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ABSTRACT 
     The main purpose of this research is to minimize the corrosive action of  dilute 
sulfuric acid solution (10% concentration) on concrete industrial water tanks in 
batteries factories. Concrete incorporated with carbon and polypropylene fiber chips 
in proportions (3 – 5) % and (0.5 – 1) %  by volume was used respectively . Super 
plasticizer type SP 603 Tufflow with a dosage of (2 -2.6) L/100kg cement was also 
added . Mechanical test such as compressive strength test and physical tests such as 
ultrasonic pulse velocity , bulk density, and water absorption tests were done to the 
samples after curing in normal water for ( 7 , 28 ,  60 , 90 ,  180 ) days and then they 
were exposed to dilute sulfuric acid  solution (10% concentration) for  ( 7 , 30 , 60 , 
90,  180)  days . The samples cured in water for 28 days , then they were dried in 
electrical oven at 110°C before they were exposed to acid solution  . Test results 
show a noticeable improvement in durability of suggested concrete mixes against 
aggressive dilute acids .                                                          

  
  تطوير مقاومة تآكل خزانات المياه الصناعية الخرسانية المعرضة لحامض

  الكبريتيك باستخدام األلياف الصناعية
  

  الخالصة 
بتركيـز   إن الهدف األساسي من البحث هو تقليل الفعل التاكلي لحامض الكبريتيك المخفـف       

 الخرسـانة المعـززة  استخدمت  . عامل البطارياتلم لخزانات المياه الصناعية الخرسانية%) 10(
 علـى التـوالي   حجمـا   )% 1 – 5,0(و )%  5 – 3(بنسب  و البولي بروبلين بألياف الكاربون

 أيضا خرسانيكمضاف  كغم سمنت 100/ لتر   ) 6,2 - 2(ة وزمبباإلضافة إلى الملدن المتفوق  
سرعة الموجات فوق الصوتية  فحوص الفيزيائية مثل الفحوصو أجري فحص مقاومة االنضغاط  .
)  180، 90 ، 60،  28،   7(   دالمعالجة بالماء لمـد  الكثافة الكلية و امتصاص الماء للنماذج و
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محلول حامض الكبريتيـك المخفـف    إلىأجريت نفس الفحوصات على النماذج المعرضة يوما و 
ان فترة التعرض تمت علـى  علما ب يوما)   180، 90، 60، 30،  7(و للفترات  %  10بتركيز 

أظهرت النتائج  . م° 110وجففت بفرن تجفيف كهربائي بدرجة  يوما  28نماذج معالجة بالماء لمدة 
لمحلول حـامض الكبريتيـك   تعرضها  المقترحة عند الخرسانةخلطات ديمومة تحسنا ملحوظا في 

  . فالمخف
  :الكلمات المرشدة 

خزانات الميـاه   ، الخرسانة، حامض الكبريتيك المخفف ، ألياف الكاربون ألياف البولي بروبلين ، 
  .الملدن المتفوق ،  الصناعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

