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مطالعه امکانسنجی تثبیت خاک ماسهای با ژئوپلیمر بر پایه پوزوالن طبیعی و پودر شیشه
محمد صباغگل ،وحید توفیق

*

دانشکده مهندسی عمران و نقشهبرداری ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران

چکیده :در مهندسی ژئوتکنیک ،بهسازی خاکهای مسئلهدار با افزودنیهای شیمیایی سابقه طوالنی دارد .در سالیان اخیر آثار
نامطلوب زیستمحیطی سیمان پرتلند ،به عنوان پرمصرفترین ماده ساخت و متداولترین افزودنی شیمیایی در تثبیت خاک،
مورد توجه متخصصان صنعت ساخت جهان قرار گرفتهاست .در این راستا میتوان ،مواد ژئوپلیمری و فعالشده قلیایی را بهترین
جایگزین سیمان پرتلند مطرح کرد .در این مطالعه از ژئوپلیمر بر پایه پوزوالن طبیعی 1برای تثبیت خاک ماسهای استفاده
شدهاست .همچنین تالش شدهاست تا از خواص شیمیایی پودر شیشه به عنوان یک ماده ضایعاتی برای جایگزینی پوزوالن
طبیعی استفاده شود .محلول فعالکننده دو نوع بوده است .نوع  Іترکیب سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات مایع و نوع  Пشامل
غلظتهای مختلف سدیم هیدروکسید است .عالوه بر آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده که معیار اصلی مقایسه نمونهها
بوده است ،تحلیل پراش اشعه ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMجهت بررسی ریزساختاری ترکیبات
ژئوپلیمری انجام شدهاست .نتایج نشان میدهد که با افزایش مقدار پوزوالن و فعالکننده ،مقاومت فشاری محدودنشده افزایش
مییابد .همچنین با افزایش غلظت فعالکننده نوع  ،Пمقاومت فشاری محدودنشده نمونهها افزایش مییابند .مقاومت های
بهدستآمده ،با مقاومت نمونه های تثبیتشده با سیمان مورد مقایسه قرار گرفته شدهاست .نتایج تحلیل ریزساختاری نشاندهنده
واکنش شدید افزودنیهای شیمیایی و تشکیل ژل آلومینوسیلیکاتی در ترکیبات ژئوپلیمری است.

1-1مقدمه
در مهندسی ژئوتکنیک مواجهه با زمینهای سست و کمبود فضای
مناسب برای ساخت و اجرای پروژههای مهم ،نیاز به بهسازی زمین را
افزایش داده است .تثبیت خاک با مواد شیمیایی موجب افزایش مقاومت
و بهبود رفتار خاک میشود .تاکنون سیمان پرتلند 2بهوفور مورد استفاده
قرار گرفتهاست و خواص فیزیکی و شیمیایی آن عمدت ًا مشخص شدهاست.
سیمان پرتلند ( )PCیکی از متداولترین مصالح ساخت در سراسر جهان
است که در مهندسی عمران کاربرد گستردهای دارد .در سال  2006مقدار
تولید کل سیمان پرتلند 2560میلیون تن ( )Mtبوده است که پیشبینی
میشود در سال  2050در کمترین مقدار به  3680 Mtو در بیشترین مقدار به
 4380 Mtبرسد که بخش عمدهای از آن را کشورهای درحالتوسعه سهیم
هستند [ .]1تخمین زده میشود که به ازای تولید هر تن سیمان پرتلند ،حدود
 1تُن کربندیاکسید ( )CO2آزاد میگردد [ .]2صنعت سیمان به تنهایی
 %5-8کل کربندیاکسید تولیدشده در جهان را منتشر میکند [.]3
*نویسنده عهده دار مکاتباتv.toufigh@kgut.ac.ir :

تاریخچه داوری:
دریافت 11 :تیر 1396
بازنگری 24 :دی 1396
پذیرش 25 :دی 1396
ارائه آنالین 26 :دی 1396
کلمات کليدي:
تثبیت خاک
ژئوپلیمر
پوزوالن طبیعی
پودر شیشه
فعالسازی قلیایی

از طرف دیگر استفاده پیوسته از منابع رس و آهک و صرف انرژی
زیاد حرارتی در تولید سیمان پرتلند ،از عیوب دیگر آن است .مجموع این
دالیل موجب کاهش اقبال به استفاده از سیمان پرتلند و تالش جهت یافتن
جایگزینی برای آن شدهاست .در سالهای اخیر ،تکنولوژی ژئوپلیمر 3و
فعالسازی قلیایی توسعه یافته و در آییننامههای ساخت چندین کشور وارد
شدهاست [ .]4در این تکنولوژی میتوان از ضایعات صنعتی /پوزوالنهای
طبیعی به عنوان ماده پایه استفاده کند .داویدوویچ 4با مرور تحقیقات مختلف
اظهار داشت که انواعی از سیمانهای ژئوپلیمری میتوانند موجب کاهش
 62-90درصدی انتشار کربندیاکسید در مقایسه با سیمان پرتلند شوند
[ .]5در حوزه ژئوپلیمر و فعالسازی قلیایی و بهسازی خاک ،تحقیقات بسیار
محدود است و اخیراً مورد توجه قرار گرفتهاست.
از طرفی تنها در سال  2007حدود  89/4 Mtشیشه ضایعاتی در جهان
تولید شده که  89درصد آن از نوع سود-آهک( 5شامل شیشههای ظروف و
تخت و )..بوده است [ .]6شیشه ضایعاتی به دلیل شباهت ترکیباتش به ماسه،
مورد تحقیق محققان صنعت ساخت قرار گرفتهاست .استفاده از ضایعات
3 Geopolymer
4 J. Davidovits
5 Soda-lime

1 Natural Pozzolan
2 Portland Cement
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در صنایع و مصالح ساخت ،عالوه بر اینکه به پایداری محیطزیست کمک
میکند ،از هزینههای اشغال زمین ،حملونقل ،دفع و نگهداری آنها میکاهد.
استفاده از ضایعات شیشه به عنوان مصالح دانهای و یا مکمل سیمان در
ساخت بتن موردبررسی قرار گرفتهاست که نتایج مطلوبی داشته است [ 7و
 .]8شائو و همکاران 1با بررسی خواص شیمیایی پودر شیشه ( 2)GPنتیجه
گرفتند پودر شیشه در اندازه کوچکتر از  38میکرون یک ماده پوزوالنی
است و جایگزین کردن  %30سیمان پرتلند با آن ،خواص بتن حاوی آن
را بهبود میبخشد [ .]9همچنین اسوارز ]10[ 3و نسار و سروشیان ]11[ 4به
ترتیب  %10و  %20را مقدار بهینه پودر شیشه در بتن برای جایگزین کردن
با سیمان پیشنهاد دادند.
ژئوپلیمر ،پلیمری غیر آلی است که طی بسپارش آلومینا ( )Al2O3و
سیلیکا ( )SiO2که با به اشتراک گذاشتن تمام اتمهای اکسیژن و قرار دادن
کاتیون قلیایی /قلیایی خاکی در ساختاری سهبعدی همراه است ،زنجیرههای
مکرر پلیمری را به وجودآورند [ 12و  .]13فرمول کلی پیوندهای ژئوپلیمری
به صورت:
]M [-(SiO ) - AlO -
n

2

2 q

کائولین تثبیت کردند و آزمایشهای مقاومت فشاری و ریزساختاری روی
نمونهها انجام دادند [ .]23نتایج تحقیق حاکی از این بود که با افزایش
غلظت ژئوپلیمر مقاومت فشاری محدودنشده ،کرنش گسیختگی و مدول
یانگ نمونه تثبیتشده افزایش یافته و کرنش انقباضی کاهش یافته است.
همچنین کریستلو و همکاران به تثبیت خاک سست پرداختند که فعالکننده
( 8)A.Aمورد استفاده سدیم هیدروکسید و ماده اولیه خاکستر بادی بوده
است .نتیجه جالب این تحقیق مقاومت  3/7برابری ترکیبات فعالشده قلیایی
نسبت به سیمانی در بلندمدت است [ .]24نتایج آزمایشهای سهمحوری
نشان داده است این مواد دارای سختی باالیی هستند و نمونه تثبیتشده
در پی کاهش حجم اولیه ،افزایش حجم زیادی را داشته است [ .]25عموم ًا
پتاسیم هیدروکسید عملکرد بهتری از سدیم هیدروکسید دارد [ ،]26اما باید
به قیمت بیشتر این محلول نسبت به سدیم هیدروکسید توجه داشت .به علت
قیمت کمتر سدیم هیدروکسید ،اکثر تحقیقات با این ماده انجام شدهاست.
تاکنون تحقیقات انجامگرفته در تثبیت خاک با افزودنیهای ژئوپلیمری،
عمدت ًا بر پایه خاکستر بادی انجام شدهاست .این مسئله برای برخی کشورها
مانند ایران که دارای این ماده نیستند ،مطلوب نیست .بنابراین نیاز است تا
امکان استفاده از دیگر مواد نیز بررسی شود .پیش از این خواص پوزوالنی
پوزوالنهای طبیعی به عنوان یک منبع آلومینوسیلیکات آمورف تحقیق
شدهاست [ .]27پوزوالنهای طبیعی شامل خاکسترهای آتشفشانی ،توفها،
شیلها و زمینهای دیاتوماسئوی هستند که در مناطق مختلف دنیا وجود
دارند [ .]28جعفری و رمضانیانپور ،پوزوالن طبیعی را به عنوان مکمل در
ساخت بتن ژئوپلیمری مورد بررسی قرار دادند [ .]29نتایج تحقیقات انجام
شده در تولید بتن و سیمان ژئوپلیمری با پوزوالن طبیعی ایرانی نتایج مطلوبی
را در بر داشتهاست .همچنین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی پنج نوع از
پوزوالنهای طبیعی ایران شامل پوزوالنهای سیرجان ،رفسنجان ،تفتان،
شاهیندژ و سهند به منظور تولید بتن ژئوپلیمری بررسیشدهاست .نتایج
نشان میدهد که پوزوالن طبیعی تفتان از سایرین واکنشپذیری بهتری دارد
[ .]30همچنین نجفیکانی و اهللوردی نیز با ساخت مالت ژئوپلیمری بر پایه
پوزوالن تفتان ،به بررسی خواص مهندسی آن پرداختند [.]31
هدف از انجام این تحقیق بهبود مقاومت خاک ماسهای با استفاده
از ژئوپلیمر بر پایه پوزوالن طبیعی تفتان است .پوزوالن طبیعی تفتان،
فعالکننده قلیایی و پودر شیشه مواد مورد استفاده برای تثبیت خاک ماسهای
هستند .محلول فعالکننده دو نوع است .نوع  Іترکیب سدیم هیدروکسید و
سدیم سیلیکات مایع و نوع  Пشامل غلظتهای مختلف سدیم هیدروکسید
است .در ابتدا مقادیر مختلف پوزوالن و فعالکننده نوع  Іباهم ترکیب و مورد
آزمایش مقاومت فشاری تک محوری قرار گرفتهاست .سپس غلظتهای
مختلف فعالکننده نوع  Пو امکان جایگزینی پودر شیشه به عنوان بخشی
از پوزوالن موردبررسی قرار گرفتهاست .عالوه بر آزمایش مقاومت فشاری
محدودنشده ( )UCSکه روی همه نمونهها انجام شدهاست ،ریزساختار

n

است که در آن  Mکاتیون قلیایی /قلیایی خاکی n ،درجه بسپارش و
 zنسبت مولی  Si/Alاست .دوام خوب مواد ژئوپلیمری [ ]16-14میتواند
ضعف سیمان پرتلند در دوام را پوشش دهد .نتایج آزمایشهای محققین در
بررسی دوام تثبیتکننده ژئوپلیمری در دورههای تر-خشک ،ذوب-انجماد
[ ]19-17و زمینهای خورنده [ 20و  ،]21نشاندهنده عملکرد قابلرقابت و
برتر این مواد نسبت به تثبیتکنندههای سنتی (سیمان و آهک) است .عالوه
بر وجود سیلیکا و آلومینای سرشار ،در تاریخچه تولید یا فرآوری ماده خام
های بسیار باال ،بسیار مهم است .زیرا مواد با قرار
ژئوپلیمر ،تجربه حرارت ِ
گرفتن در دماهای باال ،دچار تغییر ساختار مولکولی میشوند .این فرایند
ساختار منظم و کریستالی ماده را _که ماده واکنشپذیری اندک دارد_ به
حالت آمورف (غیرکریستالی) _که واکنشپذیری به شدت افزایش مییابد_
تغییر میدهد .حرارت باال موجب باز چینش یونهای اکسیژن و آلومینیوم
و از بین بردن رطوبت درون ساختاری ماده خام میشود [ .]13این فرآیند
برای پوزوالن طبیعی ( 5)NPو خاکستر آتشفشانی به صورت طبیعی و برای
خاکستر بادی و سربارههای صنعتی به شکل مصنوعی اتفاق میافتد.
در این راستا ،کریستلو و همکاران 6در سال  2011با بررسی آزمایشگاهی
مواد فعالشده قلیایی در تثبیت خاک ،چند ترکیب را به صورت اختالط
عمیق اجرا کردند [ .]22ژنگ و همکاران 7خاک رس را با ژئوپلیمر بر پایه
1 Y. Shao et al.
2 Glass Powder
3 N. Schwarz
4 R. Nassar and P. Soroushian
5 Natural Pozzolan
6 N. Cristelo et al.
7 M. Zhang et al.

8 Alkaline Activator
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نمونههای ژئوپلیمری منتخب با تحلیل پراش اشعه ایکس )XRD( 1و
میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( 2بررسی شدهاست.

2-22-2پوزوالن طبیعی
پوزوالن طبیعی تفتان از منطقه کوه آتشفشانی تفتان در استان سیستان
و بلوچستان در ایران تهیهشدهاست .ترکیبات شیمیایی پوزوالن که از طریق
طیفسنجی فلوئورسانس اشعه ایکس ( 3)XRFبهدستآمده ،در جدول 1
ارائه شدهاست .همچنین دانهبندی پوزوالن با دستگاه تحلیل اندازه ذرات با
لیزر بهدستآمده است (شکل  .)1مشاهده میشود که بیش از  %90ذرات
کوچکتر از  36 µmهستند .بر اساس تحقیقات پیشین ،ریز بودن ذرات
پوزوالن با واکنشدهندگی آن رابطه مستقیم دارد و این بر کسب مقاومت
نمونه بسیار مؤثر است [.]27

2-2مواد
 2-22-2خاک
خاک مورد استفاده ماسه است که از حاشیه اتوبان هفت باغ علوی
در محور کرمان -ماهان برداشته شده و به آزمایشگاه منتقل شدهاست.
نمودار دانهبندی بر اساس استاندارد  ]32[ ASTM D422-63مطابق شکل
 1میباشد .بر اساس طبقهبندی متحد ،خاک موردنظر در دسته ماسه بد
دانهبندی شده ( )SPقرار گرفتهاست و بیش از  % 80از ذرات خاک در
محدوده  0/1-0/3 mmهستند .نتایج آزمایش تراکم استاندارد خاک بر
اساس  ]33[ ASTM D698در شکل 2ارائه شدهاست که مطابق آن رطوبت
بهینه  %14است.

2-22-2پودر شیشه
شیشه مورد استفاده در این مطالعه حاصل از پودر کردن شیشههای
ساختمانی ضایعاتی است .پودر تهیهشده از الک شماره  200عبور داده شد
و سپس مورد استفاده قرار گرفت .توزیع دانهبندی این پودر نیز با دستگاه
لیزر بهدست آمده است که در شکل  1مشاهده میشود .مطابق این شکل
 %90ذرات شیشه کوچکتر از  80 µmهستند .ترکیبات شیمیایی پودر
شیشه مورد استفاده با طیفسنجی فلوئورسانس اشعه ایکس بهدستآمده و
در جدول  1آورده شدهاست که نکته شاخص آن مقدار زیاد کلسیم ()CaO
در آن است.
 2-22-2فعالکننده قلیایی
بخش مایع در مواد ژئوپلیمری و فعالشده قلیایی ،فعالکننده است .جهت
ساخت فعالکننده ،سدیم سیلیکات مایع ( )SSبا خلوص  % 98-99و مدول
(نسبت  3/17 )Na2O /SiO2به صورت محلول صنعتی خریداریشده که
شامل  % 58/63آب % 10/07 ،سدیم اکسید ( %31/9 ،)Na2Oسیلیکا
( )SiO2و  %0/63ناخالصی شامل اکسید پتاسیم ،لیتیم ،سرب و منگنز
است .همچنین محلول سدیم هیدروکسید ( )SHبا انحالل پولکهای سدیم
هیدروکسید در آب به دست میآید که تا زمان خنکشدن به دمای اتاق نباید
از آن استفاده شود .این محلول با خلوص  % 99و در غلظتهای  8 ،6و 10
موالر ( )Mتهیه شد .با استفاده از این مواد ،دو نوع فعالکننده  Іو  Пساخته
شد .فعالکننده نوع  Іاز ترکیب  SSو  SHبا نسبت وزنی SS/SH =1/43
و نسبت مولی  Si/Na =1/25و فعالکننده نوع  ،Пشامل سدیم هیدروکسید
در غلظت های  8 ،6و  10 Mبودهاست.

شکل  .1منحنی توزیع دانهبندی خاک ،پوزوالن طبیعی و پودر
شیشه
Fig. 1. Particle size distribution of soil, natural
pozzolan, and glass powder

شکل  .2منحنی تراکم استاندارد خاک
Fig. 2. Standard compaction curve of soil

1 X-ray diffraction
2 Scanning Electron Microscopy

3 X-Ray Fluorescence Spectroscopy
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جدول  .1ترکیبات شیمیایی پوزوالن طبیعی و پودر شیشه (درصد وزنی)
(%.Table. 1. Chemical Composition of natural pozzolan and glass powder (wt
ترکیب

SiO2

Al2O3

نام ترکیب

سیلیکا

آلومینا

CaO

MgO

Na2O

Fe2O3

K2O

کلسیم اکسید سدیم اکسید منیزیم اکسید آهن( )IIIاکسید پتاسیم اکسید

SO3
گوگرد تریاکسید

پوزوالن طبیعی

56/4

14/9

10

4/7

2

5/6

2/7

0/23

پودر شیشه

66/5

0/64

11/5

15/8

4/4

0/44

0/39

0/3

 ،LOIکاهش وزن نمونه ( )%طی یک ساعت قرارگیری درون کوره در دمای  1030برای پوزوالن  2/68و برای پودر شیشه صفر میباشد.

شیشه طرح شدهاند .این ترکیبات ازنظر مقدار فعالکننده و پوزوالن مشابه
 32 Aهستند .ترکیبات دسته ( 3کنترل) شامل نمونههای حاوی سیمان
پرتلند (نوع  )Пو پوزوالن بدون فعالکننده ( )NAPاست که برای بررسی و
مقایسه عملکرد ترکیبات ژئوپلیمری آزمایش شدهاند.

3-3روش آزمایش
با توجه به نتایج آزمایش تراکم استاندارد ،رطوبت بهینه  %14است که
با افزودن پوزوالن و پودر شیشه به خاک تغییری نمیکند .این مسئله توسط
محققین دیگر نیز مشاهده و گزارششدهاست [ 23و  ]34و میتواند بهواسطه
یکسان بودن نرخ جذب آب دانههای پوزوالن و پودر شیشه با خاک باشد.
همه نمونهها با انرژی تراکم یکسان و در رطوبت بهینه در قالب استوانهای
به قطر  5 cmو ارتفاع  10 cmمتراکم شدهاند" .آب اضافی" مقدار آب الزم
(با کسر آب فعالکننده) ،برای رسیدن نمونه به رطوبت بهینه است .جهت
ساخت نمونه" ،آب اضافی" و فعالکننده به صورت یک محلول یکنواخت به
جامدات اضافهشده و پس از قالبگیری بالفاصله از قالب خارج و در دمای
محیط نگهداری شدند.
1
با توجه به مبنای هیدراتاسیونی واکنش سیمان پرتلند  ،تنها نمونههای
ساختهشده با سیمان پرتلند به مدت  3روز در پالستیک آببند شده تا از
رطوبت آنها دیرتر کاسته شود و مدت بیشتری به رطوبت دسترسی داشته
باشند ،و سپس از پالستیک خارج شدند .پس از طی شدن زمان عملآوری
روی هر نمونه آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده مطابق استاندارد
 ]35[ ASTM D2166با نرخ بارگذاری  1/2 mm/minانجام شد .برای
ارزیابی بهتر و امکان بازسازی ،هر نمونه با سه بار تکرار ساختهشده و میانگین
آنها گزارششدهاست.
ترکیبات موردنظر در سه دسته و با اهداف متفاوتی ساخته شدهاند
(جدول  .)3در دسته ( 1نشان دادهشده با حرف  )Aپوزوالن طبیعی ( )NPو
فعالکننده ( )A.Aنوع  ،Іدر سه نسبت پوزوالن به خاک ( خاک،0/2 )NP/
 0/3و ( 0/45به ترتیب با ارقام  3 ،2و  4بعد از  )Aو سه نسبت فعالکننده
رقم دوم  2 ،1و )3
به پوزوالن ( 0/3 ،0/2 )A.A/NPو ( 0/45به ترتیب با ِ
استفاده شدهاست .بررسی اثرات تغییر نوع و غلظت فعالکننده و جایگزینی
پوزوالن با پودر شیشه ( )GPدر دسته  2انجام شدهاست B6 ،B8 .و B10
به ترتیب با غلظتهای  8 ،6و  10 Mفعالکننده نوع  Пو ترکیبات GP10،
 GP20و  GP30با جایگزینی به ترتیب  20 ،10و  % 30پوزوالن با پودر

 4-4نتایج و بررسی
4-44-4خواص مکانیکی
4-44-44-4مقاومت فشاری محدودنشده نمونهها در نسبتهای مختلف
پوزوالن و فعالکننده
مقاومت فشاری محدودنشده خاک بکر در سه دوره عملآوری 28 ،7
و  90روز به ترتیب  0/495 ،0/385و  0/560 MPaاست که همراه با
دیگر نمونهها در شکل  -3الف آمده است .بر این اساس ،مقاومت خاک
از  7تا  90روز  1/5برابر شدهاست .افزایش مقاومت خاک را میتوان به
چسبندگی بیشتر بخش ریزدانه آن نسبت داد .شکل  ،3نتایج مقاومت فشاری
محدودنشده ترکیبات دسته  1را در  28 ،7و  90روزگی نشان میدهد .شکل
 3–aمقادیر مقاومت فشاری ترکیباتی که دارای کمترین میزان پوزوالن (
یعنی  =0/2خاک )NP/هستند را در سه مقدار متفاوت فعالکننده (،0/2
 0/3و  )0/45نشان میدهد .مطابق نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که
با افزایش دوره عملآوری ،مقاومت فشاری نمونه افزایش مییابد .همچنین
با افزایش فعالکننده مقاومت فشاری نمونهها افزایش یافته است که این
افزایش به دلیل انجام واکنش بیشتر بهواسطه فعالکننده بیشتر میباشد.
به عبارتی فعالکننده بیشتر ،انحالل آلومینا و سیلیکا بیشتر و تشکیل ژل
آلومینوسیلیکاتی بیشتر و درنتیجه مقاومت بیشتر میشود .رفتار نسبت ًا مشابه
در سری ترکیبات ( A3شکل  -3ب) و ( A4شکل -3ج) دیده میشود و
همانند سری  A2با افزایش مقدار فعالکننده و افزایش دوره عملآوری،
مقاومت فشاری نمونهها افزایش یافته است.
افزایش مقاومت  A21در سنین مختلف کمتر از خاک بکر است .درواقع
افزودن این مقدار پوزوالن و فعالکننده نهتنها موجب بهبود مقاومت خاک
نمیشود ،بلکه بهمانند یک ماده اضافی موجب تضعیف آن شدهاست .علت

1 hydration reaction of Portland cement
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همچنین با مقایسه بیشترین مقاومتها در شکل  ،4نقش مقدار
پوزوالن را میتوان مشاهده کرد .کم بودن پوزوالن در  A23مانع ادامه
واکنشها و تشکیل ژل آلومینوسیلیکاتی میشود .افزایش مقدار پوزوالن
در  A33و  ،A43موجب افزایش یونهای سیلیکا و آلومینا و در نتیجه
تشکیل زنجیرههای طوالنیتر پلیمری و توسعه مقاومت فشاری در ترکیبات
شدهاست.

این رخداد ،کم بودن فعالکننده و به تبع آن زیادشدن آب اضافی ،و درنتیجه
کاهش  pHجزء مایع است .زیرا  pHیک عامل مهم در شکسته شدن پیوند
بین عناصر در مواد اولیه است [ .]12از طرف دیگر ،ازآنجاکه واکنش بین
پوزوالن و فعالکننده محتمل است ،مطلب دیگری نیز میتوان مطرح کرد.
به نحوی که افزودن این مقدار افزودنی قادر نیست دانههای بزرگ خاک را
به هم بچسباند و تنها با چسباندن دانههای ریز رسی و سیلتی ،دانهبندی کلی
خاک را درشتتر کرده و دانهبندی ماسه درشتتر و در نتیجه بدتر از قبل
میشود .در واقع تغییر دانهبندی خاک یک عامل مؤثر در تثبیت خاک است
[ ]36که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.

جدول  .2طرح کلی مخلوطها
Table. 2. Mixture design
دسته

1

2

3

نام طرح

خاکNP1/

افزودنی* A.A2 /

G.P3/NP

خاک P.C4/

نوع A.A

A21

0/2

0/2

-

-

نوع  І

A22

0/2

0/3

-

-

نوع  І

A23

0/2

0/45

-

-

نوع  І

A31

0/3

0/2

-

-

نوع  І

A32

0/3

0/3

-

-

نوع  І

A33

0/3

0/45

-

-

نوع  І

A41

0/45

0/2

-

-

نوع  І

A42

0/45

0/3

-

-

نوع  І

A43

0/45

0/45

-

-

نوع  І

B6

0/3

0/3

-

-

نوع П – M6

B8

0/3

0/3

-

-

نوع П – M8

B10

0/3

0/3

-

-

نوع П – M10

GP10

0/27

0/3

0/03

-

نوع П – M10

GP20

0/24

0/3

0/06

-

نوع П – M10

GP30

0/21

0/3

0/09

-

نوع П – M10

PC7

-

-

-

0/07

-

PC15

-

-

-

0/15

-

PC30

-

-

-

0/3

-

NAP1

0/3

-

-

-

-

NAP2

0/45

-

-

-

-

-1پوزوالن طبیعی -2 ،فعالکننده -3 ،پودر شیشه -4 ،سیمان پرتلند * ،افزودنی با توجه به نوع نمونه پوزوالن طبیعی یا پوزوالن طبیعی +پودر شیشه
است.
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4-44-44-4تأثیر نوع و غلظت فعالکننده بر مقاومت فشاری
محدودنشده
بهمنظور بررسی اثر نوع فعالکننده در تثبیت خاک ،ترکیب A32
انتخابشدهاست .سه دلیل برای این انتخاب وجود دارد.
1
1 .1ترکیبات حاوی نسبت فعالکننده (نوع  )Іبه پوزوالن  0/45کارایی
مطلوبی ندارند و در عمل اجرای آنها دشوار است.
2 .2همواره استفاده از مقدار کمتر مواد موجب اقتصادیتر شدن طرح
میشود.
3 .3مقاومت مکانیکی بهدست آمده توسط این نمونه در 90روز 4/5
برابر مقاومت خاک بکر است.
مقاومت این نمونه با فعالکننده نوع  2/525 І ،MPaبه دست آمد .این
بار این نمونه با فعالکننده نوع ( Пسدیم هیدروکسید) و در سه غلظت ،6
 8و  10 Mساختهشدهاست .شکل  5نتایج مقاومت فشاری ترکیبات A32،
 B6، B8و  B10را نشان میدهد .با افزایش غلظت محلول فعالکننده از 6
به  8 Mو  8به  ،10 Mمقاومت فشاری در هر سه دوره عملآوری افزایش
یافته است .در  7و  28روز مقدار مقاومت فشاری ترکیب  A32به ترتیب
 7و  % 14کمتر از  B8است ،اما در  90روز  % 10بیشتر میشود .همچنین،
در مقایسه  A32و  B10مشخص میشود که استفاده از فعالکننده نوع П
با غلظت  10 Mموجب افزایش  7درصدی مقاومت شدهاست .بهاینترتیب،
محلول نوع  Пبا غلظت  10 Mنتیجه بهتری از بین فعالکنندههای موجود
نشان داد .لذا در ساخت نمونههای ( GPحاوی پودر شیشه) از فعالکننده نوع
 Пو با غلظت  10 Mاستفاده شدهاست.
شکل  .3تغییرات مقاومت فشاری محدودنشده با زمان عملآوری
برای ترکیبات الف)  ،A2ب)  A3و ج) A4
Fig. 3. UCS variations for a) A2, b) A3 and c) A4

شکل  .5اثر نوع و غلظت فعالکننده بر مقاومت فشاری
محدودنشده
Fig. 5. Effect of type and concentration of activator on
compressive strength

4-44-44-4جایگزین کردن پوزوالن با پودر شیشه
شکل  ،6تأثیر پودر شیشه بر مقاومت فشاری نمونه  B10را نشان
میدهد .مطابق مقادیر بهدستآمده ،مشاهده میشود که جایگزینی %10
پوزوالن با پودر شیشه تقریب ًا تأثیری بر مقاومت فشاری نمونه نداشته است.

شکل .4مقاومت فشاری محدودنشده در مقادیر مختلف پوزوالن و
با نسبت ثابت A.A/NP =0/45
Fig. 4. UCS in A.A/NP= 0.45 and different NP content

1 Workability
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همچنین جایگزینی  % 20آن مقاومت  7روزه نمونه را کاهش داده است،
اما مقاومت بلندمدت نمونه ( 28و  90روز) افزایش مییابد .مقاومت فشاری
محدودنشده  28روزه  %20و  90روزه  % 13افزایش داشتهاست .اما از طرفی،
استفاده از  % 30پودر شیشه بجای پوزوالن در نمونه  B10باعث کاهش
مقاومت نمونه در هر سه دوره عملآوری شدهاست.
استفاده از پودر شیشه به همراه سدیم هیدروکسید میتواند موجب تشکیل
سدیم سیلیکات شود [ 37و  .]38دستگاه اندازهگیری تغییر شکل نمونهها در
 7روز ،تغییر شکل حدوداً دو برابری را برای نمونههای  GP20 ،GP10و
 GP30نشان داد ،اما در  28و  90روز اینچنین نبود .بنابراین ،افزایش تغییر
شکل در نمونه  7روزه موجب کاهش مقاومت آن شدهاست .اما بعد از 7
روز ،شیشهی حلشده سخت شده و با گیرش کامل ،شرایط کسب مقاومت
متفاوت میشود .روند مقاومتهای  28و  90روز نشان میدهد ،انحالل پودر
شیشه و گیرش آن در بلندمدت تا  % 20جایگزینی ،اثر مثبتی داشته است اما
در  )GP30( % 30موجب کاهش  21درصدی مقاومت شدهاست .تحقیقات
در حوزه سیمان و بتن نیز عمدت ًا درصد بهینه جایگزینی سیمان با پودر شیشه
را  % 10-20گزارش کردهاند [.]7

افزایش مقاومت  NAP2در  7روزگی ،میتواند تنها به خاصیت پرکنندگی
پوزوالن در ماسه بد دانهبندی نسبت داده شود.
مقاومت فشاری محدودنشده ترکیبات حاوی سیمان پرتلند با ترکیبات
ژئوپلیمری منتخب در شکل  8کنار هم قرار داده شدهاست .با توجه به نتایج
با استفاده از مقدار کمتر ماده خام اولیه ،ترکیبات سیمانی عملکرد بهتری از
ترکیبات ژئوپلیمری داشتهاند .اما باید توجه داشت که سیمان مراحل فرآوری
کاملی که پس از تحقیقات گوناگون به بهینهترین حالت خود رسیده است را
طی کرده است .اما همانطور که در مقدمه گفته شد ،هدف استفاده از این
ترکیبات ،تولید کمتر گاز کربندیاکسید و مصرف کمتر آهک و رس به
عنوان منبعی که موارد مصرف مهمتری دارد ،است .در تولید هر تن سیمان
پرتلند 5000 MJ ،انرژی (که عمدت ًا صرف ساخت کلینکر میشود) و ton
 1/5منابع تمامشدنی شامل سنگآهک و رس مصرف میشود [ .]39استفاده
از سنگهای طبیعی ،به عالوه امکان به کاربردن مواد ضایعاتی همچون پودر
شیشه ،مزایایی است که این ماده جدید میتواند آن را محقق کند.

شکل  .7مقاومت فشاری محدودنشده ترکیبات فعال نشده
Fig. 7. UCS of non-activated samples
شکل  .6تأثیر جایگزینی پوزوالن با پودر شیشه بر مقاومت فشاری
محدودنشده
Fig. 6. Effects of the replacement of natural pozzolan
with glass powder on UCS

4-44-44-4مقایسه مقاومت فشاری با نمونه فعال نشده و سیمان
پرتلند:
نقش فعالکننده و آب در
ترکیبات  NAP1و  NAP2جهت تعیین تفاوت ِ
واکنشپذیری پوزوالن طبیعی آزمایششدهاست .بر اساس شکل  ،7ترکیب
پوزوالن و آب در نمونه  NAP1نهتنها موجب بهبود مقاومت خاک نشده ،بلکه
از مقاومت خاک اولیه نیز کمتر شدهاست .اما مقدار بیشتر پوزوالن (،)NAP2
مقاومت  7روزه خاک را  1/3برابر کرده است .مقایسه مقاومتهای بهدست
آمده در اینجا با ترکیبات ژئوپلیمری ،بهوضوح نشاندهنده نقش فعالکننده
در واکنش است .پوزوالن در صورت عدم حضور فعالکننده ،تنها با واکنش
پوزوالنی قادر به کسب مقاومت است .ازآنجاکه رخ دادن واکنش پوزوالنی
نیازمند آهک است [ ،]28لذا واکنش پوزوالنی نیز رخ نمیدهد .بنابراین

شکل  .8مقایسه مقاومت فشاری ترکیبات ژئوپلیمری با ترکیبات
حاوی سیمان پرتلند
Fig. 8. Comparison of compressive strength of
geopolymeric samples with Portland cement
samples
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تحلیل شیمیایی ،نسبتهای مولی  Na/Alو  Si/Alمحاسبهشدهاست ،که
این مقادیر برای دسته 1در جدول  3ارائهشدهاست .سدیم اکسید و سیلیکا به
شکل مونومر در  SSوجود دارند .بخش دیگر سیلیکا و سدیم اکسید از طریق
انحالل پوزوالن در فعالکننده به وجود میآید .اما آلومینیوم تنها از طریق
پوزوالن تأمین میشود.
در شکل  ،9تغییرات مقاومت فشاری در برابر  Si/Alو  Na/Alترکیبات
دسته  1نشان داده شدهاست .با توجه به شکل  ،9مشاهده میشود که با
افزایش  Si/Alو  ،Na/Alمقاومت فشاری افزایش مییابد .کریستلو و
همکاران و سینقی و همکاران 4نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند [44
و  .]45در یک مقدار ثابت پوزوالن ،افزایش فعالکننده در ترکیب ،موجب
افزایش هر دو نسبت میشود .درواقع دسترسی به سدیم اکسید و سیلیسیم
اکسی ِد آماده واکنش (به صورت مونومر) ،به تولید ژل آلومینوسیلیکاتی بیشتر
کمک میکند.

4-44-4تحلیل شیمیایی
ماهیت واکنشهای سیمان پرتلند شناختهشدهاست .اما لزوم شناخت
دقیقتر واکنشهای ژئوپلیمریزاسیون و محصوالت واکنش جهت درک تفاوت
در خواص مواد ژئوپلیمری مهم است .با مروری جامع از منابع موجود ،میتوان
مکانیزم کلی فعالسازی قلیایی و واکنشهای ژئوپلیمری را به اجمال بیان
کرد .افزایش  PHسطح دانههای ماده خام را برای واکنش آماده میکند.
همچنین وجود در محیط قلیایی ،تمایل دارد تا پیوندهای کواالنت Si-O-
 Si ،Al-O-Alو  Al-O-Siاز فاز شیشهای ماده خام را بشکند و یونهای
سیلیکا و آلومینا را به محلول منتقل کند .در همین زمان کاتیونهای قلیایی
 K+ ،Na+و  Ca+بار منفی اضافی مربوط به اصالح موقعیت آلومینیوم را
خنثی میکنند .این یونها ،با باز چینش پیوندهای  Si-Oو کاهش ظرفیت
تکمیل یونی مواد خام و انباشتن محصوالت تولیدی رویهم ،انباشتهای از
یونهای به شدت فعال را ایجاد میکنند .در این مرحله حرارتزایی زیادی
رخ میدهد .در ادامه این مرحله ،بسپارش 1ژلهای حلشده همراه با تهنشینی
یونهای  Siو  Alپیرامون نقاط هستهای 2به همراه اشتراک همه یونهای
اکسیژن و شکلگیری پیوندهای پایدار آلومینوسیلیکاتی رخ میدهد .تشکیل
ژل بهواسطه آبکافت 3و بسپارش سیلیکا و آلومینا است .این ژلها از جزءهای
پلیمری گرد با قطرهای 0/8-2 µmساخته شدهاست .داویدوویچ
اصلی
ِ
تعدادی از این پیوندها را نامگذاری کرد [ 13و  40و : ]41

جدول  .3نسبت شیمیایی عناصر
Table. 3. Chemical ratios

– poly(sialate): Si–O–Al–O
– poly(sialate-siloxo): Si–O–Al–O–Si–O
– poly(sialate-disiloxo): Si–O–Al–O–Si–O–Si–O

همچنین اگر در ترکیب به مقدار قابلتوجهی کلسیم وجود داشته باشد،
ترکیب کلسیم و جزءهای حلشده  Alو  Siکه از سطح ماده اولیه منتشر
شدهاست ،فاز ژلی  C-S-Hغالب را شکل میدهند .مواد خام مورداستفاده
دارای مقدار زیادی کلسیم نیستند ،لذا تشکیل ژل  CSHغالب محتمل
نیست .اما به دلیل وجود  %10کلسیم در پوزوالن ،تشکیل آن شدنی است
و اساس ًا به خاطر سریع انجام شدن این واکنش ،بخشی از مقاومت اولیه
نمونهها به این محصول مربوط است .اما بخش عمده محصوالت تولیدی
واکنشها ،ژلهای آلومینوسیلیکاتی گفتهشده هستند [ 24و  .]42ازآنجا که
سیمان پرتلند که کلسیم فراوان دارد به دوام کم در زمینهای خورنده مشهور
است ،استفاده از تثبیتکنندههای ژئوپلیمری که کلسیم کمی دارد ،این نوید
را میدهد که بتوان به تثبیتکنندههای بادوام باال دست یافت.
پیش از این (با استفاده از شبکه عصبی) عوامل مؤثر در پیشبینی
مقاومت فشاری محدود نشده خاک تثبیتشده با ژئوپلیمر بررسیشدهاست
[ ]43و نتایج نشان دادهاست که نسبتهای  Si/Alو  Na/Alبعد از مقدار
مواد اولیه ،مهمترین پارامترها برای پیشبینی مقاومت فشاری محدود نشده
خاک تثبیتشده با ژئوپلیمر بوده است .با توجه به مشخصات مواد و با یک

Si/Al

Na/Al

ترکیب

7/05

0/93

A21

7/05

0/92

A31

7/05

0/93

A41

7/37

1/13

A22

7/36

1/12

A32

7/38

1/14

A42

7/86

1/45

A23

7/82

1/43

A33

7/84

1/44

A43

شکل  .9تغییرات مقاومت فشاری محدود نشده با تغییر نسبت Na/
( Alمحور پایین) و ( Si/Alمحور باال

Fig. 9. UCS variations with change in ratios Na/Al
)(top axis) and Si/Al (down axis

1 Polycondensation
2 Nuclei point
3 Hydrolysis

4 B. Singhi et al.
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نداشتند .با توجه به اینکه تحلیل  XRDدر  90روزگی انجام شدهاست،
بنابراین امکان تشکیل مادهی کریستالی جدید وجود دارد .همچنین ممکن
است این کانی مربوط به خاک بوده باشد ،که در طی تحلیل شناخته نشده
باشد .همچنین فلچر و همکاران 2با بررسی نسبتهای مختلف Si/Al
ترکیبات ژئوپلیمری مشاهده کردند که ترکیبات با سیلیکای بیشتر ،مقادیر
کمتری فاز کریستالی نشان دادند [ .]46همانطور که پیشازاین نشان داده
شد ،نسبت  Si/Alنمونه  A32کمتر از  A33است (جدول  .)3لذا عدم
تشکیل قله مشابه در  A33میتواند به خاطر سیلیکای بیشتر آن ،و برعکس
تشکیل یک قله جدید در  A32به خاطر سیلیکای کمتر آن باشد.

4-44-4تحلیل ریزساختاری
4-44-44-4پِراش اشعه ایکس ()XRD
تحلیل پراش اشعه ایکس ( )XRDجهت شناسایی ترکیبات مواد به کار
میرود .این تحلیل برخالف طیفسنجی فلوئورسانس اشعه ایکس ()XRF
که فقط کمیت عناصر را بدون توجه به ساختار آنها ارائه میکند ،نحوه
قرارگیری عناصر کنار یکدیگر را نشان میدهد .شکل  ،10الگوهای پراش
خاک ،پوزوالن طبیعی تفتان ،نمونههای  A32و  A33که به ترتیب حاوی
( =0/3خاک NP /و  )A.A/NP =0/3و ( =0/3خاک NP/و A.A/=0/45
 )NPهستند بعد از  90روز عملآوری را نشان میدهد .الگوهای بهدستآمده
توسط نرمافزار  X’Pert HighScoreو با اعمال پایگاه اطالعاتی PDF2
به آن تحلیل شدهاست .بر اساس نتایج بهدستآمده ،خاک مورداستفاده دارای
کوارتز ( ،)Qکلسیت ( )Cو آلبایت ( )Aاست .پوزوالن تفتان دارای آنورتایت
( ،)Anکوردرایت ( )Coو یبوتایت ( )Bمیباشد .همچنین در نمونه A32
کوارتز ( ،)Qکلسیت ( ،)Cآلبایت ( )Aو کوردرایت ( )Coمشاهده شدند و
در  A33نیز کوارتز ( ،)Qکلسیت ( ،)Cآلبایت ( )Aشناسایی شدند .فرمول
تجربی این ترکیبات در جدول  4آورده شدهاست.
1
در تحلیل پراش اشعه ایکس ،مکان ،شدتِ قلهها و تغییرات آنها در
طی واکنش مبنای تحلیل نتایج قرار میگیرد .بهنحویکه حذف یک قله
یا کاهش شدید آن ،بیانگر واکنش دادن و از بین رفتن کانی مربوطه است.
ازآنجاکه شدتها به صورت نسبی باهم مقایسه میشوند ،برای مقایسه بهتر،
الگوها زیر هم قرار داده شدهاند .همچنین جابجایی مکان هر قله نشاندهنده
تغییر کانی است .که مشخص شدن این تغییرات تنها با نرمافزار ممکن است.
مطابق الگوهای بهدستآمده ،قلههای خاک در نمونههای تثبیتشده
مشاهده میشود .اما از شدت برخی ،در نمونههای تثبیتشده کاسته
شدهاست ،که در  2θبرابر  50و  60درجه این اتفاق به وضوح دیده میشود.
این مسئله بیانگر مصرف شدن مقداری از خاک طی فرآیند فعالسازی قلیایی
است .از آنجا که رس (موجود در ریزدانه خاک) میتواند خاصیت پوزوالنی
داشته باشد ،به نظر میرسد بخشی از ریزدانه خاک با فعالکننده واکنش داده
است .در رابطه با عملکرد پوزوالن نیز میتوان گفت که این ماده به مقدار
زیادی واکنش داده است .آنورتایت دارای منشأ ماگمایی و دگرگونی است
و از بین رفتن قلههای شدید آن در  26-30درجه ،نشاندهنده مشارکت
آن در واکنشها است .بیوتایت نیز در  A32و  A33به راحتی مصرف
شدهاست .همچنین کوردرایت در  A32از بین نرفته است ،اما در نمونه
 A33با فعالکننده بیشتر کام ً
ال واکنش داده است .بنابراین فعالکننده بیشتر
در  ،A33عالوه بر انحالل مقدار بیشتری از پوزوالن ،کوردرایت را نیز وادار
به انجام واکنش میکند.
بر اساس الگوهای  A32و  ،A33همه محصوالت واکنشها (بهجز
یک استثنا در  ،)A32آمورف هستند .در نمونه  A32و در  2θبرابر  30/3و
 55درجه دو قله جدید دیده میشوند که نه در پوزوالن و نه در خاک وجود

4-44-44-4میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
عکسبرداری الکترونی روبشی از نمونههای  A32و  A33انجام
شدهاست .این دو نمونه به ترتیب دارای مقاومت فشاری محدود نشده 2/525
و  7/500 MPaهستند .شکل  11تصاویر عکسبرداری الکترونی از این دو
نمونه را در بزرگنماییهای  500 x ،200 xنشان میدهد .مشاهده میشود

1 Peak

2 R. A. Fletcher et al.

جدول  .4فرمول شیمیایی ترکیبات شناساییشده (فرمول تجربی)
Table. 4. Empirical chemical formulas
O2Si

Quartz

CCaO3

Calcite

Al4.17 K 0.17 Mg 2 O18Si 4.83

Cordierite

Al2 CaO8Si 2

Anorthite

Al2 H 4 K 2 Mg 6 O 24Si 6
AlNaO8Si3

Biotite
Albite

شکل  .10الگوهای تحلیلشده  XRDخاک ،پوزوالن A32 ،و A33

Fig. 10. Analyzed XRD patterns of Soil, NP, A32 and
A33
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که ظاهر ماده تولیدشده دارای ساختار آمورف است .تصاویر مربوط به نمونه
A33ا (-11ب و -11د) ،ساختاری متراکمتر و دارای حفرات کمتر از تصاویر
مربوط به نمونه A32ا (-11الف و -11ج) را نشان میدهند .درواقع این خود
بیانگر علت اختالف مقاومت فشاری این دو نمونه است .زیرا بر اساس اصول

مقاومت مصالح هرچه تعداد حفرات در سطح بیشتر شود تمرکز تنش روی
قسمت همگن و پیوسته بیشتر شده و مقاومت کمتر میشود .مقدار بیشتر
فعالکننده موجب تشکیل ژل آلومینوسیلیکاتی بیشتر و درنتیجه چسبیدن
تعداد بیشتری دانههای خاک به هم شدهاست (تودههای به هم چسبیده
بزرگتر که در شکل -11د واضح است).

شکل  .11تصاویر عکسبرداری الکترونی :الف) نمونه  A32در بزرگنمایی ،ب)  200Xنمونه  A33در بزرگنمایی ،ج)  200Xنمونه  A32در
بزرگنمایی  500Xو د) نمونه  A33در بزرگنمایی 500X
Fig. 11. SEM images of a) A32 in 200x, b) A33 in 200x, c) A32 in 500x and d) A33 in 500x

 5-5نتیجهگیری
امروزه مواد ژئوپلیمری به عنوان مهمترین ماده جایگزین سیمان در
جهان موردقبول قرار گرفتهاست و تحقیقات بر روی این مواد در صنایع
ساخت رو به افزایش است .لیکن استفاده از این مواد در بهسازی خاک ،اخیراً
موردتوجه قرار گرفتهاست .در این تحقیق از پوزوالن طبیعی تفتان به عنوان
ماده اولیه تولید ژئوپلیمر استفاده شدهاست .بهعالوه امکان استفاده از پودر
شیشه بهعنوان جایگزین پوزوالن طبیعی نیز موردبررسی قرارگرفتهاست .دو
نوع فعالکننده نوع  :Іترکیب سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات مایع و
178

نوع  :Пسدیم هیدروکسید در غلظتهای  8 ،6و  10موالر مورداستفاده قرار
گرفت .مهمترین نتایج بهدستآمده به شرح ذیل است:
 ژئوپلیمر بر پایه پوزوالن طبیعی میتواند به عنوان یک تثبیتکننده مؤثربرای ماسه استفاده شود .نسبتهای مختلف پوزوالن طبیعی و فعالکننده نوع
 Іاستفاده شد و مشاهده شد که با افزایش مقدار پوزوالن طبیعی و فعالکننده،
مقاومت فشاری محدود نشده خاک تثبیتشده ،افزایش مییابد.
 با استفاده از مقادیر مختلف پوزوالن و فعالکننده ،میتوان مقاومتهایمتفاوت  1-12 MPaرا به دست آورد .مث ً
ال ترکیب  ،A43مقاومت فشاری
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. برابر افزایش دادهاست21 محدود نشده خاک را تا
 در غلظتهای مختلف نشان داد کهП  استفاده از فعالکننده نوع مقاومت فشاری محدود نشده نمونه ژئوپلیمری،با افزایش غلظت محلول
.بیشتر میشود که علت آن توانایی بیشتر در انحالل عناصر ماده اولیه است
 فعالکننده، مشخص شد که در مقدار برابرП  وІ در مقایسه بین محلول نوع
.) روزگی90  افزایش در% 7(  مقاومت بیشتری را کسب میکندП نوع
 پودر شیشه در اندازه بسیار ریز میتواند بهخوبی به کمک محلول پودر شیشه بجای پوزوالن%10  جایگزین کردن.قلیایی شدید واکنش بدهد
 جایگزینی% 20  در.طبیعی هیچ کاهشی در مقاومت به وجود نیاورده است
. افزایش مییابند%13  و%20  روزگی به ترتیب90  و28 مقاومتهای
 پودر شیشه در پروژههای تثبیت بجای ماده%10 بنابراین حتی استفاده از
 کمک زیادی به دفع مطلوب، با توجه به حجم باالی تولید شیشه،اولیه آن
.شیشه از محیطزیست میکند
 نشاندهنده از بین رفتن کامل ساختار پوزوالن طبیعی درXRD  نتایج نمونه، در مقایسه دو نمونه با مقدار متفاوت فعالکننده.فعالکننده بیشتر است
با مقدار بیشتر فعالکننده با مقدار بیشتری خاک و پوزوالن واکنش میدهد
 در عکسبرداری الکترونی. با افزایش مقاومت رابطه مستقیم دارد،و این
 تودههای،) نیز مشاهده شد که نمونه دارای فعالکننده بیشترSEM( روبشی
بزرگتری از دانههای خاک را به هم چسبانده و سطح یکنواختتری را به
.وجود آورده است
 صرف انرژی کمتر و امکانپذیری استفاده از،کاهش انتشار گاز گلخانهای
 نشاندهنده فرصتهای،طبیعی فراوانی که در ایران بهوفور وجود دارند
مواد
ِ
جدی ِد ایجادشده توسط موا ِد ژئوپلیمری و فعالشده قلیایی برای کمک به
 شاید.افزایشی برداشت آهک و رس از معادن است
محیطزیست و تغییر روند
ِ
ژئوپلیمرها را نتوان همتراز با سیمان پرتلند (به عنوان ماده مرجع صنعت
 اما شواهد بهدستآمده نشاندهنده عملکرد قابلتوجه آنها،ساخت) دانست
 با توجه به مزایای زیستمحیطی این مواد و ارائه ویژگیهای، بنابراین.است
 تالش برای توسعه تحقیقات نظری و عملی در این،مکانیکی قابلقبول
 تغییر ماده خام اولیه (دیگر، بررسی خصوصیات دوام.زمینه توصیه میشود
 بهعنوان،مواد طبیعی و ضایعاتی) و بررسی جنبههای اقتصادی استفاده از آنها
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