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 چکیده:

یکی از محصوالت اصلی واکنش  اترینگایت .باشد میسولفات  های یونحمله سولفاتی یک مکانیزم پیچیده از تعامل خمیر سیمان سخت شده با 
طی حمله سولفاتی با میزان  شده تشکیلاست که انبساط و خرابی را به دنبال دارد، اما هنوز ارتباط مستقیمی بین اترینگایت و یا جامدات 

 شده تشکیل، کاهش نفوذپذیری و حجم محصوالت ریزساختاردر بهبود  مؤثری، وجود ندارد. جایگزینی میکروسیلیس نقش شده شاهدهمانبساط 
است. با کمک این  شده استفادهسولفاتی  های واکنشتغییرات مرتبط با  بینی پیشترمودینامیکی برای  سازی مدلدارد. در این کار تحقیقاتی از 

 شیمی سیمان، میکروسیلیس و ازجملهبر آن  مؤثرطی حمله سولفاتی، عوامل  شده تشکیل فازهای نوع و حجم ر بررسیعالوه ب سازی مدل
 44و  4با غلظت  سولفات منیزیم محلولمالت در  های نمونه سازی مدلاست.  قرارگرفته موردمطالعه مختلف های غلظتمحلول سولفاتی با 

 های محلولمحلول سولفات منیزیم در مقایسه با سایر  است. شده گرفتهدرصد میکروسیلیس در نظر  ۱۵و  ۱0و جایگزینی  شده انجام برلیتر گرم
، آهک آبجایگزینی میکروسیلیس باعث مصرف  دارد. دنبال بهرا  تربا حجم باال فازهاییو تشکیل  تر بیش اثر خرابی است و تر خطرناکسولفاتی 

 .شود میمضر مانند اترینگایت و گچ  فازهایهش افزایش ژل سیلیکاتی و کا

 ، ترمودینامیک، سیمان پرتلند، میکروسیلیسسازی مدلحمله سولفاتی،  کلمات کلیدی:
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Abstract 

Sulfate attack is a complex mechanism of interaction between hardened cement paste and sulfate ions. 
Ettringite is one the main products of the reaction which causes expansion and destruction; However, 
there is no direct relationship between Ettringite or solids formation during the sulfate attack and the 
amount of expansion. Silica fume substitution has an effective role in microstructures improvement, 
reduced impermeability, and volume of forming products. Thermodynamic modeling was used for 
prediction of changes associated with sulfate reactions in this study. Type and volume of phases formed 
during the sulfate attack and factors affecting that such as cement chemistry, silica fume and sulfate 
solution with different concentrations were studied using the modeling. Modeling of mortar samples was 
performed in magnesium sulfate with concentrations of 4 and 44 g per liter and 10 and 15 percent silica 
fume substitution. Magnesium sulfate is more dangerous and destructive compared to other sulfates and 
forms phases with higher volumes.  Silica fume substitution leads to portlandite consumption, increased 
calcium silicate hydrate(C-S-H), and reduced harmful phases like Ettringite and gypsum. 

Keywords: sulfate attack, modeling, thermodynamic, Portland cement, silica fume  

 مقدمه-1

 طور بهباشد.  های بتنی می ها در سراسر جهان، موضوع حمله سولفاتی و پیامدهای آن در دوام سازه نگرانی ترین مهمیکی از 
حضور  ها دانه سنگو حتی گاهی اوقات در  زیرزمینیهای  های سدیم، پتاسیم، کلسیم و یا منیزیم در خاک، آب طبیعی سولفات

شیمیایی نیز یافت شوند. تعامل  مواد تولید با مرتبط های صنعتی و یا مواد زائد مانند صنایع مکن است در پسابها م دارند. سولفات
ها افزایش  گردد. این واکنش هایی در مواد متخلخل می واکنش های حاوی سولفات منجر به تشکیل بین مواد سیمانی با محلول

های  توان به اترینگایت و همچنین گچ در غلظت ها می محصوالت اصلی واکنش از حجم مواد جامد و انبساط را به دنبال دارند.
بوده است. هنوز دانش ما در مورد فرآیند  موردمطالعهمشکل حمله سولفاتی برای مدت طوالنی  باالی محلول سولفاتی اشاره کرد.

شیمی ) متعددی عوامل. خرابی بتن در حمله سولفاتی به باشد یمو رفتار مکانیکی بتن محدود  افتد یمیی که اتفاق ها واکنش
ی رفتار نیب شیپطالعات آزمایشگاهی برای مبستگی دارد که در  سیمان، نسبت آب به سیمان، نوع و غلظت محلول سولفاتی و ...(

، به دست آوردن ها نمونهدر حمله سولفاتی، مقیاس  این عوامل یی تمامساز ادهیپاما  ؛ضروری است عواملبتن، در نظر گرفتن این 
و همچنین  افزاریهای تئوری و نرمیساز مدلاهمیت  رو نیازانتایج در حداقل زمان ممکن از مشکالت مطالعات آزمایشگاهی است. 

 های نوین در کنار مطالعات آزمایشگاهی، برای آنالیز و بررسی بهتر مکانیزم حمله سولفاتی با صرف زمان و هزینه کمتر،ارائه روش
 است. یافته افزایش، اطمینان قابلجهت دستیابی به نتایج 

بخشی طی حمله سولفاتی از کاهش انبساط رضایت ،درصد ۱۵تا  ۵جایگزینی میکروسیلیس از  ASTM C-1240مطابق 
 ۱۵حاوی های سبک را که  اثر غلظت سولفات منیزیم بر ریزساختار و مقاومت مالت[ ۱] 1وی و همکارانش خود نشان داده است.

های  بررسی کردند. با توجه به نتایج بدست آمده مکانیزم خرابی مالت ،درصد میکروسیلیس بودند ۱0درصد خاکستر بادی و 
های سبک حاوی سبک بر اساس غلظت محلول سولفاتی، نوع و درصد جایگزینی مواد افزودنی تغییر کرده است. مالت

و زلیک [. ۱] بدون مواد افزودنی و حاوی خاکستر بادی از خود نشان دادند های میکروسیلیس عملکرد بهتری نسبت به نمونه
درصد میکروسیلیس که در معرض  ۱۵ا ت 2 الت سیمان پرتلند را با جایگزینیهای ممقاومت سولفاتی نمونه[2] 2همکارانش

دهد که میکروسیلیس تاثیر مثبتی در مقاومت ماه قرار داشتند را بررسی نمودند. نتایج نشان می 6محلول سولفات منیزیم به مدت 
تر و انبساط ، مقاومت سولفاتی بیشدرصد میکروسیلیس بودند 8های مالتی که حاوی بیش از سولفاتی داشته است و نمونه 

 [.2]اندهای شاهد از خود نشان دادهکمتری را نسبت به نمونه

گیری در معرض شیمیایی که به هنگام قرار -آیندهای فیزیکیسیون سیمان و فرتامانند هر سیستم شیمیایی دیگر، هیدرا
اخیر،  هایدهه کنند. درترمودینامیک پیروی می وانینقاز همه گردند، های مهاجم منجر به تغییر در مواد سیمانی میمحیط
های تحقیقاتی تیم های شیمی سیمان بسیار مورد توجه واقع شده است و پیشرفت در این زمینه باعث گردیده کهترین جنبهاصلی

های سیمانی هیدراته شده و تر پیچیدگی سیستممنظور بررسی بیش های ترمودینامیکی بهبسیاری در سراسر جهان به توسعه مدل
 انتقال و استفاده از ترکیب کدهای با 3و همکارانش لوتنباخ  .ها در طول زمان بپردازند بینی عملکرد آنبهبود توانایی در پیش

                                                           
1
 - Wee et al 

2
 - Zelic et al 

3
 - Lothenbach et al 
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 ترمودینامیکی محاسبات از 1شو همکاران ینراست .[۳] اند حمله سولفاتی پرداخته مکانیزمترمودینامیکی به توصیف سازی  مدل
 منفذیاز محلول  شده یریگ اندازه اتترکیب مقایسه تازه و یسیمان های یستمس تغییرات در درک بهتری از برای به دست آوردن

ها  یکی دیگر از مدل[. 4] اند کردهاستفاده  و...( اترینگایت، ژل سیلیکاتیآهک،  آبمختلف ) جامدات برای اشباع یها با شاخص
 شده تشکیل، این مدل بر اساس رابطه تجربی بین انبساط حجمی ساختار و مقدار اترینگایت شده ارائه 2توسط آتکینسون و هرن

 [.۵] است

از  شده ساختههای مالت  رفتار نمونه سازی مدلاز روش ترمودینامیکی برای  در این تحقیق برای درک بهتر حمله سولفاتی،
بینی ترکیب  سازی ترمودینامیکی امکان پیش است. مدل شده استفادهسیمان پرتلند معمولی و سیمان حاوی میکروسیلیس، 

 گردد. نه مصرفی میکاهش در زمان و هزی کند و همچنین باعث فازهای هیدراته شده تحت شرایط مختلف را فراهم می

 سازی مدلمشخصات مصالح مصرفی در -2

آورده شده  ۱باشد. آنالیز شیمیایی میکروسیلیس در جدول  مواد اولیه مورد استفاده شامل سیمان پرتلند و میکروسیلیس می
. ترکیبات شیمیایی و مینرالی سیمان [۳] باشد می CO2درصد  2/0که شامل  است I 42.5 Nسیمان مصرفی، سیمان  .[6] است

XRF) ایکس اشعه که توسط آزمایش فلورسانس شده ارائه 2در جدول  I 42.5 Nپرتلند 
است. در این مطالعه از  آمده دست به (3

ات است. برای بررسی حمله سولفاتی، محلول سولف شده استفاده گراد سانتیدرجه  20و دمای  ۵/0مواد سیمانی برابر  نسبت آب به
 است. شده گرفتهدرصد در نظر  ۱۵و  ۱0گرم بر لیتر و جایگزینی میکروسیلیس با مقدار  44و  4 های غلظتمنیزیم با 

 [6)%( ] آنالیز شیمیایی میکروسیلیسنمونه ( ۱جدول )

K2O Na2O SO3 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

- - 0۵/0 6/۱ - 72/0 ۱۳/۱ ۱6/۹۳ 

 

 [۳])%(  ( ترکیب سیمان پرتلند2جدول )

 [g/100 g] آنالیز شیمیایی [g/100g] یاصلترکیب فازهای 

۵/62  Alite 7/6۳  CaO 

۵/۱0  Belite ۱/20  SiO2 

۱/7  Aluminate 4/4  Al2O3 

2/8  Ferrite 7/2  Fe2O3 

8۵/0  CaO(free) 8۵/0  CaO(free) 

7/4  CaSO4.2H2O 6/۱  MgO 

۳/۱  K2SO4 86/0  K2O 

۱4/0  Na2SO4 ۱۵/0  Na2O 

6/۱  MgO 2/0  CO2 

۱4/0  K2O ۹/2  SO3 

0۹/0  Na2O 72/0  Ignition loss 

4۵/0  CaCO3 ۳۵0 سطح مخصوص[m
2
/kg] 

                                                           
1
 - Rothstein et al 

2
 - Atkinson and Hearne 

3
 - X-ray fluorescence 
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 سازی ترمودینامیکی حمله سولفاتی مدل-3

است. این  شده انجام GEM افزار سازی ترمودینامیکی با استفاده از روش به حداقل رساندن انرژی آزاد گیبس و نرم مدل
قرار گیرد. تعادل  مورداستفادهمحاسبه مجموعه فازهای پایدار،  منظور بههای سیمانی  تواند برای سیستم می سازی مدل

آید که دیگر تمایلی برای تغییر خود به خودی وجود نداشته باشد، در زمان تعادل،  ترمودینامیکی در سیستم زمانی به دست می
توسط  ۱۹6۵ای جامع مربوط به سیستم های سیمانی در سال پایگاه دادهاولین  انرژی آزاد گیبس در حالت حداقل خود قرار دارد.

قرار  مورداستفادهسیمانی  های سیستماستاندارد برای  ای دادهپایگاه  عنوان بهشد و برای مدت زمان طوالنی  منتشر 1بابوشکین
های  . دادهط مناسب شرایط محیطی بودندای این بود که فق داده های پایگاهی بسیاری از . یکی از اشکاالت اولیهگرفت

. جدیدترین آورده شده است PSI-GEMSای ترمودینامیکی  داده در پایگاه فازهای گازی آبی و های گونه برای ترمودینامیکی
انحالل محصوالت، انرژی آزاد ) های ترمودینامیکی و شامل داده منتشرشده 20۱4در سال   (cemdata14)ای سیمان پایگاه داده

و  مونوسولفات(، فازهای C-S-H) سیلیکاتیگیبس، آنتالپی، آنتروپی، ظرفیت گرمایی( برای تعدادی از فازهای سیمان مانند ژل 
 .[7] است (، هیدروتالسیت و...AFtو  AFm) اترینگایت

تشکیل آن در دمای محیط بسیار  که 2یتتومازاستثنای  شود، به شده اعمال نمی های محاسبه هیچ محدودیتی در نوع هیدرات
تحت اثر  سختی بهاین روش بر اساس این نظریه است که هسته نمونه اصالً و یا  .ازنظر سینتیکی ممکن نیست و ستاآهسته 

سازی  ین مدلباشد. مزیت ا تر در تماس با مقدار زیادی محلول سولفاتی می که الیه خارجی گیرد، درحالی محلول سولفاتی قرار می
بستگی شده به زمان  های محاسبه باشند، اما این اشکال را هم دارد که داده انعطاف می این است که محاسبات بسیار سریع و قابل

 ندارند.

است، اما جذب آلومینیوم در این فاز را شامل  شده گرفتهها در نظر  جذب سدیم و پتاسیم در ژل سیلیکاتی برای سیمان
سازی شده است و فرض  سازی با استفاده از افزایش مقدار محلول سولفاتی در سیمان، شبیه . حمله سولفاتی در مدلشود نمی
 کنند. ها با نرخ مشابه به داخل مالت نفوذ می شود که تمام یون می

 ها سازی و تحلیل آن نتایج مدل-4

 منیزیم سولفات محلولسیمان پرتلند در معرض  سازی مدل بررسی 1-4

عنوان تابعی از نسبت محلول سولفات  سولفاتی به  خمیر سیمان سخت شده با محلول تغییر در مجموعه فازها، به علت تعامل
، حضور ژل مالتترمودینامیکی در هسته هیدراته شده نمونه سازی  مدل .)سولفات منیزیم( به مقدار سیمان، محاسبه شده است

( و ht) 3مقدار کمی هیدروتالسیت ( وAFt) اترینگایت (،AFm) مونوسولفات(، Portlandite) آهک آب (،C-S-H) سیلیکاتی
با افزایش مقدار سولفات، ابتدا تمام آلومینیوم موجود برای تشکیل اترینگایت . (۱شکل ) کند بینی می ( را پیشhc) کربنات همی

آهک به اترینگایت ادامه  و آب مونوسولفات بینی ترمودینامیکی در ابتدا با تبدیل فاز امل فازها در پیششود. تک وارد واکنش می
 های غلظتبا   سولفاتی محلولصورت متفاوت برای  تمام آلومینات موجود به اترینگایت، فازهایی به شدن تبدیلیابد؛ بعد از  می

 ، طی این واکنش مطابق رابطهدهد میواکنش  آهک()آب کلسیم هیدروکسید سولفات منیزیم در ابتدا با شوند. مختلف تشکیل می
 :شود می( و گچ تشکیل 4)بروسیتهیدروکسید منیزیم  (۱)

 

 

                                                           
1
 - Babushkin 

2
 - Thaumasite 

3
 - hydrotalcite 

4
 - Brucite 

(۱) Mg2+ + SO4
2− + Ca(OH)2 + 2H2O → Mg(OH)2 + CaSO4. 2H2O 
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و نسبت آب به  g/l 4در محلول سولفات منیزیم با غلظت  CEM Ι 42.5( تغییر مجموعه فازهای نمونه مالت ۱شکل )
 ۵0/0سیمان 

با  تواند میاز بروسیت  ای الیه. گردد میدر نزدیک سطح نمونه، همراه با یک الیه فرعی گچ تشکیل  ای الیهبروسیت به شکل 
تواند همچنان از طریق الیه بروسیت انتشار یابد تا اترینگایت را در  اندکی از نمونه حفاظت کند، اما سولفات می ،نفوذپذیریکاهش 

در  .[6] گیرد میو مکانیزم تخریب شدت  شوند میشکسته  درنهایتاین موانع  بیشتر است تشکیل دهد. pHعمق نمونه جایی که 
گچ حضور دارد. در نزدیکی سطح جایی که غلظت محلول سولفاتی نسبت به هسته  g/l 4های پایین، این محلول حتی در غلظت

 g/l44 های باال،الوه بر این در غلظتشود. ع تشکیل می نیز تالسیتهیدرو ،بروسیت و گچعالوه بر نمونه مالت بسیار بیشتر است، 
نیز در  شده تشکیل(. اترینگایت 2شکل ) نیز حضور دارند SiO2های ضعیف مانند  ها و کریستالسایر آمورف ،در نزدیک سطح

 گردد و حل خواهد شد. غلظت باالی محلول در نزدیک سطح غیر پایدار می

 

 

 

 

 

 

 

و نسبت آب به  g/l 44در محلول سولفات منیزیم با غلظت  CEM Ι 42.5( تغییر مجموعه فازهای نمونه مالت 2شکل )
 ۵0/0سیمان 

 که باشد می ۵/۱0بروسیت برابر  در اشباع محلول pHانحالل بسیار پایین بروسیت است.  درنتیجه نمک تهاجمی این ماهیت
، کلسیم گیری از ژل سیلیکاتی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. درنتیجه ژل سیلیکاتی و اترینگایت خیلی کم است؛برای پایداری 

دهد و درنتیجه آن اترینگایت و بروسیت تشکیل  آهک و سولفات منیزیم واکنش مینوسولفات با آبومکه ذکر شد  طور همان
فزایشی در مقدار یابد و ا کاهش می مونوسولفاتآهک و رو با افزایش غلظت محلول سولفاتی میزان فازهای آب گردند؛ ازاین می

 . (۳شکل ) شود اترینگایت و بروسیت مشاهده می
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 در محلول سولفات منیزیم ۵0/0مالت با نسبت آب به سیمان  در نمونه بروسیتمقایسه فاز  (۳) شکل

که با افزایش غلظت محلول سولفاتی به سمت داخل نمونه پیشروی  استای در نزدیکی سطح نمونه بروسیت به شکل الیه
آهک به اتمام برسد کلسیم  یابد. زمانی که آب نیز با افزایش غلظت محلول سولفاتی افزایش می تشکیل شده گچحجم  کند.می

 منیزیم تسولفا. (4)شکل  است مشاهده قابلگردد، به همین دلیل کاهشی نیز در ژل سیلیکاتی گیری از ژل سیلیکاتی آغاز می
این فاز نسبت منیزیم به  برای ۱گلوپ و تیلورنیز شود.  (M-S-H) هیدراتمنیزیم سیلیکات  گیری شکلمنجر به  تواند می

 [.8را پیشنهاد کردند ] M3S2H2نمودند و یک فاز مشابه با ترکیب  گیری اندازه ۵/۱سیلیکون را برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 در محلول سولفات منیزیم ۵0/0مالت با نسبت آب به سیمان  در نمونه ژل سیلیکاتی( مقایسه فاز 4) شکل

 سولفات منیزیم  حاوی میکروسیلیس در معرض محلول سیمانی بررسی نمونه مالت 2-4

شود. هیدراتاسیون سیمان پرتلند و واکنش  تر می با سیمان پرتلند سبب تشکیل یک سیستم پیچیده ها ترکیب پوزوالن
دهند و ممکن است بر روی یکدیگر تأثیر بگذارند. واکنش اکثر مواد پوزوالنی  زمان رخ می طور هم بههیدرولیک مواد پوزوالنی 

های  های شیمیایی و واکنش مواد پوزوالنی ریزساختار بتن را به علت تغییر در ترکیب کندتر از واکنش فازهای کلینکر است.
های سیمانی حاوی  ی نسبتاً باالیی دارد. استفاده از سیستمبخشند. میکروسیلیس فعالیت پوزوالن هیدراتاسیون، بهبود می

ویژه در محاسبات  ترین راه برای نشان دادن اثر مواد غنی از سیلیس در مجموعه فازهای سیمان پرتلند، به میکروسیلیس، مناسب

                                                           
1
 - Gollop and Taylor 
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عه فازهای تشکیل شده مشابه % میکروسیلیس، مجمو۱0با توجه به محاسبات ترمودینامیکی، با جایگزینی  باشد. ترمودینامیکی می
کند و منجر به افزایش قابل  آهک را مصرف می شود. میکروسیلیس آب قبل است، اما کاهشی در حجم کلی این فازها، مشاهده می

آهک، کاهشی در مقدار فازهای اترینگایت  عالوه بر آب منیزیم. در محلول سولفات رددگ توجهی در میزان ژل سیلیکاتی می
(AFt) ،مونوسولفات (AFm( و به مقدار کم در هیدروتالسیت )htو همی )( کربناتhc قابل مشاهده است. با جایگزینی )۱۵ %

-پس از مصرف کامل آب. (6، ۵شکل ) یابد شود و میزان ژل سیلیکاتی افزایش می طور کامل مصرف می آهک به میکروسیلیس، آب

صت مناسب برای واکنش سولفات منیزیم با ژل سیلیکاتی، مطلوب به دلیل ایجاد فر آهک دیگر جایگزینی بیشتر میکروسیلیس
 خواهد داشت.دنبال تجزیه ژل سیلیکاتی افت شدید مقاومت سولفاتی را بهبر افزایش تخلخل با عالوهنیست؛ زیرا 

. (7،8 شکل) کند بینی می اترینگایت را پیش بروسیت وگیری در مقدار فازهای گچ،  سازی ترمودینامیکی کاهش چشم مدل
نیز  SiO2های ضعیف مانند  در نزدیکی سطح عالوه بر هیدروتالسیت برخی کریستال شد مشاهده نیز 2 طور که در شکل همان

مجموعه هیدرات مشاهده شده به صورت تجربی  .یابد نی میکروسیلیس کاهش میبا جایگزی نیز حضور دارند که میزان این فازها
سبب ناپایداری  سیلیسجایگزینی باالی میکرو سازی مطابقت دارد.با نتایج مدل یکروسیلیسنمونه مالت سیمانی آمیخته با م در
 شود.می گچنگایت و مانع از رسوب یاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نسبت آب به  g/l44با غلظت  منیزیمدر محلول سولفات  میکروسیلیس% ۱۵( مجموعه فازهای نمونه مالت حاوی ۵) شکل
 ۵0/0مواد سیمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  g/l44در محلول سولفات منیزیم با غلظت  میکروسیلیسمقایسه فاز ژل سیلیکاتی با افزایش درصد جایگزینی ( 6) شکل
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  g/l44در محلول سولفات منیزیم با غلظت  میکروسیلیسبا افزایش درصد جایگزینی  گچمقایسه فاز ( 7) شکل

 

 

 

 

 

 

 

  g/l44در محلول سولفات منیزیم با غلظت  میکروسیلیسبا افزایش درصد جایگزینی  اترینگایتمقایسه فاز ( 8) شکل

 گیری نتیجه -5

بینی نمود.  های سولفاتی را پیش توان رفتار خمیر سیمان سخت شده در محیط سازی ترمودینامیکی می با استفاده از مدل
. در محلول دهد تحت شرایط مختلف را به ما میهای سولفاتی،  شده در محلول امکان بررسی فازهای تشکیل GEMافزار  نرم

در نزدیکی سطح مشاهده شده  SiO2های ضعیف مانند  سولفات منیزیم حضور گچ، بروسیت، هیدروتالسیت و مقداری کریستال
گردد. اثر تخریبی سولفات منیزیم بسیار  یناپایدار است و حل م، pHبه دلیل کاهش  در این محلول شده تشکیلاست. اترینگایت 

تواند با تمام فازهای سیمان هیدراته شده وارد واکنش شود. هسته نمونه خیلی  است، زیرا میسولفاتی  های محلولسایر تر از  بیش
تواند در  میای از بروسیت در نزدیکی سطح  گیرد. در محلول سولفات منیزیم تشکیل الیه تحت تأثیر محلول سولفاتی قرار نمی

 های سولفات مؤثر باشد. کاهش نفوذ یون

های آمیخته با میکروسیلیس تخلخل کل مساوی و یا حتی  دهد که در سیستم های انجام شده نشان می گیری مطالعات و اندازه
آهک  آب پذیری گردد.تواند منجر به کاهش نفوذ یابد که می تر از مقدار خمیر سیمان پرتلند است، اما ساختار منافذ بهبود می بیش

کنند و ژل سیلیکاتی عمده مقاومت را تأمین  ای شکل دارد که نقش چندان مهمی در مقاومت ایفا نمی های صفحه کریستال
% میکروسیلیس ۱۵که با جایگزینی  طوری )به گردد آهک و تولید ژل سیلیکاتی می نماید؛ افزودن میکروسیلیس سبب مصرف آب می
تواند بهبود مقاومت، دوام و عملکرد مواد سیمانی را به  رو افزایش مقدار ژل سیلیکاتی می ازاین ردد(گ آهک کامل مصرف می آب

ر دآهک نحوی باشد که به مقدار کم آببه مچون میکروسیلیسهبهتر است جایگزینی مواد غنی از سیلیس  دنبال داشته باشد.
های سولفات با ژل سیلیکاتی فراهم آهک فرصت مناسبی برای واکنش مستقیم یونباقی بماند زیرا مصرف کامل آب بین فازها



 ۱۳۹۵مهرماه  ۱۵تهران ـ  ـران یانه بتن ایسال ین کنفرانس ملیهشتم

 

۹ 

 

درصد مطلوب  ۱۵تا  ۱0کلی جایگزینی میکروسیلیس بین طوربه دنبال خواهد داشت؛کند که تشدید تجزیه ژل سیلیکاتی را بهمی
  .باشدمی

نمود و عوامل تأثیرگذار در آن مانند سازی  توان حمله سولفاتی را با صرف زمان کمتر شبیه می GEMافزار  با استفاده از نرم
حاصل با مطالعات و نتایج آزمایشگاهی  نتایجبررسی کرد.  آسانی بهها، غلظت محلول سولفاتی، دما و... را شیمی سیمان، پوزوالن

آهک در نزدیکی سطح نمونه  و آب AFmثباتی فاز  های بی بینی یعنی پیش اند تطابق خوبی دارد. که ریزساختار را بررسی نموده
تطابق خوبی با نتایج  C-S-Hاز  Caهای سولفاتی، تشکیل اترینگایت و گچ در نزدیکی سطح و آبشویی شده در محلول ذخیره

 .[8،۹] دارندتجربی 
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