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کد مقاله ، D:کد انجمن272D:
مسئول مکاتبات و ارائه کننده :مهدی اسدی
چکیده:
نظر به اينکه استفاده از  CSSدر پروژه های بتني رو به رشد بوده و مانند ديگر انواع بتن ها در برابر تهاجم اسيدسولفوريک ،آسيب پذير مي-
باشد در اين تحقيق خواص رئولوژيکي و مقاومت در برابر حمالت اسيدی بتن خودتراکم حاوی پليمر  CBSمورد بررسي قرار گرفته است.
جهت دستيابي به خواص خودتراکمي ،از يک فوق روان کننده پلي کربکسيالت اتری ( )ESPاستفاده شد .مقدار سيمان در تمام طرح ها
 014 gK/m³و  W/Sنيز برابر  4/1بود .پليمر استايرن بوتادين رابر ( )CBSبا نسبتهای  1 ، 2/1و  7/1درصد نسبت به وزن سيمان اضافه
شد .پس از بررسي خواص رئولوژيکي بتن خودتراکم ،مقاومت فشاری و درصدهای کاهش مقاومت فشاری و وزن نمونه ها پس از  0 ، 2و 6
هفته قرارگيری در محلول  1درصد اسيدسولفوريک محاسبه گرديدند .نتايج حاصله حاکي از اين است که در بتن خودتراکم شامل  2/1درصد
پليمر پس از گذشت  6هفته بيشترين و در بتن خودتراکم شامل  7/1درصد پليمر کمترين کاهش وزن به وقوع مي پيوندد.

کلید واژه :بتن خودتراکم ،خوردگي ،اسيدسولفوريک ،بيوژنيک ،استايرن بوتادين رابر
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Abstract
Considering that the use of self-compacting concrete (SCC) has developing in concrete projects and such
as other type of concretes damaged by sulfuric acid attack, in this research rheological properties and
sulfuric acid resistance of SCC containing Styrene Butadiene Rubber (SBR) have been investigated. For
achieving self compactibility, a Poly Carboxylate Ether (PCE) super plasticizer used, respectively.
Cement amount and W/C ratio were 450Kg/m³ and 0.5 in all mixture, respectively. SBR added 2.5, 5 and
7.5 percent by weight of cement. Then measuring the rheological properties of SCC, compressive
strength, Strenght Loss (SL) and Weight Loss (WL) of specimens after 2, 4 and 6 weeks exposing to 3%
sulfuric acid solution have been evaluated. The results indicate that in SCC containing 2.5% SBR most
and in 7.5% SBR, least WL occurred, after 6 weeks.
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مقدمه
در سرتاسر جهان ،سيستم های جمع آوری آب های زائد شهری مواجه با خوردگي اسيد سولفوريک بيوژنيک (زيست زائيده) بتن
مي باشند .اين خوردگي به شدت سالمت زيرساخت ها را به خطر انداخته و آن ها را نيازمند هزينه های گزاف تعمير و جايگزيني
زودتـر از موعد سازه های زوال يافته مـي نمايـد .در شـمال غربـي اروپـا (بلژيـک) خـوردگي بيوژنيـک در حـدود  54درصـد از
کـل مخـارج سيستم های تصفيه فاضالب را شامل مي گردد]5[.
از اسيدهای غيرآلي ،تنها اسيد سولفوريک است که بطور طبيعي امکان وجود در خاك ها و آب های زيرزميني را دارد .اين اسيد
حاصل هوازدگي اکسيدی برخي از سولفيدهای معدني است (عمدتاً سولفيدهای آهن پيريت و مارکازيت ( (FeS₂که به مقادير
زيادی يافت مي شوند) .در حضور هوا و رطوبت ،اکسيداسيون پيريت به سولفات فروس ) (Ferrousو اسيد سولفوريک ،به وقوع
مي پيوندد .اين يک واکنش شيميايي بوده و اکسيداسيون بيش از اين پيشروی نمي نمايد .اگر برخي از باکتری های هوازی حضور
داشته باشند دو مرحله ديگر نيز اضافه گشته و تجزيه پيريت از شتاب زيادی برخوردار خواهد شد .اين باکتری ها متعلق به گونه
 Thiobacillus Ferrooxidansو  Thiobacillus Thiooxidansبوده که ( Autotrophicقابل تغذيه
خودبخود) مي باشند يعني قادر به کسب انرژی از رشد و تکثير خود توسط اکسيداسيون ترکيب های غيرآلي در حضور اکسيژن
اتمسفر هستند .اين اتوتروف های خاص نيازمند محيطي اسيدی در بازه  2، PHتا  0/1مي باشند و در مقادير باالتر غير فعال
خواهند بود .آن ها مسبب اکسيداسيون سولفات فروس ) (Ferrousبه سولفات فريک ) (Ferricهستند ،واکنشي که در
حضور اسيد سولفوريک بطور شيميايي رخ نمي دهد .سولفات فريک ،ماده ای اکسيدکننده است و روی پيريت تغير نيافته تأثير
گذاشته و اسيد سولفوريک و سولفات فروس توليد مي کند که محصول فرآيند مرحله اول مي باشند .طبق واکنش های زير،
چرخه اکسيداسيون مي تواند تا زمانيکه پيريت در دسترس باشد ادامه يابد]2[:

(1) 2FeS₂ + 7O₂ + 2H₂O → 2Fe

+ 2H₂

( → 2Fe₂

)₃ + 2H₂O

+ O₂ + 2H₂

)₃ + FeS₂ + 8H₂O → 15Fe

+ 8H₂

(2) 2Fe
( (3) 7Fe₂

خوردگي بتن توسط اسيد سولفوريک را عموماً توسط واکنش های ذيل مشخص مي نمايند]1[:

.2H₂O
) + H₂O
.32H₂O

( + Si

.2H₂O) + 14H₂O → 3CaO.Al₂O₃.3Ca

→ Ca

→ Ca

(4) Ca(OH) ₂ + H₂
(5) CaSiO₂.2H₂O + H₂

(6) 3CaO.Al₂O₃.12H₂O + 3(Ca

محصول واکنش اوليه ،که در سطح بتن مشهود است گچ بوده و همراه با افزايش حجم مي باشد ( 2/2برابر حجم واکنش دهنده-
ها) ،که مي تواند تنش های کششي در بتن ايجاد نموده و سبب ترك خوردگي و تورق آن گردد .اگر اين گچ شسته نشود ،تجمع
آن روی سطح بتن ممکن است سرعت خوردگي را به علت بستن منافذ سطحي کند نمايد ]0[.واکنش های بعدی گچ با فازهای
کلسيم آلوميناتي در ماتريس سيماني مي تواند موجب تشکيل اترينگايت گردد ،که نسبت به گچ ،افزايش حجم بيشتری دارد
(حدود  7برابر) ،بنابراين منجر به ترك های ميکروسکوپي و ماکروسکوپي زيادتری مي شود .در مجموع ،اسيد سولفوريک ،ماتريس
سيماني را توسط از بين بردن هيدرات سيليکات کلسيم ) (C‐S‐Hتجزيه نموده و سبب کاهش مقاومت آن مي گردد ]1[.بتن
خودتراکم ،بتني است با شکل پذيری باال و مقاوم در برابر جداشدگي که مي تواند فضای بين آرماتورهای درهم فشرده يا مناطقي
که غير قابل ويبره نمودن است را پر نمايد]23[.
 Changو همکاران[ ]1برای بهبود مقاومت بتن در برابر حمله اسيدی ،از دو نوع سنگدانه سيليسي و آهکي استفاده نمودند.
سيمان های مورد استفاده شامل يک نمونه با سيمان معمولي و ديگری با سيمان دوگانه شامل سرباره کوره بلند و دو سيمان سه
گانه شامل سرباره ،دوده سيليس يا خاکستربادی و دوده سيليس بود که نسبت  W/Cدر تمامي نمونه ها برابر  4/0و مقاومت
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فشاری آن ها در بازه  01 MPaتا  15 MPaبود .استوانه های بتني را در محلول  5درصد اسيدسولفوريک قرار داده و بطور
متناوب تغييرات وزني و مقاومت فشاری آن ها مورد بررسي قرار گرفت .بتن شامل سنگدا نه های آهکي و سيمان سه گانه شامل
دوده سيليس (7درصد) و خاکستربادی ( 11درصد) ،خواص بهتری (پس از  25روز غوطه وری تحمل بار  ، 005/0 KNپس از
 16روز  061 KNو پس از  565روز  )153 gKاز خود بروز داد.
 Tamimiو همکاران[ ]6نيز مخلوط های بتني فوق توانمند ساخته شده از  54درصد دوده سيليس با درصدهای متفاوتي از
خاکستربادی که جايگزين سيمان پرتلند شده اند ساخته و در معرض اسيدسولفوريک و اسيدهيدروکلريک قرار دادند .هدف از اين
تحقيق بررسي حدود متفاوت از مصالح جايگزين و کسب مخلوط بهينه ای بود که بيشترين مقاومت را در برابر حمله اسيدها
داشته باشد .پارامتر مورد بررسي زمان (برحسب هفته) بود که  24درصد کاهش وزني نمونه های غوطه ور در محلول
اسيدسولفوريک  5درصد و همين مقدار کاهش وزن ،در محلول اسيدهيدروکلريک  5درصد مشاهده گرديد .نتايج حاصله مبين
اين امر است که در بتن شامل  54درصد دوده سيليس و حداکثر  64درصد خاکستربادی (جايگزين سيمان پرتلند) محافظت
بهينه در محيط اسيدی کسب مي گردد .شدت تهاجم اسيدها به بتن ،متناسب با غلظت و قدرت اسيد ،مدت زمان قرارگيری بتن
در محيط اسيدی و کيفيت بتن مي باشد.

برنامه آزمایشگاهی
امکان آسيب ديدگي توسط حمله اسيد سولفوريک در عناصر سازه ای بتني متعددی ،از جمله فونداسيون ها (آب های زيرزميني
حاوی اسيدسولفوريک ناشي از اکسيداسيون پيريت در خاکريزها) ،کف های صنعتي کارخانه های شيميايي ،ديوار زيرزمين
ساختمان های نزديک به کارخانه های شيميايي ،قسمت های فوقاني سازه ها (به علت باران اسيدی) و غيره وجود دارد ]0[.بطور
مقايسه ای ،لوله های فاضالب نوع ويژه ای از خوردگي توسط اسيد بيوژنيک را متحمل مي گردند .در موارد قبل ،غوطه وری در
اسيد شيميايي توانايي شبيه سازی تهاجم توسط اسيد سولفوريک را داراست زيرا که باکتری در آن ها دخيل نمي باشد .با اين
حال ،در مورد سيستم های جمع آوری فاضالب ،ترکيبي از آزمايش های شيميايي و ميکروبيولوژيکي مي تواند از دقت کافي
برخوردار باشد .در تحقيق حاضر ،آزمايش غوطه وری شيميايي جهت ارزيابي مقاومت  SCCکه در موارد متفاوتي مانند
فونداسيون ها ،ديوارها ،کف ها ،لوله ها و غيره استفاده مي شود در مقابل اسيدسولفوريک ،اتخاذ گرديده است .آزمايش غوطه وری
شيميايي بهترين تناسب را با اين هدف دارد زيرا اطالعات ناچيزی درباره مقاومت  SCCدر برابر تهاجم اسيدسولفوريک وجود
دارد .اين نگرش آزمايشي نتايج عمومي و کلي تری در بازه گسترده کاربردها نسبت به آزمايش های ويژه بيوژنيک ارائه مي نمايد.
جهت بررسي مقاومت بتن در برابر اسيدسولفوريک 1 ،ديدگاه آزمايشي در تحقيق ها اتخاذ گرديده است :شيميايي،
ميکروبيولوژيکي و تست های در محل]0[.

مصالح مصرفی
سيمان نوع  Iمطابق با استاندارد  ASTMمورد استفاده قرار گرفت که ترکيب شيميايي آن در جدول ( )5ارائه گرديده است.
انواع مختلفي از پليمرها برای استفاده در بتن در مراجع مختلف پيشنهاد شده است .پليمر مورد استفاده از خانواده استايرن
بوتادين ها بوده و با نام تجاری التکس در بازار عرضه مي گردد .اين پليمر دارای وزن مخصوص  5/42کيلوگرم بر ليتر بوده و رنگ
آن سفيد شيری مي باشد .از مواد افزودني شيميايي جهت دستيابي به خصوصيات خود تراکمي شامل فوق روان کننده پلي
کربکسيالتي اتری ) (PCEجهت افزايش کارايي استفاده شد .سنگدانه های مورد استفاده از مصالح محلي تهيه گرديدند که
درشت دانه مصرفي با حداکثر اندازه  53 mmو ريزدانه با حداکثر اندازه  0/71 mmکه هر دو با رطوبت طبيعي مورد استفاده
قرار گرفتند .چگالي شن مصرفي در حدود  2/65و جذب آب آن  % 4/1و چگالي ماسه مصرفي در حدود  2/71و جذب آب آن
 % 4/5مي باشد.

4

ششمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  51مهرماه 5131

جدول  -1ترکیب شیمیایی سیمان مصرفی
SiO₂

Al₂O₃

Fe₂O₃

CaO

MgO

SO₃

Na₂O

K₂O

24/5

1/40

1/45

60/1

5/51

2/43

4/1

4/15

آماده سازی نمونه ها
در اين مقاله از  0طرح اختالط استفاده شده است که در جدول ( )2قابل مشاهده مي باشند .مقدار سيمان در طرح 014 Kg/m3
و درصد آب به سيمان ) %14(w/cمي باشد (به انضمام آب موجود در پليمر التکس) .پليمر ) (SBRنسبت به وزن سيمان
افزوده شده است.

جدول  – 2طرح اختالط های مورد استفاده
Mixture

w/c

Cement
)(Kg/m³

S¹
)(Kg/m³

G²
)(Kg/m³

VMA3
)(Kg/m³

)SP4(%

Ctrl
2/5%SBR
5%SBR
7/5%SBR

4/1

014

364

604

4/71

0

4

4/1

014

364

604

4/71

2/1

2/1

4/1

014

364

604

4/71

2

1

4/1

014

364

604

4/71

5/1

7/1

)(%

1. S:Sand 2. G:Gravel 3. VMA:Viscosity Modifying Admixture 4. SP:Superplasticizer 5. SBR:Styrene Butadiene Rubber

آزمایش های انجام شده
آزمایش جریان اسالمپ :اين آزمايش جهت ارزيابي خاصيت پرکنندگي بوده [ ]26که شامل يک مخروط ناقص با قطر
 244 mmدر پايين و  544 mmدر باال و ارتفاع  144 mmمي باشد که قطر بتن تخليه شده در دو جهت را اندازه گيری
کرده و ميانگين آن ها گزارش مي گردد (شکل .)0

شکل  -۴آزمایش جریان اسالمپ
آزمایش حلقه  :Jآزمايش رينگ  Jدر دانشگاه  paisleyتوسعه يافت .اين روش جهت بررسي خاصيت عبوری بتن طراحي
شده است که شامل مخروط ناقص آزمايش اسالمپ و يک حلقه فلزی با قطر  144 mmو ارتفاع  544 mmبا ميلگردهای عمود
بر صفحه پاييني مي باشد (شکل]26[.)1
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شکل  -۵آزمایش رینگ J
آزمایش قیف  :Vاين آزمايش توسط  Ozawaو همکارانش در ژاپن توسعه يافت که جهت بررسي خاصيت پرکنندگي بتن با
ماکزيمم اندازه سنگدانه  24 mmطراحي گرديده است .در اين آزمايش زمان تخليه بتن از داخل قيف مورد بررسي قرار مي-
گيرد (شکل ]26[ .)6

شکل  -۶آزمایش قیف V
آزمایش قیف  :Uاين آزمايش توسط مرکز تحقيقات فناوری مؤسسه  Taiseiدر ژاپن ابداع گرديد که يک طرف آن را با بتن
پر کرده و سپس دريچه را مي گشاييم که در قسمت پاييني دريچه ای با سه ميلگرد  φ51قرار دارد .قيف  Uخاصيت پرکنندگي
 SCCرا مورد ارزيابي قرار مي دهد (شکل]26[.)7

شکل  -٧آزمایش جعبه U
6
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آزمایش قیف  :Lاين آزمايش شامل يک جعبه با مقطع مستطيلي (شکل )5مي باشد که جهت اندازه گيری خاصيت عبوری
بکار مي رود بدين منظور ارتفاع بتن در ابتدا و انتهای قسمت پاييني قيف اندازه گرفته شده و نسبت آن ها مورد ارزيابي قرار مي-
گيرد]26[.

شکل  -٨آزمایش جعبه L
آزمایش مقاومت فشاری نمونه استوانه ای :نمونه های استوانه ای به ابعاد  51×14سانتيمتر بر طبق دستورالعمل
 MCSA S39پس از قرار گيری در آب معمولي ،در سنين  25 ، 50و  34روزه مورد آزمايش قرار گرفتند.
آزمایش کاهش مقاومت و وزن اسیدی :پس از  50روز عمل آوری در آب ،سه نمونه از هر طرح اختالط در محلول
 1 )H₂درصد ( 14گرم در هر ليتر که  PHمحلول پيش از قرارگيری نمونه ها حدود  4/37تا  5/42بود)
اسيدسولفوريک (
برای  0 ، 2و  6هفته در يک ظرف پالکسي گالس غوطه ور گرديدند .پس از هر دو هفته قرارگيری در اسيد ،سطح نمونه ها که به
وسيله اسيد خورده شده بود با آب شير شسته و پاك گرديد .مقاومت شيميايي توسط اندازه گيری کاهش وزن ) (WLو کاهش
مقاومت فشاری ( )SLنمونه ها به ترتيب توسط معادله های زير مورد ارزيابي قرار گرفت.
₂

₂

که  Wو  W₂وزن نمونه ها (برحسب گرم) به ترتيب پيش و پس از هر دوره ی غوطه وری مي باشند .و

نمونه های کنترل و ₂

= )(7) WL(%
= )(8) SL(%
مقاومت فشاری

مقاومت فشاری نمونه ها پس از قرارگيری در محيط  1درصد اسيدسولفوريک در هر دوره است.

بحث و بررسی
در مورد تهاجم اسيدسولفوريک ،اگرچه غالباً تشکيل گچ گزارش شده اما در مورد نتايج تشکيل آن ،اتفاق نظر وجود ندارد .برخي
از مؤلفين معتقدند که غير قابل حل بودن نسبي گچ تشکيل يافته سبب مي گردد تا سرعت فرآيند تخريب کاهش يابد در حاليکه
برخي ديگر از مؤلفين گزارش نموده اند که بخاطر تشکيل گچ ،انبساط و ترك خوردگي رخ خواهد داد]27[.
جریان اسالمپ :چنانچه از شکل  3مشخص مي باشد نمونه های شامل  2/1و  7/1درصد  CBSدر رده دوم از دسته بندی
مؤسسه  ( EFNARCقطر  66تا  71سانتي متر) [ ]26قرار دارد و اين بتن را مي توان در انواع کارهای بتني ،مصرف کرد .اما
قطر بتن شامل  1درصد  CBSدر رده اول از رده بندی مؤسسه  11( EFNARCتا  61سانتي متر) قرار دارد که مي توان اين

7

ششمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  51مهرماه 5131

بتن را در سازه های غيرمسلح يا با تراکم پايين آرماتورها به کار گرفت .همچنين در هيچ يک از نمونه ها آب انداختگي مشاهده
نگرديد.

70

50
40
30
20

)Slump flow (cm

60

10
7.5% SBR

5% SBR

Ctrl

2.5% SBR

شکل  -٩نتایج آزمایش جریان اسالمپ
حلقه  :Jتفاوت بين ارتفاع بتن در داخل و خارج حلقه اندازه گيری مي شود ،هرچه اين اختالف ارتفاع بيشتر باشد بيانگر قابليت
عبوری کمتر بتن مورد نظر خواهد بود .در بتن شامل  2/1درصد  SBRاين مقدار تقريباً به صفر رسيده ،که نشان دهنده توانايي
باالی اين ماده در پرکنندگي و ايجاد لزجت مناسب برای بتن خودتراکم است .مطابق با پيشنهاد مؤسسه ]26[ EFNARC
(اختالف کمتر از  5سانتي متر) بتن شامل  7/1درصد  CBSنيز در محدوده قابل قبول قرار دارد( .شکل )54

1.2

1

0.6
0.4

)J -ring (cm

0.8

0.2
0
7.5% SBR

5% SBR

2.5% SBR

Ctrl

شکل  - 1١نتایج آزمایش حلقه J
قیف :Vاين آزمايش جهت بررسي قابليت پرکنندگي بتن خودتراکم ،به کار گرفته مي شود .عالوه بر اينکه زمان تخليه بتن از
قيف گزارش مي گردد با مشاهدات ديداری ،مي توان نظر خود را در مورد يکنواختي و کيفيت بتن تخليه شده نيز ثبت نمود.
مطابق با پيشنهاد  [26] EFNARCهنگامي بتن خودتراکم ،دارای پرکنندگي مناسب مي باشد که زمان تخليه قيف بين  6تا
 52ثانيه باشد .چنانچه از شکل  55مشهود است زمان تخليه تمامي بتن های خودتراکم شامل  ، CBSدر بازه مورد نظر بوده و
نکته مهم اينکه بتن شامل  2/1درصد  CBSاز يکنواختي بيشتری برخوردار بود.
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5% SBR

7.5% SBR

2.5% SBR

)V -funnel (sec

12
10
8
6
4
2
0
Ctrl

شکل  - 11نتایج آزمایش قیفV
جعبه  :Lاز اين آزمايش جهت ارزيابي خاصيت عبوری بتن خودتراکم ،استفاده مي شود .بنابر پيشنهاد ]26[ EFNARC
جهت اقناع شرايط خود تراکمي ،نسبت

₂⁄

بايد بين  4/5تا  5باشد .چنانچه در شکل  52مشاهده مي گردد بتن های

شامل  2/1و  7/1درصد  CBSاين شرط را ارضاء نموده و در بتن شامل  1درصد  CBSاين نسبت از ميزان مورد نظر کمتر بود.

1
0.6
0.4
0.2

) L -box (h₂/h

0.8

0
7.5% SBR

5% SBR

2.5% SBR

Ctrl

شکل  - 12نتایج آزمایش جعبهL
جعبه :Uاين آزمايش نيز جهت بررسي توانايي بتن خودتراکم در عبور از موانع مي باشد ،اما تفاوت آن با ديگر آزمايش های
عبوری در اين است که بتن مورد نظر بايد بتواند برخالف جهت جاذبه زمين (وزن خود) حرکت نمايد .حداکثر اختالف ارتفاع در
طرفين جعبه که توسط  ]26[ EFNARCپيشنهاد گرديده  1سانتي متر مي باشد .با توجه به شکل  51مشاهده مي گردد که
در بتن شامل  1درصد  ،CBSاين مقدار بيش از  1سانتي متر بوده و در بتن شامل  2/1درصد  CBSبهترين نتيجه کسب شده
است.

10

6
4
2
0
7.5% SBR

5% SBR

2.5% SBR

Ctrl

شکل  - 1١نتایج آزمایش جعبهU
9

)U -box (cm
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مقاومت فشاری نمونه استوانه ای :چنانچه در شکل مشاهده مي گردد مقاومت فشاری تمام نمونه ها نسبت به زمان افزايش
مي يابد .با اين حال ،بهترين مقاومت فشاری در بتن شامل  2/1درصد  CBSپس از گذشت  34روز کسب گرديده است .بعالوه
در تمامي بتن ها در سن  7تا  25روزه افزايش مقاومت کمتری نسبت به سن  25تا  34روزه داشته ايم که علت آن را مي توان به

کند شدن روند هيدراتاسيون نسبت داد.
جدول  -١نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه استوانه ای در شرایط عادی (برحسب )Kg/cm²
Ctrl
2/5%SBR
5%SBR
7/5%SBR

)14(day

)28(day

)90(day

121/6

114/1

054/7

261

257/3

101/5

244/5

203/5

147/1

221/1

215/5

152/3

درصد کاهش مقاومت در محیط اسیدی :نتايج حاصل از اين آزمايش برای بتن های غوطه ور در محيط  1درصد
اسيدسولفوريک در سنين  0 ، 2و  6هفته ،ارائه گرديده است .نمونه ها را قبل از آزمايش با آب شير شسته و سطح آن ها را پاك
کرده و به مدت  20ساعت در دما ی  24درجه سانتي گراد قرار داديم .همانگونه که در شکل مشاهده مي گردد در بتن شامل 1
درصد  CBSدر تمامي سنين ،درصد کاهش مقاومت کمتری ،رخ داده است .همچنين در تمامي نمونه ها با افزايش دوره
قرارگيری در محلول اسيدی ،درصد کاهش مقاومت ،بيشتر شد.
20

Ctrl

10

2.5% SBR
5

5% SBR
7.5% SBR

0
8

4

6

2

)Time (week

)Loss of strength (%

15

0
-5

شکل  - 1۴نتایج آزمایش کاهش مقاومت اسیدی
درصد کاهش وزن در محیط اسیدی :پيش از قرارگيری نمونه ها در محلول  1درصد اسيد سولفوريک ،به مدت  20ساعت
آن ها را در دمای  24درجه سانتي گراد ،قرار داده و سپس وزن اوليه آن ها محاسبه شد .پس از قرارگيری نمونه ها و شستشو و
پاك نمودن ،آن ها را به مدت  20ساعت در دمای  24درجه سانتي گراد قرار داده و وزن آن ها تعيين گرديد ،سپس درصد کاهش
وزن نمونه ها بدست آمد .چنانچه در شکل ديده مي شود تمامي نمونه ها در سنين  2و  0هفته ،دارای افزايش وزن بوده اند که
مقدار آن با درصد منفي نشان داده شده است .همچنين با ا فزايش دوره قرارگيری در محلول اسيدی ،درصد کاهش وزن ،افزايش
مي يابد .بعالوه نتايج حاصله حاکي از اين است که پس از  6هفته قرارگيری در محيط اسيدی ،با افزايش درصد  ، CBSدرصد
کاهش مقاومت ،کمتر مي گردد.
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1.5

0.5

Ctrl

0

2.5% SBR

-0.5

5% SBR

-1

7.5% SBR

)Loss of weight (%

1

-1.5
4

6

2

)Time (week

شکل  - 1۵نتایج آزمایش کاهش وزن اسیدی

نتیجه گیری
در اين مقاله پس از تبيين فرآيندها و علل خوردگي بتن توسط اسيدسولفوريک ،به بررسي تأثير اين نوع خوردگي در بتن های
خودتراکم شامل  CBSپرداخته شد که نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:
-

با توجه به اينکه هزينه های تعمير و نگهداری در سازه های بتني که در معرض خوردگي اسيدسولفوريک قرار دارند
بسيار گزاف مي باشد الزم است پيش از ساخت ،اين امر ،مدنظر قرار گرفته و به کيفيت بتن مصرفي ،توجه ويژه ای
شود.

-

در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم که مي توان از  CBSبه عنوان يک فيلر مناسب در بتن خودتراکم استفاده نمود
و همچنين با استفاده از وزن کمتری از اين ماده( ،با عنايت به نتايج آزمون های خودتراکم) مي توان به شرايط الزم
خودتراکمي دست يافت.

-

چنانچه در نتايج آزمايش جريان اسالمپ مشاهده گرديد بتن های شامل  2/1و  7/1درصد  ، CBSدر زمره بتن های
دارای قابليت پرکنندگي مناسب (طبق پيشنهاد (EFNARCقرار دارند ولي در آزمايش قيف  ،Vکه آن هم خاصيت
پرکنندگي را ارزيابي مي کند تمامي بتن ها در بازه مطلوب جای گرفتند که به نظر مي آيد مي توان حد باالی اين بازه
را از  52ثانيه به  54ثانيه تقليل داد .شايان ذکر است که بهترين نتايج پرکنندگي مربوط به بتن شامل  2/1درصد
 CBSبود.

-

با توجه به نتايج آزمايش های حلقه  ، Jجعبه  Uو جعبه  Lديده مي شود که در اين آزمايش ها بتن های شامل 2/1
و  7/1درصد  ، CBSنتايج مقتضي را کسب نموده اند که مبين خاصيت عبوری مطلوب اين دو طرح مي باشد .البته

-

-

-

در مقايسه بتن های حاوی  2/1و  7/1درصد  ، CBSارجحيت با نمونه دارای  2/1درصد  CBSمي باشد.
در مورد بررسي پديده های آب انداختگي و جداشدگي ،با توجه به اينکه برای رسيدن به طرح های بهينه  56طرح با
درصدهای متفاوتي از مواد افزودني بررسي گرديدند که از ارائه آن ها احتراز شده است ،هيچ گونه آب انداختگي و
جداشدگي در نمونه ها رؤيت نگرديد.
آزمايش مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای نشان مي دهد که با افزايش دوره عمل آوری ،در سن  50تا  25روزه،
افزايش مقاومت کمتری ،نسبت به سن  25تا  34روزه ،داشته ايم که اين امر را مي توان به کندشدن روند
هيدراتاسيون نمونه ها نسبت داد ،همچنين نمونه شامل  2/1درصد  ، CBSدر تمامي سنين دارای مقاومت فشاری
برتری بود.
در آزمايش مقاومت نمونه ها در محيط اسيدی ،رؤيت گرديد که با افزايش زمان قرارگيری نمونه ها در محيط اسيدی،
درصد کاهش مقاومت فشاری آن ها افزايش يافته است و نيز بهترين نتايج (کمترين کاهش مقاومت) مربوط به نمونه
حاوی  1درصد  CBSمي باشد که حتي پس از گذشت  2هفته افزايش مقاومت نيز داشته است.
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 تمام نمونه ها دارای، روزه25  و50 در بررسي کاهش وزن نمونه ها در محيط اسيدی چنين استنتاج شد که در سنين
. ميزان کاهش وزن را زياد مي کند، همچنين طوالني تر شدن دوره قرارگيری در محيط اسيدی.افزايش وزن بوده اند

-

. بوده استCBS  درصد7/1  هفته مربوط به نمونه حاوی6  و0 بعالوه کمترين کاهش وزن ها پس از گذشت
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