بررسی تأثیر ژل نانو سیلیس و دوده سیلیسی بر خواص مواد پایه
سیمانی

محمدکوشافر

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
m.koshafar@student.ac.ir
سید حسام مدنی

عضو هیئت علمی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
h.madani@kgut.ac.ir

چکیده:

امرروزه برهطرور وسریعی از پروزوننهرا بره عنروان مرواد جراگگیگ سریمان اسرتااده مریشرود .عملکررد بیریار مولروو دوده
سیلییری در ارتارراو صرواا مکررانیکی و دواو بررت و پیشررفتهررای اصیررر نرانوتکنو و ی سر ج جلررج توجره جامعرره م ندسرری
برررای اسررتااده از نانوسرریلی هررا در ارتارراو صررواا بررت شررده اسررت .در دهررههررای اصی رر حجر گیررتردهای از موا عررات برره
بررسی تأثیر نانوسیلی هرا برر صرواا موادپاگره سریمانی پرداصترهانرد .اسرتااده از نانوسریلی بره عنروان پروزونن جراگگیگ
سرریمان ،در بیرریاری از مرروارد ب ررود صررواا از جملرره صررواا مکررانیکی و دواو را نشرران داده و باع ر افرریاگع عمررر مایررد
سازههای بتنی شده است .ا تره برا توجره بره گیرتردگی انروا نرانو سریلی هرا موا عره برر روی برصری از انروا آنهرا کمترر
صورت گرفته است .از جمله نانو سیلی هراگی کره بیریار کر مرورد بررسری ررار گرفترهانرد ،لهرای نرانو سریلی هیرتند.
اگ مرواد مریتواننرد کاربردهرای گیرتردهای بره وگر ه در مرالتهرای صشر پیردا کننرد .هرد از انجراو اگر موا عره ارائره
روشی برای تو ید ل نرانو سریلی و همچنری بررسری تراثیر آن روی صرواا مرالتهرای سریمانی مری باشرد .نتراگ نشران
دهنرده عملکررد مناسررج ل نانوسریلی در رونرد کیررج مااومرت فشراری در سرنی او یره مریباشرد .همچنری ب ررود در
رگیساصتار به س ج کاهع نارو پررگری آو و گرونهرای کلراگرد مشراهده مریگرردد .ب رود صرواا ماراومتی و رگری سراصتار
با افیاگع درصد جاگگیگنی افیاگع میگابد.
واژگان کلیدی  :ل نانو سیلی  ،دوده سیلییی ،مااومت فشاری ،دواو ،مواد پاگه سیمانی
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 -1مقدمه

نانوسیلی ها گروهی از مواد پوزوننی هیرتند کره بره د یر پیشررفت هرای اصیرر در زمینره هرای نرانو فر آوری مرورد توجره
محاای رار گرفتهاند .مواد نانو بره عنروان مروادی کره حردا گکری از ابعراد آن (طرول ،عرر ،،ضراامت و گرا حاررات زگرر
 011نانومتر باشد تعرگف می شروند .نانوسریلی گر وا ه عراو بروده و بره انروا نانوسریلی هرا شرام سر هرای نانوسریلی ،
نانوسرریلی هررای پاگرو نیرر  ،نانوسرریلی هررای رسرروبی ،لهررای نررانو سرریلی  ،نررانو سرریلی هررای پوسررتهای 1و نررانو
سرریلی هررای متالارر ( 2سرراگی حارررات نررانومتری بررا سرروو وگرر ه از  01تررا  0111مترمربرر بررر گرررو نیرر ت داده
م ریشررود] .[8-0نانوس ریلی هررا دارای صلرروا بیرریار برران (بیشررتر از  99درصررد هیررتند .عملکرررد صرروو رات س ریلی
آمور در اندازههای میکرو و نانو در ارتااو صواا مواد پاگه سیمانی ناشی از دو مکانییو اصلی است:
 -0اگر مرواد برره د یر دارا برودن سرروو وگر ه و صلروا بیرریار بران در مااگیره بررا پروزوننهرای دگگررر واکرنع پرروزوننی
سرگ تری از صودشان نشران مریدهنرد .بره ع رارت دگگرر برا کراهع گرافت انردازه رات نیر ت سرو مرثثر بره حجر رات
افریاگع مریگابرد کره بردگ معنری صواهرد برود کره واکرنع پررگری مرواد در ابعراد نرانو در یرا برا مرواد در ابعراد بیرگترر
افرریاگع م ریگابررد از اگ ر رو انتظررار م ریرود اسررتااده از نررانو رات تررأثیرات اب ر ترروج ی در صررواا بررت داشررته باشررند]-9
.[00
 -2ب ود رگیساصتار صمیرره سریمان از طرگرق اگجراد مراکری هیرتهزاگری بررای فررآوردههرای واکرنع هیدراسریون کره ناشری
از ابعاد نانو متری اگ مواد است].[02
شاگان کر است در مواد رگی با سو وگر ه زگراد ،نیروهرای جرا و سروحی ابر تروج ی وجرود دارنرد کره تماگر بره کلوصره
شرردن را در آنهررا تشرردگد مریکننررد] [01وضررعیت پاررع دوده سیلییری و نررانو سریلی هررا و پارامترهررای تأثیرگرررار روی
آن توسط برصی از محاای مورد بررسی رار گرفته است].[08-01
ماانت متعدد درباره اثر نانو رات برر صرواا مرالت هرای سریمانی و برت بره رراد رسریده اسرت .بررسری گریار هرا نشران
م ریدهررد کرره نترراگ برره دسررت آمررده از تررأثیر نررانو سرریلی دارای تنررا و واگراگرریهررای اسررت [20 -09].کرره اگ ر م ر
مریتوانررد برره د یر تارراوت در حا ررت و رو تو یررد ،نیر ت مونرگترره واکررنع دهنرردههررا ،پرریع مررادههررای سیلییرری مررورد
اسررتااده رررار گرفترره ،شررک  ،نررو  ،سرراگی ،مورفو ررو ی رات ،مورفو ررو ی کلوصررههررای تشررکی شررده ،مرردت زمرران واکررنع
واکنعدهندهها و درجه پاع نانو مواد در ماترگ سیمان باشد.
 Oltuluو همکراران نشران دادنرد کره افریودن نانوسریلی بره برت باعر افریاگع مااومرت فشراری مریشرود و برا افریاگع
درصرد جراگگیگنی نانوسریلی مااومرت فشراری ب رود مریگابرد] .[22موا عره افریاگع ابر توجره مااومرت فشراری مرالت
در سررنی او یرره و برره وگ ر ه در س ر  0روز مشرراهده نمررود [22].در اگ ر موا عرره می ریان افرریاگع مااومررت در س ر  0روز
نیرر ت برره مررالت کنترررل حرردود  011 ،89و  10درصررد برررای  0 ،1و  8درصررد س ر سرریلی افرریوده شررده برره سرریمان
گیار شده است که علرت اگر افریاگع مااومرت زودهنگراو را نوگیرندگان ماا ره واکرنع هرای بیریار سررگ پروزوننی نرانو
رات و همچنرری اگجرراد هیررتههررای بیرریار زگرراد سرریلی ج ررت رسرروو محصررونت هیدراسرریون عنرروان نمررودهانررد.
 Querciaو همکراران موا عرات پیرامرون تراثیر نانوسریلی برر روی دواو انجراو داده انرد کره مشراج مری شرود جراگگیگنی
در صد های پراگینی نرانو سریلی مری توانرد بره صرورت ابر تروج ی نارو کلرگرد و ان یراال ناشری از حمرالت سرو ااتی را
کرراهع دهررد] Ji .[28و همکرراران بررسررری سررراصتار برررت حررراوی نانوسرریلی و همچنرری ناو پرررگری آن را مررورد
موا عه رار داد و مشاج شد کره سراصتار برت حرراوی نررانو سرریلی گکنواصررت تررر و فشررده ترر مری باشرد و همچنری
ناو پررگری بررت حرراوی نرانو سرریلی برره طررور رشرمگیری کرراهع گافترره اسررت] .[29در موا عره صررا و و حیرینی در مررورد
تأثیر نانوسیلی بر مااومت مرالت هرای سریمانی مشراهده شرده اسرت کره در نیر ت آو بره مرواد سریمانی برابرر ،جراگگیگنی

1

Hollow Nano Silica
Mesoporous Nano Silica
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 1درصررد س ریمان بررا نانوس ریلی افرریاگع  010درصرردی مااومررت فشرراری را در سر  28روز را اگجرراد نمرروده اسررت] .[11در
تحایاررات صررانیادی و همکرراران مشرراهده شررد بررا اسررتااده از نانوسرریلی در بررت مرری ترروان برره مااومررت هررای فشرراری ابر
مالحظه و به وضو بیشرتر از برت هرای معمرو ی و حراوی دوده سریلی در سرنی او یره برت دسرت گافرت امرا اگر ب رود
در کیرج مااومرت پر از گرشررت زمران رنردان محیرو نییررت] .[10صردرممتازی و همکراران مشرراهده نمرودهانرد کرره
س ر نانوس ریلی رونررد کیررج مااومررت فشرراری مررالتهررای س ریمانی را تیرررگ م رینماگررد و در س ر  91روز مااومررتهررای
تارگ رراً برابررر بررا مررالتهررای کنترررل برررای درصرردهای جرراگگیگنی سرریمان بررا  0تررا  1درصررد سرر سرریلی فررراه
میآورد.همچنی نتاگ حاکی از کاهع جرو موگینه آو ،با افیودن نانوسیلی بوده است].[12
گکی از انوا نانو سیلی که کمتر مرورد بررسری ررار گرفتره اسرت ل نرانو سریلی اسرت .ل نرانو سریلی نیری در محریط
آبی و به صرورت کلوصرههرای متالار برا ابعراد رنرد میکرومترر تو یرد مریشروند .از کاربردهرای ل نرانو سریلی مریتروان
اسررتااده در مررالتهررای صش ر  ،گررروتهررا و مررالت تعمیراترری نرراو برررد .اگ ر موا عرره صررد دارد رو سررنتی اگ ر نررو نررانو
سلی را ارائه و به بررسی و مااگیه اثر ل نانو سیلی و دوده سیلییی در برصی صواا مواد پاگه سیمانی بپردازد.
 -2مواد و روشها

 -1-2روش سنتز ژل نانو سیلیس

به طورکلی در فرآگند تو یرد ل نرانو سریلی از طرگرق رو سر  -ل ،ابتردا گر سر پاگردار ت یره مری شرود و سرپ طری
نس ریون اگ ر س ر ناپاگ ردار شررده و ت رردگ برره ل م ریگررردد ،در مرحلرره بعررد ل شیررته شررده و ناصا ص ریهررای آن حررر
م ریشرروند و در پاگ ران ل صش ر م ریگررردد .غا راً مررواد صرراو او ی رهای کرره در اگ ر رو مررورد اسررتااده رررار مرریگیرنررد،
نمرر هررای غیررر ارگانیرر (س ریلیکات سرردگ گررا ترکی ررات ارگانیرر فلرریی ( TMOSو  )TEOSهیررتند] .[01,11در اگرر
موا عه ل نانو سریلی از مراده پاگره سریلیکات سردگ ت یره شرده اسرت .بردگ منظرور ابتردا محلرول آوشیشره (سریلیکات
سرردگ برره عنرروان مرراده او یره را بره وسرریله اضررافه کررردن آو ر یررق مریکنرری تررا غلظررت محلررول برره حرردود  01-2درصررد
برسررد ..سررپ درحررا یکرره مالرروال در حررال هر صرروردن اسررت وررره وررره برره آن اسررید اضررافه مریکنرری  .برردگ ترتیرج
ش که های به ه پیوسته سیلی گا بره ع رارتی ل سریلی بره وجرود صواهرد آمرد .ل بره دسرت آمرده سراید رنر اسرت.
در اگر مرحلره ل ابتردا بره وسریله محلرول لیراگی برا دمررای حردود  91-21درجره سرانتیگرراد و سرپ رنرد برار نیری برره
وسرریله آو ماوررر شیررته شررده تررا ناصا ص ریهررا از محلررول صررار شررود .پ ر از شیررت محلررول حاص ر را در دمررای 001
درجه به مدت  21ساعت صش کرده و از طرگق آسیاو کردن به حا ت پودری ت دگ میشود.
تصرروگر میکروسررکود روبررع ا کترونرری گرفترره شررده از محصررول ن رراگی و همچنرری پرررا اشررعه اگکر در شررک  0نشرران
داده شررده اسررت .همررانطررور کرره در شررک مشرراهده مریگررردد ،رات کررروی شررک برروده و انرردازه رات در محرردوده 21-11
نانومتر میباشد .همچنی پرا اشعه اگک نشان دهنده آمور بودن رات نانو سیلی تو ید شده است.

شکل ( -1الف) تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از ژل نانو سیلیس (ب) طیف  XRDژل نانو سیلیس
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 – 2-2مصالح مصرفی
سرریمان مررورد اسررتااده در سرراصت تمررامی نمونررههررا ،سرریمان تی ر  0-120ممتررازان کرمرران بررا سررو وگ ر ه

موررابق اسررتاندارد  ASTM C150م ریباشررد .در اگ ر موا عرره از ل نررانو سرریلی
سیلییرری محصررول شرررکت صررناگ فرررو آ یررا ازنررا بررا وزن ماصرروا

 1.100و

کرره در مرحلرره ر سررنتی گردگررد و دوده

 2.2و سررو وگ ر ه

 21اسررتااده شررده اسررت.

مشاصررات شرریمیاگی سرریمان و دوده سیلییرری در جرردول  0آمررده اسررت .سررن دانرره مصررر شررده از نررو سررن دانرره
سیلییی است که دانه بنردی آن مورابق اسرتاندارد ملری اگرران شرماره  1111و برا حرداک ر سراگی سرن دانره  2میلریمترر در
 2.10و ماردار جررو آو اشر ا برا سرو صشر

شک  2ابر مشراهده اسرت .وزن ماصروا سرن دانره

برابرر 0.2

 %مریباشررد.در اگ ر پ ر وهع از فرروس روانیرراز پاگرره کربوکیرریالتی بررا غلظررت  11درصررد مررواد جامررد و جرررو حجمرری

 0.08استااده شده است.

جدول  -1مشخصات شیمیایی سیمان

مشاصات
شیمیاگی

(Sio2)%

(CaO)%

(Al2O3)%

(Fe2O3)%

(Mg O)%

(SO3)%

(Na2O)%

(K2O)%

LOI

سیمان

20.0

20.02

1.12

1.8

0.8

2.0

1.02

1.21

0.0

دوده سیلییی

1.12

91.22

1.10

1.28

1.2

1.22

1.21

0.22

1.2

100
90
80
70

سو بان

50

سو پاگی

40

ماسه

درصد گذشته از الک

60

30
20
10
100

10

1

0.1

0
0.01

سایز الک

شکل  -2دانه بندی ماسه استفاده شده در مالت و سطوح استاندارد باال و پایین استاندارد  0303ایران

-0طرح مخلوط

در اک ررر موا عررات پیشرری مربرروال برره نررانو سرریلی  ،مارردار نررانو سرریلی افرریوده شررده برره صررورت جرراگگیگ سرریمان و زگررر
 %01برروده اسررت .از اگ ر رو در اگ ر موا عرره نیرری ل نررانو سرریلی و میکرررو سرریلی بررا ماررادگر  2،0،1،0درصررد وزن مررواد
سیمانی مورد آزماگع رار گرفته است.
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دسررتگاه ا تراسررونی مررورد اسررتااده برررای عم ر پراکنررده سررازی نررانو سرریلی  ،محصررول شرررکت توسررعه فنرراوری مررافوس
صوت اگران است .فرکان مورد استااده رارگرفته  21کیلو هرتی و با توان  111وات و به مدت  00د یاه میباشد.
برای ساصت مالتها ابتردا نرانو سریلی کره ر الً ا تراسرونی شرده اسرت را بره برا آو مالروال مریکنری  .اگر عمر باعر
پاررع و پراکنرردگی ب تررر و همگ ر نررانو رات و کرراهع کلوصرره شرردگی آنهررا م ریگررردد .مراح ر اصررتالال در ادامرره آورده
شده است.
 -0مالوال کردن دستی نانوسیلی و دوده سیلییی ،آو و فوس روانیاز
 -2مالوال کردن سیمان و سن دانه به صورت صش به مدت  2د یاه
 -1اضافه کردن آهیته مالوال آو ،نانو سیلی  ،دوده سیلییی و روانیاز به مالوال صش در حی ه صوردن
 -1دو د یاه ه زدن توسط مالوالک
 -0تو ف ه زدن به مدت  11ثانیه و جم آوری مالت از دور ظر
 -2دو د یاه ه زدن با مالوالک
نزو بره کرر اسرت کره ماسره اسررتااده شرده بره صرورت صشر بروده و میرریان رطوبرت نزو بررای شرراگط اشر ا برا سررو
صشر برره مارردار آو افرریوده گردگررده اسرت .پر از اصررتالال نمونررههررا را ا ررجگیرری کرررده وتوسررط میرری رزاننررده متررراک
شده است .پ از گ روز نمونهها از ا ج صار شده و در محلول آوآه اش ا نگه داری میشود.
نی ت آو به مواد سریمانی  1.12مریباشرد .ماردار فروس روانیراز برهگونرهای تنظری شرده کره سریالن مرالتهرا در محردوده
 20-09سانتی متر رار گیرد .نحوه اصتالال مالتهای سیمانی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2طرح اختالط مالتها

شماره طر

ناو طر

سیمان
)(Kg/m3

آو
)(Kg/m3

سن دانه
)(Kg/m3

ل نانو سیلی
)(Kg/m3

دوده سیلییی
)(Kg/m3

روانیاز
)(Kg/m3

0

C

220

222.0

0108.1

_

_

0.082

2

G1

208.20

222.0

0100.8

2.20

_

0.102

1

G3

212.20

222.0

0101

08.20

_

2.102

1

G5

091.20

222.0

0112.9

10.20

_

1.282

0

G7

080.20

222.0

0291.2

11.20

_

0.220

2

M1

208.20

222.0

0102.1

_

2.20

0.082

2

M3

212.20

222.0

0102.2

_

08.20

0.082

8

M5

091.20

222.0

0112.0

_

10.20

0.011

9

M7

080.20

222.0

0111.9

_

11.20

0.201

 -0روشهای آزمایش
 -1-0روانی

میریان روانری نمونرههرای مرالت توسرط میری سریالن ،مورابق اسرتاندارد  ASTM C-230برهصرورت میرانگی  1ناورهای
انردازه گیرری گردگرد .بره منظرور مااگیره روانری بری نمونرههرای مرالت ،میریان سریالن مرالتهرا در محردوده 20-09
سرانتیمتر در نظرر گرفتره شرد .برا اضرافه کرردن ل نرانو سریلی و دوده سیلییری از روانری مالروال کاسرته شرد کره اگر
میئله از طرگق افیودن روانیاز ج ران شد.
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 -2-0مقاومت فشاری

آزمرراگع مااومررت فشرراری موررابق اسررتاندارد  ASTM C-109و بررا اسررتااده از  1نمونرره مکع رری از هررر طررر در هررر س ر
برره ابعرراد  0سررانتیمتررر بررا رعاگررت شررراگط اسررتاندارد و سرررعت بارگررراری گکیرران و بررا مارردار  0011نیرروت بررر ثانیرره مررورد
آزماگع رار گرفت.
 -0-0آزمایش نفوذ مویینه

هد از انجراو اگر آزمراگع ،تعیری نرر جررو آو برت برا اسرتااده از افریاگع جررو نمونره اسرت .بردگ صرورت کره اگر
افیاگع جرو ناشری از جررو آو ،تراب زمران بروده و بررای نمونرههرای اسرت کره گر طرر آن در آو ررار دارد .در تمرا
او یه برا آو ،یرمتی از نمونره کره در تمرا برا آو رارمری گیررد ،آو بره صرورت موئینره در برت غیراشر ا نارو کررده و
برانمی رود .بررای انجراو اگر آزمراگع ،نمونرههرای اسرتوانهای بره ارتارا  01±1میلریمترر مورابق ابعراد نزو ارائره شرده در
آگری نامره  [11] ASTM C1585-04برر داده شرده و گر یرمت هرر اسرتوانه ( یرمت وسرط هرر اسرتوانه بررای اگر
آزمرراگع انتارراو م ریگررردد .ج ررت انجرراو آزمرراگع سرره نمونرره از هررر طررر ت یرره گردگررد و برره مرردت  28روز در محلررول
آوآهر اشر ا رررار گرفتنررد .نمونررههررا در آون بررا دمررای  20°Cرررار داده م ریشرروند تررا زمررانی کرره تمررامی حارررات از آو
صا ی شوند (نمونهها تا ثابت شدن وزن درون آون رار میگیرند .
بعد از ثابت شردن وزن ،نمونرههرا از آون صرار شرده و بدنره کنراری آنهرا مورابق آگری نامره برا ریرج پالسرتیکی آو بنرد
میشوند .سپ نمونهها را توزگ کررده و برهگونرهای کره سرو آو بره انردازه  1±0میلریمترر از ترراز کرف نمونرههرا برانتر
باشرد ،درون ظرر آو ررار داده مریشروند .وزن نمونرههرا پر از  22سراعت رارگیرری در آو و در زمرانهرای ،01 ،0 ،0
 21 ،11 ،21د یاه و  22 ،18 ،21 ،2 ،0 ،1 ،1 ،2ساعت رائت شد.

شکل  -0شکل شماتیک نمونههای آزمایش جذب مویینه] [00

مارردار جرررو ع ررارت اسررت از تغییررر جرررو نمونرره تایرری بررر سررو ماو ر آن و وزن ماصرروا آو کرره از رابورره ( 0برره
دست میآگد .واحد جرو آو ( ،Iبرحیج میلیمتر( میباشد.

که در رابوه فوس:

(0

=I

 = Iمادار جرو آو برحیج mm

= تغییر وزن نمونه در زمان  tبرحیج گرو
 = aسو ماو از نمونه که در تما با آو است ،برحیج میلی مترمرب
= dرگا ی آو برحیج gr/mm3

 -0-0آزمایش انتشار تسریع شده یون کلراید ()RCMT

گکرری از رو هررای متررداول برررای ارزگررابی سرررگ ناو پرررگری بررت در برابررر گررون کلراگررد رو انتشررار تیرررگ شررده گررون
کلراگرد مریباشرد .در اگر تحایرق از آزمراگع انتشرار تیررگ شرده گرون کلراگرد مورابق برا اسرتاندارد [11] NT BUILD492
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استااده شده است .در ابتدا نمونهها بهطور کامر شیرته و تمیری شرده برهطروری کره هریچگونره آ رودگی برر روی آنهرا برا ی
نماند .هنگامی که سو نمونههرا کرامالً صشر شرد ،طروری درون محاظره صر ررار مریگیرنرد ترا هرر دو سرو نمونرههرا
در معر ،صر ررار گیررد .پمر صر را روشر نمروده و فشرار را در عرر ،رنرد د یاره بری  01ترا  01میلری برار تنظری
میکنری  .صر را بره مردت  1سراعت ادامره داده و درحرا یکره اگر حا رت همچنران ادامره دارد ،درون محاظره را ترا زمرانی
کرره نمونررههررا برره طورکامر غوطررهور شرروند ،بررا آو پررر مریکنرری  .سررپ حا ررت صر را برره مرردت گر سرراعت دگگررر ادامرره
میدهی  .سپ نمونه ها را به مدت  08 ±2ساعت در آو نگه میدارگ .
نمونررههررا پ ر از اش ر ا بررا آو ،داص ر غ رال نسررتیکی رررار داده شررده و سررو پیرامررونی آنهررا اگیو رره م ریشررود ،سررپ
محلررول سررود (هیدرواکی رید سرردگ بررا غلظررت  1.1نرمررال ،داص ر غ رال نسررتیکی رگاترره شررده و بررا وجرره بررانگی نمونرره
بتنرری در تمررا رررار مریگیرررد .مجموعرره آمرراده شررده را داصر ظررر حرراوی محلررول نمر (سرردگ کلرگررد بررا غلظررت 01
درصد رار داده ،به نحوی که وجره پراگینی نمونره در تمرا برا محلرول نمر باشرد .در شرک  1بره صرورت شرماتی نحروه
رارگیرری نمونره و غرال نسرتیکی دور آن ،داصر ظرر حراوی نمر در آزمراگع انتشرار تیررگ شرده گرون کلراگرد ارائره
شررده اسررت .آزمرراگع انتشررار تیرررگ شررده گررون کلراگررد برره درون بررت از طرگررق شکیررت نمونررههررا و پاشررع محلررول 1.0
مونر نیترات ناره ،بر روی سو شکیرته شرده ،انجراو مریگرردد .پر از گرشرت حردود  00د یاره بره وسریله کرو ی و گرا
صط کع مناسج عمق ناو از وسط نمونه ترا رههرا مورابق شرک  0رائرت مریشرود .ضررگج انتشرار گرون کلراگرد از رابوره
( 2محاس ه صواهد شد .در اگ موا عه آزماگع انتشار تیرگ شده گون کلراگد در س  28روز انجاو گرفته است.
)( 2

)

(

√ )- 0.0238

(×

)

)

(

(

=

 × 10 -12 ⁄ضرگج انتشار گون کلراگد

=

مادار و تا اعما ی= U

 = Tمیانگی دمای او یه و ثانوگه در محلول آو نم
 = Lضاامت نمونه بر حیج میلیمتر
= میانگی ماادگر عمق ناو
 = tمدت زمان آزماگع ،بر حیج ساعت

شکل - 0تجهیزات آزمایش انتشار تسریع شده یون کلراید به صورت شماتیک ][00
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شکل  – 5اندازه گیری عمق نفوذ یون کلراید به صورت شماتیک] [00

-5نتایج

-5-1روانی

فرروس روانیرراز نزو برررای حا ر کررارآگی مررالتهررای سرریمانی حرراوی دوده سیلییرری و ل نررانو سرریلی در محرردوده سرریالن
 21±0سانتیمتر در جردول  1ارائره گردگرده اسرت .در شرک  0نیری درصرد اسرتااده شرده روانیراز نیر ت بره سریمان بررای
جرراگگیگنیهررای ماتلررف نررانو سرریلی و دوده سیلییرری آورده شررده اسررت .همررانطررور کرره در شررک مشرراج اسررت ،سررو
وگر ه ،مارردار نانوسرریلی و میکرررو سریلی فاکتورهرراگی مررثثر بررر نیرراز آبری مالرروالهررای بتنرری برودهانررد .بررا افرریاگع مارردار
نانوسیلی میریان فروس روانیراز نزو بررای دسرتیابی بره سریالن مرورد نظرر افریاگع گافتره اسرت .در دوده سیلییری نیری برا
افرریاگع اسررتااده دوده میرریان فرروس روانیرراز افرریاگع م ریگابررد رریک در مااگیرره بررا دوده سیلییرری نیرراز آبرری مالرروالهررای
حراوی نانوسریلی در درصرد جراگگیگنی برابرر بیشرتر بروده اسرت بره عنروان م رال در  0درصرد جراگگیگنی سریمان اسررتااده
از ل نانوسیلی و دوده سیلییی به ترتیج مادار روانیاز به مییان 1.2و  1.21درصد وزن مواد سیمانی بوده است.
علرت اصرلی کراهع کرارآگی مرواد پاگره سریمانی در حضرور نانوسریلی هرا جررو ابر توجره آو در سراصتار کلوصرهای
مرینماگرد[10].
نانوسیلی ها در محریط سریمانی مریباشرد .اگر سراصتار کلوصرهای آو موجرود را در سراصتار صرود حر
از اگ رو س ج کاهع روانری مریگرردد .بررای آزاد شردن آو مح رو در سراصتار ل شرده نانوسریلی هرا نیراز بره مارادگر
ابر توجره فروس روانیراز مریباشرد .اگر فروس روانیراز از طرگرق گرونهرای واسرط رنرد ظرفیتری بره سرو مناری رات
سریلی جررو شرده و سراصتار کلوصرهای آنهرا را تضرعیف مریکنرد ،بردگ ترتیرج مریتوانرد آو مح رو در سراصتار
نانوسیلی ها را آزاد کند .بره همری سر ج اسرتااده از روانیراز در اگر مالروالهرا نیر ت بره مرالت کنتررل و مرالت حراوی
دوده سیلییی برای سیالن گکیان افیاگع میگابد.

دوده سیلییی

7

5

3

1

سیمانی

ل نانو سیلی

درصد روانساز نسبت به مواد

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

درصد جایگزینی مواد سیمانی()%
شکل  - 5میزان فوق روانساز (درصد استفاده روانساز نسبت به وزن مواد سیمانی) مالتهای سیمانی برای حفظ کارآیی
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 5-2مقاومت فشاری

نترراگ آزمرراگع مااومررت فشرراری نمونررههررا پ ر از  2و  28روز عم ر آوری و درصررد افرریاگع مااومررت نمونررههررا نیر ت برره
نمونه شاهد در شرک هرای  9-2نشران داده شرده اسرت .نتراگ بیرانگر آن هیرتند کره جراگگیگنی باشری از سریمان برا انروا
نانوسرریلی سر ج تیرررگ در رونررد کیررج مااومررت فشرراری مررالتهررا گردگررده اسررت .کرره اگ ر میررئله برره د یر تیرررگ
هیدراسیون سریمان و واکرنع پروزوننی سررگ نانوسریلی هرا در سرنی او یره مریباشرد .در سرنی بران ترأثیر اگر مرواد برر
ب ود صواا مکانیکی در مااگیه با سنی او یه روند کاهشی پیدا میکند.
همانطور کره مالحظره مریشرود افریودن ل نرانو سریلی و دوده سیلییری باعر افریاگع مااومرت فشراری در اگر سرنی
مرریگررردد .در سرر  2روز افرریاگع مااومررت مررالت حرراوی نانوسرریلی بیشررتر از دوده سیلییرری مرریباشررد .در اگرر سرر
بیشترگ افریاگع مربروال بره ماردار جراگگیگنی  %2و بره ماردار حردود  %12مریباشرد .در دوده سیلییری در سر  2روز نیری
بیشررترگ مااومررت در مارردار جرراگگیگنی  %2و برره مارردار  %21مرریباشررد .امررا اگرر رونررد بررا گرشررت زمرران تررأثیر او یرره
تیررگ کننردگی نرانو مرواد بره تردرگ کراهع مریگابرد .مااومرت فشراری نمونرههرای حراوی نانوسریلی در همره سرنی از
نمونه شاهد بیشتر بوده و با افیاگع درصد جاگگیگنی نانوسیلی مااومت فشاری افیاگع میگابد.

60
50

کنترل

30

دوده سیلییی

20

ل نانو سیلی

10
0
7

5

3

مقاومت فشاری)(MPa

40

1

درصد جایگزینی مواد سیمانی()%
شکل  -6مقاومت فشاری مالتهای حاوی نانوسیلیس و دوده سیلیسی در سن  7روز
40
35

25
20

دوده سیلییی

15

ل نانو سیلی

10
5

درصد افزایش مقاومت فشاری

30

0
7

5

3

1

درصد جایگزینی مواد سیمانی()%
شکل -7درصد افزایش مقاومت فشاری مالتهای حاوی نانو سیلیس و دوده سیلیسی نسبت به نمونه شاهد در سن  7روز
نشریه علمی -ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1395

نشریه علمی و ترویجی
مصالح و سازه های بتنی

95

70
60

40
کنترل

30

دوده سیلییی

20

ل سیلیی

مقاومت فشاری( )MPa

50

10
0
7

5

3

1

درصد جایگزینی مواد سیمانی()%
شکل  -8مقاومت فشاری مالتهای حاوی نانوسیلیس و دوده سیلیسی در سن  28روز
35
30

20
دوده سیلییی

15

ل سیلییی

10

درصد افیاگع مااومت فشاری

25

5
0
7

5

3

درصد جایگزینی مواد سیمانی()%

1

شکل  -9درصد افزایش مقاومت فشاری مالتهای حاوی نانو سیلیس و دوده سیلیسی نسبت به نمونه شاهد در سن  28روز

 0-5آزمایش نفوذ مویینه

در شرک هرای  01و  00نمرودار حاصر از آزمراگع جررو موگینره آو بررای مرالت کنتررل و مرالت حراوی ل نرانو سرریلی
و دوده سیلییری نشران داده شرده اسرت .همرانطرور کره در نمودارهرا مشراهده مریشرود پارع همگر رات سریلی برا
ب ود پیوسرتگی صمیرر سریمان و سرن دانره و ترراک مرالت باعر کراهع فضرای موگینره و در نتیجره پراگی آمردن میریان
جرو مروگینگی آو در نمونرههرا مریشرود .برا افریودن درصردهای ماتلرف از میکررو سریلی و نرانو سریلی جررو موگینره
آو نی ت به نمونه شراهد کراهع گافرت .اگر ب رود را مریتروان بره د یر فعا یرت پروزوننی نانوسریلی و دوده سیلییری و
تو یررد ل  ،C-S-Hصاصرریت پرکننرردگی صل ر و فررر و کرراهع حارررات موئینرره موجررود در رگرری سرراصتار و افرریاگع پرریچ و
ص و ناپیوستگی اگ منافر دانیت.
اگرر کرراهع در مررالتهررای حرراوی نررانو سرریلی نیرر ت برره دوده سیلییرری در درصرردهای پرراگی ( 0و  1درصررد بیشررتر
اتااس افتاده اسرت امرا در درصردهای برانتر مالروالهرای حراوی دوده سیلییری و ل نرانو سریلی کراهع نیر تاً گکیران از
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صررود نشرران دادهانررد .همررانطررور کرره در شررک  01مش ر ود اسررت در عملکرررد مالرروالهررای  %0دوده سیلییرری بررا نمونرره
کنترررل تارراوت رنرردانی مشرراهده نشررد امررا بررا افرریاگع میرریان جرراگگیگنی برره  %1اگرر عملکرررد ب ررود گافترره اسررت .در
درصدهای بانتر ( 0و  2درصرد تاراوت ابر توجره بروده برهطروری کره جررو موگینره آو حردود  %19کراهع مریگابرد .در
شک  00نیری نتراگ مربروال بره ترأثیر ل نرانو سریلی برر جررو موگینره نشران داده شرده اسرت .همرانطرور کره مشراهده
میشود مادار جرو موگینه ترا حردود گر سراعت در همره مالروال هرای حراوی ل نرانو سریلی و مالروال کنتررل مشرابه
گکدگگر است امرا برا گرشرت زمران مالروالهرای حراوی ل نرانو سریلی جررو کمترری از صرود نشران مریدهنرد .بررصال
دوده سیلییرری افرریودن  %0ل نررانو سرریلی باعر ب ررود حرردود  %20جرررو موگینرره آو در پاگرران  22سرراعت مریشررود .در
ل نرانو سرریلی نیرری برا افرریاگع مارردار درصرد جرراگگیگنی عملکرررد در برابرر جرررو موگینرره آو ب رود گافتره اسررت .ب ترررگ
عملکرد در مالروالهرای حراوی نرانو سریلی مربروال بره ماردار جراگگیگنی  %2اسرت کره باعر کراهع حردود  %11جررو
موگینه شد.
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 -0-5آزمایش انتشار تسریع شده یون کلراید ()RCMT

گکی از م ترگ مشرکالت دواو سرازههرای برت میرل  ،صروردگی آرماتورهرای فروندی در اثرر نارو گرون کلراگرد بره داصر
آن میباشد .بر اگ اسرا  ،ارزگرابی صرحی مااومرت برت در برابرر نارو گرونهرای کلراگرد بررای دسرتیابی بره سرازههرای برا
دواو مشرراج م ریشررود .نترراگ آزمررون انتشررار تیرررگ شررده گررون کلراگررد در سررنی  28روز در شررک  02نشرران داده شررده
اسررت .نترراگ بیررانگر آن هیررتند کرره در اگ ر س ر نانوسرریلی و دوده سیلییرری هررر دو باع ر ب ررود مااومررت بررت در برابررر
ناررو گررونهررای کلرگررد گردگررده و افرریاگع سررو جرراگگیگنی نانوس ریلی و دوده سیلییرری باع ر ارتارراو میرریان تأثیرگررراری
شررده اسررت .در درصرردهای جرراگگیگنی  0و  1درصررد ل نانوسرریلی عملکرررد ب تررری نیر ت برره دوده سیلییرری داشررت اگ ر
مارردار برررای مررالت حرراوی ل نررانو سرریلی نیرر ت برره مررالت کنترررل برره ترتیررج  %20و  %11برره دسررت آمررد .امررا در
درصدهای جاگگیگنی برانتر عملکررد دوده سیلییری نیر ت بره نرانو سریلی ارتارا گافرت .همرانطرور کره در شرک مشراهده
م ریشررود ب ترررگ عملکرررد مربرروال برره مالرروالهررای حرراوی دوده سیلییرری و نررانو سرریلی در میرریان جرراگگیگنی  %2شررک
گرفته است که اگ مادار ب ود حدود  %20و  %28نی ت به نمونه شاهد میباشد.
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شکل  – 12نتایج  28روزه آزمایش انتشار تسریع شده یون کلراید مالت حاوی ژل نانو سیلیس و دوده
سیلیسی

 -6نتیجهگیری:

 -0ل نانوسیلی در مااگیره برا دوده سیلییری بره د یر کلوصره زاگری ابر توجره و اتره شردن در محریطهرای سریمانی
به مییان اب توجه کرارآگی مرواد پاگره سریمانی را کراهع داده و میریان اسرتااده از ماردار روانیراز بررای رسریدن بره کراراگی
مناسج را افیاگع و همچنی ری ندگی آنها را افیاگع میدهند.
 -2افرریودن ل نررانو سرریلی باع ر ب ررود صررواا مااومررت م ریشررود کرره م ریتوانررد برره د یر افرریاگع واکررنع پرروزوننی و
هیدراسیون سیمان باشرد .میریان ب رود مااومرت فشراری در نمونرههرای حراوی ل نانوسریلی ترا سر  2روز ابر توجره و
با افیاگع س نمونهها دری کاهع مریگابرد .اگر کراهع را مریتروان بره کراهع هیدراسریون در سرنی بران کره بره د یر
سرراصتار متررراک محصررونت ناشرری از واکررنع پرروزوننی نررانو سرریلی تشررکی مرری شررود ،نی ر ت داد .بررا افرریاگع مارردار
جاگگیگنی ،مادار مااومت فشاری در مالوالهای حاوی ل نانو سیلی و دوده سیلیی افیاگع میگابد.
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 افریودن ل نانوسریلی و دوده سیلییری بره مرالت باعر کراهع ناو پررگری در ماابر آو و گرون کلراگرد شرده و برا-1
 درمرالت حراوی ل نرانو سریلی میریان جررو آو برا گرشرت زمران.افریاگع درصرد جراگگیگنی اگر ب رود ارتارا مریگابرد
 بیشررترگ میرریان کرراهع در ماابر.افرریاگع کمتررری داشررته و شرریج نمررودار جرررو آو بررا گرشررت زمرران کرراهع م ریگابررد
 و%11  درصررد ل نانوسرریلی برره ترتیررج2 ناررو موئینرره آو و ضرررگج م رراجرت گررونهررای کلراگررد در درصررد جرراگگیگنی
 کرراهع ناررو موگینرره نرراریی و مااومررت%0(  در مالرروالهررای حرراوی دوده سیلییرری در درصرردهای پرراگی. م ریباشررد%21
 امرا در درصردهای،در برابر ناو گون کلرگد نیی انرد برود و عملکررد ضرعیفترری نیر ت بره ل نرانو سریلی داشرته اسرت
 درصررد ب ررود در مشاصررات دواو مشرر ود برروده و عملکرررد ب تررر نیرر ت برره ل نررانو سرریلی2  و0( جرراگگیگنی بیشررتر
%2  بیشررترگ میرریان کرراهع ناو پرررگری موئینرره آو و م رراجرت گررون کلراگررد در مالرروال حرراوی.مشرراهده گردگررده اسررت
. بوده است%20  و%01 دوده سیلییی به ترتیج به مییان
حیرنی

 قدردانی-7

نوگیندگان اگ ماا ه نزو مریداننرد کره از دانشرگاه تحصریالت تکمیلری صرنعتی کرمران و بره وگر ه آ اگران م نرد
.و م ند ائی و میو ی دفتر فنی دانشگاه کمال تشکر و سپاسگیاری صود را اعالو نماگند
: مراجع-8
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The investigation of nano silica gel and silica fume on the properties of cement
based materials
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Nowadays, pozzolans are used as cement replacement materials. In recent decades, a large number of
studies have investigated the effect of nano silica on the properties of cement based materials. In many
cases it has been shown that the use of nano silica as a pozzolan could improve the properties such as
mechanical properties and durability of concrete and it has caused to increase service life of structures.
Due to the large variety of nano-silica, some of them such as nano silica gel have been studied scarcely.
Nano silica gel could have widespread applications, especially in dry mortars. The aim of this study is
to provide a method for the production of nano-silica gels and their effects on the properties of cement
mortars. The results indicate the good performance of nano silica gel in the process of compressive
strength development at early ages. Furthermore, the microstructure was improved considering the
results of water permeability and Rapid chloride Migration Test (RCMT) at 28days. By increasing the
percent of substitution, strength properties and microstructure were improved.
Keywords: Nano silica gel, Silica fume, Compressive strength, Durability, Cement based materials
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