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 خالصه

در  امروزه استفاده از مواد پوزوالني به عنوان جايگزين بخشي از سيمان مصرفي و به منظور ارتقاي مشخصات فني بتن و صرفه جويي در هزينه ها

توجه بسياري از محصوالت جديد،  با هدف توليد و ارتقاي كيفيتاستفاده از مواد نانو ساختار  سالهاي اخيردر  .مري رايج مي باشدصنعت بتن ا

از استفاده  مي تواند... در اين ميان صنعت بتن نيز با توجه به نيازهاي خود، از نظر استحكام، مقاومت و دوام و. است پژوهشگران را جلب نموده

هدف از انجام اين مطالعة آزمايشگاهي، بررسي مقاومت فشاري و كششي بتن هاي ساخته شده با نانوسيليس و  .هم مواد نانو ساختار باشدن مكنندگا

با . طرح بتن ساخته و مورد بررسي قرار گرفتند 16به همين منظور . مي باشد) به عنوان جايگزين بخشي از سيمان مصرفي (پودر پوزوالن بش آقاج 

نانوسيليس به واسطه ويژگي منحصر به . باشيمي روزه م 7يگزين نمودن پودر پوزوالن بش آقاج شاهد افت مقاومت فشاري، به ويژه در سن جا

  .فردش به عنوان يك پوزوالن بسيار فعال، اين افت مقاومت را جبران مي نمايد

 

 ومت كششيومت كششيومت كششيومت كششيبتن، پوزوالن بش آقاج، نانوسيليس، مقاومت فشاري، مقابتن، پوزوالن بش آقاج، نانوسيليس، مقاومت فشاري، مقابتن، پوزوالن بش آقاج، نانوسيليس، مقاومت فشاري، مقابتن، پوزوالن بش آقاج، نانوسيليس، مقاومت فشاري، مقا: : : : كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

 

 

   مقدمه  .1

 

گيگاژول انرژي مصرف مي شود 4براي توليد هر تن سيمان پرتلند در حدود . امروزه سيمان پرتلند، مهمترين ماده مورد استفاده در ساخت بتن مي باشد

دي اكسيد . ارد اتمسفر مي شودگاز دي اكسيد كربن و تن1با توليد هر تن سيمان پرتلند در حدود . كه اغلب توسط سوختهاي فسيلي تأمين مي گردد

با توجه به . كربن مهمترين گاز گلخانه اي به شمار مي رود كه منجر به گرم شدن زمين مي شود و صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي كند

 ] 1.[اكسيد كربن را به خود اختصاص مي دهند ميزان انتشار گاز دي%  7بيليون تن سيمان پرتلند در سال، صنايع توليد سيمان، ساليانه  6/1توليد حدود 

به داليل زيست محيطي، اقتصادي و بهبود خواص فني بتن، تحقيقات گسترده اي با هدف يافتن مواد جايگزين سيمان صورت گرفته است كه               

  .منجر به كاربرد انواع پوزوالن هاي طبيعي و مصنوعي در توليد بتن گرديده است

به خاطر ويژگي . در مقياس نانومتري، نانو ذرات خواص فيزيكي و شيميايي منحصر به فردي را در مقايسه با ديگر مواد از خود نشان داده اند              

اوري در صنايع به موازات پيشرفت و كاربرد نانو فن.  اين مواد توجه بسياري از محققين و صنعتگران را به خود جلب كرده اند هاي بي نظير نانو ذرات،

يكي از چالشهايي كه در زمينه مصالح ساختماني به وجود آمده است، . گوناگون، استفاده از اين فناوري در صنعت ساختمان نيز در حال توسعه مي باشد

د بتن، به نانوساختار بتن و سيماني خواص، رفتار و عملكر. توليد بتن هايي با عملكرد باال، مقاومت زياد و با دوام در برابر شرايط نامناسب جوي مي باشد

بنابراين مطالعه و بررسي بتن وخمير سيمان در مقياس نانومتري براي توليد . كه چسبندگي، پيوستگي و يكپارچگي بتن را به وجود مي آورد بستگي دارد

  .و كاربرد مصالح ساختماني جديد، حائز اهميت است
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  زوالن هادر مورد پو روري بر مطالعات گذشتهم   .2

 

در مجاورت  آلوميناتي است كه به خودي خود ارزش چسبندگي ندارد، ليكن به شكل ذرات بسيار ريز و _پوزوالن يك ماده سيليسي يا سيليسي

،  واكنش شيميايي داشته و تركيباتي را به وجود مي آورد كه خاصيت Ca(OH)2، رطوبت، در درجات حرارت معمولي با هيدروكسيد كلسيم

 ]2[.ي و سيماني داردچسبندگ

يا به صورت آزاد در بتن  ،پوزوالن در فرآيند واكنش با هيدروكسيد كلسيم كه حاصل از واكنش هاي هيدراته شدن فازهاي اصلي سيمان بوده               

حل شدن در آب را داراست و  مي شود كه بر خالف هيدروكسيد كلسيم، كه قابليت) C-S-Hژل (وجود دارد، موجب تشكيل سيليكات كلسيم هيدراته

هيدروكسيد كلسيم و پوزوالن ها هيچكدام به تنهايي . موجب تخريب بتن مي گردد، ماده اي پايدار بوده و منجر به بهبود خواص مكانيكي بتن مي گردد

   ] 3.[دارد) دگيچسبن(خاصيت چسبانندگي ندارند، ليكن سيليكات كلسيم آبدار تشكيل شده از واكنش اين دو تركيب ارزش سيماني

. عالوه بر مالحظات اقتصادي و زيست محيطي استفاده از پوزوالن ها، بسياري از خواص بتن در نتيجه كاربرد مواد پوزوالني بهبود مي يابند               

  ] 4[.يي پوزوالن در بتن مي باشندبعضي از اين اثرات ناشي از خواص فيزيكي ذرات، شامل ريزي و شكل ذرات و بقيه ناشي از فعل وانفعاالت شيميا

به طور كلي مواد پوزوالني باعث بهبود برخي خواص فيزيكي بتن تازه مي گردند كه مي توان به افزايش زمان گيرش، چسبندگي و كارآيي،                

ر به كاهش نفوذ پذيري، كاهش تخلخل، در مورد بتن سخت شده، استفاده از پوزوالن ها منج. كاهش جداشدگي و آب انداختگي بتن اشاره كرد

به عالوه استفاده از پوزوالن ها، كاهش خوردگي . افزايش مقاومت فشاري در بلند مدت و افزايش مقاومت بتن در برابر حمالت شيميايي مي گردد

ه ويژه در بتن ريزي هاي حجيم كه كنترل پوزوالن هاي طبيعي ب. آرماتورهاي فوالدي در سازه هاي بتني در معرض حمالت شيميايي را به دنبال دارد

  ] 5[.حررات ايجاد شده طي فرآيند هيدراسيون سيمان، حائزاهميت است، مورد استفاده قرار مي گيرند

 

 

   كاربرد نانو مواد در بتندر مورد  روري بر مطالعات گذشتهم  .3

  

تجمع اين بلورها و وجود حفره هاي . هيدروكسيد كلسيم توليد مي شوندسيمان، مقادير قابل توجهي بلورهاي سوزني شكل در حين فرآيند هيدراسيون 

.   و سنگدانه ها مي شود ) (C-S-Hباعث عدم اتصال و چسبندگي مناسب بين ژل ) اليه خمير سيمان مجاور سنگدانه ها(خالي بين آنها در ناحيه انتقال 

  ] 6[.در نتيجه آغاز خرابي بتن از اين ناحيه مي گردد كه فرآيند نامطلوبي به شمار مي رودهمچنين تجمع اين بلورها منجر به تمركز تنش در ناحيه انتقال و

هنگامي كه مقداري از نانو ذرات به صورت همگن و يكنواخت در بتن پخش شوند، با توجه به سطح ويژه و انرژي سطحي بسيار زيادشان، به              

متراكم تر مي شوند  هاي هيدروكسيد كلسيم عمل مي كنند و لذا باعث شكل گرفتن يك توده به هم پيوسته ومانند هسته هايي براي تجمع و توسعه بلور

   ] 7[.كه منجر به ايجاد ريز ساختاري چگال تر، به ويژه در ناحيه انتقال مي گردد

توليد مي  ) (C-S-Hلسيم به سرعت واكنش مي دهد و ژل عالوه بر اين نانوسيليس به واسطه فعاليت پوزوالني بسيار زياد، با هيدروكسيد ك            

با پركردن خلل و فرج موجود در بتن، باعث بهبود ريز  ) (C-S-Hژل . لذا از تعداد و اندازه بلورهاي هيدروكسيد كلسيم به شدت كاسته مي شود. نمايد

  ] 7[و ] 6[.آن بهبود قابل توجهي مي يابد لذا بسياري از خواص مكانيكي بتن، به ويژه مقاومت فشاري. ساختار بتن مي گردد

نانو  باالي بسيار علت اين امر نيز سطح مخصوص. تاثير مستقيمي بر مقدار آب مورد نياز دارد ،استفاده از نانو سيليس در بتن و يا مالت سيمان        

افزايش نسبت آب به سيمان و يا استفاده از فوق  ،در نتيجه. كه باعث مي شود نانو سيليس خاصيت جذب آب بسيار زيادي داشته باشد سيليس مي باشد

 نسبت جلوگيري از افزايشه هاي مناسب، جهت حفظ كارآيي مخلوط ضروري به نظر مي رسدكه البته استفاده از فوق روان كننده به منظور روان كنند

  ] 8[.آب به سيمان، ترجيح داده مي شود

    

    برنامه آزمايشگاهي  .4

 

با  نانوسيليس نيز. ان استفاده و جايگزين سيمان مصرفي  شده استدرصد وزني سيم 20و 15، 10در اين تحقيق از پودر پوزوالن بش آقاج با نسبت هاي 

طرح  16بدين منظور . در ساخت بتن مورد استفاده قرار گرفته است )به صورت جايگزين سيمان مصرفي(درصد وزني سيمان 5/3، 5/2، 5/1 مقادير

سانتي متر جهت تعيين مقاومت فشاري  15×15×15 مكعبي به ابعادنمونه  96هيه و در مجموع جهت ساخت نمونه ها ت ACIمختلف بر اساس آيين نامه 

  . روزه بتن ساخته شده اند 28 و 7سانتي متر جهت تعيين مقاومت كششي  15×30 به ابعاد نمونه استوانه اي 96روزه و  28 و 7

 ]9[.استفاده شده است ASTMندارد و مطابق با استا )آزمايش برزيلي(از روش غير مستقيم بتن در تعيين مقاومت كششي             
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از  ،نانوسيليس حاويي در تمامي طرح ها .در نظر گرفته شده است 5/0در تمامي طرح ها ثابت و برابر )  W/cm(نسبت آب به مواد سيماني             

  . ق روان كننده استفاده شده استفو

روزه نمونه ها مورد بررسي قرار  28و  7رطوب نگهداري شده و مقاومت فشاري و كششي نمونه ها در شرايط استاندارد و در محيط كامال م             

  .گرفته است

  :الزم به ذكر است كه نامگذاري طرحها به صورت ذيل انجام شده است             

P (Natural pozzolan)  N (Nano-sio2)  

  

)Concrete(C 

  بتن معمولي  نانوسيليس  پوزوالن طبيعي بش آقاج
  

پودر پوزوالن  %10نانوسيليس و %  5/2بيانگر بتن حاوي   CN2.5P10نانوسيليس و %  5/2نشانگر بتن حاوي  CN2.5نشانگر نمونه شاهد،  Cه  عنوان مثال ب

  .بش آقاج مي باشد
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شن مصرفي نيز . مي باشد 3رمي آن برابر نو مدول ميليمتر  0-75/4و در محدودة  ASTMدانه بندي ماسه مطابق ملزومات استاندارد : مصالح سنگي-

  .ميليمتر واز نوع شكسته انتخاب گرديد 75/4-25داراي دانه بندي استاندارد 

مشخصات شيميايي و فيزيكي آن در جدول . ، محصول كارخانه سيمان سبزوار مي باشدIIسيمان مورد استفاده ، سيمان پرتلند تيپ : سيمان-               

  .نشان داده شده است  )2(و جدول  ) 1(

استخراج شده از معدن بش آقاج در حوالي شهرستان قوچان مي باشد كه از آن به منظور توليد  پوزوالن مورد استفاده، پوزوالن: پوزوالن-               

cm )سطح مخصوص بلين پوزوالن پس از آسياب .سيمان پوزوالني در كارخانه سيمان شرق استفاده مي شود
2
/gr)3460 نتايج حاصل از  ....مي باشد

قرار  Nاين پوزوالن در رده پوزوالن هاي طبيعي كالس  ASTMطبق استاندارد . آورده شده است) 3(بر روي اين پوزوالن در جدول  XRFآزمايش 

  ]2[.مي گيرد

m)و سطح مخصوص آن  10-9 (nm)اندازه ذرات نانوسيليس مصرفي، : نانوسيليس-             
2
/gr) 450-400 مي باشد. 

  .آب مصرفي آب شرب شهر مشهد مي باشد: آب-             

،  محصول شركت فارس ايران، يك افزودني فوق Conplast Sp430فوق روان كننده مورد استفاده، با عنوان تجارتي : فوق روان كننده-             

  .ين سولفونات توليد مي گرددروان كننده فاقد كلرايد بوده كه بر پايه پليمرهاي نفتال

  

        سبزوارسبزوارسبزوارسبزوار    IIتركيبات شيميايي سيمان پرتلند تيپتركيبات شيميايي سيمان پرتلند تيپتركيبات شيميايي سيمان پرتلند تيپتركيبات شيميايي سيمان پرتلند تيپ- - - - 1111جدول جدول جدول جدول 

LOI        SO3        CaO        Mgo        Fe2O3        Al2O3        SiO2 

06/1  5/2  68/63  78/2  77/3  02/5  09/21  

  

  

  سبزوارسبزوارسبزوارسبزوار    IIتيپتيپتيپتيپ    ويژگي هاي فيزيكي سيمان پرتلندويژگي هاي فيزيكي سيمان پرتلندويژگي هاي فيزيكي سيمان پرتلندويژگي هاي فيزيكي سيمان پرتلند - - - - 2222جدول جدول جدول جدول 

cm)سطح مخصوص  )دقيقه(زمان گيرش اوليه  )دقيقه(زمان گيرش نهايي
2
/gr) 

186  106  2860  

  

  

        بر روي پوزوالن بش آقاجبر روي پوزوالن بش آقاجبر روي پوزوالن بش آقاجبر روي پوزوالن بش آقاج    XRFنتايج حاصل از آناليز نتايج حاصل از آناليز نتايج حاصل از آناليز نتايج حاصل از آناليز     - - - - 3333جدول جدول جدول جدول 

LOI SO3 K2O Na2O CaO        Mgo        Fe2O3        Al2O3        SiO2        

28/2  31/1  85/0  75/1  38/5  96/3  95/3  84/18  67/60  



رانـعم دسيـگره ملي مهنـكنپنجمين                                             

، ايرانمشهد  ،فردوسي مشهد، دانشگاه 1389ارديبهشت  16تا  14  

 

  نتايج .           6

 

در اين جدول همچنين نتايج مربوط به آزمايش . زه نشان مي دهدرو 28و  7ر سنين را د نمونه ها و كششي  نتايج آزمايش مقاومت فشاري) 4(جدول 

  .الزم به يادآوري است كه به جز چهار طرح اول، درتمامي طرحها از فوق روان كننده استفاده شده است. اسالمپ نيز ثبت شده است

وزن سيمان با پوزوالن بش آقاج تغييري در % 10شود كه با جايگزين نمودن مالحظه مي  ،)4(با توجه به نتايج آزمايش اسالمپ از جدول                 

  .اسالمپ بتن به وجود نمي آيد اما افزايش درصد جايگزيني پوزوالن بش آقاج به جاي سيمان، كاهش اسالمپ بتن را به دنبال دارد

نانوسيليس به دليل خاصيت جذب آب . ان كننده، امري اجتناب ناپذير استدر مورد نمونه هاي حاوي نانو سيليس، لزوم استفاده از فوق رو                

  . لذا با افزايش درصد نانوسيليس مصرفي، مقدار فوق روان كننده نيز بايد افزايش يابد. باعث كاهش شديد اسالمپ بتن مي شود  بسيار زيادي كه دارد،

        

        مقاومت فشاري و كششيمقاومت فشاري و كششيمقاومت فشاري و كششيمقاومت فشاري و كششي نتايج آزمون اسالمپ،نتايج آزمون اسالمپ،نتايج آزمون اسالمپ،نتايج آزمون اسالمپ،    ----4444جدولجدولجدولجدول

 28كششي مقاومت 

  (Mpa) روزه

 7مقاومت كششي 

  (Mpa) روزه

 28مقاومت فشاري 

  (Mpa)روزه 

  7مقاومت فشاري 

 (Mpa)روزه 

درصد فوق روان  (Cm)اسالمپ 

 كننده

 طرح  

019/3  54/2  32.29 55/25  13  - C 

68/2  45/2  29.33 77/23  13  - CP10 

73/2  22/2  27.85 66/22  10  - CP15 

55/2  15/2  88/24  7/19  9  - CP20 

75/3  67/3  52/36  30 10  2/1%  CN1.5 

03/4  78/3  65/38  78/32  9  2%  CN2.5 

34/4  82/3  71/40  59/34  9  8/2%  CN3.5 

1/3  9/2  64/34  22/28  10  2/1%  CN1.5P10 

02/3  93/2  77/32  7/27  8  2/1%  CN1.5P15 

9/2  85/2  48/22  46/22  6  2/1%  CN1.5P20 

84/3  31/3  36 66/30  8  2%  CN2.5P10 

91/3  12/3  15/32  46/28  6  2%  CN2.5P15 

75/3  9/2  44/28  78/23  5  2%  CN2.5P20 

15/4  57/3  23/32  76/30  7  8/2%  CN3.5P10 

08/4  17/3  55/34  39/28  7  8/2%  CN3.5P15 

92/3  96/2  94/30  34/25  5  8/2%  CN3.5P20 

 

 

مالحظه مي شود كه با افزايش درصد جايگزيني پودر ) 1(با توجه به شكل . استروزه مقايسه شده  28و  7مقاومت فشاري بتن در سنين ) 1(در شكل

به  10همچنين با افزايش درصد مقدار پوزوالن مصرفي از . روزه مي باشيم 28و  7پوزوالن بش آقاج به جاي سيمان، شاهد افت مقاومت فشاري در سنين 

درصد وزني سيمان با پوزوالن، به ترتيب شاهد  20در حاليكه با جايگزين كردن . ي شوددرصد، تغيير قابل مالحظه اي در مقاومت فشاري ديده نم 15

) 1(جالب توجه ديگري كه در شكل نكته . روزه هستيم 28و  7افت مقاومت فشاري نسبت به مقاومت فشاري نمونه شاهد، در سنين % 94/22و %  89/29
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روزه قابل   7اين افزايش مقاومت فشاري به ويژه در سن . در اثر استفاده از نانو سيليس مي باشد بتن، ديده مي شود افزايش قابل مالحظه مقاومت فشاري 

  .توجه است

 

 

روزهروزهروزهروزه        28282828و و و و     7777مقايسه مقاومت فشاري بتن در سن مقايسه مقاومت فشاري بتن در سن مقايسه مقاومت فشاري بتن در سن مقايسه مقاومت فشاري بتن در سن     - - - - 1111شكلشكلشكلشكل     

  

  

% 07/26روز و  7در سن % 38/35 مي باشد كه نسبت به نمونه شاهد به ترتيب) CN3.5(نانو سيليس% 5/3بيشترين مقاومت فشاري مربوط به نمونه حاوي 

  .روز، افزايش مقاومت داشته است 28در سن 

در مورد ساير نمونه ها مالحظه مي شود كه استفاده همزمان نانوسيليس و پودر پوزوالن بش آقاج به جاي بخشي از سيمان، تا حدي افت               

افت % 89/22روزه نسبت به نمونه شاهد  7كه مقاومت فشاري آن در سن  CP20ن مثال نمونه به عنوا. مقاومت ناشي از كاربرد پوزوالن را جبران مي كند

به همين ترتيب با افزايش درصد  .كاهش مي يابد% 1/12نانو سيليس به جاي سيمان، اين افت مقاومت به % 5/1،  تنها با جايگزين كردن داشته است

  . بهبود مقاومت فشاري بتن مي باشيمپوزوالن، شاهد  20%نانوسيليس در نمونه هاي حاوي 

مثبت به ترتيب  بيانگر  عالمت منفي و. درصد تغييرات مقاومت فشاري نمونه هاي مختلف را نسبت به نمونه شاهد نشان مي دهد) 5( جدول              

  .ه نمونه شاهد مي باشدمقاومت  فشاري نسبت ب كاهش  و افزايش

بر  بش آقاج همانگونه كه مالحظه مي شود، استفاده از پوزوالن. روزه مقايسه شده است 28و  7ت كششي نمونه ها در سنين مقاوم) 2(در شكل               

افت  ميزان ليكن. روزه باعث كاهش مقاومت كششي بتن مي شود 28و  7مقاومت كششي بتن همانند مقاومت فشاري آن تاثير گذار بوده و در سنين 

  . نسبت به نمونه شاهد نيست نمونه هاي حاوي پوزوالن افت مقاومت فشاري مقاومت كششي به اندازه

  .  نكته جالب توجه ديگر، افزايش قابل توجه مقاومت كششي نمونه هاي حاوي نانوسيليس نسبت به نمونه شاهد مي باشد             

اين . روز مي باشد 7افزايش مقاومت نسبت به نمونه شاهد در سن % 39/50با   CN3.5بيشترين درصد افزايش مقاومت كششي مربوط به نمونه              

  .افزايش مقاومت كششي داشته است% 75/43روز نيز نسبت به نمونه شاهد  28نمونه در سن 

. الن بش آقاج شده استاز نتايج بدست آمده روشن است كه استفاده از نانو سيليس باعث بهبود مقاومت كششي نمونه هاي حاوي پودر پوزو             

    .محسوس تر است CN3.5P20 و CP20، CN1.5P20، CN2.5P20هاياين امر به ويژه  با مالحظه نتايج مربوط به مقاومت كششي نمونه 
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        تغييرات مقاومت فشاري نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت فشاري نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت فشاري نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت فشاري نسبت به نمونه شاهد) ) ) ) 5555((((جدولجدولجدولجدول

  روزه 28سن   روزه 7سن    طرح

CP10 96/6%-  16/9%-  

CP15 3/11%-  75/13%-  

CP20 89/22%-  94/22%-  

CN1.5 4/17+%  1/13+%  

CN2.5 29/28+%  69/19+%  

CN3.5 38/35+%  07/26+%  

CN1.5P10 45/10+%  27/7+%  

CN1.5P15 41/8+%  48/1+%  

CN1.5P20 1/12%-  7/8%-  

CN2.5P10 20+%  48/11+%  

CN2.5P15 39/11+%  43/0%-  

CN2.5P20 93/6%-  92/11%-  

CN3.5P10 39/20+%  185/0%-  

CN3.5P15 11/11+%  7+%  

CN3.5P20 ٨٢/٠%-  18/4%-  

  

  
  ههههروزروزروزروز        28282828و و و و     7777اومت كششي بتن در سن اومت كششي بتن در سن اومت كششي بتن در سن اومت كششي بتن در سن مقايسه مقمقايسه مقمقايسه مقمقايسه مق    - - - - 2222شكلشكلشكلشكل
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مثبت به ترتيب  بيانگر كاهش  و  عالمت منفي و. كششي نمونه هاي مختلف را نسبت به نمونه شاهد نشان مي دهد درصد تغييرات مقاومت) 6(جدول

  .ه شاهد مي باشده نمونمقاومت كششي نسبت ب افزايش

  

 تغييرات مقاومت كششي نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت كششي نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت كششي نسبت به نمونه شاهدتغييرات مقاومت كششي نسبت به نمونه شاهد) ) ) ) 6666((((جدولجدولجدولجدول

  روزه 28سن   روزه 7سن    طرح

CP10 54/3%-  23/11%-  

CP15 6/12%-  57/9%-  

CP20 35/15%-  53/15%-  

CN1.5 49/44+%  21/24+%  

CN2.5 82/48+%  48/33+%  

CN3.5 39/50+%  75/43+%  

CN1.5P10 17/14+%  68/2+%  

CN1.5P15 35/15+%  033/0+%  

CN1.5P20 2/12+%  94/3+%  

CN2.5P10 31/30%  19/27+%  

CN2.5P15 83/22+%  51/29+%  

CN2.5P20 17/14+%  21/24+%  

CN3.5P10 55/40+%  46/37+%  

CN3.5P15 88/24+%  14/35+%  

CN3.5P20 53/16+%  83/29+%  

  
  

  گيرينتيجه  .7
نتايج آزمايشات  . روزه مي باشيم 28و  7جاي بخشي از سيمان مصرفي شاهد افت مقاومت  فشاري و كششي بتن در سنين با جايگزين نمودن پودر پوزوالن بش آقاج به  ----

روزه  فعاليت پوزوالن بش آقاج چندان زياد نمي باشد و نمي تواند افت مقاومت فشاري ناشي از كاهش سيمان مصرفي را جبران  28حاكي از آنند كه در يك دوره 

در اين سنين واكنش پوزوالني به . روزه، تنها خاصيت ريز پركنندگي آن مي باشد 28و  7نظر مي رسد تنها ويژگي بارز پودر پوزوالن بش آقاج در بتن در سنين  به . نمايد

  .نحو مطلوب  انجام نمي پذيرد

بيشترين مقاومت فشاري   داراي CN3.5هاي ساخته شده، نمونه  از ميان تمامي نمونه. نانو سيليس باعث افزايش قابل توجه مقاومت كششي و فشاري بتن مي شود----

پوزوالني بسيار زياد نانوسيليس نسبت به پوزوالن بش آقاج مي ، فعاليت علت افزايش قابل توجه مقاومت فشاري و كششي بتن هاي حاوي نانوسيليس. وكششي مي باشد

در اين سطوح، قابليت فعاليت پوزوالني بسيار بااليي فراهم شده و ذرات . سطوح عظيمي را ايجاد نموده استبه نظر مي رسد اندازهاي بسيار ريز ذرات نانو سيليس، . باشد

توليد مي شود كه ) C-S-Hژل (سيليكات كلسيم هيدراتهنانو سيليس به سرعت با هيدروكسيد كلسيم آزاد شده ناشي از فرايند هيدراسيون سيمان، واكنش داده و 

اصالح ريز ساختار بتن توسط ذرات نانو سيليس مي باشد كه نكته ديگري كه نبايد از نظر دور نگه داشته شود،  .تن ايفا مي نمايدنقش مهمي درمقاومت ب

  .تاثير انكار ناپذيري بر بهبود خواص مكانيكي بتن دارد

  .سبت به نمونه شاهد، به نحو مطلوبي جبران مي نمايداستفاده از نانو سيليس افت مقاومت فشاري و كششي نمونه هاي حاوي پودر پوزوالن بش آقاج را ن- - - - 
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اين افت اسالمپ با افزايش درصد استفاده از . استفاده از پودر پوزوالن بش آقاج به جاي بخشي از سيمان مصرفي، باعث كاهش اسالمپ بتن مي شود-

 .پود پوزوالن بش آقاج محسوس تر مي شود

بسيار زياد ) جذب آب(ي بتن حاوي نانوسيليس، افت شديد اسالمپ بتن، ناشي از خاصيت آبدوستي نكته قابل توجه در هنگام ساخت نمونه ها-

لذا استفاده از فوق روان كننده هاي مناسبي كه اوال كارايي مورد نظر را فراهم نمايند و ثانيا با ذرات نانو سيليس وارد واكنش نشوند . نانوسيليس مي باشد

 . شديليس به يكديگر نشوند، امري ضروري مي بايا باعث چسبيدن ذرات نانوس و

  
 

  قدرداني  .8
 

پرسنل آزمايشگاه همچنين محترم و ام شده است كه بدينوسيله از مديرعاملاين پژوهش با حمايتها و مساعدت هاي بيدريغ شركت  بنيان بتن مشهد انج

  .  كارخانه سيمان شرق، جناب آقاي مهندس جاللي تقدير و تشكر مي گرددهمچنين از كمك هاي بيدريغ مسئول آزمايشگاه . بنيان بتن قدرداني مي شود
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