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 چکیده
های نامرغوب به منظور ایجاد بستر مقاوم و مستحکم بیش های کشور، تثبیت و اصالح زمینبا توجه به رشد جمعیت جهت توسعه زیرساخت

های رایج تثبیت شیمیایی با روشترین های بهسازی زیادی در دنیا پیشنهاد شده است که از عمدهاز هر زمانی مورد نیاز است. تاکنون روش

های ژئوپلیمری به جای ها و سیماناستفاده از آهک یا سیمان است که با محیط زیست سازگاری مناسبی ندارند. لذا امروزه استفاده از پوزوالن

متاکائولین به عنوان نوعی ماده  سیمان پرتلند مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه تثبیت خاک ماسه شهر اهواز با کمک

ت افزودنی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به تأثیر مقادیر متفاوت متغیرهایی همچون مقدار درصد متاکائولن، نسبت سدیم سیلیکا

روز پرداخته  28و  7آوری کننده قلیایی به ماده افزودنی در سنین عملبه سدیم هیدروکسید، غلظت سدیم هیدروکسید و نسبت محلول فعال

ارزیابی وجهت بررسی ریزساختاری، از آنالیزهای پراش اشعه  (UCS)ها تحت آزمایش مقاومت فشاری تک محوری محصور نشدهشده است. نمونه

ینه باید از دهد برای رسیدن به مقاومت بهشود. نتایج این تحقیق نشان میاستفاده می (SEM)و میکروسکوپ الکترونی روبشی  (XRD)ایکس 

کننده به ماده موالر و نسبت محلول فعال 12، غلظت سدیم هیدروکسید 5/2متاکائولن، نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید  20اختالط %

برابر  23ی و های سیمانبرابر بیشتر از نمونه 3مگاپاسکال یعنی حدود  5روزه به حدود  28آوری ستفاده کرد. مقاومت نمونه با عملا 5/0افزودنی 

به عنوان عامل اصلی افزایش مقاومت در فرآیند  N-A-S-Hرسد که در آنالیز ریزساختاری وجود ژل نشده میبیش از خاک تثبیت

 ژئوپلیمریزاسیون قابل مشاهده است.

 تثبیت خاک، بهسازی خاک، ژئوپلیمر، متاکائولین، مقاومت فشاری محصور نشده.های کلیدی:واژه

 

ه مقدم -1

های نامرغوب و ایجاد بسترهای مستحکم ، تثبیت زمینموجود امروزه با توجه به رشد جمعیت و لزوم استفاده بهتر از منابع

تواند باشد مناسب یکی از راهکارهای پیشنهادی میبیش از هر زمانی مورد نیاز است. جایگزینی خاک نامرغوب با مصالح و خاک 

یا دینامیکی، پیش تراکم سطحی های متفاوتچون با روش است.بهسازی خاکپرهزینه بسیار و تراکم و اجرا هزینه جایگزینی که 

استفاده از تثبیت شیمیایی  ق )عمقی(، مسلح سازی، اجرای ریزشمع و همچنین تزریق وهای ارتعاشی، اختالط عمیبارگذاری، روش

های . هرکدام از روشبسیار رایج است1هاپوزوالنو ، نانو مواد، بیوپلیمرآهک، سیمان، مواد پلیمریر یمختلف نظمواد افزودنی 

و دیگر محیطی زیست مشکالت ، هزینه اقتصادیدارند که با توجه به شرایط و نیاز پروژه، هایی ها و محدودیتقابلیتبهسازی خاک 

 قابل انتخاب هستند. موارد

است. تثبیت و بهسازی خاک به معنای شیمیایی ها استفاده از روش تثبیت های بهبود خواص مهندسی خاکیکی از روش

های بهسازی زیادی در همین راستا روش .بینی شده استخاک برای رسیدن به اهداف پیشمکانیکی فیزیکی و صوصیات اصالح خ

های رایج بهسازی، عدم ترین معایب روشمعایب خاص خود را دارند. از عمدههرکدام مزایا و در دنیا در حال اجرا هستند که 

های طبیعی و است.سیمان، آهک، انواع افزودنین اخیر ، مشکالت و معضالت زیست محیطی در قرسازگاری آنها با محیط زیست

برای طبیعت نامساعد هستند و از منظر محیط زیست شوند، صنعتی و پلیمرهای متداول که امروزه از پاالیش نفت خام حاصل می

2تولید و آلودگی ها آنکنند که از جمله هایی را به انسان و محیط زیست وارد میزیان
2CO   اثرات نامطلوب و و ایجاد گرمایش

                                                           
1- Pozzolan 

2- Carbon dioxide 
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. از طرفی با [1]شودتولید می 2COتقریبا یک تن  1به عنوان نمونه به ازای تولید هر تن سیمان پرتلند .باشدمیای زمین فرآیند گلخانه

ای است که در انواع ها به تولید سیمان در حال افزایش است زیرا سیمان مادهت در جهان، نیاز انسانافزایش روزافزون جمعی

 صنعت 2COسهم تولید  .[3, 2]ها، متروها و ... کاربرد داردها، پلها، فرودگاهها، جادههای عمرانی از جمله ساخت ساختمانفعالیت

ترین مواد در ز رایجسیمان پرتلند که به عنوان یکی ا .[6-4]اکسید تولید شده در جهان استدیاز کربن 8الی % 5سیمان حدود 

تن منابع تمام  1,5مگاژول انرژی و  5000شود، به ازای تولید هر تن از این ماده به صنعت ساختمان و بهسازی خاک شناخته می

انرژی و منابع الزم جهت تولید سیمان و مقدار سهم صنعت سیمان در انتشار . با توجه به [7]شدنی مانند سنگ آهک و رس نیاز  است

درصد هست و افزایش روزافزون هزینه تولید آن، محققان به دنبال تولید و استفاده از مواد جایگزین  7ای که در حدود گازهای گلخانه

زیست دارند یکی از ها برای محیطبا توجه به محدود بودن منابع نفتی و ضررهایی که این افزودنی .[8]با هزینه و آلودگی کمتر برآمدند

میالدی بوده و  1970های ژئوپلیمری است. پیدایش شیمی ژئوپلیمر در دهه ها و سیمان، استفاده از پوزوالنجایگزین موارد قابل

در مقایسه با تولید  2COهایی همچون کاهش تولید روی آوردند زیرا مزیتمیالدی به استفاده از آن  1990مهندسین عمران در دهه 

 . [9]همراه داشتسیمان و استفاده از مواد طبیعی و ضایعاتی برای تولید آن را به 

یا خاک رس  2ژئوپلیمرها مواد معدنی هستند که از پلیمریزاسیون معدنی بین یک منبع آلومینوسیلیکاتی مانند خاکستر بادی

ل . این مواد به دلی[10]شوندو یا ... تشکیل می 4، سدیم سیلیکات3کننده قلیایی مانند سدیم هیدروکسیدکائولینیت و یک محلول فعال

و مصرف انرژی پایین، توانایی زیادی در جایگزینی با مواد سنتی  CO2های عالی مانند کارایی و انعطاف باال، کاهش شدید انتشارویژگی

های ژئوپلیمرها تحت ویژگی .[12, 11]ها، مواد آجری و کاشی که مواد اصلی ساختمانی هستند را دارنداز قبیل سیمان، بتن، کامپوزیت

ها متغیرهای آوری است. هنگام تهیه ژئوپلیمرکننده قلیایی و شرایط عملاهیت محلول فعالتأثیر عوامل وابسته به منبع تشکیل، م

کننده قلیایی، نوع و اندازه ماده ها از قبیل نوع و غلظت فعالترین آنتعدادی از مهمتوان به د که مینگذارمختلفی تاثیر بر نتیجه می

به . [14, 13]کننده قلیایی و منبع آلومینوسیلیکاتی)ماده افزودنی( اشاره کردفعال آوری، نسبت وزنی بینافزودنی، دما، مدت زمان عمل

وسیله در مواد پوزوالنی بههای موجود بیان کرد: )الف( آلومینوسیلیکاتاین صورت توان فرآیند ژئوپلیمریزاسیون را به طور کلی می

ها تشکیل شده و در بین حفرات خاک ایی ساخته شده، ژلی شامل الیگومرباال حل شده. )ب( در محلول قلی PHهای قلیایی با محلول

ر متفاوت باشد. )ج( در مرحله پلیتواند با یکدیگهای مختلف میبه مواد و محلول گیرد که زمان این فرآیند با توجهمیاین ژل قرار 

ها را تشکیل بعدی از آلومینوسیلیکات 3شود که یک شبکه تر تبدیل میای طوالنیکندانسیون، ژل تهیه شده به یک شبکه و زنجیره

مقاومت باال . برخی از خصوصیات ژئوپلیمرها عامل برتری این مواد نسبت به سیمان است مانند ساختار به هم پیوسته، [15]دهدمی

محصول اصلی واکنش . [17, 16]ها که برخی از این ویژگی ها استنسبت به دمای باال و مقاومت بیشتر در مقابل اسیدها و سولفات

فرمول شیمیایی آن  نام دارد. 5H-S-A-Nآلومینوسیلیکات سدیم یا به عبارتی است، ژل هیدرو Alو Siمریزاسیون که غنی از ژئوپلی

2 2 3 2 2Na O Al O SiO H O   4(بعدی از است که از یک ساختار سهSiO( 4وجهیو چهار( )AlO   تشکیل شده که از طریق

های . بار منفی در گروه[19, 18]( نشان داده شده است1 -2اند که در شکل )های اکسیژن مشترک به یکدیگر متصل شدهاتم

4( )AlO  های قلیایی )معموال با حضور کاتیونNa  یاK  شود.( جبران می 

چنین هستند که توانایی واکنش مطلوب را های طبیعی اینباشند که پوزوالن6مواد خام ژئوپلیمر باید منبع آلومینوسیلیکات

توان می ای برای تولید سیمان ژئوپلیمری استفاده کرد.توان بدون فرآوری خاصی به عنوان مادهها را می. برخی از پوزوالن[20]دارند

ها را از نظر منشاء پوزوالنگردد که انواع مختلفی دارند. شمسی باز می 1320ها در ایران به سال گفت کشف و شروع فعالیت با پوزوالن

که امروزه  های سازگار با محیط زیست هستندها یکی از افزودنیبندی کرد. پوزوالنهای طبیعی و مصنوعی تقسیمتوان به پوزوالنمی

ها به دلیل در آنتوان از وجود دارد که می 7اند. در ایران منابع مطلوبی از متاکائولنها مورد توجه قرار گرفتهدر ایران و دیگر کشور

                                                           
1- Portland Cement 

2- Fly ash 

3- Sodium Hydroxide 

4- Sodium Silicate 
5- Sodium aluminosilicate hydrate (N-A-S-H) gel 

6- Aluminosilicate 

7- Metakaolin 
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دسترس بودن و قیمت مناسب استفاده کرد. همچنین بسیاری از تحقیقات و استفاده از موادی همچون متاکائولن در ایران و جهان، 

 شود.تر بوده و عملی نوآورانه تلقی میدر بتن بوده است و در موارد تثبیت خاک مطالعات محدود

کننده قلیایی استفاده کرد. مواد آلومینوسیلیکاتی که با های فعالبایست از محلولمیوپلیمریزاسیون جهت انجام فرآیند ژئ

کننده قلیایی در مواد ژئوپلیمری عمل باال هستند که به عنوان فعال PHشوند دارای هیدروکسیدهای قلیایی متداول فعال می

سدیم رد که اشاره ک 1توان به سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسیدهای قلیایی میکنندهترین فعالاز رایج. [21]کنندمی

بایست کننده های قلیایی میسازی این فعالتر و با دسترسی باالتر است. در زمان آمادهتر، با قیمت مناسبهیدروکسید نسبتا رایج

بایست شرایط محیطی قلیایی را ها میدر حالت کلی جهت فعال شدن پوزوالن. [22]ها توجه شودغلظت و خاصیت گرمازایی آن

، به این نتیجه رسیدند که جهت انجام واکنش پوزوالنی و فعال شدن PHفراهم کرد که طبق مطالعه سارگنت و همکاران در مورد 

 . [23]سازی مناسب را داشته باشیمرا فراهم نمود تا انتظار فعال PH=10بایست حداقل ن مواد، میای

که روش تثبیت با استفاده از ژئوپلیمرها تاکنون بسیار کم انجام شده است لذا در این تحقیق خاک ماسه اهواز با توجه به این

آوری در حضور افزودنی متاکائولن تغییرات مقاومت مکانیکی و رفتار ژئوتکنیکی آن مورد بررسی قرار گیرد. در تهیه شده تا با عمل

تا با یافتن روشی جدید جهت تقویت ظرفیت باربری و افزایش مقاومتی خاک ماسه اهواز، خاک بهبود  شوداین تحقیق تالش می

 .تر نیز بررسی شودتغییرات ایجاد شده در خاک مورد نظر در مدت زمان طوالنی یابد و

 

 و مصالح مورد استفاده در پژوهش مواد -2

 N=48.72416251, E=31.37224785مختصات محل پروژه بوده و  خاک مورد مطالعه متعلق به شهر اهواز

، آزمایش 200از الک بندی ذرات رد شده همچنین برای دانه و ASTM D422-23بندی بر اساس استانداردآزمایش دانهباشد.می

ماسه، %  81/71دارای % نتایج بیانگر آن است که خاک مصرفی انجام شد.  ASTM D422-63اساس استاندارد هیدرومتری بر

طبق آزمایشات اولیه بر روی خاک مورد مطالعه در این پژوهش، خاک مصرفی بر اساس  رس است. 17/20%  و سیلت 02/8

آزمایش تراکم پروکتور استاندارد بر روی خاک مورد مطالعه بر  .گیردقرارمی SC-SM درطبقه، (USCS)بندی یونیفاید طبقه

گرم بر  86/1مخصوص خشک برابر وزن  طبق نتایج این آزمایش حداکثرصورت گرفت.  ASTM D698-00اساس استاندارد 

ارائه شده  2و منحنی تراکم در شکل  1بندی در شکل منحنی دانه به دست آمد. درصد 5/15سانتیمتر مکعب و رطوبت بهینه 

 است. 

 

 
 بندی خاکمنحنی دانه .1شکل

Figure 1. Grading curve of Ahvaz sandy soil 
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 تراکم خاک منحنی. 2شکل

Figure 2. Soil compaction curve 

 متاکائولن نوعی ماده آلومینوسیلیکاتی با فعالیت باال استدر این پژوهش جهت تثبیت ژئوپلیمری از متاکائولن استفاده شده است. 

های عمرانی استفاده ها در پروژههایی است که در ابتدا جهت بهبود خواص بتن و سپس برای کمک به خواص خاکیکی از پوزوالن و

شود که این مقادیر دما گراد ایجاد میدرجه سانتی 850الی  550شده است. این پوزوالن از کلسینه کردن خاک کائولن در دمایی بین 

. عملیات حرارتی کائولینیت [24]سازی رس کائولن به وسیله حرارت استفعال هم وابسطه است و محصولنیز به مدت زمان فرآیند 

پذیر شده و قدرت ژئوپلیمر کند به طوری که ماده بدست آمده بسیار واکنشتبدیل می 1به اشکال واکنشی آمورف اشکال کریستالی را

 .[26, 25]کندرا مشخص می

، ASTM C618استاندارد بر اساسباشد. میدرصد  89/98برابر 3O2+Fe2+SiO3O2Alمجموع مقادیر در متاکائولن مصرفی 

 70باالی  متاکائولینکه این مقدار برای به ایننظر  درصد میزان کل ترکیب را تشکیل دهد و با 70آلومیناسیلیکات باید حداقل  مقدار

 آمده است. 1آنالیز ترکیبات شیمیایی متاکائولین در جدول . استقابل قبولی برای ایجاد ژل ژئوپلیمر  مقدار درصد است،

 
 ئولین.  ترکیبات شیمیایی متاکا1جدول

Table 1. Chemical composition of Metakaolin 

TiO2 K2O Na2O MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 عناصر 

 متاکائولن )%( 53 45 0.89 0.13 0.07 0.14 0.08 0.69

 

سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور با باشد. سدیم هیدروکسید میکننده قلیایی مورد استفاده در این تحقیق از نوع محلول فعال

یا پولکگرانول به صورت  . سدیم هیدروکسیدرودمعموال به کار میپرمصرف در صنایع  به عنوان یک ماده NaOHفرمول شیمیایی 

مهندسی  هایپژوهشاز آن در  و استفاده تکاربردهای صنعتی اس تهجپولکی آن  . شکلدر دسترس استامد سفید رنگ ج های

باشد. د به شکل محلول میمعموال کاربرد سدیم هیدروکسیمتداول است که در این پژوهش نیز از شکل پولکی آن استفاده شده است. 

شود. محلول سدیم هیدروکسید الزم برای آماده کردن محلول با غلظت مورد نظر توزین و آب در چند مرحله به آن اضافه و همزده می

حین تهیه آن رعایت کرد. بایست موارد ایمنی را ه بنابراین میسدیم هیدروکسید حین انحالل، واکنشی به شدت گرمازا انجام داد

سدیم هیدروکسید تهیه شده در این تحقیق از نوع داخلی شود. همچنین در این راستا تا رسیدن به دمای محیط از آن استفاده نمی

 گزارش شده است. %95ن بیش از آدرجه خلوص و  3gr/cm 2,13)تولید شرکت مجللی( بوده که دارای چگالی 

                                                           
1- Amorphous 
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های تثبیت ژئوپلیمری که در پژوهش به شکل جامد و مایع در دسترس است 3SiO2Naسدیم سیلیکات با فرمول شیمیایی 

 محلول سدیم سیلیکاتشکل ظاهری سدیم سیلیکات دارای رنگ زرد با ویسکوزیته باال است. استفاده از حالت مایع آن رایج است. 

خلوص  درجه باشد. همچنینمی 2,4آن  و نسبت سیلیکا به سدیم اکسید3gr/cm 1,56 دارای چگالیاستفاده شده در این پژوهش 

 درصد گزارش شده است. 52و  14,1، 33,9 و آب در محلول به ترتیب 2SiO ،O2Na درصد وزنیبوده که  %48آن 

 

 سازی و طراحی آزمایشات با روش سطح پاسخبهینه -3

ها بسیار زیاد، پرهزینه به دلیل تکثر متغیرها و تعداد حالت سازی و انجام آزمایشروش رایج بررسی متغیرهای مختلف با نمونه

گیری و تفسیر خواهد و طوالنی است. همچنین تاثیر متقابل بین متغیرها نادیده گرفته شده که این امر موجب بروز خطا در نتیجه

( به عنوان یک روش آماری بر مبنای طراحی آزمایشات با کمترین تعداد RSM)1روش سطح پاسخ  شد. لذا در این تحقیق از

روش سطح پاسخ بر پایه یک مدل چند متغیر غیرخطی استفاده شده است.  Design Expert 12افزار گیری از نرمممکن با بهره

و مطمئن و ارائه یک مدل ریاضی با بهترین برازش از سازی مقادیر پاسخ کافی است که دربرگیرنده طراحی آزمایش جهت فراهم

 .[27]کندی متغیرهای مستقل را تعیین میاطالعات طراحی تجربی بوده و مقدار بهینه

باشند. قلیایی می کنندهفعالهای ان پرتلند و محلولمواد و مصالح استفاده شده در این تحقیق شامل خاک، متاکائولین، سیم

مقدار وزنی ماده افزودنی، نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید بخش یعنی  4متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل

(SS/SH)، کننده به ماده افزودنیغلظت سدیم هیدروکسید )موالر( و همچنین نسبت محلول فعال(L/S) باشند که جزئیات می

آزمایش  24ترکیب از متغیرها که شامل  30دارای  (CCD)2طراحی مرکب مرکزی ارائه شده است. 2ول مقادیر هر متغیر در جد

آن  که جزئیاتباشندسازی دقت باال در تخمین خطای آزمایش میتکرار در نقطه مرکزی به جهت فراهم 6طرح اختالط متفاوت و 

 ارائه شده است. 3جدول در 

 
 هاطراحی آزمایشدر متغیرهای ورودی مستقل . 2 جدول

Table 2. Independent input variables for design of experiments 

 ماده افزودنی به کنندهنسبت فعال غلظت سدیم هیدروکسید )موالر( سدیم هیدروکسیدنسبت سدیم سیلیکات به  افزودنیدرصد وزنی 

5 1 6 0.2 

10 1.5 8 0.3 

15 2 10 0.4 

20 2.5 12 0.5 

25 3 14 0.6 

 

                                                           
1-Response Surface Methodology 
2-Central Composite Design 
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 Design Expertافزار نرم پیشنهادیطرح اختالط . 3 جدول

Table3. Suggested mixing plan of Design Expert software

Run 
 افزودنیکننده به نسبت فعال غلظت سدیم هیدروکسید )موالر( سدیم هیدروکسیدنسبت سدیم سیلیکات به  افزودنیدرصد وزنی 

(A) (B) (C) (D) 

1 10 2.5 12 0.3 

2 10 1.5 12 0.5 

3 15 2 14 0.4 

4 20 1.5 8 0.3 

5 15 1 10 0.4 

6 20 2.5 12 0.5 

7 15 2 10 0.4 

8 10 2.5 12 0.5 

9 15 3 10 0.4 

10 15 2 10 0.4 

11 10 2.5 8 0.3 

12 20 2.5 8 0.5 

13 25 2 10 0.4 

14 20 1.5 8 0.5 

15 15 2 10 0.4 

16 20 1.5 12 0.3 

17 15 2 10 0.4 

18 10 1.5 8 0.3 

19 10 2.5 8 0.5 

20 5 2 10 0.4 

21 15 2 10 0.6 

22 20 2.5 8 0.3 

23 20 2.5 12 0.3 

24 15 2 6 0.4 

25 15 2 10 0.4 

26 10 1.5 8 0.5 

27 20 1.5 12 0.5 

28 15 2 10 0.4 

29 15 2 10 0.2 

30 10 1.5 12 0.3 

 

 آوریها و عملروش ساخت نمونه -4

دهیم تا کامال خشک ساعت قرار می 24گراد به مدت درجه سانتی 105±5حدود دمای تا خانه ابتدا خاک مورد مطالعه در گرم

شود. در مرحله بعد میمخلوط با خاک خشک مقداری از ماده متاکائولن به صورت کامال یکنواخت طرح اختالط براساس سپس شود. 

یجاد محیط قلیایی و اشود که به دلیل تهیه میبه این منظور ابتدا محلول سدیم هیدروکسید  .شودمیکننده قلیایی آماده محلول فعال

الزامی ی سازاز تماس محلول با پوست، چشم و استنشاق بخار حاصل از فرآیند آمادهواکنش گرمازا رعایت نکات ایمنی شامل اجتناب 
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در آب  (gr/mol40اساس جرم مولی سدیم هیدروکسید ) سدیم هیدروکسید جامد مطابق با غلظت موالر محلول مدنظر و بر است.

در محیط ساعت  24مدت زمان به محلول زا است لذا گونه که گفته شد حرارتشود. این واکنش همانبه میزان الزم حل میمقطر 

مشخص شده نسبت  هبرسد. پس از آن محلول سدیم سیلیکات و محلول سدیم هیدروکسید بمحیط دمای آزمایشگاه رها شده تا به 

توسط دقیقه  5 حداقل و به مدتشده در هر طرح اختالط به همراه آب جهت رسیدن به درصد رطوبت بهینه با یکدیگر ترکیب 

 شود.تبدیل میهمگن  به محلولهمزن مغناطیسی 

با رطوبت یکنواخت همگن مخلوط شده تا به مخلوط خاک و متاکائولن در چند مرحله اضافه  همگنمحلول این در نهایت 

نمونه را با توجه به وزن هر مخلوط الزم وزن متر است. میلی 76و ارتفاع  38با قطر  ها یک استوانهساخت نمونهقالب  تشکیل شود.

برای تراکم شود. انرژی الزم میالیه متراکم  3در شود که تعیین میآزمایش تراکم و حجم قالب حداکثر حاصل از مخصوص خشک 

از تراکم هر الیه شود. پس ارتفاع سقوط چکش تعیین میمقدار خاک و تعداد الیه، وزن چکش، هر الیه با توجه به حجم ظرف، 

کاهش خطاهای  اختالط جهت . از هر طرحایجاد شودها داده می شود تا تماس مناسب بین الیهروی سطح آن الیه خراش 

در موجود به منظور حفظ رطوبت  ی ضخیمپالستیکپوشش الیه  2با ها در داخل طلق نمونه ساخته و تمامی نمونه 3، احتمالی

 انجام پذیرد.آوری فرآیند عملشود تا محیط آزمایشگاه قرار داده میدمای 

 

 گاهی تحقیقآزمایشهای بررسی -5

گیری مقاومت فشاری تک های مرسوم در مهندسی ژئوتکنیک، اندازهها یکی از آزمایشجهت بررسی عملکرد تثبیت کننده

است. این آزمایش به دلیل هزینه کم، عدم نیاز به تجهیزات پیچیده و سادگی فرآیند انجام مورد  (UCS)محوری محصور نشده 

با نرخ  ASTM D1633-84ر )شرکت آزمون کارا صنعت( و بر اساس استاندارد توجه است. آزمایش به وسیله دستگاه تولید کشو

 متر بر دقیقه بارگذاری بر روی نمونه انجام شده است.کرنش ثابت یک میلی

انجام شده است.  (SEM)ها در مقیاس بسیار کوچک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی در این تحقیق آنالیز ذرات و نمونه

این دستگاه قادر است مواد را از نظر شیمیایی، سطوح، ریزساختاری و ترکیبات در اندازه میکرون و نانومتر بررسی کند و برای 

کند و گردد. این دستگاه معموال در محیط خالء کار میشناسایی شکل ذرات مواد تشکیل دهنده و سطح مورفولوژی استفاده می

بررسی باید کامال خشک و عاری از خواص مغناطیسی باشند تا رسانایی باال داشته باشد. عملکرد این  های موردنمونه

وسکوپی و برای بررسی مورفولوژی، فازها، شکل ذرات و غیره است رشود که گروه اول میکها به دو گروه تقسیم میمیکروسکوپ

. در این تحقیق از نوع اول [29, 28]شودرونی به کاربرده میوگروه دوم اسپکتروسکوپی است که جهت بررسی شیمیایی سطح بی

 استفاده شده است.

نوعی روش غیرمخرب برای دریافت اطالعات ساختار فاز به عنوان  (XRD)پراش اشعه ایکسهمچنین در این تحقیق از نتایج 

ایکس خود را دارد. این دستگاه بر بلوری مواد استفاده شده است. هر ساختار بلوری به صورت منحصر به فردی الگوی پرتو اشعه 

تواند اندازه و شکل دانه ها )اصطالحا پراش( میها و بازتابش این اشعه از اتماساس تابش پرتو اشعه ایکس با زوایای مختلف به نمونه

گیری بلورها و ها، موقعیت و جهتهای کریستال، درصد کریستالیته شدن نمونهکریستال، تشخیص فاز کریستالی، فواصل بین الیه

 ها را نشان دهد.های کریستال و ساختار آنترکیب اتم

 
 Design Expertافزارارزیابی برنامه آزمایشات و تناسب مدل توسط نرم-6

  5روزه و و جدول  7آوری ها برای نتایج دوره عملافزار حاصل از تحلیل دادهخروجی نرم ANOVAنتایج جدول  4در جدول 

ها کنش آنو برهم A, B, C, D روزه ارائه شده است. پارامترهای مربوط به هر متغیر 28آوری عملبرای دوره 

(AB,AC,AD,BC,BD,CD)  قسمت شده است. نیز گزارشLack of fit  جهت بررسی عدم تناسب مدل است که از تکرار

اصالحاتی  ایش حاصل شده است. نکته مهم بخشمرتبه تکرار نقطه مرکزی آزم 6آید که از نتایج نقطه مرکزی آزمایش بدست می

هایی که تأثیرگذار نیستند )میزان تاثیرگذاری پارامترها( مولفه p-valueیعنی بر اساس مقادیر مولفه  شود،است که انجام می

به عنوان مرز اثرگذاری  1/0افزار و روش سطح پاسخ، مقدار قبلی، تحلیل آماری، پیشنهاد نرم شوند. با بررسی مطالعاتحذف می
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سازی مدل ناشی از تاثیر اندک هستند به منظور بهینه 1/0بیشتر از ها آن p-value. متغیرهایی که [30]شودپارامترها انتخاب می

پارامترهای  5روزه و براساس جدول  7آوری در دوره عمل AB, AD, BDپارامترهای  4شوند. با توجه به جدول متغیرها حذف می

AB, AD, BD اند.روزه حذف شده 28آوری در دوره عمل 

برای ارتباط اثرگذار افزار طراحی آزمایشات توسط نرمها با استفاده از معیارهای آماری، پس از بررسی و ارزیابی تناسب داده

 .شودمیاعالم  7و  6به ترتیب در جدول  هروز 28و  7آوری مقاومت فشاری دوره عملمختلف بر های مولفه
 

 روز 7 آوریعمل دردوره ANOVAجدول نتایج .4 جدول

Table 4. The results of the ANOVA for 7-days curing 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 0.3393 14 0.0242 25.7 <0.0001 

A-Metakaolin 0.0864 1 0.0864 91.59 <0.0001 

B-SS/SH 0.0088 1 0.0088 9.35 0.008 

C-Concentration of SH 0.0308 1 0.0308 32.67 <0.0001 

D-L/S 0.0216 1 0.0216 22.9 0.0002 

AB 0.0009 1 0.0009 0.9541 0.3442 

AC 0.0056 1 0.0056 5.96 0.0275 

AD 0.0001 1 0.0001 0.106 0.7492 

BC 0.0196 1 0.0196 20.78 0.0004 

BD 0.002 1 0.002 2.15 0.1635 

CD 0.0484 1 0.0484 51.31 <0.0001 

A2 0.0157 1 0.0157 16.69 0.001 

B2 0.0592 1 0.0592 62.76 <0.0001 

C2 0.034 1 0.034 36.04 <0.0001 

D2 0.05 1 0.05 53.04 <0.0001 

Lack of Fit 0.0128 10 0.0013 4.74 0.0499 

Pure Error 0.0014 5 0.0003 
  

 
 روز28 آوریعمل دردوره ANOVAجدول نتایج .5 جدول

Table 5. The results of the ANOVA for 28-days curing 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 46.62 14 3.33 115.01 <0.0001 

A-Metakaolin 12.77 1 12.77 440.87 <0.0001 

B-SS/SH 2.42 1 2.42 83.68 <0.0001 

C-Concentration of SH 5.7 1 5.7 196.69 <0.0001 

D-L/S 1.64 1 1.64 56.6 <0.0001 

AB 0.0632 1 0.0632 2.18 0.1618 

AC 1.22 1 1.22 42.13 <0.0001 

AD 0.0382 1 0.0382 1.32 0.2702 

BC 3.89 1 3.89 134.27 <0.0001 

BD 0.0055 1 0.0055 0.1898 0.6697 

CD 7.9 1 7.9 272.9 <0.0001 

A2 1.86 1 1.86 64.08 <0.0001 

B2 6.84 1 6.84 236.1 <0.0001 

C2 4.11 1 4.11 141.97 <0.0001 

D2 8.38 1 8.38 289.47 <0.0001 

Lack of Fit 0.3542 9 0.0394 3.85 0.0759 

Pure Error 0.0511 5 0.0102 
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 هروز 7 آوریعملنمونه برای مقاومت فشاری نتایج طراحی آزمایش جهت . 6جدول 
Table 6. The results of design of experiments for the compressive strength, 7 days curing 

UCS = 

-0.272083 
 

0.022 Metakaolin 

0.431667 SS/SH 

-0.014167 Concentration of SH 

0.966667 L/B 

0.001875 Metakaolin * Concentration of SH 

0.035 SS/SH * Concentration of SH 

0.275 Concentration of SH * L/B 

-0.000958 Metakaolin2 

-0.185833 SS/SH2 

-0.008802 Concentration of SH2 

-4.27083 L/B2 

 

 هروز 28 آوریعمل روابط به دست آمده برای محاسبه مقاومت فشاری دوره. 7جدول 
Table 7. The results of design of experiments for the compressive strength, 28 days curing 

UCS = 

-3.25776 
 

0.179713 Metakaolin 

3.48325 SS/SH 

-0.738405 Concentration of SH 

9.87457 L/B 

0.028168 Metakaolin * Concentration of SH 

0.514181 SS/SH * Concentration of SH 

3.69591 Concentration of SH * L/B 

-0.010345 Metakaolin2 

-1.99445 SS/SH2 

-0.096528 Concentration of SH2 

-55.23635 L/B2 

 

 فشاری تک محوریبر مقاومت  حاصل از یک عامل نتایجتحلیل و تفسیر  -7
 تاثیر درصد وزنی متاکائولن 7-1

و  7آوری را در دوره عملتک محوری  کننده متاکائولن بر مقاومت فشارینمودار تاثیر مقادیر مختلف افزودنی تثبیت 3شکل 

دهد در تمامی نشان میها افزایش یافته که ، با افزایش درصد متاکائولن مقاومت نمونههابا توجه به شکلدهد. روزه نمایش می 28

یابد اما بعد از ادامه میدرصد  20افزودنی و این افزایش تا مقدار  اولیه بهبود یافته ها نسبت به خاکمقادیر افزودنی، مقاومت نمونه

د. علت رسروزه تقریبا به مقدار ثابتی می 28آوری در دوره عملها شروع به کاهش و مقاومت نمونهروزه  7آوری آن در دوره عمل

تواند به دلیل انحالل سیلیس و آلومینیوم، واکنش بیشتر مواد افزودنی و تشکیل ژل آلومیناسیلیکات باشد و این افزایش مقاومت می

 [33-31].ده قلیایی وجود فاز ژل آمورف استکننمهمترین دلیل مقاومت حاصل از ترکیب متاکائولن و محلول فعال
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 تاثیر درصد افزودنی متاکائولن بر مقاومت فشاری تک محوری. 3شکل 

Figure 3. The effect of Metakaolin additive percentage on uniaxial compressive strength 

 

 بررسی اثر نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید 7-2

 28روزه و  7نتایج تاثیر نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید بر مقاومت فشاری تک محوری در دوره عمل اوری  4شکل 

پس از آن  وشود مشاهده میها افزایشی در مقاومت نمونهمشخصی اثر تا مقدار  (SS/SH)این نسبت افزایش دهد. با روزه را نشان می

روز  28هایی که و برای نمونه 2اند حدود آوری شدهروز عمل 7ی که هاینمونهبرای  4افتد. این نسبت در شکل اتفاق میاثر کاهشی 

توان ناشی از افزایش های مختلف را میدر دوره 5/2الی  2های دلیل افزایش مقاومت تا نسبتباشد. می 2,35اند حدود آوری شدهعمل

شود که در نهایت مقاومت نمونه  N-A-S-Hتواند باعث افزایش واکنش ژئوپلیمریزاسیون و تشکیل ژل مقدار سیلیس دانست که می

و  تسریع انحالل سیلیسرا افزایش دهد. با فرآیند ژئوپلیمریزاسیون  توانددر حالت کلی استفاده از سیلیس می. [34]یابدافزایش می

ل نقش مهمی در تشکیکنند، میهای یکسان کننده بار عمل افزایش نرخ سدیم که به عنوان یونآلومینا موجود در متاکائولن و 

به توان را می آوریدر هر دو دوره عملفشاری تک محوری پس از نسبت مشخص دلیل کاهش مقاومت .[36, 35]ژئوپلیمرها دارند 

این اتفاق باعث رسوب فاز کننده ارتباط داد زیرا دازه محلول فعالاز انقلیایی بیشدر نتیجه درجه افزایش بیش از حد سدیم سیلیکات و 

Al-Si  کننده موثر را شود که در نهایت غلظت فعالکننده قلیایی میاین امر مانع از واکنش بین ماده افزودنی و محلول فعالشده و

 .[37, 31]دهدکاهش می

 

 
 بر مقاومت فشاری . بررسی اثر نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید4شکل 

Figure 4. Effect of the ratio of sodium silicate to sodium hydroxide on compressive strength 
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 تاثیر غلظت سدیم هیدروکسید  7-3

شکل با توجه به نتایج این نشان داده شده است.  5بر مقاومت فشاری تک محوری در شکل  دیدروکسیه میغلظت سد ریتاث

اثر ن پس از آولی رد ها دامقاومت نمونهبر اثر افزایشی مشخصی افزایش غلظت سدیم هیدروکسید تا مقدار  که قابل مشاهده است

موالر سدیم  11 تا غلظتبا افزایش ها مقاومت نمونه، استروزه  7ها آوری آنکه دوره عمل ییهادر نمونه شود.مشاهده میکاهشی 

در یابد.یمی کاهش میو بعد از آن با شیب مالفشاری خواهیم داشت اومت بوده و حداکثر مق یهیدروکسید به صورت افزایش

با غلظت افزایش مقاومت دارند و موالر  12الی  5/10ها با افزایش غلظت محلول در بازه نمونه، روز 28 وری شده تاآعمل هاینمونه

 .شودمشاهده میموالر روند کاهشی  12بیشتر از 

. [38]های قلیایی به بارهای آلومینیوم و سیلیکون و غلظت هیدروکسید بستگی داردمحلول ها درحاللیت آلومینوسیلیکات

 Alو Siتواند ناشی از فعال شدن واکنش شیمیایی اجزای داخلی یابد، میکه غلظت محلول افزایش میافزایش مقاومت زمانی

به عبارتی . [39]باشد NaOHافزایش موالریته  باال ناشی از قلیاییدرجه تحت تاثیر و ای حاصل از افزایش شکستن زنجیره شیشه

های ها برای یکسان کردن بارها استفاده شده و شبکههای سدیم نسبت داد زیرا این یونتوان به افزایش یونافزایش مقاومت را می

های موالریته کمتر، ژئوپلیمریزاسیون به دلیل در غلظت. [40]ندنکال در ترکیب ایجاد میآلومینوسیلیکات را به عنوان عامل اتص

توجه شود که ویسکوزیته باال یا همان . [41]شودلیچینگ می غلظت پایین، آلومینا و سیلیکا کمتری از ماده منبع )افزودنی(

ا های بمقاومت در نمونه های باالی محلول سدیم هیدروکسید مانع از فرآیند لیچینگ شده و این مسأله موجب کاهشغلظت

 .[43, 42]شودالریته باال میمو

 

 
 سدیم هیدروکسید بر مقاومت فشاری. تاثیر غلظت 5شکل 

Figure 5. Effect of sodium hydroxide concentration on compressive strength 

 
 نسبت بخش مایع به جامد() کنندهکننده قلیایی به افزودنی تثبیتتاثیر نسبت محلول فعال7-4

آورده شده است. این  6بر مقاومت فشاری تک محوری در شکل  کنندهتیتثب یبه افزودن ییایکننده قلمحلول فعالنسبت تاثیر 

سپس کاهش میو ها ابتدا افزایش آوری مقاومت نمونهدر هر دو دوره عمل (L/S)فزایش نسبت محلول دهند با انتایج نشان می

آوری عملیابد. در کاهش میسپس به حداکثر رسیده و  4/0در نسبت تقریبی ها فشاری نمونهمقاومت  ه،روز 7آوری عمل. در یابد

تغییر در محتوای ناشی از توان را می 4/0از نسبت پس قابل مشاهده است.دلیل کاهشی شدن مقاومت مشابه نیز رفتاری  هروز 28

)های و یون (Si)بر مقادیر سیلیس موجود زیرا کننده قلیایی دانست فعال )Na افزایش بیش از حد نسبت  .[44]گذار استاثر

منجر به کاهش سرعت انحالل مواد و کننده به ماده افزودنی موجب نامتعادل شدن ماده افزودنی و محلول قلیایی شده محلول فعال

به معنای دیگر در فرآیند  .[45]شودمیهمگنی کم میزان با  کاتل بیشتر و ساختار آلومینوسیلیبا تخلخترکیبات در نتیجه تولید و 
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در  Siهای محلول قلیایی یونکه با افزایش یحال در استی پذیرواکنشجهت  Siدر دسترس بودن مهم سازی قلیایی، عامل فعال

 .[46]شودو منجر به کاهش مقاومت مییافته سیستم کاهش 

 
 بر مقاومت فشاری کنندهکننده قلیایی به افزودنی تثبیتنسبت محلول فعال . تاثیر6شکل 

Figure 6. Effects of alkaline activator solution ratio to stabilizer additive on compressive strength 

 

 یتک محور یعامل بر مقاومت فشاردو حاصل از نتایج  و تفسیر تحلیل -8
 مقدار افزودنی تثبیت کننده و غلظت محلول سدیم هیدروکسیدکنش بررسی برهم 8-1

 8و  7بر مقاومت فشاری تک محوری در اشکال  دیدروکسیه میکننده و غلظت محلول سد تیتثب یکنش مقدار افزودنبرهمنتایج 

با افزایش مقدار افزودنی و غلظت محلول سدیم  دهندروزه نشان می 28روزه و  7آوری نشان داده شده است. این نتایج برای دوره عمل

فقط یکی از اگر که توان دریافت مشاهده این نتایج می رسد. بایابد و به حداکثر مقدار میافزایش می هیدروکسید، مقاومت فشاری

لذا جهت دستیابی به مقاومت باالتر باید هر دو عامل متناسب با  فت.های باالتر دست یابه مقاومت تواناده شود، نمیعوامل افزایش د

بینی بود. در قابل پیش( نیز بررسی نتایج تک عاملی این دو مولفهتحقیق )های قبلی یش داده شود که این موضوع از بخشیکدیگر افزا

خوبی تاثیر و اهمیت این دو مولفه و  بهات شکل نحوه تغییر شود ومیشیب تغییرات بیشتری مشاهده  هروز 28 آوریعمل دوره

 د.ندهها را نشان میهمبستگی آن

 

 
روز  7با  وکسید بر مقاومت فشاریردهمچنین غلظت محلول سدیم هیکنش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و برهم تاثیر.7شکل 

 آوریعمل
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Figure 7. The interaction of sodium silicate ratio to sodium hydroxide and sodium hydroxide solution on 

compressive strength, 7 days curing 

 
روز  28با  وکسید بر مقاومت فشاریردهمچنین غلظت محلول سدیم هیکنش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و برهم تاثیر. 8شکل 

 آوریعمل
Figure 8. The interaction of sodium silicate ratio to sodium hydroxide and sodium hydroxide solution on 

compressive strength, 28 days curing 

 

 کنش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و غلظت محلول سدیم هیدروکسیدبررسی برهم 8-2

در اشکال  دیدروکسیه میو غلظت محلول سد دیدروکسیه میبه سد کاتیلیس میکنش نسبت سدبرهمتاثیر مقاومت فشاری از 

تواند منجر افزایش این دو مولفه می دهنده نشان داده شده است. این نتایج نشان میروز 28 ه وروز 7آوری برای دوره عمل 10و  9

ها به تنهایی افزایش یعنی اگر هر کدام از این مولفهباشد به کاهش مقاومت شود لذا مقادیر این دو پارامتر باید در یک بازه میانی 

روزه بعد از افزایش همزمان هر دو مولفه  7 آوریعمل در دورهدهد نشان می 9شکل . داشتکمتری خواهیم  ، مقاومت فشارییابد

مشاهده میسیار کم تقریبا یک روند ثابت با شیب کاهشی ب هروز 28 آوریعمل دورهبرای  10در شکل مقاومت کاهش یافته ولی 

توان مشاهده کرد که اثر منفی افزایش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم با درنظر گرفتن نتایج تک عاملی و نتایج دو عاملی می شود.

 باشد.میهیدروکسید بیشتر از غلظت محلول سدیم هیدروکسید 

 

 
 عمل آوری روز 7با غلظت محلول سدیم هیدروکسید همچنین کنش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و برهمتاثیر .9شکل 

Figure 9. The interaction effect of sodium silicate ratio to sodium hydroxide and concentration of sodium 

hydroxide solution, 7 days curing 
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 عمل آوری روز 28با غلظت محلول سدیم هیدروکسید همچنین کنش نسبت سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید و برهمتاثیر . 10شکل 

Figure 10. The interaction effect of sodium silicate ratio to sodium hydroxide and concentration of sodium 

hydroxide solution, 28 days curing 
 

 کننده قلیایی به افزودنی تثبیت کنندهفعالکنش غلظت محلول سدیم هیدروکسید و نسبت محلول بررسی برهم 8-3

بر مقاومت فشاری کننده  تیتثب یبه افزودن ییایکننده قلو نسبت محلول فعال دیدروکسیه میکنش غلظت محلول سدبرهمتاثیر 

این نتایج نشان داده شده است.  12ه در شکل روز 28آوری و  برای دوره عمل 11ه در شکل روز 7آوری برای دوره عملتک محوری 

اگر فقط که حالی ها خواهد داشت. درتاثیر مثبتی بر مقاومت نمونهغلظت محلول و افزایش نسبت محلول افزایش دهند که نشان می

افزایش مستلزم شود لذا دست یافتن به مقاومت بیشتر مینمونه افزایش یابد موجب کاهش مقاومت فشاری عامل یکی از این دو 

ز دوره عملتر اشیب تغییر مقاومت مالیم ه،روز 7 آوریعمل در دورهدهد مقایسه این دو شکل نشان میهمزمان این دو مولفه است. 

 بیشتر است. هروز 28 آوریعمل گذاری این دو مولفه در دورهاثر روزه بوده ولی نسبت 28آوری 

 

 
 آوریعمل روز 7با کننده قلیایی به افزودنی نسبت محلول فعالهمچنین کنش غلظت محلول سدیم هیدروکسید و برهمتاثیر .11شکل 

Figure 11. The interaction of concentration of sodium hydroxide solution and alkaline activating solution ratio to 

additive, 7 days curing 
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 آوریعمل روز 28با کننده قلیایی به افزودنی نسبت محلول فعالهمچنین کنش غلظت محلول سدیم هیدروکسید و برهمتاثیر .12شکل 

Figure 12. The interaction of concentration of sodium hydroxide solution and alkaline activating solution ratio to 

additive, 28 days curing 
 

 پیشنهاد طرح اختالط بهینه بر اساس تحلیل آماری -9

طرح یعنی مقاومت فشاری طرح اختالط بهینه با توجه به هدف افزار، گیری از نرمها و بهرهبا بررسی نتایج و تحلیل آماری داده

 ارائه شده است. 8در جدول فشاری تک محوری حداکثر مقاومت ها جهت حصول عاملشرایط بهینه هر یک از  قابل پیشنهاد است.

 28و  7آوری در دوره عملانجام و  نمونه، بررسی آزمایشگاهی با ساخت بهینهپیشنهادی و طرح اختالط سنجی به منظور صحت

درصد  5و  3تثبیت نشده، خاک تثبیت شده با  خاکتک محوری مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج برای مقاومت فشاری  هروز

دهند نشان می 13شکل مقایسه نتایج  است.آمده  13شکل یت شده بر اساس طرح اختالط بهینه پیشنهادی در سیمان و خاک تثب

 8/0فشاری حدود  با مقاومتروزه  7آوری تاکائولن در دوره عملمقاومت نمونه ساخته شده با طرح اختالط بهینه با استفاده از مکه 

مگاپاسکال توانست  5,5 مقاومتکسب با  هروز 28آوری در دوره عملمان است اما تثبیت شده با سیهای نمونهاز مگاپاسکال کمتر 

و  7آوری عمل های ساخته شده با متاکائولن در دوره. همچنین نمونهاشته باشدد تثبیت شده با سیمانهای نمونهاختالف زیادی با 

 .تثبیت نشده باشدخاک بیش از برابر  5/23و برابر  5به ترتیب  هروز 28

 
 پیشنهادی بهینه حاصل از تحلیل آماریاختالط طرح .8جدول 

Table 8. Optimal proposed mixing plan resulting from statistical analysis

 )موالر( غلظت سدیم هیدروکسید سدیم هیدروکسیدنسبت سدیم سیلیکات به  متاکائولندر صد وزنی 

 کنندهنسبت محلول فعال

 به

 ماده افزودنی

20 2.5 12 0.5 
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 مختلفطرح اختالط مقایسه مقاومت فشاری تک محوری . 13شکل 

Figure 13. Comparison uniaxial compressive strength of different mixing designs 

 

 (XRD) اشعه ایکسنتایج آنالیز پراش تفسیر  -10

با مجموعه وسیعی از حاصل های طیفاز مقایسه ها در نمونهشیمیایی و تغییرات جهت شناسایی ترکیبات از نتایج این بررسی 

ارائه شده  14نمونه تثبیت شده با متاکائولن در شکل روی  XRDطیف حاصل از پراش الگوی شود.استفاده میهای شناخته شده طیف

)3، کلسیم کربنات (Q)شامل کوارتز  از نظر بهینه مقاومت فشاری تک محورینمونه این است. فازهای شناسایی شده در  )CaCO، 

)3ترین ترکیب کریستالی طبق انتظار کلسیت به عنوان اساسی هستند. (D)و دولومیت  (M)، موسکوویت (I)ایلیت  )CaCO  در

د که فازهای کریستالی در محلول ندهنشان می های کوارتز و الیتابل مشاهده است. همچنین وجود پیکق θ2درجه در  48/29زاویه 

کند می دخیل نیستند بلکه در ماده افزودنی وجود دارند. این نکته تاییدشوند و در واکنش ژئوپلیمرازسیون کننده قلیایی حل نمیفعال

عدم مشاهده الگو . [48, 47]های ژئوپلیمریزاسیون نقش دارندپذیر هستند و در واکنشکه تنها فازهای آمورف در مواد خام واکنش

 متاکائولن در پیککائولینیت نشان دهنده کلسینه شدن کامل کائولن است. پس از فرآیند ژئوپلیمرازیسون ساختارهای آمورف شبیه به 

کنندهاصلی اتصال در تثبیتفاز یعنی این پراکندگی به ژل آلومینوسیلیکات آمورف  درجه قابل مشاهده است. 40الی  20محدوده بین 

آلومینوسیلیکات  ، فازهای ژل ژئوپلیمری وهای تثبیت شده با متاکائولندر نمونه. [50, 49, 31]شودهای ژئوپلیمری نسبت داده می

اتفاق افتاده )ژل هیدرات آلومینوسیلیکات سدیم(  N-A-S-Hد که در نهایت تشکیل نعامل اصلی اتصال حضور داربه عنوان آمورف 

 .[52, 51]است
 

 
 از نظر مقاومت تک محوریبهینه مورد نظر و نمونه  XRDپراش الگوی. 14شکل 

Figure 14. XRD diffraction pattern of optimal sample for uniaxial strength  
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 (SEM) نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشیتفسیر -11

در این تحقیق استفاده شده  (SEM)روبشی میکروسکوپ الکترونی های تفسیر عکساز  هاارزیابی ریزساختار نمونهجهت 

نمونه تثبیت شده با متاکائولن )بهینه از نظر مقاومت فشاری تک محوری( ارائه شده یک  SEMمیکروگراف  15در شکل  است.

های الیافی و همچنین تیغهترین علت افزایش مقاومت نمونه که مهم N-A-S-Hدر این تصاویر وجود ژل نیمه کریستالی  است.

، چند ضلعی نامنظم بلوری N-A-S-Hشکل چسبنده به سطح قابل مشاهده است. با توجه به بزرگنمایی تصاویر محصول ژل 

تفسیر این در مقیاس چند ده نانومتر قابل مشاهده است. همچنین پوشیده شده با ذرات ریزتر که خاص  شکل حاوی مورفولوژی

 [52].بعدی در سطوح به شکل مناسبی انجام شده استتوزیع ژل با ساختار سهدهد شکل نشان می

 

 از نظر مقاومت تک محوریبهینه  موردنظر و میکروگراف نمونه. 15شکل 

Figure 15. Micrograph of optimized sample in terms of uniaxial strength

 

 گیرینتیجهبندی و جمع-12

 28و  7در این تحقیق تثبیت ژئوپلیمری ماسه اهواز با استفاده از متاکائولن و تحت تاثیر متغیرهای مختلف در دوره عمل آوری 

 XRDروزه با ارزیابی مقاومت فشاری تک محوری مورد تحقیق قرار گرفته است. همچنین بررسی ترکیبات شیمایی با کمک پراش 

ها انجام شده است که نتایج حاصل به شرح زیرخالصه بر روی نمونه SEMهای میکروسکوپ و بررسی ریزساختاری با تفسیر عکس

 . شودمی

 تک محوری محصورنشده فشاری مقاومت درصد 20 الی 5 از متاکائولن افزایش با دهندمی زمایشگاهی نشانآ نتایج 

 افزایش این. شودنمی بیشتری حاصل مقاومت افزایش ن با افزایش متاکائولن،پس از آ و یافته متناسب با مقدار افزودنی افزایش

 .آمورف در نمونه است از ایجاد ژل حاصل مقاومت

 آن از بعد و بوده افزایشی 2نسبت  تا نمونه نشان داد مقاومت هیدروکسید سدیم به سیلیکات سدیمنسبت  تاثیر بررسی 

 اما شودمی منجر N-A-S-H ژل افزایش به عمل این بوده که سیلیس ناشی از افزایش مقاومت افزایش این مشاهده شد. کاهش

 محلول اندازه درجه قلیایی ناشی از و سیلیکات سدیم حد از بیش افزایش به علت مقاومت پس از نسبت فوق، کاهش دلیل

 .باشدمی کنندهفعال

 11 هایدرغلظت حداکثری نتایج نشان داد مقاومت( موالر 14 الی 6) هیدورکسید سدیم محلول مختلف هایغلظت در 

 .فشاری تک محوری بودیم مقاومت کاهش شاهد آن از بعد و افتدمی اتفاق موالر 12 الی

 تک محوری را باعث می مقدار مقاومت حداکثر 4/0 درنسبت کنندهتثبیت افزودنی به قلیایی کنندهفعال محلول نسبت

 .شودمی کاهشی سپس و ثابت روند داابت مقاومت پس ازآن شود و
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 3روزه حدود  28 آوریدوره عمل در متاکائولن با شده آوریعمل هاینمونه در مگاپاسکال 5,5 کسب مقاومت تک محوری 

 معرفی شود. جایگزین ایماده عنوان به توانمشابه است که می درشرایط پرتلند سیمان تثبیت شده با نمونه مقاومت برابر

  در مقایسه با دوره عمل هانمونه قابل توجه مقاومت روزه نشان دهنده افزایش 28 آوریعمل مقاومت تک محوری دورهنتایج

 .های ژئوپلیمری داردباشد که این موضوع گواه بر تأثیر زمان در تکمیل واکنشروزه می 7آوری 

 حصول مقاومت فشاری حداکثر منجر به ارائه و جهت  گسترده تغییرات دامنه عوامل مختلف با در این تحقیق با بررسی

 وجود داشت.  ندرت به پیشین مطالعات در که (8اختالط بهینه بر اساس تحلیل های آماری شد )جدول  پیشنهاد یک طرح
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Investigation of the behavior of Ahvaz sand soil stabilized 

with metakaolin 
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Abstract 
Considering the growth of the population for the development of the country's infrastructure, 

stabilization and improvement of low-quality land in order to create a strong and resistant base is needed 

more than ever. So far, many improvement methods have been proposed in the world, which is one of the 

most common methods of chemical stabilization using lime or cement, which are not compatible with the 

environment. Therefore, nowadays, the use of pozzolans and geopolymeric cements instead of Portland 

cement has attracted the attention of various researchers. In this study, the stabilization of sandy soil in 

Ahvaz city with the help of metakaolin as an additive has been investigated. In this research, the effect of 

different amounts of variables such as the percentage of metakaolin, the ratio of sodium silicate to sodium 

hydroxide, the concentration of sodium hydroxide, and the ratio of alkaline activator solution to the additive 

at the curing ages of 7 and 28 days have been discussed. Samples are subjected to unconfined uniaxial 

compressive strength (UCS) evaluation and microstructural investigation, X-ray diffraction (XRD) and 

scanning electron microscopy (SEM) analyzes are used. The results of this research show that in order to 

achieve optimal resistance, it is necessary to mix 20% metakaolin, the ratio of sodium silicate to sodium 

hydroxide is 2.5, the concentration of sodium hydroxide is 12 Molar, and the ratio of activator solution to 

additive is 0.5. The strength of the sample with 28-day curing reaches about 5 MPa, which is about 3 times 

more than cement samples and 23 times more than unstabilized soil, which can be seen in the microstructural 

analysis of the presence of N-A-S-H gel as the main factor in increasing the strength in the geopolymerization 

process. 

Keywords: soil stabilization, soil improvement, geopolymer, metakaolin, unconfined compressive 

strength 
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