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 و تثبيت خاک آلوده به فلزات سنگين توسط سيمان پرتلند يجامدساز
  ي آالينده ها به منابع آبي هدف کاهش آب شوييبرا

  
 ∗  محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس‐، کارشناس ارشد مهندسي عمرانعليرضا رجب پور اشکيکي

  درس محيط زيست، دانشگاه تربيت م‐ مهندسي عمراني دکترا،حسين گنجي دوست
  alirezarjp@yahoo.com :ي، پست الکترونيک۰۲۱‐۸۸۰۰۵۰۴۰:، نمابر۰۲۱‐۶۶۵۰۸۷۷۲:يتلفن نويسنده اصل ∗

  
  
  چکيده
 آلوده به فلزات سنگين با سيمان پرتلند به عنوان ير اين تحقيق به بررسي جامدسازي و تثبيت خاک معدند

نده ها توسط يزان شسته شدن آاليش مکاه ييکي از تکنيکهاي تصفيه در مديريت پسماندهاي خطرناک برا
ج ينتا.  پرداخته شدن دفنهاي از زمي خروجيرابه هايا شي ينير زمي و زي سطحي، تماس با آبهاينزوالت جو

ت از آن داشت که غلظت انواع فلزات در محلول يحکا صورت گرفت TCLP که مطابق ييآب شوآزمايش 
 در ي شود حتي در نظر گرفته ميدي، اسيها در مدت طوالننده يآال  شسته شدنيه سازي شبياستخراج که برا

غلظت فلز سرب در محلول  ير حداکثر مجاز بمراتب کمتر بوده بگونه ايسه با مقادي با سن کم در مقاينمونه ها
کروزه ي ي در محلول استخراج نمونه هاmg/l١٥٥/٠ به ٢/٥٧ mg/lه نشده از مقدار ياستخراج خاک آلوده تصف

 درصد بدست آمد و در ٩٧ش از يه سرب بيافت و راندمان تصفيت کننده خاک آلوده کاهش يتثب و يجامدساز
  .ديمن پسماند فراهم گردي دفع ايط براي شرايطيست محيجه بلحاظ زينت

  آب شويي، سيمان پرتلند، خاک آلوده به فلزات سنگين،جامدسازي و تثبيت:   واژه هاکليد

  

   مقدمه‐۱
طي آن پسماند خطرناک با مواد ز جمله تکنيک هاي تصفيه در مديريت پسماند مي باشد که  ا١"جامدسازي و تثبيت"

توسط  آالينده هاي پسماند ٢ميزان آب شويي از شيميايي و فيزيکي روشهاي از تا گردد مي مخلوط )بايندر( چسباننده

 ينها،  از انتقال و پراکندگن دفي از زمي خروجيرابه هايا شي ينير زمي و زي سطحي، تماس با آبهاينزوالت جو

و پسماند خطرناک به  ديممانعت بعمل آ) ي و سطحينير زميز (يست بخصوص منابع آبيط زي در محيآلودگ

 يا حتي استفاده در مصارف ساخت و ٣پسماند يا ماده جديدي تبديل شده که بلحاظ زيست محيطي براي دفع در زمين دفن

  .]٤‐۱[ساز، مناسب باشد 

                                                 
1 Solidification/Stabilization 
2 Leaching 
3 Land fill 
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متنوعي استفاده شده است که اغلب آنها ) معدني(دسازي آالينده ها از بايندرهاي آلي و غير آليبراي هدف جام

 بعلت دردسترس بودن ، ارزان بودن و سازگاري ١در اين ميان سيمان پرتلند معمولي .داراي خواص ثبيت کنندگي نيز هستند

  .مورد استفاده در اين روش تصفيه مي باشدبا بسياري از آالينده ها، پرمصرف ترين و رايج ترين ماده بايندر 

  ) پسماند(در تحقيقات صورت گرفته درباره جامدسازي و تثبيت پسماندها، اغلب هدف دستيابي به ماده 

ثانويه اي بوده است که براي دفع در زمين دفنها به لحاظ مسائل زيست محيطي مشکلي نداشته باشد که در مواردي توده 

هدف از اين تحقيق عالوه بر جامدسازي و تثبيت . مقاومت هاي مکانيکي مناسبي نيز شده استسخت شده نهايي داراي 

مت فشاري مناسب وپسماند از نوع خاک آلوده به فلزات سنگين، دستيابي به توده اي است که از همان سنين اوليه داراي مقا

 فشاري آن سريع باشد بگونه اي که بتوان از آن در و باال در مقايسه با ساير تحقيقات باشد و يا اينکه روند کسب مقاومت

 براي نمونه هاي آزمايشي ساخته شده ٢در نتيجه اصل توجيه کيفي. رد خاص به عنوان ماده با مقاومت استفاده نمودامو

  . رعايت گرديد

  

   و روشها مواد ‐۲
  

   پسماند ‐۱‐۲

 بود که در اثر فعاليت هاي معدني، آلوده شده و از پسماند مورد استفاده در اين تحقيق خاک آلوده به فلزات سنگين

 بعمل XRF٣براي تحليل ميزان آلودگي خاک از آن آزمايش . اطراف معادن سرب و روي در استان زنجان تهيه شده است

  . آمده است۱ تهيه شد که در شکلSEM٤همچنين از ساختار خاک تصوير .  ارائه شده است۱آمد که در جدول 

TCLP٥آب شويي مطابق  زان آب شويي فلزات سنگين از خاک تصفيه نشده بر روي آن آزمايشبراي بررسي مي
  

مقايسه نتايج بدست آمده از غلظت فلزات در محلول استخراج . که رايج ترين آزمايش در اين زمينه مي باشد] ۵[انجام شد 

ز مقادير حداکثر مجاز فراتر رفته و پسماند نشان داد غلظت فلزات سرب و کادميم ا TCLPخاک تصفيه نشده با استاندارد 

 محسوب شده و موجب شد تا جامدسازي و ٨از نوع پر خطر ٧ CERCLAو RCRA٦، خطرناک و مطابق  TCLPمطابق 

  . ارائه شده است۱غلظت فلزات در محلول استخراج خاک آلوده و نيز مقادير مجاز در جدول. تثبيت بر روي آن اجرا شود

  

  

  

  

  

  

  

  

   x۵۰۰ از ساختار خاک آلوده با بزرگنمايي SEM صوير ت ‐۱شکل

                                                 
1 Ordinary Portland Cement  (OPC) 
2 Justification 
3 X-Ray Fluorescence  
4 Scanning  Electro Microscopy 
5 Toxicity Characteristic Leaching Procedure 
6 Resource Conservation and Recovery Act 
7 Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
8 High Risk 
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. خاک تهيه شده در اثر فعاليتها و فرآيندهاي معدني، داراي رطوبت بود بطوريکه موجب کلوخه شدن آن شده بود

کلوخه هاي  .بنابراين ابتدا توسط خرد کن دندانه اي به کلوخه هاي کوچکتري خرد و سپس در هواي آزاد خشک شد

ريزي و نرمي خاک آسياب شده . جدداً توسط آسياب ميله اي به اندازه اصلي خود خاک، کامالً ريز شدخشک شده م

  .عبور کرد) µm١٥٠ (۱۰۰از الک نمره  آن  درصد۱۰۰بگونه اي بود که 

  
  TCLP آب شويي شده از خاک تصفيه نشده و مقادير مجاز استاندارد ترکيب آلودگي خاک،  غلظت فلزات ‐۱جدول

  
  

   مصالح‐۲‐۲

 
   سيمان ‐۱‐۲‐۲

  . بود۲قيق از نوع سيمان پرتلند تيپسيمان مورد استفاده در اين تح

 
  )مصالح سنگي( شن و ماسه ‐۲‐۲‐۲

  ]. ۷و۶[ بررسي گرديدASTM-C33و  ASTM-C127کيفيت شن و ماسه مورد استفاده در اين تحقيق مطابق استاندارد

 
   ساخت نمونه ها‐۳‐۲

  تر بصورت  سانتيم۵×۵×۵، مکعب شکل و به ابعاد ASTM-C109نمونه هاي بتني مطابق استاندارد 

در اين استاندارد مقادير مصرفي براي . که استاندارد مورد استفاده در بسياري از مقاالت نيز بود] ۸[ ساخته شد ١سه تايي

 ۴۸۵/۰ و نسبت آب به سيمان ۷۵/۲به سيمان ) ماسه( گرم سيمان ، نسبت مصالح سنگي۲۵۰ عدد نمونه بتني شامل۳ساخت 

  .بود

 مربوط به جامدسازي و تثبيت، نمونه هايي با نسبتهاي مختلف خاک آلوده به سيمان پيش از ساخت نمونه هاي اصلي

در اين . با رعايت اصل توجيه کيفي بتن ساخته شد تا نسبت نهايي و بهينه براي اختالط خاک آلوده به سيمان بدست آيد

 درون جا دادن مالت بتني  ساعت پس از ساختن و۲۴تحقيق اصل توجيه کيفي بدين صورت لحاظ گرديد که حداکثر 

   بنابراين .گيرش نمونه ها بقدري باشد که امکان سالم خارج نمودن آنها از قالب وجود داشته باشد و سختي قالب،

 و ۵در اين ميان آنها نمونه هاي با نسبتهاي .  درصد ساخته شد۲۰ و ۱۵، ۱۰، ۵نمونه هايي با نسبتهاي وزني خاک به سيمان 

 درصد نيز ساخته شد و در ۹ و ۸ ، ۷، ۶قرار گرفت و براي مطالعه دقيقتر، نمونه هايي با نسبتهاي  درصد مورد توجه ۱۰

  .  درصد وزني سيمان انتخاب گرديد۸نهايت با مالک ذکر شده نسبت بهينه اختالط خاک آلوده به سيمان برابر 

                                                 
1 Triplicate 

 لودگيترکيب آ
 مقدار آلودگي

)  ppm(  

 شده از خاک تصفيه  نشده غلظت فلزات آب شويي

 ) ppm( 

  TCLPغلظت مجاز 

)ppm (]٥[  

 - ٢٤٤٠ ٦٦/٧ روي
 ٥ ۲/۵۷  ۸/۰‐۶/۰ سرب

 ١ ۸۸/۱  ۰۵۲/۰ کادميم

 - ۵۱/۰  ۰۱۳/۰ کبالت
 ٧ ۴۶/۰  ۰۴۲/۰ نيکل
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، ۷، ۳ درصد و در سن هاي يک، ۸ساخت نمونه هاي اصلي براي بررسي جامدسازي و تثبيت با نسبت وزني اختالط 

آلوده، نمونه هاي شاهد که تنها از سيمان و بدون اختالط  خاک حاوي هاي عالوه بر نمونه.  روزه صورت گرفت۲۸ و ۱۴

 ساعت پس از ساختن از قالب خارج ۲۴نمونه ها . با خاک آلوده و براي مقايسه با نمونه هاي اصلي مد نظر بود ساخته شد

تاندارد هر نمونه پس از خارج شدن از قالب مي بايست درون آب آهک اشباع قرار مي گرفت ولي براي شده و مطابق اس

 روز در محيطي با رطوبت نسبي ۵ممانعت از تخريب نمونه ها و خروج فلزات از توده در حال سخت شدن آنها، ابتدا بمدت 

۷۰ %RH=و دماي ١ oc ۲۳آهک اشباع منتقل شدند نگهداري و در پايان اين مدت به محلول آب  .  

  

  آزمايش ها ‐۴‐۲

  

   مقاومت فشاري ‐۱‐۴‐۲

  .اندازه گيري شد ASTM-C109مقاومت فشاري نمونه ها بر اساس استاندارد 

  

   آزمايش آب شويي‐۲‐۴‐۲

  .انجام شد US-EPA٢ طسارائه شده تو TCLPاندازه گيري آب شويي فلزات از توده نمونه ها مطابق آزمايش 

اصلي که پيشتر زير پرس براي اندازه گيري مقاومت فشاري شکسته شده بود مدنظر قرار گرفته و از مرکز آنها نمونه هاي 

 ميليمتر بزرگتر نبوده و سنگدانه ها نيز در حد ۵/۹نمونه برداي شد بطوريکه اندازه ذرات و قطعات انتخاب شده از  اقدام به

سپس به . د شده به درون بطري هاي مخصوص استخراج منتقل گرديد گرم از ذرات و قطعات خر۴۰مقدار . ممکن جدا شد

براي ساخت محلول استخراج، . به بطري ها اضافه شد TCLP برابر وزني، محلول استخراج ساخته شده مطابق ۲۰اندازه 

ml۷/۵ اسيد استيک خالص )Glacial (درنتيجه . با آب مقطر به حجم واحد ليتر رسانده شدpH بق محلول حاصل مطا

TCLP  بود۸۸/۲±۰۵/۰برابر با  .  

منتقل ) دور بر دقيقه (rpm  ۲±۳۰دوراني داراي سرعت ٤ يا تامبلر٣بطري هاي استخراج بدرون دستگاه اغتشاش دوراني

 تا در اثر اغتشاش بوجود آمده بين قطعات بتني و محلول استخراج تماس ٥ ساعت دائماً سر و ته شده۱۶شدند تا بمدت 

ز اين مدت محلول استخراج تخليه و از صافي عبور داده شد و پس از آن براي ممانعت از ترسيب فلزات پس ا. حاصل شود

  . تقليل داده و غلظت فلزات سنگين در محلول اندازه گيري شد۲محلول به کمتر از  pHدر محلول بکمک اسيد نيتريک 

  
   درصد حذف آالينده‐۵‐۲

 آالينده هايي که از غلظت آنها از مقدار مجاز فراتر رفته ي تثبيت برا ويدرصد حذف آالينده ها توسط روش جامدساز

 .بدست مي آيد] ۲[ ۱است از رابطه 

  )۱(رابطه 

( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
×+−×

 تصفيه از پيشTCLP غلظت

 تصفيه از پسTCLP غلظت
AR11100=( (%)  ٦درصد حذف آالينده  

ARبه وزن پسماند) ر مواد افزودنييبايندر و سا(نسبت وزن مواد افزودني :  ١ 

                                                 
1 Relative Humidity 
2 Unites State Environmental Protection Agency 
3 Rotary Agitation Apparatus  
4 Tumbler 
5 End Over End 
6 Percent Reduction 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   جمع بندي و نتيجه گيري‐۳
نتايج ن ياو کنترل آلودگي يج آب شويي در مقايسه با مقاومت فشاري جهت مسايل زيست محيطي نتابيشتر ت يل اهميبدل

    .پيشتر ارائه مي گردند

  

   نتايج آب شويي‐۱‐۳

 .نشان داده شده است TCLP نمودار هاي غلظت انواع فلزات سنگين در محلول استخراج ۳در شکل  

  

  

  

  

  

 
  

  )روز(ين در محلول استخراج نمونه هاي اصلي بمرور افزايش سن غلظت فلزات سنگ‐٣شکل

  

بطور کلي مشاهده شد که با افزايش سن نمونه غلظت انواع فلزات در محلول استخراج آن کـاهش يافتـه کـه بمعنـاي                         

اين مهم بدليل افزايش مقاومت و سخت تر شدن توده در اثـر             ]. ٩[بهبود جامدسازي و تثبيت آالينده ها بمرور زمان مي باشد         

 مي باشد کـه عـالوه بـر افـزايش مقاومـت فـشاري نمونـه        Ca(OH)2 و  C-S-Hتوليد محصوالت اصلي يعني کريستال مقاوم

  ].١٠[باعث افزايش ظرفيت خنثي سازي محلول اسيدي و ممانعت از محلول شدن فلزات در محلول استخراج مي گردد

                                                                                                                                               
1 Additive Ratio 
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 طرف ديگر افزايش سن نمونه بمعناي ادامه واکنش هاي هيدراتاسيون سيمان بوده که در نتيجه امکـان تثبيـت بيـشتر                   از

فلزات بصورت رسوب کردن هيدروکـسيد فلـز يـا حـضور فلـز در کريـستال در حـال رشـد سـيمان از طريـق مـشارکت در                              

بنـابراين در ايـن    . فـراهم مـي گـردد    C-S-Hل واکنشهاي سيمان و يا جذب شدن بـر روي محـصوالتي مثـل ژل يـا کريـستا             

  ].۱[ روزه مشاهده شد٢٨نمودارها براي غلظت انواع فلزات روند کلي نزولي از عمر يک تا 

نمونه ها در تمام براي نکته در نتايج آب شويي آن است که غلظت تمام فلزات سنگين در محلول استخراج  ترينمهم

 دو فلز سرب و يبرا  ۱از رابطه آالينده  مقدار درصد حذف .بود TCLPستاندارد از حداکثر مجاز ابسيار کمتر  يسنهر 

  ٨/٧٠ و ٣/٩٧ب برابر با يداشته اند بترت TCLPش از استاندارد ي بييآب شو يخاک آلوده غلظتهاه يش از تصفيم که پيکادم

  .بدست آمدشان    روزه٢٨ ي نمونه هايبرادرصد 

  

  مقاومت فشارينتايج  ‐۲‐۳

نمونه هاي يکروزه  حتي ا که در ساخت نمونه هاي اصلي اصل توجيه کيفي لحاظ گرديد، وضعيت تمام نمونه هااز آنج

   مقدار و روند کسب مقاومت فشاري ۲در شکل . بگونه اي بود که امکان اندازه گيري مقاومت فشاري آنها ميسر بود

  . نمونه هاي اصلي و شاهد نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  روند افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي اصلي و شاهد ‐۲شکل 

 
 Kg/cm2 ۱۲۳ درصد وزني سيمان موجب افت شديد مقاومت از ۸اضافه کردن خاک آلوده به فلزات سنگين به مقدار 

از جمله داليل افت شديد مقاومت که نشانه عدم توليد کامل . ر نمونه اصلي شد دKg/cm2 ۱/۴ر نمونه شاهد به مقدار د

صوالت اصلي هيدراتاسيون سيمان موجود در نمونه مي باشد، مربوط به حضور خاک آلوده و اثر منفي آن در مقاومت مح

  زيادي مخصوص  عبور داده شده داراي دانه بندي ريز و سطح۱۰۰ذرات خاک آلوده  که از الک نمره . فشاري است

اي عاري از خاک، سيمان بيشتري براي در موجب گرديد که در مقايسه با حالت ه زياد مخصوص سطح .باشد مي

برگرفتن ذرات خاک نياز شود و از طرف ديگر افزايش نياز به سيمان براي در برگرفتن ذرات خاک موجب کاهش 

حضور سيمان در اطراف سنگدانه هاي بتن شده و رشد مناسب کريستال هاي سيمان هيدراته اطراف سنگدانه ها را مختل 

  ].۱۲[ت خاک در اطراف سنگدانه ها مانع از پيوستگي سيمان و سنگدانه ها شدهمچنين ذرا]. ۱۱[نمود

حضور . ]۲۰‐۱۳[مي توان به حضور آلودگي فلزات سنگين نسبت داد دليل اصلي کاهش مقاومت فشاري را

اکسيدهاي فلزات سنگيني مانند روي در کنار سرب، کروم و آهن باعث کندگير شدن سيمان و عدم تشکيل محصوالت 
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بمرور . و در نتيجه افت شديد مقاومت را در بر دارند] ۱۴[صلي که توانايي تحمل نيروهاي مکانيکي را دارند مي شودا

افزايش سن نمونه بتني بر مقاومت فشاري آن نيز افزوده شد که ناشي از توليد و رشد محصوالت اصلي هيدراتاسيون 

 و جامدسازي اصلي هاي به کمتر شدن مقاومت فشاري نمونهسيمان است ولي در هر صورت اثرات منفي ذکر شده منجر 

 روزه و بيشتر در نمونه هاي اصلي جامدسازي و ۷مقايسه مقاومت . با نمونه هاي شاهد شد در مقايسه سنين تمام در تثبيت

تعيين  Kg/cm2۲۱ برابر ACI 299R-99که مطابق) CLSM1(تثبيت با مقاومت معمولي مورد نياز براي مواد با مقاومت پايين 

 ماده با مقاومت پايين بکار برد، هر چند نشان مي دهد که نمونه بتني سخت شده را مي توان به عنوان يک] ۲۱[شده است 

در محل آلوده به ) بتن(نمونه هاي شاهد بوده و مي توان از توده نهايي سخت شده   روزه نزديک به۲۸ و ۱۴مقاومت هاي 

  .عنوان نوعي مصالح استفاده نمود

  

   نتيجه گيري‐۳‐۳

ن از مقادير مجاز يدر تمام سنت ي و تثبي خاک آلوده پس از جامدسازTCLPغلظت فلزات سنگين در محلول استخراج 

 که استفاده از توده نهايي سخت شده و يا دفع آن را به لحاظ زيست محيطي با مشكلي يمربوطه بسيار کمتر شد  بگونه ا

ت شده در سنين اوليه، تصفيه بيشتر بصورت تثبيت ي و تثبيمت فشاري کم نمونه جامدسازبا توجه به مقاو. مواجه ننمود

ل محصوالت مقاوم و اصلي، تصفيه بصورت يفلزات و خنثي سازي محلول استخراج اسيدي بوده و بمرور زمان با تشک

  .جامدسازي و تثبيت فلزات انجام شده است

اري نمونه ها نشان داد که هر چند در سنين اوليه، عوامل منفي ناشي از نتايج مربوط به مقدار و روند کسب مقاومت فش

اختالط خاک آلوده به فلزات سنگين با سيمان باعث افت شديد مقاومت مي شود ولي لحاظ نمودن اصل توجيه کيفي در 

فشاري نمونه هاي  روزه به بعد شده و روند افزايش مقاومت ۷ساخت نمونه ها باعث بهبود هيدراتاسيون سيمان از سن 

 امکان و شد )آلوده عاري از خاک(جامدسازي و تثبيت بگونه اي بود که مقاومت آنها نزديک مقاومت نمونه هاي شاهد 

 .اهم ساختفرACI 299R-99 مطابق  )CLSM( کم مقاومت با ماده يک عنوان به را آن از استفاده
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