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ساختار بتن در اثر  زيآب و ر يرينفوذپذ يبر رو يمطالعه مقدمات

 ذرات نانو بيترك
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  دكتري سازه، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران -2
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 دكتري سازه، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان، ايران -3
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  چكيده
مواد در اندازه ماكروو  دياز تول ياندازنانو چشم اسيآن در مق يكاردست نيهمچن ندهايمواد و فرآ نهيدر زم رياخ يهاشرفتيپ

از جمله بتن،  يو معدن يمواد ساختمان ينانو تا كنون به حوزه برخ يما قرار داده است و فناور يرو شيرا پ ديمحصوالت جد
 روند.ينانو به شمار م يفناور نفعانياز ذ يكيبه نوبه خود  يو فوالد يبتن عيصنا ليدل نيفوالد و ... وارد شده است و به هم

تواند مقاومت يم Sio2نانو  بيروزه ترك 28مشابه  يهامقاومت بتن يدهد كه براينشان م يريمقاومت بتن در برابر نفوذ پذ
ي تر از بتن معمول كنواخترا ي  Sio2- نانو يتنساختار ب ESEMتست در اين خصوص بهبود ببخشد.  يريبتن را در برابر نفوذپذ

 شود.يم دادهدر بتن شرح  Sio2اثر  زميمكان دهد، لذا جهت بررسي بيشتر اين موضوعنشان مي
  

 يرينفوذپذ  ،مقاومت بتن،  Sio2 نانوكليدي:  هاي واژه
 

  مقدمه. 1
 

ما نيز با توجه به حجم باالي ساخت و  در حال حاضر بتن پر مصرف ترين مصالح ساختماني است در كشور        
ساز، ميزان مصرف بتن بسيار زياد و روبه افزايش است. از طرفي خصوصيات مكانيكي بتن از چالش هاي مهم 

 توليد و بكارگيري ان است. 
 در چند سال اخير فناوري نانو اميدهاي بسياري براي بهبود خواص مواد مختلف در جهان به وجود آمده است و    

به عنوان يكي از اجزاي كليدي پيشرفت هاي فني قرن حاضر است. اين فناوري به بررسي خواص مواد در ابعاد 
 نانومتر مي پردازد.  100كوچكتر از 

پيشرفت هاي اخير در زمينه مواد و فرآيندها همچنين دست كاري آن در مقياس نانو چشم اندازي از توليد           
محصوالت جديد را پيش روي ما قرار داده است و فناوري نانو تا كنون به حوزه برخي مواد  مواد در اندازه ماكروو
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ساختماني و معدني از جمله بتن، فوالد و ... وارد شده است و به همين دليل صنايع بتني و فوالدي به نوبه خود يكي 
ي كه تا كنون كسب شده اند مي توان به از ذينفعان فناوري نانو به شمار مي روند. براي نمونه از برخي دستاوردها

بتن تقويت شده با استفاده از فناوري نانو كه قوي تر و بادوام تر از بتن معمولي بوده و آسان تر هم جايگزين مي 
 شوند اشاره نمود. 

ان پذير به بتن عالوه بر افزايش استحكام بتن، پايش سطح تنش را نيز امك (Fe2O3)ن نانو ذرات هماتيت دافزو      
مي سازد. نانو گلوله هاي چند جداره موجب افزايش مقاومت فشاري و مقاومت خمشي بتن مي شوند. به منظور 
افزايش استحكام بتن مي توان از باكتري ها استفاده نمود به طوري كه افزودن ميكروارگانيزم هاي بي هوازي به 

تن مي تشوند، همچنين رسوب دهي مالت روزن ب 28درصدي مقاومت  25مخلوط آب و بتن موجب افزايش 
سيمان ماسه اي منجر به رشد ماده پر كننده در داخل خلل و فرج سيمان مي شود. استفاده از نانو ذرات در مواد 

 چسباننده مختلف موجب بهبود ويژگي هاي مربوط به خرابي بتن مي شود. 
كي از نتايج مطالعه بتن در مقياس نانو اين است كه جزئي از بتن معمولي است. ي (Sio2)هم اكنون سيليس          

با استفاده از نانو ذرات سيليس مي توان تراكم ذرات را در بتن افزايش داد كه اين به افزايش چگالي ميكرو و نانو 
ساختارهاي تشكيل دهنده بتن و در نتيجه بهببود ويژگي هاي مكانيكي آن مي انجامد. افزودن نانو ذرات سيليس به 

–كليسم  C-S-Hمواد بتني بر سيمان هم موجب كنترل تجزيه ناشي از واكنش كليسم با آب رخ مي دهد. (

 سيليكات هيدرات)
بنابراين اندازه و مقدار بلورهاي هيدروكسيد كلسيم به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد و سن مقاومت اوليه         

مي تواند به عنوان يك هسته سخت با هيدارت سيمان رفتار  Sio2. نانو ]3-1[و سختي سيمان افزايش مي يابد.
نمايد. ساختار خمير پايدار مي تواند تشكيل شود و خواص مكانيكي خمير سيمان سخت شده مي تواند هنگامي كه 

 .  ]4[اضافه مي شود، بهبود ياد.  Sio2مقدار كمتري از نانو 
تراكم و مقاومت  Sio2. بتن با نانو ]6و5[مالت سيمان موثر باشد  مي تواند در بهبود خواص فشاري Sio2نانو        

 مقاومت خمشي باالتري دارد.  Sio2نشان مي دهد كه بتن با مقاومت باال با نانو  ]8[. مرجع  ]7 [باالتري دارد 
ت گسترده اي مورد نفوذپذيري در مالت سيمان و بتن (مانند بتن با سنگدانه سبك و مقاومت باال و ...) بصور         

. با اين حال تا كنون گزارشي در مورد دوام بتن ارائه نشده است. در اين مقاله  ]14-9[مطالعه قرار گرفته است. 
انجام شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد  Sio2براي بررسي دوام بتن با  ESEMتست نفوذپذيري آب و تست 

 صالح و ظرفيت مقاوم نوذپذيري آب را بهبود بخشد.مي تواند ساختار ناحيه بين م Sio2 -نانو
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  يشگاهيآزما يها يبررس. 2
 خواص مصالح  -2-1

و  5/42تمام مواد استفاده شده در اين آزمايش محصول كشور چين است. سيمان از نوع پرتلند با درجه         
از نوع نفتالين با محتواي  TW-7 ) ارائه شده است. افزودني1مي باشد كه مشخصات كامل در جدول ( 1كالس 

مي باشد. دانه بندي ريز شن و  mm5/26% جامه است. سنگندانه درشت استفاده شده با حداكثر اندازه ذرات 40
 -مي باشد. مشخصات نانو ZMNساخت شركت چيني  Sio2مي باشند. نانو  7/2ماسه رودخانه اي با مدول نرمي 

Sio2  نشان داده شده است 2در جدول . 
 

 باديو خاكستر مانيمشخصات س):  1جدول (
  مشخصات  مانيس باديخاكستر

 (g/cm3)چگالي  18/3 55/2

 (cm2/g)سطح مخصوص  6910 4168

 (g/cm3)چگالي حجمي  741/0 101/1
 نسبت آب مورد نياز (%) 8/84 -

33/12 32/15 
ميانگين قطر سطح مخصوص 

 )ميكرومتر(

 
 

 
 Sio2 مشخصات نانو :)2جدول (

 
 
 خواص اختالط  -2-2

         NC  وSC  به ترتيب خواص مخلوط بتن معمولي و بتن با نانوSio2 باشند. در بتن نانو ميSio2  قسمت سيمان
و آن سيمان، تراكم حالت مرطوب هر  Sio2اختالف زياد بين چگالي نانو جايگزين مي شود. به علت  Sio2با نانو 

 ) ارائه شده است. 3بتن اندازه گيري شد به گونه اي كه در جدول ( m3  1بتن براي تنظيم مشخصات 
 تست مخلوط بتن  -2-3
 روش تست  -2-3-1

دقيقه به هم  2با سرعت بااليي به مدت  اضافه مي گردد و Sio2شود و سپس نانو در آب حل مي TW-7ابتدا        
را مي توان بطور مساوي  Sio2در آب حل نمي شود اما اندازه كوچكتر از نانو  Sio2زده مي شود. اگر چه نانو 

 خلوص (%) (g/m3)چگالي  (m2/g)نسبت سطح حجم  )mmقطر ( آيتم

 15+5 هدف
 

20+160 15/0< 9/99> 
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ثانيه  30پخش كرد. سيمان، سنگدانه ريز، دانه درشت و خاكستر در مخلوط كن دوار به مدت  TW-7توسط
به آرامي در مخلوط كن دوار ريخته مي  Sio2و نانو  TW-7اده شامل آب، مخلوط مي شوند. مخلوط مايع آم

دقيقه ا ضافه مي گردد. پس از اختالط، اسالمپ و جريان اسالمپ بتن مورد اندازه  5/1شوند. مخلوط بتن پس از 
 تر براي سانتي م 15گيري قرار مي گيرد. مخلوطي كه به خوبي بهم زده شده است در قالب هاي مكعبي با ابعاد 

ساعت در كوره پخته (با رطوبت نسبي بيش از درجه حرارت  24آزمايش مقاومت ريخته مي شود. نمونه ها پس از 
20T3  شوند. يم آوريروز عمل  28) به مدت 

 
 : مشخصات مخلوط)3جدول (

 
 نتايج آزمايش -2-3-2

را  Sio2 (SC)) و نانوبتن NCروزه بتن معمولي ( 28) مقادير اسالمپ، جريان اسالمپ و مقاومت 4جدول (          
 نشان مي دهد. 

بيشتر  SCاز  NCبا يكديگر برابرند در حاليكه جريان اسالمپ  SCو  NCمشاهده كرده كه اسالمپ مي توان 
چسبنده  Sio2بزرگتر است اين بدان معناست كه بتن نانو  SCاز  NCاست. يعني نسبت اسالمپ به جريان اسالمپ 

 .]15[تر از بتن معمولي است 
 ): نتايج آزمايش4جدول (

جريان اسالمپ  (mm)اسالمپ  شماره اختالط
(mm) 

نسبت اسالمپ 
 به جريان اسالمپ

مقاومت فشاري 
روزه  28

(MPa) 

فشار آب 
H(MPa) 

ميانگين عمق 
 (mm)نفوذ

NC 175 420 417/0 5/47 5/0 146 
SC 175 405 432/0 44 2/3> 81 

 
 تست نفوذ پذيري آب -2-4
 روش آزمايش -2-4-1

روش آزمايش مطابق  (چين) استفاده شده است. SFTMFت شركت براي تست نفوذپذيري از دستگاه ساخ        
GBJ 82-85  مي باشد. سلندر مخروطي با ارتفاعmm 150  و قطرmm 175  در يك طرف وmm 185  در

استفاده شده است هر يك از مخلوط ها شش سلندر  SCو  NCانتهاي ديگر براي تعيين نفوذپذيري آب در 
ساعت تحت شرايط استاندارد عمل آوري مي شوند. تست نفوذپذيري آب تا  24مخروطي مانند دارند كه پس از 

شماره 
 اختالط

Sio2نانو 

)kg/m3( 
سيمان 

)kg/m3( 
-kg/m3( Twن(ش )kg/m3ماسه( )kg/m3آب( )kg/m3خاكستربادي(

7)kg/m3( 
 )kg/m3چگالي(

NC 0 389 80 190 654 1100 2/5 2418 
Sc 9/13 370 79 188 647 1088 5/13 2400 
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روزه در  27روز با عمل آوري انجام مي شود. استوانه مخروطي بيرون از محفظه با عمل آوري در سن  28سن 
رف هر سيلندر مخلوطي با اپكسي حساس به رطوبت براي جلوگيري از نشت آب هواي خشك قرار مي گيرد. ط

ثابت شده اند و در دستگاه اون  HS-4آغشته شده است. سيلندر مخروطي به فك هاي تست نفوذپذيري از نوع 
 MPa  1/0ساعت  8به پايين نمونه وارد مي شود. سپس در فاصله  MPa 1/0قرار مي گيرد. در ابتدا فشار آب 

فشار آب ديگر نيز ا ضافه مي گردد. اگر سطح باالي سيلندر مخروطي با چشم به دقت مشاهده شود كه به علت 
 3سلندر،  67نفوذ آب مرطوب شده است، مي توان گفت كه پديده نفوذ آب در حال افزايش است. اگر از 

د گرديد. در انتهاي آزمايش سيلندر در حالت نفوذ آب باشند آزمايش متوقف خواهد شد و مقدار آب ثبت خواه
نقطه نمونه محاسبه  5هر نمونه آماده شده براي تعيين عمق نفوذ آب به دو قسمت تقسيم مي شود. عمق متوسط از 

 مي شود. 
 

 نتايج آزمايش -2-4-2
مي رسد، سه هيلندر از شـش سـيلندر دچـار پديـده نفـوذ آب مـي        MPa 5/0به  (H)هنگامي كه فشار آب           

 SCذكـر شـده اسـت. در حاليكـه بـراي       4سانتي متر مي باشد كه در جـدول   6/14. عمق نفوذ بطور متوسط شوند

اعمال شود وقتي فقط دو سيلندر دچـار پديـده نفـوذ آب شـوند، آزمـايش متوقـف مـي         MPa 2/3وقتي فشار آب 
 يف مي شود. بصورت زير تعر (S)گزارش شده است. درجه نفوذپذيري  cm 1/8شود. ميانگين عمق نفوذ 

 
)1 (                                                              S=10H-1 
 

فشــار اب اســت وقتــي كــه پديــده نفــوذ آب در ســه ســيلندر از شــش ســيلندر مشــاهده شــود. درجــه  Hكــه در آن 
مـي توانـد    Sio2مي باشد. ايـن نتيجـه نشـان مـي دهـد كـه نـانو          S12 > SCو براي ، NC ،S4نفوذپذيري براي 

 ظرفيت مقاومت نفوذپذيري آب را در بتن بهبود بخشد.
 

  ESEMتست  -2-5
هلنـدي بـراي ايـن تسـت      Philips-FEIسـاخت شـركت    XL30يك ميكروسـكوپ الكترونيكـي از نـوع               

ني نـانومتر اسـت. نمونـه هـا بطـور مسـتقيم از مكعـب هـا در سـني          ESEM ،5/3استفاده شده است . قدرت و دقـت  
مختلف انتخاب شده و سپس در محلول ايزوپروپيل غوطه ور مـي شـوند تـا هيدراتاسـيون توسـط حـذف آب آزاد       

 است شكل نمونه ها بايد بطور منظم و سطح آن بايد صاف باشد.  mm5متوقف شود. قطر نمونه ها حدودا 
برابــر توســط  2000روز مــي باشــند كــه  28در ســن  SCو  NC) تصــاوير اســكن شــده از 2) و (1شــكل هــاي (

 ميكروسكوپ بزرگتر نشان داده اند.
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 روز 28ريز ساختار بتن معمولي در سن  :)1شكل (

 

 
 روز 180ريز ساختار بتن معمولي در سن  : )2شكل (

 
برابر توسـط   5000روز هستند كه  180در سن  SCو   NC) به ترتيب تصاوير اسكن شده از 4) و (3شكل هاي (

 شان داده شده اند. ميكروسكوپ بزرگتر ن
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 روز 28ريز ساختار بتن نانو در سن  :)3شكل (

 

 
 روز 180ريز ساختار بتن نانو در سن  :)4شكل (

 
) نشان مـي دهـد كـه    2) نشان مي دهد كه ذرات خاكستر بادي موجود در بتن معمولي وجود دارد. شكل (1شكل (

وجـود دارد و ذرات خاكتسـر بـادي    Sio2 تن نـانو در بـ  (C-S-H)واكنش هاي بزرگي از محصوالت هيدراتاسيون 
زودتـر و سـريعتر از    SC) نشان مي دهند كه واكنش پوزوالني خاكستر بادي در  2) و (1وجود ندارد. شكل هاي (

NC ) نشان 4) نشان ميدهد كه بلورهاي هيدروكسيد كلسيم بصورت خوشه اي وجود دارند. شكل (3است. شكل (
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بسيار فشرده و متراكم است و بلورهاي بزرگ مثل  Sio2مربوط به بتن نانو  (C-S-H)مي دهد كه بافت محصوالت 
Ca(OH)2  .ناپديد شدند 

 

 تجزيه و تحليل مكانيزم  .3
 

نتايج آزمايش ارائه شده در فوق نشان مي دهد كه نانو ؤ مي تواند ساختار و ظرفيت مقاوم نفوذپـذيري آب را          
 كانيزم را مي توان به صورت زير خالصه كرد:در بتن بهبود بخشد. اين م

 به علت توليد هيدراتاسيون واكنش بين سيمان و آب بوچود مي آيد.  Ca(OH)2) مقدار زيادي از 1
 يك بلور شش ضلعي است كه مخل ظرفيت مقاوم نفوذپري آب است.    Ca(OH)2بلور 
به سـرعت واكـنش دهـد و      Ca(OH)2مي تواند با  Sio2فعاليت بااليي به علت سطح ويژه خود دارد. نانو  Sio2نانو 
مي تواند جذب شـود. سـپس انـدازه و مقـدار بلورهيدروكسـيد        Ca(OH)2را تشكيل دهد. يعني بلور  C-S-Hژل 

 فضاهاي خالي را پر مي كند تا تراكم را بيشتر كند.  C-S-Hكلسيم كم مي شود. ژل 
. ذرات نـانو  ]4[نـانومتر اسـت    10ميانگين قطر ژل تقريبا است.  C-S-H% محصول هيدراتاسيون ژل 70) حدود 2

Sio2 مي توانند حفرات ژل را پر كنند. در ساختار ژل يك ذره نانو Sio2  مي تواند به عنوان يك هسته سخت عمل
كند. بنابراين ادغام و ثبات ساختار محصول هيدراتاسيون بهتر مي شـود و در دراز مـدت خـواص مكـانيكي و دوام     

 افزايش مي يابد. بتن 
 

 نتيجه گيري .4
 

 از بتن معمولي به علت سطح ويژه بزرگتر چسبنده تر است.  Sio2 ) نانو1
رفتار بهتري در برابر مقاومت نفوذپذيري نسبت به بـتن   Sio2) آزمايش نفوذپذيري آب نشان مي دهد كه بتن نانو 2

 بكنواخت تر از بتن معمولي است.  Sio2نو نشان مي دهد كه ساختار بتن نا ESEMمعمولي دارد. آزمايش 
 را كـاهش دهـد بنـابراين     Ca(OH)2را جذب كند و انـدازه و مقـدار    Ca(OH)2مي تواند بلورهاي  Sio2) نانو 3

را پـر مـي كننـد و بـه عنـوان يـك هسـته         C-S-Hحفره هـاي ژل   Sio2باعث متراكم تر شدن مي شود. ذرات نانو 
 ي شود در دراز مدت خواص مكانيكي و دوام بتن افزايش يابد.سخت عمل مي كنند كه باعث م
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