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به طور کلي الستيکهاي بسيار زيادي در جهان توليد ميشود و امكان دفع اين زبالهها در محيط زيست وجود
ندارد؛ زيرا تاير با سرعت بسيار كمي تجزيه ميشود؛ و آلودگيهاي زيادي توليد مينمايد؛ بنابراين استفاده بهينه از
 از ضايعات ميتوان براي بهبود برخي خواص مكانيكي بتن استفاده.اين ضايعات به يك ضرورت تبديل شده است
 روزه خرده الستيک و پودر الستيک به82  روزه و7  خواص مقاومت فشاري، در همين راستا در تحقيق حاضر.نمود
 نسبت آب به سيمان در طرحها ثابت بوده و از خرده الستيک به.همراه نانوسيليس مورد بررسي قرار گرفته است
 در اين مقاله مقدار الستيک به. ميليمتر استفاده شده است0/ 6  ميليمتر و پودر الستيک به ابعاد4/75 - 9/5 ابعاد
 به مخلوطهاي داراي%3 و%8  استفاده شده و نانوسيليس به ميزان%05  و%00، %5 صورت درصد وزني سيمان

.الستيک اضافه شده است که شاهد بهبود نحوه شکست و افزايش مقاومت فشاري در اين نوع بتن هستيم
 مقاومت فشاري، نانوسيليس، خرده الستيك، پودر الستيك،بتن

Study and Comparison of Compressive Strength Of
Concrete Containing Crumb Rubber And Rubber
Powder With Nano Silica
Mohammad karblaie.; mohammad reza sohrabi.
ABSTRACT
A large amount of rubbers are produced in the world, and the disposal of these waste materials is not
feasible, as the rate of decomposition for tyre is very slow. These waste material produce big
environmental pollution, therefore optimum use of them has become a necessity. These kinds of trashes
can be used for improving some mechanical properties of concrete. In this regard compressive strength of
concrete specimens containing crumb rubber, rubber powder, along with nanosilica have been discussed
at the ages of 7 and 28 days in the current research. A fixed water – cement ratio has been considered in
the mixes. Crumb rubber particles ranging in size from 4.75 to 9.50 mm, and rubber powder of size 0.6
mm have been used. In this paper 5%, 10%, 15% (by weight of cement) of rubber have been used, and
also 2% and 3% nanosilica were added to the mixes containing rubber. The results showed an
improvement in the failure behavior, and compressive strength growth of concrete containing rubber and
nanosilica.
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 يکي از معضالت مهم کشورهاي،مختلف فيزيکي و شيميايي
 به طوري که تحقيقات وسيعي.صنعتي و در حال توسعه است

 وجود مواد زايد حاصل از فرايندهاي،در عصر حاضر

براي روشهاي بازيافت يا دفع آنها ،براي به حداقل رساندن

دانه الستيکي از خود نشان ميدهد .آنها همچنين گزارش دادند

آسيبهاي وارده به محيط زيست در حال اجراست .در اين

که نمونهها بعد از گسيختگي ،بار قابل توجهي را تحمل ميکنند

راستا محققان ساختمان نيز مانند ساير صنايع توليدي و

و جابجايي هاي قابل توجهي را بدون از هم پاشيدن کامل

بازيافت ،در راستاي استفاده از اين مواد زايد به پيشرفتهايي

متحمل مينمايند؛ که اين جابجاييها و تغيير شکلها ،اغلب بعد

دست يافته اند .يکي از مواردي که به عنوان مواد غير قابل

از بار برداري ،قابل بازگشت است] .[6تحقيقات نشان ميدهند

بازيافت وارد محيط زيست ميشود ،الستيکهاي مورد استفاده

که اگر دانههاي الستيکي سطح خشنتري داشته باشند يا پيش

خودرو است .تحقيقات انجام شده نشان ميدهد ،اين الستيکها

عملآوري روي آنها انجام شود؛ چسبندگي بهتري بين آنها با

از موادي تشکيل شدهاند که به دليل تجزيه نشدن در شرايط

مخلوط بتني ايجاد ميشود و بنابراين ممکن است منجر به

معمول ،سبب ايجاد آلودگيهاي محيط زيست ميشوند .يکي از

ايجاد مقاومت فشاري باالتري شود .پيش عملآوري ميتواند از

راههاي تجزيه اين مواد ،سوختن آن ها است .اما گاز حاصل از

راه شستن دانههاي الستيکي با آب يا ا سيد يا غيره باشد ] .[ 7

سوختن ،آلودگيهاي زيادي به دنبال دارد .بر اساس تحقيقات

آلبانو و همکاران مقاومت فشاري بتن حاوي مقادير الستيک با

انجام شده ،يکي از راههاي حذف آنها ،استفاده در بتن است.

ابعاد مختلف و عملآوريهاي متفاوت را مورد بررسي قرار

افزودن الستيک در بتن باعث بهبود برخي از خصوصيات

دادند .آنها نتيجه گرفتند که مقاومت فشاري بتن با خرده

مکانيکي و ديناميکي بتن از قبيل جذب انرژي بيشتر بتن ،امکان

الستيک در مقايسه با بتن معمولي کاهش شديدي دارد .به

تغيير شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگي ميشود.

طوري که در کامپوزيتهاي حاوي  5درصد الستيک با ابعاد

ولي افزودن الستيك به بتن سبب كاهش در مقاومت فشاري

 . /59ميليمتر ،حدود  60درصد کاهش مقاومت وجود دارد و با

بتن نيز ميشود .با افزودن نانوسيليس به بتن داراي الستيك

افزايش محتواي الستيک به  00درصد وزني ،مقاومت فشاري

مي توان اين كاهش مقاومت را بهبود بخشيد ] [0و ].[8

 22درصد کاهش يافت .آنها عامل اين کاهش را سوراخهاي

تاها و همکاران درصدهاي مختلفي از الستيکهاي  5تا 80

ريز موجود در دانههاي الستيکي دانستند که به طور معمول با

ميليمتر را به بتن افزودند .در اين تحقيق با جايگزيني 000

آب پر شده و موجب ايجاد حفراتي در مخلوط ميشدند ] .[ 2

درصد حجمي درشت دانههاي سنگي با الستيک ،مقاومت

الدين و سينوسي ،نيز درشت دانه موجود در بتن را با خرده

فشاري به ميزان  75درصد کاهش يافت .آنها اثر اساسي

الستيک و ماسه موجود در بتن را با پودر الستيک جايگزين

دانههاي الستيک بر روي مقاومت فشاري بتن را ،مربوط به

نمودند .در اين تحقيق الستيکهاي فرسوده مورد استفاده،

تغيير شکل و اندازه ناحيه انتقال از کنار دانههاي سازههاي

توسط آب پيش عملآوري شده بودند .همانطور که مشاهده

سنگي به نزديک دانههاي الستيکي دانستند ]  .[ 4اليوارس و

ميشود بيشترين مقاومت فشاري با  000درصد جايگزيني

همکاران در سال  8008با جاي گزيني  3/5و  5درصد حجمي

درشت دانههاي سنگي با خردههاي الستيک ،به ميزان 25

الستيک بازيافتي در يک ماتريس سيمان ،ديدند که افزودن اين

درصد است .اما در اثر جاي گزيني ماسه با ريزدانههاي

ميزان الستيک اثر چنداني بر روي مقاومت فشاري و همچنين

الستيکي ،مقاومت فشاري حداکثر  65درصد کاهش مي يابد ]

االستيسيته ندارد ]  .[ 5تاپکو ،ريزدانه سنگي را با ريز دانه

 .[9هاي هيون در سال  0996خردههاي الستيک با ابعاد 4/75

الستيکي و درشت دانه سنگي را با درشت دانه الستيکي

ميليمتر  0تا  00درصد وزني نسبت به سيمان به مخلوط بتن

جايگزين نمود .مقاومت فشاري استوانهاي  6ماهه بتنِ شاهد

اضافه نمودند و تغيير چنداني در مقاومت فشاري ديده نشد

 33/67مگا پاسکالي ،با افزودن  30 ،05و  45درصد ريز دانه

].[00

الستيکي به ترتيب به 00/06 ،80/83و 7/06مگا پاسکال و با

شكل ( )0نمونههاي بتن حاوي درشت دانه الستيك تحت

افزودن همين مقدار درشت دانه الستيکي به  00/28 ،05 /75و

فشار را نشان ميدهد .اين عكسها نشان ميدهد كه نمونهها بار

 7/78مگا پاسکال کاهش يافت .اين مسأله نشان ميدهد که

فشاري زيادي را بعد از گسيختگي تحمل ميكنند و تغيير

درشت دانه الستيکي ،کاهش مقاومت بيشتري را نسبت به ريز

مكانهاي زيادي را بدون متالشي شدن دارند .اين جابجاييها و

جدول ( :)0مقايسه مقاومت فشاري بتن حاوي نانوسيليس

شكل ( :)0گسيختگي نمونههاي حاوي درشت دانه الستيكي تحت فشار
][9

در اين تحقيق از خرده الستيک و پودر الستيك با
درصدهاي وزني  5،00و  05درصد وزني سيمان استفاده

تغيير شكلهاي بزرگ ،پس از باربرداري قابل بازگشت

نموده و به مخلوط بتن اضافه شده است .نانوسيليس نيز به

هستند .اين رفتار نشاندهنده جذب انرژي باالي بتن حاوي

ميزان  8و  3درصد وزني سيمان ،جايگزين سيمان شده و به

الستيك است ].[9

مخلوطهاي حاوي خرده الستيک و پودر الستيك اضافه شد.

در سال  8006جو و همکارانش نشان دادند که افزودن مواد

بدين منظور  80طرح مختلف بر اساس آيين نامه  ACIبراي

نانو ميتواند به بهبود مقاومت فشاري بتن کمک زيادي بنمايد.

ساخت نمونهها تهيه شده و در مجموع  086نمونه مکعبي

آنها به مقايسه اثر افزودنيهاي پوزالني معمول مانند :دوده

 00×00×00سانتيمتري براي تعيين مقاومت فشاري  7و 82

سيليس و نانو پرداختند .افزودنيهاي نانو با وارد شدن به

روزه بتن ساخته شد .مقدار سيمان  400کيلوگرم بر متر مکعب

خمير سيمان به شدت وارد واکنشهاي هيدراسيون ميشوند،

و نسبت آب به سيمان مقدار  ،0/ 5در نظر گرفته شد .با توجه

حال آنکه بيشتر افزودنيهاي رايج پس از طي يک دوره انفعالي

به کم بودن نسبت آب به سيمان مقدار  8تا  8/5درصد فوق

شروع به مشارکت در هيدراسيون مينمايند ] .[00لي و

روانکننده  M-63بر حسب درصد وزني سيمان استفاده شد.

همكاران به اين نتيجه رسيدند كه يكي از نقاط ضعف بتن ،اليه

در ساخت نمونهها از سيمان تيپ  8کارخانه سيمان قاين

خمير سيمان در مجاورت سنگدانهها است و به طور معمول

استفاده شد .مصالح ريزدانه ،با دانهبندي استاندارد 0 - 4/75

گسيختگي از اين اليه آغاز ميشود .وجود بلورهاي سوزني

ميليمتر و مدول نرمي  3بودند .مصالح درشت دانه داراي

شكل به تعداد زياد در اين محدوده به تمركز تنش و گسيختگي

دانهبندي استاندارد  4/75 – 08/5ميليمتر و از نوع شکسته

بتن ميشود .با كاربرد مواد نانو ،اين سطح ناهموار ،هموارتر

شده بودند .دانه الستيکي مصرفي از خرد شدن ضايعات

مي شود و ميتواند مسير مناسبتري براي انتقال نيرو فراهم

الستيک تايرهاي کاميون توسط مجتمع صنايع الستيک

آورد .به جز مواردي كه گفته شد ،افزودن مواد نانو ميتواند به

ايساتيس يزد با مدول االستيسيته  88و مقاومت کششي  82مگا

پر نمودن حفرات نانو متري در خمير سيمان كمك نمايد و به

پاسکال بوده است .در ابتدا خرده الستيک با ابعاد  4/75تا 9/5

پديد آمدن بافتي متراكمتر منجر شود ]  [ 08و ]  .[ 3وان جو

ميليمتر و پودر الستيك به ابعاد  0/6ميليمتر (شکل ،)8با

در سال  8007تحقيقي در مورد بتن حاوي سيليکا فوم و بتن

درصدهاي  00 ،5و  05درصد وزني سيمان ،به مخلوط اضافه

حاوي نانوسيليس ارائه نمود که نتايج مقاومت فشاري  7و 82

شد .در مرحله بعد به مخلوط بتن حاوي خرده الستيک و بتن

روزه نمونهها در جدول ( )0آورده شده است .ديده ميشود که

حاوي پودر الستيك 8 ،و  3درصد نانوسيليس (جدول )8

در هر نمونه حاوي ذرات نانوسيليس ،ميزان افزايش مقاومت

جايگزين سيمان اضافه شد .نمونهها در شرايط استاندارد در

فشاري نسبت به نمونه ديگر تغييرات زيادي دارد .مشهود است

محيط مرطوب نگهداري شد؛ و مقاومت فشاري  7و  82روزه

که اثر نانو ذرات روي واکنش پوزوالني بيشتر از سيليکا فوم

مورد بررسي قرار گرفت.

است .نانوسيليس بهتر از سيليکا فوم منافذ را براي افزايش
مقاومت پر مينمايد .بنابراين ،مشخص است که افزودن
نانوسيليس به مالت سيمان ،خواص مقاومتي را بهبود ميبخشد
[.]03
شکل ( :)8خرده الستيک و پودر الستيک مصرفي

جدول ( :)8خصوصيات شيميايي و فيزيکي نانوسيليس
خلوص وزني سيليس در محلول
(درصد)

 : 4SF NSنانوسيليس.
به عنوان مثال

%40

 :Cبتن ساده.

PH

محلول

6/5

سايز ذرات

 9تا  00نانومتر

سطح مخصوصm2/gr

 :CRC5بتن حاوي  5درصد خرده الستيك.

تا 450

 :PRC10بتن حاوي  00درصد پودر الستيك.
 :NSC2بتن حاوي 8درصد نانوسيليس.
 :CRNSC15-3بتتتن حتتاوي  05درصتتد ختترده الستتتيك بتته
همراه  3درصد نانوسيليس.

نتايج آزمايشهاي انجام شده بر روي نمونهها در جدول 3
آورده شده است.

 :PRNSC10-2بتن حاوي  00درصد پودر الستيك به همراه
 8درصد نانوسيليس.

جدول ( :)3نتايج مقاومت فشاري  7و  82روزه
مقاومت فشاري 7
نوع نمونه

مقاومت فشاري 82

روزه

روزه

(مگا پاسکال)

(مگا پاسکال)

C

30/77

39/62

براي بررسي اثر خرده الستيك و پودر الستيك در بتن،

NSC2

30/47

49/42

خرده الستيک با ابعاد  4/75 - 9/5ميليمتر و پودر الستيک با

NSC3

38/29

50/3

CRC5

30/40

35/72

ابعاد  0/6ميليمتر با نسبتهاي  ،01 ،5و  05درصد وزني سيمان به

CRC10

35/09

48/0

CRC15

85/06

30/40

PRC5

30/3

40/39

PRC10

83/2

30/02

PRC15

89/25

89/89

CRNSC5-2

38/6

39/39

CRNSC10-2

89/64

33/03

CRNSC15-2

86/0

33

ديده ميشود؛ كه شاهد افزايش  6درصدي نسبت به بتن

CRNSC5-3

36/8

43/88

هستيم .كمترين مقاومت  82روزه در نمونه حاوي  05درصد

CRNSC10-3

30/07

37/79

CRNSC15-3

86/50

35/55

خرده الستيک (  ) CRC15ايجاد ميشود كه سبب كاهش

PRNSC5-2

34/72

40

PRNSC10-2

85

38/23

PRNSC15-2

86/0

82/64

در شكلهاي ( )3و ( )4اين موضوع بررسي شده است.

مخلوط اضافه شد .با توجّه به شكل؛ در اثر افزودن خرده
الستيك به بتن ،بيشترين مقاومت فشاري  7روزه را نمونه
حاوي  00درصد خرده الستيک (  ) CRC10دارد؛ كه افزايش
مقاومت  00درصدي نسبت به بتن را شاهد هستيم و كمترين
مقاومت فشاري  7روزه مربوط به نمونه حاوي  05درصد
خرده الستيک ( ) CRC15است .بيشترين مقاومت فشاري 82
روزه ،در نمونه حاوي  00درصد خرده الستيک () CRC10

مقاومت  83درصدي نسبت به بتن شاهد هستيم.
همانطور که ديده ميشود؛ در اثر افزودن پودر الستيك به
بتن ،مقاومت فشاري  7روزه كاهش مييابد؛ بطوريكه با افزودن
 05درصد پودر الستيك ( ،) PRC15كاهش مقاومت 82

PRNSC5-3

82/93

35

PRNSC10-3

85/92

34/30

درصدي نسبت به بتن را شاهد هستيم .همچنين مقاومت

PRNSC15-3

80/55

82/64

فشاري  82روزه نيز ،با افزودن بيشتر پودر الستيك كاهش
مييابد؛ به طوري كه با افزودن  05درصد پودر الستيك

گفتني است (نام گذاري) طرحها در جدول فوق عبارت است
از:

( ) PRC15كاهش مقاومت  86درصد نسبت به بتن را شاهد
هستيم.

1

 : Cبتن معمولي.

افزودن پودر الستيک و خرده الستيک در مقدارهاي پايين 5

 :2CRخرده الستيك.

درصد ،اثر زيادي در مقاومت  7و  87روزه ندارد .با افزايش

 : 3PRپودر الستيك.

درصد خرده الستيک و پودر الستيک در بتن ،شاهد کاهش

مقاومت فشاري  7و  82روزه هستيم که اثر کاهش مقاومت در
پودر الستيک بيشتر از خرده الستيک است .علّت کاهش
مقاومت با افزايش درصد الستيک در بتن آن است که الستيک

در شكلهاي( )5و( )6اين موضوع بررسي شده است.

در مخلوط بتن جايگزين سنگدانه ،ريزدانه و سيمان ميشود و

براي افزايش مقاومت فشاري به نمونههاي حاوي خرده

از حجم اين مواد در بتن ميکاهد .از طرفي مقاومت فشاري بتن

الستيك و حاوي پودر الستيك ميزان  8و  3درصد ،نانوسيليس

به خواص فيزيکي و مکانيکي اين مواد (که برتري زيادي نسبت

اضافه شد .همانطور كه در شكلهاي  5و 6ديده ميشود،

به الستيک جايگزين دارند) بستگي دارد .در نتيجه کاهش

افزودن نانوسيليس با مقادير کم خرده الستيک ،سبب بهبود

مقاومت بتن با درصدهاي باالي الستيک قابل پيشبيني است.

مقاومت فشاري ميشود بهطوري که با افزودن  3درصد

دليل اينكه پودر الستيك ،كاهش مقاومت بيشتري را نسبت به

نانوسيليس به بتن حاوي خرده الستيک بهبود مقاومت فشاري

خرده الستيك ايجاد مينمايد؛ اين است كه يك مقدار معين از

بيشتري را نسبت به ساير نمونهها داريم .در اثر افزودن 3

پودر الستيك در مخلوط بتن ،تعداد پيوندهاي ضعيف بيشتري

درصد نانوسيليس به بتن حاوي  5درصد خرده الستيك

را به علّت باال بودن سطح تماس ذارات پودر الستيك ،نسبت به

) (CRNSC5-3مقاومت فشاري  7و  82روزه ،ميزان  04و 9

خرده الستيك ،ايجاد مينمايد؛ و اين پيوندهاي ضعيف باعث

درصد نسبت به بتن شاهد افزايش يافت .اين افزايش به اين دليل

گسيختگي زودتر نمونه حاوي پودر الستيك نسبت به نمونه

است که نانوسيليس به پر نمودن حفرات نانومتري در خمير

حاوي خرده الستيك ميشود.

سيمان کمک نموده و سبب ايجاد بافتي متراکمتر ميشود که
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همچنين با افزودن نانوسيليس به بتن حاوي پودر الستيک اثر
آنچناني در بهبود مقاومت فشاري  7و  82روزه ديده نشد.
نکته بسيار مهمي که در مورد استفاده از نانو مواد و
بخصوص نانوسيليس در بتن بايد اشاره شود آن است که
زماني که از نانوسيليس در بتن استفاده ميشود به شدت با
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کمبود آب در بتن مواجه ميشويم .اين امر باعث کاهش شديد

درصد الستيك

رواني بتن و سخت شدن آن ميشود که درنتيجه باعث کاهش
شكل ( :)3مقايسه مقاومت فشاري  7روزه بتن حاوي خرده الستيك و
پودر الستيك

نميشود.
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بنابراين براي حل مشکل فوق و جبران کمبود آب محسوس
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بتن الزامي است .هر چقدر مقدار نانوسيليس مصرفي در بتن
بيشتر باشد به همان ميزان مقدار فوق روانکننده مورد نياز
براي آن طرح نيز بيشتر خواهد شد .اما با توجه به محدوديت
استفاده از فوق روانکنندهها تا سقفي معين ،شاهد اين امر
هستيم که در طرحهاي با درصد باالي نانو سيليس و ميزان آب
به سيمان کمتر ،همچنان اين نقيصه موجود بوده و فوق روان-
کننده مصرف شده نتوانسته به ميزان مطلوبي کمبود آب بتن را
در اين طرحها جبران نمايد ،مگر اينکه از فوق روانکننده هاي

شكل ( :)4مقايسه مقاومت فشاري  82روزه بتن حاوي خرده الستيك
و پودر الستيك

قويتري استفاده شود که بنابر اطالعات موجود در مقطع
زماني حاضر ،در بازار موجود نيست.
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شکل )-7الف) :نمودار تنش کرنش در اثر افزودن خرده الستيک
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شکل )-7ب) :نمودار تنش کرنش در اثر افزودن پودر الستيک

نمودار تنش  -كرنش بتن حاوي خرده الستيك و پودر
الستيك در شکل (-7الف) و (-7ب) نشان داده شده است .اثر
مثبت الستيک در بتن را ميتوان در نحوه گسيختگي آن ديد .با

در شكل ( ،)2عکسهاي  SEMتهيه شده از نمونه شاهد،

افزودن الستيك در بتن ،گسيختگي آرامتري را شاهد هستيم.

نمونه حاوي الستيك و نمونه حاوي ميكروسيليس نشان داده

بتن پس از رسيدن به بار نهايي و ترکخوردگي ،گسيخته نشده

شده است.

و با تحمل بارهاي کمتر به باربري ادامه ميدهد .اين رفتار

در شکلهاي ( -2ج) و ( -2د) نمونه حاوي الستيك آورده

نشاندهنده قابليت جذب انرژي باال و طاقت باالي بتن حاوي

شده است؛ الستيك بين خمير سيمان به صورت يك حفره قرار

الستيک تحت فشار است .همانطور که در نمودار تنش  -کرنش

گرفته و پيوند ضعيفي با مالت سيمان برقرار نموده است .با

شکل (-7الف) ديده ميشود؛ با افزودن  5و  00درصد خرده

توجه به شکل الستيك ميتواند در شروع ترك بتن به صورت

الستيک ،شاهد رفتار بهتري در جذب انرژي بتن نسبت به بتن

يك مانع از رشد ترك جلوگيري كند و مانعي براي رشد ترك

هستيم؛ زيرا سطح زير نمودار تنش  -کرنش افزايش پيدا کرده

باشد .البته بايد توجّه نمود درصورتي كه مقدار الستيك در بتن

است که نشانگر بهبود در جذب انرژي بتن است .ولي با

زياد باشد به دليل پيوندهاي ضعيفي كه با مالت سيمان برقرار

افزايش الستيک به  05درصد شاهد گسيختگي زود هنگام بتن

مينمايد؛ اين عامل باعث كاهش مقاومت فشاري بتن خواهد شد.

در عكسهاي گرفته شده از نمونههاي حاوي نانو سيليس
شکل ( -2ب) ديده ميشود كه بافت ريزساختاري بتن همگوني
و تراکم بيشتري نسبت به بتن شاهد شکل ( -8الف) دارد.
اندازه و تعداد حفرات در نمونههاي حاوي نانوسيليس نسبت به
نمونه شاهد به مراتب کمتر بوده و انسجام و يکپارچگي بافت
خمير بتن در اين نمونهها ،نشانگر اثر مثبت اين پوزوالن بر
بتن است و ميتوان با افزودن اين پوزوالنها در بتن مقاومت
فشاري بتن حاوي الستيك را بهبود بخشيده و به بتني با
خواص مكانيكي بهتر دست يافت.
شکل)-2د) :تصوير  SEMنمونه حاوي الستيک

نتايج حاصل نشان ميدهند که با افزايش درصد خرده
الستيک در بتن مقاومت فشاري کاهش مييابد و با افزودن
نانوسيليس ميتوان اين کاهش مقاومت را بهبود بخشيد.
شکل )-2الف) :تصوير  SEMنمونه شاهد

با افزودن  2و  3درصد نانو سيليس به نمونههاي حاوي
خرده الستيک شاهد افزايش مقاومت فشاري نسبت به
نمونههاي حاوي خرده الستيك هستيم و علت اين افزايش
مقاومت اين است كه افزودن مواد نانو ميتواند به پر نمودن
حفرات نانومتري در خمير سيمان کمک نمايد و به پديد آمدن
بافتي متراکمتر منجر شود و به اين صورت كاهش مقاومت در
اثر افزودن خرده الستيك را بهبود ميدهد.
با افزودن نانو سيليس به بتن حاوي پودر الستيک ،اثر آن-
چناني در بهبود مقاومت فشاري  7و  28روزه ديده نشد.
با افزايش درصد الستيک و نانو سيليس شاهد کاهش
اسالمپ و کارايي در بتن هستيم.

شکل)-2ب) :تصوير  SEMنمونه حاوي نانوسيليس

با افزايش درصد الستيک در بتن ،شاهد گسيختگي آرامتري
هستيم .که اين رفتار نشاندهنده قابليت جذب انرژي باال و
طاقت باالي بتن حاوي الستيک در فشار است؛ همچنين با
افزودن  %5و  %11خرده الستيک و پودر الستيک در بتن شاهد
افزايش جذب انرژي در بتن هستيم و اثر بهبود جذب انرژي با
افزودن خرده الستيک در بتن بهتر از پودر الستيک است.
با توجه به نتايج اين مقاله در کل ميتوان با افزودن الستيک
سبب بهبود شکست ترد بتن شده و با افزودن پوزوالن
نانوسيليس نيز مقاومت فشاري بتن حاوي الستيک را باال برد.

شکل)-2ج) :تصوير  SEMنمونه حاوي الستيک
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