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چکیده
پیشرفت صنعت و گرایش کشور ها به صنعتی شدن عالوه بر تاثیری که در رشد اقتصادی آنها داشته ،مشکالتی چون افزایش
ضایعات باقی مانده ناشی از تولیدات صنعتی را به ارمغان آورده است که عدم توجه به این امر اثرات تخریبی شدیدی بر محیط زیست
داشته است .بزرگترین هدف قوانین زیست محیطی تا حد امکان کم کردن ضایعات و بردن آنها به محل های دفن و تجزیه ی آنها به
طور اقتصادی است .دراین مطالعه ،استفاده از خردههای الستیک به عنوان افزودنی به بتن مورد تحقیق قرارگرفته است .به منظور
تغییرخواص سطح خرده الستیک ،از ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک برای اصالح خرده الستیک استفاده شده است .ترکیبات گوگرد
ارگانیک با خواص آمفی فیلیک (دارای خواص آب دوست و آب گریز) توانست ذرات آب دوست الستیک و روابط نیروهای بین مولکولی
بین الستیک و  C-S-Hرا افزایش دهد .در این تحقیق ،یک پروب کلوئیدی از  C-S-Hبه منظور اندازه گیری نیروهای بین مولکولی با
استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی آماده شده است .نتیجههای تجربی نشان داده است که ذرات الستیکی که با ترکیبات گوگرد
ارگانیک اصالح شدند ،نسبت به دیگر ذرات الستیک بیشترآب دوست هستند .عالوه براین؛ ارتباط نیروهای بین مولکولی با جذب
سطحی ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک در سطح ذرات الستیک نیز افزایش یافت .مقاومت فشاری ،کششی وخمشی نمونههای بتن
حاوی خرده الستیک که با ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک اصالح شدند به طور چشمگیری افزایش یافته است.

کلمات کلیدی :ترکیب سیمان و الستیک ،بازیافت ،ترکیبات گوگرد ارگانیک
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Abstract
The development of industry and the tendency of countries to industrialization, in addition to the
impact that has contributed to their economic growth, has brought problems such as increasing the
residual wastes resulting from industrial production, which have had adverse effects on the
environment. The greatest goal of environmental laws is to reduce waste and take them to landfills
and decompose them economically. In this study, the use of crumb tyres as additive to concrete has
been investigated. The crumb tyres were treated with waste organic sulfur compounds in order to
modify their surface properties. Organic sulfur compounds with amphiphilic properties (Hydrophilic
and Hydrophobic) could increase the hydrophilic properties of the rubber and increase the
intermolecular interaction forces between rubber and C–S–H. In the present study, a colloid probe
of C–S–H was prepared to measure these intermolecular interaction forces by utilizing an atomic
force microscope. Experimental results have shown that rubber particles treated with waste organic
sulfur compounds became more hydrophilic. In addition, the intermolecular interaction forces
increased with the adsorption of waste organic sulfur compounds on the surface of the rubber
particles. The compressive, tensile and flexural strengths of concrete samples that included rubber
particles treated with organic sulfur compound also have increased significantly.
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.1

مقدمه

مقدار زیادی از تایرهای ضایعاتی همه ساله در سرتاسر جهان تولید می شود .برای مثال ،بیشتر از  270میلیون تایر فرسوده همه ساله درایاالت متحده تولید
میشود[ .]1در تایوان حدود  10میلیون تایر فرسوده همه ساله تولید می شود و عملیات آسیاب و خردکردن؛ روی نزدیک به 70درصداز آنها انجام می
شود[ .]2تایرهای ضایعاتی بعد از یک مدت طوالنی دفن زباله به آسانی قابل تجزیه زیستی نیستند ،این فقط یک مشکل زیست محیطی نیست بلکه مشکل از
بین بردن منابع طبیعی نیز است .یکی از راهکارهای تجزیهی سریع الستیک ،سوختن آن می باشد که گازهای حاصل از آن بسیار خطرناک خواهد بود.
امروزه ،با توجه به کمبود منابع طبیعی مانند سنگدانه ،شن و ماسه که در بتن مورد استفاده قرار میگیرند ،میتوان از مواد دور ریزالستیک به عنوان جایگزین
آنها استفاده کرد[ .]3دور ریزهای الستیک ،به علت عدم تجزیه در طبیعت ،محیطی مناسب جهت رشد پشهها را فراهم میکنند که باعث آلودگی و بیماری
میشود .برای حل این مشکالت بتنهای حاوی الستیک می تواند استفاده شود(شکل ،)1برای مثال ،تاپکو و اوکوالر در سال  1997پیشنهاد کردند که بتن
حاوی الستیک را میتوان در سازههای مهم به منظورهای ضربه گیر در موانع ،موانع صوتی که صوت را به صورت موثری کنترل میکنند و به عنوان یک
الیه جذب کننده ضربه ناشی از زلزله ،به کار برد [5و .]4فتوحی و کالرک در سال  1996پیشنهاد نمودند که بتن الستیکی می تواند در مواردی که میزان
ارتعاش مورد نیاز است ،مانند الیه فوقانی فونداسیون ماشین آالت چرخشی و در ایستگاههای قطار؛ برای پر کردن ترانشه ،بسترلولهها ،سرشمعها و دال های
روسازی؛ مواردی که مقاومت در برابر ضربه یا انفجار مورد نیاز است ،مانند ضربه گیرهای راه آهن وموانع بین جاده ای به کار برود [ .]6براساس پژوهشهای
انجام شده توسط برخی از محققین ،استفاده از ال ستیک در بتن باعث بهبود بسیاری از خووصیات بتن از قبیل افزایش مقاومت در برابر صوت ،حرارت ،نفو
یون کلر ،بارهای ضربهای ،سیکل وب و یخ ،لغزش ،سایش و ترک خوردگی می گردد .همچنین این گونه بتنها سبک تر ،انعطاف پذیرتر و با قابلیت
جذب انرژی باالتر هستند[ .]7چنین بتنی نیز می تواند به حفظ و نگهداری مواد و موالح ساختمانی همچون؛ آب ،خاک و ...کمک کند و بتن حاوی
الستیک یکی از موالح مهم است .چو و همکاران 2007تجزیه و تحلیل نظری برای توضیح تاثیر افزودنی الستیک در خواص فیزیکی بتن را پیشنهاد دادند.
آنها در مطالعاتشان مشاهدات تجربی را با استخراج نظری ترکیب کردند ،و نشان دادند که افزودن رات الستیک می تواند جریان آب را به عنوان نتیجه ای
از تنوع نیروهای متقابل بین مولکولی مختل کند؛ که منجر به هیدراسیون ناقص در برخی نواحی می شود .نواحی دارای هیدراسیون ناقص بتن را ضعیف می
کند؛ در نتیجه مقاومت فشاری را کاهش می دهد .خالصه این مطلب اینکه؛ آنها به طور گسترده ای عقیده داشتند که کاهش مقاومت فشاری بتن به طور
عمده ای به کاهش چسبندگی بین سیمان و رات الستیک مربوط می شود .برای بهبود مقاومت فشاری ،آنها تالش کردند تا خواص سطح الستیک را بهبود
ببخشند؛ تا چسبندگی آن به  C-S-Hرا افزایش دهند .آنها نیروهای متقابل بین مولکولی بین رات خرده الستیک و  C-S-Hو همچنین مقاومت بتن حاوی
الستیک را افزایش دادند[ .]8در این مطالعه ،ازضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک به دست آمده از کارخانه پاالیش نفت استفاده شده تا سطح رات خرده
الستیک را تغییر دهد وخواص آب دوست آن را افزایش دهد.

شکل -1بتن حاوی خرده الستیک
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 .2مواد و روشها
از ترکیبات گوگرد ارگانیک به دست آمده از کارخانه پاالیش نفت استفاده می شود تا خواص رات سطح الستیک را تغییردهد .ماهیت الستیکهای
ضایعاتی؛ الستیک استایرن بوتادین ( Cheng-hsing ) SBRمیباشد .ماسهی مورفی حاوی  Fe2O3:%0/086 ،SiO2:%96/83و Al2O3:
 %1/674می باشد و در آزمایشها مورد استفاده قرار گرفته است .تایرهای الستیکی ضایعاتی به صورت مکانیکی در دمای پایین قرار گرفتند به عنوان
افزودنی مورد استفاده قرار گرفتند .برای آماده سازی نمونههای الستیکی برای اندازه گیری تنش سطحی ،الستیک در  CS2پوشش داده شده روی سطح
شیشه ای صاف و هوای خشک شده در دمای اتاق در یک محفظه بسته حل شده است .همانطور که  CS2به طور کامل تبخیرشد ،الستیک با استون و آب
مقطر تمیز شده است تا آالیندههای احتمالی درسطح الستیک از بین برده شود .زبری سطح نمونه الستیکی با میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMمشاهده
شده است(شکل .)2به منظور درک تاثیر ترکیبات گوگرد ارگانیک در زاویه تماس ،نمونه الستیکی در محلول ترکیبات گوگرد ارگانیک غوطه ور و در
دمای اتاق خشک شده است .زوایای تماس از پیش رونده و کاهش زاویه الستیک توسط دستگاه تنش کششی  Kruss k12بر اساس روش ویلهلمی اندازه
گیری شده است(شکل .)4با اندازه گیری نیروهای متقابل بین مولکولی ،یک پروب کلوئیدی از  C-S-Hمطابق روش پیشنهادی پالسارد و همکارانش تهیه
شده است [ .]9از سیمان پرتلند نوع یک به منظور ایجاد نمونههایی برای آزمایش مقاومت استفاده شده است .دو نوع از نمونه های الستیکی آماده شده است؛
که اولین نوع از نمونهها بدون اضافه کردن ماسه (آنها برای مشاهده دینامیک تغییرات ساختار سطح استفاده شده اند) و دومین گروه از نمونه ها با اضافه کردن
ماسه و رات الستیک آماده شده است؛ و نمونه ها به صورت مکعبی ساخته شده اند .میزان اضافه کردن الستیک از  3،0و 6درصد وزن ،مورد آزمایش قرار
گرفته است .همهی نمونهها با نسبت آب به سیمان  0/5به منظور اطمینان آب کافی برای چسباندن آماده شده اند .مقاومت فشاری ،خمشی و کششی نمونهها بر
اساس  ACIتست و مواد( )ASTMبه ترتیب؛  C190 ،C109و  C348اندازه گیری شده است .برای ارزیابی آماری ،نه نمونه برای هر آزمایش ساخته
شده است.

شکل -2جزییات میکروسکوپ)1 :AFMپرتوهای لیزر میکروسکوپ)2 ،پروب) 3 ،سطح ذرات الستیک

 .3نتيجهها و بحثها
 3-1تاثير تركيبات گوگرد ارگانيک در رطوبت پذیری سطح الستيک و نيروهای متقابل بين مولکولي

شکل  3عکس گرفته شده به وسیله میکروسکوپ نوری از الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک است .واضح است که ترکیبات گوگرد
ارگانیک به سطح الستیک جذب می شوند .با خواص آمفی فیلیک ترکیبات گوگرد ارگانیک ،خواص آب دوست الستیک اصالح شده بیشتر می شود.
زوایای تماس از پیش رونده و کاهش زاویه الستیک در جدول  1نشان داده شده است .برای الستیک اصالح نشده ،زاویه تماس پیشرفته و کاهش یافته در
آب به ترتیب  103و  59درجه شده است .از سوی دیگر الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک ،زاویه تماس پیشرفته و کاهش یافته  100و 31
درجه را به ترتیب نتیجه داده است .تفاوت بزرگ در زاویه تماس پیشرفته و کاهش یافته ممکن است توسط زبری سطح الستیک باشد .اصالح و تقویت با
ترکیبات گوگرد ارگانیک می تواند زاویه تماس را کاهش دهد و همچنین؛ خواص آب دوست سطح الستیک را افزایش دهد .نیروهای متقابل بین مولکولی
بین الستیک و  C-S-Hدر جدول  2نشان داده شده است؛ برای الستیک اصالح نشده ،حالت نیروهای متقابل بین مولکولی 25نانومتر ،و برای الستیک
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اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک  55نانومتر بوده است .واضح است که نمونه های الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک ،نیروهای
متقابل بهتر با  C-S-Hاز نمونه های الستیک اصالح نشده دارد.

جدول-1زاویه تماس
کاهش زاویه تماس

افزایش زاویه تماس

مواد

59/46

103/23

خرده الستیک اصالح نشده

31/11

99/88

خرده الستیک اصالح شده با گوگرد ارگانیک

جدول -2نیروهای متقابل بین مولکولی
مواد

حالت

نیروهای متقابل

))nN

))nN

25

15~ 30

خرده الستیک اصالح نشده

55

50~70

خرده الستیک اصالح شده با گوگرد ارگانیک

شکل -3الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک

 3-2دیناميک تغييرات ساختار سطح
با اصالح رات الستیک با ترکیبات گوگرد آلی ،از ترک خوردگی بتن حاوی الستیک ،جلوگیری شده است .رات الستیک اصالح یافته با گوگرد
ارگانیک ،هیدراسیون سیمان را به تاخیر می اندازد .با افزایش زمان ،هیدراسیون سیمان رات الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک ،یکنواخت
تر از رات الستیک اصالح نشده بوده است .نمونه حاوی الستیک اصالح نشده ،دارای ترک در نزدیکی مناطق رات الستیک است؛ اما بتن حاوی الستیک
که با ترکیبات گوگرد ارگانیک اصالح شده است ،هیچ گونه ترک خوردگی ظاهری نشان نمی دهد ،ناحیه ای که ترک خوردگی قابل مشاهده است به نظر
می رسد به علت هیدراسیون ناقص به واسطه آب ناکافی است؛ به خووص قابل توجه است که ترک خوردگی در بین سیمان و الستیک نیست همانطور که
از مطالب انتظار می رفت .واضح است که ترک خوردگی نمونه ،خواص مکانیکی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
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 3-3اثر افزودن خرده تایرهای ضایعاتي بر مقاومت مکانيکي نمونه ها
برای ارزیابی آماری ،نه نمونه برای هر آزمایش ساخته شده است و نتیجهها در شکل  5 ،4و  6نشان داده شده است .مقادیر میانگین برای  28روز نیز در
جدول  3خالصه شده است .در جدول UCR ،CCR ،و  ،SCRنمونههای شاهد را بدون خرده الستیک ،نمونه هایی حاوی خرده الستیک اصالح نشده و
نمونه هایی که حاوی الستیک خرد شده بوده و با گوگرد ارگانیک اصالح شده اند ،را به ترتیب نشان می دهد .در مقایسه با نمونه شاهد ،افزودن تایرهای
ضایعاتی اصالح نشده ؛ مقاومت فشاری ،خمشی و کششی نمونهها را به طور چشمگیری ضعیف می کند .برای نمونههایی با الستیک  ،٪3مقاومت فشاری،
خمشی و کششی در  28روز به ترتیب از  318/17به 268/09کیلوگرم بر سانتیمترمربع 65/48 ،به 52/00کیلوگرم بر سانتیمترمربع و  83/00به67/11کیلوگرم بر
سانتیمترمربع کاهش یافت (جدول  .) 3برای نمونههایی با الستیک  ،٪6مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به ترتیب به  49/98 ،187/17و 58/67کیلوگرم بر
سانتیمترمربع کاهش یافت .از لحاظ درصد ،برای نمونههایی با الستیک  ،٪3مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به ترتیب  20 ،15و 19درصد و برای نمونه
هایی با الستیک  ،٪6کاهش مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به ترتیب  23/6 ،41و  29درصد بوده است .افزودن الستیک خرد شده به طور قابل مالحظه ای
بر مقاومت مکانیکی تاثیر می گذارد .بتن حاوی الستیک که دارای خرده الستیک اصالح نشده است را تنها باید برای فعالیت هایی که مقاومت نه چندان زیاد
الزم است ،جایگزین شود[.]10
جدول -3مقاومت مکانیکی نمونه
مقاومت کششی

مقاومت خمشی

مقاومت فشاری

(کیلوگرم بر مترمربع)

(کیلوگرم بر مترمربع)

(کیلوگرم بر مترمربع)

نمونه

83

65.48

318.17

CCR

58.67

49.98

187.17

(6درصد)UCR

75.68

59.54

287.14

(3درصد)SCR

66.59

57.84

224.45

(6درصد)SCR

شکل -4نمودار مقاومت فشاری نمونه ها
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شکل -5نمودار مقاومت خمشی نمونه ها

شکل -6نمودار مقاومت کششی نمونه ها
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 3-4تأثير تركيبات گوگرد ارگانيک به عنوان اصالح كننده الستيک بر مقاومت مکانيکي نمونه ها
اصالح رات الستیک با ترکیبات گوگرد ارگانیک ،مقاومت فشاری نمونههای حاوی الستیک را به طور چشمگیری بهبود می بخشد .مقاومت فشاری،
خمشی و کششی نمونه شاهد بدون الستیک و دو نمونه حاوی الستیک در  28روز در جدول  3نشان داده شده است .همانطور که انتظار می رفت ،نمونههایی
که رات خرده الستیک اصالح یافته با ترکیبات گوگرد ارگانیک را شامل می شوند ،عملکرد بهتری را نسبت به نمونههایی که حاوی الستیک اصالح نشده
است؛ نشان می دهد .برای نمونه هایی با الستیک  ،٪3افزایش در مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به علت اصالح خردههای الستیک با ترکیبات گوگرد
ارگانیک به ترتیب  268/09به  287/14کیلوگرم بر سانتیمترمربع  52/00 ،به  59/54کیلوگرم بر سانتیمترمربع و  67/11به  75/68کیلوگرم بر سانتیمترمربع بوده
است .برای نمونه هایی با الستیک  ،٪6افزایش در مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به علت اصالح خردههای الستیک با ترکیبات گوگرد ارگانیک به
ترتیب  187/17به  224/45کیلوگرم بر سانتیمترمربع 49/98 ،به  57/84کیلوگرم بر سانتیمترمربع و  58/67به  66/95کیلوگرم بر سانتیمترمربع بوده است .از
لحاظ درصد ،برای نمونههایی با الستیک  ،٪3افزایش مقاومت فشاری ،خمشی و کششی به علت اصالح خردههای الستیک با ترکیبات گوگرد ارگانیک به
ترتیب  14 ،7/1و 12/7درصد بود؛ و برای نمونه هایی که حاوی  ٪6خرده الستیک بودند ،افزایش مربوطه به ترتیب  15/7 ،19/9و 13/5درصد بوده است.
بدین ترتیب ،درمان خردههای الستیک با ترکیبات گوگرد ارگانیک باعث افزایش مقاومت مکانیکی شده است .به طور قابل توجهی برای نمونه هایی که
حاوی  ٪6الستیک درمان شده بودند نسبت به نمونه هایی که حاوی  ٪3الستیک مورد استفاده بودند ،مقاومت مکانیکی افزایش یافت .دو عامل مهم بر
مقاومت مکانیکی بتن که شامل خردههای الستیک اصالح شده با ترکیبات گوگرد ارگانیک بود ،تحت تاثیر قرار گرفت .عامل اول اینکه؛ با جذب ترکیبات
گوگرد ارگانیک بر روی سطح خرده الستیکها ،کاهش زاویه تماس الستیک در آب ،واکنش هیدراتاسیون سیمان را به تاخیر انداخته است .عامل دوم این
بوده است که ترکیبات گوگرد ارگانیک دارای نیروهای متقابل بین مولکولی بین رات خرده الستیک و  C-S-Hاست که در جدول  2نشان داده شده
است.
 3-5بهبود خواص بتن های حاوی الستيک
به منظور بهبود مقاومت بتن حاوی الستیک ،رات الستیکی می توانند به صورت شیمیایی یا فیزیکی اصالح شوند ،تا سطح الستیک را به منظور افزایش
سرعت انتقال آب و تکمیل واکنش هیدراتاسیون ،آب دوست کنند .روشهای اصالح مانند شستن رات الستیک با آب ،اچینگ (تراش)اسید  ،پیش اصالح
پالسما و استفاده از عوامل مختلف اتوال ،متفاوت است[ .]11بهبود مقاومت بتن با اصالح اولیه به دست آمده است و بهبود بیشتر زمانی است که روش
اصالح بهینه شده باشد .در این مطالعه ،رات الستیکی برخی از ترکیبات گوگرد ارگانیک را جذب کرده اند تا خواص آب دوست خود را افزایش دهند.
این فرایند ساده است و احتماال از لحاظ فنی و اقتوادی قابل قبول است.
 .4نتيجه گيری
اضافه کردن خرده الستیک به بتن منجر به تخریب خواص فیزیکی بتن می شود .برای بهبود خواص فیزیکی ،اصالح کنندههای سطح الستیک دراین
تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است .نشان داده شده رات الستیکی که با ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک اصالح شدهاند؛ خواص آب دوست سطح
الستیک و نیروهای متقابل بین مولکولی بین رات خرده الستیک و تولیدات هیدراسیون سیمان ( ، )C-S-Hافزایش یافته است ؛ که از هیدراسیون ناقص
سیمان ودر پی آن از ترک خوردگی بتن جلوگیری می کند .بتن دارای رات خرده الستیک اصالح یافته با ترکیبات گوگرد ارگانیک ،دارای مقاومت
مکانیکی بیشتری نسبت به نمونههایی که حاوی الستیک اصالح نشده است؛ می باشد .اصالح سطح خرده الستیکها با ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک
عملکرد خوبی دارد و سطح رات را بهبود می بخشد و ازلحاظ اقتوادی مقرون به صرفه است.
 .5مراجع
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