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چکیده
حمله سولفاتی مجموعهای از واکنشهای شیمیایی و فیزیکی است که بین خمیر سیمان سخت شده و یونهاای ساولفا
یون های سولفا

ر مایدهاد نفاو

به داخل مواد سیمانی منجر به تشکیل فازهای مضر و حجیم همچون گچ و اترینگایت میشود که انبساا و خرابای بارن را

به دنبال دارند امروزه اهمیت مدلسازیهای تئوری و نرمافزاری در کنار مطالعا

آزمایشگاهی ،با صرف زمان و هزینه کمرر ،برای دسریابی باه

نرایج قابلاطمینان ،افزایشیافره است در این پژوهش از شبیهسازی ترمودینامیکی بر اساس روش به حداقل رساندن انرژی آزاد گیبس ،برای درک
بهرر حمله سولفا خارجی و رفرار خمیر سیمان سختشده در نمونههای ساخرهشده از سیمان پرتلند معمولی و سیمانهای آمیخراه باا خاکسارر
پوسره برنج ،اسرفاده شده است .با کمک این روش عالوه بر بررسی غلظت محلول منفذی و ناو و حجام فازهاای تشاکیلشاده طای حملاه
سولفاتی ،عوامل دیگری ازجمله تأثیر خاکسرر پوسره برنج ،درصد بهینه جایگزینی آن و غلظتهای مخرلف محلول سولفا
قرارگرفرهاند شبیهسازی خمیر سیمان سختشده در محلول سولفا

سدیم موردمطالعه

سدیم با غلظتهای  4و  44گرم بر لیرر انجامشده و جاایگزینی  11و 11

درصد خاکسرر پوسره برنج در نظر گرفره شده است نرایج ارائهشده به وضوح نشان میدهاد کاه غلظات محلاول ساولفاتی در ناو و حجام
فازهای تشکیل شده ،بهویژه گچ و اترینگایت ،تأثیرگذار است؛ در غلظتهای پایین 4 ،گرم بر لیرر ،تشکیل گچ مشاهده نشاده اسات خاکسارر
پوسره برنج در  11درصد جایگزینی ،آبآهک را بهطور کامل مصرف و بیشررین حجم ژل سیلیکاتی را تولید میکند و از ایان درصاد باه باا
دیگر تأثیر قابل توجهی در ژل سیلیکاتی که عمده مقاومت خمیر سیمان را تأمین میکند ،ندارد از طرفی ارتباا ساادهای باین افازایش حجام
فازهای تشکیل شده بهوسیله نفو یونهای سولفا

و انبسا مشاهدهشده وجود ندارد بهطاورکلای نراایج شابیهساازی باا مطالعاا و نراایج

آزمایشگاهی که ریزساخرار را بررسی نمودهاند ،هماهنگی خوبی دارد
واژگانکلیدی :حمله سولفاتی ،شبیهسازی ،ترمودینامیک ،سیمان پرتلند ،خاکسرر پوسره برنج


شاایمیایی قاارار دارنااد سااه شاار

-1مقدمه 

زم باارای حملااه سااولفا

مواد سیمانی کاه در سااخت و سااز طیاف گسارردهای از

خارجی ،محی غنی از سولفا  ،نفو پذیری با ی خمیر سیمان

سازهها اسرفاده میشوند ،بیشرر در معرض محای هاای مهااجم

و حضور آب است تعامل بین ماواد سایمانی باا محلاولهاای
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حاوی سولفا

امیر طریقت و همکاران

منجر به تشکیل واکنشهایی در ماواد مرخلخال

میشاود ،از محصاو

رایج در دهههای گذشره عبار اند از [:]5, 6

اصالی ایان واکانشهاا ،مایتاوان باه

 -1انبسا به علت اضافه حجم ایجاد شده توس اترینگایت اتفااق

اترینگایت و گچ اشاره کرد که تارکخاوردگی و انبساا را باه

میافرد بااینحال ارتبا مسرقیمی باین مقادار اترینگایات تشاکیل

دنبال دارند و راه را برای نفو ساولفا هاا و ساایر گوناههاای

شده و انبسا بهصور مسارند و تجربای وجاود نادارد باه نظار
میرسد تشکیل اترینگایت یک شر

مهاجم آسانتر میکنند []1
مشکل حمله سولفاتی برای مد

طو نی مورد مطالعاه باوده

زم برای انبساا اسات اماا

کافی نیست

است هنوز دانش ما در مورد فرآیند واکنشهایی که اتفاق میافرناد

 -2انبسا به علات فشاار تبلاور ناشای از تشاکیل اترینگایات در

و رفرار مکانیکی خمیر سیمان محدود اسات حملاه ساولفاتی باه

محلول فوق اشبا با منافذ کوچاک اتفااق مایافراد تئاوری فشاار

فاکرورهای مرعددی ازجمله نو و غلظت محلول سولفاتی ،نسابت

تبلور توس مشاهدا اخیر که بیان میکنند میزان انبسا تنهاا باه

آب به مواد سیمانی ،شیمی سیمان ،شارای قرارگیاری در معارض

مقدار اترینگایت تشکیل شده بسرگی ندارد ،بلکه به مکاان تشاکیل

محلول سولفاتی و غیره بسرگی دارد که در مطالعاا آزمایشاگاهی

آن نیز وابسره است ،تأیید میشود بیشینه فشار اعمال شده باهعلات
4

برای پیشبینی رفرار خمیر سایمان ،در نظار گارفرن ایان فاکرورهاا

رسوب کریسرال توس کانرر و همکارانش [ ]5ارائه شده است:

ضروری اسات پیاادهساازی تماامی ایان عوامال ماثثر در حملاه

()1

سولفاتی ،مقیاس نمونهها ،به دست آوردن نراایج در کمرارین زماان

کاه

ممکن از مشکال مطالعا آزمایشگاهی اسات ازایانرو اهمیات

برحس

مدلهای تئوری و نرمافزاری و همچنین ارائه روشهاای ناوین در

یک باشد سیسرم پایدار است ،اگر بیشتر از یک باشاد اترینگایات

حمله سولفاتی با صرف زمان و هزینه کمرر ،برای دسریابی به نراایج

رسوب میکند و اگر کمرر از یک باشد اترینگایات حال مایشاود

قابل اطمینان ،افزایش یافره است

[]7

در دهههای گذشره تالش برای شابیهساازی حملاه ساولفا

در این پژوهش از شبیهسازی ترمودینامیکی بر اساس روش به

خارجی بسیار توجاه شاده اسات ساایرا و همکاارانش ]2[ 1یاک

حداقل رساندن انرژی آزاد گیبس ،1برای درک بهرر حملاه ساولفا

چااارچوب کلاای را باارای ارزیااابی رفرااار مکااانیکی تحاات حملااه

خارجی و رفرار خمیر سیمان سختشده در نمونههای ساخره شاده

فیزیکی-شیمیایی در نظر گرفرند؛ این مدل اثر ترکیبی رطوبت ،دماا

از سیمان پرتلند معمولی و سیمانهاای آمیخراه باا خاکسارر پوساره

و گونههای شیمیایی را بررسی میکند اما ارزیابی تارکخاوردگی و

برنج ،اسرفاده شده است شبیهسازی ترمودینامیکی امکان پایشبینای

انبسا را به علات حملاه شایمیایی در نظار نگرفراه اسات مادل

ترکی فازهای هیدراته شده تحت شرای مخرلف را فراهم میکند و

دیگری توس شزالی و همکارانش ]3[ 2برای ارزیاابی خرابای بارن

همچنین باع کاهش در زماان و هزیناه مصارفی مایشاود تعاادل

تحت حمله سولفاتی توسعه داده شده است ،اما این مادل فقا در

ترمودینامیکی برای محاسبه تغییر حجم و تغییر فازها اسارفاده شاده

ارتبا با تشکیل گچ است لوتنبا و همکارانش ]4[ 3نیز با اسارفاده

است

از روش ترمودینااامیکی بااه توصاایف سااازوکار حملااه سااولفاتی
خمیار

-2مشخصاتنمونههایشبیهسازیشده 

سیمان و برن تحت حملاه ساولفاتی پیشانهاد شاده ،گرچاه هناوز
توافقی روی اصل مکانیزم آسی

کلوین Vm ،حجم مولی IAP ،ضری

فعالیات یاون و

Ks0

ثابت حاصلضرب انحاللپذیری است اگار نسابت  IAP/Ks0برابار

کنار مطالعا آزمایشگاهی ،بارای آناالیز و بررسای بهرار ساازوکار

پرداخرهاند در کل سازوکار مخرلفای بارای بررسای آسای

فشااار بارحسا

مگااپاسااکال R ،ثابات گاااز T ،دمااا

مواد اولیه اسرفاده شده شامل سیمان پرتلناد و خاکسارر

بهدست نیاماده اسات دو بحا

پوسره برنج است خاکسرر پوسره برنج ،با کوره ساخره شاده
4 Kunther et al
5 Geochemical Equilibrium Modelling by Gibbs Energy
Minimization

1 Saetta et al
2 Shazali et al
3 Lothenbach et al
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در دانشگاه امیرکبیر به منظور اسرفاده در یک کار تحقیقااتی-

که دیگر تمایلی برای تغییر خود به خودی وجود نداشره باشاد

آزمایشگاهی برای بررسای دوام بارن هاای حااوی خاکسارر

در زمان تعادل ،انرژی آزاد گیبس در حالت حداقل خاود قارار

پوسااره باارنج در براباار حملااه سااولفاتی ،تولیااد شااده کااه

دارد پایگاههای دادهای ترمودینامیکی زیادی توسعه داده شاده-

آن در جدول ( )1ارائاه شاده اسات [ ]8سایمان

اند یکی از اشکا

اولیهی بسیاری از پایگاههاای دادهای ایان

CO2

بود که فق مناس

شرای محیطای بودناد [ ]11در ایان کاار،

مشخصا

اسرفاده شده CEM Ι 42.5 N ،است که شامل  1/2درصد
است [ ] 9ترکیباا

شایمیایی و مینرالای سایمان پرتلناد در

داده های ترمودینامیکی اسارفاده شاده بارای گوناههاای آبای و

آزماایش فلورساانس اشاعه

فازهای گازی از پایگاه داده ای ترمودینامیکی  PSI-GEMSآورده

جدول ( )2ارائه شده که توس

ایکس ( )1XRFبه دست آمده است در این مطالعاه از نسابت

شده است [ ]12جدیدترین پایگااه دادهای سایمان

آب به مواد سیمانی برابر  1/1و دمای  21درجه سانری گاراد

در سال  2114منرشار شاد کاه شاامل دادههاای ترمودیناامیکی

اسرفاده شده است برای بررسای ح ملاه ساولفاتی ،محلاول

 ،اناارژی آزاد گیاابس ،آنرااالوی ،آنرروپاای،

سااولفا

(انحااالل محصااو

)(cemdata14

ساادیم بااا غلظاات هااای  4و  44گاارم باار لیراار و

ظرفیت گرماایی) بارای تعادادی از فازهاای سایمان مانناد ژل

جایگزینی خاکسرر پوسره برنج با مقدار  11و  11درصاد در

و

سااایلیکاتی ( ،)C-S-Hفازهاااای  AFmو ( AFtمنوساااولفا
2

اترینگایت) ،هیدروتالسیت و غیره است و میتواند برای دماای

نظر گرفره شده است

 1تا  22درجه سانریگراد اسرفاده شود []12
جدول  .1آنالیز شیمیایی خاکسرر پوسره برنج ()%
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

SO3

LOI

89.4

0.27

0.34

1.46

0.52

0.11

2.5

4.58

جدول  .2ترکی

Normative phase
composition
][g/100 g

Table 1. Chemical analysis of rice husk ash

سیمان پرتلند ()%

Chemical analysis
][g/100 g

62.6

Alite

63.7

CaO

10.5

Belite

20.1

SiO2

7.1

Aluminate

4.4

Al2O3

8.2

Ferrite

2.7

Fe2O3

0.85

)CaO(free

0.85

)CaO(free

در سیسرم های پیچیده چندجزیی که در طبیعت

4.7

CaSO4.2H2O

1.6

MgO

1.3

K2SO4

0.86

K2O

اتفاق می افرد توسعه داده شد روال بهکاارگیری الگاوریرمهاای

0.14

Na2SO4

0.15

Na2O

خاص برای کمرر رساندن انارژی آزاد گیابس روی کامویوترهاا

1.6

MgO

0.2

CO2

اجرا شده است [ ]10در این کار همانطور که از قبل کار شاد

0.14

K2O

2.9

SO3

0.09

Na2O

0.72

Ignition loss

شبیهسازی ترمودینامیکی با اسرفاده از روش به حداقل رسااندن

0.45

CaCO3

350

انرژی آزاد گیبس و نرمافزار  GEMانجام شده است این شابیه-

Blaine surface
]area [m2/kg

Table 2. Composition of the Portland cement used


-3شبیهسازیترمودینامیکیحملهسولفاتی 
شبیهسازی ترمودینامیکی اولین بار توس شیمیدانها بارای
انجام محاسبا

سازی میتواند برای سیسارمهاای سایمانی باهمنظاور محاسابه
مجموعه فازهای پایدار ،اسرفاده شود

هیچ محدودیری در نو هیدرا های محاسبه شاده اعماال
نمیشود ،به اسرثنای تومازیت 3که تشاکیل آن در دماای محای

واکنش های شیمیایی مواد ،شاامل جامادا  ،محلاول هاای
جامد و الکررولیتهای آبای باهطاور هامزماان در نظار گرفراه

بسیار آهسره است و ازنظر سینریکی ممکن نیست .این روش بر

می شوند تعادل ترمودینامیکی در سیسرم زمانی به دست میآید
2 Hydrotalcite
3 Thaumasite

1 X-ray fluorescence
161
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شبیهسازی ترمودینامیکی حمله سولفاتی در مال های سیمانی
شکل  .2تغییر مجموعه فازهای نمونه مال

اساس این نظریه است که هسره نموناه اصاالو و یاا باه ساخری

سولفا

تحت اثر محلاول ساولفاتی قارار مایگیارد ،درحاالیکاه یاه

 CEM Ι 42.5در محلول

سدیم با غلظت 44 g/l

خارجیتر در تماس با مقادار زیاادی محلاول ساولفاتی اسات
مزیت این مدلسازی این است کاه محاسابا

بسایار ساری و

قابلانعطاف اسات ،اماا ایان اشاکال را هام دارد کاه دادههاای
محاسبهشده به زمان بسرگی ندارند []13، 14
از طرفاای جااذب ساادیم و پراساایم در ژل ساایلیکاتی باارای
سیمانها در نظر گرفره شده است ،اما جذب آلومینیوم در این فااز

Fig. 2. Phase assemblage of the mortar sample CEM Ι 42.5
immersed in 44 g/l Na2SO4

لحاظ نمیشود؛ درنریجاه مقادار محاسابه شاده فازهاای  AFmتاا
حدودی با است شبیهسازی حملاه ساولفاتی برحسا

افازایش

مقدار محلاول ساولفاتی در سایمان ،انجاام شاده اسات و فارض

تکامل فازها در پیشبینی ترمودینامیکی در ابرادا باا تبادیل

میشود که تمام یونها با نر مشابه به داخل مال نفاو مایکنناد

فاز منوسولفا

و آب آهک باه اترینگایات دنباال مایشاود باا

[]13

افزایش مقدار سولفا  ،ابردا تمام آلومینیوم موجود برای تشکیل
اترینگایت وارد واکانش مایشاود بعاد از تبادیل شادن تماام
آلومینیوم موجود به اترینگایات ،فازهاایی باه صاور

-4نتایجشبیهسازیوتحلیلآنها 

برای محلول با غلظتهای مرفاو

 -1-4شبیهسازی حمله سولفات سدیم

باقیمانده با سولفا

تغییر در مجموعه فازهاا ،باه علات تعامال خمیار سایمان

سولفا

شبیهسازی ترمودیناامیکی در هساره هیدراتاه شاده نموناه

گچ در محلول سولفا

( )hcرا

سدیم ،اترینگایت تشاکیل شاده پایادار

باقی میماند طی واکنش ساولفا

پیشبینی میکند (شکلهای  1و )2

سولفا

سدیم با غلظت  ،4g/lگچ حضور ندارد؛ اما با افازایش

غلظت ،میزان گچ تولید شده نیز افزایش مییابد با آغااز تولیاد

مال  ،حضور ژل سیلیکاتی ،آبآهک ،1منوسولفا  ،اترینگایت

شکل  .1تغییر مجموعه فازهای نمونه مال

بارای تشاکیل گاچ واکانش مایدهاد در

غلظت های پایین ،هیچ و یا مقدار کمی گچ رسوب میکناد؛ در

سدیم) به مقدار سیمان ،محاسبه شده است

( )AFtو مقدار کمی هیدروتالسیت ( )htو همیکربناا

به وجود میآیاد آبآهاک

نزدیکی سطح ،در غلظت با  ،ژل سیلیکاتی حال مایشاود در

سخت شده با محلول سولفاتی بهعنوان تابعی از نسبت محلاول
سولفاتی (سولفا

مخرلاف

سادیم باا آبآهاک ،سادیم

هیدروکسید نیز تشکیل میشود (معادله  )2سدیم هیدروکساید
مقدار  pHخمیر سیمان هیدراته شده را تا حدود  13/1افازایش

 CEM Ι 42.5در محلول

سدیم با غلظت 4 g/l

میدهد [ ]15افزایش  pHاثر تثبیتکنندهای در اترینگایات و ژل
سیلیکاتی دارد؛ به همین دلیال اسات کاه مقادار قابالتاوجهی
اترینگایت در مقایساه باا گاچ در خمیار سایمان تحات حملاه
سولفا

سدیم تشکیل می شود و تجزیه ژل سایلیکاتی نیاز باه

تعویق مایافراد گاچ تولیاد شاده در معادلاه ( )2باا برخای از
محصااو
منوسولفا

Fig. 1. Phase assemblage of the mortar sample CEM Ι 42.5
immersed in 4 g/l Na2SO4

هیدراتاساایون ماننااد هیاادرا
و یا ساهکلسایمآلومیناا

کلساایمآلومینااا ،

هیدراتاه نشاده واکانش

می دهد و اترینگایت ثانویاه تشاکیل مایشاود [ ]16منظاور از
اترینگایت ثانویه ،اترینگایت تشاکیل شاده در حملاه ساولفاتی

1 Portlandite
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است و با اترینگایت اولیاه کاه در طاول هیدراتاسایون سایمان

شکل  .5مقایسه فاز منوسولفا

در محلول سولفا

سدیم

پرتلند تشکیل شده ،فرق دارد
() 2
() 3
با افزایش غلظت محلول سولفاتی ،یونهای سولفا

بیشرری

برای واکنش با آبآهک در دسررس هسرند و درنریجهی آن
میزان گچ تولیدی افزایش مییابد و کاهشی نیز در میزان فاز

Fig. 5.Comparison of monosulfate phase in sodium sulfate
solution

آبآهک شکل ( )3مشاهده میشود
شکل  .3مقایسه فاز آبآهک در محلول سولفا

شکل  .6مجموعه فازهای نمونه مال

سدیم

محلول سولفا

Fig. 3.Comparison of portlandite in sodium sulfate
solution

حاوی  %11خاکسرر پوسره بارنج در

سدیم با غلظت 44 g/l

Fig. 6. Phase assemblage of the mortar samples by substituting
15% rice husk ash immersed in 44 g/l Na2SO4

این کاهش در نزدیکی سطح نمونه قابل مشاهده است
زمانی که دیگر آبآهک در دسررس نباشد ژل سیلیکاتی

کاهش فاز منوسولفا

کلسیم را برای تشکیل گچ آزاد میکند به همین دلیل به

اترینگایت است (معادله  ]16[ )3افزایش اترینگایت ،بیشرر در

میزان بسیار اندک کاهشی در فاز ژل سیلیکاتی نیز مشاهده

داخل نمونه قابلمشاهده است (پیشروی به سمت هسره نمونه

میشود اما قابل چشمپوشی کردن است با افزایش غلظت

دارد)؛ در نزدیک سطح ،جایی که اترینگایت به تثبیت رسیده به

محلول سولفاتی فاز اترینگایت افزایش و فاز منوسولفا

میزان بسیار کم نیز کاهشی در فازهای هیدروتالسیت و همی-

کاهش مییابد (شکلهای  4و )1
شکل  .4مقایسه فاز اترینگایت در محلول سولفا

کربنا

به دلیل شرکت در واکنش تشکیل

مشاهده میشود که علت آن میتواند تبدیل این فازها

به اترینگایت باشد

سدیم

یافرههای آزمایشگاهی ،نرایج شابیهساازی  GEMSرا تأییاد
میکند؛ یعنی پیشبینیهای بایثبااتی فااز  AFmو آبآهاک در
نزدیکی سطح نمونه مسرغرق در محلولهای سولفاتی ،تشاکیل
اترینگایت و گچ در نزدیکی سطح و شسره شدن یون کلسایم از
ژل سیلیکاتی هماهنگی خوبی با نرایج تجربی دارند
لوتنبا با اسرفاده از عکاسهاای میکروساکوا الکررونای
( ،)SEMریزساااخرار ساایمان را تحاات حملااه سااولفا

Fig. 4.Comparison of ettringite phase in sodium sulfate
solution

163

ساادیم

امیر طریقت و همکاران

شبیهسازی ترمودینامیکی حمله سولفاتی در مال های سیمانی

بررسی کرده است که در آنها هماهنگی خوبی بین نرایج شبیه-

شکل  .8مقایسه فاز آبآهک با افزایش درصد جایگزینی خاکسرر پوسره
برنج در محلول سولفا

سازی ترمودینامیکی با نرایج آزمایشگاهی یافات شاده اسات [
 ]17،18اندازهگیریهای  SEMاز نمونههاای ماال
محلااول سااولفا

منیزیم با غلظت 44g/l

در معارض

ساادیم بعااد از  21روز ،حضااور آبآهااک،

مقداری اترینگایات ،منوساولفا

و ژل سایلیکاتی را در ناحیاه

هسره ای که تحت تأثیر قرار نگرفره اسات ،نشاان مایدهاد در
نزدیکی سطح نمونه هیچ منوسولفاتی تشاخی

داده نشاده اماا

مقدار زیادی گچ و اترینگایت موجود است []9
Fig. 8. Comparison of portlandite phase with increasing
percentage of rice husk ash in 44 g/l Na2SO4

 -2-4بررسی اثر خاکستر پوسته برنج
پوزو ن های طبیعی یا مصنوعی در ریزسااخرار و ساینریک

با افزایش جایگزینی خاکسرر پوسره برنج آبآهک بیشرری

هیدراتاسیون مواد سیمانی تأثیرگذارند و همچناین مقاومات در

مصرف و تبدیل به ژل سیلیکاتی میشود؛ بهطاوریکاه در %11

براباار حملااه سااولفاتی را افاازایش ماایدهنااد [ ]19خاصاایت

جایگزینی تمام آبآهک تولیدی در طول هیدراتاسیون ،مصرف

پوزو نی خاکسرر پوسره برنج نیز به دلیل سیلیس فاراوان در آن

میشود باا کااهش فااز آبآهاک و منوساولفا  ،حجام گاچ

است آبآهک کریسرالهاای صافحهای شاکل دارد کاه نقاش

تولیدی و همچنین بهدنبال آن اترینگایت نیاز کااهش ماییاباد

چندان مهمای در مقاومات ایفاا نمایکنناد و ژل سایلیکاتی باا

پس از مصرف کامل آبآهاک فرصات مناسابی بارای واکانش

کریسرالهای سه بعدی خود عمده مقاومت را تأمین مای نمایاد؛
افزودن خاکسرر پوسره برنج سب

یونهای سولفا

مصرف آبآهاک ،تولیاد ژل

منجر به افزایش تجزیه ژل سیلیکاتی در نزدیکی سطح نموناه و

سیلیکاتی و کااهش حجام فازهاای مضار مایشاود ازایانرو

افت شدید مقاومت سولفاتی شود البره این موضو در محلاول

میتواند بهبود مقاومت ،دوام و عملکرد مواد سیمانی را به دنبال
داشره باشد همانگونه که در شاکل ( )9مشااهده مایشاود باا
اضااافه کااردن خاکساارر پوسااره باارنج بااه ساایمان ،محصااو
پیش بینی شده در شبیهسازی ترمودینامیکی ،مشابه قبل است اماا
حجم این محصو

سولفا

منیزیم که با کاهش  pHمواجه هسریم بیشتر از محلول

سولفا

سدیم حائز اهمیت است

مطالعا

آزمایشگاهی و نرایج

در محلول سولفا

تغییر مییابد

SEM

های مال

(بعد از  2ماه غوطه وری

سدیم) ارائه شده در مراج [  ] 20-23نشان

میدهند که انبسا نمونههای مال

شکل  .7مقایسه فاز ژل سیلیکاتی با افزایش درصد جایگزینی خاکسرر
پوسره برنج در محلول سولفا

با ژل سیلیکاتی فراهم میشود کاه مایتواناد

 OPCبسیار بیشرر از نمونه-

حاوی خاکسرر پوسره برنج است که علت آن

مربو به مقدار با ی اترینگایت تشکیل شده در نزدیکی سطح

منیزیم با غلظت 44g/l

نمونه ( 1میلیمرر اول سطح نمونه) است کریسرالهای سوزنی
شکل اترینگایت با افزایش جایگزینی خاکسرر پوسره برنج
کوچکتر شده و قطر کمرری نسبت به اترینگایت تشکیلی در
نمونههای مال

OPC

دارند همچنین با توجه به مکان تشکیل

اترینگایت میتوان نریجه گرفت این پوزو ن نفو یونهای
سولفا

را به داخل نمونه محدود میکند؛ رسوب گچ در

نمونههای مال

Fig. 7. Comparison of C-S-H gel phase with increasing
percentage of rice husk ash in 44 g/l Na2SO4
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 -3-4بررسی غلظت یونها در محلول منفذی

مشاهده است در حالی که در درصدهای با ی جایگزینی

ترکی

پوزو ن ،رسوب این فاز ناچیز است

فاز آبی سیمان هیدراته شده میتواند بیانش خاوبی

نسبت به فرآیندهای شیمیایی و فعل و انفعا
شکل  .9مقایسه فاز گچ با افزایش درصد جایگزینی خاکسرر پوسره برنج
در محلول سولفا

مای بدهد ترکی

منیزیم با غلظت 44g/l

بین فاز جامد و

فاز مای تعیاین مایکناد کاه کادام فازهاای

هیدراته شده میتواند پایادار بماناد و یاا رساوب کناد تعیاین
محلول منفذی و تغییر آن در طول حمله سولفاتی مای-

ترکی

تواند در بسیاری از موارد بهعنوان شار

زم بارای یاک مادل

ترمودینامیکی خوب در نظر گرفره شود []24
این بررسی بارای نموناه ماال

سایمانی در محلاول ساولفا

سدیم با غلظت  44 g/lانجام شده اسات (شاکل  )11باه طاور
هم زمان در کنار محاسبه مجموعه فازهای هیدراته شده ،امکاان
تشخی

Fig. 9. Comparison of gypsum phase with increasing
percentage of rice husk ash in 44 g/l Na2SO4

ترکی

محلول منفذی در بخشی از نمونه که تحات تاأثیر قارار

نگرفره است (هسره نمونه) غلظات باا یی از سادیم و پراسایم

شکل  .11مقایسه فاز اترینگایت با افزایش درصد جایگزینی خاکسرر
پوسره برنج در محلول سولفا

ترکی

فاز مای در داخل مال

وجود دارد محاسابه

هیدروکسید را نشان میدهد عالوه بر این غلظت کمرری بارای

منیزیم با غلظت 44g/l

سولفا

و کلسیم ،محاسبه شاده اسات غلظاتهاای سادیم و

سولفا

در محلول منفذی با پیشروی باه سامت ساطح نموناه

افزایش مییابد سدیم موجود در محلول بیشرر از ساولفا
داخل نمونه مال

باه

نفو مایکناد بخاش عمادهای از ساولفا

نفو ی به عنوان گچ و اترینگایت رساوب ماینمایاد در هساره
نمونه مال  ،غلظت هیدروکسید توس قلیاییهاای موجاود در
سیمان تعیین می شود با پیشروی از هسره به سمت سطح نمونه
جامد ،کاهش غلظت هیدروکسید به صور

Fig. 10. Comparison of ettringite phase with increasing
percentage of rice husk ash in 44 g/l Na2SO4

شکل  .11غلظت یونها در نمونه مسرغرق در محلول سولفا

تادریجی و ماداوم

محاسبه شده است
در محلول هایی که در تعادل باا آب آهاک مایباشاند ،افازایش

سدیم با

مقاادار  pHباعاا

غلظت 44 g/l

محاسبا
سولفا

کاااهش غلظاات  Caو بااالعکس ماایشااود

ترمودینامیکی نشان میدهد که غلظتهاا در محلاول
سدیم ،نه تنها سولفا

و سادیم ،بلکاه غلظات ساایر

عناصر موجود در محلول منفذی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد

جهگیری 
-5نتی 
مدلسازی ترمودینامیکی یک ابزار ارزشمند برای پیشبینی
تغییرا

Fig. 11. Concentration of ions in the mortar samples immersed
in 44 g/l Na2SO
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مرتب با واکنشهای ساولفاتی اسات نارمافازار

GEM

امیر طریقت و همکاران

شبیهسازی ترمودینامیکی حمله سولفاتی در مال های سیمانی

امکان بررسی ریزساخرار سیمان ،حجم و نو فازهاای تشاکیل

موضو در مورد حملههای سولفاتی کاه باا کااهش  pHهماراه

شده در محلولهای سولفاتی ،تحت شارای مخرلاف را فاراهم

هسرند بسیار مهم است اما در محلول سولفا

سادیم افازایش

میکند با اسرفاده از ایان نارمافازار مایتاوان یاک آزمایشاگاه

 pHمنجاار بااه پایااداری ژل ساایلیکاتی ماایشااود کااه ایاان اماار

مجازی مواد ایجاد نمود که با صرف زمان و هزینه کمرار براوان

جایگزینی خاکسرر پوسره برنج را در درصدهای باا کاه دیگار

فرآیندهای طبیعی مانند حمله سولفاتی و عوامال تأثیرگاذار در

آبآهک حضور ندارد (در محلولهایی مانند سولفا

سادیم و

آن را شبیهسازی کرد در این کار اثار خاکسارر پوساره بارنج و

پراسیم) ،ممکن میسازد

غلظتهای مخرلف محلول ساولفا

سادیم در عملکارد ماواد

سیمانی مورد مطالعه قرار گرفت
از محصو
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سدیم میتاوان باه

تشکیل اترینگایت و گچ در نزدیکی سطح نمونه اشاره کارد در
غلظت پایین محلول سولفاتی ( )4g/lگچ رسوب نمیکند و تنها
اترینگایت قابل مشاهده اسات اترینگایات در حضاور گاچ در
محلول با غلظت با پایدار بااقی مایماناد؛ از طرفای افازایش
غلظت ،نفو یونها را تسری میکند و در غلظت یونهای حال
شده نیز تأثیر میگذارد
مقدار افزایش حجم به علت تشکیل اترینگایات و گاچ در
طول تعامل با محلول های سولفاتی ارتبا مسارقیمی باا مقادار
انبسا مشاهده شده ندارد تشکیل جامدا
شر

حاوی سولفا

یک

زم برای انبسا اسات اماا فاوق اشابا باودن محلاول،

نیروی اعمالشده به علت تشکیل مواد معدنی و همچنین محال
تشکیل جامدا

نیز تعیینکننده است

خاکسرر پوسره برنج بر روی میزان محصو
تأثیر دارد و در کل باع

تشکیل شده

بهبود عملکرد مواد سیمانی مایشاود

این پوزو ن با مصرف آب آهک باعا

افازایش ژل سایلیکاتی

مااایگاااردد؛ باااا افااازایش درصاااد جاااایگزینی حجااام
فازهای مضر مانند گچ ،اترینگایات و منوساولفا

نیاز کااهش

مییابد با جایگزینی  %11خاکسرر پوسره برنج ،آبآهک بهطور
کامل مصرف میشود با توجه به مصارف آبآهاک و تشاکیل
ژل سیلیکاتی مایتاوان درصاد بهیناهای بارای جاایگزینی ایان
پوزو ن یافت بهرر است جایگزینی مواد غنای از سایلیس باه-
نحوی باشد که به مقدار کم ،آبآهک در بین فازها باقی بماناد؛
زیرا مصارف کامال آبآهاک فرصات مناسابی بارای واکانش
مسرقیم یونهای سولفا
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Abstract:
Sulfate attack is a series of physico-chemical reactions between hardened cement paste and sulfate
ions. Sulfate ion penetration into the cement results in the formation of voluminous and deleterious
phases such as gypsum and ettringite which are believed to cause deterioration and expansion of
concrete; However, there is no direct relationship between ettringite or solids formation during the
sulfate attack and the amount of expansion. Concrete deterioration due to sulfate attack depends on
multiple elements, however, in experimental studies, the implementation of the elements and obtaining
the results in a short time are very difficult. Therefore, the significance of theoretical and software
modelling along with in experimental studies, reducing the time and cost, increases so much as to
achieve reliable results. Thermodynamic simulations, in this research, are employed according to the
method of minimizing Gibbs free energy in order to better understand the external sulfate attack and
the behaviour of mortar samples made of ordinary Portland cement and blended cements. GEM
software which is able to calculate the stable phase as a function of reactants, temperature and pressure
is employed. In this software chemical interactions involving solids, solid solutions, metls, gas/fluid
mixture, aqueous electrolyte, (non-) electrostatic surface complexation, and ion exchange can be
considered simultaneously in the chemical elemental stoichiometry (+ electrical charge) of the system,
i.e. without any mass balance constraints for ligands or surface sites. GEMS simulates various masstransfer processes and reaction paths, such as mixing; But this software cannot replace our knowledge
of physical chemistry. It does not apply any restrictions on the calculated hydrate types. This method
is based on the theory that states the core samples are never or hardly ever affected by sulfate while
the outer layer is in contact with a large amount of sulfate solution. The advantage of this model is that
the calculations are very fast but the calculated data are not time dependent. Modelling the sulfate
attack is done by increasing the amount of sulfate in cement.
Type and volume of phases formed during the sulfate attack and factors affecting that such as cement
chemistry, rice husk ash and sulfate solution with different concentrations were studied with the help
of this method. Simulation of mortar samples was performed in sodium sulfate with concentrations of
4 and 44 g per liter and 10 and 15 percent rice husk ash substitution. Mortar samples at 20 ° C and
water-cement ratio of 0.5 is assumed. Rice husk ash substitution has an effective role in
microstructures improvement, reduced impermeability, and volume of forming products. Sodium
sulfate is more dangerous and destructive compared to other sulfates like calcium sulfate or potassium
sulfate and forms phases with higher volumes. The results clearly indicate that rice husk ash,
consumed portlandite completely and produced maximum volume of calcium silicate hydrate(C-S-H)
by 15 percent replacement and also there is not a simple relationship between the increase of formed
phases by the penetration of sulfate ions and the observed expansion. Generally, the results correspond
to the studies and in experimental results which have examined micro structure.
Keywords: Sulfate attack, Simulation, Thermodynamic, Portland cement, Rice husk ash.
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