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نام نویسندگان-1 :سارا پارسا دانشجوی ارشد مرمت اشیاء دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
-2هاییده خمسه  ،استاد یارو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
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چکیده:
کاشیکاری در ادوار مختلف تاریخی هنری نفیس به شمار آمده که خود مبین نمادی از فرهنگ و تمدن آن دوره محسوب می
گردد.آنچه موجب متمایز شدن این هنر گشته نقش لعاب بر روی کاشی می باشد.حفاظت کاشی های بکار رفته در بنا ها اغلب در
گرو حفاظت مالت بند کشی ها می باشد.تاثیر عوامل فرساینده محیطی ازجمله رطوبت سبب تخریب مالت ها و در نهایت از بین
رفتن آنها می گردد ونقش بند کشی که در جهت مستحکم نمودن کاشی بوده تضعیف شده وامکان جداشدن کاشی از محل خود
می شود.در این پژوهش  ،زایکوسیل بعنوان عایق رطوبتی یا آبگریزی سطوح بند کشی ها و پوشش حفاظتی مورد بررسی قرار
گرفته است که در ابتدا نوع مالت بند کشی ها با آنالیز شیمیایی شناسایی شده و نشان داده شده است که مالت ها از دو جنس
گچی و سیمان سفید بوده اند و سپس با آزمون های جذب آب و آزمون  ، RILEMآبگریز شدن مالت های بند کشی توسط نانو
زایکو سیل مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که عملکرد نانو زایکوسیل برای مالت های سیمانی مناسب تر از
مالت های گچی است.
کلید واژه:زایکوسیل  ،نانو  ،مالت  ،حفاظت  ،آبگریز

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
بر کسی پوشیده نیست که حفاظت از آثار تاریخی وظیفه همگان است و ضرورت کاربرد روش صحیح حفاظتی در کلیه موارد
الزم می باشد .امروزه با ورود به عرصه فناوری نوین و گام در استفاده از تکنولوژی جدید درعلوم و صنعت ،پزشکی و غیره امری
اجتناب ناپذیر است .در مرمت آثار نیز کاربرد روشهای نوین شایع گشته و توانسته راه خودرا در این سو بگشاید.از فناوری نوینی که
در این حوزه استفاده می شود نانو تکنولوژی می باشد.
از آنجا که بنا های تاریخی با تحت تاثیر گذشت زمان و عوامل مخرب فرسوده می گردند لذا در اغلب موارد نیاز به مرمت و حفاظت
و در نهایت استحکام بخشی دارند.یکی از عناصر بنا ها مالت ها می باشند که نقش اصلی آنها اتصال دو قطعه با مواد گوناگون است
از جمله جهت اتصال کاشی به سازه و قرار گیری آن بر روی سطح بنا بعنوان نما از مالت استفاده می شود .فاکتورهای فرساینده
که در راس آنها رطوبت را می توان نام برد موجب فرسایش مالت شده و در نتیجه نقش چسبندگی آن کاهش می یابد و سبب جدا
شدن کاشی از محل اتصال خود گشته و شکستگی آنرا به همراه دارد.آسیب دیگری که بر اثر رطوبت مشاهده می گردد شوره زدن
بر روی سطح است .لذا در این پزوهش عایق سازی و ضد آب نمودن مالت بند کشی ها توسط نانو زایکوسیل انجام شده است .
ضرورت انجام تحقیق:
عمارت شمس العماره یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در شهر تهران است که همواره مرکز توجه گردشگران داخلی و
خارجی بوده است و به عنوان نخستین اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی در پایتخت ازجایگاه ویژه ای برخوردار است  .یکی از
مهمترین شاخصه های معماری این بنا کاشیکاری های کم نظیر هفت رنگ نمای بیرونی آن بوده که در شمار نمونه های منحصر
به فرد کاشیکاری دوره قاجار می باشد .تهران یکی از آلوده ترین های شهرهای صنعتی دنیاست و بافت مرکزی آن که میدان ارگ
و مجموعه کاخ گلستان را درخود جای داده است  ،در طول سال همواره یکی از مراکز شهری با میزان آالینده هایی بیش از حد
مجاز بوده است .تاثیر مخرب عوامل محیطی همراه با این آالینده های صنعتی بر کاشیکاریهای این عمارت در طول زمان نقش
موثری در کاهش کیفیت و نیز مخدوش ساختن جلوه های بصری آنها داشته و خواهد داشت  .بر این اساس ضروری است که راه
کار های مناسبی جهت حفاظت بند کشی های کاشیکاری ها با حداکثردوام و کارایی مطلوب و نیز حداقل تاثیر بر اصالت تاریخی
آنها شناسایی و کاربردی گردد .
یکی از مهمترین مسائل در اقدامات حفاظتی و مرمتی مقرون به صرفه و اقتصادی بودن مواد کاربردی می باشند  ،ترکیبات
پلیمیری کاربردی به عنوان الیه های محافظ در تزئینات وابسته به معماری طی سالهای اخیر که پارالوئید B72از نمونه های
شاخص آنها به شمار می آید از موادی هستند که در مقایسه با ترکیات نانویی هزینه بر می باشند و بعد از مدتی نیاز به تجدید
دارند  .لذا بهره گیری از موادی که از لحاظ اقتصادی و کارایی باالتر در اقدامات حفاظت و مرمت به علت صرفه اقتصادی راهگشا
باشند نیز مهم و ضروری است .
پیشینه تحقیق:
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طی سال های اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه نانو تکنولوژی در حوزه های مختلف علمی صورت پذیرفته و خوشبختانه در
حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و بناهای تاریخی نیز پژوهش هایی گرد آمده است  .در حیطه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی
و تزئینات وابسته به معماری این مطالعات در زمینه کاربردی بودن ترکیبات نانو و نانو کامپوزیت ها به عنوان مواد استحکام بخش و
نیز محافظ در ساختارهای سنگی و آجری انجام شده است  .دو نمونه شاخص آن پایان نامه خانم مهشید عطاری با عنوان " :
بررسی استحکامبخشی و حفاظت از سنگ آهک سیاه در محوطهی میراث جهانی پاسارگاد با استفاده از پلیمرها؛ امکانسنجی
استفاده از نانو ذرات " و پایان نامه خانم فرزانه اسپرغم با عنوان " مرمت و احیاء عمارت هفته بوشهر ( با تکید بر روش دفع رطوبت
سطوح از طریق فناوری نانو " می باشند که مطالعات خانم اسپرغم در قالب کتابی با عنوان " فناوری نانو تکنولوژی در مرمت
ساختمان های تاریخی آبگریزی سطوح اجری و سنگی " منتشر شده است  .از سویی دیگر در حوزه اجرایی نیز طی سال های
اخیر جهت مرمت گنبد مسجد امام اصفهان  ،تزئینات کاشی امامزاده زیارتگاه شهرضا و همچنین مرمت مناره های مسجد امام (ره)
به عنوان عایق رطوبتی و پوشش حفاظتی از ترکیبات نانو بهره برده شد .در هرکدام از تحقیقات ذکر شده از نانو زایکوسیل جهت
عایق نمودن بند کشی ها استفاده نشده است .

روش تحقیق:
باتوجه به ماهیت موضوع تحقیق ،شیوه پژوهش ترکیبی از شیوه های کیفی و کمّی مبتنی بر روندی تحلیلی است.
روش های جمع آوری اطالعات به صورت اسنادی و مدارک بررسی پرونده ها و اسناد تاریخی  ،مقاالت  ،وتحقیقات صورت گرفته
در این زمینه می باشد.بررسی های میدانی شامل تصویر برداری  ،نمونه برداری از مالت ها ،آزمون عایق سازی که در آون و با
استفاده از نانو زایکوسیل بر روی نمونه ها  ،آزمون جذب آب قبل و بعد از کاربرد نانو زایکوسیل ،آزمون  RILEMانجام شده است
وبر اساس مطالعات و نتایج حاصل از آزمایشات استنتاج و نتیجه گیری انجام شده است.
معرفی شمس العماره و نمونه مطالعاتی:
مجموعه کاخ گلستان شانزدهمین اثر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی  ،یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران
محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران می باشد .عمارت شمس العماره یا
کاخ خورشید ( واقع در ضلع شرقی ) ،از جمله بناهای شاخص این مجموعه است که در تصویر شماره  1جبهه اصلی بنا آمده
است..
در بنای شمس العماره تنها نام معمار آمده است ،و نام هنرمندان دیگر به ندرت ذکر شده است .در واقع در زمان قاجار به ندرت
دیده شده است که نام هنرمندان دیگر روی بنا ذکر شده باشد ،مگر این که روی کارشان نامشان ذکر شده و به ثبت رسیده باشد .
اما در شمس العماره غیر از چند نمونه معدود نامی از هنرمندان تزیینی کاخ نیامده است .این ساختمان ظاهرا" به همت
معیرالممالک طراحی شده ومعمار آن استاد علی محمد کاشی بوده است معیرالممالک به وسیله معماران و استادکاران آن زمان به
مدت دوسال یعنی از سال 1212ه.ق ساخت این عمارت را شروع کرده و تا سال  1211ه.ق به طول می انجامد .این بنا حدود
 110سال پیش ساخته شده است .شمس العماره برای تشریفات مهمان ها استفاده می شده و بیشتر از طبقات پایین آن استفاده
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می کردند .و طبقات باالیی بیشتر به خاطر این ساخته شده بود که می گویند عصرها ناصرالدین شاه از طریق آن به کاله فرنگی می
رفته و در حالی که بستنی ای می خورده اطراف را هم نگاه می کرده و بیشتر جنبه تفرج گاه داشته تا رفت وآمد دایم .ارتفاع این
بنا چهل ذرع برابر  12متر و  16سانتی متر است .و ما تا آن زمان در تهران چنین بنای بزرگی نداشتیم .در ضمن شمس العماره
بلندترین بنای این مجموعه ،یعنی کاخ گلستان نیز هست .خصوصا آن زمان که دود و آلودگی نبوده و وقتی داخل کاله فرنگی می
نشستند می توانستند کل تهران را ببینند .در حال حاضر هم وقتی به کاله فرنگی می روید می توانید همه جا را ببینید .ما می
توانیم شمس العماره را آخرین اثر معماری ایرانی و سرآغاز معماری تاثیر گرفته از غرب بدانیم .تا حدی می توانیم آن را سرآغاز
معماری تاثیر گرفته از غرب بدانیم .چون قبل از آن عمارت بادگیر را داریم که کامال یک معماری ایرانی است .ما قبال در معماری
ساختمانهایمان از ستون های سنگی و گچی استفاده می کردیم ،ولی در شمس العماره حتی ستون فلزی داریم ،و این دقیقا برمی
گردد به همان زمانی که فلز وارد معماری اروپایی می شود .در معماری قبل از شمس العماره برای ساختن حفاظ ها از چوب
استفاده می کردند ،ولی در شمس العماره ریخته گری و چدن استفاده شده است .اینها به ما نشان می دهد که این عمارت به شدت
از غرب تاثیر گرفته است .همین ارتفاع دادن به ساختمان یکی دیگر از نشانه های این تاثیرپذیری است .در واقع در زمان قاجار هنر
و فرهنگ ایران شروع به تاثیر پذیری از غرب می کند  .عناصر تزیینی بکار رفته در بنای مذکور بسیار بوده که در اینجا فقط به
کاشی و بند کشی های آن می پردازیم.

تصویر  -1نمایی از جبهه اصلی بنا ( ماخذ :نگارندگان )

تمامی کاشی ها بوسیله الیه لعاب پوشانده شده است .علت اصلی لعاب زدن بر روی کاشی و یا اجسام دیگر از قبیل فلز یا سفال
بدین دلیل است که اوال لعاب نقش حفاظتی بر روی الیه ای زیرین خود از لحاظ پر نمودن خلل و فرجه دارد ،دوم آنکه لعاب بعد از
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پخت کامل تحت تاثیر فرسایش های شیمیایی قرار نمی گیرد و عمدتا آسیب های بعد از بکار بردن کاشی ها در بنا و یا لعاب بر
روی مصالح دیگر  ،فیزیکی است مانند ترک برداشتن  ،شکستن  ،لب پر شدن  ،شوره زدن و جدا شدن آن از محل اتصال خود به
دلیل ضعیف شدن مالت یا بند کشی های فرسوده ،سوم آنکه از لحاظ زیبایی و بیان هنر هنرمند فضایی مناسب را ایجاد میکند.
.بند کشی های کاشی کاری های نقشی موثری دراتصال کاشی ها در بنا ها دارند که در صورت وجود رطوبت و یا عوامل فرساینده
دیگر نقش چسبندگی ود را از دست داده و موجب سست شدن کاشی گشته که در نهایت جدا شدن کاشی را از سطح سبب می
شودکه در تصاویر  ،2،3،1،5نمون های مطالعاتی از بند کشی و کاشی ها آورده شده است.

تصویر -1کاشی دیوار داخلی عمارت ( ماخذ نگارندگان تصویر -2نمای کاشی جدا شده در سطح از دیواره داخلی (
ماخذنگارندگان )

تصویر  -3کاشی هفت رنگ و محل نمونه برداری( ماخذ نگارندگان)
)
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تصویر -5کاشی جدا شده و نمونه مطالعاتی (ماخذ نگارندگان )

آزمون شیمیایی آنالیز بند کشی های کاشی ها شمس العماره:
آنچه در بررسی کاشی ها حاصل میشود مشخص می گردد که بیشترین زمینه آسیب در کاشی کاری های عمارت شمس العماره
آسیب های ناشی از فرسایش است که در نقاط حساس ساختمان بیشتر دیده میشود.جذب رطوبت از طریق سطح در فضاها ی
بیرونی و فضاهای مجاور زمینه های جذب شدن آب بوسیله بند کشی ها و نفوذ آن به زیر کاشی ها موجب سست شدن چسبندگی
مصالح کاشی و نفوذ رطوبت از طریق سفال کاشی به کالبد کاشی شده است و موجب فرسایش درونی مصالح و ایجاد تنش در
درون ماده میشود.در خصوص شناسایی نوع مالت بند کشی های بکار رفته در بنا آنالیز شیمیایی زیر انجام پذیرفت که شامل
تعیین میزان سولفات  ،تعیین میزان کلر ،آزمایش افت حرارتی مالت  ،آزمایش تعیین میزان سیلسیم ،بوده و نشان داد که مالت
های بکار رفته شامل گچ و سیمان سفید می باشد.
جدول  -1نتایج حاصل از آزمایش شیمیایی مالت بند کشی ها( ماخذ :نگارندگان )
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جدول  -2تعیین میزان نمکهای موجود در مالت بند کشی ها ( ماخذ :نگارندگان )
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خواص گچ :
از خواص عمده گچ میل ترکیبی آن با آب است .گرد گچ پخته شده کمابیش در آب حل میشود ،بطوریکه در یک لیتر آب میتوان
 06تا  11گرم گرد گچ ساختمانی را حل کرد .برای ساختن مالت گچ خالص ،حدود  05تا  16درصد وزن گچ ،آب مصرف میشود
که میزان کم و زیادی آن بستگی به جنس و ریزدانه های گچ دارد .باید توجه داشت که هرچقدر آب مالت گچ بیشتر باشد ،زمان
گیرش آن افزایش مییابد" .آب الزم برای گچ از لحاظ نظری 26 ،درصد ولی در عمل برای کارهای معمولی  6درصد لیتر برای هر
کیلوگرم میباشد ".
در این عمل ،دانه های گرد گچ ،آب را میمکند و در هنگام گرفتن با آب ترکیب شده از نو بصورت سنگ گچ در میآیند .
از خواص دیگر گچ ازدیاد حجم آن است که حدود  1تا  2درصد میباشد .ازدیاد حجم گچ از خواصی است ترکیب با آب ،قبل از
خشک شدن سخت شده ،خاصیت شکل پذیری خود را از دست میدهد .یعنی پس از  16دقیقه در حرارت معمولی میبندد و پس
از  36دقیقه سخت میشود و پس از آن حجمش ثابت میماند .
گرفتن مالت از زمان پاشیدن گرد گچ در آب شروع میشود .در زمان گیرش مالت گچ و سفت و سخت شدن آن ،عوامل مختلفی از
جمله جنس گچ ،نوع و درجه پخت ،ریزی ذرات گچ ،میزان آب مصرفی و درجه حرارت محیط موثر هستند .ولی استفاده از مواد
افزودنی از قبیل کلرور سدیم (بیش از دو درصد وزنی گچ) گرد آهک شکفته ،خاک رس ،سریش و سریشم نجاری ،زمان گیرش
مالت گچ افزایش مییابد .
چنانچه گچ در حال گیرش را ورز دهند و با دست بمالند ،کند گیر شده و گیرش آن به تأخیر میافتد .اگر این عمل مدت  16تا
 15دقیقه ادامه یابد ،گیرش آن دو روز به تعویق میافتد .ماده حاصل ،مالت گچ کشته نام دارد که مقاومت فشاری کمی دارد و از
آن برای پرداخت نهایی سطوح گچ کاری  .گچبری استفاده میشود .این مالت را میتوان بسرعت و سهولت به شکل دلخواه درآورد
و حتی پس از سفت شدن نیز انعطاف زیادی دارد.
ویژگی زودگیری گچ را میتوان در مواردی که برای مصارف ساختمانی الزم است افزایش داد .بطور مثال ،اضافه کردن مقداری زاج
یا شیرآهک به آب گچ ،به مقاومت آن افزوده از مدت سخت شدنش میکاهد .
خاک رس نیز زمان گیرش مالت گچ را افزایش میدهد که میزان آن بستگی به درصد خاک رس مصرفی دارد .چنانچه خاک رس
مصرفی به نسبت وزنی یک به یک با پودر گچ مخلوط شود ،آغاز گرفتن مالت به  50دقیقه افزایش مییابد .با استفاده از خاک،
زمان گیرش مالت به میران قابل توجهی افزایش مییابد .از این رو در بنایی ایران از قدیم االیام تا کنون ،برای صاف کردن سطوح
زیر گچ کاری از مالت گچ  .خاک که کندگیرتر و در ضمن مقرون به صرفه تر است ،استفاده میکنند .
مقاومت مالت گچ سفت و سخت شده بستگی به جنس گچ ،درصد آب مصرفی در تهیه مالت گچ و گرمای محیط دارد .سخت
شدن مالت گچ در جاهای نمناک تا چند ماه طول میکشد .در این مدت مقاومت مالت گچ بتدریج افزایش مییابد .باید توجه
داشت هرچه آب مالت بیشتر یاشد ،مقاومت آن نیز به شدت کاهش مییابد و علت آن خلل و فرج اضافی است که در نتیجه تبخیر
آب اضافی در مالت سفت شده گچ و یا گچ و خاک باقی میماند ".
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مالت گچ به سبب ازدیاد حجمی که پس از مصرف و قبل از سخت شدن پیدا میکند ،کلیه خلل و فرج سطوح کار را پر کرده و
مانع رشئ و نمو میکروبها و باکتریها در خود میشود .همچنین اندود گچ از نظر آکوستیک ماده بسیار خوبی بوده و کمتر تولید
پژواک میکند ".عالوه بر این ،قابلیت انتقال حرارتی کمی داشته و برای گرمابندی مناسب است و مانع از گسترش آتش میشود.
در صورت رطوبت دیدن ،چه در حالت پودری و چه پس از سخت شدن ،با فلزات ترکیب شده تولید سولفات میکند .بهمین دلیل
برای حفاظت فلزات باید قبل از گچ کاری آنها را خوب با رنگ پوشاند(.عباسیان )1311 ،
ویژگی دیگر گچ ،خاصیت رنگ پذیری آن است .رنگ گچ ساختمانی خالص ،سفید است .به همین دلیل ،از طریق رنگ آمیزی به
هر رنگی در میآید .عالوه بر ایم میتوان پوسته رومالی گچ را زنگ آمیزی و نقاشی کرد .میتوان با در آمیختن رنگ و آب مالت،
مالت گچ رنگی ساخت(.حامی)1315،
بطور کلی مجموعه عوامل فوق ،گچ را بعنوان یکی از مناسب ترین مواد اولیه در ساختمان سازی و جهت تزئیننات داخلی ساختمان
بدل ساخته است.
خواص سیمان سفید:
از آسیاب نمودن حدود سه وزن سنگ آهک و یک وزن خاک سیمان پرتلند حاصل می شود.که در جدول  3ذیل میزان مواد
دیگر آن آمده است:
جدول  -3ترکیب سیمان پرتلند( ماخذ :حامی )115 ، 1315 ،
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نوع ماده

درصد مورد نیاز در مواد اولیه

آهک زنده

 06الی  06درصد

سیلیس

 06درصد

اکسید آلومینیوم

 0درصد

اکسید آهن

 4درصد

اکسید منیزیم

 3درصد

اکسیدهای پتاسیم و سدیم

 4درصد

مواد دیگر

 0درصد
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در عمارت شمس العماره سیمانی که جهت بند کشی ها به کار رفته سیمان سفید میباشد .سیمان پرتلند یا سفید همانند سیمان
پرتلند معمولی تهیه می شود با این تفاوت که در مواد اولیه آن اک سید آهن وجود ندارد به همین دلیل نباید از خاک رس ا ستفاده
کرد ولی در این صورت هزینه باال میرود به همین دلیل از همان مواد اولیه ا ستفاده کرده و به آن کلرور کالیم و یا کلرور کل سیم
ا ضافه میکنند که در کوره سیمان پزی با اک سید آهن ترکیب شده و کلرور آهن میدهد که گاز ا ست و می پرد و رنگ سیمان
سفید می شود سیمان سفید نباید بیش از  ۰٫۰۰در صد وزنی اش اک سید آهن دا شته با شد به همین دلیل به آن تا ۸در صد وزنش
کلرور کالیم و یا کلرور کل سیم ا ضافه میکنند و سپس کلینکر سیمان سفید را با گچ آ سیاب کرده تا سیمان پرتلند سفید بد ست
آید .همچنین برای تهیه سیمانهای رنگی کلینکر سیمان سفید را با حداکثر ۰در صد رنگهای معدنی و یا نرمه سنگهای رنگ
آسیاب میکند(.حامی )121، 1315 ،
خواص زایکو سیل :
نانو عایقی که در این پژوهش بکار برده شده است محصولی با نام تجاری زایکوسیل است .این ماده محصول شرکت  Zydexهند
بوده رنگ آن زرد شفاف و حالت غلیظی همانند عسل دارد .این ماده یک روکش فوقالعاده برای قسمت های مختلف ساختمان به
شمار میرود واز ترکیبات ارگانوسیالنی بر پایه آب (محلول در آب) تشکیل یافته است و آن را بسته به محل استفاده ،با نسبت
حجمی  1116و 26حجمی در آب حل شده و با پیستوله بر روی سطوح اجرا میکنند.بیش از نیم قرن است که دریافته شده
ترکیبات ارگانوسیلیکانی( )organo- Siliconتوانایی آبگریز کردن سطوح آبدوست را دارند .یک مولکول ارگانوسیالن داری یک
گروه آبگریز آلکیل و یک یا چند گروه فعال و آبدوست هیدرکسیل (که به کمک آنها در آب حل می شود) تشکیل شده است.
نسبت حجمی ترکیب آب با زایکوسیل بدین صورت است که برای سطوح افقی ،بارانگیر و مناطقی که در معرض رطوبت باال
هستند و برای سطوح عمودی بکار میرود  .مقدار ماده منتشر شده این محصول در محیط در هر متر مربع سطح اعمال شده می
باشد و  %26کمتر از پوشش های نانو سیالن است)www.zycosil.com( .

جدول  -1خواص نانو زایکوسیل مورد استفاده (ماخذ):
اندازه ذرات

 0-1نانومتر

عمق نفوذ

 5-3میلی متری یا بیشتر

رنگ
چگالی
آستانه آتش گیری
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زرد کم رنگ
)( 25درجه سلسیوس)(1/66g/cm3
باالتر از  166درجه سلسیوس
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نوع حالل

آب

آزمون میزان جذب آب مالت های گچی بند کشی ها
نمونه های گچی مالت مورد مطالعه در قالب های 5در 5آماده سازی شده که در تصویر  0نشان داده شده است ..نمونه پس از
خشک شدن و رسیدن به دمای ثابت ،بوسیله درصد های مختلف زایکوسیل عایق می شود.سپس  21ساعت در آون قرارگرفته و
پس از خارج کردن از اون ،وزن خشک آن را بوسیله ترازوی الکتریکی محاسبه می شوند.سپس در ظرف غرقاب آب قرار داده و 21
ساعت بعد دوباره وزن آن محاسبه میشود.جدول زیر وزن نمونه های گچی را پس از عایق کردن با نانو ذره زایکوسیل و قبل و بعد
از قرار دادن در مخزن آب برای  21ساعت نشان می دهد.تفاضل وزن تر و خشک مقدار آبی ست که قالب گچی در حالت عایق
جذب کرده

تصویر  -0قالب های گچی از نمونه مالت های گچ جهت ازمون جذب آب ( ماخذ نگارندگان )
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جدول شماره  -5نتایج توزین نمونه ها قبل و بعد از جذب آب با استفاده از درصد های نانو زایکوسیل( ماخذ نگارندگان )
کد های نمونه ها و درصد محلول مصرفی

وزن خشک نمونه (پیش از قرار گیری در

وزن تر

درصد

مخزن آب)

نمونه(21

جذب

ساعت پس

آب

از قرار
گیری در
مخزن آب)
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(خام)B

)(172.2

(204.655

18.2

(زایکوسیل  15درصد)C

)(169.5

(102.550

18.5

( 15درصد)D

172.018

204.433

18.3

( 11درصد)E

168.752

200.650

18.4

( 11درصد)F

169.814

201.900

18.3

( 26درصد)G

168.068

199.955

18.5

( 26درصد)H

170.351

201.99

21.01

( 25درصد)I

167.852

202.660

19.99

( 25درصد)J

167.528

202.431

19.85

( 36درصد)K

167.530

201.775

19.99

( 36درصد)L

165.187

200.121

20.3
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آزمون جذب آب مالت های سیمانی بند کشی ها
نمونه های مورد استفاده شامل  2نمونه سیمان سفید و  2نمونه سیمان معمولی متناسب با مالت کاربردی در بند کشی های
کاشی کاری عمارت شمس العماره تهران می باشد .نمونه های آجری مورد آزمایش مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  16635و
در اندازه های  1×16×16که در تصویر  6آورده شده  ،آماده سازی شده .شمار تکرار در هر  DIN1653و ASTM 6489
.آزمایش  3عدد در نظر گرفته شده است

تصویر  -6آماده سازی نمونه های مالت های سیمانی مطابق استاندارد  (ASTMماخذ ::نگارندگان )
روش پوشش دهی نمونه به صورت اعمال محلول عایق آماده شده بوسیله برس بر روی سطح نمونه است .برای پوشش دهی ابتدا
سطح نمونه های آجری را کامال تمیز کرده سپس با محلول آب و زایکوسیل با نسبت حجمی  16به  1سطح پوشش داده میشود.
زمان مورد نیاز برای خ شک شدن سطح در شرایط معمولی  21ساعت میبا شد .بر پایه شیوه نامه ارائه شده تو سط شرکت عرضه
کننده این نوع نانو ذرات به منظور اثر گذاری بیشتر ،نمونه های پوشش داده شده برای مدت  21ساعت در آون( 116درجه سانتی
گراد) نگه داری شدند که در تصویر  1آورده شده است..کد گذاری نمونه های استفاده شده در جدول 0ارائه شده است.
جدول-0نمونه های سیمانی کد گذاری شده( ماخذ نگارندگان )
نوع نمونه کد
قالب سیمانی شماره 1

A

قالب سیمانی شماره 2

B

قالب سیمان سفید

C

شماره 1
قالب سیمانی سفید

D

شماره 2
تصویر -1قرار دادن نمونه ها در آون ( ماخذ نگارندگان )
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نمونه مرجع

E
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پس از خشک شدن نمونه ها ،جذب آب آنها با غوطه ور کردن در آب پس از  36دقیقه و  21ساعت اندازه گیری شد .روش کار به
این صورت است که سه نمونه سیمانی سالم انتخاب شده و سطح نمونه از مواد سست پاک با مداد یا گرافیت شماره گذاری شود.
سپس در گرمخانه با درجه  116درجه سلسیوس تا  115درجه سلسیوس تا وزن ثابت خشک کرده و پس از سرد شدن هر نمونه
وزن می شود.
بالفاصله پس از توزین نمونه ها را به نحوی درون آب قرار داده که تا آب به صورت آزاد در کلیه سطوح هر نمونه جریان یابد  .پس
از قرار دادن نمونه ها در مخزن  ،آب باید در حدود یک ساعت به جوش آورده شود .سپس برای مدت  5ساعت در حالت جوش
نگهداری شود پس از این مدت باید منبع حرارتی قطع شود تا نمونه با از د ست دادن حرارت به صورت طبیعی در زمانی بین 10
ساعت تا  19ساعت به دمای اتاق بر سند .در این مرحله نمونه ها تک تک از مخزن خارج شده ،سطح آنها را با پارچه مرطوبی
خشک و بالفاصله توزین می شود .نتایج در جداول  1و  9آورده شده است.
جدول  -1جذب آب نمونه ها بدون پوشش نانو زایکوسیل ( ماخذ :نگارندگان )
نمونه مورد مطالعه

)gوزن خشک(

وزن پس از 04

درصد جذب آب در

ساعت غوطه وری

 04ساعت

)gدر آب(
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Aنمونه سیمانی

2020

2366

17.25

Bنمونه سیمانی

2220

2450

10.15

 Cنمونه سیمانی

20.05

2340

16.20

 Dنمونه سیمانی

2750

3233

18.10
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جدول -9جذب آب نمونه ها با پوشش نانو زایکوسیل ( ماخذ :نگارندگان )
نمونه

وزن

وزن پس از

وزن پس از 04

درصد

درصد

پوشش داده

)(gخشک

36
غوطه min

ساعت غوطه

جذب آب

جذب آب

)gوری در آب(

در 36

در 04

min

ساعت

شده با نانو

وری در

ذرات

)gآب(
Aنمونه

2020

2056

2346

2.46

16.5

Bنمونه

2026

2019

2343

0.11

10

 Dنمونه

2753

2801

3234

1.6

17.1

آزمون جذب آب در زمانهای مختلف:
در این آزمایش هر کدام از نمونه ها بعد از  21ساعت قرار گرفتن در آون وارد ظرف پر از آب میشود.نمونه به صورت غرقاب درون
آب شرب معمولی قرار میگیرد.و سپس بوسیله ترازوی الکتریکی وزن میشود تا میزان آب جذب شده محاسبه گردد که در جدول
 16آورده شده استو سپس .داده های بدست آمده بر روی نمودار 1و 2نمایش داده شده است.
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جدول -16آزمون جذب آب ر زمانهای مختلف ( ماخذ :نگارندگان )
زمان

وزن

وزن پس

درصد

وزن

وزن پس

درصد

غوطه

خشک

از غوطه

جذب

خشک

از غوطه

جذب

وری

آب

وری

آب

وری در
آب
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15
second

608/2

642/5

5/6

773/6

665

100/

30
second

608/0

647/8

6/5

773/0

775/1

260/

1 min

608

658/1

8/2

773/1

775/1

250/

2 min

608

668/8

9/9

772/8

775/7

360/

3 min

608

686/3

12/8

663

779/1

10/
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نمودار  -1میزان جذب آب بدون پوشش در نمونه های سیمانی ( ماخذ نگارندگان)

نمودار -2میزان جذب آّب با پوشش در نمونه های سیمانی ( ماخذ :نگارنده )

آزمون رایلم RILEMبر روی نمونه سیمانی بند کشی های کاشی کاری های عمارت شمس العماره :
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در آزمون رایلم ،لوله رایلم به سطح الیه های زیرین متصل و تا عالمت  5میلی لیتر از آب پر می شود وکاهش سطح آب در مدت
بیست دقیقه مورد بررسی قرارمی گیرد .فشار هیدرولیک تولید شده بر سطح معادل باد و بارانی باسرعت  116کیلومتر بر ساعت
است ( 26و . )21
در این آزمایش نمونه عایق شده آزمایش قبل (بررسی جذب آب) دوباره مورد آزمون قرار می گیرد .بدین صورت که نمونه سیمانی
با کد  Aو نمونه مرجع در شرایط یکسان آزمایشگاهی بوسیله تست رایلم مورد آزمایش قرار می گیرند.
ابتدا دو نمونه مورد نظر را درون اون  116درجه سانتیگراد قرار داده و به وزن ثابت می رسانیم سپس لوله های رایلم بوسیله
چسب سیلیکون (siliconeشفاف) همانطور که در تصویر شماره 9آورده شده در دمای  11درجه سانتیگراد بر روی نمونه ها نصب
می شود .و زمان جذب آب محاسبه می گردد که در جدول  11آورده شده است و بر اساس داه ها نمودار شماره  3ترسیم گریده
است..

تصویر شماره  – 9اتصال لوله رایلم به نمونه سیمانی ( ماخذ نگارندگان )
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جدول شماره -11نتایج حاصل از آزمایش رایلم ( ماخذ نگارندگان )
کاهش ارتفاع آب در

کاهش ارتفاع اب در نمونه عایق

نمونه خام (میلی

(میلی
لیتر)

لیتر)

زمان
دقیقه

1.2

صفر

2

1.8

صفر

3

2.2

صفر

4

3.0

صفر

6

3.8

صفر

8

4.2

صفر

9

4.4

صفر

10

4.9

صفر

11

5.2

صفر

13

خالی شدن کل گنجایش

صفر6065-

17

مخزن
خالی شدن کل گنجایش

صفر6065-

20

مخزن
خالی شدن کل گنجایش

صفر6065-

27

مخزن
خالی شدن کل گنجایش
مخزن
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نمودار -3مقایسه جذب آبدر آزمون رایلم ( ماخذ نگارندگان )
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بحث و نتیجه گیری :
همانطور که از نتایج آنالیز حاصل شد ند بند کشی ها از دو نوع ماده تشکیل شده بودند -1:گچی  -2سیمانی .بنا براین آبگریز
نمودن بر روی هر دو نمونه توسط نانو زایکوسیل انجام پذیرفت.جدول شماره  5نشان می هد که میزان سیلیس در مصالح گچی
مورد مطالعه در بنا با در نظر گرفتن درصد خطای کار ،حدود  1درصد است .همانطور که با تحلیل داده ها بدست می آید میزان
آب جذب شده قالب های گچی میزان قابل توجهی ا ست و به عبارتی نانو ذره زایکوسیل تاثیر چندانی در کاهش میزان آب جدب
شده نمونه ها ندارد.
نتایج نشان می دهد که گچ چون دارای میزان کمی سیلیس است در نتیجه واکنش کافی با زایکوسیل انجام نمیدهد .در کل
مصالحی که میزان سیلیس کمی دارند در مجاورت زایکوسیل به خوبی عمل نمی کنند و زمینه کافی برای ایجاد پیوند مولکولهای
سیلیس وجود ندارد .همانطور که در تست های عملی مشخص شد این فن آوری در ایجاد الیه آبگریز مناسب نبوده و نمی تواند به
عنوان راهی مناسب و بهینه در امر مرمت بند کشی های گچی از آن استفاده شود و پیشنهاد میشود که ترکیب دیگری از این ماده
به منظور عایق رطوبتی برای گچ استفاده شود.
نتایج حاصل در بند کشی های سیمانی مورد مطالعه که در جداول  1و 16آنالیز مشاهده میشود که با توجه به درصد قابل
توجهی از سیلیس در مالت سیمانی بند کشی موجب شده است که با مولکولها ی نانو ذره وارد واکنش شده و پس ازحاصل شدن
تغییرات شیمیایی ،سطح مصالح بند کشی به یک سطح آبگریز تبدیل شود.این قابلیت تا اندازه ی زیادی آسیب های ناشی از
رطوبت را در قاب ها و کالبد کاشی کاری شده کاهش میدهد و تاثیری مطلوب در پایداری و ماندگاری سطح کاشی کاری شده
دارد .این قابلیت در صورتی بوجود آمده است که سطح مصالح تنفس اولیه خود را کامال حفظ میکند و تبادل بخار آب در کالبد
مصالح و فضای اطراف به راحتی صورت میگیرد.
صحت این امر ،در فرآیند آزمون های جذب آب و رایلم که در نمودار  3به وضوح مشخص است  ،نیز مورد بررسی قرار گرفت و
نشان داد که نانو زایوکسیل سطح بند کشی سیمانی را عایق رطوبتی نموده است.
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