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 چکیده
درولیز ( از طریق هیGOاکساید ) رافنصفحات گ روی نانو( بر NS) ذرات اکسید سیلیس نانو گذاریرسوبدر مطالعه حاضر مکانیزم 

Tetraortho silicate (TEOS) پژوهشاین   بخش اول. در است الکل و عملکرد آن در مالت سیمانی مورد بررسی قرار گرفتهو  در محلول آب 

در بخش ( و TEMبوری )پ الکترونی ع( و میکروسکوUv-Visسنج پرتوهای مرئی )به کمک طیف ،های احتمالی مابین نانو ذراتکنشنحوه برهم

سازی دینامیک مولکولی توسط تکنیک شبیه (NS&GO) اکسایدخصوصیات مکانیکی ماده کامپوزیت متشکل از نانو سیلیس و گرافن به مدو

های حاوی تمکانیکی مالبر خصوصیات ثیرات آن أدر مالت سیمانی  و تصورت منفرد و کامپوزیت در نهایت کاربرد نانو ذرات به .پراخته شده است

اکساید بدون صفحات گرافن بر روییس ذرات نانوسیلبهبود دیسپرسیون . قرار گرفتو مقایسه طبیعی و فاقد آن مورد ارزیابی های پوزوالن

ار تنش قابل درصدی مقد 75سازی دینامیک مولکولی افزایش . همچنین نتایج شبیهقابل رؤیت است TEMتصاویر  درها استفاده از سورفکتانت

روزه  28ی و کششی . مقاومت فشاردهدنشان می را ی مدول یانگ ماده کامپوزیت نسبت به نانوسیلیس منفرددرصد 250تحمل و افزایش 

گیری کلی در یک نتیجهنسبت به طرح کنترل همراه بوده است.  %100و  %31های حاوی کامپوزیت نانو مواد نیز به ترتیب با افزایش مالت

زئولیت  اکساید در کنار فعالیت باالی پوزوالنزنی گرافنزایی نانوسیلیس، خاصیت پلهستهتوزیع مناسب نانوذرات، خاصیت یون و دیسپرس

 است.  گردیده ZNS&GOعملکرد مناسب مالت موجب 
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 مقدمه -1

عنوان دومین ماده پرکاربرد بین بتن بهدرایناست. ای پیرامون بهبود خصوصیات مواد و مصالح انجام شدهتاکنون، مطالعات گسترده

ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. بتن در اثر هیدراتاسیون سیمان با آب و تشکیل ماده چسبی در طبیعت سهم عمده

خواهد شد و به اکسیدکربن تولید توجهی دیفرایند تولید سیمان مقدار قابلدر . [1] شودمی سنگدانه ایجاد بینمستحکم در فضای 

شت ضایعات ناشی از اتمام عمر مفید همچنین بازگ. [2] اکسیدکربن همراه استتن دی 1تولید هر تن سیمان با تولید حدود  عبارتی

های اخیر ایده استفاده از مواد جایگزین رو در سالاز همین. [3] شودمیدردسرساز قلمداد  زیست،های بتنی به چرخه محیطسازه

 های طبیعی معروف هستند رونق گرفته است.که خاصیت سیمانی دارند و در طبیعت به پوزوالنسیمان 

صورت ریز آسیاب ندارد؛ اما زمانی که بهسیمانی خاصیت تنهایی آلومینی است، که به-پوزوالن یک ماده سیلیسی یا سیلیسی

طور شیمیایی، با آهک آزادشده از هیدراتاسیون سیمان پرتلند واکنش داده، و ترکیباتی د، در دمای محیط و با حضور رطوبت، بهنشومی

ها در های طبیعی در دست دارد؛ که بهره گرفتن از آنایران نیز منابع سرشاری از پوزوالن. [4] دهدبا خاصیت سیمانی تشکیل می

ازجمله این مزایا بهبود خواص دوامی بتن از طریق فعالیت پوزوالنی  یای متنوعی به همراه داشته باشد.تواند مزاصنعت سیمان می

هیدروکسید حاصل از فرایند هیدراتاسیون و تولید  ق مصرف کلسیمیه ساختار خمیر سیمانی از طریباشد؛ که طی یک واکنش ثانومی

 .[5] شودژل کلسیم سیلیکات هیدراته شده اصالح می

، جایگزینی چهار نوع پوزوالن طبیعی پومیس خاش، تراس جاجرود، توف آبیک و [6]پور و همکاران رمضانیان 2010در سال 

ها بررسی قراردادند. آن های آمیخته با پوزوالن موردت دوامی بتنمنظور بررسی خصوصیاپومیس اسکندان را در درصدهای مختلف و به

ها های مقاومت فشاری نسبت به سایر پوزوالنآزمونه روزه را برای 180و  90جایگزینی در سنین  %20عملکرد مناسب پومیس خاش با 

سنین باال، مقاومت فشاری سنین اولیه رغم افزایش مقاومت فشاری در یعی علیهای طبگزارش کردند. همچنین مشخص شد پوزوالن

های حاوی زئولیت را بررسی ، طی یک برنامه آزمایشگاهی خصوصیات دوامی بتن[7]نجیمی و همکاران  همچنیندهند. را کاهش می

کاهش  %5/24و  %7/3آوری، روز عمل 28جایگزینی زئولیت پس از  %30و  %15ی به ترتیب با های بتنکردند. مقاومت فشاری آزمونه

برابر درصد زئولیت و پومیس در  %15جایگزینی  ی ازرات مثبتیثأت، [8]صمیمی و همکاران در یک برنامه آزمایشگاهی دیگر، . یافت

و  %30نی های جایگزیزئولیت با درصدهای آمیخته با بررسی بتن زا نیز پس [9]مدوری و همکاران حمله اسیدی را گزارش کردند. 

گیر دهد اما کاهش چشمجایگزینی زئولیت مصونیت بتن در برابر تهاجم یون کلراید را افزایش می %30تا اگرچه  ،دریافتنددرصد  40%

های النهای سیمانی آمیخته با پوزولذا اگرچه خصوصیات مکانیکی کامپوزیت در مقاومت فشاری و خمشی قابل چشم پوشی نیست.

بسیار ناچیز بوده، و حتی در  اتثیرأدربسیاری از مطالعات اخیر ت اما در موارد متعدد روند افزایشی داشته یسطبیعی زئولیت و پوم

    مواردی نیز تاثیرات منفی گزارش شده است.

م فرد به نای منحصربهرا از طریق یک ویژگ سیمانبا برخی نانو ذرات از طرفی مطالعات اخیر، اثربخشی مناسب جایگزینی 

باالیی از مطالعات را به خود اختصاص ( و نانوصفحات اکسیدگرافن، حجم NSمیان، نانوسیلیس )دهد. دراینزایی نشان میهسته

های حاوی خاکستر نانوسیلیس بر مقاومت سنین اولیه سیمان %4تا  %1ر تأثی ،[10] و همکارانش1لئو، مین2018در سال دهند. می

 9های حاوی نانوسیلیس، پس از مقاومت فشاری آزمونه دهد. نتایج نشان میدادند بررسی قرار با درصد جایگزینی باال را مورد 2بادی

فاقد آن افزایش داشته است. همچنین مقاومت  هاینهنسبت به آزمو %106یند با گرمادهی معین، تا آآوری و طی یک فرساعت عمل

درصد  5تا  1ز در تحقیقات خود با جایگزینی نی [11] نظری و ریاحی یابد.فشاری با افزایش درصد جایگزینی نانوسیلیس افزایش می
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, 13] درصد جایگزینی، [12]اندازه ذرات  جایگزین شده با سیمان، سیلیسعالوه بر نوع نانو  نانوسیلیس به نتایج مشابهی دست یافتند.

 ذرات در ماتریس سیمانی نیز بسیار حائز اهمیت است.یکنواخت توزیع  و همچنین [14

گرافن انگیز به نام گرافن بوده است. ای با خواص شگفتنزدیک ماده هایهای بسیار مهم بشر در سالاز سویی دیگر یکی از کشف

ای در خته شده است و به همین دلیل سطح ویژهاز یک الیه گرافیت با ساختار شش ضلعی سایک ابر رسانای بسیار قوی است که 

در یک ، [16]پنگ هو و همکارانش  .[15] که اکثر خصوصیات آن نشأت گرفته از همین ویژگی است دارد g2m 1600-2600/حدود 

های آب به سیمان و نسبت 05/0و  03/0، 01/0 اکساید را در درصدهای جایگزینیگرافنهای حاوی مالت مطالعه آزمایشگاهی عملکرد

درصد جایگزینی به عنوان مقدار بهینه موجب افزایش مقاومت فشاری و خمشی  03/0که در نهایت  مورد بررسی قرار دادندمتفاوت 

 کند ویید میأهای سیمانی تعملکرد گرافن اکساید را در بهبود خصوصیات مکانیکی مالت هنیز وجود دارد ک موارد متعدد دیگری شد.

 .[18, 17] زایی عامل اصلی این پدیده است اتفاق نظر دارندزنی و هستهها در اینکه خاصیت پلی آنهمه

ها یا ها در مالتد و تاثیر حضور همزمان آنها میان نانوسیلیس و گرافن اکسایکنشان یافت که برهمتونیز می را نهایت مواردیدر 

 NS/GO ترکیب یحاو مالت، [19]لی و همکاران  2018. در همین راستا در سال اندسایر ترکیبات سیمانی را مورد ارزیابی قرار داده

آنها دریافتند عالوه بر بهبود اکساید منفرد مقایسه کردند. های حاوی نانوسیلیس و یا گرافنرا با مالت کنترل و همچنین با مالت

سازی شده بود، اکساید در محلول مایع منفذی که توسط آب و کلسیم هیدروکسید شبیهدیسپرسیون ذرات سیلیس با حضور گرافن

لین  دیگریا در مطالعه بهتر است. ها پوزیت ترکیبی از سایر مالتهای حاوی نانو کاموصیات مکانیکی، انتقالی و ریزساختاری مالتخص

در که  Si-Oهای کواالنسی پیوند شدند نانو کامپوزیت حاوی نانو سیلیس و گرافن اکساید متوجهدر حین بررسی یک  [20]و همکاران 

در محلول قلیایی جلوگیری  گرافنی از کلوخه شدن ورقه شوندتشکیل میهای گرافن سطح ورقهنتیجه تشکیل پوشش سیلیکونی بر 

در مالت سیمانی مورد بررسی قرار گرفت که گرافن اکساید(  )حاوی نانوسیلیس و GOSکند. در ادامه عملکرد نانو کامپوزیت می

   ها است.افزایش مقاومت فشاری و کششی از جمله مشاهدات آن

افزایی در بهبود خصوصیات مکانیکی، توان گفت حضور همزمان گرافن اکساید و نانوسیلیس باعث همدر یک نتیجه گیری کلی می

هیدرولیز  تهیه شده از، NS&GO هایبررسی ویژگی حاضر هدف از مطالعه شود.یهای سیمانی ممالتدوامی و ریزساختار 

(TEOS) Tetraorth silicate سازی ، با استفاده از تکنیک شبیهیند سنتز شیمیاییآی گرافن اکساید در یک فرهاورقه حضور با

خصوصیات پس از بررسی بدین منظور  النی است.وای آمیخته پوزهنانو کامپوزیت مورد نظر در مالتدینامیکی و بررسی عملکرد 

، نحوه توزیع و دیسپرسیون مناسب ذرات در سازی دینامیکیدر مقیاس مولکولی از طریق شبیه NS&GOمکانیکی نانو کامپوزیت 

ومت فشاری و کششی ها از جمله مقاو خصوصیات مکانیکی طرح مخلوطمحلول آبی توسط عکسبرداری میروسکوپ الکترونی عبوری 

های نه تنها کاهش NS&GOکه نانو کامپوزیت  شودیمبا مقایسه نتایج بدست آمده مشخص در نهایت . ارزیابی قرار گرفتمورد 

کند بلکه باعث یهای طبیعی ایجاد شود را جبران مبه سبب جایگزینی پوزوالن در خصوصیات مکانیکی احتمالی که ممکن است

 قایسه با نمونه کنترل خواهد گشت.گیر در مافزایش چشم

 برنامه آزمایشگاهی -2

 مصالح مصرفی -1-2

و زئولیت  )تولید کارخانه سیمان خاش( های طبیعی ایرانی پومیسبه همراه پوزوالن 1پژوهش از سیمان پرتلند تیپ در این عنوان 

آمده  2و  1های طبیعی در جداول ی و پوزوالنشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان مصرفده است. ماستفاده ش)تولید کارخانه سمنان( 

ایران،  389های قید شده در استاندارد ملی های طبیعی با محدودیتمان و پوزوالنمشخصات فیزیکی و شیمیایی سیهمچنین است. 

ت مصرفی جهسنگدانه همچنین  .ه استهای طبیعی، کنترل شدایران، مربوط به پوزوالن 3433مربوط به سیمان و استاندارد ملی 

درصدهای عبوری از الک  1باشد. در شکل می  ASTM C778-17 [21] بندی مطابق با استانداردساخت مالت، ماسه سیلیسی در دانه

 به همراه حد باال و پایین استاندارد ذکر شده است.
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 های طبیعیمشخصات فیزیکی سیمان و پوزوالن 1 جدول

 زئولیت 1-425سیمان تیپ  پومیس خاش شخصه فیزیکیم

 61/2 14/3 11/2 (3g/cmوزن مخصوص )

 4100 3200 5200 (g2cm/نرمی )

 پرتلند نامیس ییایمیش اتیخصوص 2 جدول

)%( ترکیبات شیمیایی 1-425سیمان تیپ    زئولیت پومیس خاش 

Na2O 58/0  16/5  61/2  

MgO 51/2  47/1  55/0  

Al2O3 89/3  14 09/10  

SiO2 75/18  1/58  70/68  

P2O5 _ 21/0  _ 

SO3 09/3  41/0  25/0  

K2O 73/0  87/1  12/1  

CaO 52/62  5/11  24/4  

TiO2 405/0  51/0  19/0  

Fe2O3 24/3  57/3  20/1  

MnO 129/0  076/0  _ 

Sr _ 054/0  08/0  

L.O.I 01/4  097/3  87/10  

 اکسایدآنالیز عنصری گرافن 3 جدول

 مقدار )%( ترکیبات

 58-63 کربن

 0-2 نیتروژن

 1-2 سولفور

 33-38 اکسیژن

 د، محصول تجاری ازدرص 99/99وص خل نانومتر و 12ین اندازه ذرات صورت پودر، با میانگنانوسیلیس مصرفی در این پژوهش به 

 .بوده است Evonik شرکت آلمانی

آمده است. سوسپانسیون  3که مشخصات آن در جدول  شد،کلوئیدی با پایداری مناسب، محصول شرکت ناماگو تهیهاکساید گرافن

میکرون  8/6تا  7/2زه هر صفحه نانومتر و اندا 1الیه است؛ ضخامت هر الیه کمتر از  7تا  3اکساید با ضخامت گرافنحاوی نانو صفحات 

 های مالت استفاده گردیده است.به توصیه استانداردهای ملی از آب آشامیدنی برای ساخت طرح مخلوطهمچنین  باشد.می
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 بندی سنگدانه سیلیسینمودار دانه 1 شکل 

 NS&GO سازی کامپوزیتآماده -2-2

در  .ه استانجام شد Tetraortho silicate (TEOS)یکونی از طریق هیدرولیز پیش ماده سیل NS&GOمپوزیت سازی کاآماده

( دیسپرس گردید و مدت یک ساعت در 5به  1لیتر مخلوط آب اتانول )نسبت میلی 1000گرم گرافن اکساید در  4/0 این فرآیند ابتدا

میلی لیتر  10د. در ادامه رسی 9محلول با اضافه کردن محلول آمونیاک به  PHوات قرار گرفت. پس از آن  400حمام آلتراسونیک 

TEOS  ن مغناطیسی قرار گرفت. دوباره به مدت . سوسپانسیون به مدت یک ساعت بر روی همزسوسپانسیون اضافه گردیدبه آرامی به

بدین ترتیب  داری شد.هیک ساعت حمام آلتراسونیک قرار گرفت و سه بار توسط اتانول شستشو داده شد و درون محلول آب و الکل نگ

الکل موجود در  در انتها برای استفاده از ماده کامپوزیت در مالت الزم بود ایجاد گردید.ر سطح گرافن اکساید پوشش سیلیکونی دیک 

درجه  80لیتر از سوسپانسیون درون ظرف مدرج ریخته شد و در دمای میلی 1000سیستم با آب جایگزین شود. برای این کار مقدار 

ر دقیقه ظرف حاوی سوسپانسیون  از آون بیرون آمده و مقدار کاهش حجم ناشی از تبخی 20دت زمان در آون قرار گرفت. پس از م

 زین شد.الکل با آب جایگ

 ح مخلوط هاطر -3-2

انه )سیمان، پوزوالن و گهای دوگانه )حاوی سیمان و پوزوالن(، سهطرح مخلوط جهت مقایسه مالت 12در این برنامه آزمایشگاهی 

  ASTM C109 [22] نامه استانداردآیینهای مندرج در ها مطابق با دستورالعمله شده است. تمامی طرح مخلوطاندگنج نانومواد(

در نظر گرفته شده است.  75/2سیمان برابر بهو نسبت ماسه 485/0سیمان برابر بهها نسبت آبدر تمام طرح مخلوط اند.شدهساخته

س اکساید و نانوسیلیوزنی سیمان انتخاب شده است. مقادیر بهینه گرافن %15ت های طبیعی پومیس و زئولیمقدار جایگزینی پوزوالن

باشد. همچنین طرح قابل مشاهده می 4است که در جدول روزه انتخاب گردیده 7و  3های بر اساس نتایج مقاومت فشاری مالت

 آورده شده است. 5در جدول  ی نهاییهامخلوط

 لیساکساید و نانوسیمقادیر بهینه گرافن 4 جدول

روزه GO% SiO2% 3 طرح روزه 7   

(MPa) (MPa) 

GO 01/0   2/23  31 

02/0   6/27  1/36  

03/0   1/24  33 
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NS _ 5/0  3/27  6/35  

1 6/33  1/41  

2 2/31  6/38  

3 9/22  31 

Hybrid 02/0  5/0  2/43  6/49  

1 4/41  5/46  

2 39 43 

 ن()کیلوگرم بر مترمکعب بتجزئیات طرح اختالط 5 جدول

2SiO GO طرح مخلوط سیمان پومیس زئولیت 

- - - - 666 Ctrl 

 - 100 - 566 Z 

- - - 100 566 P 

- 13/0 - - 8/665 GO 

- 13/0 100 - 8/565 ZGO 

- 13/0 - 100 8/565 PGO 

66/6 - - - 3/659 NS 

66/6 - 100 - 3/559 ZNS 

66/6 - - 100 3/559 PNS 

33/3 13/0 - - 5/662 NS&GO 

33/3 13/0 100 - 5/562 ZNS&GO 

33/3 13/0 - 100 5/562 PNS&GO 

 

 

 شرح آزمایش -4-2

 آزمایش مقاومت فشاری 1-4-2

ها تا سن موردنظر شدند. آزمونه تهیه ASTM C109 استانداردنامه متر مطابق با آیینسانتی 5×5×5های مالت با ابعاد آزمونه

 .گیری شداندازهروز  90و  28، 7، 3ی شدند. در نهایت مقاومت فشاری در سنین آورآهک اشباع عمل-برای آزمایش در محلول آب

 آزمایش مقاومت کششی 2-4-2

ها استفاده شده است. آزمونه  ASTM C307 [23] های بریکت مندرج در استانداردجهت بررسی مقاومت کششی از آزمونه

 .آوری تجربه کردندعملهای مقاومت فشاری ازنظر مقاومت کششی شرایط محیطی یکسانی را با آزمونه
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 سنج پرتو مرئیطیف 3-4-2

 .شدسنج پرتو مرئی بهره گرفتهسیلیس از دستگاه طیف اکساید بر دیسپرسیون ذرات نانواین پژوهش، جهت بررسی تأثیر گرافندر 

کار  سیون مدنظرگیری میزان پرتوهای بازگشتی در اثر برخورد به ذرات یا پرتوهای عبوری از سوسپاناین دستگاه بر اساس اندازه

اکساید و کامپوزیت نانو سه دسته سوسپانسیون کلوئیدی حاوی نانوذرات اکسید سیلیس، نانوصفحات گرافنبرای این منظور کند. می

ه درون فاز باشند کفاز اول محلول زمینه و فاز دوم ذرات کلوئیدی می شوند.ها از دو فاز عمده تشکیل مییونشد. سوسپانس مواد تهیه

الزم به ذکر های مختلف نانو ذرات کلوئیدی موجود است. ها در غلظتمشخصات سوسپانسیون 5شد. در جدول واهندور خلول غوطهمح

 دقیقه استفاده شد. 30وات به مدت  200ها از دستگاه حمام آلتراسونیک با توان سوسپانسیونسازی هر یک از جهت آمادهاست 

 (TEMمیکروسکوپ الکترونی عبوری) 4-2-4

شد. پس از تهیه NS&GOها مابین نانو ذرات مقدار بسیار کمی از سوسپانسیون کلوئیدی ی مشاهده ریزساختار و برهم کنشابر

 م آلتراسونیک چند قطره از سوسپانسیون بر روی گرید ریخته شد و درون میکروسکوپ قرار گرفت. سازی از طریق حماآماده

 یسازی دینامیک مولکولسازی شبیهروش پیاده 5-2-4

سازی برای انجام بخش شبیهدینامیک مولکولی استفاده شد.  سازیشبیه NS&GOجهت بررسی خصوصیات مکانیکی کامپوزیت 

های و خروجی [24] ( استفاده شدLammpsشدت موازی موسوم به )مقیاس بهساز اتمی/ مولکولی بزرگافزاری شبیهنرماز پکیج 

ای انتخاب شد تا حالت صورت دوره. شرایط مرزی در تمامی جهات به[25] ( تهیه گشتندOvitoافزار آویتو )اً توسط نرمتصویری تمام

و  X ،Yسازی به ترتیب در راستای بردار گیری شود. ابعاد باکس شبیهو خواص مکانیکی برای حالت بالک اندازه بالک ماده را مدل کرده

Z  ای در راستای بردار صورت دورهی بهباشد. صفحه گرافنآنگستروم می 20و  40، 40برابر با حدودY , Z سازی در میان باکس شبیه

دار شامل هیدروکسیل و محاط کرده است. بر روی صفحه گرافنی عوامل سطحی اکسیژنیژن اکس اکسیدقرارگرفته و طرفین آن را دی

های قرار گیرد. در این ساختار نسبت تعداد اتم اکسید سیلیکون مدنظرکنش احتمالی این عوامل با دیاند تا برهماپوکسی قرار داده شده

 .(2)شکل رسددرصد می 10های کربن در گرافن به حدود اکسیژن به اتم

منظور ایجاد پیوند میان عوامل اکسیژنی بر روی سطح گرافن و صفحه گرافنی، و در نظر گرفتن احتمال ایجاد پیوند همچنین به

. از [27, 26] مدل گشت Reaxffهای بین اتمی سیستم توسط پتانسیل کنشتمامی برهماکسید سیلیکون، بین این عوامل با دی

صورت ب O-Hو  Si-O ،C-Oکوواالنسی نظیر پیوند  این است که باندها در پیوندهای ReaxFFهای بنیادین پتانسیل ویژگی

ای اتمی بصورت پیوسته تخمین زده شده و شوند، بلکه مرتبه پیوند براساس موقعیت لحظهپیوندهایی ثابت درنظر گرفته نمی

ای ایجاد شد که اکسید سیلیکون بگونهواند شکست و تشکیل پیوندها در سیستم را مدل کند. ساختار دیگردد تا بتبروزرسانی می

اکسید سیلیکون آمورف سب با چگالی سیلیکای با ساختار آمورف داشته باشد. ساختار دیمتنا 3gr/cm196,2 [28]ای برابر با چگالی

 .[29] مول ایجاد گشتافزاری پکنیز به کمک پکیج نرم

های انجام شده پیش از اعمال آزمون سازیفمتوثانیه در نظر گرفته شد. در تمامی شبیه 5/0ی برابر با سازمقدار گام زمانی شبیه

کلوین و تنش صفر توسط ترموستات  300پیکوثانیه در دمای  25سازی به مدت کارگیری الگوریتم کمینهمکانیکی، کل سامانه ضمن به

Nose-Hoover ها از سیستم خارج وقعیت اولیه اتم، ناشی از مهای احتمالی داخل ساختارتا تنش [31, 30] ریلکس شد و باروستات

 .دباشنآزمون با شرایط یکسان می 4گیری از شود. قابل ذکر است که نمودارهای خروجی تست مکانیکی حاصل میانگین
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 اکسید سیلیکون از پهلوتصویر کامپوزیت اکسید گرافن و دی 2 شکل 

 نتایج و بحث -3

 دیسپرسیون نانو مواد -1-3

همچنین  دهد.های مختلف را ارائه میهای کلوئیدی حاوی نانو مواد در غلظتی سوسپانسونپرتوهای مرئمقادیر جذب  3شکل

بیشترین میزان جذب پرتوهای مرئی برای نانو  دهد. ها را نشان میاکساید هر یک از سوسپانسیون غلظت نانوسیلیس و گرافن 6جدول 

نانومتر اتفاق افتاده است. از  300تا  200ف و ب( در طول موجی بین )ال 3در شکلبر اساس نمودارهای موجود  اکسایدسیلیس و گرافن

زایش از رابطه خطی اکساید باعث افزایش جذب پرتوهای مرئی شده است؛ که البته این افطرفی افزایش غلظت نانوسیلیس و گرافن

 کند.پیروی می

. به عبارتی خواهید شدهای برابر نانوسیلیس غلظت های مرئی درافزایش میزان جذب پرتو الف و ج متوجهمقایسه نمودارهای  با

ال در گیرد. برای مثهای )الف( و )ب( باالتر قرارمییافته موجود در شکلخط برازش داده شده در تصویر )ج( از هر دو خط برازش

برای سوسپانسیون  1حدود به  NO.1ون برای سوسپانسی 6/0بیشترین مقدار جذب از حدود  لیتر نانوسیلیسر ب گرممیلی 1500غلظت 

NO.9 .فرضیه اولدر . قابل طرح است فرضیهدر توجیه این پدیده دو . صادق استها نیز همین روند برای سایر غلظت رسیده است 

افزایش  باعث اکسایدصفحات گرافن اضافه شدنی موجود در سوسپانسیون حاوی کامپوزیت نانو مواد به دلیل افزایش غلظت فاز کلوئید

ثیرات ناشی از أبرای حذف تاین تئوری اگرچه در حالت کلی کامال درست است اما در این مطالعه . شودار جذب پرتوهای مرئی میمقد

اکساید به دستگاه ی ماده کامپوزیت، ابتدا ماده زمینه حاوی مقادیر متناظر از گرافن، در هر مرحله از انجام آزمایش براافزایش غلظت

ثیرات ناشی از أعمالً ت حالتاکساید از نمودار ماده کامپوزیت کسر گردیده است. در این دار جذب ناشی از گرافنه است و نمومعرفی شد

 .بودچیز خواهد افزایش غلظت بر شدت جذب پرتوهای مرئی در ماده کامپوزیت نا

ثیرات ناشی از دیسپرسیون بهتر أتبیان است،  دیگری که در توجیه افزایش پیک نمودارهای مربوط به ماده کامپوزیت قابل فرضیه

سنج پرتوهای فرضیه دوم با اکتفا به نتایج طیف پذیرشباشد. از طرفی چون اکساید میذرات نانوسیلیس در حضور نانو صفحات گرافن

در همین  .اثبات رساندبه این فرضیه را  ،برداری توسط میکروسکوپ الکترونی عبوریبا عکس ابل قبول خواهد بود سعی شدی غیرقمرئ

اکساید بر دیسپرسیون نانوسیلیس اشاره دارد. با استناد به این تصاویر به دام به نحوه اثرگذاری گرافن 4تصاویر )الف و ب( از شکل راستا

این  اکساید به وضوح در تصویر )ب( مشخص است. براکندگی هر چه بهتر ذرات نانوسیلیس با حضور گرافنافتادگی و در نتیجه پر

اکساید به پراکندگی ذرات نانوسیلیس و در نتیجه افزایش سطح ویژه موجود های احتمالی بین نانوسیلیس و گرافنکنشرهماساس ب

 ختم شده است.

است. تفاوت اصلی روش های روشن نمایان شدهاکساید به صورت لکهبر روی سطح گرافن 2SiOگذاری ذرات نحوه رسوب 5در شکل

باشد. ب( نحوه پراکندگی و توزیع ذرات نانوسیلیس می-4با روش فیزیکی موجود در شکل ) TEOSدرولیز از طریق هی تولید کامپوزت

تری دارد که به دلیل قرارگیری ذرات نانوسیلیس بر روی سطح صفحات ختساختار به مراتب یکنوا)ب(  در تصویر NS&GOکامپوزیت 

 .باشدمی دارهای عاملی اکسیژنسیلیسیوم و گروهابین م Si-O نسیکواالهای تشکیل پیوند از طریقاکساید گرافن
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 مرئیپرتو آزمون طیف سنج  تهیه شده برای کلوئیدی هایمشخصات سوسپانسیون 6 جدول

اکسایدگرافنغلظت  (mg/Lit) غلظت نانوسیلیس (mg/Lit) نام  سوسپانسیون 

- 1500 NO.1 

- 2000 NO.2 

- 2500 NO.3 

- 3000 NO.4 

10 - NO.5 

25 - NO.6 

50 - NO.7 

001  - NO.8 

10 1500 NO.9 

25 2000 NO.10 

50 2500 NO.11 

100 3000 NO.12 

 

 
های های کلوئیدی حاوی نانوسیلیس ب: سوسپانسیونمرئی )الف: سوسپانسیونسنج پرتوهای طول موج طیف-نمودار جذب 3 شکل 

 زیت(مپوهای کلوئیدی حاوی ماده کااکساید ج: سوسپانسیونکلوئیدی حاوی گرافن
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ذرات نانوسیلیس در اکساید ب: ذرات نانوسیلیس بدون حضور گرافن)الف:  NS+GO یر میکروسکوپ الکترونی عبوریتصاو 4 شکل 

 اکساید(حضور گرافن

 

 NS&GOاز کامپوزیت  TEMتصویر  5 شکل 

 سازی دینامیک مولکولینتایج شبیه -2-3

-Noseتحت ترموستات  Yو  Zتنش صفر در راستای بردار  کلوین و 300جهت انجام آزمون مکانیکی، تمامی سامانه در دمای 

Hoover اکسید سیلیکون انجام گرفت. در کرنش بر روی کامپوزیت اکسید گرافن و دی-و باروستات قرار داده شد. در ادامه آزمون تنش

دار نرخ کشش با توجه به ت گرفت و مقهم راستا با جهت زیگراگ ساختار گرافن صور Xردار این آزمون فرآیند کشش در راستای ب

انتخاب شد تا فرآیند شبیه سازی سرعت گیرد. نمودار حاصل  fs01/0/برابر با  ReaxFFحجم باالی محاسباتی ناشی از انتخاب پتانسیل 

ودن اکسید ست آمده است. به منظور مقایسه و بررسی تأثیر افزآزمون با شرایط مشابه بد 4جهت افزایش دقت و صحت از میانگین 

نجام شد. اکسید سیلیکون آمورف، آزمونی دیگر با شرایط مشابه برای حالتی که تنها سیلیکا در سامانه وجود دارد نیز ارافن درون دیگ

، حضور اکسید گرافن نقطه اوجی با شیب تند کامپوزیت ماده نانو شود که در نمودار مربوط بهمشاهده می 6طبق نتایج حاصله در شکل

رسد که چیزی حدود گیگاپاسکال می 25شده است. مقدار حداکثر تنش قابل تحمل در نوک این نمودار به حدود  نمودار باعثرا در 

برای درصد بیش از مقدار حداکثر تنش قابل تحمل در سیلیکای آمورف خالص است. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده  65

که مقدار مدول یانگ رسد، حال آنگیگاپاسکال می 140انگ به حدود قدار مدول یاکسید سیلیکون مکامپوزیت اکسید گرافن و دی

باشد. براین اساس میزان مدول یانگ نیز با افزودن اکسید گیگاپاسکال می 40اکسید سیلیکون خالص حدود محاسبه شده برای دی

 باشد.ش یافته که مقداری قابل توجه میدرصد افزای 250گرافن حدود 

تنش ها را قبل از شکست و بعد از شکست از دو  باشدمی ovitoافزار خروجی نرم که 7ن میسز در شکلنتور تنش فوکا همچنین

شکست کامپوزیت نانو  شده کمتر از آستانههای کششی اعمال که تنش، تصاویر الف و ب با دقت در. کشدزاویه مختلف به تصویر می
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اند و این یعنی تا سبز و ذرات سیلیکا در محدوده آبی نوار تنش قرار گرفتهدر محدوده  اکسایدشود که گرافنمواد است، مشاهده می

تا کند. حال آنکه درست اکساید عمده تنش اعمال شده را جذب می های کششی به آستانه شکست، ورقه گرافنقبل از رسیدن تنش

واهد بود. و در نهایت با قرار گرفتن ال افزایش خشود در حهای کششی که توسط ذرات سیلیکا تحمل میشکست سهم تنش لحظه

های بسیار بزرگی را تجربه و پس از آن ماده کامپوزیت کرنش شودهای کششی در آستانه شکست، ورقه گرافنی گسسته میتنش

   باشد.الف می-6در نمودار شکل   2/0کرنش  دقیقا منطبق برخواهد کرد. این لحظه 

 
باکس  اکسید سیلیکون و سیلیکا آمورف خالص. ب( تصویردی-ید گرافنزیت اکسکرنش کامپو-نمودار تنشالف(  6 شکل 

 سیلیکا آمورف خالص سازیباکس شبیه سیلیکا ج( تصویر-اکسید گرافن سازیشبیه

 

پیش  جلوسیلیکا الف( تصویر از باال پیش از لحظه شکست. ب( تصویر از -گرافنکانتور تنش فون میسز از کامپوزیت اکسید  7 شکل 

 پس از لحظه شکست جلو اال پس از لحظه شکست. د( تصویراز ب تصویر ج(از لحظه شکست. 

 مقاومت فشاری و کششی -3-3

، مقاومت مقاومت فشاری نسبت به مالت کنترلدرصد تغییرات ، به ترتیب مقاومت فشاری 11 تا 8های موجود در اشکال نمودار

 کنند.در سنین متفاوت گزارش میو های مختلف مخلوط طرح را برای کششی و درصد تغییرات مقاومت کششی نسبت به مالت کنترل
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 این موضوع با  که آوری افزایش یافته استهای مختلف با افزایش سنین عملهای مخلوطمقاومت فشاری و کششی طرح

 یند هیدراسیون کاماًل بدیهی است.آتوجه به تکمیل فر

 های ی، طرحعهای طبیهای دوگانه حاوی پوزوالندر مقایسه طرح مخلوطZ  وP:با طرح کنترل دو نکته قابل برداشت است ، 

که مقاومت  افزودن پوزوالن طبیعی زئولیت در بهبود روند کسب مقاومت فشاری مؤثر واقع شده است در حالی  .1

 کششی مالت را کاهش داده است. این مطلب برای پوزوالن طبیعی پومیس کامالً برعکس است.

ی زئولیت در سنین اولیه نسبت به طرح کنترل افزایش یافته است. در مورد ای مالت حاورنرخ فرایند هیدراسیون ب  .2

مقاومت آوری فزایش سن عملابا وز، ر 28یند هیدراسیون تا سن آرفنرخ تر بودن پایینرغم پومیس علی

 باالتر رفته است. Zو  Ctrlاز هر دو طرح  روزه 90فشاری 

 %22و کاهش  %9 به ترتیب آوریروز عمل 28ل و پس از ه مالت کنترب تنسب Pمالت  و کششی مقاومت فشاری .3

توان به علت این پدیدده را می. به تناقض برخواهیم خوردکه در توجیه آن با فعالیت پوزوالنی داشته افزایش 

ها برای همه طرح حفظ شرایط ثابت در ساخت آزمونه منظوروجود آب اضافه در مالت کنترل دانست که به 

 مقاومت کششی . از طرفی به دلیل حساسیت بیشتردر نظر گرفته شد 485/0مقدار ثابت  ها برابروطلمخ

    .[33] استتر ملموس اومت فشاریافت مقاومت کششی نسبت به مق نسبت آب به سیمان،

 فرد باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی در سنین مختلف شده است. طرح اکساید به صورت منافزودن نانوسیلیس و گرافن

GO  وNS  75%و  %27قاومت فشاری و افزایش م %28و  %18آهک اشباع به ترتیب -آوری در آبروز عمل 28پس از 

زایی نانوسیلیس و خاصیت ها با خاصیت هستهاین بهبود .داشته است Ctrlافزایش مقاومت کششی نسبت به طرح 

 کند قابل توجیه است.تر شدن فضای ماتریس سیمانی کمک میاکساید که به چگالزنی گرافنپل

  هاینسب به نمونه لیس باعث کاهش مقاومت فشاری و کششیحاوی نانوسی هایافزودن زئولیت و پومیس در طرح مخلوط 

در سنین مختلف شده است. این موضوع احتماالً به دلیل کاهش مقدار کلسیم هیدروکسید در  مشابه بدون پوزوالن

 دهای طبیعی و عدم دسترسی نانوسیلیس به آن برای تکمیل فراینناحیه خمیر سیمانی به دلیل وجود پوزوالن

ت سیمانی کلوخه شده و بوده است. در نتیجه ذرات نانوسیلیس موجود در مال C-S-Hو تبدیل به ژل مؤثر هیدراسیون 

 .[7] خود تشکیل نقاط ضعف اساسی در نواحی مختلف مالت خواهند شد

 های های طبیعی، طرح مخلوطهای حاوی پوزوالناکساید در طرح مخلوطجایگزینی گرافنZGO  وPGO  را به عنوان

ی اثر افزاینده و مقاومت فشار اکساید در روند کسبشود. پوزوالن زئولیت در ترکیب با گرافنگانه شامل میهای سهمالت

اکساید در روند کسب مقاومت کششی اثر کاهنده داشته است. این در حالی است که حضور پومیس در ترکیب با گرافن

های فوق از مقایسه نین کاهش داده است. دقت شود برداشتمقاومت فشاری و کششی را در تمامی سن PGOدر طرح 

 ل شده است که با توجه به نمودارها نیز بهتر قابل مشاهده است.حاص GOخلوط مهای نامبرده با طرح طرح مخلوط

  در پایان و در بررسی جایگزینی کامپوزیتNS&GO های سیمانی نکات زیر قابل برداشت خواهد بود.در مالت 

ی اهتری در بهبود خصوصیات مکانیکی )مقاومت فشاری و کششی( مالتنانو مواد عملکرد مناسب کامپوزیت  .1

 بت به حالت منفرد داشته است.سیمانی نس

 داشته است. را روزه بیشترین مقاومت فشاری 28افزایش مقاومت فشاری  %39با  NS&GO مالت  .2

های حاوی کامپوزیت نانو مواد باعث کاهش مقاومت کششی در تمامی سنین های طبیعی در مالتافزودن پوزوالن  .3

 آوری شده است.عمل

های سیمانی پی توان به تاثیرات مثبت کامپوزیت نانو مواد در بهبود خصوصیات مکانیکی مالتدول فوق میجهای از تحلیل داده

تر دلیل در ناحیه خمیری و کاهش خلل و فرج موجود در مالت و به اصطالح تشکیل یک مالت چگال برد. ایجاد خاصیت هسته زایی

ی با درصد نسبتاً باال باعث مصرف کلسیم هیدروکسید موجود در های طبیعنالاصلی بهبود صورت گرفته است. از طرفی جایگزینی پوزو

ر تکنولوژی بتن به خاصیت پوزوالنی موسوم است باعث اصالح ساختار گردد. این فرایند که دمی C-S-Hناحیه خمیری و تولید ژل 
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کاهش پارامترهای مکانیکی  دهدنشان می گردد. همچنین دیسپرسیون مناسب نانو ذرات سیلیس با توجه به نتایج فوقمالت می

 ان خواهد بود.های طبیعی از طریق جایگزینی کامپوزیت نانو مواد قابل جبرها به دلیل افزودن پوزوالنمالت

 

 

 
 در سنین مختلف )مگاپاسگال(های مالت مقاومت فشاری طرح مخلوط 8 شکل 

 

 اسگال()مگاپکنترل تنسبت به مال های مالتطرح مخلوط درصد تغییرات مقاومت فشاری 9 شکل 
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 )مگاپاسگال(در سنین مختلفهای مالت مقاومت کششی طرح مخلوط 10 شکل 

 

 های مالت نسبت به مالت کنترلمخلوطدرصد تغییرات مقاومت کششی طرح  11 شکل 

 گیرینتیجه -4

حداکثر  ها باعث تقویت خواص مکانیکی خواهد شد. از طرفی جهت استفاده ازمندی از فناوری نانو در زمینه ساخت روکشبهره

ها اطمینان نانو مواد باید از دیسپرسیون مناسب آن جایگزینی از طریق های سیمانیمالت ت ممکن در بهبود خواص مکانیکیظرفی

ها به بدون بهره بردن از سورفکتانتهای گرافن اکساید و در حضور ورقه TEOSاز طریق هیدرولیز حاصل شود. در مطالعه حاضر 

های از تشکیل پیوند یزن اکسایدنهای گراف. پوشش سیلیکونی ایجاد شده در سطح ورقهه استپرداخته شد سجداسازی ذرات نانوسیلی

ها ، که عامل اصلی کلوخه شدن ورقهاکسایدهای عاملی موجود در سطح گرافنموجود در مایع منفذی و گروه  Ca+2کواالنسی میان 

مثبت نشان اکساید و نانوسیلیس را های میان گرافنلی اندرکنشنامیک مولکویسازی داز طرفی نتایج شبیه کند.جلوگیری می است،

. در ارزیابی کرده است افزایشیاز جمله مدول یانگ و مقاومت کششی نهایی را  NS&GOو خصوصیات مکانیکی نانو کامپوزیت  هداد

در خصوصیات مکانیکی از جمله قص احتمالی انو نیز های طبیعیهای حاوی پوزوالندر مالت NS&GOرد نانوکامپوزیت کنهایت عمل
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بر  های پوششیدر ادامه روند مطالعه کنونی از این مالت به عنوان مالت شودپیشنهاد مینماید. مقاومت فشاری و کششی را مرتفع می

 .های مخرب از جمله در معرض یون کلراید و سولفات استفاده و عملکرد آن بررسی شوددر محیط روی سطح بتن
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ABSTRACT  
In the present study was investigated the Sedimentation mechanism of SiO2 nanoparticles (NS) on Graphene 

Oxide (GO) nanosheets by hydrolysis of Tetra Ortho Silicate (TEOS) in water/ethanol solution. In the first part, 

the possible interactions among nanoparticles by UV-Vis and Transmission electron microscopy (TEM), and in 

the second part, the mechanical properties of nanocomposite materials contain NS and GO (NS&GO) by 

molecular dynamic simulation (MDS) was discussed. Finally, the application of single and hybrid nano materials 

on 12 kinds of mixture of mortars containing natural pozzolan was compared by mechanical properties. the 

improved of dispersion of NS on GO nanosheets was visible in TEM. Also, the results of MDS demonstrate 75% 

increase in tolerable stress and 250% increase in young’s modulus in nanocomposite compared with single nano-

SiO2. 28-day compressive and tensile strength mortars containing NS&GO was increased by 31% and 100%, 

respectively and compared with the control. to conclude, appropriate dispersion and distribution of 

nanoparticles, NS&GO through nucleation properties, and zeolite through pozzolanic properties improved the 

mechanical function of mortars. 
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