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 خالصه
را  نيفلزات سنگ عاتیهرساله مقدار ضا ،مواد ديدر تول یاقتصاد یهاتيفعال

توجه  شیو افزا ستیزطيمح یمربوط به آلودگ ینگران شی. با افزادهدیم شیافزا

و  سازیجامد رو نیا. از شودمی ترمهم نيمشکل تحرک فلز سنگ دار،یبه توسعه پا

به  هاندهیدر ممانعت از انتقال آال آوریفن کیبه عنوان  هاندهیآال نیا تيتثب

 هایخاک گرید سوی از. شده استشناخته  ینيرزمیز هایخاک و آب نیریز هایهیال

تبادل  یبرا یامکان مناسب ،باال یونيتبادل کات تيدارا بودن ظرف ليبه دل رسی

 یدر نگهدار یاتوجهقابل تيظرف ستارا نیو در ا ندنماییم جادیا یونيکات

که در خصوص  یعيوس هایوجود پژوهش با. کنندیم جادیا نيفلز سنگ ندهیآال

 بررسی به ،استصورت گرفته مانيبه کمک س هاندهیآال ینگهدار یدارسازیپا

و زمان  یدر ط نيفلز سنگ ندهیآال-رس -مانياندرکنش س ندینحوه فرا یزساختاریر

 ،اساس نای بر. استشده یودتوجه محدجدید سيمانی نحوه و زمان تشکيل ترکيبات 

 نيفلز سنگ ندهیآال-رس  -مانياندرکنش س ندیفرا حوهپژوهش مطالعه ن نیهدف ا

و بررسی تأثير حضور فلز سنگين بر فرایند  زساختاریزمان از منظر ر یدر ط

فرایند هيدراسيون سيمان و  دهیپد قيتحق نی. در اباشدیم هيدراسيون سيمان

 هایدر حضور پولک ونيدراسيه تمحصوالسنگين بر فرایند تأثير حضور آالینده فلز 

. استقرار گرفته یزساختاریمورد مطالعه ر تيو تثب یدارسازیبه هنگام پا یرس

فلز  ندهیآال های مختلفغلظت طبيعی رسیخاک به ، ذکرشدهبه هدف  دنيرس برای

 ندهیآال ینگهدار زميو مکان شدهافزودهپرتلند  مانيمختلف  س یدرصدها و نيسنگ

 ندیفرا( XRD) یساختار زیمطالعه ر یابیو ارز pH راتييتغ یتوسط بررس

. استقرار گرفته یشگاهیآزما ليو تحل هیرس، مورد تجز-ندهیآال-مانياندرکنش س

حضور آالینده فلز سنگين سبب کاهش مقدار  که دهدمي نشان حاضر تحقيق نتایج

آالینده فلز  cmol/kg-soil 25که حضور شود. به نحوی می C-S-Hتشکيل هيدروسيليکات 

 دهد.کاهش می CpS 180را حدود  C-S-Hسنگين روی شدت قله هيدروسيليکات 

 

  pH ،XRDجامدسازی، ثبیت، تهیدراسیون، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

و جامدسازی مختص به تثبيت  هایهای فلز سنگين و پژوهشفزاینده آالیندهافزایش 

 پاکيزگی محيط سبز و اقتصادی برای حفظ ایمنی یهاحلراهاقعی به ، نياز وهازباله

 کاهش ميزان آبشویی موجب طور معمولبه  جامدسازی-کند. فرایند تثبيترا منعکس می

 كردن محصور با یجامدساز و تثبيت فرایندشود. می ستیزطيمحبه های خطرناک زباله

 جداسازي و آالینده جذب وسكوپي،ميكر و ماكروسكوپي مقياس در سنگين فلز آالینده

[. 1سازد]اده آالینده، تركيبات پایدارتري از ماده زائد ميم از مشخصي تركيبات

جامدسازی مورد استفاده قرار -تثبيتمواد مختلفی که برای فرایند  در ميان انواع

کم، در دسترس  نسبتا  های مبتنی بر پایه سيمان با توجه به هزینه گيرد، سيستممی

 [.4-1شود ]به طور گسترده استفاده می عمدتا   ستیزطيمحبا  یریپذقيتطبدن و بو
هاي ژئوتکنيک رسي به عنوان یكي از مصالح متداول در پروژه یهایکان

 یهاواکنشگيرند. یكي از ها مورد استفاده قرار ميو دفن مهندسي زباله یطيمحستیز
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 با رسي هايكاني [.5]فلزي است  یهانويکاترسي جذب سطحي و مبادله  یهایکانسطحي 

 نقش آلودگي-خاک اندرکنش فرایند در دهندمي نشان خود از كه متفاوتي هايواكنش

 محافظت خاك، اصلي ماده چرخه به توانمي مثال عنوان به كه كنندمي ایفا را مهمي

 دليل به رسي یهاخاکت مواد شيميایي تركيبي اشاره كرد. صنع در حتي یا ستیزطيمح

 از قسمتي یا تمام و نموده اندرکنش هاندهیآال در موجود مواد با خاص، ساختار

   .[7-6]کنند می جذب را خاك از عبوري آالینده محلول در موجود خطرناك مواد

 به حالتفلزات سنگين   برگرداندن برای توانیمرا  جامدسازی-فرایند تثبيت

که شود د خطرناک به ماده جدیدی تبدیل میاز اینرو پسماناستفاده کرد،  پایدارتر

 یهاتيفعال. باشدمی ترفيزیکی مناسب و شيميایی ،یطيمحستیز یندهایفرابرای 

را ، هرساله مقدار ضایعات فلزات سنگين ییايميشاقتصادی در توليد مواد و مواد 

و رشد  ستیزطيمح. با افزایش نگرانی مربوط به آلودگی [10-8] دهدافزایش می

. فلزات سنگين خطرناک [4]شودتر میتوسعه پایدار، مشکل عدم تحرک فلز سنگين مهم

وارد  کنندگانمصرفو به وسيله ضایعات صنعتی و  شوندیمهستند زیرا انباشته 

ممکن  برد ومی خاک را از بين اجزا باران اسيدی همچنين .دنآب شو نيتأمسيستم 

ا و آب زیرزمينی رها کند. دفع نامناسب هفلزات سنگين را در نهرها، دریاچه است

مانند، و محيطی شود. فلزاتی  یطيمحستیز جدیفلزات سنگين ممکن است موجب مشکالت 

عات هستند، زیرا، اثرات الموضوع بسياری از مط، روی، مس، جيوه سربکروم، 

-1]  دنداشته باش ريتأث ستیزطيمحتواند بر سالمت انسان و خطرناکی دارند که می

4] [8-10]. 

در مهندسی عمران وابسته  جامدسازی-تثبيت یندهایفراکاربرد مواد ناشی از 

عالوه بنابراین  .باشدمی هاآنمقاومت ساختاری  وبه ميزان تصفيه پسماندهای خاک 

های دیگر نيز استفاده توانند در پروژهپسماند میپتانسيل مشکالت محيطی بر کاهش 

-و روی می سرب حاوی که ییهاآنميان ضایعات فلزی،  در و موجب کاهش هزینه شوند.
فلز روي که بعد از فوالد، آلومينيوم و مس . دهدیمیک مسئله جدی را نشان باشند 

، به عنوان محافظ فوالد در صنعت آبکاري، به شودیمترین فلز صنعتي تلقي پر مصرف

ا و همچنين به صورت هگريصورت فلز آلياژ کننده با مس جهت توليد برنج، در ریخته

 [.4-3][ 10به کار مي رود ] هارنگالستيک و ترکيبات شيميایي در 

در  جامدسازی-فرایند تثبيتوری تعداد زیادی از مطالعات در مورد بهره

مانند سرب، نيکل و  برای مثال، فلزات ترکيبیماتریس سيمان انجام شده است. 

خمير سيمان و افزایش  (2Ca(OH))هيدروکسيد کلسيم  یمحتواموجب کاهش  کادميم

 :ذیلترتيب  بهفلزات  آبشویینرخ ميزان موجب افزایش  و شوندیمآن  یریپذبيآس

)سرب، مس، روی، کادميم و فلزات سنگين  [. 11شوند]می سرب  ≤نيکل  ≤کادميم 

 درصد( 99/99تا  82/99) از سيمان در ماتریس هيدراته موثر  کامال  منگنز( به صورت 

 .[4] [11]شوند می تثبيت
 کمک به هابا وجود تحقيقات وسيعي که در زمينه پایدارسازي نگهداري آالینده

 -سيمان اندرکنش فرایند نحوه ریزساختاري مطالعه خصوص در استگرفته صورت سيمان

 محدودي توجه و نحوه تشکيل ترکيبات سيمانی زمان طي در سنگين فلز آالینده-رس

-پولک -سيمان اندرکنش فرایند نحوه مطالعه پژوهش این هدف اساس این بر. استهشد
و بررسی زمان و  ریزساختار منظر از زمان طي در سنگين فلز آالینده-رسي هاي

 مکانيزم جذب، پدیدههمچنين  تحقيق این در. باشدمي مقدار تشکيل ترکيبات سيمانی

 بر تمرکز با ههيدرات سيمان ماتریس در سنگين فلزات تحرک عدم مکانيزم و جذب

 هنگام به رسي هايو اختالط محصوالت هيدراسيون در حضور پولک شيميایي رسوب جذب،

 .استگرفته قرار ریزساختاري مطالعه مورد جامدسازي و تثبيت

 هامواد و روش .2

 
. استشدهاستفاده  طبيعیرسی از خاک  یرفتار یهاشیآزماپژوهش، در بخش  نیدر ا

است. این رس به ه در این تحقيق از دشت قزوین انتخاب شدهنمونه رس مورد استفاد

است و در حال حاضر تحقيقات وسيعی در عنوان نمونه رسی منطقه فوق شناخته شده

-خصوص رفتار مهندسی آن در آزمایشگاه تحقيقاتی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی

تعيين خصوصيات در تحقيق حاضر، از این انتخاب  هدفگيرد. سينا بر آن صورت می

با  طبيعی در نمونه رسي هاندهیآالو قابليت جذب و نگهداري  یطيمحستیزژئوتکنيک 

دليل انتخاب سيمان پرتلند  است.بوده متوسطسطح مخصوص و ظرفيت تبادل کاتيوني 

شرکت از مطالعه  نمونه سيمان مورد است.توليد انبوه آن بوده نيز، تيپ دو

آناليز شيميایي سيمان مورد نظر در جدول  .استشده هيتهایراني سيمان هگمتان 

 ( آورد شده است.1)

و  ASTMدر این تحقيق بر اساس استاندارد  شدهانجام یهاشیآزمابخش اعظم 

دانشگاه مک گيل کانادا صورت  یطيمحستیزژئوتکنيک  یهاشیآزمادستورالعمل انجام 
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از روش تيتراسيون استفاده . براي تعيين درصد کربنات خاک، [13-12]گرفته است 

(، از محلول باریم CECتعيين ظرفيت تبادل کاتيوني خاک )براي [. 14است ]شده

(، با CECبه این منظور ظرفيت تبادل کاتيوني خاک ) [.15کلراید استفاده شد ]

گرم  4) 10به  1موالر تعيين شده است. سوسپانسيون  1/0افزودن محلول کلرید باریم 

ليتر محلول کلرید باریم(، توسط لرزاننده الکتریکي کامال  هم ميلي 40خاک خشک به 

 rpmاست. پس از طي مدت زمان الزم نگهداري، توسط سانتریفيوژ با سرعت زده شده

سدیم، کلسيم،  یهاونيکاتاست. مقادیر ، فاز مایع و جامد از هم جدا شده3000

 GBC 932 ABگاه جذب اتمي مدل )پتاسيم و منيزیم موجود در فاز مایع، به وسيله دست

Plusگيري شدهسينا، اندازه(، در آزمایشگاه تحقيقاتي ژئوتکنيک دانشگاه بوعلي-

از جمع  [15]است. مقدار ظرفيت تبادل کاتيوني از روش ارائه شده در مرجع 

 GBC-Aventalشده در فاز مایع به وسيله نرم افزار ) یريگاندازههاي مقادیر کاتيون

Ver. 1.33ژئوتکنيک و  يژئوتکنيک( برخي از خصوصيات 2در جدول )است. ( به دست آمده

 است.ارائه شده خاک رسی طبيعی محيطي نمونهزیست

 

 (. مشخصات شیمیایی سیمان 1جدول )
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Cement II 

 

 خاک رس طبیعی یطیمحستیزژئوتکنیک  (. مشخصات فیزیکی و2جدول )

 

سيمان با آالینده فلز سنگين،  -هاي رسي ه منظور بررسي اندرکنش نمونههمچنين ب

از آزمایش تعادل مخلوط اشباع استفاده شد. به این منظور با انجام آزمایش 

هاي مختلف آالینده فلز سنگين، قابليت تعادل سوسپانسيون اشباع خاک در غلظت

 اهي قرار گرفت.رد مطالعه آزمایشگها، مونگهداري فلز سنگين در نمونه

نيترات روی آبدار  هاي شاملها، در ابتدا محلولبه منظور انجام این آزمایش

(O2.6(H2)3Zn(NO) موالر تهيه شد. یک گرم مخلوط خشک نمونه  05/0تا  001/0هاي در غلظت

ليتر ریخته شد. ميلي 50گرم وزن شده و داخل تيوپ سانتریفيوژ  001/0رسي با دقت 

در  رویهاي حاوي نيترات تر از الکتروليت مورد نظر )الكتروليتليميلي 50سپس 

( به خاک اضافه گردید. این cmol/kg-soil 250، و 100، 50، 25، 10، 5، 0 یهاغلظت

خاک به مدت سه ساعت توسط لرزاننده افقي کامال  هم زده  -سوسپانسيون الکتروليت

با هدف ایجاد شرایط تعادل،  ساعت 24ها به مدت شد. آنگاه پس از نگهداري نمونه

هاي وزني نسبتروز  3پس از  این سوسپانسيون مجددا  به مدت سه ساعت هم زده شد.

 هانمونه شد.افزوده آالینده  - سوسپانسيون خاک رسیبه % سيمان 10و  8% ، 6%،  4%

روز دیگر نگهداري شده تا با انجام کامل تبادل کاتيوني، فرایند  13حدود 

-سيمان-هاي خاکو فرایند سيمانتاسيون شرایط تعادل در سيستم هيدراسيون

 .الکتروليت کامال  صورت گرفت-ت و خاکالکترولي

، فاز rpm 3000ها در سرعت پس از این مرحله، با سانتریفيوژ کردن نمونه

 جداشدهدر فاز مایع  رویو سپس غلظت یون  جداشدهمایع نمونه از فاز جامد خاک 

است. ( آناليز شدهGBC 932 AB Plus( مدل )AASتگاه جذب اتمي )با استفاده از دس

 pHها، طي زمان با استفاده از دستگاه کليه نمونه pHشایان ذکر است، تغييرات 

 است.گيري شده( اندازهHANNA-Hi 9321متر مدل)

خواص فیزیكي و ژئوتكنیك 

 یطیمحستیز

 رسیخاک 

 طبیعی

خواص فیزیكي و 

 یطیمحستیزژئوتكنیك 
 ی طبیعیرسخاک 

pH   9.80 (10:1)آب:خاك؛ ( چگالي ویژهsG) 2.63 

 2.0 درصد مواد آلي 20 درصد کربنات

 20.2 شاخص خميری 48.3 حد روانی

 CL/CH یبندطبقه ایقهوه رنگ

ظرفيت تبادل  

 (cmol / kg soil)كاتيوني
29.32 

هاي تركيب كاني

 نمونه دهندهليتشک

موریلونيت، مونت

کائولينيت، 

ایليت، كلسيت، 

 كوارتز
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قبل از  ،ایکس پرتوبرای تهيه نمونه پراش  ،هادر کليه مراحل آزمایش

-قطره از سوسپانسيون بر روي اسالید شيشه 7تا  5بين  ،هامونهسانتریفيوژ کردن ن
دستگاه استفاده از ها با اي ریخته شده و پس از خشک شدن، پراش پرتو ایکس نمونه

 تهيه شد.  Siemens-Diffractometer D8 Advanceاشعه ایکس مدل

 

 بحث و بررسی .3

 
صالح شده با درصدهاي مختلف هاي اخصوصيات جذب و نگهداري نمونه خاک رسی و نمونه

است. ( نشان داده شده1هاي فلز سنگين روی در شكل )سيمان در اندركنش با آالینده

هاي صورت گرفته، نمونه خاک رسی به دليل ظرفيت تبادل بر اساس نتایج آزمایش

 cmol/kg-soilمتوسط، قابليت نگهداري % کربنات و سطح مخصوص 20حدود كاتيوني متوسط، 

% 4دهد. افزایش نشان مي cmol/kg-soil 250ینده فلز سنگين روی را در غلظت آال 86

 cmol/kg-soil 8را به مقدار  cmol/kg-soil 100سيمان ميزان نگهداري آالینده در غلظت 

 cmol/kg-soil، این در حالي است که ميزان نگهداري آالینده در غلظت داده استافزایش 

. بر اساس منحني قابليت نگهداري آالینده است دهيرس cmol/kg-soil 94به حدود  250

-cmol/kg% سيمان در غلظت 8با  شدهاصالح(، در نمونه خاک رسی 1در شکل ) شدهارائه

soil 100  ،شده % آالینده فلز سنگين روی توسط نمونه نگهداري 98.7آالینده فلز سنگين

% آالینده توسط 46بيش از  cmol/kg-soil 250. از سوي دیگر در همين نمونه در غلظت است

 شده بادر نمونه خاک رسی اصالحاست  ذکرانیشا. شده استنگهداري  شدهاصالحنمونه 

 cmol/kg-soil 250در غلظت فلز سنگين روی سيمان ميزان قابليت نگهداري آالینده  10%

ن توااست. به طور کلي ميافزایش یافته نسبت به نمونه اصالح نشده %40يش از ب

بيان نمود که فرایندهای اصلي در نگهداري آالینده به شرح ذیل است: الف( خاک 

رسی که به واسطه درصد باالی کربنات و ظرفيت تبادل کاتيوني زیاد قابليت 

اي از آالینده فلز سنگين را دارد؛ ب( تثبيت آالینده فلز نگهداري بخش قابل توجه

های پوزوالنی و ؛ ج( واکنشC-S-Hطح کریستالي س بر نمودن رسوب یا شدن جذب روی و سنگين

و به تبع آن رسوب آالینده فلز سنگين، د( مکانيزم عدم تحرک فلزات  آزادشدهآهک 

 سنگين در ماتریس سيمان هيدراته )جامدسازی(.

ترکيبات  pH(، تغييرات 1از شکل ) اخذشدهبه منظور حصول اطمينان از نتایج 

گيري شد. اندازه شدهاضافهل تغيير غلظت اسيد ، در مقابسيمان-رسی مختلف خاک

به عنوان  pHدهد که ارزیابي این تغييرات های محققين قبلي نشان ميپژوهشنتایج 

-یک معيار اساسي در ارزیابي قابليت جذب و نگهداري آلودگي در خاک شناخته شده

بر اساس دهد. ها را نشان مياز این آزمایش اخذشده( نتایج 2شکل ) .[6-5] است

 cmol/kg-soilغلظت ورودي  خاک رسی درنمونه  کهیدرحال(، 2در شکل ) شدهارائهنتایج 

دهد، اما به طور کلی نمونه خاک رسی را نشان می pHواحدی   2.5یک افت  ،اسيد 10

 pHدر مقابل افت  توجهقابل% کربنات و همچنين سطح مخصوص 20به دليل حضور حدود 

اسيد ورودی هم  cmol/kg-soil 400. به نحوی که حضور دهدياز خود مقاومت نشان م

نيز موجب % سيمان 6افزایش  در نمونه شود. pHموجب افت شدید  توانسته استن

اما این افزایش نسبت به نمونه خاک طبيعی چندان  ،استشدهافزایش بافرینگ خاک 

محيط  pHيزان موجب شده که م% سيمان ميزان 10اصالح نمونه با  است.بودهزیاد ن

. بر اساس باشد واحد 12اسيد ورودی بيش از  cmol/kg-soil 60سوسپانسيون تا غلظت 

% سيمان تا ميزان 10با  شدهاصالحهاي ( در نمونه2هاي ارائه شده در شکل )منحني

cmol/kg-soil 400  اسيد ورودي تقریبا  افت شدیدpH  اساس  نیبر ا. نشده استمشاهده

 جیابا نت يفوق انطباق مناسب شیآزما جینمود که نتا یريگجهينت توانیم

 .استداشته ي آالینده فلز سنگينجذب و نگهدار یهاشیآزما
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(. قابلیت نگهداري آالینده فلز سنگین 1شکل )

روی توسط نمونه خاک رسی اصالح شده با درصدهاي 

 روز 14مختلف سیمان پس از 

رسي  (. منحني ظرفیت بافرینگ نمونه2شکل )

 هاي اصالح شده با سیمانخاک رسی و نمونه

 

تأثير نهادن بر  به واسطه کنندهاصالحماده -آلودگي-فرایند اندرکنش خاک

 هاي رسيسبب تغيير در ریزساختار خاک و تشکيل ترکيبات جدید هانيروهاي بين پولک

ار در شود. ارزیابي پراش پرتو ایکس به عنوان یک معيمي و تشکيل ترکيبات جدید

هاي پرتو ایکس نمونه پراش که یبه طوراست. ها شناخته شدهتعيين ریز ساختار خاک

رسي داراي ساختار پراکنده داراي شدت بيشتري در مقایسه با شدت قله پراش پرتو 

هاي رسي داراي ساختار درهم است. به منظور بررسي تأثير آالینده فلز ایکس نمونه

هاي مورد مطالعه، پراش پرتو ایکس تعدادي از ونهریز ساختار نم رویسنگين بر 

خاک ( نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس را براي نمونه 3ها تهيه شد. شکل )نمونه

% سيمان، خاک رسی حاوی 6با  شدهاصالحرسی قبل از اندرکنش با آلودگي، خاک رسی 

cmol/kg-soil 25 و خاک رسی حاوی  آالینده فلز سنگين رویcmol/kg-soil 25  آالینده فلز

در  شدهارائه یجبر اساس نتا دهد.را نشان مي % سيمان6با  شدهاصالحسنگين روی 

 Cps 370 موریلونيت( ازشدت قله اصلي )مونت ،یبا افزایش غلظت آالینده رو (3) شکل

و  تيلیا یمربوط به کان )A001d 10.0= (˚قلهشدت نظير كاهش یافته است. همچنين Cps 90 به

دچار كاهش محسوسي شده است.  تينيکائول یمربوط به کان )A001d 7.1= (˚قلهظير شدت ن

این نكته است كه افزایش غلظت نمك سيال منفذي موجب  دکنندهیيتأاین موضوع 

 یهاکه در نتيجه آن شدت قله اصلي و كاني ،ها شدهتشكيل ساختار مجتمع در نمونه

 اهش یافته است.ك  تينيکائولو ت،يلیموریلونيت، امونت یرس

( اضافه کردن ميزان آالینده فوق به 3در شکل ) شدهارائهبر اساس نتایج 

-شدت قله اصلي مونت توجهقابل)در فقدان حضور سيمان( سبب کاهش خاک رسی نمونه 

-( یکی از علل اصلی نگه1در شکل ) شدهارائهبر اساس نتایج است. موریلونيت شده
های کریستالی تشکيل ژل با سيمان شدهاصالحهای مونهدر ن داری آالینده فلز سنگين

C-S-H سيمان  کنندهاصالح( حضور ماده 3در شکل ) شدهارائهبر اساس نتایج باشد. می

بر اساس . استشده H-S-C (˚A 02.3=001d)های موجب تشکيل ترکيبات جدید و کریستال

)در عدم % سيمان 6با  هشداصالح( در نمونه خاک رسی 3در شکل ) شدهارائهنتایج 

رسيده است.  Cps 032به حدود H-S-C (˚A 02.3=001d ) هایکریستالشدت قله حضور آالینده( 

آالینده فلز سنگين روی و  cmol/kg-soil 25با  شدهآلودهاز سوی دیگر در خاک رسی 

-در حقيقت می رسيده است. Cps 140به حدود  C-S-H% سيمان شدت قله 6با  شدهاصالح
حضور آالینده فلز سنگين موجب کاهش مقدار تشکيل ترکيبات  نمود یريگجهينتوان ت

موجب افزایش  C-S-Hهای از سوی دیگر تشکيل کریستال شود.می C-S-Hهای کریستال

همچنين بررسی نتایج پراش اشعه ایکس ((. 1)شکل )است شدهقابليت نگهداری آالینده 

ده فلز سنگين موجب به تعویق افتادن فرایند دهد حضور آالیندر طی زمان نشان می

 .استشده C-S-Hهای هيدراسيون و تشکيل ترکيبات کریستال



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
% سیمان و خاک 6، خاک رسی اصالح شده با ایکس خاک رسیپرتو (. منحني پراش 3شکل )

 % سیمان6آالینده فلز سنگین روی اصالح شده  با  cmol/kg-soil 25رسی حاوي غلظت  

 

 pH رييتغ زانيشود، ميخاک م pHسبب کاهش  نيفلز سنگ ندهیحضور آالاساسا ، 

است. شده ارائه( 4) در شکلروز  14پس از  ندهیغلظت آال شیها در مقابل افزانمونه

 9.80حدود خاک رسی نمونه  pH کهیدرحال(، 4شکل )در  شدهارائهنتایج بر اساس 

-دادهکاهش  7.05نمونه را به حدود  pH آالینده فلز سنگين cmol/kg-soil 50است، حضور 

ميزان  cmol/kg-soil 250که با افزایش غلظت آالینده به حدود  است یحال. این در است

pH  هاي . از سوي دیگر فعال شدن مکانيزماستهديرس 6.3محيط واکنش، به کمتر از

 محيط وابسته است.  pHنگهداري آالینده فلز سنگين به مقدار 

هاي سوسپانسيون در غلظت pHي اصالح شده با سيمان، روند کاهش هادر نمونه

-( مشاهده مي4شکل ) دراست. همانطور که  بوده بسيار مالیم cmol/kg-soil 50کمتر از 

-cmol/kgدر غلظت سوسپانسيون کمتر از  محيطpH است، % سيمان موجب شده4شود، حضور 

soil 25  ر حالی است که با افزایش غلظت این دواحد افزایش یابد.  3تا  2.5بين

در  همچنين، استهديرسواحد  1.1محيط به حدود  pHاختالف  cmol/kg-soil 50آالینده به 

 pH% سيمان با 4نمونه اصالح شده با   cmol/kg-soil 250 ،pHو  cmol/kg-soil 100های غلظت

از لظت کمتردر غ دیگر، . به عبارتاستهشدرسی بدون افزودنی برابر نمونه خاک

cmol/kg-soil 100  ماده جامد کننده سيمان به وسيله رسوب و جامدسازی آالینده فلز

 cmol/kg-soil 100های بيش ازغلظت در حقيقت .استکردهسنگين به روند نگهداری کمک 

موجب کاهش  H+فلز سنگين و به تبع آن آزاد شدن  ندهیآالآالینده فلز سنگين حضور 

pH  استدهشسوسپانسيون. 

در غلظت  سوسپانسيون pHاست تا رسي سبب شدهخاک % سيمان به نمونه 6افزودن 

واحد افزایش  2حدود  cmol/kg-soil 50واحد و در غلظت  4حدود  cmol/kg-soil 25کمتر از 

 ،(3در شکل ) شدهارائهایکس  پرتوبر اساس نتایج پراش بيان دیگر، یابد. به 

و رسوب و جامدسازی آالینده فلز  C-S-Hهای ژلوليد فرایند هيدراسيون سيمان و ت

در شکل  شدهارائههاي بر اساس منحني. استبودهمحيط واکنش  pHسنگين عامل افزایش 

% 10با درصدهاي کمتر از  شدهاصالحخاک رسی هاي و نمونهخاک رسی در نمونه  (4)

ها تقریبا  بين يه نمونهدر کل cmol/kg-soil 250محيط واکنش در غلظت  pHسيمان، ميزان 

 . استبوده 6.5تا  6.1
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هاي خاک نمونه pH(. روند تغییرات 4شکل )

با درصدهاي مختلف سیمان پس از  شدهاصالحرسی 

های مختلف آالینده فلز سنگین روز در غلظت 14

 روی

هاي خاک رسی نمونه pH(. روند تغییرات 5شکل )

های ظت% درصد سیمان در غل6با   شدهاصالح

 مختلف آالینده فلز سنگین روی طي زمان

 

داده نشان  pH تغييراتروند  بر% سيمان 8افزودن تأثير همچنين ( 4در شکل )

واحد  4.1تا  4حدود  cmol/kg-soil 50را تا غلظت  pH% سيمان افزایش 8. افزودن استشده

خاک  pHمحيط با  cmol/kg-soil 100، pHکه در غلظت  است یحالاین در است. دادهافزایش 

% سيمان نيز همين روند ادامه 10. با افزایش استشده رسی بدون افزودنی برابر

-های حاوی آالینده فلز سنگين نشان مینمونه pH. بررسی منحنی تغييرات استیافته

 cmol/kg-soil 50های حاوی غلظت نمونه pH ،با سيمان شدهیغنهای دهد، در کليه نمونه

و  شدهحاصلبر اساس نتایج توان بيان کرد، به طور کلي مي .استبوده  8بيش از 

حضور سيمان در محيط سوسپانسيون ( 3در شکل ) شدهارائهایکس  پرتونتایج پراش 

 pH، که این تشکيالت موجب افزایش شدهموجب تشکيل ترکيبات هيدراته سيمان 

تشکيل محصوالت ناشي شده هنگام رسد به نظر میاند. از سوي دیگر ون شدهيسوسپانس

 كریستالي هايهيدرات درون از هيدراسيون سيمان، بخشي از آالینده فلز سنگين به

 شوند.مي متحرك غير و ثابت و  گرفتهشکل شده فلزي هيدراته هايسيليكات صورت و به رسوب

دهد. رسی را طی زمان نشان می نمونه خاک pH( روند تغييرات 5شکل )

اما اصالح خاک  ،شودخاک رسی می pHآالینده فلز سنگين موجب کاهش  حضور کهیدرحال

-دادهافزایش  cmol/kg-soil 100های کمتر از ها را در غلظتنمونه pH ،رسی با سيمان

های حاوی در نمونه کهیدرحالدهد ( نشان می5در شکل ) pH. بررسی تغييرات است

cmol/kg-soil 5  وcmol/kg-soil 10 ز سنگين رویآالینده فل، pH  دقيقه بعد از  90نمونه

اما با  ؛واحد افزایش یافته است 3سيمان حدود  کنندهاصالحاضافه کردن ماده 

دقيقه بعد از افزودن ماده  90در  cmol/kg-soil 25افزایش ميزان آالینده به 

شود. این در حالی است در سوسپانسيون مشاهده نمی pHافزایش  ،سيمان کنندهاصالح

شود. با مشاهده می pHواحدی  3افزایش  ،رسیساعت بعد از اصالح خاک  24ه در ک

، که این افزایش تا روز سوم نيز ادامه شودمشاهده می pHبررسی منحنی تغييرات 

محيط  pHاما از این به بعد  ،هديرس 11.3به حدود  شدهاصالحنمونه  pHو  استیافته

نيز مشاهده  cmol/kg-soil 50روند در نمونه حاوی . همين استبودهثابت  با  یتقرواکنش 

و تا روز هفتم از روز سوم بوده تقریبا   pHشروع فرایند افزایش  شود،می

ها به دليل در کليه نمونه pHعلت افزایش  شکیب است.شدهو سپس ثابت  افتهیشیافزا

شروع هيدراسيون سيمان،  بيان دیگر،ترکيبات هيدراته سيمان است. به  تشکيل

و آهک موجب افزایش  OH-های پوزوالنی و به تبع آن آزاد شدن ترکيبات یون واکنش

pH  و طی این داشته روز ادامه  7های پوزوالنی حدود . واکنشاستشدهمحيط واکنش

شود و پس از طی این زمان محيط مشاهده می pHواحدی در  3زمان افزایش تقریبا  

محيط طی زمان،  pHاز دیگر علل افزایش  .استشدهمحيط واکنش ثابت  pHتقریبا  

تثبيت بيشتر فلزات به صورت رسد به نظر میسيمان است. پوزوالنی های ادامه واکنش

حضور فلز در کریستال در حال رشد سيمان و حبس شدن در  ورسوب هيدروکسيد فلز 

جب افزایش ( مو C-S-H آالینده فلز سنگين در کریستال )جامدسازی C-S-Hهای کریستال

pH  استشدهمحيط. 

( در دو ساعت اول بعد از اضافه 5در شکل ) شدهارائههای بر اساس منحنی

های های خاک رسی بدون افزودنی و نمونهسيمان، در نمونه کنندهاصالحکردن ماده 

واحد افزایش یافته  2محيط واکنش حدود  pHهای کم آالینده فلز سنگين حاوی غلظت

های هيدراسيون سيمان و تشکيل الی است که شروع واکنشاست. این در ح



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 علت [.18]است بودهاز ترکيب تقریبا  بعد از دو ساعت  C-S-Hهای هيدروکریستال

و  OH-آزاد شدن  ،های پوزوالنیبه دليل واکنشتواند میها در این نمونه pHافزایش 

 آهک باشد.

شروع  تأخير در(، 5ل )در شک شدهارائه یهانکته حائز اهميت در منحنی

بر اساس  آالینده فلز سنگين است. به عبارتیغلظت با افزایش  pHافزایش نرخ رشد 

 pHن کاهش و به تبع آافزایش آالینده فلز سنگين  (3نتایج ارائه شده در شکل )

 C-S-Hهای های پوزوالنی و تشکيل کریستالموجب به تأخير افتادن شروع واکنشمحيط 

 استهشدموجب  cmol/kg-soil 25حضور  (5ساس نتایج ارائه شده در شکل )بر ا. استشده

ساعت شروع شود،  24بعد از  شدهاصالحدر نمونه  C-S-Hهای فرایند تشکيل کریستال

شروع فرایند  ،فلز سنگين روی آالینده cmol/kg-soil 50حضور در این در حالی است که 

بعد از ترکيب با نمونه اوليه تأخير ساعت  72بيش از  با C-S-Hهای تشکيل کریستال

 .استآغاز شده

آالینده فلز  cmol/kg-soil 50محيط واکنش در حضور  pH( منحنی تغييرات 6شکل )

دهد. بر اساس سيمان را نشان می کنندهاصالحسنگين با افزایش ميزان درصد ماده 

های مان شروع واکنشسي کنندهاصالحبا افزایش ميزان درصد ماده  ،شدهارائهمنحنی 

 شدهاصالحهای در نمونهرسد به نظر می . به نحوی کهاستشدههيدراسيون سيمان تسریع 

ساعت از افزودن  24بعد از  C-S-H هایسيليکاتفرایند تشکيل  ،% سيمان10% و 8با 

 ،% سيمان6% و 4حاوی  شدهاصالحهای . اما در نمونهاستشدهآغاز  کنندهاصالحماده 

شروع   کنندهاصالحساعت از افزودن ماده  72د هيدراسيون سيمان تقریبا  پس از فراین

. قابل توجه است که افزایش ميزان سيمان موجب تسریع واکنش هيدراسيون و استشده

در واقع حضور آالینده فلز سنگين موجب شود. می C-S-Hهای سيليکاتافزایش مقدار 

کند. از سوی دیگر جلوگيری می C-S-Hهای ژلمحيط واکنش شده و از تشکيل  pHکاهش 

 بيشتر آزاد شدن های پوزوالنی،افزایش ميزان ماده اصالح کننده موجب افزایش واکنش
-OH ن افزایش و به تبع آ و آهکpH  محيط واکنش، موجب تسریع واکنش هيدراسيون و

 .دوشمی C-S-Hهای افزایش مقدار ژل سيليکات

 
آالینده  cmol/kg-soil 50در غلظت حاوی سیمان هاي خاک رسی مونهن pH(. تغییرات 6شکل )

 فلز سنگین روی طي زمان

 گيرينتيجه .4

 استخراجقابلدر این مقاله، نتایج ذیل  شدهانجامبر اساس مطالعات آزمایشگاهي 

حضور  حاکی از آن است که pHایکس و پرتو های پراش نتایج آزمایشالف(   :است

ين موجب به تعویق افتادن فرایند هيدراسيون سيمان و تشکيل آالینده فلز سنگ

حضور آالینده فلز  ،بر اساس نتایج پراش پرتو ایکس ب( شود.ترکيبات پوزوالنی می

به نحوی که حضور شود. می C-S-H هيدروسيليکاتسنگين سبب کاهش مقدار تشکيل 

cmol/kg-soil 25  آالینده فلز سنگين روی شدت قله کریستالC-S-H  را حدودCpS 180  کاهش

ج( افزایش ميزان آالینده فلز سنگين موجب کاهش سرعت فرایند هيدراسيون . استداده

آالینده فلز سنگين روی در نمونه  cmol/kg-soil 50در حضور که ه طوریبشود سيمان می

. استافتادهساعت به تعویق  72فرایند هيدراسيون سيمان  ،% سيمان6اصالح شده با 

ظرفيت تبادل شامل ، رویهاي فعال در نگهداري آالینده فلز سنگين مکانيزم (د

)سيمان( و  C-S-Hکریستال  گيرياثر شکل بر نمودن رسوب کاتيوني )کاني رسي(، تثبيت و

صالح ا( ه .باشدمیمکانيزم عدم تحرک فلزات سنگين در ماتریس سيمان هيدراته 
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است، به نحوي که نگهداري آالینده شده توجهقابلنمونه رسي با سيمان موجب افزایش 

 cmol/kg-soil 250نگهداری آالینده در غلظت در % 40% سيمان موجب افزایش 10افزایش 

 است.شده
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