
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


     
 

 

A
b

s
tr

a
c

t 

 

 های بتنها و میکروترکبررسی اثر حضور نانوسیلیس در ترک
 

 
 محمد میری

 عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه والیت، ایرانشهر 
m.miri@velayat.ac.ir 

 

 احسان عدیلی

 عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه والیت، ایرانشهر استادیار و 
Ehsanadili2014@gmail.com 

 

 
 

 چکیده

ترک همانند . ها در بتن برای مهندسان از اهمیت فراوانی برخوردار استبررسی وضعیت رشد و انتشار ترک

-حتی ترک. کندشروع به رشد میگردد و یک موجود زنده از ابعاد بسیار کوچک و حتی در حد نانو آغاز می

اگر سرعت رشد بسیار زیاد باشد و . اندهای موئی بودهشوند زمانی ترکهایی که با چشم غیر مسلح دیده می

شکست در یک لحظه اتفاق بیافتد باز هم ترک مشاهده شده از ابعاد کوچک آغاز و رشد ناگهانی نموده 

اند و با الت عادی و حاوی نانوسیلیس ساخته شدهدر این تحقیق تعدادی نمونه بتنی در ح. است

جهت . های آنها مورد بررسی قرار گرفته استترک iمیکروسکوپ الکترونی روبشیهای عادی و میکروسکوپ

ها ای خاص ساخته شده و نمونههای شیشهاستفاده از میکروسکوپ عادی برای بررسی ترک در بتن قالب

های معمولی و حاوی نانوسیلیس ها در نمونهدر نهایت ترک. اندگرفتهزیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار 

 .ها در بتن تعیین گردیداند و تاثیر مثبت نانوسیلیس بر کاهش روند رشد ترکمورد مقایسه قرار گرفته

 

 میکروسکوپ الکترونی روبشیترک، بتن، نانوسیلیس، : واژگان كلیدی
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 مقدمه

و ورود تکنولوژی نانو به صنایع مختلف امکان تولید ذرات با ابعاد نانو و تغییر در ساختار مواد  با پیشرفت روز افزون تکنولوژی

ساختار متخلخل بتن و کاربرد زیاد آن محققان را بر  .(Scrivener KL and Kirkpatrick RJ, 2008)فراهم شده است

کارایی،  منظور افزایش مقاومت،ها به استفاده از افزودنی. های بسیاری در زمینه بهبود خواص بتن انجام دهندآن داشت تا تالش

های بتن اثر منفی ویژگیدیگر در  دتوانشده، اما می های بتنیکی از ویژگیسبب ارتقا  های ظاهری بتندوام و تغییر خاصیت

از این رو ورود تکنولوژی نانو به صنعت بتن همراه با تغییرات مثبت و  .بتن را بطور یکنواخت افزایش ندهندکیفیت  گذاشته و

با اصالح  توانمیفناوری نانو ها و دستیابی به امروزه با توسعه فناوری. قابل توجهی در خواص این ماده پرکاربرد شده است

 (.0931البچی و همکاران، محمود گ)جلوگیری نمود های بتن دیگر ویژگیدر  از بروز مشکالت ایجاد شده ها،ضعف

 .نانو ذرات به علت اندازه بسیار کوچک و  سطح ویژه باالی خود، خصوصیات مثبتی را در طرح اختالط بتن از خود نشان دادند

های کربنی، نانو ذرات آهن، نانو آلومینیوم، نانو مونت مویلونیت و خواص پوزوالنی باالی نانو سیلیس در مقایسه با نانو تیوپ

 .(Li H et al, 2004)وتیتانیوم سبب توجه ویژه پژوهشگران به آن شده است نان

محققان نشان دادند که نانو سیلیس در مقایسه با میکرو سیلیس خواص پوزوالنی باالتری داشته و در نتیجه سرعت واکنش 

 .(JO.B.W et al, 2007)نمایند بیشتری را ایجاد می

خواص مکانیکی و افزایش  سبببه علت خواص پوزوالنی آن  سسیلیمیکرو استفاده از اند که همچنین تحقیقات نشاند داده

ها و کاهش ترکهای ناشی از هیدراتاسیون سیمان، دوام بهتر در مقابل آسیب سولفات :ی چوندارای فواید شده و دوام بتن

های کلر و کاهش تحرک یون ،های بتنکنندهروان فوقهای نهایی باال با استفاده از انواع آبهای اسیدی و دست یافتن به مقاومت

در سال های اخیر مطالعات بر روی نانو . باشداحی ساحلی جنوب ایران میدر نتیجه کاهش عمق نفوذ کلر در بتن بویژه در نو

افزودن نانو سیلیس به بتن موجب افزایش . بیشتر شده است بیش از پیش مشخصات بتن هدف افزایش ذرات سیلیس با

قاومت فشاری، کششی و خمشی، کاهش زمان گیرش و کاهش نفوذ پذیری آب درون بتن و همچنین مقاومت باالتر در برابر م

تنها برای محیط ه اند که این ذرات نآزمایشاتی که بر روی نانو سیلیس انجام شده، نشان داده. شودحمله های شیمیایی می

-Sobolev K and Ferrada) کنندقایسه با میکرو سیلیس ارائه میزیست مشکل ساز نیستند بلکه نتایج بهتری در م

Gutiérrez M, 2005) 

تواند همچنین میاین ماده . شودنانو سیلیس مخلوط شده با بتن در دراز مدت باعث حفظ سالمت بتن و محیط زیست می

 .(Gaitero JJ et al, 2008) باعث کاهش مصرف سیمان، بهبود کیفیت بتن و افزایش کارایی آن شود

 احساس شده و نیاز به کمبود دانش و درک ضعیف از اثر ذرات فوق ریز و نانو ذرات در تکنولوژی بتنهمچنان با این حال 

 های موجود در بتن دو حالتاثر حضور نانوسیلیس بر ترکاز این رو در مفاله حاضر  .طلبدمیرا تحقیقات در این زمینه 

ه وسیله میکروسکوپ معمولی های بزرگتر بو ترک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیهای میکرونی ها و ترکریزترک

 .وضعیت و اثر نانو سیلیس مقایسه گردیده است ،هر دو حالتدر  و رصد شده

 

 های ساخته شدهنمونه

از میکروسکوپ الکتریکی بدین منظور . های بزرگتر مورد بررسی قرار گرفتدر فاز اول کار اثر حضور نانوسیلیس در ترک

-همچنین برای اینکه بتوان نمونه. استفاده گردید ند،برابر که مجهز به دوربین عکاسی بود 011معمولی با قابلیت بزرگنمایی تا 

سانتیمتر طراحی شدند که پس از گیرش بتن  0101 2 ای به ابعادهای شیشهها را در زیر میکروسکوپ مشاهده نمود، قالب

های نمونه 2میکروسکوپ مورد استفاده و شکل  0شکل . گردیده استه قالب شکسته شده و نمونه خارج جهت استخراج نمون

 . دندهبتنی را نشان می
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 cm 21111ای به ابعادهای شیشهقالب(: 2)شکل  میکروسکوپ مورد استفاده(: 1)شکل 

 

سه  در ابتدای کار. استفاده شده است 9گاه نشان داده شده در شکل دست ها ازجهت شکست نمونه این ادامه این مرحلهدر 

نمونه ساخته شده و پس از میانگین گیری مقاومت فشاری آنها در دستگاه، با توجه به شکل خاص نمونه یک مقاومت ماکزیمم 

صد در 50و  01ها به این نمونه. اندهای بعدی ساخته شده و در دستگاه قرار گرفتهپس از آن نمونه. ها تعیین گردیدبرای نمونه

درصد  0ها حاوی کلیه نمونه. نمونه با دقت از دستگاه خارج شده و به زیر میکروسکوپ برده شد سپس. بار شکست وارد گردید

 . شده استهمچنین نمونه شاهد نیز بدون حضور نانو سیلیس ساخته . اندنانوسیلیس بوده

 

 
 INSTRONها در دستگاه شکست نمونه(: 3)شکل 

 

ها باز هم شامل نمونه شاهد این نمونه. ساخته شدند 4سانتیمتر و مطابق شکل  000اد عهای بتنی با ابدوم نمونه مرحلهدر 

ها آنها برای رصد با میکروسکوپ الکترونی روبشی به پس از شکست نمونه. انددرصد نانوسیلیس بوده 0های حاوی و نمونه

ها در بتن تصاویری از وضعیت ترک SEاین میکروسکوپ با استفاده از پرتوهای الکترون ثانویه موسوم به . آزمایشگاه برده شدند

 .دهدتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده را نشان می 0شکل . گذاردرا به نمایش می
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 (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی (: 5)شکل  cm 555 نمونه های بتنی(: 4)شکل 

 

 تحلیل و بررسی نتایج

، نتایج ترک کروسکوپ معمولی و الکترونی روبشیهای بتنی شاهد و حاوی نانوسیلیس در هر دو مینمونه پس از بررسی

نشان دهنده ترک نمونه بتنی شاهد با استفاده از  6شکل . خوردگی آنها به صورت تصویری مورد مقایسه قرار گرفت

و  گردد ترک کامال حالت باز داشتهمی الحظههمانطور که م. برابر است 011صویر بزرگنمایی این ت. میکروسکوپ معمولی است

یگر و در این ترک پتانسیل بازشدن در جهات د. گرددهای عرضی و به هم ریختگی مالحظه میدر نقاط مختلف آن بازشدگی

، حفراتی دهدشاهد را نشان می قسمت ترک نخورده نمونهنیز  5شکل نیز وجود دارد و  های دیگررخداد انشعابات و شاخه

 .هر چه اختالط دقیق باشد باز هم این حفرات میکروسکوپی وجود خواهند داشت دارند کهوجود 

 

  
 های ترک نخورده نمونه شاهدحفرات موجود در قسمت(: 7)شکل  تصویر ترک نمونه شاهد در میکروسکوپ معمولی(: 6)شکل 

 

 

تر شده است و شود که ساختار ترک تغییر یافته و یکپارچهدهد و مالحظه مینمونه حاوی نانوسیلیس را نشان می 8شکل 

خورد به چشم میهمچنین یکپارچگی و یکنواختی بتن نیز در این شکل . اندها نیز از آن حذف شدهانشعابات مختلف ریزترک

 .ای که نمونه حاوی نانوسیلیس دارای حفرات میکروسکوپی کمتری نسبت به نمونه شاهد بوده استبه گونه
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 ترک نمونه حاوی نانو سیلیس در میکروسکوپ معمولی(: 8)شکل 

 

-و همانطور که مالحظه میدهد را نشان می معمولیتصویر نمونه گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی تابشی از نمونه  3شکل 

 .، غیر یکپارچه و بزرگ استنیز شود ساختار ترک در ابعاد میکرونی

 

 
 ترک نمونه معمولی در میکروسکوپ الکترونی روبشی(: 9)شکل 

 

متفاوت از  باشدمیاز یک نمونه حاوی نانوسیلیس  میکروسکوپ الکترونی روبشیکه تصویر  01اما مورفولوژی ترک در شکل 

های میکرونی کوچکتر و ساختار با حضور نانوسیلیس چسبندگی ریز ساختار بتن بیشتر شده، قطر ترک. معمولی است نمونه

در مجموع به لحاظ کیفی حضور نانو سیلیس در فرم ترک خوردگی بتن تغییر ایجاد نموده و . تر گردیده استبتن پیوسته

 .یکپارچگی آن را بیشتر کرده است

 

 
 ونی روبشیرنمونه حاوی نانوسیلیس در میکروسکوپ الکتترک (: 11)شکل 
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 نتیجه گیری

تحقیقات صورت گرفته در زمینه استفاده از نانو سیلیس در بتن نشان از بهبود خواص آن دارند، اما  با توجه به اهمیت وجود و 

حضور نانوسیلیس در ساختار ترک در  تواند منشا ایجاد گسیختگی بتن باشد نیاز به شناخت و تاثیرانتشار ترک در بتن که می

 .باشدبتن می

درصد وزن سیمان نانوسیلیس به بررسی  0حاوی  هاینمونه های بتنی معمولی ودر این مقاله با انجام آزمایش بر روی نمونه

تایج نشان ها با استفاده از میکروسکوپ معمولی و میکروسکوپ الکترونی روبشی پرداخته شد و نها و ریز ترکساختار ترک

یکپارچه در بتن معمولی در ابعاد میکروسکوپی و غیر دهنده وجود ترک با پتانسیل باز شدن در جهات مختلف و با ساختار 

تر شدن آن و همچنین این در حالی است که وجود نانو سیلیس در بتن، سبب تغییر در ساختار ترک و یکپارچه. میکرونی بود

 .شودحفرات میکروسکوپی شده و در مجموع منجر به افزایش کیفی بتن می ها و کاهشحذف انشعابات ریزترک
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