 مهندس محمد اسدی
دانشجوی دکتری مهندسی مواد متالورژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

بررس�ی تأثیر افزودنی نانوسیلیس
بر خواص مکانیکی و ریزساختاری

خمیر سیمان پرتلند تیپ 2

 مهندس جواد فهیم
دانشجوی دکتری مهندسی مواد متالورژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 دکتر احمد منشی
دانشیار مهندسی مواد متالورژی دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 محبوبه جهانبخش سفیدی
کارشناس شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده

ناﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  SEMص�ورت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .نان�و سيليس به عنوان يك

ن�وع افزودني با درصدهاي مختل�ف جايگزين سيمان ،اضافه شده است .تصاویر میکروسکوپی جهت بررس�ی خواص ریزساختاري از نمونه ها
تهیه شد .نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش مقدار نانو ذرات سیلیس ،جذب آب در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافت .نانوسيليس

ب�ا اصالح ريزساختار بتن و ايجاد تراكم بيشتر و همچنين به خاطر فعاليت پوزوالني بس�يار زيادي ك�ه دارد ،باعث بهبود خواص مكانيكي بتن

مي شود .از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮزوﻻن و ﻣﺎده ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮدﺧﻮاص ﺑﺘﻦ دارد.
كلمات كليدي :ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ،سيمان پرتلند معمولي ،مقاومت فشاري ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ عبوری

 -1مقدمه
در س��الهاي اخي��ر تكنولوژي نان��و در حد گس��ترده و با
س��رعت بس��يار بااليي در تمامي زمينهها و م��واد بهكار گرفته
ميش��ود .در س��ال های اخیر ،نانو تکنولوژی توجه بس��یاری از
دانش��مندان را به خود جلب کرده اس��ت .زیرا این علم توانایی
استفاده از ذرات در اندازه نانو ( )10-9را در اختیار محققین قرار
میدهد و بسیاری از صنایع میتوانند مواد موجود را با استفاده
از ای��ن ذرات تولی��د کرده و محصوالت جدیدی بس��ازند .ورود

اين تكنولوژي به صنعت بتن نيز همراه با تغييرات ش��گرفي در
بسياري از خواص اين ماده پركاربرد گرديده است .بهبود خواص
فیزیکی و مکانیکی مصالح س��اختمانی با استفاده از فناوری نانو
پیشرفتهای عظیمی را در صنعت ساختمان ایجاد نموده است
و به طراحان و مهندس��ان امکان ایجاد ساختمانهایی پایدار و
همس��از با طبیعت را داده اس��ت .با توجه به گستردگی صنعت
ساختمان و پیشرفت علم نانو و نانوتکنولوژی جای کار بسیاری
در ای��ن زمینه وجود دارد؛ بهگونهای که مهندس��ان نانو در هر
79

قس��متی از س��اختمان ،دس��تی در کار دارند .اهمیت استفاده از
فناوری نانو زمانی آش��کارتر میش��ود که میزان س��رمایهگزاری
کش��ورهای توس��عه یافته در این زمینه در نمودار فوق بررس��ی
ش��ود .نانوسيليس بهعنوان يك ماده پوزوالني براي تهيه بتني با
توانمندي باال بهدليل تأثير مهم بهدست آمده در ناحيه بين خمير
و دانههاي سيمان همواره مورد توجه دانشمندان بوده است.
طی س��الهای اخیر تولید کنندگان سیمان و بتن با بهکار
بردن نانوس��یلیس بههمراه س��یمان در ترکیب مالت و بتن که
جزء اصلی آنها میباشد ،باعث افزایش مقاومت فشاری و کاهش
زمان س��فت ش��دن ش��دهاند .نانو ذرات افزودني به سيمان هم
ميتواند از نوع تركيبات تش��كيل دهنده خود س��يمان (اكسيد
سيليس ،اكس��يد آهن و آلومينا) باشند و هم از تركيباتي ديگر
(براي مثال كربو نانو تيوب) كه در جهت ايجاد خواصي مشخص
و معين در س��يمان ،كاربرد دارن��د .بهعنوان مثال ،براي حصول
به س��يماني با خواص مناس��ب جهت استفاده در چاههاي نفت،
افزودن نانو ذرات مناسب ميباشد.

بهطور کلی با افزودن سیلیکا که نقش افزودنی در مقیاس نانو
دارد ،بتن با دوام ساخته میشود؛ اما اگر به مقدار زیادی افزوده
ش��ود بتن را ترد و شکننده میکند ،پس الزم است مقداری که
اضافه میکنیم را بدانیم .محصول نانو سیلیس متشکل از ذراتی
هس��تند که دارای ش��کل گلولهای بوده و با قط��ر کمتر از nm
 100یا بهصورت ذرات خش��ک پودر یا بهصورت معلق در مایع
محلول قابل انتشار میباشند که شکل مایع آن معمولترین نوع
نانو سیلیس میباشد .این نوع محلول در آزمایشهای مشخص
در بتن خودتراکم بهکار گرفته ش��ده اس��ت .نانو سیلیس معلق
کاربردهای چندمنظوره از خودشان نشان میدهند مانند:
 خاصیت ضدسایش ضد لغزش ضد حریق -ضد انعکاس سطوح

آزمایشهای نش��ان دادهاند که واکنش مواد نانو سیلیس با
بهطور كلي مهمترين عامل در كنترل خواص نانو سيمانها ،هیدروکسید کلس��یم در مقایسه با میکروسیلیکا بسیار سریعتر
عالوه بر خواص نانو ذرات ،اختالط مناس��ب نانو ذرات و سيمان انجام گرفته و مقدار بس��یار کم این م��واد همان تاثیر پوزوالنی
ميباش��د .نانو سيمانها بهدليل مقاومت باال و خواص ساختاري مقدار بسیار باالی میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا میباشد:
بهبود يافت��ه ،كاربردهاي زيادي دارند .ب��راي مثال ،از اين نوع
سيمانها ،براي ساخت آسمانخراشها ،ساختمانهاي رياست
جمه��وري و نظامي (ض��د گلوله) و در مناطق��ي كه خورندگي
زياد اس��ت ،استفاده ميشود .بهطور كلي ،استفاده از افزودنيها
در توليد س��يمان ،عالوه بر تأثيراتي كه بر خواص سيمان دارد،
بهدليل مصرف كمتر س��يمان ،كاهش مص��رف انرژي و كاهش
گازه��اي گلخان��هاي را نيز بههم��راه دارد .مهمتري��ن تركيب
ب��ا اس��تفاده از نانو ذرات س��یلیس میتوان می��زان تراکم
پوزوالنها ،س��يليكای آمورف و يا س��يليس شيشهاي است كه ذرات را در بت��ن افزای��ش داده که این به افزایش چگالی میکرو
در نتيجه واكنش آنها با هيدروكسيد كلسيم ،سيليكات كلسيم و نانو س��اختارهای تش��کیلدهنده بتن و در نتیجه ویژگیهای
هيدراته شده ،توليد ميشود .در شکل  1واکنش سیلیس آمورف مکانیکی میانجامد .افزودن نانو ذرات سیلیس به مواد بر مبنای
نانو سیلیس با  Ca(OH)2حاصل از هیدراتاسیون فازهاي  C3Sو س��یمان هم موجب کنترل تجزیه ش��یمیایی ناشی از H-C-S
 C2Sسيمان آورده شده است.
کلس��یم -س��یلیکات -هیدرات که در اثر نشست کلسیم در آب

رخ میده��د و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن میش��ود
ک��ه هر دوی ای��ن موارد دوام بتن را افزایش میدهند .س��رعت
واكنش و واكنشپذيري پوزوالنها ،سيليكا آمورف و يا سيليس
شيشهاي است كه در نتيجه واكنش آنها با هيدروكسيد كلسيم،
س��يليكات كلسيم هيدراته شده ،توليد ميشود .بنابراين بديهي
اس��ت كه نانوسيليسها به دليل س��طح مقطع بيشتر از اهميت
خاصي برخوردار باشند.

80

شکل  -1مراحل واکنش نانو سیلیس با Ca(OH)2

گي��رش اوليه نمونهه��اي حاوي نانوس��يليس ،نس��بت به
نمونههاي حاوي دوده سيليس ،سريعتر بوده و تفاوت بين زمان

در سیمان استفاده شدهاند.
جدول  -2ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی سیمان و نانو سیلیس توسط XRF

شکل  -2اندازه ذرات و سطح ویژه برای برخی از مواد مورد استفاده در بتن

گيرش اوليه و گيرش نهايي نمونههاي حاوي نانو سيليس نسبت
ب��ه نمونههاي حاوي دوده س��يليس بهدليل كاهش نفوذپذيري
(متراكم بودن س��اختار نانو س��يمانها) بيش��تر ميباش��د .نانو
س��يمانها بهدليل مقاومت باال و خواص ساختاري بهبود يافته،
كاربردهاي زيادي دارند.
همانگونه که در ش��کل  2مالحظه میشود سطح ویژه نانو
سیلیس میتواند بیش از  100برابر گونههای سیلیس عادی که
س��طح ویژه باالیی دارند ،باشد .سطح ویژه سیمانهای معمولی
 280 m2/kgاست.
 -2مواد و روش تحقیق
در تحقي��ق حاض��ر ،نمونههاي مكعبي بتن س��بك مطابق
فرموالسیون جدول  1با استفاده از نانو سلیس و با نسبت آب به
س��يمان و عيار سيمان يكسان ساخته شدند .نمونههاي ساخته
ش��ده از نوع مكعبي  10×10×10س��انتيمتر بوده و در س��نين
7و 28روزه تحت آزمايش مقاومت فش��اري گرفتند .در ساخت
نمونهها  5درصد مختلف از نانوسيليس مطابق جدول  1استفاده
شد .نانوسيليس بهصورت پودري با خلوص  99/8درصد ساخت
شركت دگوس��اي آلمان مورد استفاده قرار گرفت .در این طرح
خصوصیات نانوذرات س��یلیکا با مشخصات مندرج در جدول 2

در ضمن به مالت سیمان ماده پراکننده ذرات نانو ) (HRWRو
حبابزدا برای کاهش حبابهای هوا در داخل بتن اضافه میشود.
 -3بحث و بررسی نتایج
شکل  3الگوی پراش اشعه ایکس نانو پودر سیلیس را نشان
میدهد و در ش��کل  4تصوی��ر میکروس��کوپ الکترونی SEM
نانوسیلیس مشاهده میشود.

شکل  -3الگوی پراش اشعه ایکس نانو سیلیس

جدول  -1نسبت ترکیبات نمونهها
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شکل -4تصویر میکروسکوپ الکترونی  SEMنانو سیلیس

شکل  -5تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی مالت بدون ذرات نانو سیلیس
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شکل  -6تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی مالت حاوی ذرات نانو سیلیس

استفاده از نانوسيليس در سيمان ،نهتنها به علت پركنندگي
منافذ باعث بهبود س��اختار ميشود ،بلكه واكنشهاي پوزوالني
را فعالتر مينمايد.
با توجه به تصاویر میکروس��کوپ الکترونی با افزایش درصد
نانوس��يليس به مالت سيمان باعث كاهش اندازه كريستالهاي
 CHميش��ود ،كريس��تالهاي  CHجمعت��ر ش��ده و اصطالحاً
چينخورده و در نتيجه س��طح مش��ترك م��واد واكنش دهنده
نسبت به سيمانهاي بدون نانو سيليس ،مناسبتر ميباشد.
اف��زودن نانوس��يليس ب��ر روي زمان گيرش س��يمان مؤثر
ميباش��د و زمان گي��رش اوليه كاهش مييابد .ب��ا افزايش نانو
س��يليس به سيمان ،مالت سيمان متراكمتر شده و نفوذپذيري
نس��بت به س��يمان معمولي بهتدريج كاهش مييابد .کاهش در
اندازه ذره میتواند منجر به این ش��ود که س��فت شدن سیمان
با آهنگ تندتری انجام گیرد که منجر به قویتر ش��دن نیروی
الکترواس��تاتیک و بزرگتر ش��دن س��طح مخصوص میش��ود.
اف��زودن نانوس��يليس باعث افزايش مقاومت فش��اري س��يمان
ميش��ود .براي مثال نتايج نش��ان داده مقاومت فشاري  7روزه
س��يمانهاي حاوي افزودن نانوس��يليس نمونه با کد  8نس��بت
به س��يمان پرتلند معمولي كنترلي (ش��اهد  )ST CMTبيشتر
است .در جدول  3درصد مقدار باقيمانده  Ca(OH)2در نمونهها
آورده شده اس��ت .در نمونه با کد  8مقدار باقيمانده Ca(OH)2
نس��بت به س��يمان پرتلند معمولي كنترلي (شاهد )ST CMT
کمتر اس��ت که نش��ان از افزايش واكنشهاي پوزوالني و ايجاد
سيليكات كلسيم هيدراته شده و پر شدن منافذ سيمان میشود
و در اصل واکنشهای پوزوالنی را فعالتر میکند.

جدول  -3درصد  Ca(OH)2باقيمانده

ش��کل  7بررس��ی تغییرات اس��تحکام فش��اری نمونهها با
گذشت زمان را نشان میدهد .بررسی تغییرات استحکام فشاری
نمونهها با گذش��ت زمان نشان داده اس��ت كه مقاومت فشاري
 7روزه و  28روزه س��يمانهاي حاوي نانو س��يليس بيش��تر از
س��يمانهاي بدون نانو سيليس ميباشد .اس��تفاده از نانو ذرات
مانند نانو س��یلیس در بتن باعث افزایش مقاومت فش��اري آن
میشود.
س��یلیکاي غیرکریس��تاله یا شیش��هاي که جزء اصلی یک
پوزوالن اس��ت با هیدروکسید کلس��یم حاصل از هیدراتاسیون
واکنش میدهد .شدت واکنش پوزوالنی با میزان مساحت سطح
قابل دسترس��ی براي واکنش متناسب اس��ت .بنابراین افزایش
ذرات نانوس��یلیس براي س��اختن بتن با کارایی باال قابل قبول
اس��ت .نتایج آزمایش��گاهی در این تحقیق نش��ان میدهند که
مقاومتهاي فش��اري همه مالتها با ذرات نانوسیلیس باالتر از
مالتهای��ی بود که بدون نانوس��یلیس در س��نین  7و  28روز
بودند .بنابراین ثابت میش��ود ک��ه نانوذرات در افزایش مقاومت
نسبت به دوده سیلیس مؤثرتر هستند.
بر اس��اس نتایج آزمون مقاومت فش��اری ،انتظار میرود که

شکل  -7بررسی تغییرات استحکام فشاری نمونهها با گذشت زمان
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:بتوان از ذرات نانو سیلیس بهعنوان موارد زیر استفاده کرد
 پرکننده و اصالح کننده میکروساختارهای مالت سیمانی بهعنوان ارتقا دهنده واکنش پوزوالنینمونههای حاوی نانوس��یلیس نسبت به مالت سیمان بدون
.این مواد دارای خواص مکانیکی به مراتب باالتری میباشند
میتوان نتیجه گرفت که مقاومت خمش��ی و فشاری مالت
 بیش��تر از مقاومت مالت،س��یمان با افزودن نانوذرات س��یلیکا
 در صورتیکه با افزایش نسبت نانوذرات.سیمان معمولی اس��ت
 روزه افزایش مییاب��د و این که28 س��یلیکا مقاومت فش��اری
 حفرههای س��یمان را،نان��وذرات بهعن��وان یک م��اده پرکننده
 مقاومت بت��ن را افزایش،پ��ر میکنند و به مانند فوم س��یلیکا
.میدهند
 نتیجهگیری-4
 اف��زودن نانوس��یلیس به س��یمان باع��ث افزایش گرمای.هیدراتاسیون آن میگردد
 استفاده از نانوس��یلیس موجب کاهش ویسکوزیته مالتس��یمان میگردد که این امر سبب کاهش مصرف آب در مالت
.سیمان میگردد
 نانو سیلیس نهتنها میتواند بهعنوان پرکننده برای اصالح بلکه میتواند نقش فعالساز واکنش،میکروساختارها بهکار رود
.پوزوالنی را نیز داشته باشد
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