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 چکیده 
 

ها به صنعتی شدن عالوه بر تاثیری که در رشد اقتصادی آنها داشته، مشکالتی چون افزایش شورپیشرفت صنعت و گرایش ک

خریبی شدیدی بر محیط زیست ضایعات باقی مانده ناشی از تولیدات صنعتی را به ارمغان آورده است که عدم توجه به این امر اثرات ت

ضایعات و بردن آنها به محل های دفن و تجزیه ی آنها به است. بزرگترین هدف قوانین زیست محیطی تا حد امکان کم کردن داشته

به منظور  های الستیک به عنوان افزودنی به بتن مورد تحقیق قرارگرفته است.دراین مطالعه، استفاده از خردهطور اقتصادی است. 

ترکیبات گوگرد  .ه استشد خرده الستیک استفاده اصالحبرای ارگانیک  داز ضایعات ترکیبات گوگر ،سطح خرده الستیک خواصتغییر

مولکولی  توانست ذرات آب دوست الستیک و روابط نیروهای بین ز(یدارای خواص آب دوست و آب گر) آمفی فیلیک خواصارگانیک با 

 نیروهای بین مولکولی بابه منظور اندازه گیری  C-S-Hاز  یک پروب کلوئیدی این تحقیق، دهد. در را افزایش C-S-Hبین الستیک و 

که ذرات الستیکی که با ترکیبات گوگرد  ه استهای تجربی نشان داد. نتیجهآماده شده استاستفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی 

هستند. عالوه براین؛ ارتباط نیروهای بین مولکولی با جذب  وسته دیگر ذرات الستیک بیشترآب دنسبت ب ،شدنداصالح ارگانیک 

های بتن کششی وخمشی نمونه مقاومت فشاری، سطحی ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک در سطح ذرات الستیک نیز افزایش یافت.

 .ه استتدند به طور چشمگیری افزایش یافشاصالح ارگانیک  حاوی خرده الستیک که با ضایعات ترکیبات گوگرد

 

 

 ترکیب سیمان و الستیک، بازیافت، ترکیبات گوگرد ارگانیک کلمات کلیدی:
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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. 

Keywords: Combine cement and rubber, recycling, organic sulfur compounds 
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 مقدمه .1

 دیمتحده تول االتیفرسوده همه ساله درا ریتا ونیلیم 270از  شتریمثال، ب یشود. برا یم دیهمه  ساله در سرتاسر جهان تول یعاتیضا یرهایاز تا یادیمقدار ز

 می انجام هاآن صدازدر70به  کینزد یو خردکردن؛ رو ابیآس اتیشود و عمل یم دیفرسوده همه ساله تول ریتا ونیلیم 10حدود  وانی[. در تا1]شودیم

بلکه مشکل از  ستین یطیمح ستیمشکل ز کیفقط  نیا ستند،ین یستیز هیقابل تجز یدفن زباله به آسان یمدت طوالن کی از بعد یعاتیضا یرهای[. تا2د]شو

بود.  خطرناک خواهد اریحاصل از آن بس یباشد که گازها یسوختن آن م ک،یالست عیسر یهیتجز یاز راهکارها یکیاست.  زین یعیبردن منابع طب نیب

 نیگزیبه عنوان جا کیزالستیاز مواد دور ر توانیم رند،گییمانند سنگدانه، شن و ماسه که در بتن مورد استفاده قرار م یعیامروزه، با توجه به کمبود منابع طب

 یماریو ب یکه باعث آلودگ کنندمی فراهم را هاپشه شدمناسب جهت ر یطیمح عت،یدر طب هیبه علت عدم تجز ک،یالست یزهای[. دور ر3آنها استفاده کرد]

پیشنهاد کردند که بتن   1997مثال، تاپکو و اوکوالر در سال   ی، برا(1)شکلتواند استفاده شود یم کیالست یحاو هایمشکالت بتن نیحل ا ی. براشودیم

کنند و به عنوان یک را به صورت موثری کنترل می وانع صوتی که صوتم موانع، در گیر ضربه منظورهای به مهم هایسازه در توانحاوی الستیک را می

پیشنهاد نمودند که بتن الستیکی می تواند در مواردی که میزان  1996[. فتوحی و کالرک در سال 4و5] الیه جذب کننده ضربه ناشی از زلزله، به کار برد

 های دال و هاسرشمع ها،های قطار؛ برای پر کردن ترانشه، بسترلولهیستگاهفونداسیون ماشین آالت چرخشی و در ا فوقانیارتعاش مورد نیاز است، مانند الیه 

 هایپژوهش براساس[. 6]به کار برود  ای جاده بین وموانع آهن راه گیرهای ضربه مانند است، نیاز مورد انفجار یا ضربه برابر در مقاومت که مواردی روسازی؛

ستیک در بتن باعث بهبود بسیاری از خووصیات بتن از قبیل افزایش مقاومت در برابر صوت، حرارت، نفو  از محققین، استفاده از ال خیبر توسط شده انجام

 قابلیت با و پذیرتر انعطاف تر، سبک هابتن گونه این همچنین. گردد می خوردگی ترک و سایش لغزش، یخ، و  وب سیکل ای،یون کلر، بارهای ضربه

 یهمچون؛ آب، خاک و... کمک کند و بتن حاو یمواد و موالح ساختمان یتواند به حفظ و نگهدار یم زین یبتن نی[.  چن7باالتر هستند] رژیان جذب

دادند.  شنهادیبتن را پ یکیزیدر خواص ف کیالست یافزودن ریتاث حیتوض یبرا ینظر لیو تحل هیتجز 2007و همکاران چو از موالح مهم است. یکی کیالست

 یا جهیآب را به عنوان نت انیتواند جر یم کیالستکردند، و نشان دادند که افزودن  رات  بیترک یرا با استخراج نظر یات تجربها در مطالعاتشان مشاهدآن

 یم فیناقص بتن را ضع ونیدراسیه یدارا یشود. نواح یم ینواح یناقص در برخ ونیدراسیمختل کند؛ که منجر به ه یمولکول نیمتقابل ب یروهایاز تنوع ن

بتن به طور  یداشتند که کاهش مقاومت فشار دهیعق یگسترده ا رآنها به طو نکه؛یمطلب ا نیدهد. خالصه ا یرا کاهش م یمقاومت فشار جهیر نتکند؛ د

 را بهبود کیآنها تالش کردند تا خواص سطح الست ،یبهبود مقاومت فشار یشود. برا یمربوط م کیو  رات الست مانیس نیب یبه کاهش چسبندگ یعمده ا

 یمقاومت بتن حاو نیو همچن C-S-Hو  کی رات خرده الست نیب یمولکول نیمتقابل ب یروهایدهند. آنها ن شیرا افزا C-S-Hآن به  یببخشند؛ تا چسبندگ

سطح  رات خرده نفت استفاده شده تا  شیبه دست آمده از کارخانه پاال کیگوگرد ارگان باتیترک عاتیمطالعه، ازضا نی[. در ا8دادند] شیرا افزا کیالست

 دهد. شیدهد وخواص آب دوست آن را افزا رییرا تغ کیالست
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 هامواد و روش .2

 
 هایکیالست تی. ماهردهدییرا تغ کیتا خواص  رات سطح الست شود ینفت استفاده م شیبه دست آمده از کارخانه پاال کیگوگرد ارگان باتیاز ترک

 :Al2O3و   SiO2:%96/83 ،Fe2O3:%0/086 مورفی حاوی ی. ماسهباشدیم Cheng-hsing ( SBR) نیبوتاد رنیاستا کیالست ؛یعاتیضا

قرار گرفتند به عنوان  نییپا یدر دما یکیورت مکانبه ص یعاتیضای کیالست یرهای. تاه استمورد استفاده قرار گرفت هاشیدر آزما و می باشد %1/674

سطح  یپوشش داده شده رو CS2در  کیالست ،یتنش سطح یریاندازه گ یبرا یکیالست هاینمونه یآماده ساز یمورد استفاده قرار گرفتند. برا یافزودن

با استون و آب  کیالست رشد،یبه طور کامل تبخ CS2ه . همانطور که استمحفظه بسته حل شد کیاتاق در  یخشک شده در دما یصاف و هوا یا شهیش

( مشاهده AFM) یاتم یروین کروسکوپیبا م یکیسطح نمونه الست یبرده شود. زبر نیاز ب کیدرسطح الست یاحتمال هایندهیتا آال ه استشد زیمقطر تم

غوطه ور و در  کیگوگرد ارگان باتیدر محلول ترک یکیالستتماس، نمونه  هیدر زاو کیگوگرد ارگان باتیترک ری. به منظور درک تاث(2)شکله استشد

اندازه  یلهلمیبر اساس روش و Kruss k12  یتوسط دستگاه تنش کشش کیالست هیرونده و کاهش زاو شیتماس از پ یای. زواه استاتاق خشک شد یدما

 هیتهو همکارانش پالسارد  یشنهادیمطابق روش پ C-S-Hاز  یدیپروب کلوئ کی ،یمولکول نیمتقابل ب یروهاین یریاندازه گ (. با4)شکله استشد یریگ

؛ ه استآماده شد یکیالست ی. دو نوع از نمونه هاه استاستفاده شد مقاومت شیآزما یبرا هایینمونه جادیبه منظور ا از سیمان پرتلند نوع یک[. 9] ه استشد

گروه از نمونه ها با اضافه کردن  نیدوم( و نده اساختار سطح استفاده شد راتییتغ کینامیده دمشاه یبرا آنها) ماسه کردن اضافه بدون هانوع از نمونه نیکه اول

قرار  شیدرصد وزن، مورد آزما 6و 3،0از  کیاضافه کردن الست زانیمنمونه ها به صورت مکعبی ساخته شده اند. ؛ و ه استآماده شد کیماسه و  رات الست

 بر هانمونه یو کشش یخمش ،یند. مقاومت فشاره اچسباندن آماده شد یبرا یآب کاف نانیبه منظور اطم 5/0 مانیب به سبا نسبت آ هانمونه ی. همهه استگرفت

ساخته  شیهر آزما ینه نمونه برا ،یآمار یابیارز ی. براه استشد یریاندازه گ C348و  C109، C190 ؛بی( به ترتASTMتست و مواد) ACI اساس

 .ه استشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کی(سطح ذرات الست 3 (پروب،2، میکروسکوپ ر(پرتوهای لیزAFM :1وسکوپرجزییات میک -2شکل

 
 

 هاها و بحثنتيجه .3

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

گوگرد  باتیاست. واضح است که ترک کیگوگرد ارگان تبایشده با ترکاصالح  کیاز الست ینور کروسکوپیم لهیعکس گرفته شده به وس 3شکل 

شود.  یم شتریاصالح شده ب کیخواص آب دوست الست ک،یگوگرد ارگان باتیترک کیلیف ی. با خواص آمفندشو یجذب م کیبه سطح الست کیارگان

در  افتهیو کاهش  شرفتهیتماس پ هینشده، زاو الحاص کیالست ینشان داده شده است. برا 1در جدول  کیالست هیرونده و کاهش زاو شیتماس از پ یایزوا

 31و  100 افتهیو کاهش  شرفتهیتماس پ هیزاو ک،یگوگرد ارگان باتیشده با ترک اصالح کیالست گرید یسو ز. اشده استدرجه  59و  103  بیآب به ترت

با  تقویتباشد. اصالح و  کیسطح الست یممکن است توسط زبر افتهیو کاهش  شرفتهیتماس پ هی. تفاوت بزرگ در زاوه استداد جهینت بیدرجه را به ترت

 یمولکول نیمتقابل ب یروهایدهد. ن شیرا افزا کیخواص آب دوست سطح الست ن؛یتماس را کاهش دهد و همچن هیتواند زاو یم کیگوگرد ارگان باتیترک

 کیالست ینانومتر، و برا25 یمولکول نیمتقابل ب یروهایالت ننشده، حاصالح  کیالست ینشان داده شده است؛ برا 2در جدول  C-S-Hو  کیالست نیب
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 یروهاین ک،یگوگرد ارگان باتیاصالح شده با ترک کیالست ی. واضح است که نمونه هاه استانومتر بودن 55 کینگوگرد ارگا باتیاصالح شده با ترک

 نشده دارد. اصالح کیالست یاز نمونه ها C-S-Hمتقابل بهتر با 

 

 
 تماس هیزاو-1جدول

  
 نیروهای متقابل بین مولکولی -2جدول

 

 حالت

nN)) 

 نیروهای متقابل

nN)) 

 مواد

 نشده اصالحخرده الستیک  15~ 30 25

 شده با گوگرد ارگانیک اصالحخرده الستیک  50~70 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیگوگرد ارگان باتیشده با ترک اصالح کیالست  -3شکل

 

 

 ساختار سطح راتييتغ کينامید 2-3 

 
رد با گوگ افتهیاصالح  کی رات الست ه است.شد یریجلوگ ک،یالست یبتن حاو یاز ترک خوردگ ،یگوگرد آل باتیبا ترک کی رات الست اصالحبا 

 کنواختی ک،یگوگرد ارگان باتیاصالح شده با ترک کی رات الست مانیس ونیدراسیزمان، ه شیاندازد. با افزا یم ریرا به تاخ مانیس ونیدراسیه ک،یارگان

 کیالست یبتن حاواست؛ اما  کیمناطق  رات الست یکیترک در نزد ینشده، دارا اصالح کیالست ینمونه حاو بوده است.نشده  اصالح کیتر از   رات الست

قابل مشاهده است به نظر  یکه ترک خوردگ یا هیدهد، ناح ینشان نم یظاهر یگونه ترک خوردگ چیاصالح شده است، ه کیگوگرد ارگان باتیکه با ترک

همانطور که  ستین کیو الست مانیس نیدر ب یاست؛ به خووص قابل توجه است که ترک خوردگ یناقص به واسطه آب ناکاف ونیدراسیرسد به علت ه یم

 دهد. یقرار م ریرا به شدت تحت تاث یکینمونه، خواص مکان یرفت. واضح است که ترک خوردگ یاز مطالب انتظار م

 

 

 مواد افزایش زاویه تماس کاهش زاویه تماس

 نشده اصالحخرده الستیک  23/103  46/59 

 شده با گوگرد ارگانیکاصالح خرده الستیک  88/99 11/31
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 نمونه ها يکيبر مقاومت مکان يعاتیضا یرهایاثر افزودن خرده تا 3-3

 

در  زیروز ن 28 یبرا نیانگیم رینشان داده شده است. مقاد 6و  5، 4 لشکدر  هاجهیو نت ه استساخته شد شیهر آزما ینه نمونه برا ،یآمار یابیارز یبرا

نشده و  اصالح کیخرده الست یحاو یینمونه ها ک،یرا بدون خرده الست شاهد های، نمونهSCRو  CCR ،UCRخالصه شده است. در جدول،  3جدول 

 یرهای، افزودن تاشاهدبا نمونه  سهیدهد. در مقا ینشان م بیاند، را به ترتشده  اصالح کیخرد شده بوده و با گوگرد ارگان کیالست یکه حاو ییها مونهن

 ،یفشار قاومتم ،٪3 کیبا الست هایینمونه یکند. برا یم فیضع یرچشمگی طور به را هانمونه یو کشش یخمش ،ینشده ؛ مقاومت فشار اصالح یعاتیضا

بر  لوگرمیک11/67به 00/83و  مترمربعیبر سانت لوگرمیک 00/52به 48/65 مترمربع،یبر سانت رملوگیک09/268به  17/318از  بیروز به ترت 28در  یو کشش یخمش

بر  لوگرمیک67/58و  98/49، 17/187به  بیبه ترت یو کشش یخمش ،فشاری مقاومت ،٪6 کیبا الست هایینمونه ی(. برا 3)جدول  افتیکاهش  مترمربعیسانت

نمونه  یدرصد و برا19و  20، 15 بیبه ترت یو کشش یخمش ،فشاری مقاومت ،٪3 کیبا الست هایینمونه یبرا. از لحاظ درصد، افتیکاهش  مترمربعیسانت

 یخرد شده به طور قابل مالحظه ا کیت. افزودن السه استدرصد بود 29و  6/23، 41 بیبه ترت یو کشش یخمش ،فشاری مقاومت کاهش ،٪6 کیبا الست ییها

نه چندان زیاد که مقاومت  فعالیت هایی یبرا دینشده است را تنها با اصالح کیخرده الست یکه دارا کیالست یرد. بتن حاوگذا یم ریتاث یکیبر مقاومت مکان

 .[10]شود نیگزیجا ،الزم است

 

 نمونه یکیمقاومت مکان -3جدول

 کششیمقاومت 

 )کیلوگرم بر مترمربع(

 خمشی مقاومت

 )کیلوگرم بر مترمربع(

 مقاومت فشاری

 مترمربع( )کیلوگرم بر

 نمونه

83 65.48 318.17 CCR 

 UCRدرصد(6) 187.17 49.98 58.67

 SCRدرصد(3) 287.14 59.54 75.68

 SCRدرصد(6) 224.45 57.84 66.59

 

 

 

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

 

 

 
 نمودار مقاومت کششی نمونه ها -6شکل                                                                
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 ها نمونه مکانيکي مقاومت بر به عنوان اصالح كننده الستيک گوگرد ارگانيک تركيبات تأثير 4-3  

 
های حاوی الستیک را به طور چشمگیری بهبود می بخشد. مقاومت فشاری،  رات الستیک با ترکیبات گوگرد ارگانیک، مقاومت فشاری نمونه اصالح

هایی نشان داده شده است. همانطور که انتظار می رفت، نمونه 3روز در جدول  28و دو نمونه حاوی الستیک در بدون الستیک  شاهدخمشی و کششی نمونه 

نشده  اصالحهایی که حاوی الستیک که  رات خرده الستیک اصالح یافته با ترکیبات گوگرد ارگانیک  را شامل می شوند، عملکرد بهتری را نسبت به نمونه

 گوگرد ترکیبات با های الستیکخرده اصالح کششی به علت و خمشی مقاومت فشاری، در افزایش ،٪3 الستیک با هایی نمونه یاست؛ نشان می دهد. برا

ه بود سانتیمترمربع بر کیلوگرم 68/75به  11/67 سانتیمترمربع و بر کیلوگرم 54/59 به 00/52 سانتیمترمربع ، بر کیلوگرم 14/287 به 09/268 ترتیب به ارگانیک

 به ارگانیک گوگرد ترکیبات با های الستیکخرده اصالح کششی به علت و خمشی مقاومت فشاری، در افزایش ،٪6 الستیک با هایی نمونه . برایتاس

از  .ه استدبو سانتیمترمربع بر کیلوگرم 95/66به  67/58 سانتیمترمربع و بر کیلوگرم 84/57 به 98/49سانتیمترمربع،  بر کیلوگرم 45/224 به 17/187ترتیب 

 به ارگانیک گوگرد های الستیک با ترکیباتخردهاصالح  علت به کششی و خمشی فشاری، مقاومت افزایش ،٪3 الستیک با هایینمونه برای لحاظ درصد،

 .ه استبود درصد5/13 و 7/15 ،9/19 ترتیب به مربوطه افزایش بودند، الستیک خرده ٪6 حاوی که هایی نمونه برای بود؛ و درصد7/12 و 14 ،1/7 ترتیب

 که هایی نمونه برای توجهی قابل طور به .ه استمکانیکی شد مقاومت افزایش باعث گوگرد ارگانیک ترکیبات با الستیک هایخرده درمان ترتیب، بدین

 بر مهم عامل دو .یافت زایشمکانیکی اف مقاومت بودند، استفاده مورد الستیک ٪3 حاوی که هایی نمونه به نسبت بودند شده درمان الستیک ٪6 حاوی

 ترکیبات جذب با اول اینکه؛ عامل .گرفت قرار تاثیر تحت بود، شده با ترکیبات گوگرد ارگانیکاصالح های الستیک خرده شامل که بتن مکانیکی مقاومت

 این دوم عامل .ه استبه تاخیر انداخت را سیمان هیدراتاسیون واکنش آب،  در الستیک تماس زاویه کاهش ها،الستیک خرده سطح روی بر ارگانیک گوگرد

 شده داده نشان 2 جدول در که است C-S-Hنیروهای متقابل بین مولکولی بین  رات خرده الستیک و  دارای ارگانیک گوگرد ترکیبات که ه استبود

 .است

 بهبود خواص بتن های حاوی الستيک 5-3

 
 افزایش منظور شوند، تا سطح الستیک را  بهاصالح  فیزیکی یا شیمیایی صورت به توانند می کیالستی  رات حاوی الستیک، بتن مقاومت بهبود منظور به

اصالح پیش  اچینگ )تراش(اسید ، آب، با مانند شستن  رات الستیک  اصالح هایهیدراتاسیون، آب دوست کنند. روش واکنش تکمیل آب و انتقال سرعت

 روش که زمانی است بیشتر بهبود و ه استآمد دست به اولیه اصالح با بتن مقاومت بهبود .[11فاوت است]مت اتوال، مختلف عوامل از استفاده و پالسما

 .دهند افزایش را خود آب دوست خواص تا اند کرده جذب را ارگانیک گوگرد ترکیبات از برخی الستیکی  رات مطالعه، این در باشد. شده بهینهاصالح 

 .است قبول قابل اقتوادی و فنی لحاظ زا احتماال و است ساده فرایند این

 

 نتيجه گيری .4
های سطح الستیک دراین شود. برای بهبود خواص فیزیکی، اصالح کننده اضافه کردن خرده الستیک به بتن منجر به تخریب خواص فیزیکی بتن می

اند؛ خواص آب دوست سطح شده اصالحک رد ارگانیتحقیق مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده  رات الستیکی که با ضایعات ترکیبات گوگ

ناقص هیدراسیون از که  افزایش یافته است ؛ ،( C-S-Hالستیک و نیروهای متقابل بین مولکولی بین  رات خرده الستیک و تولیدات هیدراسیون سیمان )

ح یافته با ترکیبات گوگرد ارگانیک، دارای مقاومت بتن دارای  رات خرده الستیک اصال کند. می جلوگیری پی آن از ترک خوردگی بتن ودر سیمان

ها با ضایعات ترکیبات گوگرد ارگانیک اصالح سطح خرده الستیکنشده است؛ می باشد.  اصالح هایی که حاوی الستیکمکانیکی بیشتری نسبت به نمونه

 .ستعملکرد خوبی دارد و سطح  رات را بهبود می بخشد و ازلحاظ اقتوادی مقرون به صرفه ا

 

 مراجع .5
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