
 

 بتن گوگردی چیست و چرا؟

 :گوگردیبتن

 .محصول جدیدی است بتن گوگردی

با وجود اینکه ظاهری مانند بتن حاصل از سیمان پرتلند دارد، اما تولید، نگهداری و استفاده از آن 

 .متفاوت است

تمامی مواد الزم جهت تولید این سیمان و همچنین قطعات الزم جهت ساخت ماشین آالت آن در 

 .گرددداخل کشور تهیه می

سیمان گوگردی سیمانی است که از ترکیب گوگرد و مواد مضاف در یک فرآیند حرارتی بدست 

 .آیدمی

کرد و آن را به عمل آورد تا های را به گوگرد اضافه برای تولید سیمان گوگردی الزم است افزودنی

 .بتوان به صورت سیمان گوگردی استفاده کرد

 .پذیر استانجام این عملیات در هر ظرفیت و در هر کارگاهی امکان
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 :گوگردیتولید بتن

 :روش اول

گرم کرده و پس از رسیدن به حالت مذاب آن را به داخل مخلوط شن و ماسه گرم  ابتدا سیمان را

 .شودشده اضافه می

 :روش دوم

آن را به  آن را به صورت پودر جامد درآورده و پس از گرم کردن شن و ماسه در داخل بتونیر،

 .یمیافزامخلوط گرم شده می

پس از دریافت حرارت الزم از مخلوط و رسیدن به درجه حرارت معین به صورت مذاب درآمده و 

 .منجر شود بتن گوگردی به تشکیل مخلوط
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 :گوگردیساخت بتن

 .شدگی بتن گوگردی بسیار سریع استفرایند گیرش و سخت

چند ها بعد از شدگی و کسب مقاومت مطلوب جهت خارج ساختن از قالببه طوری که سخت

 .افتدها، اتفاق میگیری و سرد شده قالبساعت از قالب

 .برخالف بتن سیمانی پرتلند، به عمل آوری خاصی نیاز ندارد بتن گوگردی

 .یابدافزایش می بتن گوگردی با کاهش دما، نرخ کسب مقاومت

 .لذا در فصول سرد مثل زمستان نیز امکان بتن ریزی وجود دارد

 .واند در تمام طول سال زیر دمای صفر نگه داشتترا می بتن گوگردی حتی

 .، نیازی به آب نیستبتن گوگردی برای ساخت

هایی که از منابع آبی به با توجه به محدودیت منابع آب در ایران، به خصوص هنگام ساخت سازه

از این نظر، اهمیت  بتن گوگردی ها،دور هستند و همچنین مشکالت حمل آب به این مکان

 .کنددا میخاصی پی

 .دوام نسبتًا خوبی در برابر ذوب و یخبندان دارد بتن گوگردی

 .توان از آن استفاده نمودلذا در مناطق سردسیر با افزایش دادن درصد گوگرد می

بتن و ترکیبات گوگردی به علت پایداری و واکنش ناپذیر بودن با آب، بر کیفیت آب تاثیر قابل 

 .توجهی ندارند
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ثیر أای گوگردی، مثل ایمنی در برابر تههای ساخته شده از کامپوزیتهمچنین ایمنی سازه

های بیولوژیکی های سطحی، هوازدگی شیمیایی، فعالیتهای فعال، تاثیر بارندگی، دما، جریاناشعه

 .است رسیده اثبات به محیطی زیست نظر از …خاک و 

 :گوگردیخاصیت بتن

ها و بسیاری خواص فرسودگی و مقاومت در برابر اسیدها و نمک همچنین دارای بتن گوگردی

 .باشدترکیبات دیگر می

 .باشدبه خوبی کار کرده و به راحتی مواد آن قابل تعمیر و جایگزینی می

 .باشددارای خواص نامطلوبی نیز می بتن گوگردی

باشد تحت بعضی های باال بسیار ضعیف میمقاومت آن زمانی که در برابر تغییر در درجه حرارت

 .گرددشرایط خیس می

 .باشنداین مواد همچنین شکننده می

اند و ها مورد آزمایش قرار گرفتهتمام این خصوصیات از جهت بعضی جزئیات و اصالح کننده

 .غیرقابل قبول، غلبه نمودتوان بر این خواص مشاهده گردیده که می
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 :گوگردیکاربرد بتن

ای در میان صنایع و حمل و امروزه دارای کاربردهای بسیار ویژه بتن گوگردی مواد ساختمانی

 .باشندنقل می

را در  psi ۹۰۰توانند فشار کششی بیش از باشند و میاین مواد ساختاری جدید ترموپالستیک می

 .بیش از یک روز تحمل کنند

ها مقاوم این مواد در برابر رطوبت نفوذناپذیر بوده و بسیار در برابر حمله اسیدهای معدنی و نمک

 . باشدمی

 :گوگردیمزایای بتن

 بیشتر از بتن  بتن گوگردی های کششی، فشاری و خمشی و عمرخستگیمقاومت

 .معمولی است
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 های ها و برخی محلولنمک و اسیدها از بسیاری حمله برابر در عالی مقاومت بتن گوگردی

 دهد.خیلی غلیظ از خود نشان می

 24 مدت در نهائی فشاری مقاومت درصد 8۰ تا 7۰ به و گیردمی سریعاً بتن گوگردی 

 .رسدمی ساعت

 ریخت صفر زیر شدید سرمای در سال طول تمام در توانمی را بتن گوگردی. 

 است کم بسیار آب برابر در بتن گوگردی نفوذپذیری. 

 رسددر تغییر شکل بیشتر به مقدار مقاومت حداکثر خود می بتن گوگردی. 

 با افزایش  بتن گوگردی ی افزایش مقاومت فشاریافزایش درصد گوگرد و در نتیجه

 .ضریب ارتجاعی آن همراه است

 ها، های اسیدی، حمالت نمکهای خورنده به خصوص محیطمقاومت آن در برابر محیط

 .یار قابل توجه استکلرها، و سولفات بس

 هایی که با مواد خورنده در تماس هستند قابلیت استفاده از آن در پوشاندن کف محیط

های اسیدی، ساخت مخزن های الکترولیت در حوضچهو یا استفاده از آن در ساختار سل

های اسیدی و خورنده را به صورت قابل توجهی های عمومی در محیطاسیدی و کف

 .دهدافزایش می

 است زودگیرتر پرتلند سیمان بتن گوگردی در قیاس با بتن با. 

 تر از بتن ی شکسته دارای مقاومتی به مراتب بیشساخته شده با سنگدانه گوگردیبتن

 .ی معمولی استساخته شده با سنگدانه

 ۵۰یابد، به طوری که با افزایش دما بیشتر از مقاومت این بتن در اثر تغییر دما تغییر می 

 .یابددرجه، مقاومت آن کاهش می
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 .درجه سانتی گراد محدود است 8۰لذا استفاده از آن تا دمای 

 دارای خاصیت شکنندگی است که یکی از خصوصیات نامطلوب آن است  گوگردیبتن

 .کننده با مواد شیمیایی قابل اصالح و بهبود استلیاف تقویتکه با استفاده از ا

 این بتن دارای خزش بیشتری نسبت به بتن سیمان پرتلند است. 

 قابلیت بازیافت این نوع بتن یکی از خواص جالب و قابل توجه آن است. 

ا را جدا هتوان این بتن را ذوب نمود، گوگرد و سنگدانهبدین معنی که هر زمان که الزم باشد می

 .نمود و دوباره از آنها در ساخت بتن استفاده کرد

 ی به لحاظ افزایش قابل توجه قیمت سوخت که باعث افزایش قیمت سیمان و در نتیجه

 .شودی ساخت بتن با سیمان پرتلند میآن افزایش هزینه

 امروزه در قیاس با بتن معمولی قابل رقابت است گوگردیبتن ی ساختهزینه. 
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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