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 چکیده  

 بتن در آب نفوذحجم  کاهش منظوربه  (GONPs) اکسایدگرافن نانوذراتاز  مطالعه، این در توان از عوامل مهم و تأثیرگذار بر دوام بتن دانست.نفوذپذیری را می

 ه منظورب در این پژوهش .باشندمی فعال اکسیژن املیع هایگروه از وسیعی طیف شامل و بوده گرافیت شیمیایی برداریالیه محصول GONPs. است شده استفاده

سیلیکات کلسیم  در انتقالی پارامترها نانو، مقیاس در. است شدهاستفاده  یمقیاسچندتحلیل  رویکرداز  GONPs با شده تقویت بتن غیراشباع انتقال خواص یمطالعه

و  سیمان هیدراته انجام گرفتهسازی مدلدر مقیاس میکرو . دنشومی تعیین( MD) مولکولی دینامیک سازیشبیه طریق از GONPs با شده تقویت یهیدراته

 بین انتقال یناحیه و سیمان یشدهسخت خمیر ،شامل سنگدانه بتن از فازی سه مدل یک ،زوم مقیاس درو  در آخر شود.می مشخصهای نفوذپذیری آن مشخصه

به منظور . و گرانش انجام گیرد خارجی هیدرواستاتیک فشار ،ئینهمو مکش مأاثرات تو تحت نشدهاشباع جریان سازیشبیهسازی شده تا مدل( ITZ) سطحدو 

 در بتن آب انتقال خواص بینیپیش در این مطالعه جهت انجام گرفته آزمایشگاهی هایداده با عددی مقیاسی، نتایجچند مدل اطمینان قابلیت تأیید و سنجیصحت

بینی قابل قبولی از پارامترهای نفوذپذیری در بتن را تواند پیشداد که روش پیشنهادی می نشان عددی و آزمایشگاهی نتایج یمقایسه. مقایسه شدند اشباع نشده

. کند جلوگیریبه بتن  آب هایمولکول ورود از یثرؤم طور به تواندمی هاGONPs از کمی بسیار درصد اختالط کهنشان داد  نیز سازی عددینتایج مدل ارائه دهد.

 .یابدمی بهبود نیز آن دوام متعاقبا   کهیافته  ءارتقا انتقال بتن خواص GONPs افزودندرواقع با 
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 مقدمه  -1

ی بتنی باید بتواند دیگر یک سازه به عبارت گیرد. قرار طراحان مدنظر بایستنیز می دوام کافی، مقاومت بر عالوه بتنی هایسازه در طراحی

دوام بتن  ر کنترل مقاومت وترین پارامترها دتوان از مهمدهی کند. نفوذپذیری را میتحت شرایط محیطی و در طول عمر مفید خود سرویس

ها میزان سهولت و یا صعوبت عبور سیال از ی آنتوان بوسیلههای انتقال بتن به عنوان پارامترهایی که میبنابراین تعیین مشخصه .]1[دانست 

سطحی یا  توان به نفوذ در اثر جذبمی انتقال آب در بتنهای مختلف رخوردار است. از مکانیزمداخل بتن را بدست آورد، از اهمیت زیادی ب

ی سیمانی تأثیرگذار توانند بر میزان نفوذپذیری مواد بر پایهمکش موئینه و نفوذپذیری تحت فشار بیرونی اشاره کرد. عوامل داخلی و خارجی می

تأثیرگذار  عوامل خارجی . از]1[ ها در بتن هستندتحت تأثیر فاکتورهایی مانند تخلخل، اتصال منافذ و وجود میکروترکعوامل داخلی باشند. 

  اشاره کرد. فشار اعمالی توان بهمی بر میزان نفوذپذیری مواد سیمانی

  (NPsGO)1 اکسایدگرافن نانو صفحاتهای کربنی و العاده، نظیر نانولولهفیبرهایی با عملکرد فوق، نانونانو همزمان با پیشرفت تکنولوژی

به عنوان های کربنی لولهعنوان مثال نانو ی سیمانی در مقیاس نانو شوند. بهبر پایهتوانند باعث بهبود عملکرد مواد است که می تولید شده

توانند [، می4-2ها در مقیاس نانو ]های مکانیکی ماتریس سیمانی از طریق کنترل ترکبهبود مشخصههای سیمانی عالوه بر افزودنی کامپوزیت

اکساید های گذشته مطالعاتی نیز بر روی نانو ذرات گرافندههدر [. 5]انتقال نیز شوند  هایدر مقیاس میکرو و مشخصهبتن باعث بهبود ساختار 

 تشکیل ضلعیشش هایشبکه در یافتهسازمان کربن هایاتم مجموعه از. گرافن [6]با ضخامت یک اتم و ساختار دو بعدی انجام گرفته است 

فرایند هیدراسیون سیمان را بهبود بخشیده و بر روی ساختار حفرات در ماتریس دهد که این نانو ذرات [. مطالعات نشان می7است ] شده

 [. 8و  9تأثیرگذارند ]

 ی گذشته. در چند دههافزایدبسیار پیچیده بوده و ناهمگنی بتن نیز بر پیچیدگی این مسئله می نشده انتقال آب در بتن اشباع یپروسه

بندی ثیرگذار در بتن در دو طبقهأانتقال، مونیتورینگ بر توزیع رطوبت و ارزیابی فاکتورهای ت هایهای زیادی برای دستیابی به ویژگیتالش

بینی ی انتقال بولتزمن به منظور پیشتوان به مدل عددی ارائه شده بر پایهها میی این مدلاز جمله ایشگاهی و عددی صورت پذیرفته است.آزم

با نتایج آزمایشگاهی نشان  را مدل عددی ارائه شده تطابق خوبینتایج حاصل از . ]10[اره کرد اشباع تحت مکش موئینه اشبتن غیر نفوذ در

این مدل هم تطابق  .]11[ دشرویکرد تحلیلی بوسیله شبکه بولتزمن ارائه  به منظور حل  مسائل انتشار هیدرولیکی در اثر جذب، همچنینداد. 

هایی با نمونه دروی انتقال غیراشباع ر ها بروی مواد سیمانی را نتیجه داد. بسیاری از این مدلر قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی انجام گرفته بر

 وی نفوذپذیری بتن سه فازیر بر و همکاران 2ای توسط لیه. مطالعاستهای سه بعدی ناکافی اند که اغلب برای جریانساده کار کرده یهندسه

در این مدل اثرات مکش موئینه، فشار هیدرواستاتیکی و . گرفتانجام   3ریچاردز یسازی کامپیوتری و رابطهلسه بعدی با استفاده از مد و

نشان  یرا با نتایج آزمایشگاه نزدیکیسازی تطابق حاصل از شبیه آب نتایج سطح تر شده و حجم نفوذسازی در نظر گرفته شد. گرانش در شبیه

 .]12[ داد

با توجه به اهمیت اکساید و با توجه به اهمیت نفوذپذیری در دوام بتن و نبود مطالعات در این زمینه بر روی بتن مسلح به گرافن

 اکسایدی مسلح به گرافننشدهسازی عددی انتقال آب در بتن اشباعشبیه پژوهش حاضر در ،یهای کامپیوتری در مطالعات آزمایشگاهسازیشبیه

بررسی مکانیزم انتقال آب انجام  همچنین و بتن بر روی میزان نفوذپذیریاکساید و گرافنفشارهای هیدرواستاتیکی به منظور بررسی تأثیر 

 خواص توانردی که میبه عنوان رویک مقیاسی چندتحلیل  هایروش در این پژوهش ازبا توجه به ساختار پیچیده و ناهمگن بتن، گرفته است. 

های مشخصهروش،  نیدر اهای باالتر بکار برد، استفاده شده است. های ریز استخراج کرده و در مقیاسدر مقیاس جزئیات اساس بر مواد را

 روند انجام این تحقیق به این شرح است؛ .]13[ شونداستفاده میباالتر  اسیمق عنوان پارامترهای ورودی دربه، پایین مقیاسدر  بدست آمده

 بعدی خشدر ب. تدوین شدو درصد تخلخل خمیر سیمان  بتن نفوذپذیری بر هاGONPs تأثیر بررسی برای یگاهآزمایش ییک برنامهابتدا در 

برای . انجام گرفت گرانش و خارجی هیدرواستاتیک فشار نه،ئیمو مکش هایمزبا مدنظر قرار دادن مکانی نشده اشباع جریان عددی سازیمدل

                                                                        
1 Graphene Oxide Nano Particles 
2 Li 
3 Richard’s 
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 یبه عنوان مؤلفه (CSH)1 های انتقال کلسیم سیلیکات هیدراتهدر مقیاس نانو مشخصهشد.  بکار گرفتهمیکرو و مزو  ،این منظور سه مقیاس نانو

افزار سیمان با استفاده از نرم یدر مقیاس میکرو مدل هیدراتهشد. سازی دینامیک مولکولی تعیین از طریق شبیه سیوندرایمحصوالت ه یاصل

µic ]14[ در مقیاس باالتر مدل مزوسکوپیک بتن سه فازی شدمحدود کامسول استفاده افزار الماننرم در سازی نفوذپذیریتهیه و جهت مدل .

. به سازی شدشبیههای انتقال به منظور تعیین مشخصه( ITZ)2انتقال بین دو سطح  یناحیهسیمان و  یشدهسخت شامل سنگدانه، خمیر

 . ندشدمقایسه  این مطالعهآمده در سنجی، نتایج حاصل از تحلیل چند مقیاسی با نتایج آزمایشگاهی بدستمنظور صحت

 

 سازی و فرضیاتتجهیزات آزمایشگاهی، مدل -2 
 مواد و روش ساخت -1-2

سیمان مورد  اکساید بر روی نفوذپذیری بتن تدوین شده است.گرافن ثیر نانو ذراتأآزمایشگاهی جهت بررسی ت یدر این بخش یک برنامه

است. آب شرب آورده شده  1که خصوصیات شیمیایی آن در جدول  بودهکارخانه آبیک قزوین II استفاده در این پژوهش سیمان پرتلند نوع 

اکساید در نظر گرفته شده و مقادیر گرافن 5/0ثابت و برابر  ها. نسبت آب به سیمان برای تمامی نمونهعنوان آب طرح اختالط استفاده شد نیز به

پارسیکا به منظور  یشده محصول کارخانهاصالح تی پلی کربوکسیالکننده بر پایهروانمتغیر است. همچنین از فوقوزنی سیمان (% 0-1/0از )

توان اکساید را میهای اصلی گرافن. مشخصهاستفاده قرار گرفتمورد % وزنی سیمان  5/0میزان  بهاکساید در محلول آبی پراکنش بهتر گرافن

 . ]15[ شد انجام 1بندی فولرمتر و با استفاده از دانهمیلی 19ها با حداکثر قطر سنگدانه بندیدانهمشاهده کرد.  2در جدول 

 آبیک قزوین II تیپ پرتلند سیمان شیمیایی : ترکیب1جدول 

 2SiO 3O3Al 3O2Fe CaO MgO O2Na O2K 3SO نوع ترکیب

 89/1 68/0 37/0 22/3 28/62 86/3 76/4 79/20 درصد وزنی
 

 اکساید : مشخصات گرافن2جدول 

6/1  (nm)ضخامت  

9/99%  درصد خلوص 

 شکل ظاهری پودر تیره رنگ

 

 

 17]شد ها استفاده کنندهروانفوق حمام اولتراسونیک و همچنینتکنیک اکسایدها در آب از هتر گرافنب، به منظور پراکنش طالعهدر این م

 ینامهها مطابق با آیینسازی و اختالط نمونهی آمادهدهد. پروسهرا نشان می اکسایدسازی محلول گرافنمراحل آماده 1[. شکل 16 و

C31/C31M  ASTM [18 و به این شرح انجام پذیرفت؛ ]این مواد با سنگدانه و سیمان اکساید قبل از اختالط های دارای نانو گرافندر مخلوط

کننده که با باردارکردن رواندر دستگاه اولتراسونیک حمامی، به مدت یک ساعت با آب طرح اختالط پراکنش شد و مقدار بسیار کمی فوق

ن ریخته شده و کامال  کها درون مخلوطدقیقه هم خورد. در ادامه سنگدانه 2کند، به محلول اضافه و به مدت ذرات به پخش بهتر آنها کمک می

به مخلوط اضافه گردید. در همین زمان سیمان و سپس مخلوط نانو  SSDبا یکدیگر مخلوط شدند. سپس آب الزم برای رسیدن به حالت 

م گرفته کشی انجاگیری و عملیات مالهکن به مخلوط اضافه شد. پس از اختالط کامل قالبی مخلوطاکساید نیز در حین اختالط از دریچهگرافن

استفاده شد. جزئیات طرح  مترمیلی 150×150×150های مکعبی با ابعاد ها با گونی مرطوب پوشش داده شدند. در این آزمایش از قالبو قالب

بیان  )bwoc(3 اکسایدها براساس درصد وزنی سیمانشود میزان گرافناست. خاطر نشان میآورده شده  3 های بتنی در جدولاختالط نمونه

 اند.شده

 

                                                                        
1 Calcium Silicate Hydrate 
2 Interfacial Transition Zone 
3 by weight of cement 
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   اکسایدمحلول گرافن)ج(                               )ب( دستگاه حمام اولتراسونیک         اکساید توزین شدههای پودر گرافننمونه )الف(       

اکسایدسازی گرافن: آماده1شکل    

 

 : طرح اختالط نمونه های بتن برای آزمون نفوذپذیری3جدول 

GONPs 

 )% bwoc( 
 شن

(Kg/m3) 
ماسه 

(Kg/m3) 

 سیمان
(Kg/m3) 

Mix No. 

 کنترل 455 1100 900 0

250/0 % وزنی سیمان 025/0 455 1100 900   

05/0 % وزنی سیمان 05/0 455 1100 900   

1/0 % وزنی سیمان 1/0 455 1100 900   

 

 سیمانی شدههای خمیر سختمونهی نآزمون تعیین درصد تخلخل و جذب آب موئینه -2-2

مورد نیاز است،  مزو در مقیاسسازی های ورودی در شبیهی سیمان به عنوان یکی از پارامترشدهجایی که میزان تخلخل خمیر سختاز آن

 و وریغوطه وزن . در این روش اختالف بین]29[ شد گیریاندازه  ASTMبه روش معرفی شده در استاندارد   پارامتر مذکوراین پژوهش  در

 درجه 105 دمای با اون در ساعت 24 مدت به هاآزمونه ابتدا آزمایش این انجام گردید. برای ( محاسبه1ی )مطابق رابطه هاآزمونه خشک وزن

 شد. گیریاندازه آب در هاآن وریخشک غوطه وزن سپس و شده خشک گرادسانتی

 

 (1) 2 11 100
.w s

W W
f

V

  
    
   

 

 

 wρ و (3mنمونه )حجم  sV(، kgوزن نمونه در حالت خشک ) 1W(، kgوزن آزمونه داخل آب ) 2Wدرصد تخلخل آزمونه )%(،  fدر این رابطه 

ی سیمان با ابعاد شدهی منشوری خمیر سختهانمونه روی بر تخلخل درصد تعیین آزمایش گراد است.درجه سانتی 21ی آب در دمای دانسیته

40x40x160 1/0و  05/0، 025/0اکساید )و درصدهای متفاوت گرافن 5/0آب به سیمان  متر با نسبتمیلی  %(bwoc   .انجام گرفت 

اون  داخل متر درمیلی 160×  40 × 40سیمان با ابعاد  خمیرهای منشوری نمونهEN480-5 مطابق با برای انجام آزمون جذب آب موئینه 

 نحوی به آب ظرف داخل در هانمونه سپس،)الف(.  2، شکل ]32[%  نباشد  1/0شده تا اختالف وزن نمونه بیشتر از  خشک C 50°دمای در

(. به منظور جلوگیری از تبخیر سطحی در طول آزمایش و کاهش ب) 2، شکل گیرندباشد قرار می آب داخل در هاآن کف از مترمیلی سه که

 .پالستیک پوشانده شدندها با استفاده از پوشش خطا، نمونه



5 

 

 

 "ایمحفظه استوانه"گیری نفوذپذیری به روش دستگاه انداره -3-2

. در این پژوهش بررسی نفوذپذیری دارد های مرسوم نیاز به صرف زمان زیاد و تجهیزات گوناگون و با حجم باالگیری نفوذپذیری با روشاندازه

است. این روش که توسط نادری  باشد، انجام شدهگیری نفوذپذیری میکه روشی نوین برای اندازه "ایاستوانه یمحفظه"با استفاده از دستگاه 

ابداع شد، روشی دقیق با کاربردی گسترده در تعیین میزان نفوذپذیری بتن و سایر مصالح ساختمان چه در محیط آزمایشگاه و چه در محل 

ای استوانه یدستگاه محفظهه( -)ج 2است. شکل  در دنیا شناخته شده "Cylindrical chamber". این دستگاه به نام دستگاه ]19[پروژه است 

زیرسری توسط چسب  یدهد. روند کار به این صورت است که پس از زدودن سطح نمونه از آلودگی توسط برس سیمی، صفحهرا نشان می

و با چرخاندن  شدهزیرسری سوار  یپس از سخت شدن چسب، دستگاه آزمایش بر روی صفحه .شودمیاپوکسی بر روی سطح نمونه چسبانده 

د. با گذشت زمان به دلیل وجود اصطکاک داخلی و گرد، فشار روی مقدار مورد نظر تنظیم میظیم فشار و پائین آمدن پیستونتن یدسته

توان مقدار فشار را در طول آزمایش روی تنظیم فشار می یمجدد دسته که با چرخاندنشود خاصیت گرانروی مایع از مقدار فشار  کاسته می

های مختلف قرائت کرد. توان از طریق میکرومتر تعبیه شده بر روی دستگاه در زمانیک مقدار ثابت تنظیم کرد. مقدار نفوذ آب به بتن را می

قرائت شده از میکرومتر در مساحت سطح مقطعی که فشار به آن  مقدارضرب مقدار حجم آب نفوذ کرده در نمونه در هر لحظه از طریق حاصل

 توسط هانمونه آزمایش انجام از ، بالفاصله پسو عمق نفوذ در این مطالعه به منظور بررسی سطح تر شدهشود. محاسبه می ،وارد شده است

 شدند. تقسیم قسمت دو به فشاری جک

                                   
      آزمون جذب آب موئینه)ب(                                            ها در اون    )الف( خشک کردن نمونه                                            

                     
    ( انجام آزمایشه) نمونه مکعبی بتن                                    ( د)                    ( اجزای مختلف دستگاهج)                       

 نفوذپذیری های جذب آب وآزمون: 2شکل 
 

                                                                             
                               

 عددی و روش تحلیل چندمقیاسیسازی سازی و فرضیات در شبیهمدل -4-2

 تحلیل چندمقیاسی -1-4-2
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های های انتقال از مقیاسبایست مشخصهمشخصات نفوذپذیری بتن به عنوان یک ماده با ساختاری ناهمگن و پیچیده، میدرک بهتر  یبرا

 مواد خواص استخراج برای مقیاسی چند هایروش .بینی درستی از نفوذپذیری این ماده بدست آیدپایین تا باال مورد بررسی قرار گیرد تا پیش

 بتن ضروری ینشده اشباع خواص بهتر درک برای رویکردها اینبکارگیری  بنابراین. هستند قدرتمند های ریز بسیاردر مقیاس جزئیات اساس بر

 خصوصیات روش این در شوند.یبه طور کلی در تحلیل چندمقیاسی، اطالعات از مقیاس پایین به مقیاس باال و برعکس منتقل م .است

مقیاس باالتر، به عنوان مثال مقیاس سازی به عنوان پارامترهای ورودی در مدل نانو، مقیاس در مثال عنوان به مقیاس، یک در شدهمحاسبه

 . شونداستفاده می ،میکرو

-ی تقویتنمونههمچنین سیون و درایمحصوالت ه یاصل یبه عنوان مؤلفه های انتقال در کلسیم سیلیکات هیدراتهدر مقیاس نانو، مشخصه

در مقیاس میکرو مدل  .شدتعیین   1افزار لمپسسازی دینامیک مولکولی و با استفاده از نرماکساید، از طریق شبیهی آن با نانو ذرات گرافنشده

نفوذپذیری  سازیتهیه و جهت شبیه ]µic ]14افزار ی سیمان شامل کلینکر، محصوالت هیدراسیون و حفرات موئینه با استفاده از نرمهیدراته

سیمان  یشده. در مقیاس باالتر نیز مدل مزوسکوپیک بتن سه فازی شامل سنگدانه، خمیر سختشدمنتقل محدود کامسول افزار الماننرم به

به منظور  دهد.نمای شماتیک از مدل تحلیل چندمقیاسی را نشان می 3شکل  .شدسازی های انتقال بتن شبیهبه منظور تعیین مشخصه ITZو 

 .  شدندآمده در بخش اول مقایسه سنجی، نتایج حاصل از تحلیل چندمقیاسی با نتایج آزمایشگاهی بدستصحت

 
 : شکل شماتیک از مدل تحلیل چندمقیاسی3شکل                                                      

 

 سازی نفوذپذیری و تئوری جریان غیراشباع مدل -2-4-2

 شود:یافته بیان میدر تئوری جریان غیراشباع، فیزیک جریان آب توسط قانون دارسی توسعه

 
(2         )                                                                                                                                           ( )q K     
 

پتانسیل هیدرولیکی کل بوده که از  ø (L)یافته و میزان آب کاهش θنفوذپذیری غیراشباع،  )K (LTθ)-1)سرعت جریان،  LT q)-1)که در آن 

کم ابا فرض غیرقابل تر .باشدمیهد فشار  L ph))هد ارتفاع و   L z))هد موئینه،  L ѱ))که طوریبه .آیدبدست می   = ph + zѱ + ø یهرابط

 بودن آب در شرایط کم فشار، قانون بقای جرم به شرح زیر قابل بیان است:

(3) .q
t


 


 

                                                                        
1 Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) 
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ریچاردز معروف است را  یغیراشباع که به معادله-حاکم بر انتقال آب در محیط اشباع یمیزان حجم آب است. در نتیجه رابطه Θدر آن  که

 :]12[ توان به شکل زیر نوشتمی

(4               )                                                                                             . [ ( ) ]k
t

 


  


 

  :شودبیان میریچاردز به شکل زیر  یپتانسیل معادلهاشباع و فرم      

(5) 
. [ ( ) ]D

t


 


  


 

(6    ) 
( ) . [ ( ) ]C K

t


  


  


 

                                                                                                                                                                

)1-T2(L θ)(D  و ضریب پراکنندگی هیدرولیکی غیر اشباع )1-(Lθ) C(  د:نشومی محاسبهزیر  وابطتوسط رتابع ظرفیت 

(7) 
( ) ( ) / ( ), ( )

d
D K C C

d
   




  

                                                                                 

های تقریبی تعیین کرد. تحت شرایط ایزوترمال، پراکنندگی هیدرولیک معموال  با توان با استفاده از روشرا می  D(θ)پراکنندگی هیدرولیک

 :]20 و 21[  شودبیان می θیک تقریب از تابع نمایی بر حسب 

(8) 
0( ) nD D e   

                                                                                                                       

 یدرجهپراکنندگی هیدرولیکی را نسبت به تابع  فرمکه  بودهشکل  ضریبیک  nضرایب ثابت هستند. در واقع،  T 2(L 0D-1( و nکه در آن 

است. ثابت فرض شده n ،6. در این پژوهش، مقدار ]21[متغیر است  6-8بین  nکند. برای مواد مقدار پارامتر شکل تعیین می θشدگی اشباع

0D 21و  22[شودمیمحاسبه زیر  یبا استفاده از رابطه[ : 

(9) 2 2

0 2( ) . [ (2 1) 1]n

s r

n S
D

e n n


    
 

                                                                                   

  نفوذی در برابر جذر زمان است.  شیب نمودار حجم آب Sشود. درواقع میتعیین ( 01) یجذب بوده و از رابطهضریب  L T S)-1/2( که در آن 

(10  ) 1/2.i S t 

                                                                                                                                              

متخلخل در  ی(، که به طور گسترده در مسائل خاک برای تعیین مقاومت یک ماده11) یتوان توسط رابطهرا می K(θ)هدایت هیدرولیک 

 :]23[گیرد، بیان کرد برابر ورود آب مورد استفاده قرار می

(11) ( 1)( ) sK K e   
                                                                                                                                       

 :]12[ قابل محاسبه استزیر  یطور تقریبی از طریق معادلهنیز به sKضریب تناسب است.  αکه در آن 

(12) 2

1 / (2 )s pK fl h t  

                                                                                                                                 

در این مطالعه  باشد.تخلخل می نمیزا  fبوده و  tΔمتوسط عمق نفوذ تحت فشارهیدرواستاتیک اعمالی در مدت زمان نفوذ  1l (L) که در آن 

 .شوندمیتعیین  از طریق آزمایش این پارامترها
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که طوری. به]12[شود تعیین می D(θ)/K(θ) رابطه توسط  ѱ(θ)است. در این پژوهش، تابع (θ) محتوای آب بههد موئینگی یک تابع وابسته 

در  را  توان رفتار غیراشباع بتندر نهایت پس از تعیین تمامی پارامترهای ذکرشده، میبرابر با صفر است. ѱ ( مقدار θ = 1در زمان اشباع بتن )

 سازی کرد.شبیه مقیاس مزو
 

 تحلیل و بررسی نتایج -3

 نتایج مطالعات آزمایشگاهی -1-3

سازی در مقیاس مزو که به عنوان پارامتر ورودی در مدل، sKی سیمان، شدهتعیین ضریب نفوذپذیری خمیر سختدر این بخش به منظور 

و  5/0، با نسبت آب به سیمان مترمیلی 150های مکعبی خمیر سیمان با بعد گیرد، آزمون نفوذپذیری بر روی نمونهمورد استفاده قرار می

ها بالفاصله بعد از آزمون توسط جک فشاری به دو نیم نمونه انجام گرفت. bwoc)%  1/0و  05/0، 025/0اکساید )درصدهای متفاوت گرافن

سنجی رویکرد به منظور صحتهمچنین  شود. ( ضریب نفوذپذیری محاسبه می12ی )ی عمق نفوذ و بکارگیری رابطهتقسیم شدند. با مشاهده

اعمال فشارهای تحت متر میلی 150بعد با  اکسایدکنترل و مسلح به گرافن های مکعبی بتننمونهروی آزمون نفوذپذیری بر  ،عددی ارائه شده

لیتر برای نتایج حجم نفوذ آب بر حسب میلی موجود است. ]30[جزئیات بیشتر از مراحل آزمایش در مرجع  هیدرواستاتیک مختلف انجام شد.

 4شکل ، در مگاپاسکال( 15/0 -95/0)از اکساید تحت فشارهای هیدرواستاتیکی سیمان گرافن% وزنی  1/0 های کنترل و بتن مسلح بهنمونه

تواند منجر به کاهش حجم نفوذ آب در بتن در مقایسه با اکساید میآمده، افزودن مقادیر کمی از گرافناست. براساس نتایج بدستآورده شده 

اکساید در خاصیت پراکنندگی حفرات در سطح نانو ساختار بتن و متعاقب به تأثیر گرافنتوان از دالیل این کاهش میهای کنترل شود. نمونه

 .های آب به ساختار اشاره کردی نفوذ بیشتر مولکولآن عدم اجازه

  
اکسایدگرافن یمانس ی% وزن 1/0 یحاو ی( نمونه)ب کنترل ی( نمونه)الف                                  

 مختلف یدرواستاتیکتحت فشار ه ی: نمودار حجم آب نفوذ4 شکل                                                   

سازی عددیشبیه -3-2  

 اکسایدسازی نفوذپذیری کلسیم سیلیکات هیدراته مسلح به گرافنمقیاس نانو و مدل -1-2-3

با آب در فرایند هیدراسیون منجر به تولید ژل کلسیم سیلیکات هیدراته  ترکیب فازهای دو کلسیم سیلیکات و سه کلسیم سیلیکات

 دهدیم لیرا تشک دراتهیه مانیدرصد از حجم س( 70-60)بوده و  سیوندرایمحصوالت ه یاصل یمؤلفهای شود. این ژل سخت و نانو دانهمی

 یساختار کل هالبولگ نیا .[26]اند دهساخته ش هاشکل، به نام گلبول بلوکیذرات  از تجمع نانو ژل کلسیم سیلیکات هیدراته .]24و  25[

نمای شماتیک از ژل کلسیم سیلیکات  آن مانند انسجام و مقاومت هستند. یکیخواص مکان عاملو  شکل دادهرا  مانیسی شدهسخت ریخم

ساختار  و مکانیکی خواص که اندنموده معرفی را مختلف معدنی ماده محققان چندین تاکنون)الف( نشان داده شده است.  5هیدراته در شکل 
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و  1توبرموریت مانند یبلوری موادساختارهای توان به می این مواد معدنی یاز جمله را دارند. هیدراته سیلیکات کلسیم ژل به نزدیک مولکولی

کلسیم سیلیکات  سازی ساختارکریستالیپژوهش شبیهدر این . ]25[ هستندترین شباهت به این ژل نزدیک دارای که اشاره کرد 2جنایت

و ایجاد  در کلسیم سیلیکات هیدراته سازی جذب آبدر ادامه به منظور شبیه ].25[ انجام شده است Å 11ی ساختار توبرموریتبر پایه هیدراته

آب در دراخل کانال  هایمولکول انتقال صورتبه  جذب آب زیساشبیهشود. در واقع شکافته می Yکانال، ساختار کریستالی به موازت جهت 

CSH ی سازی، صفحهی بعدی مدلدر مرحله]. 25[شود سازی میسادهGONPs  در سطح داخلیCSH  در ورودی منفذ و به موازات محورY 

طور که هماندهد. نشان میاکساید را مسلح به صفحات گرافن یکلسیم سیلیکات هیدراته یمدل جذب آب موئینه)ب(  5شکل گیرد. قرار می

نانومتر و طول حدود  5/3، یک کانال با عرض اندکه بر اساس ساختار کریستالی توبرموریت ایجاد شده CSHبین دو چهارضلعی شود مشاهده می

. ]27و  28[ نانومتر متغیر است 10نانومتر تا  5/0منافذ ژل بوده که از ی اندازه ینانومتر وجود دارد. عرض منافذ انتخاب شده در محدوده 11

سازی آب و یون طور که در اکثر موارد شبیههمان]. 25[در نظر گرفته شده است نانومتر  7و  3/2به ترتیب  Zو  Xهمچنین طول در جهت 

 شود.( تعیین می∽3g/cm 1های آب مورد نیاز در منفذ بر اساس ارضای چگالی آب در شرایط محیط )است، تعداد مولکول بیان شدهدر نانوذرات 
  

 

 )الف( ژل کلسیم سیلیکات هیدراته 

 

                                                                        
1 Tobermorite 
2 Jennite 
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 اکسایدی مسلح به صفحات گرافنی کلسیم سیلیکات هیدراتهمدل جذب آب موئینه)ب( 

 ساختار جذب آب در مقیاس نانو :5شکل 

 

در واقع شود. تابع پتانسیل یا میدان نیرو می تعریف است، سازیشبیه قسمت ترینمهم اتمی کهتوابع پتانسیل بین بعد، یمرحله در

گیرند. به بیانی دیگر پیوندهای اتمی در کنار هم قرار میهای مجاور با نیروی بینی یک سیستم فیزیکی است که در آن اتمکنندهتوصیف

انتخاب  به نتایج صحت بنیان و اساس مولکولی دینامیک روش در واقع درها هستند. کنش بین اتمشیمیایی، حاصل از شکل خاصی از برهم

کنش برهم یسازیهشب یبرا ClayFF یروین یدان، از میسازیهشب یندر ابستگی دارد.  واندروالسی و الکترواستاتیکی برهمکنش روابط صحیح

 رفته شده است.گ  ]31[های بین مولکولی در این میدان نیرو از مرجع پارامترهای مربوط به برهمکنش]. 25[ استفاده شد CSHها در ژل اتم

 یمحاسبه یبرا یا، که به طور گستردهگرفته شده  CVFFیروین یداناز م نیز اکسایدصفحات گرافن یبرا یاتم ینب یلپتانس یرامترهاپا

 ینب یبترک ی( برا6-12جونز )-لنارد سیلپتان ،ینهمچن]. 25[ شودمیکوچک استفاده  نسبتا  یبا جرم مولکول یمانند مواد آل ییساختارها

افزار لمپس انجام گردیده است. سازی با استفاده از نرمتمامی فرایند شبیه]. 25[ بکار گرفته شده است CVFFو  ClayFF یروین یدانم

منظور به در ابتدا یک بستر نامرئی بین امولسیون و کانال ژل قرار گرفت و ساختار بستر منجمد شد.  ؛پذیرفتانجام  به این شرحسازی بیهش

حرارت  یو درجه fs 1  بر رویهای زمانی گام]. 25[ داده شدقرار  )تعداد، حجم و دما( NVTهنگرد  تحت ns  2به مدتسازی، سیستم متعادل

 ps 3000 آزادانه در کانال حرکت کند. این عملیات به مدت بتواندامولسیون  تا. سپس، بستر نامرئی آزاد شده تنظیم شد K 300 روینیز بر 

 ]. 25[ ثبت شد fs 100 ها برای آنالیز ساختاری و جنبشی هرادامه یافت. مسیرهای اتم NVTتحت هنگرد 

ب -6طور که در شکل هماندهد. نشان می ns  3را بعد از اکساید% گرافن 1/0مسلح به  CSHو  CSHتصویر حرکت آب در  6شکل 

 یدهندهن موضوع نشاندرجه است که ای 90کمتر از  CSHتماس بین آب و سطح  یسطح آب حالت مقعر داشته و زاویهشود، مشاهده می

های آب تقریبا  به قسمت فوقانی کانال مولکول، CSHی نمونهشود که در مشاهده میبا توجه به شکل  باشد.می CSHسطح آبگریز بودن 

نفوذ  CSHهای آب به درون منافذ ژل است، مولکول پوشانده شده GONPsبا ورق  CSHکانال نانومتری که  )د( 6مطابق با شکل اند. رسیده

 . آیندنانومتر  باال می 6تقریبا   ns  3کرده و پس از
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 ns3=t)ب( ژل کلسیم سیلیکات هیدراته در                           t=0)الف( ژل کلسیم سیلیکات هیدراته در 

 

 
 

اکساید در مسلح به گرافن ی)ج( ژل کلسیم سیلیکات هیدراته
0=t 

 اکساید مسلح به گرافن ی)د( ژل کلسیم سیلیکات هیدراته

 ns3=tدر 

 انتقال آب در کانال کلسیم سیلیکات هیدراته :6شکل

% و  05/0% ،  025/0 %، 0 )یعنی GONPsبا درصدهای متفاوت  CSHهای آب در منافذ نانومتری در ژل مولکول نمودار عمق نفوذ     

1/0  %bwocان افزایش ژل با گذشت زمهای آب در منافذ شود، عمق نفوذ مولکولطور که مشاهده میاست. هماننشان داده شده  7 شکل ( در

های متصل به منافذ ژل مانع انتقال GONPsتر بوده و مکاکساید های حاوی نانو ذرات گرافن، عمق نفوذ آب در مدلCSHدر مقایسه با یابد. می

 شوند.های آب میمولکول
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 GONPsهای آب در مقابل زمان در کانال ژل با درصدهای مختلف از عمق نفوذ مولکول: 7 شکل

 

MSDمقدار     
های مختلف در سیستم را اتم تواند توانایی حرکتشود. این مقدار میبرای بیان میانگین مربع جابجایی یک ذره استفاده می 1

 :]25[ شودزیر محاسبه می یتوسط رابطه MSD یمحاسبه کرد. اندازه را هاتوان مشخصات دینامیکی آننشان دهد و از این رو می

(13) 2
( ) ( ) (0)i iMSD t r t r   

 

 نمایانگر قدر مطلق است. ||میانگین و  ینشان دهنده ><اتم،  یموقعیت اولیه ir )0( و t را در زمان iموقعیت اتم  ir(t) طوریکهبه

تقویت  CSHهای آب در منافذ در حالی که مولکول مقدار بیشتری داشته CSHدر  MSDنشان داده شده است،  8شکل طور که در همان

 یدر مقایسه با نمونه اکسایدگرافن % 1/0شده با ی تقویتنمونه در MSDکنند. کاهش در میزان کندتر حرکت می GONPsهای ورق شده با

ها از بین GONPsهای آب با افزودن ، اندرکنش بین مولکولاوال  ؛شرح توضیح داداین توان به باشد. دالیل این پدیده را می% می 42کنترل 

 شوند.میهای آب در داخل کانال ها مانع انتقال مولکولGONPsشود و از طرف دیگر رفته و جذب موئینه تضعیف می

 

                                                                        
1 Mean Square Displacement 
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 هادر نمونه میانگین مربع جابجایی : 8شکل                                                             

 

 مقیاس میکرو  -2-2-3

 سیمان در مقیاسی شدهخمیر سختسازی نفوذپذیری به منظور شبیه ]14[ در این بخش، یک مدل هیدراسیون شیمیایی سینتیک ذرات

سازی توبرموریت مدل سازی دینامیک مولکولی بر اساس کریستالتوسط شبیه CSHدر بخش قبل ساختار است. شده  میکرو در نظر گرفته

 1LDسیمان باید مورد توجه قرار گیرد شامل  یسازی خصوصیات انتقال مواد بر پایهساختاری که در مدلهای میکروشد. کوچکترین ویژگی

CSH  2وHD CSH  27[هستند ها[ ضرایب انتقال در .LD CSH  وHD CSH د ثابت درنظر گرفته شوندنتوانمی ]میکرو، در مقیاس زیر .]27

های هیدراته با اندازه و فاز غیرقابل نفوذ )کریستال  SCPs(3 (حفرات کوچک موئینه، HD CSHسیون داخلی ترکیبی از ی محصوالت هیدراالیه

 ساختار میکرو مسیر انتقال 9شکل  .]27[ باشدو مسیرهای موئینه می LD CSHبیرونی ترکیبی از  یاثر( بوده و الیهنانو و سیمان باقیمانده بی

 دهد.در سیمان هیدراته را نشان می آب

 

                                                                        
1 Low Density CSH 
2 High Density CSH 
3 Small Capillary Pores 
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 ]26[ یمان هیدراتهس درانتقال  یرمس:  میکرو ساختار 9شکل 

 

بدون شک نفوذپذیری  CSHهای بیرونی از این رو، الیه .]27[ است LD CSHتر از کمبسیار   HD CSHدر از طرفی ضریب انتقال     

های سیمانی هیدراته نشده و ذرات سیون داخلی دارند. در سطح میکرو، با توجه به اینکه هستههای محصوالت هیدرانسبت به الیه باالتری

 یمرحله سهتوان شامل سیمان را میی شدهسخت خمیر شوند، مسیر انتقال درکوچک غیرقابل نفوذ فرض می یکریستال هیدراته با اندازه

سیمان را نشان  یمدل هیدراته 10شکل رنظر گرفت. ( دLD CSH) بیرونی یمنافذ بزرگ موئینه و الیه(، HD CSHی داخلی )الیه

ی ، رابطهریچاردز یاشباع معادلهسازی فرم در این شبیه شود.افزار کامسول منتقل میمحدود به نرممدل حاصل برای حل الماندهد. می

-37/3و از مش مثلثی با اندازه متغیر  میکرومتر در نظر گرفته شده 50× 50ها ابعاد نمونه .ه شده استدر حل المان محدود بکار گرفت (،5)

خواص  است. استفاده شده هااته برای نمونهسیمان هیدر سازی از یک مدلبه منظور سادههمچنین است. میکرومتر استفاده شده  015/0

. فرض شده است LD CSHمنافذ بزرگ موئینه ده برابر بیشتر از ی داخلی و خواص انتقال در ی بیرونی ده برابر الیهالیه یانتقال در ناحیه

آب،  یدر مرز پائینی نمونه یک در نظر گرفته شده و سطوح دیگر غیرقابل نفوذ هستند. مقدار اولیه θمحدود، مقدار سازی الماندر شبیه

θاستهای بتنی صفر ، در نمونه.  

   
 t=28 )ج( روز               t                       =3روز   )ب(                 t=0  )الف(

خارجی و  CSHی ی سیمان، نواحی آبی محصوالت هیدراسیون داخلی، نواحی سبز الیهقرمز بخش غیرهیدراته: مدل سیمان هیدراته ) نواحی 10شکل 

 دهند.(نواحی سیاه مناطق بزرگ موئینه را نشان می

 

 

طور که از شکل دهد. هماننشان میها در نمونهرا  ثانیهکرومی 10000 گذشت نفوذ آب نسبت به جذر زمان پس از عمقنمودار  11 شکل

شود، مشاهده می 12طور که در شکل همان. استکم  کنترل ینسبت به نمونه GONPsهای دارای پیداست میزان نفوذ آب برای همه مخلوط

 2اکساید حدود % گرافن 1/0حاوی  یمیکرومتر و در نمونه 5/4میکروثانیه حدود  10000بعد از گذشت  کنترل ینفوذ آب در نمونه عمق
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 .میکرومتر بدست آمد

  
 منحنی عمق نفوذ در مقابل جذر زمان :11 شکل

 

 
 اکسایدگرافن%  1/0 ینمونه )ب(                                  کنترل ینمونه )الف(                                                         

  میکروثانیه 10000عمق نفوذ آب بعد از گذشت  :12شکل                                                              

 

تحت آزمون  سازی شده ومدل 160×  40 × 40های منشوری با ابعاد نمونه ،سازی در این بخشروند شبیه سنجیمنظور صحتبه 

گرفته شد.  11سازی از شیب گراف عمق نفوذ در برابر جذر زمان شکل ضریب جذب مورد نیاز در این شبیه جذب موئینه قرار گرفتند.

های آزمایشگاهی بخش قبل با داده منشوری یهابرای نمونه برابر جذر زمان حاصل از نتایج عددیشیب منحنی عمق نفوذ در  درنهایت

 مشخصات از قبولی قابل بینیپیش تواندمی گرفته انجام مدلسازی که شودمشاهده می ،13با توجه به شکل . 13مقایسه شدند، شکل 

 .دهد ارائه هیدراته سیمان انتقال
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 های آزمایشگاهیهای عددی و داده:  شیب منحنی عمق نفوذ در برابر جذر زمان نمونه13شکل                      

 
 

 مقیاس مزو  -3-2-3

سنجی با نتایج آزمایشگاهی، شد. به منظور صحت سازیمدلفازی کامپوزیت سه یسازی، بتن به عنوان یک مادهشبیهبخش از  این در 

ها سازی سنگدانهسازی از ذرات کروی برای مدلسادهمدل شدند. برای  mm 150  ×mm 150  × mm150 صورت مکعبی و با ابعادها به نمونه

که در بعدی مدل شده درحالیسه Solidها و مالت با المان فولر مشخص شد. سنگدانه یبا استفاده از رابطه هاآن یتوزیع اندازه ه واستفاده شد

ITZ المانها ازShell Additional مدل مزوسکوپیک و المان محدود  14شکل  .]12[ ، یا به عبارتی المان رابط با ضخامت صفر استفاده شد

 دهد.بتنی را نشان می ینمونه

 

 

 بندی)ب( مش  مدل هندسی  )الف(

 ی مکعبی بتنمحدود نمونهسازی المانمدل  :14شکل 

 

به منظور . در حل المان محدود بکار گرفته شدی حاکم به عنوان معادله (،6ی )، رابطهریچاردز یمعادله سازی فرم پتانسیلدر این شبیه

ورد نیاز م ،sΘ و rΘ ،و همچنین میزان اولیه و اشباع محتوای حجمی آب Sپارامتر جذب  مان،خمیر سی تعیین ضریب پراکنندگی هیدرولیک

های که نمونه. با توجه به ایناستسازی میکرو آمده از شبیهشیب منحنی حجم نفوذ آب نسبت به جذر زمان به دست Sاست. درواقع 
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، ی سیمانشدهمقدار تخلخل خمیر سختبرابر با را به ترتیب صفر و  sΘ و rΘ توانآزمایشگاهی قبل از انجام آزمایش در اون خشک شدند، می

f،  با داشتن مقادیر ]12[در نظر گرفت . S ،rΘ و sΘ توان میθ)D( ( محاسبه کرد9( و )8را از روابط ). شده پارامتر مهم دیگر برای خمیر سخت

قابل  αو  sKر متناظر یدا( با مق11ی )های آزمایشگاهی و بکارگیری رابطهکه با استفاده از داده ، است)θ)K ،سیمان، نفوذپذیری اشباع نشده

خمیر تر و چگالتر از ها معموال  متراکمجا که سنگدانهاز آن. ]12[اند در نظر گرفته شده 6و  86/5به ترتیب برابر با  nو  αمحاسبه است. مقدار 

نظر ها را صفر در ده و ضرایب نفوذپذیری و پراکنندگی هیدرولیکی آنها را غیرقابل نفوذ فرض کرتوان این المانهستند، می سیمان

نفوذپذیری و پراکنندگی ضرایب توان فرض کرد که ، میITZتر و تخلخل باالتر با توجه به تراکم پایینهمچنین  .]D(θ)=K(θ)=0  ]12،گرفت

 .]12[ خمیر سیمان استده برابر بیشتر از  در این ناحیه هیدرولیکی

شوند، بنابراین جریان آب در این به عنوان محیط متخلخل ایزوتروپیک در نظر گرفته می خمیر سیمانها و در مدل مزوسکوپیک، سنگدانه 

 :]12[زیر  بیان کرد  یرابطه از طریقتوان را می ITZحاکم بر انتقال در  ی. معادلهقابل بیان است(  6) یرابطهدو ناحیه توسط 

(14) ( ) .[ ( ) ]i i i i m ad C d K f f
t

 


  


    


 

 

دهد. ضخامت هیدرولیک را نشان می id (L)تابع ظرفیت آن است.  iC)(L θ)-1(و  ITZ ینفوذپذیری اشباع نشده iK)(L T θ)-1( که در آن
1( )L

 مماس  یاپراتور گرادیان در صفحهITZ .1( است-(L T mf  و )1-(L T af   به ترتیب سرعت جریان ورودی بهITZ در جهت نرمال از 

 ها است.و سنگدانه خمیر سیمان سطح

سازی المان محدود مرز در شبیهشوند. مطابق با شرایط آزمایشگاهی، های ورودی، شرایط مرزی و اولیه تعریف میبعد از تعیین پارامتر     

 هایدر نمونه، θ ،آبی . مقدار اولیهشوندفرض مید و سطوح دیگر غیرقابل نفوذ نقرار دار  ph=  øتحت فشار هیدرواستاتیک  هاباالیی نمونه

 توان به صورت زیر بیان کرد:شوند را میبتنی صفر است. با توجه به شرایط مرزی و اولیه، معادالت نهایی که به صورت سه بعدی حل می

 

(15) 

0 0 0

( ) .[ ( ) ]

( ) .[ ( ) ]

0
{ }

|

i i i i m a

p

t

C K in cement paste
t

d C d K f f in ITZ
t

h at the top boundary

at the impervious boundaries
n

z in cement paste and ITZ

 


  


  





  


   


     

 




 




  


 

 افزار کامسول انجام شد. با استفاده از نرم هاآنالیز دینامیکی بر روی مدل بردار واحد نرمال در مرز است.n} }که در آن 

 مختلف ها با مقادیرشده در این مقاله، سه سری از نمونهسازی چند مقیاسی ارائهبه منظور بررسی قابلیت اطمینان و کارآیی رویکرد مدل     

GONPs (025/0  ، %05/0  1/0%  و % bwocمدل ) با نتایج  گرفتند. در نهایت نتایج حاصلصورت عددی مورد آزمایش قرار سازی و به

سازی شد. ها، پنج نمونه برای هر سری شبیه. با توجه به توزیع تصادفی سنگدانهشدندمقایسه  انجام گرفته در این پژوهشآزمایشگاهی 

های نفوذپذیری و یج آزمونبا توجه به نتاآورده شده است.  4جدول سازی عددی در خمیر سیمان مورد نیاز برای شبیه یپارامترهای ماده

. زمان انجام آنالیز محاسبه شد ی خمیر سیمانهابرای نمونه SK، مقدار (12) یو با استفاده از رابطه بخش قبلی درگرفته  درصد تخلخل انجام

 شد. های زمانی یک دقیقه درنظر گرفتهساعت و با گام 5

تحت فشارهای  bwocدرصد  1/0و  05/0،  025/0،  0های GONPsهایی با نمونهنفوذ آب برای عمق نتایج عددی و آزمایشگاهی  15شکل  

مقادیر متناظر در با حجم نفوذ آب نتایج آزمایشگاهی  یدهد. با مقایسهرا نشان می 95/0و  MPa 15/0 ،35/0 ،55/0 ،75/0 هیدرواستاتیک 

 .مشاهده شدنتایج آزمایشگاهی  با نزدیکیتطابق سازی عددی، شبیه
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 یشود. سطح ترشدههای آزمایشگاهی موجود نیز اعتبارسنجی میسازی با دادهسطح ترشده در شبیه یادامه روش پیشنهادی با مقایسهدر 

بعد از = MPa 95/0 pتحت فشار اکسایدسیمان گرافن درصد وزنی 1/0با  شدههای تقویتی کنترل و نمونهدر نمونهشده بینیو پیشواقعی 

های آزمایشگاهی اختالف ناچیزی دارد. توان مشاهده کرد که نتایج عددی با داده. میستا نشان داده شده 16شکل ساعت در  5 گذشت

بینی شده برای پیشدر نتیجه، مدل عددی ارائه دهند.ثیر قرار میأها، سطح ترشده را تحت تتصادفی سنگدانه شود که توزیعخاطرنشان می

 کارآمد است.  GONPsهای بتنی ساده و مسلح به نمونهدر فرایند انتقال آب 

 
 سیمان یشدهسخت های انتقال خمیرمشخصه :4جدول   

 /min)2(mm 0D (mm/min) sK )1/2(mm/min S f 

 155/0 34/0 25/6×10-5 039/0 کنترل

% وزنی سیمان 025/0  032/0 5-10×1/1 26/0 13/0 

% وزنی سیمان 05/0  027/0 6-10×5/4 23/0 12/0 

% وزنی سیمان 1/0  023/0 6-10×65/2 18/0 105/0 

 

 
 آب نتایج آزمایشگاهی و عددی حجم نفوذ :15 شکل
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   کنترل عددی ینمونه )ب( کنترل آزمایشگاهی ینمونه )الف(

  

 اکساید عددی % گرافن 1/0 ینمونه )د( اکساید آزمایشگاهی% گرافن 1/0 ینمونه )ج(

  MPa  95/0ساعت و تحت فشار 5شده بعد از گذشت ترسطح  :16 شکل
 

 ترگسترده GONPs یمحدودهبا دیگری های بینی رفتار انتقال آب در بتن غیراشباع، نمونهبا توجه به کارآیی مدل عددی پیشنهادی در پیش

 ( تحت آزمایش قرار گرفتند.MPa 8/1 باالتر )حداکثر( و تحت فشارهای هیدرواستاتیک  bwoc % 4/0و  2/0، 1/0، 08/0،  05/0،  025/0)

توان مشاهده دهد. مینشان میساعت و تحت فشارهای مختلف هیدرواستاتیک  5پس از گذشت ها را حجم نفوذ آب در نمونه 17 شکل 

 است.کم  کنترل یتحت فشارهای مختلف هیدرواستاتیک نسبت به نمونه GONPsهای دارای مخلوط یکرد که میزان نفوذ آب برای همه

نشان داده  18 شکلطور که در شود. همانحجم نفوذ می بیشتر در باعث کاهش GONPsدهد که افزایش در میزان همچنین نتایج نشان می

 دهد. کاهش می %57تا  %25 بینحجم نفوذ را bwoc 4/0- 025/0  % GONPs است، افزودنشده

 
 هاساعت در نمونه 5بعد از گذشت  حجم نفوذ آب :17 شکل
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 اعمالی متفاوت اکساید و تحت فشارهای هیدرواستاتیکها با درصدهای مختلف گرافندر میزان حجم نفوذ تجمعی در نمونه کاهش :18 شکل

 

 ساعت و تحت فشار هیدرواستاتیک 5در طی  GONPsشده با و تقویت کنترلهای بتنی نمونه آب در حجم نفوذنمودار  19 شکلدر 

ی کنترل و آب با زمان برای نمونه روند تغییرات حجم نفوذشود، طور که مشاهده میاست. همان نشان داده شدهمگاپاسکال  35/0 ثابت

 70توان به دو مرحله تقسیم کرد. در اکساید تقریبا  یکسان هستند. برای مخلوط کنترل، فرایند انتقال آب را میهای مسلح به گرافننمونه

ی خطی خارج دریج از مرحلهیابد. سپس، سرعت نفوذ آب آرام شده و به ت، حجم نفوذ آب به صورت خطی با زمان افزایش میی اولدقیقه

ی اکساید، با نمونههای حاوی گرافنکند. رویکرد انتقال آب در نمونهی خطی دیگری با زمان اما با شیب کمتر را دنبال میمی شود و رابطه

های مسلح در نمونه درواقع نرخ جریانهای کنترل کمتر است.کنترل یکسان بوده و تنها شیب نمودار در هر دو مرحله از شیب گراف نمونه

تواند به دلیل بهبود ساختار بتن و تشکیل بتنی باشد. این کاهش در نرخ جریان میهای کنترل کمتر میاکساید نسبت به نمونهبه گرافن

 حفرات ریزتر باشد. با

 
 مگاپاسکال 35/0 ثابتاکساید تحت فشار هیدرواستاتیک های با درصدهای متفاوت گرافنمنحنی حجم نفوذ در مقابل زمان در نمونه :19 شکل
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طور که است. همان نشان داده شده 20 شکلساعت در  5 بعد از گذشت کنترل یتوزیع هد فشار بر روی سطح مقطع مرکزی نمونه 

یابد. منطقه بین سطح باال و فشار کاهش می -MPa 2 شود، در جهت حرکت آب، هد فشار به تدریج از حداکثر مقدار در مرز باال بهمشاهده می

شود. با افزایش فشار هیدرواستاتیکی غیراشباع یا موئینه نامیده می یمگاپاسکال منطقه -2از فشار صفر تا فشار  یاشباع و منطقه یصفر منطقه

                    شود.غیراشباع کاسته می ییابد در حالی که از ضخامت ناحیهاشباع افزایش می یاعمالی در مرز باال، ضخامت ناحیه

                    

  

 ،=MPa 35/0P )ب(  =MPa 0P )الف(

  

 =MPa 95/0 P )د(  =MPa 75/0P )ج( 

 ساعت تحت فشار هیدرواستاتیکی اعمالی 5کنترل بعد از گذشت  یکانتور هد فشار در مقطع مرکزی نمونه :20 شکل

  

  نتایج -4

اکساید بکار گرفته شد. در مقیاس در بتن مسلح به گرافنسازی جریان اشباع نشده مقیاسی به منظور شبیهدر این مقاله رویکرد تحلیل چند

سازی و تحلیل سازی انتقال آب در سیمان هیدراته مدلقرار گرفت، در مقیاس میکرو شبیه ارزیابیمورد   CSHهای انتقال در کانالنانو مشخصه

. به منظور بررسی قابلیت و مورد بررسی قرار گرفتسازی سازی جریان اشباع نشده مدلبه منظور شبیهبتن شد و در مقیاس مزو مدل سه فازی 

انجام گرفته های عددی با نتایج آزمایشگاهی سازیشده در این مقاله، نتایج حاصل از مدلچند مقیاسی ارائه تحلیلاطمینان و کارآیی رویکرد 

 نتایج به شرح زیر است: شدند.در این پژوهش مقایسه 

های آزمایشگاهی موجود نشان داده شد که رویکرد تحلیل با داده عددی سازیدر شبیه حجم نفوذ آب و سطح ترشده یبا مقایسه  -1

 بینی قابل قبولی از فرایند انتقال آب در بتن اشباع نشده را ارائه دهد. تواند پیشچند مقیاسی می
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هیدراته و تضعیف شدن جذب موئینه با افزودن صفحات های آب و ژل کلسیم سیلیکات به دلیل از بین رفتن اندرکنش بین مولکول -2

های تقویت شده با ورق CSHهای آب در منافذ ی تقویت شده کاهش یافته و مولکولنمونه در MSD اکساید، مقادیر عمق نفوذ آب وگرافن

GONPs کنند.کندتر حرکت می  

نشان داد که تحت فشارهای مختلف هیدرواستاتیک میزان نفوذ آب سازی جریان آب در بتن اشباع نشده در مقیاس مزو نتایج شبیه  -3

توان به بهبود ساختار کاهش در میزان نفوذ آب را میکاهش داشته است.  کنترل ینسبت به نمونه GONPsهای دارای برای همه مخلوط

 اکساید نسبت داد.منافذ موئینه و موانع تشکیل شده توسط ذرات گرافن

اکساید های مسلح به گرافننرخ جریان در نمونهاکسایدها در بهبود ساختار کامپوزیت و تشکیل بتنی با حفرات ریزتر، افنبدلیل تأثیر گر -4

 .استهای کنترل کمتر نسبت به نمونه

 

 فهرست عالئم -5

 عالئم انگلیسی

1W          وزن نمونه در حالت خشک ،Kg 

2W         وزن آزمونه داخل، Kg  

sV           ،3حجم نمونهm  

K(θ)      ضریب نفوذپذیری ،mm/min  

θ)D(       ضریب پراکنندگی هیدرولیکی ،min/2mm 
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Experimental and numerical study on unsaturated water 

transport properties of graphene oxide reinforced-

concrete by the multiscale approach 
 

ABSTRACT 
Durability is an important property that determines the long-term behavior of cement-based materials. In this study, 

graphene oxide nanoparticles (GONPs) are proposed to prevent the ingress of water in the concrete. GONPs are the 

product of chemical exfoliation of graphite and contain a range of reactive oxygen functional groups that enable it as a 

suitable candidate for reaction in cementitious materials through physical functionalization. The multiscale approach 

is adopted to study the unsaturated transport properties of GONPs-reinforced concrete. At the nanoscale, the most 

important parameters for unsaturated mass transport analysis of GONPs-reinforced cement paste are determined 

through the molecular dynamic (MD) simulation. At the microscale, a hydrated cement model is adopted and its 

permeability characteristics are calculated. At the mesoscale, a three-phase mesoscale model of concrete is presented, 

which considers particles, cement paste, and the interfacial transition zone (ITZ) as separate constituents to simulate 

the unsaturated flow under the mixed actions of capillary suction, external hydrostatic pressure, and gravity. The 

proposed approach is validated by comparing the numerical result with those of the available experimental data taken 

from this paper to verify the reliability and efficiency of multiscale model for predicting the unsaturated water transport 

properties. Experimental and numerical results indicate that the incorporation of a very low fraction of GONPs (0.1% 

by weight of cement) can effectively hinder the ingress of water molecules. It can be concluded that adding GONPs 

improve the transport properties of concrete which subsequently improves its durability.  
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Graphene oxide nanoparticles (GONPs), Concrete, Durability, Unsaturated water transport, Multiscale 
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