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چکیده
یکی از جدیدترین نوآوری های فناوری نانو استفاده از میکرو نانو حباب ها (میناب) به عنوان جایگزین آب در بتن می باشد .استفاده از
میناب به عنوان جایگزین آب مصرفی در بتن می تواند در خصوصیات بتن اثرات ویژه ای داشته باشد .که بعضا این اثرات می تواند در
جهت بهبود یا تضعیف خصوصیات بتن سخت شده و بتن در حالت خمیری باشد .با توجه به مشخصات فوق روان کننده ها ،استفاده از
آن ها می تواند نقش موثری در کاهش اثرات بعضا منفی میناب در خصوصیات بتن داشته باشد .در این پژوهش به منظور بررسی اثرات
جایگزین میناب با آب در بتن در حضور درصد های مختلف روان کننده در مرحله ی اول تاثیر میناب بر زمان گیرش ،جریان مالت
سیمان و مقاومت فشاری مالت سیمان بررسی می گردد .بدین منظور تعداد  16نمونه آزمایشگاهی سوزن ویکات 84 ،نمونه
آزمایشگاهی مالت فشاری سیمان و  16نمونه جری ان مالت سیمان به ترتیب به منظور بررسی زمان گیرش ،مقاومت فشاری و جریان
سیمان با درصد های مختلف فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر ( 5.0 ،5.0و  )1.8در حضور و عدم حضور میناب آزمایش شد.
نتایج نشان می دهد که فوق روان کننده باعث شد زمان گیرش افزایش چند ساعته بیابد و فوق روان کننده توانست کاهش جریان
مالت سیمان با میناب را بهبود ببخشد .همینطور مقاومت فشاری با میناب نسبت به آب در سنین  7و  84روز افزایش داشت .مقاومت
فشاری مالت سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده نسبت به مالت سیمان با آب در حضور فوق روان کننده در سنین  7و  84روز
افزایش داشته است که بیشترین مقاومت در  5.0درصد فوق روان کننده رخ داد که در سن  7روز  81درصد افزایش و در سن  84روز
 15درصد افزایش داشتیم.

کلمات کلیدی :مالت سیمان ،مقاومت فشاری ،زمان گیرش ،میناب

 .5مقدمه

تکنولوژی نانو توسط ریچارد فیمن و مقاله معروف آن در سال  1000با نام "اتاق های زیادی در کف وجود دارد" معرفی
گردید [1].نانوتکنولوژی یک شاخه نو ظهور در علم است که در ارتباط با فهمیدن و کنترل کردن مواد در ابعاد نانو می باشد .به
طور مثال به مواد در ابعاد بین تقریبا  1تا  155نانومتر ،نانو مواد گفته می شود .نوآور بودن فناوری نانو به طور چشمگیری،
نوآوری فناوری سایر صنایع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .این امر فناوری نانو را به یک فناوری عام تبدیل می کند که در آن
دگرگون سازی خالقانه وجود داشته و نوآور بودن بسیار حایز اهمیت است] .[8در صنعت ساخت و ساز طیف وسیعی از مواد
 1میناب
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مورد استفاده قرار می گیرند که بسته به کاربردشان بایستی دارای خواص ویژه ای باشند .پس از موفقیت نانو سیلیس ،بسیاری
از نانو ذرات برای استفاده در بتن توسعه داده شدند ،نانو آلومینا ،نانو لوله کربنی و پلی کربوکسیالت و نانو کائویلن و میناب 8از
نمونه نانو موادی مصرفی در بتن هستند .برای بهبود کیفیت بتن سخت شده  ،کاهش نسبت آب به سیمان از ابتدای قرن
بیستم در دستور کار ساخت بتن پایاتر و مقاومتر و با نفوذپذیری کمتر بوده و می باشد .همواره این کاهش  W/Cبه کاهش
کارآیی و روانی بتن منجر می شد و تضادی وجود داشت که حل آن در گرو تغییر روش های ساخت و اجرا بود اما تا بکارگیری
مواد کاهنده آب ( روان کننده) تحول اساسی و عظیمی رخ نداد  .استفاده همزمان از چند ماده نانو و فوق روان کننده ها در
بتن باعث بهبود مشخصات بتن گردیده است .که در ادامه به مطالعات برخی از پژوهشگران در موارد استفاده از نانو مواد و فوق
روان کننده ها می پردازیم.
 -2-5پژوهش های اخير:

افزودن نانو سیلیس به بتن موجب افزایش مقاومت فشاری ،کششی و خمشی ،کاهش زمان گیرش و کاهش نفوذپذیری آب
درون بتن و همچنین مقاومت باالتر در برابرحمله های شیمیایی می شود .آزمایش هایی که بر روی نانو سیلیس انجام شده ،
نشان داده اند که این ذرات نه تنها برای محیط زیست مشکل ساز نیستند بلکه نتایج بهتری در مقایسه با میکرو سیلیس ارائه
می کنند] .[3در استفاده %0ای نانو سیلیس در بتن با عملکرد خیلی باال ،اسالمپ از  33.70سانتیمتر به طور قابل توجهای به
 88.0سانتیمتر کاهش مییابد ،که منجر به کاهش کارایی بتن میشود].[8
السید عبدل رئوف و همکاران در سال  8518نشان دادند که با اضافه کردن  5.8و  5.4درصد فوق روان کننده ی پلی
کربوکسیلیک نسبت به وزن سیمان به ازای صفر تا  3درصد نانو سیلیکا مقاومت فشاری افزایش می یابد[0].
حبشی و احدیان در سال  8518نشان دادند  5.8درصد نانو سیلیکا و  5.4درصد فوق روان کننده از مقدار سیمان ،مقاومت
فشاری و خمشی  84 ،7و  88روزه بتن افزایش می دهد[6].
در سال  8510شیخ و ساپیت نشان دادند که حضور فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیالت و نانو رس و نانو سیلیکا
مقاومت های اولیه مالت سیمان را  86تا  84درصد افزایش می دهد[7].
با بهبودبخشی دمایی ،با افزایش دما از  80تا  805درجه سانتی گراد ،در استفاده های  1 ،5و %8ای وزنی نانوآلومینا در
عدم حضور فوق روانکننده ،افزایش مقاومت فشاری  %31.53 ،%15.40و  %85.33و افزایش مقاومت فشاری ،%80.88
 %80.78و  %84.80در حضور فوق روانکننده بدست آمده است].[4
طبق آزمایش های نظری و همکارانش ،بکار گیری حداکثر  nano-Fe2O3 %8در بتن باعث کاهش زمان گیرش اولیه و
نهایی بتن و افزایش مقاومت کششی و خمشی آن می گردد .درصد بهینه برای افزایش مقاومت خمشی و کششی  %1است که
بیشترین مقاومت را باعث میشود .افزایش مقاومت خمشی بدلیل مصرف سریع  Ca(OH)2که در طی هیدراتاسیون سیمان
پرتلند شکل گرفته است].[0
طبق آزمایش های انجام شده عارفی و همکاران  ،با افزودن میناب  ،اسالمپ بتن کاهش می یابد .مقاومت فشاری،
کششی ،خمشی بتن افزایش می یابد.و زمان گیرش اولیه و ثانویه سیمان را کاهش می دهد[15].
در این پژوهش قصد داریم تاثیر همزمان میناب و فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر در سه درصد  5.0و  5.0و
 1.8نسبت به وزن سیمان بر مقاومت فشاری مالت سیمان و زمان گیرش بررسی کنیم.

Micro- nano bubble(MNB) 2
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 .2مواد و روش ها:

برای مطالعه تاثیر همزمان میناب و فوق روان کننده یک سری آزمایش در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و اجرا شده است و
تمامی آزمایش ها در آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شده است .ابتدا آزمایشات با آب
معمولی انجام شده سپس با میناب انجام میشود و باهم مقایسه می شود .مواد استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر می
باشد:
 -5-2سيمان :سیمان پرتلند تیپ  8مطابق استاندارد  340ملی ایران ساخته شده توسط شرکت سیمان شاهرود برای
ساخت مالت و خمیر سیمان استفاده شده است.
 -2-2آب :آب استفاده شده در این تحقیق از آب لوله کشی شهری شهرستان شاهرود می باشد .میناب به روش
هیدرودینامیکی توسط  Iranian patent #83998تولید می شود و مورد استفاده قرار گرفت .که مشخصات فیزیکی و شیمیایی
آب و میناب در جدول  1نشان داده شده است.
جدول -1مشخصات اولیه آب معمولی و میناب
آب معمولی

میناب

موارد اندازهگیری

80.1

80.0

دما()°C

4.17

4.38

035

1560

Ph
قابلیتهدایتالکتریکی ()µs/cm

1.08

80.18

کدورت()ntu

1.06

1.07

نیترات()mg/lit

155.0

155.8

سولفات()mg/lit

83.6

83.7

کلر()mg/lit

 -9-2مصالح سنگي :ماسه بکار رفته شده در مالت سیمان سیلیسی می باشد ،که عبوری از الک  35و مانده روی الک 05
می باشد و دانه بندی آن مطابق استاندارد  ASTM C778است.
 -4-2افزودني كاهنده آب :افزودنی مورد استفاده از نوع فوق روان کننده 3بر پایه پلی کربوکسیالت اتر با وزن مخصوص
 1.1کیلوگرم بر لیتر و از افزودنی های نوع  Gمطابق  ASTM C494و استاندارد ملی ایران  ISIRI 2930می باشد.

شکل  -1افزودنی کاهنده ی آب

 -1-2آزمایش های بر روی سيمان :ابتدا با استفاده از استاندارد  ASTM C187غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی با نسبت
آب به سیمان  5.80بدست آمد خیمر سیمان را درست کردیم ،سپس براساس استاندارد  ASTM C191زمان گیرش سیمان

Super plastizer (SP) 3
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اندازه گیری شد و درصد های مختلف از فوق روان کننده را به آن اضافه کردیم.جدول  8مقادیر سیمان و آب و فوق روان
کننده را برای آزمایش زمان گیرش سیمان نشان می دهد .تعداد نمونه ها برای زمان گیرش  16می باشد.

شکل  -8خمیر سیمان در حضور فوق روان کننده
جدول -2مقادیر سیمان و آب و فوق روان کننده
آب)(gr

سیمان)(gr

مقدار (gr) SP

168.0

605

168.0

605

0
 5.0درصد وزن سیمان= 3.80

168.0

605

 5.0درصد وزن سیمان= 0.40

168.0

605

 1.8درصد وزن سیمان= 0.1

 -1-2آزمایش جریان سيمان هيدروليکي:

تهيه مالت :مالت سیمان طبق روش ارائه شده در  ASTM C305ساخته شد سپس با توجه استاندارد ملی ایران
 2930برای کمترین درصد فوق روان کننده  18درصد کاهش آب در نظر گرفته شد و بقیه درصد های کاهش آب با آزمون و
خطا بدست آمد که برای صحت سنجی آن آزمایش جریان مالت سیمان هیدرولیکی با توجه به استاندارد ASTM C1437
انجام شد.جدول  3طرح مخلوط مالت سیمان برای آزمایش جریان مالت سیمان در حضور درصد های مختلف فوق روان کننده
نشان می دهد .تعداد نمونه ها برای جریان سیمان هیدرولیکی در مجموع  16می باشد.
ISIRI

جدول -3طرح مخلوط مالت سیمان برای آزمایش جریان مالت سیمان
ماسه)(gr

آب)(gr

درصد کاهش آب

سیمان)(gr

مقدار )SP(gr

1870

888

055

5.5

5.5

1870

818.06

055

18درصد

5.0درصد سیمان= 8.0

1870

144.76

055

88درصد

 5.0درصد سیمان= 8.0

1870

107.3

055

 30درصد

 1.8درصد سیمان = 7

 -7-2تعيين مقاومت فشاری مالت سيمان :این آزمایش طبق استاندارد  ASTM C109بر نمونه های مکعبی  05میلیمتری
در روزهای  7و  84انجام شده است .نسبت آب به سیمان  5.840ثابت نگه داشته شده است .نمونه ها توسط جک هیدرولیکی
کامپیوتری ساخت شرکت  Toni Technicتست شده است .تعداد نمونه در هر مقاومت  3تا می باشد که در کل  84تا نمونه
برای این آزمایش ساخته شد .جدول  8طرح مخلوط مالت سیمان برای آزمایش مقاومت فشاری نشان می دهد.
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جدول -4طرح مخلوط مالت سیمان برای آزمایش مقاومت فشاری
سیمان)(gr

ماسه )(gr

آب )(gr

647.0

181.80

805

738.1

156.7

885

18درصد

760.8

08.04

100

88درصد

 5.0درصد سیمان= 8.80

417.8

74.41

168.0

 30درصد

 1.8درصد سیمان = 3.0

درصد کاهش آب

مقدار )SP(gr

5.5

5.5
5.0درصد سیمان= 1.80

 .9نتایج و بحث:

 5-9زمان گيرش :زمان گیرش اولیه خمیر سیمان حاوی میناب حدود  35دقیقه و زمان گیرش ثانویه حدود  80دقیقه
کاهش یافت (شکل  .)3با اضافه کردن فوق روان کننده زمان گیرش اولیه و ثانویه خمیر سیمان با آب و میناب به سمت جلو
پیش رفت و هرچه مقدار فوق روان کننده بیشتر بود این زمان بیشتر بود (شکل  8و  .)0در مقایسه میناب و آب در حضور
درصد های مختلف فوق روان کننده می توان گفت در درصد های  5.0و  5.0ابتدا اثر میناب عمل می کند و باعث کاهش
گیرش سیمان شده است ولی با گذشت زمان این اثر از بین می رود و اثر فوق روان کننده جایگزین آن می شود .اما در درصد
 1.8درصد این قضیه برعکس شده و ابتدا فوق روان کننده عمل می کند سپس با گذشت زمان میناب اثر می کند و باعث
کاهش زمان گیرش می شود(.شکل )6

شکل -3مقایسه زمان گیرش سیمان حاوی میناب و آب معمولی

 2-9جریان مالت سيمان :در این پژوهش به ازای استفاده از هر درصد از فوق روان کننده مقداری کاهش آب فرض شده
است که برای صحت سنجی آن آزمایش جریان مالت سیمان انجام شد .نتایج نشان می دهد این فرض تقریبا درست و قابل
قبول است زیرا جریا ن سیمان در حضور فوق روان کننده تقریبا برابر جریان سیمان بدون فوق روان کننده است .همچنین
همانطور که انتظار می رفت میناب جریان مالت را کاهش داد ولی این کاهش را فوق روان کننده بهبود داد(.شکل )7
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شکل  -8مقایسه زمان گیرش سیمان با آب معمولی در حضور درصد های مختلف فوق روان کننده

شکل  -0مقایسه زمان گیرش سیمان با میناب در حضور درصد های مختلف فوق روان کننده

شکل  -6مقایسه زمان گیرش سیمان با آب و میناب در حضور درصد های مختلف فوق روان کننده
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شکل  -7صحت سنجی مقدار آب کاهش داده شده برای فوق روان کننده

 9-9آزمایش مقاومت فشاری مالت سيمان :با توجه به طرح مخلوط مالت سیمان برای آزمایش مقاومت فشاری نتایج نشان
داد که حضور میناب در مالت سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری  7و  84روزه مالت سیمان می گردد .همینطور مالت
سیمان با میناب در حضور فوق روان کننده باعث افزایش مقاومت فشاری  7و  84روزه شده است .اما این افزایش مقاومت با
گذشت زمان کمتر می شود (شکل  .)4روند کسب مقاومت مقاومت فشاری مالت حاوی میناب و آب معمولی در حضور
درصدهای مختلف فوق روان کننده در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  -4مقاومت فشاری مالت سیمان با آب و میناب در حضور درصد های مختلف فوق روان کننده در سنین  7و  84روزه

شکل  -0روند کسب مقاومت فشاری مالت سیمان حاوی میناب و آب در حضور درصد های مختلف روان کننده
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 تعدادی نمونه با مشخصات گفته شده در این تحقیق،در این پژوهش به بررسی اثرات میناب و فوق روان کننده بر بتن
ساخته شده که نتایج نشان می دهد میناب باعث کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه شده که این امر باعث می شود مالت
 این.سریعتر خود را بگیرد و سریعتر به مقاومت دست یابد که باعث افزایش مقاومت فشاری مالت در سنین اولیه شده است
 روزه مقاومت7  همانطور که در نتایج پیداست در سن.افزایش با مرور زمان کم می شود و ا ثر میناب کم تر به چشم میاید
 درصد در7  درصد افزایش نسبت مالت سیمان با آب معمولی داشته است و این افزایش به16 فشاری مالت سیمان با میناب
. روزه کاهش پیدا کرده است84 سن
 کارایی و جریان مالت سیمان کاهش پیدا می کند که برای بهبود آن از فوق روان،به دلیل گیرش سریع سیمان با میناب
 درصدی در81  درصد فوق روان کننده با افزایش5.0 کننده استفاده شد که نتایج نشان داد بیشترین مقاومت فشاری بهینه در
 درصد افزایش و14  روزه7  درصد مقاومت فشاری در سن5.0  در. مشاهده شد84  درصدی در سن15  روزه و افزایش7 سن
 درصد مقاومت فشاری به دلیل کاهش شدید سیمان کمتر از حالت1.8  درصد افزایش داشت و همینطور در7  روزه84 در
 درصد0  روزه84  درصد افزایش و18  روزه7 بدون فوق روان کننده شد و مقاومت فشاری آن مالت سیمان با میناب در سن
 روزه نشان می دهد که این افزایش مقاومت7  روزه نسبت به مقاومت فشاری84  این کاهش مقاومت فشاری.افزایش داشت
،فشاری به مقدار سیمان هم بستگی دارد هرچقدر سیمان کم باشد این افزایش کمتر بوده و در طی زمان سریعتر این افزایش
.کاهش می یابد
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