی نیز در سياخت بيتن 

 رعایت شده بود.

 

که درصد جذب آب بيتن  های پوشش گوگردی از نفوذپذیری بسیار کمتری نسبت به بتن پرتلند برخوردار است. در حالینمونه

 باشد که نتیجه بسیار مطلوبی است.درصد می 2/4درصد است، این میزان برای پوشش گوگردی کمتر از  1پرتلند در حدود 

بتن پرتلند در برابر اسید سولفوریک و اسید فسفریک اصلا مقاوم نیست و در صورت مجاورت بتن با ایين ميواد دچيار فروپاشيی 

های پوشش گوگردی پس از یک هفته غوطيه دهد. این در حالی است که نمونهبه طور کامل از دست میشده و مقاومت خود را 
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 وری در اسیدهای مذکور دچاری هیچ گونه تخریب و فروپاشی نشدند.

 که خورندگی بسیار بالایی دارد، نتایج زیر حاصل شدند: % 14در اسید سولفوریک  هاهفته پس از غوطه وری نمونه 0

 ها مشاهده شد که نتیجه بسیار مطلوبی است. ایين مقيدار انيدکی بیشيتر از افيت افت وزنی در نمونه % 3ز کمتر ا

 باشد.وری در شرایط مشابه میپس از غوطه   E.M.KSوزنی ملات ضد اسید 

 های نمونه مشاهده نشد.ها و سایر قسمتهیچگونه فروپاشی و حل شدگی در گوشه 

 ها به رنگ زرد مایل به سبزرنگ تبدیل شدند.مشاهده شد. به این صورت که نمونهها تغییر رنگ کمی در نمونه 

 های بيتن ، برابير افيت وزنيی نمونيه % 14های پوشش گيوگردی در مجياورت اسيید سيولفوریک افت وزنی نمونه

گوگردی ساخته شده بود که نتیجه بسیار مطلوبی است. دلیل ایين امير اینسيت کيه گيوگرد در برابير خيوردگی 

سيانتی متير( در برابير  3اسیدهای مورد بحث مقاوم بوده و پوشش گوگردی نیز با وجود ضيخامت کيم )کمتير از 

 مقاومت خوبی از خود نشان داد. % 14خوردگی اسید سولفوریک 

 ها در برابر خوردگی اسید سولفوریکاز مقاومت این نمونه % 04های پوشش گوگردی در برابر اسید فسفریک مقاومت نمونه

هم بالاتر است و این در حالیست که به قدری خورندگی این اسید بالاست که برای محافظت بتن از خوردگی در برابر این مياده، 

 شود:شود. از بررسی نتایج آزمون موارد زیر استنباط میفقط از ملات ضد اسید و با هزینه بسیار بالایی استفاده می

 نیيز دچيار تخریيب  هاهای این نمونهتغییر فرم فیزیکی نشده و گوشهور در این اسید دچار های غوطهنمونه

 ها تغییر رنگ شدید داشته و به رنگ سبز تبدیل شدند.نشدند ولی نمونه

 موجيب تخریيب سياختار مليات  %04ها حاکی از آن اسيت کيه اسيید فسيفریک افت وزنی بسیار کم نمونه

 ها پیش نیامده است.گوگردی نشده و احتمالا افت مقاومت هم برای نمونه

 
 

 عمراج -7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ، ریز ساختار خواص و اجزای بتن)تکنولوژی بتن پیشرفته(، چاپ اول، تهران [ رمضانیانپور، ع.ا.3]

3122 . 

کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی،  نامهپایان ،های هیدرودینامیکی بتن گوگردیبررسی مشخصه. ، مریایی[ بی0]

 . 3133انشگاه شهید چمران اهواز، شهریور د
 . 3134کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور  نامهپایان ،بتن سولفورهح.ر. [ غفوری، 1]
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