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خالصه

هاي روشژئوتیکنیکمهندسیدیدگاهاز .استگرفتهقراراستفادهموردخاكبهسازيبرايمتفاوتیهايروشدوربسیارهايگذشتهاز

موثر وشیمیاییروشیک.شوندمیتقسیمخاكتسلیحهايروشوشیمیاییهايروشمکانیکی،هايروشکلیدستهسهبهخاكبهسازي

ثیر نانو سیلیس به عنوان یک ماده پوزوالنی، آزمایش در این پژوهش به منظور بررسی تأ. باشدسیمان میونانو سیلیسازاستفادهخاكبیتبراي تث

، ترتیب درصد 90درصد وزنی سیمان در تراکم 9و  7، 5درصد وزنی نانو سیلیس و  5و  3، 1هاي حاوي مقاومت فشاري تک محوري بر نمونه

مختلفهاينمونهرويبرشدهانجامآزمایشات. همچنین اثر زمان عمل آوري بر روي نمونه هاي مذکور ارزیابی گردیده است. ده استداده ش

.دهدمینشانراسیماننانو سیلیس باافزودناثردرمحوريتکافزایش مقاومت،آزمایشگاهشده درآماده

  ، زمان عمل آوري، ماسه سواحل خزرمحصور نشده فشاري تک محوره مقاومتسیمان، نانو سیلیس،  :کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

  

مون ساخته بکارگیري مواد با ساختارهاي بر پایه نانومتر، دانش بشر را به سمت توسعه و ارائه راه حل هایی براي تولید محصوالت برتر در آینده رهن 

نانو در کلیه زمینه هاي دانش و فناوري، موج جدیدي با هدف بکارگیري این فناوري در  با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم. است

نشانخودازايتودهموادوهااتمبامتفاوتیبسیارفیزیکیرفتاراغلبنانويمحدودهدرمواد. عرصه هاي عملی و فنی مهندسی شکل گرفته است

  .کردبینیپیشبزرگترهايمقیاسدرموادهايویژگیبهتوجهباضرورتًاتواننمیرامقیاسنانوموادخصوصیات.دهندمی

وي آن امکان پذیر باشد اصالح خاك با استفاده از مواد افزودنی ر یکی از روش هاي بهبود خصوصیات خاك و تبدیل زمین به جائیکه ساخت و ساز بر

افزودنی هاي استفاده شده در گذشته شامل . یک ماده دیگر ارتقاء می یابد در این روش خصوصیات مهندسی خاك با مخلوط شدن با. به آن است

کاهش  ،با افزودن این مواد به خاك، می توانیم به اهداف افزایش مقاومت. سیمان،  قیر، آهک، کلرید کلسیم و خاکستر آتشفشانی و غیره می باشند

  .]1- 3[دست یافت  کاهش نفوذپذیريو  افزایش دوام ،کاهش خوردگی ،)کنترل تورم و انقباض(پایداري حجمی  ،نشست/ تغییر شکل پذیري

موردقدیمیهايروشجزءسیمانبوسیلۀشیمیاییتثبیت.]4[گیردمیقراراستفادهموردخاکهااغلبمورددر،شیمیاییروشبهخاكثبیتت

-8[استگرفتهصورتکنندهتثبیتمادةیکبعنوانسیمانازتفادهاسزمینۀدرزیاديتحقیقاتومطالعات.استخاكکاراییبهبودبراياستفاده

میآنمهندسیخصوصیاتبهبودوخاكشکنندةرفتاروسختیافزایشسببخاكبهسیمانافزودنکهدادنشانمحققانتحقیقاتنتایج . ]5

موادتشکیلوسیمانهیدراتاسیوننتیجۀدرسیمانشدنسختعلتبهاساسًاسیمانباشدهتثبیتخاکهايمهندسیخصوصیاتبهبود .شود

                                               
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل١
٢

  نوشیروانی بابلخاك و پی دانشگاه صنعتی - دانشجوي کارشناسی ارشد عمران
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 ,استشدهتعریفسیمانباخاكواکنشمکانیزممختلفطرقبه .استخاكدرموجودرسذراتوشدههیدراتهسیمانبیناضافیسیمانی

  . ]9[شودمیونهیدراتاسیفرآیندبهمنجرشوندمیاضافهرسخاكبهآبباکهسیمانیکهاستاینبهاعتقاداما

در سیمان و بتن انجام گرفته است ) Fe2O3(و نانو اکسید آهن ) SiO2(مطالعات گسترده اي بروي استفاده نانو ذرات اکسیدي به خصوص نانو سیلیس 

مطالعاتی بروي ]. 11[است  در بخش مصالح ساخت و ساز از نانو سیلیس به دلیل عملکرد بهتري که نسبت به میکروسیلیس دارد استفاده شده ̋اخیرا]. 10[

سیلیس می فعالیت پوزوالنی نانو ذرات سیلیس انجام گرفته است که در آن نشان داده شده است که فعالیت پوزوالنی نانو سیلیس بسیار بیشتر از میکرو

الیی که دارند سرعت هیدراسیون سیمان را که نانو ذرات سیلیس بطور یکنواختی در مالت سیمان پراکنده می شوند، بدلیل فعالیت باهنگامی]. 12[باشد 

از آنجائیکه نانو ذرات سیلیس به عنوان یک شتاب دهنده ]. 13[افزایش می دهند که این منجر به افزایش مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت آن می شود 

چندین ]. 14[ر مصالح سیمانی ایجاد می کنند عمل می کند، حتی در زمان هاي کوتاه عمل آوري، ساختار هاي متراکم و یکنواخت بهتري در ساختا

. روز افزایش می یابد 3، بنابراین خصوصیات مکانیکی در ]15[نویسنده نشان داده اند که ذرات نانو سیلیس فرآیند هیدراسیون را افزایش می دهند 

له نشان می دهد که مقادیر زیاد نانو این مسأ. ري شده استفت مقاومت فشاسیمان باعث ا- افزودن نانوذرات سیلیس باالتر از مقدار بهینه به مخلوط ماسه

چراکه وقتی مقدار نانو ذرات سیلیس زیاد می باشد به سختی می توانند بطور یکنواخت پراکنده . ذرات سیلیس منجر به کاهش مقاومت فشاري می شود

̋ تواند تشکیل شود و نهایتاختی نمیمیکروساختار هیدراته شده یکنوادر نتیجه کنند واحیه ضعیف به شکل تخلخل ایجاد میبنابراین آنها یک ن. شوند

  .ش مقاومت فشاري محتمل خواهد بودکاه

کلیه آزمایشات انجام شده بر مقاومت فشاري محصور نشده شامل فرآیند پر هزینه و پیچیده ساخت سیلیس کلوئیدي و سپس تبدیل آن به ژل 

رفت روز افزون علم نانو تکنولوژي در میهن عزیزمان، توانایی تولید پودر نانو سیلیس فراهم آمده که داراي با توجه به پیش. باشدسیلیس کلوئیدي می

  . باشد به همین جهت در این پژوهش از پودر نانو سیلیس ساخته شده در کشورمان استفاده گردیده استکیفیت خوب و قیمت مناسب می

 3، 1هاي حاوي یلیس به عنوان یک ماده پوزوالنی، آزمایش مقاومت فشاري تک محوري بر نمونهدر این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانو س

ترتیب   14و  7در سنین  همچنین اثر زمان عمل آوري . ، ترتیب داده شده است90درصد وزنی سیمان در تراکم 9و  7، 5درصد وزنی نانو سیلیس و  5و 

  .ارزیابی گردیده است بر روي نمونه هاي مذکور . داده شده است

  

استفادهموردمصالح  .2

  ماسه  .1.2

1شکلدرخاكنوعاینبنديدانهنمودار.استشدهآوريجمعمازندراناستاندرواقعدریاي خزر سواحلازتحقیق،ایندرشدهاستفادهماسه

این خاك در سیستم طبقه بندي متحد جزء خاك . ورده شده استآ 1در جدول  )2شکل (بر روي ماسه  نتایج آزمایشات شاخص .استشدهدادهنشان

SP آیدبه حساب می.  
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  بنديدانهنمودار–1شکل 

  

  سواحل خزرمشخصات فیزیکی ماسه- 1جدول 

  مشخصات فیزیکی ماسه

2.75  
SG  

2.128  
uC  

1.322  
CC  

  

  نانو سیلیس  .2.2

مشخصات . خریداري شده است نوین فدك اصفهان باشد، که از شرکتاستفاده شده در این مطالعه به شکل پودر سفید رنگ می )2شکل(نانو سیلیس

  .تمایل به واکنش داردباشد و به شدت نانو سیلیس مصرفی آمورف بوده و داراي سطح ویژه باالیی می. آورده شده است 2نانو سیلیس در جدول 

  

  

              
  ماسه ، سیمان،نانو سیلیس–2شکل 

  

  

  مشخصات نانو سیلیس- 2جدول 

  مشخصات فیزیکی نانو سیلیس
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  درجه خلوص  درصد+ 99

  میانگین اندازه ذرات  نانو متر 20-30

( )m g2193  مساحت سطح ویژه  

( )kg m3170  چگالی  

  

  سیمان  .3.2

  

لیه و نهایی به بوده و زمان گیرش او 3.15دانسیته نسبی سیمان مذکور . باشدمی) نکا(سیمان مصرفی از نوع سیمان تیپ دو کارخانه سیمان مازندران 

خواص شیمیایی این . گیرداده قرار میعبور داده شده و سپس مورد استف 200سیمان مصرفی در ابتدا از الک نمره . باشددقیقه می 180و  100ترتیب 

  .آورده شده است 3سیمان در جدول 

  

  

  

  

  مشخصات سیمان مصرفی- 2جدول 

  ترکیب شیمیایی  درصد  ترکیب شیمیایی  درصد

64.07  CaO21.25  SiO2

1.20  MgO  4.95  Al2O3

2.04  SO33.19  Fe2O3

0.38  NaO30.63  K2O

  

  آب  .4.2

  .باشد که از آزمایشگاه شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تهیه گردیدآب مصرفی در آزمایش از آب مقطر می

  

  هانمونهساختروش  .3

سببکهطوريبهپایینسرعتبارا با ماسه به صورت خشک به وسیله همزن برقینانو سیلیس دقیقه  40به مدت ابتدا  نمونهسازيآمادهجهت

پس از آن . یابددقیقه اختالط ادامه می 10گردد و به مدت سیمان به مخلوط اضافه می مخلوط کرده، سپس نگرددغبارشکلبهنانو سیلیسجداسازي

ي همگن هادهیم تا به نمونهدقیقه فرآیند اختالط را با همزن برقی ادامه می 30ه و به مدت داضافه کر و سیمان ماسه ،آب مقطر را به مخلوط نانو سیلیس

میلیمتر به روش تراکم استاتیکی  78و ارتفاع  38هایی به قطر از مخلوط مذکور نمونه. در پایان، مخلوط یکنواخت و بدون کلوخه خواهیم داشت.برسیم

حرکت دستگاه سرعت . روزه انجام پذیرفت 14و  7آوري   آزمایش مقاومت فشاري در سنین عمل اختالطهاي براي هر یک از درصد.شودساخته می

براي کنترل نتایج آزمایشات تکرار پذیري بر روي هر یک از . اندها به صورت مورب گسیخته شدهمیلیمتر بر دقیقه انتخاب گردید و تمامی نمونه 1.2

  .اي ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته استسه نمونه استوانه اختالطهاي درصد

  

  تفسیرونتایج  .4

روزه به  14و  7به ترتیب در سنین  و سیمان سیلیسرات مقاومت فشاري نهایی نمونه هاي حاوي درصدهاي مختلفی از نانوذرات تغیی4و 3در اشکال 

  .نشان داده شده استدرصد  90ازاي تراکم
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۵

  
  روز 7زمان عمل آوري –3شکل 

  
  روز 14زمان عمل آوري –4شکل 

  

هاي بدون در مقایسه با نمونهمقدار مقاومت فشاري محصور نشده  هابه نمونه صد نانو سیلیسدارد که با افزایش درهاي باال بیان مینمودار

همچنین با . را پنج برابر افزایش داده است مقاومت فشاري محصور نشدهبه طوري که به ازاي درصد خاصی از نانو سیلیس  .یابدافزایش مینانوسیلیس 

این درصد نانو سیلیس براي . یابدخاص مقاومت فشاري محصور نشده ابتدا افزایش و سپس کاهش می درصد نانو سیلیس به ازاي یک درصدافزایش 

آید که براي بیشینه شدن مقاومت باید نسبت نانو سیلیس به سیمان مقدار ها بر میبا توجه بیشتر به رفتار نمونه. باشدمقادیر مختلف سیمان متفاوت می

  .خاصی باشد

  .یابدبا افزایش سن عمل آوري مقدار مقاومت فشاري محصور نشده افزایش میدارد کهن میبیا 7و 6، 5اشکال  
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۶

  
  درصد سیمان 5هاي حاوي نمونه–5شکل 

  
  درصد سیمان 7هاي حاوي نمونه–6شکل 
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  درصد سیمان 9هاي حاوي نمونه–7شکل 

  

  توضیح داد ت را می توان بدین شرحبهبود مقاومت فشاري با افزودن نانو ذرا

و در نتیجه یک ساختار متراکم و یکنواخت تري را ) تأثیر پر کنندگی(ذرات بسیار ریز نانو تخلخل موجود درساختار سیمان را پر می کنند . 1

  .در مالت سیمان بوجود می آورند

هیدرات بیشتري تولید می - سیلیکات- سیمبا آهک آزاد رها شده در خالل فرآیند هیدراسیون کل نانو سیلیساز طرفی واکنش پوزوالنی بین . 2

  .کند که در ساختار متخلخل سیستم متراکم و انباشته می شوند که این مساله خود باعث بهبود خصوصیات مکانیکی می شود

که موجب  انه هاي سیمان باشددر اطراف داند بدلیل انباشتگی ذرات نانو سیلیس کاهش مقاومت فشاري با افزایش درصد نانو ذرات می تو. 3

  .انداختن هیدراسیون سیمان می شودخیر به تأ

  

  گیرينتیجه  .5

 5و  3، 1هاي حاوي در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانو سیلیس به عنوان یک ماده پوزوالنی، آزمایش مقاومت فشاري تک محوري بر نمونه

ترتیب داده   14و  7در سنین  همچنین اثر زمان عمل آوري . ترتیب داده شده است، 90درصد وزنی سیمان در تراکم 9و  7، 5درصد وزنی نانو سیلیس و 

  .بر روي نمونه هاي مذکور ارزیابی گردیده است . شده است

  .یابدهاي بدون نانوسیلیس افزایش میها مقدار مقاومت فشاري محصور نشده در مقایسه با نمونهبا افزایش درصد نانو سیلیس به نمونه. 1

  .  باشد که به ازاي درصد خاصی از نانو سیلیس مقاومت فشاري محصور نشده را پنج برابر افزایش داده استاي میاین افزایش به گونه. 2

  .دهدرا افزایش میهاي تثبیت شده نمونه افزایش سن عمل آوري مقدار مقاومت فشاري محصور نشده. 3

  

  قدردانی  .6

  .گرددي نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تشکر و قدردانی میاز مسئولین محترم پژوهشکده فناور

  مراجع  .7
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