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ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین   

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 

2-111کد مقاله:                                                                                                                                    

 و نانو ذرات دوام مالت خود تراکم حاوي خاکستر پوسته برنج ارزیابی

 4مد رنجبر، ملک مح3حامد آذر بلگوري،2محسنی احسان،1شادي فتحی

 Sh.fathi423@gmail.comسنندج دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه کردستان، -1

  ، رشتارشد  دانشكده گيالن کارشناس-2

 کارشناس ارشد ، دانشكده گيالن دانشجوی -3
 شت دانشكده گيالن، ر عضو هيأت علمی،-4

 چكيده

افزایش  چشمگيری ميزان به آن از اخير استفاده های سال در و می رود رشما به بتن تكنولوژی در پيشرفت مهم عوامل ازجمله خود تراکم بتن 
به علت اینكه اندازه گيری خواص رئولوژی بتن خودتراکم به خاطر نياز به وسایل پيچيده اغلب غير عملی است برای تعيين ویژگی است. اما  یافته

 اند داده نشان خود از که بارزی های رفتار به توجه بامواد نانو ساختار امروزه  .( استفاده می شودSCM) از مالت خودتراکم SCCهای کارایی 

می  ساختار نانو مواد مهم کاربران از دوام، و نظر استحكام از خود های نياز به توجه با نيز بتن صنعت ميان این اند. در قرار گرفته توجه مورد

 با مطالعه دراین باشد می اهميت حائز جدید ساختمانی مصالح توسعه برای نانو بتن و مالت حاوی افزودنی های در مقياس مطالعات باشد. لذا،

پوزوالن خاکسترپوسته  از استفاده و خود تراکم در مالت نانو مس مانند نانو سيليس، نانو آهنو ذرات هایی نانو توسط از سيمان بخشی جایگزینی

ب آب، مقاومت الكتریكی و نفوذ یون کلر تسریع شده روی نمونه های سخت شده جذ آزمایشات انجام با نمونه ها همه در ثابت صورت برنج به
 آب نسبت نمونه ها تمامی درصد از انواع ذرات مختلف می باشد. در 5تا  1به بررسی دوام نمونه ها پرداخته شد. درصدهای جایگزین نانو ذرات 

 نمونه ها و در نتيجه افزایش دوام آن در حفرات وجود مضر اثرات کاهش اعثب ذرات نانو پرکنندگی نقش است. شده گرفته نظر در 4/0 سيمان به

 گزارش گردید. ذرات نانو از هریک بهينه وزنی جایگزینی در نهایت درصد .می شود

 مالت خود تراکم، دوام، خاکستر پوسته برنج، نانو مواد کليدي:کلمات 

 

 

  مقدمه -1
های اخير، بتن خودتراکم می باشد. بتن خودتراکم بتنی است که به راحتی تحت ی بتن در سال یكی از برجسته ترین پيشرفت ها در تكنولوژ

کند. بتن  اثر وزن خود بدون هيچ گونه لرزاندنی به طور کامل در تمام قالب پخش و آن را پر نماید و بتواند از ميان آرماتوها و مقاطع باریک عبور

 [.2و1]و مقاومت در برابر جداشدگی باشد  رکنندگی، توانایی عبور کنندگیخودتراکم باید دارای سه ویژگی توانایی پ

روش های دستيابی به خودتراکمی محدود کردن حجم مواد درشت دانه، کاهش نسبت آب به مواد چسبنده و استفاده از فوق روان کننده می 

 پوسته برنج که بعضی از افزودنی های معدنی همچون خاکستر [. یكی از مضرات بتن خودتراکم هزینه آن است و با توجه به این موضوع3باشد]

، بنابراین استفاده از [5و4] باعث افزایش کارایی،دوام و بهبود ویژگی های طوالنی مدت می شود و از طرفی ارزان تر از سيمان پرتلند می باشد

 [.6بهبود در ایفای نقش طوالنی مدت آن می شود]می شود، بلكه باعث  SCCاین نوع افزودنی های معدنی نه تنها باعث کاهش هزینه 
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به علت اینكه اندازه گيری خواص رئولوژی بتن خود تراکم به خاطر نياز به وسایل پيچيده اغلب غير عملی است برای تعيين ویژگی کارایی 

SCC (از مالت خودتراکمSCM[استفاده می شود )مطابق با نظر 8و 7 .]Domone [ مالت ه8و همكاران ] ا با اهداف زیر مورد آزمایش قرار

 می گيرند:

درصد حجمی( و بنابراین خواص مالت بسيار نمایان می 35تا  31.بتن خود تراکم نسبت به بتن معمولی شامل درشت دانه کمتری می باشد)1

باشد، بنابراین آگاهی از خواص  . ارزیابی خواص مالت یک قسمت کامل طراحی فرآیند طرح اختالط بسياری از بتن های خود تراکم می2باشد. 

ترکيب مصالح پودری همچنين برای کنترل خواص سخت شده همچون مقاومت استفاده می شود. دليل . 3مالت به خودی خود مهم است. 

 .چهارم اینكه آزمایشات مالت راحت تر از آزمایشات بتن می باشد

تم هایی در این ابعاد است که اثرات فيزیكی جدیدی از خود نشان می دهند. نوتكنولوژی، فهم و به کارگيری خواص جدیدی از مواد و سيسنا

 زمانی که ذرات بسيار ریز در خمير سيمان، مالت و یا بتن شرکت داده می شوند، مصالحی با خواص متفاوت توليد می شود.

رای دستيابی به ویژگی های مكانيكی و به نظر نویسندگان مطالعات محدودی در خصوص حضور نانو ذرات در بتن و مالت خود تراکم ب

فيزیكی انجام پذیرفته است. چندین گزارش درباره حضور نانو ذرات در بتن های معمولی موجود است که اکثر آنها نيز بر روی نانو ذرات 

 و حضور دیگر نانو ذرات بسيار کم گزارش شده است.[ 12-9]سيليس متمرکز شده اند 

ه از نانو ذرات سيليس، آهن و مس به منظور بررسی دوام مالت خود تراکم که شامل خاکستر پوسته برنج به عنوان در این مقاله اثرات استفاد

 افزودنی معدنی جهت بهبود روانی و یک نوع فوق روان کننده بر پایه پلی کربكسيالت جهت رسيدن به خود تراکمی است گزارش می شود.

 

 . برنامه آزمایشگاهی2
 استفادهمصالح مورد  2-1

[ استفاده شد و برای بهبود شرایط از خاکستر پوسته برنج 13] ASTM C150مطابق با آئين نامه   2در این مطالعه از سيمان پرتلند تيپ 

آورده شده است. از ماسه رودخانه ای به عنوان  1استفاده شد. ترکيب شيميایی و مشخصات فيزیكی سيمان و خاکستر پوسته برنج در جدول 

نشان داده شده است. برای رسيدن به خودتراکمی از یک فوق روان کننده  2نه استفاده شده است. دانه بندی ماسه مورد استفاده در جدول سنگدا

g/cm با غلظت  ASTM C494 TYPE Fمظابق با آئين نامه   Vand super plast PCE بر پایه پلی کربكسيالت اتر با نام تجاری 
3 

 استفاده شد.03/1

باشد به  می درصد 30 آن جامد ماده مقدار کهع متفاوت نانو ذرات شامل نانو سيليس، نانو آهن و نانو مس به صورت محلول در آب سه نو

 PCEارائه شده است. این ذرات به همراه فوق روان کننده پلی کربوکسيالت اتر  3سایر مشخصات نانوذرات در جدول  .مخلوط ها اضافه شد

 مصرف گردید.

 
 ترکيب شيميایی و مشخصات فيزیكی سيمان و خاکستر پوسته برنج :1جدول

تجزیه شيميایی 

)%( 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOI 

وزن 

مخصوص 

(g/cm3) 

سطح مخصوص 

(cm2/g) 

56/21 سيمان  67/6  17/6  88/49  51/4  75/2  76/0  43/0  79/2  15/3  3250 

9/90 خاکستر بادی  83/0  6/0  8/0  56/0  44/0  12/1  43/0  35/1  2/2  285 
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 دانه بندي ماسه مورد استفاده :2جدول

 ASTM C136-01الزامات  درصد عبوری اندازه الک

75/4 mm 96 100-87  

36/2 mm 4/82  98-74  

18/1 mm 2/68  80-58  

600 µm 5/42  60-38  

300 µm 7/20  34-15  

150 µm 9/6  12-2 

 
 ات مصرفی: مشخصات نانو ذر3جدول 

PH (ویسكوزیتهCPS) )نوع نانو  قطر نانو ذرات)نانومتر 

 نانو سيليس 15 8 10

 نانو آهن 60 3 10

 نانو مس 15 8 10

 نسبت هاي اختالط -2-2
درصد وزن سيمان در نظر گرفته شد  25گروه مخلوط مالت با نسبت های مختلف ساخته شد. مقدار خاکستر پوسته برنج  16در این مطالعه 

در نظر گرفته شد. ذرات  4/0و نسبت آب به مواد چسباننده )شامل سيمان + خاکستر پوسته برنج + نانو ذرات( به طور ثابت در تمام نمونه ها 

 درصد وزنی، جایگزین سيمان درنظر گرفته شد.5و  4،3،2،1نانو 

[. 7متغير بود] کيلوگرم بر متر مكعب 5/4تا  5/3ه از باشد، مقدار فوق روان کنند EFNARCبرای رسيدن به جریان اسالمپ که در محدوده 

 آورده شده است. کميت های ارائه شده بر حسب کيلوگرم بر متر مكعب می باشد. 4جزئيات طرح اختالط ها در جدول 

 آماده کردن نمونه ها -2-3
رویه نانو ذرات بسيار زیاد می باشد، این  با توجه به اینكه ذرات نانو ممكن است توزیع یكنواختی در مخلوط نداشته باشند و مساحت

ین موضوع به طور مستقيم روی خواص فيزیكی و مكانيكی مالت ها اثر می گذارد. به همين دليل روند توليد نمونه ها در این مطالعه بعد از چند

 آزمایش مقدماتی به شكل زیر نتيجه شد:

 ( مخلوط شدند.rpm80دقيقه  با سرعت متوسط )1. سيمان و ماسه برای مدت 1

 ( مخلوط شدند.rpm120دقيقه با سرعت باال )1% آب اختالط به همراه ذرات نانو اضافه شد و برای مدت 30. خاکستر پوسته برنج و 2

 دقيقه به مخلوط اجازه استراحت داده شد. 5/1. سپس برای مدت 3

 دقيقه مخلوط شدند.2رای مدت % آب باقيمانده به همراه فوق روان کننده اضافه شد و ب70. بعد از آن 4
 [.7سانتی متر طراحی شدند که با تغيير در مقدار فوق روان کننده به این هدف رسيده شد]26تا  24مالت ها برای رسيدن به جریان اسالمپ 

که نمونه ها سانتی متری ریخته شد و بعد از یک روز  5×5×20سانتی متری و قالب های منشوری  5×5×5مخلوط ها در قالب های مكعبی 

 درجه سانتی گراد تا روز آزمایش نگهداری شدند. 20±1درون قالب شكل گرفتند برای عمل آوری داخل آب با دمای  

شكل و دوام مالت سخت شده با آزمایش های جذب آب، مقاومت Vخواص مالت تازه توسط آزمایش های جریان اسالمپ و جریان قيف 

 بررسی شدند. الكتریكی و نفوذ یون کلر تسریع شده
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 : جزئيات طرح اختالط ها4جدول

  سيمان مخلوط
خاکستر پوسته 

  برنج
  ماسه  آب  نانو مس نانو آهن  نانو سيليس

فوق روان 

 کننده

Control 525 175 0 0 0 280 1210 2/4  

1NS 518 175 7 0 0 280 1198 7/3  

2NS 511 175 14 0 0 280 1187 4 

3NS 504 175 21 0 0 280 1176 4 

4NS 497 175 28 0 0 280 1164 1/4  

5NS 490 175 35 0 0 280 1153 2/4  

1NF 518 175 0 7 0 280 1198 5/3  

2NF 511 175 0 14 0 280 1187 5/3  

3NF 504 175 0 21 0 280 1176 4 

4NF 497 175 0 28 0 280 1164 4 

5NF 490 175 0 35 0 280 1153 4 

1NC 518 175 0 0 7 280 1198 7/3  

2NC 511 175 0 0 14 280 1187 9/3  

3NC 504 175 0 0 21 280 1176 4 

4NC 497 175 0 0 28 280 1164 5/4  

5NC 490 175 0 0 35 280 1153 5/4  

 نتایج و تحليل -3        

 خواص مالت خود تراکم تازه -3-1

آورده شده است. تمامی نمونه های سيمانی  5شكل برای مالت های خود تراکم مختلف در جدول Vنتایج آزمایشات جریان اسالمپ و قيف 

شدند. بنابراین تمام مخلوط های  که با تنظيم کردن مقدار فوق روان کننده حاصل شده بود طراحی 25±1برای رسيدن به قطر جریان اسالمپ 

[. همچنين باید در نظر داشت مقدار فوق روان کننده با رعایت حد 7را دارا هستند] EFNARCتازه، قطر جریان اسالمپ توصيه شده توسط 

 مجاز به حدی اضافه شده است که نمونه ها دچار آب انداختگی یا جداشدگی نشوند.

انو ذرات به طور روشنی قطر جریان اسالمپ را افزایش داده است. بنابراین مشخص می شود استفاده همانطور که مشخص است استفاده از ن

 از نانو ذرات سيليس و آهن و مس دارای نفوذ بسيار زیادی روی خواص مالت خود تراکم داشته است.
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 شكلV: نتایج آزمایشات جریان اسالمپ و قيف 5جدول

 Vزمان جریان قيف 

 (sشكل )

قطر جریان اسالمپ 

(cm) 
 مخلوط

11 5/24  Control 

2/10  5/24  1NS 

9/9  6/24  2NS 

7/9  8/24  3NS 

1/9  25 4NS 

3/8  25 5NS 

8/10  7/24  1NF 

3/10  7/24  2NF 

8/9  9/24  3NF 

5/8  25 4NF 

6/7  5/25  5NF 

8/9  5/24  1NC 

2/9  8/24  2NC 

2/8  8/24  3NC 

2/8  25 4NC 

7/7  5/25  5NC 

 EFNARCمعيار پذیرفته شده مالت خودتراکم توسط 

11-7  26-24  
 

 

نيز دیده شد. در واقع مالت سيمانی  Vروند مشاهده شده در راستای افزایش روانی در جریان اسالمپ، همچنين در آزمایش زمان جریان قيف

 6/7ثانيه، با اضافه شدن نانوذرات آهن تا  3/8يس زمان جریان تا ثانيه می باشد که با اضافه شدن نانو ذرات سيل11پایه )شاهد( دارای زمان جریان 

 ثانيه هم کاهش داشته است. 7/7ثانيه و با اضافه شدن نانو ذرات مس تا 

 

 جذب آب  -3-2

[برای آزمایش جذب آب آماده 14] ASTM C642روز عمل آوری از آب خارج و بر اساس  28سانتی متر پس از  5×5×5نمونه های مكعبی 

 دند.ش

نشان داده شده است. همانطور که در شكل پيداست، اضافه شدن نانو ذرات سيليس تا  1نتایج جذب آب مالت های خود تراکم در شكل 

درصد نانو سيليس به مالت باعث افزایش  5درصد به مالت خودتراکم باعث کاهش جذب آب نسبت به نمونه کنترل شد ولی اضافه شدن 4

اضافه شدن نانو ذرات آهن نيز باعث کاهش مقدار جذب آب مالت خود تراکم نسبت به نمونه کنترل شد و فقط  ناچيز جذب آب شده است.

درصد نانو آهن به مالت به مقدار غير قابل توجهی جذب آب نمونه را افزایش داد که می تواند به علت توزیع غير یكنواخت نانو ذرات 4افزودن 

نمونه باشد. در اختالط هایی که ذرات نانو مس به آن افزوده شد مقدار جذب آب در تمامی آنها کاهش  و در نتيجه عدم پوشش حفرات در این

 یافت.
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 : مقادیر جذب آب مالت هاي خود تراکم1شكل

 

 باعث مالت خود تراکم در نانو ذرات سيليس، آهن و مس از استفاده که توان دریافت می آمده بدست آب جذب مقادیر به اجمالی نگاهی با

 خواص بر را اثر بيشتریندرصد نانو مس می باشد 3که حاوی  3NCنانو ذرات مذکور، مخلوط  بين است. در شده آب جذب ميزان کاهش

کاهش مقدار جذب آب در مالت های خود تراکم با شده است.  9/7به  67/8از  آب جذب ميزان کاهش موجب و داشته ها مالت آب جذب

آهن و مس می تواند به علت کاهش مقدار حفرات موجود در نمونه ها باشد. به عبارت دیگر درصد جذب آب،  افزودن نانو ذرات سيليس و

 مربوط به تخلخل نمونه در حال اشباع می باشد که با آب در ارتباط می باشد.

 و کرده عمل هيدراتاسيون محصوالت رسوب جهت واکنش های کانون همچون سيمان تر ذرات درشت احاطه با ریز نانو ذرات بسيار ذرات

 این حضور گرفت نتيجه توان می آسانی به لذا. کنند می فراهم را هيدراته محصوالت از یكنواخت و همگن بافتی شكل گيری زمينه طریق این از

 ميكرو و ایجاد سو یک از مویينه شبكه ارتباطی های راه کردن مسدود و سيمان خمير بافت در موجود مویينه حفرات کردن پر با ریز ذرات بسيار

 را مالت آب جذب کاهش موجبات سوی دیگر از پذیر نفوذ حفرات کاهش نتيجه در و هيدراتاسيون محصوالت بهتر توزیع و ساختار یكنواخت

 کنند. می فراهم

بت به نمونه درصد به مالت خودتراکم، باعث کاهش جذب آب نس4، اضافه شدن نانو ذرات سيليس تا مشخص است1ل همانطور که در شك

. علت این امر ممكن است يستجذب آب شده است که مطلوب ندرصد نانوسيليس به مالت باعث افزایش ناچيز  5کنترل شد ولی اضافه شدن 

درصد 4تایيد کردند که جذب آب بتن خود تراکم حاوی [ 15ارانش ]مرتضی بيگی و همك پخش نشدن کامل ذرات نانو در مالت سيمانی باشد.

 درصد مقدار کمتری داراست.6و 2يس در مقایسه با نمونه های حاوی نانو سيل

درصد نانو 4ذرات آهن نيز باعث کاهش مقدار جذب آب مالت های خودتراکم نسبت به نمونه کنترل شد و فقط افزودن  اضافه شدن نانو

درصد نانو آهن 5و  4، 3، 2، 1با افزودن همكاران علی خوش اخالق و  آهن به مالت به مقدار غير قابل توجهی جذب آب نمونه را افزایش داد.

درصد نانو آهن  جذب آب کمتری نسبت به دیگر نمونه ها را 4به بررسی جذب آب بتن خود تراکم پرداختند و گزارش کردند که نمونه حاوی 

 دارا بوده است.
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 مقاومت الكتریكی -3-3

جریان  وز اندازه گيری شد. واضح است که هرچه مقاومت نمونه ها در برابر عبورر28حاوی ذرات نانو پس از  مالت هایمقاومت الكتریكی 

نمونه های سيمانی از نظر مقاومت می توان دسته بندی  6 در جدول نرخ خوردگی کمتر می شود. باالتر باشد احتمال وقوع خوردگی و

 را مشاهده کرد. [16الكتریكی]

 
 [11ر مقاومت الكتریكی]دسته بندي نمونه هاي سيمانی از نظ: 1جدول

 (kπ.cmمقاومت ویژه الكتریكی  بتن اشباع )   نوع بتن از نظر دوام در برابر خوردگی

 20بيشتر از    عالی

10-20   خوب  

5-10   متوسط  

 5کمتر از    ضعيف

 
 

 

نشان داده شده  4و 3، 2 اشكال ردنانو ذرات نتایج آزمایش مقاومت الكتریكی و دسته بندی نرخ خوردگی مالت های خود تراکم حاوی 

 است.

 
 : مقادیر مقاومت الكتریكی مالت هاي خود تراکم حاوي نانو سيليس2شكل
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 : مقادیر مقاومت الكتریكی مالت هاي خود تراکم حاوي نانو آهن3شكل

 

 
 : مقادیر مقاومت الكتریكی مالت هاي خود تراکم حاوي نانو مس4شكل

درصد نانومس نسبت به نمونه کنترل به 4درصد نانوآهن و نمونه حاوی 2درصد نانوسيليس، نمونه حاوی 3ی مقاومت الكتریكی نمونه حاو

برابر بيشتر شد. این قضيه اثبات شده است که تخلخل و تمرکز یونی محلول منفذ دار به طور مستقيم بر مقاومت 75/3برابر و 3برابر،3/3ترتيب 

گذارد. بنابراین مشخص است با وجود ذرات نانو تغيير برجسته ای در مقاومت نمونه ها بوجود آمده است. ( تاثير می ρالكتریكی مصالح سيمانی )

ش در حقيقت استفاده از ذرات نانو، تخلخل را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت می شود که این موضوع باعث تاخير در نفوذ یون کلر و افزای

 دوام می شود.

کمكی  C-S-Hفيزیكی ميكروساختار توليد شده توسط افزودن نانو ذرات و  واکنش پوزوالنی منجر به تشكيل  از طرفی دیگر چگال شدگی

[. افزایش مقاومت الكتریكی مصالح سيمانی باعث می شود جا به جایی 17کمكی باعث افزایش مقاومت نمونه می شود]  C-S-Hمی شود. این

 ی مانع خوردگی می شوند.یون ها به داخل نمونه مشكل تر شود و این یعن
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 (RCPTآزمایش نفوذ یون کلر تسریع شده ) -3-4

ساعت  6روزه انجام گرفت. جریان عبور کرده در مدت  90( روی تمام مالت های خودتراکم در سن RCPTآزمایش نفوذ یون کلر تسریع شده )

شان داده شده است. این آزمایش ن 7و 6، 5نو مس در شكل های به عنوان مقدار نفوذ یون کلر در نمونه های حاوی نانو سيليس، نانو آهن و نا

 نفوذپذیری نمونه ها را اندازه نمی گيرد و در واقع مقدار مقاومت نمونه ها را اندازه می گيرد.
 RCPTتفسير نتایج آزمایش : 7جدول

 نفوذ پذیری بتن در مقابل یون کلر (coulombsشار عبوری )

 زیاد >4000

 وسطمت 4000تا  2000

 کم 2000تا  1000

 خيلی کم 1000تا  100

 قابل اغماض <100

 
 : مقادیر نفوذ یون کلر در مالت هاي خود تراکم حاوي نانو سيليس5شكل

 

 
 : مقادیر نفوذ یون کلر در مالت هاي خود تراکم حاوي نانو آهن1شكل
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 : مقادیر نفوذ یون کلر در مالت هاي خود تراکم حاوي نانو مس7شكل

 

مقایسه شد. همانطور که در نمودارها مشخص می باشد افزودن نانو ذرات سيليس و  ASTM C1202تایج با مقادیر پيشنهاد شده توسط ن

و 1NSآهن و مس به مالت خود تراکم باعث افزایش مقاومت در برابر نفوذیون کلر در مقایسه با نمونه کنترل شد و در تمامی نمونه ها به جز 

1NC نفوذپذیری ک( لرchloride permeability( در محدوده کم )Low قرار گرفت و در نمونه های  )1NS1 وNC نفوذپذیری کلر در

درصد نانو سيليس به مالت خودتراکم ميزان نفوذ یون کلر نسبت به  3( قرار گرفت. مشخص است که افزودن Moderateمحدوده متوسط )

درصد ميزان  44درصد نانو مس حدود  4درصد نانو آهن و افزودن  2. همچنين افزودن درصد کاهش یافته است 60نمونه کنترل به ميزان 

الت نفوذپذیری یون کلر را کاهش داده است و به عبارتی باعث افزایش دوام نمونه ها شده اند. پيداست که با جایگزینی نانوذرات ریز ساختار م

 عث کاهش جریان عبوری شده است.متراکم تر شده و پيوستگی منافذ کمتر شده که نتيجتاً با

 

 نتيجه گيري -4
 کامپوزیت پذیری نفوذ کاهش در افزودنی ماده این باالی پتانسيل از حكایت گردید که مالت آب جذب کاهش باعث سيليس نانو از استفاده.1

 س با درصد های دیگر بوده است.درصد نانو سيليس کمتر از نمونه های حاوی نانو سيلي4حاوی  مالت آب جذب دارد. ميزان سيمانی های

درصد نانو 4تراکم نسبت به نمونه کنترل شد و فقط افزودن  اضافه شدن نانو ذرات آهن و مس نيز باعث کاهش مقدار جذب آب مالت خود.2

 آهن به مالت خود تراکم به مقدار غير قابل توجهی جذب آب نمونه را نسبت به نمونه کنترل افزایش داد.

گردید. احتمال خوردگی نمونه  های خود تراکم مالت مقاومت الكتریكی افزایش موجب سيليس و نانو مس به شكلی مشابه نانو از استفاده.3

 درصد نانو سيليس و نانو مس، احتمال خوردگی در محدوده پایين قرار گرفت. با2کنترل در محدوده باال قرار داشت، اما با افزودن بيشتر از 

درصد وزنی بر ميزان مقاومت الكتریكی نمونه ها افزوده شد و پس از آن مقاومت 4درصد وزنی و افزایش نانو مس تا 3 سيليس تا نانو افزایش

افزایش مقاومت الكتریكی مصالح سيمانی الكتریكی رو به کاهش گذارد که البته باز هم مقاومت الكتریكی باالتر از مقاومت نمونه کنترل بود. 

 یون ها به داخل نمونه مشكل تر شود و این یعنی مانع خوردگی می شوند.باعث می شود جا به جایی 

گردید. احتمال خوردگی نمونه کنترل در محدوده باال قرار داشت،  های خود تراکم مالت مقاومت الكتریكی افزایش موجب آهن نانو از استفاده.4

درصد وزنی بر ميزان مقاومت 2آهن تا  نانو افزایش سط قرار گرفت. بااما با اضافه شدن نانو آهن، احتمال خوردگی در محدوده پایين تا متو
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علت این امر ممكن است پخش نشدن کامل درصد نانو آهن مقاومت الكتریكی کاهش یافت که  5الكتریكی نمونه ها افزوده شد اما با افزایش 

 ذرات نانو در مالت سيمانی باشد.

 4درصد نانو آهن و افزودن  2درصد کاهش داده است. همچنين افزودن 60کلر به داخل نمونه را تا  درصد نانو سيليس ميزان نفوذ یون3افزودن .5

 .درصد ميزان نفوذپذیری یون کلر را کاهش داده است و به عبارتی باعث افزایش دوام نمونه ها شده اند 44درصد نانو مس حدود 

انو ذرات حاکی از پتانسيل بسيار باالی این ذرات در کاهش نفوذ پذیری مالت ها ( با حضور نRCPTنتایج آزمایش نفوذ یون کلر تسریع شده ).6

ری می باشد. پيداست که با جایگزینی نانوذرات ریز ساختار مالت متراکم تر شده و پيوستگی منافذ کمتر شده که نتيجتاً باعث کاهش جریان عبو

 شده است.
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