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بررسی مقاومت و ساختار خاکهای مارنی تثبيت
شده با سيمان و نانوسيليس

تاریخ :دریافت 17/8018/42

پذیرش 10/84/11

چکیده
فرسایشپذیري شدید در مجاورت هوا و آب و تورمپذیري زیاد از مشکالت اصلی
خاکهاي مارنی است که موجب ناپایداري در بستر پروژههاي عمرانی میشود .اصالح
شیمیایی خاک با سیمان در بسیاري از پژوهشها بررسی شده است ،اما تغییرات ریزساختاري
و بافت خاکها در فرایند تثبیت و همچنین نقش نانوذرات سیلیس بهصورت جامع بررسی
نشده است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارزیابی ریزساختاري بهبود خصوصیات
مهندسی خاکهاي مارنی با سیمان در حضور نانوسیلیس و تشکیل ترکیبات جدید ناشی از
فرآیند تثبیت است .در این راستا پس از تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی خاک مارن ،بهبود
ویژگیهاي مهندسی نمونههاي تثبیت شده با درصدهاي مختلف سیمان و نانوسیلیس بعد از
پایان دوره عملآوري از طریق انجام آزمایش بزرگ ساختاري مقاومت فشاري محدود نشده
( )UCSو ریزساختاري ( ،pHپراش اشعۀ ایکس ( ،)XRDتصاویر میکروسکوپ الکترونی
پویشی ( )SEMو طیفسنجی پاشندگی انرژي ( ))EDXتجزیه و تحلیل شد .بر اساس
نتایج پژوهش حاضر حضور نانوسیلیس در فرایند تثبیت خاک مارنی بهوسیلۀ سیمان ،منجر
به افزایش فعالیتهاي پوزوالنی و رشد نانوساختارهاي هیدرات سیلیکات کلسیم )(C-S-H
و توزیع یکنواخت این نانوساختارها میشود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر افزایش مقدار
نانوسیلیس تا  %1از لحاظ ریزساختاري و درشت ساختاري مؤثر است و خصوصیات
مهندسی خاکهاي مارنی در نمونۀ اصالح شده با  %2سیمان و  %1نانوسیلیس میزان مقاومت
فشاري را در طی  40روز به  38/5 kg/cm2افزایش داده و نسبت به نمونه مرجع مقاومت
فشاري حدود  38برابر افزایش یافته است.
واژههای كلیدی :مارن ،نانوسیلیس ،مقاومت فشاري محدود نشده.XRD ،C-S-H ،
*نویسنده مسئول

amirii@hormozgan.ac.ir
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مقدمه
مارنها از خاکهاي مسئلهدار هستند که در صورت قرار گرفتن در معرض جریان آب
متورم می شوند و مشکالتی را در پایداري بستر پروژههاي عمرانی ایجاد میکنند .یکی از
روشهاي اصالح شیمیایی خاک استفاده از مواد افزودنی مانند سیمان ،آهک و نانوذرات
شده به روش شیمیایی گزارش شده است ،براین اساس عمدتاً عوامل مکانیکی صرف براي
توضیح این گسیختگیها چندان جامع نیست [.]5-1
در سال  1104مک-کارتی [ ]1مارن را بهصورت یک سنگ سیمانی نرم معرفی کرد.
میچل [ ]7و کاهاواش در سال  ]0[ 1101مارن را رسوب کربناتی با  % 08-55کربنات معرفی
کردند .مشخصات مارن تابع مقدار کربنات و نوع و مقدار کانیها در بخش رسی است [.]1
عموماً بخش رسی مارن شامل پالیگورسکایت و سپیوالیت است که عملکرد مارن را کنترل
میکند .این دو کانی ،برخالف سایر کانیهاي رسی ،داراي ساختار زنجیرهاي است و معموالً
با سایر کانیهاي غیرسیلیکاتی ،مانند کربناتها و سولفاتها همراهاند [ .]14[-]18خاکهاي
مارنی ،بهرغم مقاومت زیاد در حالت خشک ،به میزان چشمگیري در صورت اشباع شدن
دچار افت مقاومت میشوند .میزان این افت تا حد  05%نیز گزارش شده است [ .]18این
خاک همچنین رفتار رمبنده ،واگرا ،تورمی و دوام به وارفتگی کم را در حضور آب بروز میدهند
[ .]13تجمع آبهاي حاصل از نزوالت جوي و آبهاي زیرزمینی سبب سست شدن مارنها
شده ،در نتیجه الیههاي فوقانی ناپایدار شده و بر اثر نیروي وزن یا نیروي حاصل از زمینلرزه
رانش میکند [.]3[ ،]4
پالیگورسکایت و سپیوالیت کانیهاي رسی تشکیلدهندۀ خاک مارن هستند که دلیل
اصلی بر بیثباتی ،کاهش ظرفیت باربري و تورم خاک مارن است .پالیگورسکایت و سپیوالیت
فرمول ساختاري متفاوتی دارند .این را میتوان به توزیع آلومینیوم ،منیزیم و سیلیس
اختصاص داد که مقدار چشمگیري از آن به آلومینیوم و منیزیم مربوط میشود .ساختار
زنجیرهاي این کانیها با ساختار صفحهاي شکل کانیهاي رسی متفاوت است [.]11[ ،]18
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درگذشته براي تثبیت خاک در احداث پروژههاي عمرانی از آهک نیز استفاده شده است
[ .]5[ ،]2استفاده از سیمان در فرآیند تثبیت رس نرم توسط پژوهشگران بررسی شده است.
اوحدي و همکاران [ ،]12به بررسی تحکیم پوزوالنی رس نرم تثبیتشده با آهک و سیمان
پرداختند و سه جنبۀ مهم از تثبیت خاک با آهک و سیمان که شامل .1 :تعیین درصد بهینۀ
پوزوالنی که در پایدارسازي رس نرم با آهک و سیمان رخ میدهد و  .3ارائۀ یک معیار علمی
براي تعیین درصد بهینه ماده تثبیتکننده با دانش تنش پیش تحکیمی و شاخص تورم را
بررسی کردند .اوحدي و یانگ [ ،]11نقش کانیهاي رس در رفتار خاک مارن که شامل پالی-
گورسکایت و سپیوالیت است ،بررسی کردند و برخی از جنبههاي ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک
زیستمحیطی از رفتار خاک مارن را ،بررسی کردند .العمودي و همکاران [ ،]12تثبیت خاک
مارن شرق عربستان را براي استفاده در جاده سازي بررسی کردند .بهبود ظرفیت باربري با
استفاده از آزمایش  CBRو آزمونهاي مقاومت فشاري محصور نشده و وارفتگی بررسی
کردند .نتایج نشان داد که سیمان نسبت به آهک مقاومت بیشتري نشان داده است.
سیمان موجب بهبود در رفتار خمیري ،کارپذیري و افزایش مقاومت فشاري خاک
میشود .بهطورکلی این افزایش مقاومت با واکنشهاي سیمانتاسیون اولیه و نهایی در ماتریس
خاک -سیمان صورت میگیرد .سیمانتاسیون اولیه بهدلیل پدیدۀ هیدرولیز در سیمان پرتلند
انجام میشود که بر اساس فرایند هیدراسیون ،ژلها و ترکیبات مختلفی تشکیل میشود .سیمان
پرتلند یک ماده ناهمگن حاوي ترکیبات ( )C3A( ،)C2S( ،)C3Sو ( )C4AFاست.
مؤلفههاي موجود در سیمان پرتلند ،با آب واکنش میدهد و ترکیباتی بهشرح رابطۀ ()1
تشکیل میشود [.]15

2(CaO.SiO2) + 6H2O →3CaO.2SiO2. 3H20 + 3Ca(OH)2
2(2CaO.SiO2) + 4H2O →3CaO.2SiO2. 3H20 + Ca(OH)2
(4CaO .Al2O3 Fe2O3+ 10H2O + 2 Ca(OH)2 → 6CaO. Al2O3. Fe2O3.12H2O )1
3CaO .Al2O3 + 11H2O + Ca(OH)2 → 3CaO. Al2O3. Ca(OH)2.12H2O
3CaO .Al2O3 + 10H2O + CaSO4.2H2O → 3CaO. Al2O3. CaSO4.12H2O

نتایج تجربی نشاندهندۀ بهبود خواص ژئوتکنیکی مارن بهوسیلۀ تثبیت با سیمان است که
نشاندهندۀ کاهش شاخص پالستیسیته ،تورم آزاد و فشار تورم است .این پیشرفتها عمدتاً
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بهدلیل تغییرات بافت در طی تثبیت سیمان است که بهوسیلۀ افزایش اندازۀ ذرات و تشکیل
ترکیبات پوزوالنی منعکس میشود [.]11
نانو مواد ریزي هستند که حداقل یک بعد آنها در مقیاس نانومتر است .در مقیاس نانو،
خصوصیات الکترونیکی ،مغناطیسی ،نوري و شیمیایی تغییر مییابد که این امر در مقیاس
با یک سطح پایین آگلومراته شدن و قابلیت پخش باال است .اغلب نانو موادي که براي تغییر
خصوصیات ژئوتکنیک خاکها استفاده شده است ،نانو ذرات سیلیس است که روي
خصوصیات تحکیم ،شاخص نفوذپذیري و پارامترهاي مقاومتی خاک تأثیر میگذارد [.]17
نانو ذرات سیلیس بهوسیلۀ گاالگر [ ]11[ ،]10براي افزایش چسبندگی خاکها و کاهش
ویسکوزیته آنها استفاده شد و رفتار ماسه بهبودیافته با نانومواد در شرایط بارگذاري
چرخهاي تحلیل شد .به عنوان یک نتیجه ،مشخص شد که چسبندگی وابسته به درصد افزایش
نانوذرات است .پاتریسیا و همکاران [ ]11در ایاالت متحده نانو ذرات را در خاک مخصوصی
که شامل ماسه با دانسیته باال بود استفاده کردند و گزارش کردند که بعد از اعمال زلزله
مصنوعی و ارزیابی نشست خاک % 28 ،بهبود در میزان نشست خاک اتفاق افتاده است.
اصالح خاک با سیمان بهدلیل مؤثر و اقتصادي بودن آن روشی متداول براي بهبود
خصوصیات مقاومتی خاک بهشمار میرود .پژوهشهاي انجام شده نشان میدهند که تثبیت با
سیمان ،ساختار خاک ،خصوصیات خمیري خاک ،روانی ،پراکندگی ،تورم و انقباض ،رفتار
نشست و نفوذپذیري را تغییر میدهد و موجب بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک میشود؛ اما از
سوي دیگر تشکیل ترکیبات متورم شوندهاي مانند اترینگایت و تاموسایت در فرایند تثبیت با
سیمان در خاکهاي مارنی موجب شکست فرایند تثبیت شده است [ .]18همچنین تأثیر
نانوسیلیس بر اثر بخشی فرایند تثبیت بهصورت جامع ارزیابی نشده است .بر این اساس هدف
این پژوهش تعیین تأثیر نانوسیلیس بر شدت بخشی فرایند تثبیت خاکهاي مارنی در فرایند
تثبیت و تعیین میزان سیمان و نانوسیلیس مورد نیاز براي انجام واکنشهاي پوزوالنی مارن-
سیمان در کوتاه مدت و بلندمدت از منظر ریزساختاري و تغییر بافت خاک طی زمان است.
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مواد و روشها
خاک استفاده شده در این پژوهش ،نمونۀ مارن غرب شهر بندرعباس است که در
محدودۀ ایستگاه راهآهن و در حاشیۀ شمالی خلیج فارس قرار دارد .در این منطقه شیبهاي
طبیعی و مصنوعی دچار ناپایداري میشوند .همچنین شکستهاي نسبتا گستردهاي در
کششی در جادهها گزارش شده است .ساختار و کانیهاي تشکیلدهندۀ خاک مارن را میتوان
عامل اصلی بروز چنین مشکالتی دانست .مشاهدات حاکی از آن است که بیشتر خرابیها
پس از بارندگی رخ داده است .این نمونهها از نظر زمینشناسی متعلق به سازند میشان و سن
آنها میوسن زیرین تا میانی است [ .]18ساختار و کانیهاي تشکیلدهنده خاک مارن را
میتوان عامل اصلی بروز چنین مشکالتی دانست [ .]18مشاهدات انجام شده در منطقه حاکی
از آن است که بیشتر خرابیها پس از بارندگی یا هوازدگی خاکهاي مارنی رخ داده است.
بر اساس سیستم طبقهبندي متحد خاک ( ،)USCSخاک مارن بررسی شده از نوع خاک رس
با خصوصیات خمیري کم ( )CLاست و  %15وزنی آن از الک شمارۀ ( 488کوچکتر از 75
میکرون) عبور کرده است .سیمان استفاده شده سیمان تیپ  4بوده است و از شرکت سیمان
خمیر تهیه شده است .تجزیۀ شیمیایی سیمان استفاده شده در جدول  1آورده شده است.
نانوسیلیس استفاده شده در این پژوهش بهصورت پودري سفید رنگ و با خلوص  %10از
شرکت نانوساو تهیه شده است .مشخصات فیزیکی نانوسیلیس در جدول  4و تجزیۀ شیمیایی
نانوسیلیس در جدول  3ارائه شده است.
بخش اعظم آزمایشهاي انجامشده در این تحقیق بر اساس استاندارد  ASTMانجام شده
است [ .]48براي تعیین درصد کربنات خاک ،از روش تیتراسیون استفاده شده است [.]41
براي تهیۀ نمونههاي اشعه ایکس ( )XRDاز همۀ نمونهها ،یک گرم خاک خشک با دقت
میلیلیتر ریخته شد .سپس بعد از اضافه
 8/881گرم وزن شده و داخل تیوپ سانتریفیوژ  58
میلیلیتر از الکترولیت مورد نظر (آب مقطر) به خاک ،این سوسپانسیون بهمدت سه
کردن 58
ساعت بهوسیلۀ لرزاننده الکتریکی کامالً هم زده شد .پس از نگهداري نمونهها بهمدت 42
ساعت براي اطمینان از حصول شرایط تعادل ،این سوسپانسیون مجدداً بهمدت سه ساعت
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بهوسیلۀ لرزاننده الکتریکی کامالً هم زده شد و نمونهها حدود  148ساعت دیگر نگهداري شد
تا سیستم کامالً همگن شود .سپس نمونهها بهمدت  18دقیقه بهوسیلۀ لرزاننده مجدداً هم زده
شدند .در نهایت بین  5تا  7قطره از این سوسپانسیون روي اسالید شیشهاي ریخته شد و پس
از خشک شدن ،با دســتــگاه پراش پرتــو ایکس مدل (X-Ray )D8-ADVANCE

و میزان چسبندگی ( )cنیز آزمایش برش مستقیم بر اساس استاندارد  ASTM D 3080انجام
شده است [ .]48در جدول  2برخی مشخصات ژئوتکنیکی و فیزیکی نمونههاي بررسی شده
در این پژوهش ارائهشده است .همچنین براي بررسی ساختار و بافت ،نمونهها بهوسیلۀ
دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل  SEM-TESCAN-Vegaتجزیه شدند.
ارزیابی پراش پرتو ایکس بهعنوان یک معیار در تعیین ریزساختار خاکها شناخته شده
است .منحنی پراش پرتو ایکس خاک بررسی شده در شکل  4ارائه شده است .بر اساس
منحنی پراش پرتو ایکس حدود  32/48درصد این خاک از کانیهاي رسی است ،قله
( )d001=14.27 Åمربوط به مونتموریلونیت ( 2/5درصد) ،قلههاي (،d110=2.08 Å
 )d400=3.17 Å ،d121=3.24مربوط به کانی پالیگورسکایت ( 11/7درصد) ،قله
( )d001=1.87 Åمربوط به کانی سپیوالیت ( 3/4درصد) ،قله ( )d001=7.14 Åمربوط به
کانی کائولینیت ( 1/5درصد) و حدود  %15/0کانیهاي غیررسی ( 37درصد کوارتز و %40/0
کانی کلسیت) تشکیل شده است [.]42-43

0.85

11.62

6.65

25.45

48.2

1.15

0.021

2.43

0.97

0.48

0.75

1.55

63.24

3.82

4.95

21.54

f.lime

C4AF

C3A

C2S

C3S

LOI

CL

SO3

T.ALK

Na2O

K2O

MgO

CaO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

جدول  .3مشخصات شیمیایی سیمان
Paramet
ers
Product
type
Cement
II

جدول  .9تجزیۀ شیمیایی نانوسیلیس
L.O.I
0.42

K2 O
0.01

Na2 O
0.07

TiO2
<0.01

SO2
0.04

Fe2 O3
0.075

Al2 O3
0.16

CaO
0.042

SiO2
98.95
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جدول  .0مشخصههای فیزیکی نانوسیلیس
Density
)(kg/m3
170

)Particle Sice (nm
20-30

Special surface area
)(m2/g
193

Purity

Color

98%

white

جدول  .3برخی از مشخصات ژئوتکنیکی و فیزیکی نمونه رسی مارن برسی شده (بندرعباس)

]ASTM, D4318 [20
]ASTM, D4318 [20
]ASTM, D4318 [20
][21

Green
]ASTM, D3282 [20
]ASTM D698 [20
]ASTM D698 [20
]ASTM, D2216 [20

CL
1.7
19
Palygorskite, Sepiolite,
Calcite, Quartz, Kaolinite,
Illite, Feldspars

Classification
)Maximum dry density. γd (gr/cm3
)Optimum water content (%
Mineral composition

براي تعیین درصد سیمان و نانوسیلیس مورد نیاز براي تثبیت خاک ،آزمایشهاي فیزیکی
و مکانیکی در مقادیر مختلف سیمان و نانوسیلیس انجام شده است .براي تعیین مقدار سیمان
بهینه براي بهبود خصوصیات مهندسی ،آزمایشهاي مکانیکی و فیزیکی انجام شد .ابتدا pH
خاک و سیمان بهطور جداگانه تعیین شد [ .]48سپس در مقادیر مختلف  4تا  18درصد
سیمان و  1 ،8/5و  1/5درصد نانوسیلیس به خاک اضافه شد .بر این اساس  2گرم خاک رد
شده از الک شمارۀ  28و خشک شده در هوا را با دقت  8/881گرم وزن کرده و درون بطري
پالستیکی حاوي درپوش به ظرفیت  58میلیلیتر (بیشتر) ریخته شد .سپس به مقدار ،2 ،4
 0 ،1و  18درصد وزنی خاک ،سیمان و  1 ،8/5و  1/5درصد نانوسیلیس توزین شد .خاک،
سیمان و نانوسیلیس درون بطري پالستیکی ریخته و با هم مخلوط شدند .سپس  28میلیلیتر
آب مقطر به بطري اضافه و بهمدت دو ساعت بهوسیلۀ لرزاننده الکتریکی کامالً همزده شد.
 pHمحلولها بعد از  25 ،40 ،12 ،7 ،3 ،4 ،1و  18روز نگهداري اندازهگیري شدند .مقادیر
 pHبا استفاده از دستگاه  pHمتر مدل  Istek-Ecometاندازهگیري شد.
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]ASTM D422, [20
]ASTM, D422-63 [20
]ASTM, D422-63 [20
]ASTM, D422-63 [20

Quantity measured
95
36
59
5
0.9
24
41
20
21
7.8
27

Physical properties of South Marl
)Diameter less than 0.075 mm (%
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%
)C (kg/cm2
Strength
Parameters
φo
)Liquid Limit (%
)Plastic Limit (%
)Plasticity Index (%
)pH (1:10 ; soil : water
)Carbonate content (%
Color
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شکل  .3پراش اشعۀایکس نمونه مارن بررسی شده (بندرعباس)
 :Pپالیگورسکایت :S ،سپیوالیت :K ،كائولینیت :M ،مونتموریلونیت :Ca ، ،كلسیت :Q ،كوارتز

بهمنظور انجام آزمایشها بر خاک تثبیت شده با مقادیر مختلف سیمان و نانوسیلیس،
مقادیر  0 ،1 ،2 ،4و  18درصد سیمان و  1 ،8/5و  1/5درصد نانوسیلیس بهصورت خشک به
خاک اضافه شده است .بعد از اختالط کامل در حالت خشک ،آب براي رساندن نمونهها به
درصد رطوبت بهینه ( 43درصد) به نمونهها اضافه شده ،سپس نمونهها بهمنظور توزیع
یکنواخت رطوبت ،ترکیب شدند تا بهصورت همگن درآیند .نمونههاي آزمایش مقاومت
فشاري درون قالبهاي استوانهاي (به قطر  2/13سانتیمتر و ارتفاع  1/5سانتیمتر) با بیشینه
وزن واحد حجم خشک برابر با  1/7گرم بر سانتیمتر مکعب ساخته شده و براي عملآوري
(براي زمانهاي  40 ،7 ،3 ،1و  18روزه) نمونهها در حمام رطوبت نگهداري شده و در
انتهاي زمان عملآوري ،آزمایش شد .شایان ذکر است تمام نمونهها در دورۀ عملآوري در
حمام رطوبت نگه داري شده و رطوبت محیط ثابت بوده است ،بر این اساس افزایش مقاومت
فشاري ناشی از خشکشدگی نمونهها نیست.

بحث و بررسی

 .3تغییرات  pHمحیط واكنش در فرایند تثبیت

در این پژوهش تعیین مقدار بهینه سیمان و نانوسیلیس طبق اندازهگیريهاي  pHو
اعتباربخشی بهوسیلۀ آزمایشهاي پراش پرتو ایکس SEM ،و مقاومت فشاري تکمحوري
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انجام شده است pH .یک شاخص مهم براي اثربخشی فرایند تثبیت و پیشرفت واکنشهاي
پوزوالنی است .بل ( )1111وابستگی  pHبه واکنشهاي آلومینوسیلیکات و واکنش پوزوالنی
را نشان داد و نتیجه گرفت که در براي شروع واکنشهاي پوزوالنی و فرایند تثبیت خاک با
استفاده از سیمان pH ،محیط واکنش باید حدود  14/2باشد [ .]48بر اساس نتایج ارائه شده
سیمان پس از  74ساعت تا  14/37افزایش یافته است و با  %2سیمان  pHمحیط به 14/20
رسیده است .بر اساس نتایج ارائه شده در شکل  4در نمونههاي حاوي  %18سیمانpH ،
محیط سوسپانسیون بعد از  74ساعت به  14/17افزایش یافته است .چنانکه از نتایج مشاهده
میشود افزایش در میزان سیمان باعث افزایش در میزان  pHخاک شده و در واقع با افزایش
سیمان ،در مدت زمان کوتاهی واکنش تبادل کاتیونی انجام شدهاست .بنابراین کاتیون دو
ظرفیتی کلسیم ( )Ca++موجود در سیمان جايگزین کاتیون تک ظرفیتی سدیم ( )Na+در
خاک میشود و با افزایش غلظت یون هیدروکسید ( pH ،)OH-محیط خاک افزایش مییابد
[.]47[ ،]41
بر اساس نتایج ارائه شده در نمونه حاوي  %4سیمان و  %8/5نانوسیلیس  pHمحیط
واکنش پس از  42ساعت حدود  14/25است که نسبت به نمونۀ فاقد نانوسیلیس هرچند
روند کاهشی دارد اما این روند معنیدار نیست .از سوي دیگر در نمونههاي حاوي %1
نانوسیلیس و  %4سیمان  pHمحیط واکنش بعد از  42ساعت به  14/25و بعد از  74ساعت
به حدود  14/31رسیده است که کاهش یک واحدي را نشان میدهد در واقع حضور
نانوسیلیس در فرایند اصالح با سیمان موجب کاهش  pHمحیط واکنش میشود .در
نمونههاي اصالح شده با  %18سیمان و درصدهاي مختلف نانوسیلیس نیز  pHمحیط
سوسپانسیون نسبت به نمونههاي اصالح شده با همین درصد سیمان و فاقد نانوسیلیس روند
کاهشی مشاهده میشود .بهنحوي که در نمونه حاوي  %1/5نانوسیلیس  pHمحیط واکنش
حدود  8/4واحد کاهش یافته است .براي بررسی دقیق این تغییرات نمودار تغییرات pH
محیط واکنش در طی زمان در شکلهاي  3و  2ارائه شده است.
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14
13
12
11

pH

10

South Marl

8

South Marl + 0.5% Nano Silica

7

South Marl + 1% Nano Silica
South Marl + 1.5% Nano Silica

6
12

10

6

8

4

2

0

)CEM (%

شکل  .9روند تغییرات  pHنمونههای اصالحشده با سیمان و نانوسیلیس پس از  39ساعت

بهمنظور بررسی تأثیر زمان عملآوري و تأثیر مقادیر مختلف سیمان و نانوسیلیس بر
واکنشهاي بلندمدت (واکنشهاي پوزوالنی) ،تغییرات  pHنمونهها پس از اختالط ،تعیین و
نتایج در شکل  3ارائه شده است .بر اساس تغییرات  pHمحیط واکنش ،میتوان شروع
واکنشهاي پوزوالنی را ارزیابی کرد .با افزایش زمان نگهداري میزان واکنشهاي پوزوالنی
افزایش مییابد .از سوي دیگر کاهش مقدار  pHدر طول دورۀ عملآوري بیانگر مصرف
سیمان براي انجام واکنشهاي پوزوالنی است.
در شکل  3تغییرات  pHنمونههاي اصالح شده با  %2سیمان و درصدهاي مختلف
نانوسیلیس ارائه شده است .براساس نتایج ارائه شده در تمام نمونهها  pHمحیط واکنش در
طی زمان کاهش مییابد .بهنحوي که در نمونۀ اصالح شده با  %2سیمان در طی زمان pH
محیط واکنش حدود  1/3واحد کاهش یافته و از  14/15به  11/3بعد از  18روز کاهش یافته
است .از سوي دیگر در نمونههاي حاوي نانوسیلیس  pHاولیه محیط واکنش نسبت به نمونۀ
فاقد نانوسیلیس همواره روند کاهشی داشته است .در حقیقت در نمونه حاوي  %1نانوسیلیس
و  %2سیمان  pHمحیط واکنش حدود  1/25واحد طی  18روز کاهش یافته از  14/35به
 18/18کاهش یافته است .در واقع کاهش سریعتر  pHدر نمونههاي حاوي درصدهاي
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بیشتر سیمان و درصدهاي بیشتر نانوسیلیس نشان از افزایش سرعت ایجاد واکنشهاي
پوزوالنی در خاک است [.]47[ ،]41
در شکل  2بررسی تأثیر درصد سیمان در نمونه هاي حاوي  %1نانوسیلیس ارائه شده
است .در این شکل تغییرات  pHدر زمان عملآوري  188روزه براي مقادیر مختلف ترکیبات
همۀ نمونهها افزایش درصد سیمان موجب افزایش  pHمحیط واکنش شده است .براي
نمونههایی که حاوي  %4سیمان است pH ،بعد از  3روز به آهستگی کاهش یافته است .در
نمونههاي حاوي  %2سیمان و  %1نانوسیلیس  pHمحیط واکنش کمتر از  pHنمونه اصالح
شده با  %2سیمان است .در نمونه حاوي  %1سیمان و  %1نانوسیلیس در  18روز ابتدایی pH
محیط واکنش بیش از  14و بعد از  18روز  pHمحیط واکنش به کمتر از  14میرسد ،شایان
ذکر است در نهایت پس از  18روز  pHمحیط واکنش حدود  11/4واحد است که نسبت به
روز اول حدود  1/1واحد کاهش یافته است.
14

13

South Marl +2% CEM + 1% Nano Silica

South Marl + 1% Nano Silica

South Marl +6% CEM + 1% Nano Silica

South Marl +4% CEM + 1% Nano Silica

South Marl +10% CEM + 1% Nano Silica

South Marl +8% CEM + 1% Nano Silica

14

13

12

12

11

pH

pH

11

10

South Marl +4% CEM

10

9

South Marl +4% CEM + 0.5% Nano Silica
8

9

South Marl +4% CEM + 1% Nano Silica

7

South Marl +4% CEM + 1.5% Nano Silica
8
100

10

1

100

10

1

)Time (Days

)Time (Days

شکل  .0روند تغییرات  pHنمونههای اصالحشده
با  %3سیمان و نانوسیلیس طی زمان(دوره عمل
آوری  23روزه)

شکل  .3روند تغییرات  pHنمونههای
اصالحشده با  %3نانوسیلیس و سیمان طی
زمان (دوره عملآوری  23روزه)

کاهش  pHدر طول دوره عملآوري را میتوان با مصرف سیمان براي واکنش پوزوالنی
توضیح داد؛ زیرا تبادل یون مثبت (تبادل کاتیونی) بر غلظت یون هیدروکسید ( )OH-تأثیر
میگذارد .کاهش آهستۀ  pHمربوط به نمونههاي اصالحشده ،بهعلت فعالیت آهستۀ واکنش
پوزوالنی است .بهعالوه براي نمونههاي اصالحشده با  %4سیمان و  %1نانوسیلیس (در حدود
مصرف اولیۀ سیمان  )pH ≥14کاهش کم در مقدار  ،pHعدم رخداد واکنش پوزوالنی یا
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واکنش بسیار کم پوزوالنی را نشان میدهد .در حقیقت در تمام نمونههاي حاوي سیمان و
 %1نانوسیلیس  pHمحیط واکنش طی  18روز حدود  8/1تا  1/5واحد کاهش یافته است.
 . 9تجزیۀ ریزساختاری فرایند تثبیت
فرایند تثبیت خاک مارن -سیمان-نانوسیلیس بهواسطۀ تأثیر نهادن بر نیروهاي بین
ایکس بهعنوان معیاري در تعیین ریز ساختار خاکها شناخته شده است .بهمنظور امکان تفسیر
رفتار مشاهده شده از دیدگاه ریزساختاري ،پراش پرتو اشعۀ ایکس نمونههاي مارن و نمونههاي
حاوي درصدهاي مختلف سیمان و نانوسیلیس تهیه و تجزیه و تحلیل شد.
شکل  5منحنی پراش پرتو ایکس نمونههاي مارن و مارن اصالح شده با  %2سیمان و
درصدهاي مختلف نانوسیلیس ( 1 ،8/5و  1/5درصد) را پس از دورۀ عملآوري  40روزه را
نشان میدهد .بر اساس نتایج ارائه شده در شکل  5در نمونه حاوي  %2سیمان و درصدهاي
مختلف نانوسیلیس ،افزایش سیمان هیدراته موجب افزایش  pHمحیط واکنش (شکل  )2به
بیش از  14و حلشدگی قلههاي کانیهاي رسی کائولینیت ،پالیگورسکایت و سپیوالیت شده
است [ .]14در واقع تشکیل ساختار مجتمع ذرات خاک (تبادل کاتیونی) ،همچنین مصرف
ذرات رسی در واکنشهاي پوزوالنی (بهدلیل حاللیت سیلیس و آلومینا در محیط با  pHزیاد)
و پوشیده شدن آنها بهوسیله ترکیبات نانوساختار هیدرات سیلیکات کلسیم (،)C-S-H
میزان بازتابش پرتو ایکس را کاهش داده که در نهایت شدت قله کانیهاي رسی (پالی-
گورسکایت ،کائولینیت و سپیوالیت) کاهش یافته است.
از سوي دیگر الگوهاي پراش پرتو ایکس ،بازتابهاي را براي کریستالهاي هیدرات
سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hدر نمونههاي اصالحشده با  %2سیمان و درصدهاي مختلف
نانوسیلیس نشان میدهد .این بازتابها با افزایش سیمان ،افزایش نانوسیلیس و زمان
عملآوري افزایش داشته است .ترکیبات تشکیل شده شامل نانوساختار هیدرات سیلیکات
کلسیم ( )C-S-Hاست [ .]41[ ،]11این مواد معموالً حفرات خاک را پر کرده و یا این که
ذرات آن را میپوشانند .در نتیجه تخلخل و نفوذپذیري بسته به درصد سیمان کاهش مییابد.
آنچه باعث افزایش قابل توجه مقاومت در ترکیب خاک و سیمان میشود ،واکنش پوزوالنی
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است .با افزودن کافی مقدار سیمان به خاک pH ،مخلوط افزایشیافته و به بیش از 14
میرسد .افزایش  pHباعث حل شدن سیلیکات و آلومینات موجود در خاک شده و با آزاد
شدن این ترکیبها از خاک رس ،ترکیب آنها با کلسیم ممکن میشود.
بر اساس نتایج ارائه شده شدت قله اصلی نانو ساختار  )d001= 3.04 Å( C-S-Hبا
 %2سیمان شدت قله اصلی نانو ساختار  C-S-Hحدود  70 CpSاست ،در نمونه اصالح
شده با  %2سیمان و  %8/5نانوسیلیس شدت قله اصلی نانو ساختار  C-S-Hتغییر محسوسی
نداشته است .در نمونه اصالح شده با  %2سیمان و  %1نانوسیلیس شدت قله نانو ساختار C-
 S-Hحدود  171 CpSاست و با افزایش میزان نانوسیلیس به  %1/5شدت قله اصلی نانو
ساختار  C-S-Hبه  141 CpSکاهش یافته است .بر این اساس میتوان پیشبینی کرد درصد
بهینه نانوسیلیس  %1است .در حقیقت افزودن نانوسیلیس به مخلوط خاک مارن -سیمان
منجر به افزایش پایداري نانوساختار هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hمیشود .در این
حالت میتوان نتیجهگیري کرد که بهدلیل توزیع گسترده و یکنواخت  C-S-Hدر سطح
ذرات خاک ،تخلخل و نفوذپذیري کاهش یافته است
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شکل  .3منحنی پراش اشعۀ ایکس نمونه رسی مارن و مارن اصالح شده با  %3سیمان و
درصدهای مختلف نانوسیلیس

 :Pپالیگورسکایت :S ،سپیوالیت :K ،كائولینیت :M ،مونتموریلونیت :Ca ، ،كلسیت :Q ،كوارتزC-S- ،
 :Hهیدرات سیلیکات كلسیم.
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 .0بررسی مقاومت فشاری محدود نشده در فرایند تثبیت
شکل  1روند تغییرات مقاومت فشاري محدود نشده ( )UCSنمونههاي اصالح شده با
سیمان و نانوسیلیس را بعد از  40روز عملآوري نشان میدهد .بر اساس نتایج ارائه شده
حضور نانوسیلیس در فقدان سیمان تأثیر چشمگیري بر مقاومت فشاري خاک مارنی نداشته
را افزایش دهد.
2

افزایش  %4سیمان مقاومت فشاري خاک مارنی را بیش از  2/7 kg/cmافزایش داده
است .بر اساس نتایج ارائه شده در شکل  1در نمونه حاوي  %4سیمان ،افزایش مقاومت
فشاري به مقدار ناچیزي وابسته به واکنشها پوزوالنی است و عامل اصلی افزایش مقاومت
ماهیت کلوخهاي شدن خاک اصالح شده که با واکنش سریع سیمان با خاک رس ایجاد می
شود ،نسبت داده میشود .همچنین بر اساس منحنی پراش پرتو ایکس ارائه شده در شکل 5
در نمونۀ اصالح شده با سیمان ،قلههاي بسیار ضعیف نانوساختار هیدرات سیلیکات کلسیم
( )C-S-Hمشاهده میشود .از سوي دیگر افزایش  8/5درصد نانوسیلیس به  %4سیمان مقاومت
فشاري را به بیش از  1 kg/cm2رسانده و افزایش  %57مقاومت فشاري را نشان میدهد .با
افزایش نانوسیلیس به  1/5درصد در حضور  %4سیمان مقاومت فشاري خاک مارنی اصالح
شده به حدود  14/5 kg/cm2رسیده است .این افزایش مقاومت را میتوان بهدلیل فعل و
انفعاالت شیمیایی و فیزیکی ذرات نانوسیلیس و سیمان ارزیابی کرد .این افزایش مقاومت و
فرایند تثبیت موجب پایداري ساختار خاک مارنی شده است و وارفتگی در خاک حادث
نمیشود.
در نمونه اصالح شده با  %2سیمان در فقدان نانوسیلیس مقاومت فشاري نسبت به نمونه
مرجع حدود  11برابر افزایش یافته است و به حدود  11/5 kg/cm2رسیده است .بر این
اساس رفتار مقاومت فشاري محدود نشده ( )UCSرا میتوان به تغییرات ساختار ذرات که
در اثر واکنشهاي کوتاهمدت ایجاد شدهاند نیز نسبت داد .تبادل کاتیونی بهوسیلۀ کلسیم یک
ساختار پایدارتر (غیرمتورم) و فشردهتر ایجاد میکند که به نمونۀ رسی استحکام بیشتري
میدهد .بهعالوه تشکیل نانوساختار و هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hدر این رفتار
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نقش تعیینکننده داشته است [ .]11[ ،]12در نمونه اصالح شده با  %2سیمان و  %1نانوسیلیس
مقاومت فشاري نسبت به نمونه اصالح شده با  %2سیمان تقریباً دو برابر افزایش یافته است و
به حدود  38/5 kg/cm2رسیده است ،این افزایش میتواند به دلیل افزایش تشکیل نانوساختار
 C-S-Hو همچنین تشکیل ساختار متراکمتر باشد .شایان ذکر است بر اساس نتایج آزمایش
میگیرد کامالً پایدار است.
شکل  7روند تغییرات مقاومت فشاري محدود نشده نمونههاي اصالح شده با درصدهاي
مختلف سیمان و  %1نانوسیلیس را طی زمان ارائه داده است .روند افزایش مقاومت نمونههاي
اصالح شده با  %1نانوسیلیس در فقدان سیمان در زمان نشان میدهد که حضور نانوسیلیس
طی زمان تأثیرگذار نیست .بر اساس نتایج ارائه شده در نمونۀ اصالح شده با  %4سیمان و %1
نانوسیلیس مقاومت یک روزه به  1/01 kg/cm2رسیده است ،این رفتار را میتوان به ماهیت
کلوخه شدن خاک اصالح شده که با واکنش سریع سیمان و خاک ایجاد شده و تشکیل
محدود نانوساختار  C-S-Hنسبت داد .این در حالی است که پس از  40روز با ادامه واکنشهاي
پوزوالنی میزان مقاومت فشاري به  14/05 kg/cm2رسیده است .پس از  40روز فرایند
واکنشهاي پوزوالنی تقزیباً به پایان رسیده است و مقاومت نهایی پس از  18روز به حدود
 13 kg/cm2رسیده است .براي مقادیر کم سیمان ( 4و  2درصد) که به نمونه خالص اضافه
شده است مقاومت فشاري محدود نشده ( )UCSدر طول  40روز به مقدار بیشینه رسیده و
بهنظر میرسد این مقادیر سیمان بهطور کامل براي واکنش کوتاهمدت استفاده شده است.
شایان ذکر است در تمام نمونههاي اصالح شده با  %4سیمان و  %1نانوسیلیس نسبت به
نمونه اصالح شده با  %4سیمان مقاومت فشاري بین  3 kg/cm2تا  7 kg/cm2افزایش یافته
است .شایان ذکر است نرخ رشد واکنشهاي پوزوالنی بعد از  40روز نمیتواند قابل توجه
باشد ( )pH ≥14و افزایش مقاومت فشاري محدود است .در نمونه اصالح شده با  %0سیمان
و  %1نانوسیلیس مقاومت یک روزه حدود  10/5 kg/cm2است که این افزایش مقاومت پس
از  18روزبه حدود  51 kg/cm2رسیده است که مقدار چشمگیري است .شایان ذکر است
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تمام نمونهها در دوره عملآوري در حمام رطوبت نگهداري شده و رطوبت محیط ثابت بوده
است ،بر این اساس افزایش مقاومت فشاري ناشی از خشکشدگی نمونهها نیست.
مقاومت فشاري ،با افزایش مقدار (سیمان -نانوسیلیس) روند صعودي دارد که این موضوع
را میتوان بهدلیل فعل و انفعاالت شیمیایی و فیزیکی ذرات نانوسیلیس و سیمان ارزیابی کرد.
موجب تقویت پیوند بین ذرات و در نهایت افزایش مقاومت فشاري محدود نشده نمونهها را
به همراه داشته است.
چنانکه در شکلهاي  1و  7نشان داده شد نانوسیلیس به تنهایی تأثیر چندانی بر مقاومت
فشاري محدود نشده خاک مارن ندارد ،اما بهعنوان ذرات فعال زمانی که با ذرات سیمان
ترکیب میشوند بهدلیل توسعه واکنشهاي پوزوالنی و تشکیل نانوساختار  C-S-Hمقاومت
فشاري نمونه خاک مارن را به میزان چشمگیر افزایش میدهد .همچنین مقدار کم نانوسیلیس
مقاومت خاک تثبیت شده با سیمان را تا حد زیادي افزایش میدهد .در حقیقت نانوسیلیس
به دلیل باال بودن مساحت سطح مخصوص و واکنش سطحی باعث متراکم شدن نانوساختار
هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hمیشود .خاصیت پرکنندگی نانوسیلیس ،تخلخل موجود
درون ترکیبات سیمانی تشکیل شده را پر میکند .بهطورکلی میتوان بیان کرد که افزودن
نانوسیلیس منجر به بهبود مقاومت فشاري خاک میشود.
 .3بررسی ساختار خاک طی فرایند تثبیت
در این بخش تغییر ساختار نمونه خاک مارن و نمونههاي اصالح شده با سیمان بررسی
شده است .بر اساس تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMدر شکل  0میتوان
ساختار پراکنده خاک مارن را مشاهده کرد .همچنین از اتصال ذرات رس به یکدیگر بهوسیلۀ
آب ،ذرات کلوخهاي شکل درون ساختار خاک مارنی مشاهده شده است.
از سوي دیگر افزایش  %2سیمان و عملآوري  40روزه موجب شده که منافذ ساختار به
شدت کاهش یابد (شکل  .)1تغییرات بافت خاک مارنی طی فرایند تثبیت با سیمان بهوسیلۀ
افزایش اندازۀ ذرات منعکس شده است .بهطور معمول ،مبادله کاتیون و فلوکوله شدن ،عمدتاً
براي بهبود کوتاهمدت خواص ژئوتکنیکی قابل قبول است .در مقابل واکنشهاي پوزوالنی که
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 فرایندهاي آهستهاي هستند که بهطور چشمگیري در، میشوندC-(A)-S-H منجر به تشکیل
.] تأثیري ندارد و در دراز مدت مؤثر است41[ ،]47[ بهبود کوتاه مدت
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نتایج ارائه شده نشان میدهد که اثر فلوکوله شدن فوري باعث افزایش محدودي در
اندازۀ ذرات میشود .ترکیبات تشکیلشده شامل هیدرات سیلیکات کلسیم ()C-S-H
حفرههاي خاک را پر کرده و یا این که ذرات آن را پوشاندهاند ،در نتیجه میتوان نتیجهگیري
کرد که تخلخل و نفوذپذیري کاهش یافته است .ارزیابی طیفسنجی پاشندگی انرژي

1

ارائه شده است .بر اساس نتایج طیفسنجی پاشندگی انرژي ارائه شده نسبت Ca/Si= 8/47
و  Ca/(Si+Al)= 8/4در نمونههاي عملآوري شده  40روزه است .بر اساس نتایج
طیفسنجی پاشندگی انرژي ) (EDSحصول شرایط الزم براي تشکیل نانو ســاخـتار
هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hبهوضوح ایجاد نشده است .هر چند که بر اساس
تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMمیتوان تشکیل نانوساختار  C-S-Hرا
بهصورت محدود مشاهده کرد .در شکل  18ب) تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی
( )SEMو تجزیۀ طیفسنجی پاشندگی انرژي ) (EDSنمونههاي عملآوري شده با %2
سیمان و  %1نانوسیلیس در مدت زمان  40روز ارائه شده است.
براساس نتایج ارائه شده در شکل  18تشکیل نانوساختار هیدرات سیلیکات کلسیم
( )C-S-Hروي خاک مورد نظر و همچنین تغییر ساختار خاک بهوضوح قابل مشاهده است.
ذرات خاک بهعلت واکنش با نانوسیلیس منسجمتر شدهاند .نانوسیلیسها در سطح وسیعی ،با
ذرات خاک مارن وارد واکنش شدهاند که عالوه بر بهبود خصوصیات مهندسی خاک ،منجر به
ایجاد سطح یکنواخت در خاک میشود .افزودن نانوسیلیس در ترکیب خاک -سیمان منجر به
رشد تشکیل نانوساختار  C-S-Hشده است .این ترکیبات ایجاد شده ناشی از واکنشهاي
صورت گرفته در فرآیند تثبیت ،ذرات خاک را پوشش میدهد و مقاومت خاک را نیز افزایش
میدهد .شایان ذکر است نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس نیز رشد تشکیل نانوساختار C-S-H
را تأیید میکرد.
براساس تجزیۀ طیفسنجی پاشندگی انرژي ) (EDSدر نمونه اصالح شده با  %2سیمان و
 %1نانوسیلیس نسبت  Ca/Si= 1/13و نسبت  Ca/(Si+Al)= 1/18بوده است ،در حقیقت
محیط مناسب براي تشکیل نانوساختار  C-S-Hایجاد شده است .چنانکه مشاهده میشود
1.Energy Dispersive Spectroscopy
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نتایج ارزیابی طیفسنجی پاشندگی انرژي ) (EDSو تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی
( )SEMنتایج پراش پرتو ایکس ارائه شده در شکل  1را تأیید میکند .در حقیقت نرخ رشد
نانوساختار هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hدر ارزیابی پراش پرتو ایکس و تصاویر
میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMبهخوبی افزایش مقاومت فشاري نمونهها در شکل 7

ب
الف
شکل  .3الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از خاک مارن ،ب) طیفسنجی پاشندگی
انرژی ) (EDSاز نمونه مارن

ب
الف
شکل  .2الف) .تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از نمونه خاک مارن تثبیت شده با %3
سیمان پس از  93روز عملآوری ،ب) طیفسنجی پاشندگی انرژی ) (EDSاز نمونه مارن تثبیت
شده با  %3سیمان پس از  93روز عملآوری
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را تأیید میکند.
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نتیجهگیری
بر اساس پژوهشهاي آزمایشگاهی انجام شده در این پژوهش ،این نتایج قابلاستخراج
است:
 .1هرچند که حضور نانوسیلیس موجب کاهش  pHمحیط واکنش میشود ،اما بهطورکلی
موجب افزایش مقاومت فشاري و شدت قله نانوساختار  C-S-Hشده است.
 .4در نمونۀ اصالح شده با  %2سیمان و  %1نانوسیلیس ،مقاومت فشاري نسبت به نمونۀ
اصالح شده با  %2سیمان تقریباً دو برابر افزایش یافته است و به حدود kg/cm2

 38/5رسیده است ،این افزایش میتواند بهدلیل افزایش تشکیل نانوساختار C-S-H

(حدود  )171 CpSو همچنین تشکیل ساختار متراکمتر باشد .از سوي دیگر افزایش
نانوسیلیس به ترکیب خاک مارن و سیمان منجر به پایداري بیشتر نانوساختار C-S-H

میشود.
 .3بر اساس نتایج آزمایش تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMبهدلیل توزیع
گسترده و یکنواخت  C-S-Hبا افزایش درصد نانوسیلیس بهدلیل اتصال ذرات خاک
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ب
الف
شکل  .33الف) .تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از نمونه خاک مارن تثبیت شده با %3
سیمان و  %3نانوسیلیس پس از  93روز عملآوری ،ب) طیفسنجی پاشندگی انرژی ) (EDSاز
نمونه مارن تثبیت شده با  %3سیمان و  %3نانوسیلیس پس از  93روز عملآوری
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به یک دیگر ،ساختاري بسیار متراکم تشکیل شده و منافذ خاک پر شده است .همچنین
افزودن نانوسیلیس به مخلوط خاک مارن-سیمان منجر به افزایش فعالیتهاي
پوزوالنی و رشد و افزایش پایداري نانوساختارهاي هیدرات سیلیکات کلسیم )(C-S-H

توزیع یکنواخت این نانوساختارها میشود .در این حالت میتوان نتیجهگیري کرد که
نفوذپذیري کاهش و مقاومت فشاري افزایش یافته است.
 .2بر اساس تجزیۀ طیفسنجی پاشندگی انرژي ) (EDSدر نمونه اصالح شده با %2
سیمان و  %1نانوسیلیس نسبت  Ca/Si= 1/13و نسبت  Ca/(Si+Al)= 1/18بوده
است و محیط مناسب براي تشکیل نانوساختار  C-S-Hایجاد شده است .نتایج
ارزیابی طیفسنجی پاشندگی انرژي ) ،(EDSتصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی
( )SEMو نتایج پراش پرتو ایکس افزایش مقاومت فشاري نمونهها تثبیت شده را
تأیید میکند.

قدردانی
از حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان براي تهیۀ بخشی از مواد و وسایل این
تحقیق ،تشکر میکنیم.
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