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بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر مقاومت فشاري مﻼت ماسه سيمان
ابراهيم خليلزاده وحيدي ،*١نوذر

مرادي٢

 -١استاديار ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه رازي كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران

 -٢دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران  -سازه ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه رازي كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران

چكيده

اضافه كردن نانو مواد به همراه سيمان ،از جمله راهكارهاي بهبود خواص مكانيكي و ويژگيهاي بتن و مﻼت ،نسبت به نمونههاي معمولي

و رايج ميباشد .در اين تحقيق با اضافه كردن نانو رس تنها معادل  %٣و  %٥وزني سيمان و همچنين  %٣و  %٥نانو رس به همراه %١٥

خاكستر بادي ،نمونههاي مﻼت ساخته شده و به مقايسه نتايج آنها با نتايج طرح مرجع پرداخته شده است .استفاده از نانو رس و خاكستر
بادي ،باعث كاهش مقاومت فشاري مﻼت ماسه سيمان در سنين كم  ٣و  ٧روزه ميشود .با اين حال اضافه كردن  %٣و  %٥نانو رس تنها

در مﻼت ،بترتيب باعث افزايش  ٢٧/٢و  ١٥/١درصدي مقاومت فشاري در سن  ٢٨روزه و افزايش  ٢٨/٤و  ٢٢/٤درصدي آن در سن ٩٠

روزه شده است .در حالي كه در نمونههاي مﻼت ماسه سيمان داراي خاكستر بادي و نانو رس توام ،بترتيب افزايش  ١/٦و  ٤/٥درصدي
مقاومت فشاري را در سن  ٢٨روزه و افزايش  ١٠و  ١٦درصدي آن را در سن  ٩٠روزه در پي داشته است.

كلمات كليدي :مقاومت فشاري ،نانو ذرات رس ،خاكستر بادي ،ميكروسكوپ الكتروني SEM

*نويسنده مسئول :ابراهيم خليلزاده وحيدي.

پست الكترونيكيe_vahidi2000@yahoo.com :
تاريخ دريافت مقاله ،١٣٩٤/٠٧/٠٧ :تاريخ پذيرش مقاله١٣٩٥/٠٣/١٦ :
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 -١مقدمه

يكي از جنبههاي اصلي نانو تكنولوژي ماهيت ميانرشتهاي آن است .استفاده از اين علم در بتن ميتواند تحولي بزرگ در صنعت

ساخت و ساز ايجاد كند .هدف نهايي از بررسي بتن در مقياس نانو ،يافتن مﺼالﺢ جديد ساختماني با عملكردهاي باﻻ و با خواصي جديد و
متفاوت نسبت به خواص مﺼالﺢ معمولي است .اين ماده چسبنده عموماً حاصل واكنش سيمانهاي هيدروليكي و آب ميباشد .بتن از
پرمﺼرفترين مﺼالﺢ ساختماني است كه ويژگي اصلي آن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اوليه آن ميباشد .كاربرد بتن را ميتوان در
تمامي كارهاي عمراني از قبيل ساختمان ،مخازن ،نيروگاهها ،سازههاي دريايي ،جادهها ،مسيرهاي انتقال آب ،سدها و  ...مشاهده كرد .تاكنون

مطالعات زيادي در زمينه بهبود كيفيت بتن انجام شده كه اكثر آنها تغيير در تركيب بتن را بررسي كردهاند ،با اين حال استفاده از افزودنيها

و همچنين جايگزين كردن مواد متداول با مواد جديد در بتن هميشه مورد توجه دستاندركاران صنعت بتن بوده است .از جمله مواد پيشنهادي

كه موجب ارتقاء خواص مكانيكي و فيزيكي بتن ميشوند ،نانو موادها هستند كه با توجه به خﺼوصيات آنها در سطوح ميكروسكوپي
ميتوانند صنعت بتن را كامﻼً متحول كنند ].[١

نانو فناوري عبارت از شناخت ،كنترل و بازسازي ماده در ابعاد نانومتري بهمنظور ساخت مﺼالحي با خواص و عملكردهايي اساساً

نوين ميباشد .نانو ذرات خود به دو صورت معمول پودر و يا توزيع شده در محلول )كلوئيد( در بتن استفاده ميشوند .از جمله مهمترين
نانو ذرات كاربردي ميتوان به نانو ذرات تيتانيوم ) ،(TiO2نانو ذرات آلومينيوم ) ،(Al2O3نانو ذرات سيليس ) ،(SiO2نانو ذرات آهن

) ،(Fe2O3نانو ذرات رس) (Nano-Clayاشاره نمود .نانو ابزارها به لوازم و دستگاههاي مورد استفاده در بررسي خواص مواد در ابعاد نانو

گفته ميشود .از جمله مهمترين و معمولترين نانو ابزارها ميتوان به ميكروسكوپ الكتروني ،(SEM) ١طيفسنج پرتوايكس،(XRD) ٢
تخلخلسنجي نفوذ جيوه (MIP) ٣اشاره كرد ].[١

افزودن نانو ذرات به مواد سيماني موجب ميشود كه تجزيه شيميايي ناشي از ) C-S-Hكلسيم-سيليكات-هيدرات( كه در اثر

نشست كلسيم در آب رخ ميدهد ،كنترل شده و همچنين موجب جلوگيري از نفوذ آب به داخل بتن شود كه هردوي اين موارد دوام و
مقاومت بتن را افزايش ميدهند ].[٢

مرسي و همكاران ٤در سال  ٢٠١٠براي بررسي اثر نانو رس متاكائولن بر مﻼت سيمان ،با اضافه كردن نانو رس معادل ٦، ٤، ٢ ،و

 ٨درصد وزني سيمان به سيمان پرتلند معمولي و نسبت آب به سيمان ثابت و برابر با  ،٠/٥به مطالعهي تﺄثير اين نانو رس بر خواص مكانيكي

و ريزساختار سيمان پرتلند پرداختهاند .نتايج بررسي نشان داده كه مقاومت فشاري و مقاومت كششي مﻼت سيمان مخلوط شده با نانو

متاكائولن باﻻتر از مﻼت سيمان ساخته شده با سيمان پرتلند معمولي با همان نسبت آب به سيمان بوده است .افزايش مقاومت كششي در

حدود  ،%٤٩در حالي كه افزايش مقاومت فشاري بين  %٧تا  %٨به دست آمده است ].[٣

فن ،ژان ،كاواشيما و سورندرا ٥در سال  ٢٠١٢ساخت بتن و مﻼت با خواص مكانيكي باﻻ و مقاوم در برابر تهاجم نفوذ يون كلرايد،

بهوسيله مخلوط سيمان با نانو خاك رس كائولينيت را مورد بررسي قرار دادند .در اين بررسي سيمان پرتلند معمولي با درصدهايي از خاك

رس كائولينيت ) %٧ ،%٥ ،%٣ ،%١ ،%٠و  (%٩مخلوط شده كه در ساخت تمامي نمونهها نسبت آب به سيمان ثابت و برابر با  ٠/٥بوده است.
نتايج آزمون نفوذپذيري با جيوه ) (MIP ٦نشان ميدهد كه عﻼوه بر اينكه خاك رس نفوذپذيري را بهبود ميبخشد ،مقاومت فشاري را نيز
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1- Scanning Electron Microscopy
2- X-ray diffraction
3- Mercury Intrusion Porosimetry
4- M. S. Morsy., S.H. Alsayed, M. Aqel.
5- Yingfang Fan, Shiyi, Zhang , Shiho Kawashima, Surendra, P Shah.
6- Mercury Intrusion Porosimetry
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افزايش ميدهد .مﻼت سيمان ساخته شده با خاك رس ضريب نفوذپذيري كلرايد نسبت به مﻼت ساده را كاهش داده و با  %٥خاك رس،
مقاومت فشاري مﻼت سيمان  %١٢افزايش نشان داده است ].[٤

فرزادنيا ٧و همكاران در سال  ٢٠١٣مطالعه بر روي استفاده از نانو رس در سيمان را مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه خواص

مكانيكي ،رفتار و دوام مﻼت حاوي  %٢ ، %١و  %٣نانو رس هالوسيتي ٨مورد بررسي قرار گرفته است .مقاومت فشاري نمونههاي داراي %٣
نانو رس حدود  %٢٤افزايش و نفوذپذيري با گاز همين نمونهها حدود  %٥٦كاهش يافته است ].[٥

هاكامي ،شيخ و لو (٢٠١٤) ٩اثر اضافه كردن معادل  %١وزني سيمان بر كاهش تخلخل ،افزايش مقاومت فشاري و خمشي مﻼت

ماسه سيمان را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد كه با اضافه كردن  ٪١وزني سيمان نانو رس به سيمان پرتلند ،كاهش تخلخل ،%١٥/٥

افزايش مقاومت فشاري  %٢٤/٩و مقاومت خمشي %٢٦/٢را در پي داشته است ].[٦

در مطالعهي حاضر در كليه نمونههاي داراي نانو رس و خاكستر بادي ،مقادير اين افزودنيها بهصورت درصدي از وزن سيمان

مﺼرفي انتخاب شده است .در ادامهي بحث براي حفظ اختﺼار به جاي عبارت "درصدي از وزن سيمان"  ،از عبارت "درصد" ،استفاده
خواهد شد.

در اين مقاله به بررسي مقاومت فشاري  ٢٨ ، ٧ ، ٣و  ٩٠روزه نمونههاي مﻼت ماسه سيمان حاوي  %٣و  %٥نانو رس تنها و

همچنين  %٣و  %٥نانو رس به همراه  %١٥خاكستر بادي و مقايسه نتايج آنها با نتايج نمونهي مرجع )نمونهي بدون نانو رس و بدون خاكستر

بادي( پرداخته شده است .در اين بررسي سعي شده كه عﻼوه بر ساخت يك مﻼت توانمند با افزودن نانو مواد ،يك جايگزين مناسب سيمان
هم وارد طرح اختﻼط شده و تﺄثير آن نيز به همراه نانو رس مورد بررسي قرار گيرد.

عملكرد نانو پركنندگي ،با توجه به ابعاد بسيار ريز نانو ذرات و قرارگيري در خلل و فرج نانومتري موجود در ريزساختار خمير

سيمان ،منجر به بهبود ويژگيهاي مقاومتي و دوام مﻼت شده است.

 -٢برنامه آزمايشگاهي
 -١-٢مصالح مصرفي

 -١-١-٢سيمان پرتلند

سيمان مﺼرفي در اين تحقيق ،از نوع سيمان پرتلند تيپ ) I -٤٢٥سيمان معمولي( ميباشد ،كه بر روي آن آزمايشات شيميايي و

فيزيكي ،طبق استانداردهاي ملي ايران انجام شده است .نتايج اين آزمايشات نشان ميدهد كه سيمان مورد استفاده در اين تحقيق از نظر
مرغوبيت و سﻼمت در محدودهي قابل قبول آييننامه قرار دارد ].[٧
 -٢-١-٢ماسه

بر روي ماسه مﺼرفي ،آزمايش وزن مخﺼوص و جذب آب ماسه مطابق استاندارد  ،[٨] ASTM-C127آزمايش عبوري الك

 ٢٠٠بر مبناي استاندارد  [٩] ASTM-C117و آزمايش افت وزني مﺼالﺢ در مقابل سولفات سديم طبق استاندارد [١٠] ASTM-C88
انجام گرفته است .آزمايش دانهبندي ،پوش حداقل و حداكثر آن طبق استاندارد  [١١] ASTM-C144جهت استفاده در مﻼت انجام و پوش

منحني دانهبندي ماسه مﺼرفي در شكل  ١نشان داده شده است.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

7- N. Farzadnia
8- Halloysit
9- A. Hakamy, F.U.A.Shaikh, I.M.Low
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شكل : ١پوش منحني دانهبندي ماسه مصرفي.

براي ساخت نمونهها از آب شرب استفاده شده است .كيفيت آب در بتن از آن جهت حائز اهميت است كه ناخالﺼيهاي موجود

در آن ممكن است در گيرش سيمان اثر گذاشته و اختﻼﻻتي در آن به وجود آورند .همچنين آب نامناسب ممكن است روي مقاومت بتن اثر

نامطلوب گذاشته و سبب بروز لكههايي در سطﺢ بتن و حتي زنگ زدن آرماتور شود ] .[١٢در اكثر اختﻼطها آب مناسب براي بتن آبي است

كه براي نوشيدن مناسب باشد ].[١٢
 -٤-١-٢نانو رس

مونت موريلونيت تنها رس طبيعي است كه بهعنوان يك نانو رس بيشتر مورد توجه بوده و از آن به دليل داشتن خﺼوصيات تعليق،

انتشار و پراكندگي خوب غالباً بيشتر از انواع ديگر رسها استفاده ميشود ] .[١٣مونت موريلونيت رايجترين نوع رس براي ساخت نانو

كامپوزيتها بوده ] [١٣كه در اين بررسي نيز از اين نوع نانو رس استفاده شده است .مشخﺼات فيزيكي و ظاهري ،هدايت الكتريكي و
ضريب تبادل يوني نانو رس مورد استفاده در جدول  ١و تجزيهي شيميايي اين نوع نانو رس در جدول  ٢نشان داده شده است.

با اين حال از انواع ديگر رس ميتوان براي ساخت نانو كامپوزيتها استفاده كرد .اين موضوع بستگي به خﺼوصيات مورد انتظار از محﺼول

نهايي دارد .از انواع اين كانيهاي رسي مينوان به هكتوريتها ١٠كه از صفحات بسيار كوچكي تشكيل ميشوند و همچنين به

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

بنتونيتها١١

10- Hectorite
11- Bentonite
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اشاره كرد ] .[١٣از جمله رسهاي مﺼنوعي هيدروتاليست ١٢ميباشد كه به صورت بسيار خالص تهيه و از صفحات بسيار كوچكي تشكيل
شده است .صفحات اين نوع رس ميتواند بار مثبت داشته باشد كه ته نشيني سريع آنها را نتيجه ميدهد ،در حالي كه مونت موريلونيتها

حامل بار منفي هستند كه به آنها قابليت انتشار و پراكندگي خوبي ميدهد ].[١٣

جدول : ١مشخصات فيزيكي و ظاهري ،هدايت الكتريكي و ضريب تبادل يوني نانو رس)مونت موريلونيت(

نوع كاني
مونت

موريلونيت
)Na2O(%
٠/٩٨

)(kg/m3

اندازه ذرات
)(nm

مساحت سطﺢ ويژه

هدايت الكتريكي

چگالي

٣٠٠-٣٧٠

١-٢

٢٢٠-٢٧٠

٢٥

)MgO(%
٣/٢٩

)Al2O3(%
١٩/٦

)(m2/gr

)(MV

جدول : ٢تجزيهي شيميايي نانو رس

)SiO2(%
٥٠/٩٥

)K2O(%
٠/٨٦

ضريب تبادلي
يوني

)(meg/ 100 gr
٤٨

)CaO(%
١/٩٧

فاصله خالي بين

رنگ

ذرات)(A°
٦٠

)TiO2(%
٠/٦٢

رطوبت
)(%

زرد

١-٢

)Fe2O3(%

L.O.I

٥/٦٢

١٥/٤٥

 -٥-١-٢خاكستر بادي

خاكستر بادي محﺼول فرعي سوخت ذغالسنگ بوده ،كه شامل سيليس و آلومين و اكسيدهاي آهن و كلسيم است ] .[١٤خاكستر

بادي از نظر تركيب و خواص كانيشناسي ميتواند به دو گروه ،كه اساس ًا در مقدار كلسيم باهم تفاوت دارند ،تقسيم شوند .خاكسترهاي گروه

اول كه به نوع  Fمعروفاند  Caoتجزيهاي در آنها كمتر از  ١٠درصد بوده و بهطور كلي محﺼول احتراق آنتراسيت و ذغال سنگ قيرياند.

خاكسترهاي گروه دوم كه به نوع Cمعروفاند معموﻻً داراي  ١٥تا  ٣٥درصد  Caoتجزيهاي بوده كه خود خاصيت چسپندگي داشته ][١٢

و به طور كلي محﺼول احتراق ليگنيت و ذغال سنگ نيمه قيرياند ] .[٧خاكستر بادي كه در اين بررسي از آن استفاده شده از نوع  Fميباشد
كه تجزيهي شيميايي اين نوع خاكستر بادي در جدول  ٣نشان داده شده است .كاربرد خاكستر بادي به صورت بخشي از سيمان پرتلند در

بتن عﻼوه بر خﺼوصيات و مزاياي فني ميتواند راه حل بسيار سادهاي براي صرفهجويي در مﺼالﺢ خام سيمان و نيز در منابع انرژي باشد.
صرفهجويي در منابع طبيعي نيز نوعي حفاظت از محيط زيست محسوب ميشود كه خود بسيار با اهميت است ].[٧
)SiO2(%
٥٤

)Al2O3(%
٢٠

 -٦-١-٢فوق روان كننده

)CaO(%
٩

جدول : ٣تجزيهي شيميايي پودر خاكستر بادي
)Na2O(%
٠/٩

)K2O(%
٠/٩

)Fe2O3(%
١٠

)SO3(%
١/٣

L.O.I
٢/٥

Density
٢

در اين بررسي از افزودنيهاي بتن شركت كريزو ،١٣نسل جديد افزودنيهاي بتن بر پايه پليكربوكسيﻼت ،سوپر فوق روان كننده

بتن با نام تجاري  Optima ٢٨٠استفاده شده است.
 -٢-٢طرح اختﻼط

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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نمونههاي مﻼت ماسه سيمان مطابق ضوابط طرح اختﻼط استاندارد  [١٥] ASTM4-C270ساخته شده كه در تمام آنها نسبت

مجموع آب و مواد فوق روانكننده به مجموع سيمان و مواد افزودني ثابت و برابر  ٠/٣٦ميباشد.

براي جلوگيري از كلوخه شدن نانو رس در داخل مﻼت ،قبل از اضافه كردن آن به مﻼت ،بايستي مخلوط آب و نانو رس توسط

همزن آلتراسونيك )مغناطيسي( ١٤كامﻼً به هم زده شود تا به شكل محلول همگني درآيد ] .[٥،٦همزنهاي آلتراسونيك در بسياري از علوم
نانوتكنولوژي ،بيوتكنولوژي ،زيستشناسي و  ...كاربرد دارند .از جمله مهمترين كاربردهاي اين دستگاه ،ايجاد محلول همگن از تركيب آب

و نانو مواد ميباشد )شكل.(٢

شكل : ٢همزن آلتراسونيك.

شماره نمونه

نمونه شماره ١

)بدون نانو و خاكستر بادي(
نمونه شماره٢

) %٣وزني نانو رس(
نمونه شماره٣

) %٥وزني نانو رس(
نمونه شماره٤

) %٣وزني نانو رس  %١٥ +وزني خاكستر بادي(
نمونه شماره٥

) %٥وزني نانو رس %١٥ +وزني خاكستر بادي(
جمع كل

جدول : ٤طرح اختﻼط نمونهها

سيمان

ماسه اشباع

آب

)(cc

)(gr

٦٠٠٠

١٥٩٠٠

٢١٠٠

-

)(gr

٥٨٢٠
٥٧٠٠
٤٩٢٠
٤٨٠٠

٢٧٢٤٠

)(gr

١٥٩٠٠
١٥٩٠٠
١٥٩٠٠
١٥٩٠٠
٧٩٥٠٠

٢١٠٠
٢١٠٠
٢١٠٠
٢١٠٠

١٠٥٠٠

نانو رس

خاكستر بادي
-

١٨٠
٣٠٠
١٨٠
٣٠٠
٩٦٠

)(gr

-

٩٠٠
٩٠٠

١٨٠٠

فوق روان كننده
)(gr

٣٠گرم٠/٥ -درصد
وزني سيمان

 ٣٠گرم ٠/٥ -درصد
وزني سيمان

 ٣٠گرم ٠/٥ -درصد
وزني سيمان

 ٣٠گرم ٠/٥ -درصد
وزني سيمان

 ٣٠گرم ٠/٥ -درصد
وزني سيمان
١٥٠

تمامي نتايج به دست آمده از نمونههاي مﻼت ماسه سيمان با نتايج نمونهي مرجع )نمونهي بدون نانو رس و بدون خاكستر بادي(

مقايسه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است .جهت ساخت هر نمونه با در نظر گرفتن مقادير جدول  ،٤به ترتيب زير اقدام شده است:

ريختن ماسه اشباع به داخل همزن و اضافه كردن سيمان ،اضافه كردن مقداري از آب اختﻼط به همراه مقداري از فوق روان كننده،

اضافه كردن محلول نانو رس به همزن ،اضافه كردن خاكستر بادي به همزن كه از قبل توسط همزن هيدرومتري با مقداري آب كامﻼً مخلوط

شده و به شكل يك محلول همگن در آمده ] ،[١٢اضافه كردن آب و فوق روان كننده باقيمانده ،به هم زدن كامل مخلوط مﻼت بعد از

ريختن تمام مواد آن به مدت حدود  ٥دقيقه و در انتها تخليه مﻼت از همزن و پر كردن قالبهاي مكعبي مورد نياز جهت انجام آزمايشها.
سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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جهت بررسي مقاومت فشاري مﻼت ماسه سيمان ،از قالبهاي مكعبي  ٥*٥*٥سانتيمتر استفاده شده است .هر يك از قالبها در

سه ﻻيه و هر ﻻيه با  ٢٥ضربه چكش تراكم مخﺼوص ،مطابق شكل  ٣با مﻼت پر شده است .سطﺢ جانبي هر يك از نمونهها بعد از بيرون

آوردن از حوض با يك پارچه كنفي خشك شده )حالت اشباع با سطﺢ خشك( و سپس در زير جك مﻼت شكن قرار ميگيرد )شكلهاي ٤

و.[١٦] (٥

جذب آب نيم ساعته مطابق استاندارد  [١٧] BS-1881بر روي نمونهها انجام گرفته و نتايج آن در بند ٣-٣بيان شده است .همچنين

جهت بررسي ريزساختار خمير سيمان به لحاظ پيوستگي ،از عكس ميكروسكوپ الكتروني نيز استفاده شده است.

شكل : ٣قالب مكعبي  ٥*٥*٥پر شده با مﻼت.

شكل : ٤جك مﻼت شكن.

 -٤-٢نگهداري و عملآوري نمونهها

شكل : ٥نحوه شكست نمونه.

مطابق روش استاندارد  ،[١٨] 1881-BSنمونههاي پر شده با مﻼت در مدت  ٢٤ساعت اوليه ،قبل از خارج شدن از قالب در

داخل دستگاه عملآوري مرطوب قرار داده شدهاند .دماي حوض آب  ٢٠±٢درجه سانتيگراد بوده و تعويض آب حوض هر ماه يكبار انجام

شده است.

 -٣بررسي و تفسير نتايج

 -١-٣با توجه به نتايج وزن مخﺼوص نمونهها كه در شكل  ٦نشان داده شده ،بكار بردن  %٣نانو رس تنها و همچنين  %٣نانو

رس به همراه  %١٥خاكستر بادي ،تراكم و وزن مخﺼوص مﻼت را به ترتيب  ٣و  ٢/١درصد افزايش داده است .ولي اضافه كردن

 %٥نانو رس تنها و نيز  %٥نانو رس به همراه  %١٥خاكستر بادي ،تراكم و وزن مخﺼوص مﻼت ماسه سيمان را فقط  %٠/٩افزايش

داده است .با عملكرد نانو پركنندگي ،ذرات نانو در خلل و فرج مﻼت قرار گرفته و به دليل باﻻ بودن وزن مخﺼوص نانو رس

نسبت به هوا باعث افزايش وزن مخﺼوص مﻼت گشته است .با افزايش درصد نانو رس ،تمام فضاي خالي مﻼت پرشده و مازاد

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

٤٤

انجمن مهندسي سازه ايران

نشريه علمي  -پژوهشي »مهندسي سازه و ساخت«

آن جاي مواد سيماني را گرفته و به دليل اينكه وزن مخﺼوص نانو رس كمتر از مواد سيماني ميباشد ،وزن مخﺼوص مﻼت ماسه

سيمان كاهش يافته است )شكل .(٦

شكل : ٦تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي وزن مخصوص مﻼت ماسه سيمان.

 -٢-٣اضافه كردن  %٣و  %٥نانو رس تنها ،به ترتيب باعث افزايش  ٣٣/٥و  ٢٣/٨درصدي مقاومت فشاري در سن  ٧روزه ،افزايش

 ٢٧/٢و  ١٥/١درصدي مقاومت فشاري در سن  ٢٨روزه و افزايش  ٢٨/٤و ٢٢/٤درصدي مقاومت فشاري در سن  ٩٠روزه شده
است .در حالي كه در طرحهاي شماره  ٤و  ٥يعني مﻼتهاي داراي نانو رس به همراه خاكستر بادي ،به دليل روند كاهشي آبگيري

سيمان ،كاهش مقاومت فشاري را در سنين كم  ٣و ٧روزه داشته ولي افزايش مقاومت فشاري ١/٦و  ٤/٥درصدي را در سن ٢٨
روزه و افزايش  ١٠و  ١٦درصدي را در سن ٩٠روزه داشتهايم )شكلهاي  ٧الي .(١٠

شكل : ٧تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي مقاومت فشاري  ٣روزه

شكل : ٨تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي مقاومت فشاري  ٧روزه

شكل : ٩تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي مقاومت فشاري ٢٨

شكل : ١٠تأثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي مقاومت فشاري ٩٠

مﻼت ماسه سيمان.

روزه مﻼت ماسه سيمان.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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 -٣-٣با توجه به شكل ،١١بكار بردن  %٣نانو رس به همراه  %١٥خاكستر بادي ،كاهش  ٤٨/٤درصدي جذب آب در مﻼت را در

بر داشته است .افزايش وزن مخﺼوص مﻼت باعث كاهش خلل و فرج و در نتيجه كاهش جذب آب نمونه شده است.

شكل : ١١تاثير نانو رس و خاكستر بادي بر روي جذب آب نمونههاي مﻼت ماسه سيمان  ٢٨روزه.

 -٤-٣مقايسه نتايج عكس ميكروسكوپ الكتروني) (SEMمربوط به نمونهي شماره  ٢يعني نمونهي داراي  %٣نانو رس تنها در

شكل ١٢با نمونه مرجع مطابق شكل ،١٣نشان دهنده مقدار ژل ) (C-S-Hبيشتر در نمونهي شماره  ٢بوده كه انسجام و پيوستگي
در ريزساختار خمير سيمان اين نمونه را بهخوبي نشان ميدهد كه همين عامل ،افزايش مقاومت فشاري نمونه شماره  ٢را در پي

داشته است.

شكل : ١٢عكس ميكروسكوپ الكتروني جهت بررسي ريزساختار نمونه شماره .٢

شكل : ١٣عكس ميكروسكوپ الكتروني جهت بررسي ريزساختار نمونهي مرجﻊ )نمونهي بدون خاكستر بادي و بدون نانو رس(.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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در اين مقاله به بررسي مقاومت فشاري نمونههاي مﻼت ماسه سيمان داراي  %٣و  %٥نانو رس تنها و همچنين  %٣و  %٥نانو رس

به همراه  %١٥خاكستر بادي و مقايسه نتايج آنها با نمونهي مرجع )نمونهي بدون نانو رس و بدون خاكستر بادي( پرداخته شد .همچنين
سعي گرديد كه عﻼوه بر ساخت يك مﻼت توانمند با افزودن نانو مواد ،يك جايگزين مناسب سيمان هم وارد طرح اختﻼط شده و تﺄثير آن
نيز به همراه نانو رس مورد بررسي قرار گيرد .با توجه به مطالب ارائه شده ميتوان نتايج اصلي را به شرح زير بيان نمود:

 در تمام نمونههاي حاوي نانو رس و خاكستر بادي ،به علت پر شدن خلل و فرج خمير سيمان ،افزايشي تا حدود  %٣در وزن مخﺼوص
مﻼت نسبت به نمونه مرجع مشاهده شده است.

 اضافه كردن نانو رس به همراه خاكستر بادي به دليل كم شدن روند سرعت آبگيري سيمان ،باعث كاهش مقاومت فشاري مﻼت ماسه
سيمان در سنين كم  ٣و  ٧روزه ميشود.

 اضافه كردن  %٣و  %٥نانو رس تنها به مﻼت ماسه سيمان ،به ترتيب باعث افزايش  ٣٣/٥و  ٢٣/٨درصدي مقاومت فشاري در سن ٧
روزه ،افزايش  ٢٧/٢و  ١٥/١درصدي در سن  ٢٨روزه و افزايش  ٢٨/٤و ٢٢/٤درصدي در سن  ٩٠روزه شده است.

 اضافه كردن  %٣و  %٥نانو رس به همراه  %١٥خاكستر بادي به مﻼت ماسه سيمان ،به ترتيب باعث افزايش  ١/٦و  ٤/٥درصدي مقاومت
فشاري در سن  ٢٨روزه و افزايش  ١٠و  ١٦درصدي در سن  ٩٠روزه شده است.

 وجود  %٣نانو رس به همراه  %١٥خاكستر بادي ،جذب آب را  ٤٨/٤درصد كاهش داده و در نتيجه ميزان نفوذپذيري در مقابل مواد
خورنده را كاهش ميدهد.

واكنش تدريجي خاكستر بادي با هيدرو اكسيد كلسيم و قلياييهاي حاصل از آبگيري سيمان باعث ايجاد مقدار ژل بيشتر(C-S-

) Hو مسدود شدن فضاهاي خالي و افزايش انسجام و پيوستگي به استناد عكسهاي ميكروسكوپ الكتروني در ريزساختار خمير سيمان و

درنتيجه افزايش مقاومت فشاري مﻼت نسبت به نمونه مرجع شده است.
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