
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

OHN10101790073 
 تأثير خاکستر کوره سيمان بر پارامترهای ژئوتکنيکی خاک

 

 
 2، صادق قوامی جمال1محمد مهدی احمدی

  دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف -1

 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف -2

 @yahoo.comsadegh.ghavami 
 
 خالصه

خاک طبيعی موجود در محل، همواره به طور کامل برای تحمل سازه ی مورد نظر، 

مناسب نيست که در این مورد، نياز به بهسازی و بهبود خواص مهندسی آن است. 

از روش های بهسازی می توان به تثبيت خاک با افزودن موادی مانند آهک، 

ره سيمان اشاره کرد. در این مقاله ضمن خاکستر بادی، سيمان و خاکستر کو

تأثير  مطالعات انجام گرفته  در مورد معرفی خاکستر کوره سيمان، به بررسی

 آن بر پارامترهای ژئوتکنيکی چند نوع خاک پرداخته می شود. خاکستر کوره

 خروجی گازها است که در پرتلند سيمان فرآیند توليد جانبی محصول یک سيمان

ری می شود. بررسی ها نشان می دهند که با افزودن این از کوره جمع آو

تغييرات خصوصيات خميری  افزایش مقاومت فشاری محصور نشده و خاکستر، شاهد

 خواهيم بود.  پارامترهای تراکم خاک و

 
 کلمات کلیدی: تثبیت خاک، خاکستر کوره سیمان، پارامترهای ژئوتکنیکی 

 

 

 . مقدمه 1

 
توان در های ضعيف را میهای تقویت و بهبود خاکيک روشاز دیدگاه مهندسی ژئوتکن

های شيميایی)نظير تثبيت های مکانيکی)نظير تراکم و زهکشی(، روشسه گروه روش

های فيزیکی)نظير تسليح خاک( دسته بندی نمود. در روش های شيميایی خاک( و روش

از این مواد از مواد افزودنی جهت بهسازی و تثبيت خاک استفاده می شود. یکی 

 پرتلند توليد سيمان یک محصول جانبیافزودنی، خاکستر کوره سيمان می باشد که 

شده کوره سيمان توسط فيلترهای پارچه ای یا  آزاد گازهایمحل خروجی  در است که

ساخت و  مصالح روز افزونهزینه جمع آوری می شود.  رسوب کننده الکترواستاتيکی

نسبت به مواد در دسترس و  را پژوهش نياز به ،کشورهای در حال توسعه ساز در

از آن  که ایجاد کرده است چگونگی استفاده مجدد از پسماند این مواد همچنين

خاکستر کوره سيمان برای استفاده در بهسازی و تثبيت خاک جمله می توان به 

 مطالعات و تحقيقات زیادی در این زمينه صورت گرفته است. در این .]1[اشاره داشت

مقاله جهت مطالعه تثبيت خاک با خاکستر کوره سيمان به بررسی تحقيقات و 

و دیگر محققين پرداخته شده است که  Baghdadiو همچنين  Egbeو  Okaforآزمایشات 

نتایج نشان می دهد افزودن خاکستر کوره سيمان به خاک بسته به ویژگی های خاک 

 د.مورد نظر سبب بهبود خصوصيات مهندسی آن می شو

 

 (Cement Kiln Dust) . خاکستر کوره سيمان 2

 
 2006به طوری که در سال  ،توليد سيمان، صنعتی مهم در جهان به شمار می رود

همان طور ُتن، توليد سيمان داشتند.  ميليارد 2.5کارخانجات سيمان در دنيا حدود 

ه سيمان که در بيشتر صنایع ساخت، فرآورده های فرعی توليد می شود، خاکستر کور

(CKD ،فرآورده ای فرعی از مراحل توليد سيمان است. در طول چند سال گذشته )

پيشرفت های چشمگيری در مدیریت و استفاده از خاکستر کوره سيمان روی داده است 

به  CKDکه از جمله آن می توان به استفاده در لندفيل ها اشاره کرد. اکثر 

ده می شود. برگرداندن این محصول به عنوان ماده خام به کوره سيمان برگردان

                                                 
  ، دانشگاه صنعتی شریفدانشیار دانشکده مهندسی عمران1
 گاه صنعتی شریفنشکارشناس ارشد ژئوتکنیک، دا2
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توليد شده، نياز به سنگ آهک و دیگر مواد خام  CKDکوره عالوه بر کاهش مقدار 

را نيز کاهش می دهد و موجب صرفه جویی در منابع طبيعی و انرژی می شود. 

 و ارزیابی تعيينروش های  به این موارد محدود نمی شود. CKDاستفاده از 

 ASTM D5050 در راهنمای استاندارد ب برای کاربردهای مختلفمناس  CKDخصوصيات

داده شده  سيمان پرتلند کوره خاکستر و آهک استفاده تجاری خاکستر کوره برای

نيم  بيش ازنشان داد که  2006( در سال PCAبررسی های انجمن سيمان پرتلند ) .است

به دليل وجود  .ستمورد استفاده قرار گرفته ا خاک تثبيت برای  CKD تن ميليون

به طور  CKDآهک و بهبود اثربخشی تثبيت کننده های دیگر مانند خاکستر بادی، 

 ]2[ گسترده به عنوان ماده چسبنده در تثبيت خاک استفاده می شود.
محل خروجی  در است که پرتلند توليد سيمان یک محصول جانبی سيمان کورهخاکستر 

ترهای پارچه ای یا رسوب کننده شده کوره سيمان توسط فيل آزاد گازهای

جمع آوری می شود. خاکستر کوره سيمان شامل همان ترکيبات سيمان  الکترواستاتيکی

به  پرتلند )آهک، سيليس و اکسيدهای فلزی( است که خصوصيات شيميایی و فيزیکی آن

ی وابسته به مواد خام و فرایند توليد )نوع کوره، سوخت، روش جمع طور قابل توجه

  .]3[خاکستر( می باشدآوری 

واکنش  1. معادله ]4[سيمان نشان داده شده است هترکيبات خاکستر کور 1در جدول 

به   CKDبا افزودن آب، نشان می دهد.  CKDپوزوالنی معمولی را در صورت وجود 

 به آلومينا رفتاری مشابه و مواد واکنش پذیر سيليکا آزاد و آهک علت وجود

 .]5[دارد سيمان پرتلند
 

 
 

 (Haynes and Kramer, 1982) ترکیبات معمول خاکستر کوره سیمان -1جدول 

ترکيبات تشکيل 

 دهنده
درصد 

 وزنی
ترکيبات تشکيل 

 دهنده
درصد 

 وزنی

CaCO3 55.5 Fe2O3 2.1 

SiO2 13.6 KCl 1.4 

CaO 8.1 MgO 1.3 

K2SO4 5.9 Na2SO4 1.3 

CaSO4 5.2 KF 0.4 

Al2O3 4.5 0.7 ترکيبات دیگر 

 

 بر پارامترهای ژئوتکنيکی خاک CKDتأثير .  3

 

برای بررسی تثبيت خاک های رسی مورد  Krinerو  McCoyها توسط  CKDبرخی از 

% برای خواص 10% و 8%، 3به مقدار  CKDمطالعه قرار گرفتند. مخلوط های خاک و 

سی رطوبت و حدود اتربرگ برر-مهندسی مقاومت فشاری محصور نشده، رابطه دانسيته

می تواند به طور بالقوه  CKDشدند. این مطالعات نشان دادند که استفاده از 

، CKDبا افزودن  نشان داد که Azad. ]6[جهت تثبيت خاک مورد استفاده قرار گيرد

( به خصوص در PIکاهش شاخص خميری ) و (UCS) محصور نشده در مقاومت فشاری افزایش

در  CKDپتانسيل کاربرد  Mohamed . ]7[درا شاهد خواهيم بو باال PIخاک های با 

بهبود خواص مکانيکی و هيدروليکی خاک را در زمين های خشک ارزیابی کرد. این 

در مخلوط با رطوبت بهينه باعث  خاکستر کوره% 6بررسی ها نشان داد که افزودن 

نيه می متر بر ثا افرایش مقاومت برشی و کاهش هدایت هيدروليکی به کمتر از 

 .]8[گردد
در این تحقيق به منظور تحليل دقيق به بررسی آزمایشات انجام گرفته توسط 

Baghdadi  بر رس کائولينيت وOkafor  وEgbe  .بر نوعی خاک ماسه ای پرداخته می شود

% و 40، 2.63کائولينيت استفاده شده به ترتيب  خميریوزن مخصوص، حدروانی و شاخص 

 .]1[نشان داده شده است 2اک ماسه ای نيز در جدول . خصوصيات خ]9[است 9%
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 خاک ماسه ای خصوصیات -2جدول

 نتایج خصوصيات

 42 حد روانی )%(

 27.3 حد خميری )%(

 14.7 شاخص پالستيسيته )%(

 2.54 وزن مخصوص

 A-2-7(1) طبقه بندی اشتو

 SW طبقه بندی متحد

دانسيته خشک حداکثر 

(3kg/m) 1830 

 12.18 وبت بهينه )%(درصد رط

مقاومت فشاری محصور نشده 

(2kN/m) 395 

 

 

 . حدود اتربرگ 1.  3

 
به  ،خاکستر کوره سيمان به مقادیر مختلف، جهت بررسی تغييرات شاخص خميری

؛ اما به دليل اندک بودن شاخص خميری کائولينيت)حدود ]9[کائولينيت افزوده شد

این نتایج باعث شد از بنتونيت به دليل  ( تغييرات کمی در مخلوط مشاهده شد.9%

 8، و 4، 1، 0.5خاصيت خميری باال استفاده شود. برای این منظور درصدهای وزنی 
خاکستر کوره سيمان به بنتونيت افزوده شد. آب مقطر به مخلوط خشک افزوده شده و 

تر ميلی م 102ميلی متر و ارتفاع  51به صورت استاتيکی در استوانه فلزی به قطر 

 21روز در دمای  7متراکم شد. نمونه ها پس از بيرون آوردن از قالب به مدت 

درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سپس آزمایش حدود اتربرگ براساس استانداردهای 

ASTM D-423  روانی( و)حد ASTM D-424   )با افزایش خاکستر  انجام شد.)حد خميری

نی به صورت قابل مالحظه ای کاهش می یابد کوره سيمان به بنتونيت، مقادیر حد روا

% با افزودن 326 به% 513در حالی که حد خميری با شيب کمی کاهش می یابد. کاهش 

 . ]9[نشان داده شده است a-1در شکل  خاکستر کوره 8%

، کاهش و CKD% 12با افزودن خاکستر کوره سيمان به خاک ماسه ای، حد روانی تا 

 موجب. کاهش اوليه حد روانی ممکن است به ]1[پس از آن به آهستگی افزایش می یابد

( که موجب لخته شدن و CaOبه دليل مقدار باالی کلسيم اکسيد ) CKDخواص سيمانی 

 آب اضافی به دليل  CKD%12 پس ازتجمع ذرات خاک می شود، باشد و افزایش آن 

 است. CKDرآوردن مخلوط خاک و برای به حالت مایع د نياز مورد

مشابه حد روانی است. شاخص خميری با افزایش   CKDبا مقدار روند تغيير حد خميری

CKD  کاهش می یابد. این روند ممکن است به 11% به حدود  14.7%، از 24تا  0از %

 باشد. CKDدليل جابه جایی ذرات ریز خاک با 

نتایج آزمایش ف مشاهده شده است اما روند کاهشی شاخص خميری توسط محققان مختل 

با توجه به کانی های  CKDحدود روانی و خميری بر خاک های گوناگون با افزایش 

و همکاران در بررسی  Parsonsرسی موجود در خاک متفاوت بوده است. به عنوان مثال، 

های خود بر روی چند نوع خاک رسی، سيلتی و ماسه ای، مشاهده کردند حد روانی 

 .]10[ممکن است کاهش و یا افزایش یابد CKDها با افزایش  خاک
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( b( کائولینیت CKD ،aتغییرات حد خمیری، حد روانی و شاخص خمیری خاک با افزایش  -1شکل 

 خاک ماسه ای

 

 . تراکم 2.  3

 

خالص و مخلوط  کائولينيت ( برASTM D-698استاندارد )آزمایش های تراکم 

انتخاب  .]9[% وزن خشک خاک( انجام شد30و  12، 6سيمان ) کوره خاکستر -کائولينيت 

این مقادیر به دليل پوشش بازه ای قابل قبول از رفتار مخلوط بود. همان طور که 

نشان داده شده است دانسيته خشک حداکثر بهبود یافته و رطوبت بهينه  2در شکل 

ن و کائولينيت مقدار کمی کاهش یافته است. نسبت وزن مخصوص خاکستر کوره سيما

 ممکن است دليل این نتایج باشد.

 a-3برای خاک ماسه ای در شکل  CKD( و مقدار MDDرابطه دانسيته خشک حداکثر )

% ، 12تا  0از  CKD. نتایج نشان می دهد که با افزایش ]1[نشان داده شده است

MDD  ضای کيلوگرم بر مترمکعب افزایش می یابد که نتيجه اشغال ف 2600به  1830از

CKD (2.6  )خالی خاک است. همچنين می تواند به دليل بزرگ تر بودن وزن مخصوص  

را می توان به طبيعت  CKD% 12بعد از  MDD( باشد. کاهش 2.54نسبت به خاک )

 بيشتر نسبت داد. CKDشکننده خاک با 

را نشان می دهد.   CKD مقدار با( OMCتغييرات درصد رطوبت بهينه ) b-3شکل 

  OMCدر. افزایش می یابد افزایش CKDافزایش  با  OMCر که دیده می شودهمان طو

هيدراسيون  فرآیند و سطحیر کردن ناحيه ت   مورد نياز برای اضافی آب با توجه به

 .می باشد

بر درصد رطوبت بهينه متفاوت بوده و  CKDتأثير  ،و همکارانParsons در تحقيقات 

  .]10[شاهده شده استکاهش و افزایش در خاک های گوناگون م
 

 
 منحنی تراکم کائولینیت و کائولینیت تثبیت شده -2شکل 
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(  با مقدار خاکستر b( و درصد روطبت بهینه )aتغییرات دانسیته خشک حداکثر ) -3شکل 

 کوره سیمان در خاک ماسه ای

 

 (UCS) مقاومت فشاری محصور نشده.  3.  3

 
 تثبيت شده خاک مقاومت ارزیابی جهت وشرایج ترین ر محصور نشدهفشاری  مقاومت

مورد نيز این آزمون جهت تعيين مقدار افزودنی مورد نياز برای تثبيت خاک و  است

خاک  مقاومت فشاری برسيمان  کوره افزودن خاکستر اثر. ]1[استفاده قرار می گيرد

 ،0. خاکستر کوره سيمان به درصد وزنی ]9[مورد مطالعه قرار گرفت کائولينيت رس

ه شد. نمونه های خاکستر کوره سيمان د% خاک به کائولينيت افزو16و  12، 8، 4، 1

خالص در دانسيته خشک حداکثر و رطوبت بهينه آماده شد. مقدار آب مقطر مورد 

ميلی متر و  51قطر نياز به مخلوط خشک افزوده شد و نمونه ها در قالب فلزی )

راکم شدند. نمونه های متراکم شده به صورت استاتيکی مت ميلی متر( 102ارتفاع 

درجه سانتی گراد برای دوره های عمل  21از قالب بيرون آورده شدند و در دمای 

بهبود مقاوت فشاری  ،روزه نگهداری شدند. نتایج آزمایشات 28و  7، 2آوری 

روزه ی  28نشان داده شده است. مقاومت  4کائولينيت را نشان می دهد که در شکل 

برابر بيش تر از  5کيلوپاسکال( بيش از  1115% خاکستر کوره سيمان)16نمونه با 

نمونه تثبيت نشده است که نشان دهنده اثر سيمانتاسيون خاکستر کوره سيمان 

هنگام افزوده شدن به کائولينيت است. ( CKDکلسيم هيدروکسيد موجود در خاک و )

دهنده این است که  نشان داده شده است که نشان 5در شکل  4همان اطالعات شکل 

افزایش مقاوت در هفت روزه اول با نرخ بيشتری روی می دهد و بعد از آن نرخ 

 افزایش کندتر می شود. 

، 7برای خاک ماسه ای در نتيجه ی عمل آوری  CKDبا افزایش  UCSنتایج تغييرات 

نشان داده شده است که در اینجا نيز به دليل  6در شکل  روزه 28و  14

 .]1[شاهد افزایش مقاوت فشاری محصور نشده هستيم ،نسيمانتاسيو
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از بررسی های انجام گرفته می توان نتيجه گرفت که مقاومت فشاری محصور نشده تا 

موجب  CKDحد زیادی با افزودن خاکستر کوره به خاک بهبود می یابد. افزودن 

صيات خميری خاک می شود و در اکثر موارد کاهش شاخص خميری تغييرات در خصو

مشاهده شده است اما نتایج آن بر حد روانی با توجه به ماهيت کانی های رسی و 

افزایش یا کاهش یابد. در بنتونيت،  ممکن است واکنش تبادل یونی متفاوت است و

ری شد. همان طور کاهش شدید حد روانی و کاهش اندک حد خميری موجب کاهش شاخص خمي

تا  0که مشاهده شد در خاک ماسه ای مورد بررسی، افزایش خاکستر کوره سيمان از 

کيلوگرم بر  2600تا  1830جهت تثبيت ، افزایش دانسيته خشک حداکثر از  12%

در پی داشت و پس از آن کاهش می یافت و درصد رطوبت بهينه به طور را مترمکعب 

خاکستر کوره سيمان باعث بهبود  ،ر کائولينيتکلی با افزایش همراه بود. د

 دانسيته خشک و کاهش اندک رطوبت بهينه شد.
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