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بررسی آزمایشگاهی اثرات سیمان ضد سولفات و
ترکیبات باریم بر مقاومت خاک-سیمان در محیط
سولفاته

تاریخ :دریافت 99/10/21

پذیرش 99/10/01

چکیده
در مناطق صنعتی ساحلی ،عالوه بر وجود خاک سست اشباع ،حمله سولفاتی به المانهای بهسازی خاک از
نوع خاک-سیمان بهعنوان یک مشکل مضاعف مطرح است .استفاده از سیمان ضد سولفات تیپ پنج بهعنوان
روشی کاهندۀ اثرات تخریبی مربوط توصیه شده است .با توجه به منابع محدود تولیدکننده این نوع سیمان ،اوالً
تعیین رابطه بین عیار سیمان مصرفی و مقاومت حاصل در محیطهای سولفاته از سؤاالت مهم مهندسی در این
زمینه است و ثانیاً بهعنوان گزینهای جایگزین ،استفاده از سیمان تیپ دو که در دسترستر است در ترکیب با
افزودنیهای دیگر موردتوجه قرار میگیرد .تحقیق حاضر دو هدف مذکور را با ساخت نمونههای استوانهای
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شهام آتشبند ،1محسن صابر ماهانی* ،2حمیدرضا الهی3؛
 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،گروه عمران،
 .2دانشگاه علم و صنعت ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،گروه عمران،
 .3دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه عمران

خاک-سیمان با ماسه ،آب و سیمانهای پرتلند ضد سولفات دنبال میکند .سولفات سدیم بهعنوان سولفات
موجود در خاک و آب استفاده شده است .در این تحقیق ،اوالً رابطۀ عیار سیمان تیپ پنج و مقاومت
تکمحوری خاک-سیمان در سولفات  %1تا  %1بهدست آمده است که نشان میدهد عیار  011کیلوگرم بر
و هیدروکسید باریم آزموده شده است .نتایج حاکی از آن است که ترکیب سیمان تیپ دو با کلرید و هیدروکسید
باریم ،مقاومتهای بیشتری ،بهترتیب حدود  2/0تا  3/3برابر (در  362روز) نسبت به خاک-سیمان حاوی
سیمان تیپ پنج نتیجه میدهد؛ همچنین مشاهده میشود که افزودنی هیدروکسید باریم در مقایسه با کلرید باریم
(با همان نسبت اختالط) بهتر توانسته است اثرات منفی سولفات بر مقاومت را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :بهسازی خاک ،خاک-سیمان ،کلرید و هیدروکسید باریم ،سیمان ضد سولفات ،مقاومت
فشاری تکمحوری.
*نویسنده مسئول

msabermahani@iust.ac.ir
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مترمکعب به شکل مناسبی افت مقاومت را در سولفات  %2کاهش میدهد .ثانیاً  ،ترکیب سیمان تیپ دو با کلرید
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مقدمه
روش اختالط خاک یکی از مؤثرترین فنون افزایش توان باربری خاک و کاهش
نشستپذیری آن است که برای بهسازی محدوده وسیعی از خاکهای مسئلهدار با
دانهبندیهای مختلف [ ]2[ ،]0و با کاربردهای متنوع [ ]0[ ،]3بهصورت سطحی ) 0(SSMو
عمیق ) ]6[ ،]1[ 2(DSMاستفاده میشود .در این روش اختالط خاک با مواد چسبنده از
قبیل سیمان و آهک و غیره با روش همزن مکانیکی [ ]0و یا تزریق پرفشار [ ]8منتج به
شکلگیری تودۀ خاک سیمانی و یا المانهای تثبیتشده خاک میگردد.
المانهای سازهای و ژئوتکنیکی نظیر پیها ،شمعها ،ستونهای اختالط خاک-سیمان و تزریق
پرفشار و غیره را دچار آسیب میکند .حملۀ سولفاتها باعث ایجاد ترکهای پیشرونده،
انبساط و کاهش قفل و بست بین دانهها و سیمان و همچنین تشکیل اترینگایت و گچ در
مخلوط سیمان میشود که این تغییرات سبب کاهش مقاومت و حتی تخریب ساختار خاک-
سیمان میشود [.]01[ ،]9
منابع و تأثیرات سولفات به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میشود [ .]01آب ،خاک و
سیمان منابع داخلی محسوب میشوند و عوامل خارجی شامل سولفاتهای طبیعی نظیر
کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم در آب زیرزمینی و خاک اطراف میشود .در این بین سولفات
سدیم که محصول فرآیند نمکی است [ ]00یکی از معمولترین انواع سولفات است که در
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یکی از مشکالت مضاعف در مناطق ساحلی و صنعتی حمالت سولفاتی است که

دریای سیاه و خزر بهوفور یافت میشود و حتی برای مصارف صنعتی استخراج میشود
[ .]02از دیگر منابع سولفات میتوان به پسابهای جامد و مایع صنعتی و کشاورزی اشاره
بیش از  61سال است که بهوسیلۀ محققان مختلف بررسی شده است [ ]01[ ،]00با وجود
این همچنان در رابطه با تأثیرات و نحوۀ عملکرد غیرقابلپیشبینی آن تحت عوامل مختلف
نظیر رطوبت و  pHو دما و میزان سولفات و غیره [ ]00[ ،]06ابهاماتی وجود دارد []08؛ اما
1. Shallow soil mixing
2. Deep soil mixing
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کرد [ .]01حمله خارجی سولفات بر بتن یک موضوع قدیمی است [ .]03[ ،]01این موضوع
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نکته حائز اهمیت در رابطه با خاک-سیمان ،ورود سولفات از همان ابتدا در مخلوط خاک و
سیمان و شروع تأثیرات داخلی سولفات از همان لحظات نخست است که وجه تمایز آن با
رفتار بتن در معرض سولفات است ،بهعبارتی در تحقیقات معمول روی بتن ،مصالح
استاندارد ابتدا با یکدیگر مخلوط میشوند و پس از  28روز عملآوری در محیط بدون
سولفات ،در معرض سولفات قرار میگیرد که این روند باعث بروز عملکردی متفاوت در
اخذ مقاومت نسبت به خاک-سیمان محتوی سولفات میشود [ .]0بدینسبب برخی از
محققان برای بررسی رفتار خاک سیمان از همان ابتدا سولفات را در مخلوط خاک-سیمان
از سوی دیگر استفاده از سیمان ضد سولفات پرتلند تیپ پنج یکی از روشهایی است که
بهوسیلۀ آییننامههای مختلف در محیطهای سولفاته توصیه میشود [ .]20[ ،]9محققان
متعددی برای بهبود عملکرد سیمان برخی از افزودنیها را بررسی کردهاند [ ]20[-]21و
گروهی دیگر از محققان ترکیب آهک و افزودنی را برای تثبیت رسها [ ]31[-]28و ماسهها
[ ]30آزمودهاند .آنیتها ( )2100نشان داد که با بهکارگیری کلرید و هیدروکسید باریم در
ترکیب با آهک میتوان اثرات سولفات سدیم را محدود کرد [ .]28همچنین لی و همکاران
( )2100نشان دادند که هیدروکسید باریم به نحو مؤثری باعث متراکمتر شدن ریزساختارهای
بتن میشود و در نتیجه باعث افزایش مقاومت آن در برابر سولفات میشود [.]32
در پروژهها ی بهسازی با استفاده از سیمان ،عیار سیمان مصرفی یکی از مسائل مهم
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وارد کردهاند [.]23[-]09

مهندسی آن پروژهها محسوب میشود؛ بهعبارتدیگر همواره در اینگونه پروژهها این سؤال
مطرح میشود که در یک محیط با درصد سولفات مشخص ،عیار سیمان مصرفی چقدر باید
علیرغم تحقیقات وسیع انجام شده ،تاکنون برای پاسخ به این سؤال ،الگو و نمودار پیش
طراحی مناسبی ارائه نشده است.
از سوی دیگر با توجه به دسترسی محدود به سیمان تیپ پنج در مقایسه با سیمان تیپ
دو و کاربرد فراوان آن در عملیات ساختمانی [ ]33بهخصوص در سازههای در معرض
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باشد تا از اثرات مخرب سولفات جلوگیری شود و یا این اثرات کاهش یابد .متأسفانه
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سولفات [ ،]30این سؤال مطرح میشود که آیا در محیط سولفاته ،سیمان تیپ دو در ترکیب
با افزودنیهایی میتواند بهعنوان جایگزینی برای سیمان تیپ پنج استفاده شود؟
بنابراین تحقیق حاضر مشتمل بر دو بخش ذیل پایهگذاری شده است:
بخش اول :بررسی تأثیرات تغییر عیار سیمان تیپ پنج بر مقاومت تکمحوری مخلوطهای
خاک-سیمان در محیطهای حاوی سولفات سدیم.
بخش دوم :مقایسۀ میزان تأثیرپذیری مقاومت خاک-سیمان در محیطهای حاوی سولفات
سدیم در دو حالت سیمان تیپ دو در ترکیب با کلرید باریم و هیدروکسید باریم و
نمودارهای حاصل از این تحقیق میتواند به طراحان در روند پیش طراحی پروژهها کمک
نماید بهطوریکه برای تثبیت ماسه با استفاده از سیمان ،با توجه به درصد سولفات موجود در
محیط ،عیار مناسب سیمان و درصد افزودنی انتخاب شود.

مصالح و روش آمادهسازی نمونهها
سیمان
در این تحقیق از دو نوع سیمان پرتلند تیپ ( 321-2که در ایران سیمان فراوان و در
دسترسی محسوب میشود) و سیمان ضد سولفات تیپ  321-1استفاده شده است.
سیمانهای مذکور از کارخانه سیمان تهران تهیه شدهاند که مشخصات شیمیایی این دو نوع
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سیمان تیپ پنج بهتنهایی .

سیمان در مقایسه با استاندارد  ]30[ ASTM C150-04در 1جدول  0مشاهده میشود.

خاک استفاده شده در این تحقیق ،از نوع ماسه استاندارد شمارۀ  060فیروزکوه است .این
ماسه دانهبندی یکنواختی دارد و طبق طبقهبندی متحد [ ]31از نوع ( 0SPماسۀ بد دانهبندی شده)
است .مقایسهای از منحنی دانهبندی ماسه مصرفی بر اساس استاندارد ASTM D421,422

[ ]30[ ،]36با ماسههای مشابه که در کارهای تحقیقاتی دیگر [ ]38استفاده شده است در
شکل  0ارائه شده است و مشخصات آن در جدول  2خالصه شده است .همچنین ترکیبات
1. Poorly graded sand
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خاک
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شیمیایی ماسه مذکور در جدول  3ارائه شده است .با مقایسه مشخصات فیزیکی و دانهبندی
ماسه فیروزکوه و ماسههای ذکرشده ،میتوان مشاهده کرد که ماسه فیروزکوه از نظر خواص
فیزیکی و منحنی دانهبندی به ماسههای استاندارد  Sengenyamaو  Toyouraشباهت دارد
و با دارا بودن ویژگیهای ثابت ،امکان تکرارپذیری آزمایشهای یکسان و مقایسه نتایج
حاصله را فراهم میسازد [ .]39ماسه فیروزکوه یک ماسه سیلیسی است[ ]93و به لحاظ کانی
شناسی 39 ،درصد وزنی آن از جنس فلدسپار و چرت و الباقی آن کوارتز و کلسیت است
[.]09

تیپ پنج

تیپ پنج

تیپ دو

تیپ دو

 ASTMحدود استاندارد

( )%سیمان تهران

 ASTMحدود استاندارد

سیمان

C150-04
(]43[ )%

( )%تهران

C150-04
(]43[ )%

محتویات

ترکیب شیمیایی

-

0

6

0

Fe2O3

Iron oxide

-

0

6

1

Al2O3

Aluminum oxide

-

22

21

21

SiO2

Silicon dioxide

*6

1/0

6

1/1

MgO

Magnesium oxide

*1/6

1/2

1/6

1/3

Na2O

Sodium oxide

)(Na2O+0.658K2O

1/0

)(Na2O+0.658K2O

1/6

K2O

Potassium oxide

*2/3

0/1

3

2/0

SO3

Sulphur trioxide

*3

0/1

3

2

L.O.I

Loss on ignition

*1

3

8

8

C 3A

Tricalcium
Aluminates

*21

09

-

31

)C4AF+2(C3A

-

-

-

1/1

*حد حداکثر

Tetracalcium
Aluminoferrite Plus
twice the Tricalcium
Aluminate
Free CaO
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-

61

-

61

CaO

Calcium oxide
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جدول  .7ترکیبات شیمیایی سیمان پرتلند تیپ دو و پنج کارخانه سیمان تهران در مقایسه با
استاندارد ]43[ ASTM C150-4
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جدول  .1مشخصات فیزیکی ماسه فیروزکوه  767در مقایسه با سایر ماسههای تحقیقاتی
چگالی
نسبت تخلخل

ویژه

ضریب

ضریب

دانهبند ی

یکنواختی

عبوری
قطر مؤثر

قطر متوسط

از الک
111

Gs

emin

emax

Cc

Cu

)D60 (mm

)D50 (mm

)D30(mm

D10
)(mm

()%

2/66

1/16

1/93

0/01

0/81

1/20

1/26

1/20

1/01

1

2/02

1/62

1/90

0/20

2/01

1/28

1/20

1/20

1/01

1

2/61

1/61

1/98

0/21

0/10

1/21

1/00

1/09

1/01

1

اسم ماسه
Firoozkuh 161

/123

Sengenyama
][38
]Toyoura [38

جدول  .4ترکیبات شیمیایی ماسه فیروزکوه 767
Sulphur trioxide

Potassium oxide

Sodium oxide

Magnesium
oxide

Silicon dioxide

Aluminum oxide

Iron oxide

Calcium oxide

ترکیب شیمیایی

SO3

K2O

Na2O

MgO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

مقدار ()%

-

1/09

-

1/20

90/1

1/91

1/81

1/20
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محتویات
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شکل  .7نمودار دانهبندی ماسه فیروزکوه  767در مقایسه با سایر ماسههای تحقیقاتی
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آب
0

در این تحقیق از آب شرب تهران استفاده شده است که بدون مقادیر نامتعارف از امالح
غیرمجاز در ساخت بتن است.
سولفات
در تحقیق حاضر از سولفات سدیم ) (Na2So4صنعتی (تناردیت) با درصد خلوص باال
(بیشتر از  )%91استفاده شده است .چگالی این سولفات برابر ) 2/66 (gr./cm3است .در
این تحقیق ،از این سولفات بهصورت محلول در آب برای ساخت محیطهای سولفاته در
نیز از همین سولفات برای شبیهسازی سولفات موجود در خاک استفاده شد که میزان سولفات
موجود در خاک  %2 ،%1و  %1انتخاب شد .یادآور میشود که مطابق اکثر آییننامهها ازجمله
آبا و  ]20[ 2ACIمیزان سولفات  %2بهعنوان مرز بین محیط خورنده شدید 3و خیلی شدید

0

تلقی میشود .این درصد سولفات در خاک معادل  (ppm)01،1110در آب است [.]20
افزودنیها
در این تحقیق بهعنوان جایگزینی برای سیمان تیپ پنج از سیمان تیپ دو بهاضافه دو نوع
افزودنی کلرید باریم و هیدروکسید باریم استفاده شده است که برخی از مشخصات
فیزیکی/شیمیایی آنها بهترتیب در جدول  ]02[ ،]00[1 0ارائه شده است.
ایدۀ اولیه بهکارگیری این مواد بهعنوان افزودنی آن است که در آزمایش تعیین میزان
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حوضچههای کوچکی از نوع جعبههای پالستیکی استفاده شد .در مخلوطهای خاک-سیمان

سولفات آب و خاک (با روش کدورتسنجی 1با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر،)]03[ 6
از کلرور باریم  %1استفاده میشود تا سولفات از مخلوط جداسازی شود .بهعبارتی مطابق

1. Tap water
2. American Concrete Institute
3. Severe
4. Very severe
5. Colorimetric
6. Spectrophotometer

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

رابطۀ ( ]28[ )0باریم باعث رسوب سولفات میشود:
BaCl 2  SO 42  2Cl   BaSO 4
() 0
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از سوی دیگری تحقیقات متعدد نشاندهنده تاثیرات مثبت ترکیبات باریم در محافظت از
بتن در برابر سولفات میباشند [.]32[ ،]30[ ،]31[ ،]20
جدول  .3برخی مشخصات فیزیکی /شیمیایی کلرید و هیدروکسید باریم
ترکیب شیمیایی

-

Ba(OH)2

BaCl2

جرم مولی

()g/mol

000/30

218/23

چگالی

()g/cm³

3/00

3/86

دمای جوش

(سانتیگراد)

081

0161

قابلحل در

-

آب

آب

ظاهر

-

جامد سفید

جامد سفید

روش ساخت نمونهها و آزمایشها
برای ساخت نمونههای آزمایش فشاری تکمحوری ،مطابق استاندارد ASTM 1632

0

[ ]00عمل شد .عیار سیمان مصرفی در هر یک از مخلوطها مطابق  1است .سولفات سدیم
الزم برای هر ترکیب ،بهصورت محلول در آب در مخلوطها استفاده شد.
نامگذاری کلی مخلوط نمونهها بدینشرح انجام شده است :هر مخلوط با نماد کلی
 XsYcZنامگذاری شده است که در آن  Xنوع سیمان مصرفی Y ،درصد سولفات محیط و
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خصوصیات

واحد

هیدروکسید باریم[]31

کلرید باریم[]37

 Zعیار سیمان ) (kg/m3است .در بخش دوم تحقیق ،در ادامۀ نام مخلوط از عالئم  Bیا
 HBاستفاده شده است که بهترتیب بیانگر استفاده از کلرید باریم و هیدروکسید باریم است.

مختلف در محیط سولفاتی با شدتهای مختلف استفاده شد .در بخش دوم تحقیق از سیمان
تیپ  2با عیار ) 311 (kg/m3و در حضور  %1سولفات سدیم استفاده شد .همچنین در این
بخش تأثیر کلرید و هیدروکسید باریم بر رفتار نمونهها نیز بررسی شد.

1 American Society for Testing and Materials

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،در بخش اول تحقیق از سیمان تیپ  1با عیارهای
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جدول  .1ترکیب مخلوطها در هر یک از بخشهای تحقیق
درصد
نماد مخلوط

افزودنی

سولفات

نوع سیمان
پرتلند

مقدار سیمان
)αw (Kg/Kg

) α (Kg/m

()%
%1
%1

-

321-1
321-1

1/26
1/00

011
311

Vs0c200

%1

-

321-1

1/01

211

Vs2c400

%2

-

321-1

1/26

011

Vs2c300

%2

-

321-1

1/00

311

Vs2c200

%2

-

321-1

1/01

211

Vs5c400

%1

-

321-1

1/26

011

Vs5c300

%1

-

321-1

1/00

311

Vs5c200

%1

-

321-1

1/01

211

IIs5c300CB

%1
%1

)(BaCl2
)(Ba(OH)2

321-2
321-2

1/00
1/00

311
311

سدیم
Vs0c400
Vs0c300

IIs5c300HB

3

تحقیق

بخش اول

بخش دوم

بهدلیل محدودیتهای قالبهای فلزی (افزایش هزینه ساخت و نگهداری قالب به تعداد
زیاد بهدلیل آسیبپذیری و استهالک اتصاالت و همچنین افزایش انرژی کار برای تمیزکاری
قالبها) مطابق توصیه  ]01[ 0JGCاز قالبهای  2PVCاستفاده شد .بهمنظور بهینهسازی
حجم مصالح و انرژی مصرفی در آزمایشگاه و با توجه به محدودیتهای بارگذاری دستگاه
آزمایش با در نظر گرفتن قطر ذرات ماسه و با رعایت ضوابط استاندارد  ،]01[ JGSقطر
قالبهای مذکور  3/1سانتیمتر و نسبت ارتفاع به قطر مطابق با استاندارد ASTM 1632
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مقدار سیمان[]1

عیار سیمان[]1

بخش

[ ]00برابر با  2انتخاب شد.
مخلوطهای خاک-سیمان در سه مرحله داخل قالب ریخته شد و با استفاده از کوبه و
الیههای خاک-سیمان ریخته شده در قالب و جلوگیری از جدایی آنها در حین خارجسازی
نمونه از قالب و در حین انجام آزمایش بارگذاری ،پس از کوبش هر الیه ،سطح آن خراشیده
و سپس الیه بعدی ریخته میشد.

1. Japanese Geotechnical Society
2. Polyvinyl chloride

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

هادی مخصوص حبابهای هوا خارج شد .الزم به ذکر است برای ایجاد پیوستگی در بین
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پس از ساخت و قالبگیری ،بهمنظور تأمین مقاومت اولیه ،نمونهها بهمدت حدود 3
ساعت در داخل قالب و برای حفظ رطوبت در داخل جعبهای درب بسته (با نایلون) مطابق
 ]01[ JGSنگهداری شدند .سپس نمونهها با قالب درون محلول سولفات با غلظت متناسب
با درصد سولفات موجود در همان نمونه برای مدت  20ساعت قرار گرفتند .پس از 20
ساعت نمونهها قابلیت خارجسازی از قالب را داشتند و نمونههای یکروزه شکسته شدند و
مابقی برای عملآوری تا زمان آزمایش ،درون محلول قرار داده شدند .الزم به ذکر است برای
کاهش خطا ،در هر یک از سنین ،سه نمونه با مشخصات یکسان آزمایش شد تا با
بهمنظور تعیین و مقایسه مقاومت فشاری تکمحوری نمونهها ) ،(quاز آزمایش
تکمحوری فشاری ) 0(UCSمطابق با استاندارد  ]06[ ASTM 1633استفاده شد (شکل )2
که نتایج بهدستآمده برای هر نمونه در بخش آینده ارائه شده است .الزم به ذکر است با
توجه به مقاومت بینابینی که نمونههای خاک-سیمان نسبت به بتن و خاک دارند بدیهی است
که دستگاه موردنیاز برای آزمایش تکمحوری نیز باید اختصاصاً برای این منظور طراحی
میشد .از اینرو ،جکی با توان بارگذاری مجاز ) 26111 (Nو دقت اندازهگیری ) 0 (Nبرای
نیرو و سرعت بارگذاری قابل تنظیم ) 1/10-1 (cm/minساخته و استفاده شد.
همچنین برای مشاهده و مقایسه ریزساختارها ،تعدادی عکس میکروسکوپی SEM
گرفته شد که نتایج و عکسها در بخش آینده ارائه شده است .بهمنظور انجام آزمایش SEM
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میانگینگیری و تحلیلهای آماری عدد منطقی انتخاب شود.

از دستگاه  VEGA II LSH TESCANبا قدرت بزرگنمایی تا  0،111،111برابر و
رزولوشن) 3 (mmدر ) 31 (kVاستفاده شد.
سانتیمتر از نمونههای اصلی اخذ شد و پس از شمارهگذاری و خشک کردن و ایجاد خأل در
دستگاه اون خأل روی پایه مخصوص ثابت شده و طال پوش شدند و در نهایت در مقابل
تفنگ الکترونی قرار داده شدند (شکل .)3

1. Unconfined compressive strength

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

برای آمادهسازی نمونهها جهت عکسبرداری ،ابتدا نمونههای مکعبی با ابعاد حداکثر 0

بررسی آزمایشگاهی اثرات سیمان ضد سولفات و ترکیبات باریم بر مقاومت خاک-سیمان در محیط سولفاته
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الف

شکل  .1تصاویری از نحوۀ آمادهسازی و انجام آزمایش فشاری تکمحوری :الف) اندازهگیری
ابعاد اولیه نمونه ،ب) اندازهگیری جرم نمونه ،ج) جک تکمحوری مخصوص ،د) نمونه در بین
فکهای جک

الف

ب

شکل  .4تصاویری از نحوۀ آمادهسازی و انجام عکسبرداری میکروسکوپی  :SEMالف) پوشش
طال ،ب) اون خأل ،ج) تفنگ الکترونی و نمایشگر تصاویر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

ج
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نتایج آزمایشها

 .7نتایج آزمایشهای تکمحوری فشاری )(UCS
مقادیر مقاومت فشاری تکمحوری بهدستآمده در سنین مختلف (،63 ،02 ،28 ،0 ،3 ،0
 90و  362روز) برای مخلوطهای مختلف برحسب کیلوگرم بر سانتیمترمربع ) (kg/cm2در
1جدول  6ارائه شده است .در مخلوط  Vs5c200با کمترین عیار سیمان یعنی )(kg/m3
 211و بیشترین مقدار سولفات یعنی  ،%1مطابق 1شکل  0مشاهده میشود که در برخی سنین
مقاومت نمونه آنقدر کم است که نمونه حتی قبل از بارگذاری با جک گسیخته شده است.
در بخش اول این تحقیق ،رفتار نمونههای خاک-سیمان که با عیارهای مختلف سیمان
ضد سولفات تیپ پنج () 311 ،211 (kg/m3و  )011ساخته شدهاند با تغییر در درصد
سولفات موجود در مخلوط آنها ( %2 ،%1و  )1%و محیط مربوطه مقایسه میشود.

جدول  .6خالصه نتایج مقاومت فشاری تکمحوری ) qu (kg/cm2در دو بخش تحقیق
سن (روز)

نماد مخلوط

روز
09/18

روز
68/18

روز
63/02

روز
19/06

روز
10/21

روز
31/09

روز
20/00

روز
00/66

Vs0c400

00/18

39/00

36/10

33/30

31/83

09/93

00/99

8/09

Vs0c300

08/10

01/90

00/68

03/16

02/18

8/08

6/18

3/32

Vs0c200

19/06

10/86

13/06

09/83

06/21

31/02

20/21

01/03

Vs2c400

20.06

21/20

21/12

20/13

22/31

01/01

00/62

6/80

Vs2c300

0/98

1/18

1/91

6/23

1/88

0/10

3/20

0/90

Vs2c200

32/80

30/96

30/02

30/96

29/09

21/31

06/13

01/01

Vs5c400

00/93

03/12

03/01

00/10

03/16

9/10

0/03

0/00

Vs5c300

*

*

0/16

0/23

0/03

*

*

*

Vs5c200

30/01

30/61

31/10

29/16

20/61

09/31

00/10

8/30

IIs5c300CB

01/31

30/00

36/81

31/10

32/03

22/91

00/93

01/02

IIs5c300HB

تحقیق

* این نمونهها بهدلیل مقاومت ناچیزشان قبل از بارگذاری با جک گسیخته شدند (1شکل .)3

بخش اول

بخش دوم

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

362

90

63

02

28

0

3

0

بخش
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 .7-7تغییرات مقاومت تکمحوری با عیار سیمان ضد سولفات تیپ پنج
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چنانکه در 1شکل  1الف و ب و ج مشاهده میشود ،در نمونههای کنترل (سولفات
صفر) با افزایش سن ،مقاومت فشاری تکمحوری ) (quزیاد میشود که روند افزایش
مقاومت نسبت به زمان از یک رفتار لگاریتمی مطابق رابطۀ ( )2تبعیت میکند.
qu  a.Ln (t )  b
() 2
که در آن مقادیر ضرایب  aو  bمطابق نمودارهای 1شکل  6قابل پیشبینی است.
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شکل  .3تغییر شکل و گسیختگی برخی نمونهها قبل از بارگذاری با جک بهدلیل مقاومت ناچیز

در گروههای دیگر با سولفات  %2و 1( 1%شکل  )1نیز روند کسب مقاومت تا سن
مشخصی افزایشی و بعدازآن کاهشی است که در ادامه توضیحات مربوط ارائه میشود.
که آییننامه  ]9[ 0FHWAبه آن  fcاطالق میکند (1 ،)fc=qu,t/qu,28برای سولفات %1
حاصل میشود.
چنانکه مشاهده میشود برای هر سه میزان سیمان ) 311(kg/m3) ،211 (kg/m3و
) 011(kg/m3تقریباً رابطۀ لگاریتمی ( )3حاکم است:
1. Federal Highway Administration

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

چنانچه نسبت مقاومت در هر سن به مقاومت  28روز در نمونههای کنترل محاسبه شود
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f c  0.2Ln (t )  0.3

() 3
الف
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ب

ج
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

شکل  .1تأثیر تغییر عیار سیمان ضد سولفات تیپ  1و درصد سولفات سدیم بر مقاومت فشاری
تکمحوری نمونهها با عیار سیمان الف) ) ،311(kg/m3ب) ) ،411(kg/m3ج) )111(kg/m3

بررسی آزمایشگاهی اثرات سیمان ضد سولفات و ترکیبات باریم بر مقاومت خاک-سیمان در محیط سولفاته
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] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

شکل  .1تغییرات مقدار پارامتر  fcدر سنین مختلف بهازای عیارهای مختلف سیمان
() 411(kg/m3) ،111(kg/m3و ) ) 311(kg/m3برای نمونههای کنترل (سولفات صفر)
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شکل  .6تغییرات مقدار ضرایب  aو ( bبرای محاسبه مقاومت فشاری تکمحوری )qu ،با تغییر
عیار سیمان الف) ) ،311(kg/m3ب) ) ،411(kg/m3ج) ) 111(kg/m3برای نمونههای کنترل
(سولفات صفر)
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رابطه

مشابهت

زیادی

به

رابطۀ

پیشنهادی

در

FHWA

[]9

) (fc = 0.187Ln(t)+0.375دارد؛ بنابراین با توجه به مشابهت بهدستآمده در این بخش
از نتایج ،صحت روند آزمایش کنترل شد.
چنانچه در شکل ( 1الف و ب و ج) مشاهده شد ،در سولفات  %2و  ،%1روند کسب
مقاومت متناسب با عیار سیمان تا سنین مشخصی افزایشی است و پسازآن کاهش مییابد.
میزان کاهش مقاومت فشاری ]30[ ،]21[ 0نسبت به نمونههای کنترل (سولفات  )%1با

که در آن:
 :Aمقاومت فشاری تکمحوری نمونههای کنترل (سولفات )%1
 :Bمقاومت فشاری تکمحوری نمونههای ارزیابی شده (سولفات  %2و )%1
در شکل ( 8الف ،ب و ج) مشاهده میشود که تغییرات  CSLدر زمان از رابطۀ لگاریتمی
( )1پیروی میکند:
() 1

' CSL  a ' Ln (t )  b

که مقادیر ضرایب ’ aو ’ bبهدستآمده از معادالت 1شکل  0برای محاسبه  CSLدر 1شکل
 9ارائه شده است.
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پارامتر  CSLمطابق رابطۀ ( )0محاسبه میشود.
A  B 
CSL  
100
 A 
() 0

برای سولفات  %2و  %1نیز مقدار  fcقابلمحاسبه است (شکل  .)01نکته قابلتوجه در
نمودارهای مذکور آن است که افزایش میزان عیار سیمان ضد سولفات نقش تعیینکنندهای در
میتوان اوالٌ به زمان (سن) خروج از روند لگاریتمی در هر سه منحنی ()،211(kg/m3
) 311(kg/m3و ) )011(kg/m3اشاره کرد که در مورد سیمان با عیار بیشتر سن مذکور
بیشتر است و نقطه عطف دیرتر اتفاق میافتد که خود بیانگر اثر مقابله سیمان ضد سولفات
در مدت زمان بیشتر است و ثانیاً مشاهده میشود که شیب منحنی  fcبعد از خروج از روند
1. Compressive strength loss

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

میزان محدودسازی اثرات حمله سولفاتی دارد؛ بهعنوان دو شاهد این پدیده در نمودار مذکور
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الف

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ب

ج

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

شکل  .1تأثیر تغییر عیار سیمان و درصد سولفات بر پارامتر  CSLبرای نمونههای با سولفات %1
و  %1در الف) عیار ) ،311 (kg/m3ب) عیار ) ،411 (kg/m3ج) عیار )111 (kg/m3
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لگاریتمی ،در عیارهای باالی سیمان و سولفات کمتر ،کندتر میشود بهطوریکه در عیار
)( 011 (kg/m3علیالخصوص در سولفات  )%2شیب مذکور رو به صفر شدن مینهد
(1شکل  01ب).

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

شکل  .1تغییرات مقدار ضرایب ’ aو ’( bبرای محاسبه  )CSLبا تغییر عیار سیمان
() ) 311(kg/m3) ،411(kg/m3) ،111(kg/m3برای نمونههای با سولفات  %1و %1
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ب)

در بخش دوم این تحقیق ،نمونههایی که با استفاده از سیمان تیپ دو ساخته شدهاند مورد

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .71تغییرات مقدار پارامتر  fcدر سنین مختلف بهازای عیارهای مختلف سیمان
() 411(kg/m3) ،111(kg/m3و ) ) 311(kg/m3در سولفات الف)  1%و ب) %1

آزمایش قرار گرفته است .بهمنظور دستیابی به مقاومت مناسب و شرایط پایایی بهتر در
معرض سولفات سدیم از کلرید باریم و هیدروکسید باریم بهعنوان دو افزودنی در ترکیب با
تکمحوری در مقابل زمان عملآوری و نگهداری برای نمونههای مذکور ارائه شده است.
بهمنظور مقایسه با نتایج سیمان تیپ  1که در بخش قبل ارائه شد،
3

منحنی تغییرات مقاومت-زمان برای سیمان تیپ  1با عیار )  311(kg/mنیز در شکل
 100ارائه شده است .بنابراین در شکل مذکور سه منحنی ذیل ارائه شده است:
 خاک-سیمان سولفاته ( )%1با سیمان تیپ  1و عیار )، 311 (kg/m3 -خاک-سیمان سولفاته ( )%1با سیمان تیپ  2و عیار ) + 311 (kg/m3کلرید باریم،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

سیمان تیپ دو با نسبت  1%/61استفاده شده است .در شکل  00تغییرات مقاومت فشاری
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 خاک-سیمان سولفاته ( )%1با سیمان تیپ  2و عیار ) + 311 (kg/m3هیدروکسیدباریم.

همانند بخش قبل ،برای ارزیابی میزان اثرپذیری ،از پارامتر  CSLاستفاده شده است.
یادآور میشود  CSLدرصد اختالف مقاومت در هر سن از گروه مورد نظر نسبت به
مقاومت نمونههای کنترل (سیمان تیپ پنج با عیار ) 311 (kg/m3و بدون سولفات،
 )Vs0c300در همان سن است .تغییرات  CSLنسبت به زمان برای سه گروه فوقالذکر در
شکل  02ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

شکل  .71تغییرات  CSLمقاومت فشاری تکمحوری در مقابل زمان برای سیمان تیپ  1و سیمان
تیپ دو با عیار ) 411 (kg/m3در ترکیب با کلرید باریم و هیدروکسید باریم در شرایط سولفات
%1

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .77تغییرات مقاومت فشاری تکمحوری در مقابل زمان برای سیمان تیپ  1و سیمان تیپ
دو در ترکیب با کلرید باریم و هیدروکسید باریم در شرایط سولفات %1
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چنانکه در شکلهای فوق مشاهده میشود ،ترکیب خاک با افزودنیهای باریم ،مقاومت
فشاری بیشتری (حدود  2/0تا  3/3برابر در  362روز) نسبت به خاک-سیمان حاوی سیمان
تیپ پنج نتیجه داده است.
چنانکه از تحقیقات مشابه بتن در مجاورت سولفات [ ]30نتیجه شده است ،هیدروکسید
باریم میتواند به نحو مؤثری از کاهش مقاومت فشاری در برابر سولفات جلوگیری کند.
بهطوریکه در تحقیق حاضر نیز مشاهده میشود که افزودنی هیدروکسید باریم در مقایسه با
کلرید باریم (با همان نسبت اختالط) بهتر توانسته است عملکرد سولفات را کنترل کند،
این مقدار در حدود  %31است و روند کاهش مقاومت در آن همچنان پیشرونده است.
نکته حائز اهمیت دیگر که از نمودارهای ارائه شده قابلاستخراج است آنکه هیدروکسید
باریم تا  90روز مقاومتهایی بزرگتر از ترکیب خاک-سیمان حاوی ) 311 (kg/m3سیمان
تیپ پنج و فاقد سولفات (نمونههای کنترل) نتیجه داده است.
با توجه به اختالف عمده تحقیقات خاک-سیمان و بتن که اغلب در سنین کم قابل توجه
است ،مؤلفا ن در این تحقیق سعی کردند که با کاهش فواصل زمانی مورد آزمایش تا 362
روز ( 28،02،63،90،0،3،0روز) و افزایش نمونههای هم سن ،دقت تعیین روند تغییرات
پارامتر مقاومت فشاری تک محوری را در این بازه زمانی افزایش دهند و همچنین با رعایت
شرایط ساخت نمونه در آزمایشگاه کیفیت نمونهها را افزایش داده بهنحوی که پراکندگی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

بهطوریکه در  362روز مقدار  CSLبه زیر  %01محدود شده است حالآنکه در کلرید باریم

نتایج بهدست آمده از نمونههای هم سن و هم گروه ناچیز شد .با این وجود هرچند روند
تغییرات بعد از  362روز تاحدودی با توجه به منحنی های بهدست آمده قابل پیشبینی است،
زمانی طوالنیتر انجام شود.
عکسهای میکروسکوپی )(SEM
عکسهایی که با بزرگنمایی  011و  3111از نمونههای دارای )،211(kg/m3
) 311(kg/m3و ) 011(kg/m3سیمان ضد سولفات تیپ پنج در سن  362روز در معرض
سولفات تهیه شده ،در شکل  03ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

لیکن پیشنهاد میشود در صورت نیاز به تدقیق نتایج ،در ادامه ،تحقیقات وسیعتری با بازه
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الف) Vs2c200

ب) Vs2c300

ج) Vs2c400

بزرگنما
یی
011

یی
3111

شکل  .74عکسهای  ،SEMتغییرات مورفولوژی ریزساختارها که در سولفات  %1ایجاد شده
است بهازای عیارهای مختلف سیمان تیپ پنج الف)) ،111 (kg/m3ب)) ،411 (kg/m3ج)
) 311 (kg/m3؛ باال :بزرگنمایی  711و پایین :بزرگنمایی 4111

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

بزرگنما

چنانکه در عکسهای با بزرگنمایی  011مشاهده میشود ،با افزایش مقدار سیمان ،خلل
بزرگنمایی  3111نیز مشاهده میشود که هرچه میزان سیمان ضد سولفات بیشتری در
نمونه بهکار برده شده است ،محصوالت تخریبی کمتری شکل گرفته است و خلل و فرج
بهوسیلۀ محصوالت هیدراتاسیون سیمان پر شده است [ ،]00و با ایجاد جسمی توپر مقاومت
مجموعه در مقابل سولفات افزایش یافته است.
در 1شکل  00عکسهای  SEMمربوط به ترکیبات سیمان تیپ دو (عیار )(kg/m3
 )311با دو افزودنی کلرید و هیدروکسید باریم در معرض سولفات سدیم ( )%1تا سن 362

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

و فرج نمونه کمتر شده است و محصوالت سیمانی بیشتری دانهها را در بر گرفته است .در
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روز ارائه شده است .چنانکه در عکسهای با بزرگنمایی  011و  3111مشاهده میشود،
تغییر مورفولوژی در مورد کلرید و هیدروکسید باریم حاکی از عملکرد آنها در کاهش
تمرکز سولفات در ترکیبات سیمانی و اجتناب از توسعۀ روند تولید محصوالت تخریبی در
خاک-سیمان است که این امر باعث میشود خلل و فرج بهوسیلۀ محصوالت هیدراتاسیون
سیمان پر شود [ ،]00و با ایجاد جسمی توپر به افزایش مقاومت مجموعه در مقابل سولفات
منتج شده است .تحقیقات مشابه روی بتن [ ]32نیز تأییدکنندۀ نتایج بهدست آمده در این
تحقیق است بهنحوی که بیان میدارد سیمان در ترکیب با هیدروکسید باریم ریزساختارهای
میشود.
الف) IIs5c300CB

ب) IIs5c300HB

بزرگنمایی
111

01،111

شکل  .34عکسهای  ،SEMتغییرات مورفولوژی ریزساختارها که در سولفات  1%ایجاد شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

بزرگنمایی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

متراکمتری بهوجود میآورد و محصوالت خوردگی (نظیر گچ و اترینگایت) کمتری تولید
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است بهازای عیار ) 411 (kg/m3سیمان تیپ دو در ترکیب با الف) کلرید باریم ،ب)
هیدروکسید باریم؛ باال :بزرگنمایی  111و پایین :بزرگنمایی 71111

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده در دو بخش تحقیق حاضر بدینصورت قابل جمعبندی است:
بخش اول
از نتایج این بخش مشاهده میشود که با تعریف  fcمطابق با توصیه  ،FHWAدر حالت

سولفات  ،%1برای هر سه عیار سیمان مصرفی () 311)+(kg/m ،211(kg/m3و
که خود بر درستی روند آزمایشهای انجام شده صحه میگذارد.

در حالتهای خاک-سیمان سولفاته ( %2و ،)1%روند افزایش مقاومت نسبت به زمان تا
سن مشخصی افزایشی و لگاریتمی است .زمان رسیدن به نقطۀ عطف نمودار  qu-tو تبدیل
روند افزایش مقاومت به کاهش و درواقع خروج از روند لگاریتمی ،متناسب با عیار سیمان
مصرفی و درصد سولفات موجود متغیر است.
مشاهده روند تغییرات  fcدر حاالت سولفات  %2و 1%بیانگر آن است که افزایش میزان
عیار سیمان ضدسولفات نقش تعیینکنندهای در میزان محدودسازی اثرات حمله سولفاتی
دارد؛ بهعنوان شاهدان این پدیده میتوان اوالٌ به زمان (سن) خروج از روند لگاریتمی در هر

سه منحنی () 311(kg/m3) ،211(kg/m3و ) )011(kg/m3اشاره کرد که در مورد سیمان

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

) )011(kg/m3رابطهای لگاریتمی با ضرایب مشابه با رابطه پیشنهادی  FHWAبهدست آمد

با عیار بیشتر سن مذکور بیشتر است و نقطۀ عطف دیرتری اتفاق میافتد که خود بیانگر
اثر مقابله سیمان ضد سولفات در مدتزمان بیشتر است و ثانیاً به شیب منحنی  fcکه بعد از
خروج از روند لگاریتمی ،در عیارهای باالی سیمان و سولفات کمتر کندتر میشود

شدن مینهد.
چنانکه در نتایج این بخش مشاهده میشود ،برای محدود ساختن اثرات سولفات با

غلظت  %2الزم است عیار سیمان ضد سولفات به بیش از ) 011 (kg/m3افزایش یابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

بهطوریکه در عیار )( (kg/m3علیالخصوص در سولفات  )%2شیب مذکور رو به صفر
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عکسهای  SEMبهخوبی نشان میدهند که نمونههای دارای سیمان بیشتر ،دارای تراکم
بیشتر و محصوالت تخریب کمتری است .این امر نتایج بهدستآمده از مقاومت تکمحوری
را نیز تأیید میکند.
بخش دوم

3

ترکیب خاک با سیمان تیپ دو (عیار )  )311 (kg/mبهاضافه افزودنیهای کلرید و
هیدروکسید باریم ،مقاومتهای بیشتری را نسبت به خاک-سیمان حاوی سیمان تیپ پنج (با
همان عیار سیمان) نتیجه داده است بهطوریکه  CSLدر  362روز برای سیمان تیپ دو و
عیار ) 311 (kg/m3در همان شرایط سولفاتی تا  %01هم پیش رفته است.

در ترکیب با سیمان تیپ دو ،افزودنی هیدروکسید باریم در مقایسه با کلرید باریم (با
همان نسبت اختالط) توانسته است بهتر عملکرد سولفات را کنترل کند بهطوریکه در 362
روز میزان  CSLبه کمتر از  %01محدود شده است؛ حالآنکه در ترکیب کلرید باریم این
مقدار در حدود  %31است و همچنان روند افزایشی دارد.

 از مقایسه نتایج حاصل از ترکیب سیمان تیپ دو با هیدروکسید باریم و سیمان تیپ
پنج فاقد سولفات (نمونههای کنترل) نتیجه میشود که گروه نخست تا سن  90روز
مقادیر بزرگتری از مقاومت تکمحوری بهدست آمده است که این مطلب شاهدی
است بر اثرات افزایش مقاومتی هیدروکسید باریم بهعنوان یک افزودنی.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

ترکیبات باریم به کمتر از  %31محدوده شده است؛ حالآنکه در رابطه با سیمان تیپ  1با

 عکسهای  SEMبهخوبی تغییر مورفولوژی و متراکمتر شدن ریزساختارهای سیمانی
را در مورد کلرید و هیدروکسید باریم نشان میدهند که ناشی از عملکرد آنها در
به افزایش مقاومت مجموعه در مقابل سولفات شده است.

 نتایج ارائه شده در این مقاله ،بر اساس آزمایشهای انجام شده روی مصالح معرفی
شده (سیمانهای ضد سولفات پرتلند و ماسه فیروزکوه) است .علی رغم گستردگی
قابلیت کاربرد سیمان پرتلند در اکثر خاکها ،با عنایت به نقش اساسی جنس ذرات
خاک در ترکیب شیمیایی مخلوط و تأثیر آن بر مقاومت مخلوط خاک-سیمان ،پیشنهاد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1400.15.2.4.1

کاهش تمرکز سولفات و محصوالت سولفاتی در ترکیبات سیمانی است .این امر منتج
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0011  تابستان2  شمارۀ، جلد پانزدهم،نشریۀ زمینشناسی مهندسی

 آزمایشهای مشابه،میشود قبل از بهکارگیری نتایج این تحقیق در خاکهای دیگر
.انجام شود
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