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خالصه: بهبود مشخصات مکانیکی و دوام سازه های بتنی از جمله رویه های بتنی همواره مورد توجه محققین بوده 
است. در این راستا استفاده از ظرفیت نانو مواد نیازمند بررسی های بیشتری است. نفوذپذیری، مقاومت در برابر سایش 
و مقاومت فشاری رویه های بتنی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون، استفاده از انواع نانو مواد به 
روش های مختلف، بهبود ویژگی های مکانیکی و دوام بتن را در پی داشته  است. در همین راستا در این تحقیق از 
پنج نوع نانو ماده به صورت اکسید فلزات سیلیسیوم، تیتانیوم، آلومینیوم و آهن با درصد  های مختلف استفاده شده 
است که به صورت یکنواخت پخش و به مخلوط اضافه شده اند. برای کاهش هزینه  ی تمام شده و استفاده ی  کمتر از 
نانو مواد، نمونه ها در دو الیه ساخته شده اند. به این صورت که از یک الیه بتن خودتراکم حاوی نانو مواد به ضخامت 
1 سانتی متر بر روی نمونه های بتنی معمولی که ضخامت آن بسته به آزمون های مختلف متفاوت می باشد، استفاده 
شده است. نتایج نشانگر بهبود مشخصه های رویه بتنی حاوی نانو مواد در مقایسه با نمونه کنترل است. برای مثال، 
در نمونه های حاوی نانو تیتانیا به مقدار 3 درصد وزنی سیمان، مقاومت در برابر نفوذپذیری به میزان 84/6 درصد 
افزایش یافته است. همچنین مقاومت در برابر سایش برای نمونه ی  حاوی 1 درصد نانو سیلیکا به مقدار 88/1 درصد 

و مقاومت فشاری نمونه  ی حاوی 3 درصد نانو سیلیکا به میزان 88 درصد افزایش یافته است.
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1- مقدمه
بتن عالوه بر مزایایی مانند مقاومت فشاری باال، مقاومت در برابر 
آتش سوزی و حرارت، ارزان و در دسترس بودن مصالح، معایبی نیز 
دارد. به عنوان مثال، پایین بودن مقاومت های کششی و خمشی از  
جمله ضعف های مکانیکی بتن می باشد. عالوه بر آن، نفوذپذیری بتن 
در برابر آب و دیگر مواد شیمیایی مهاجم، همچنین عملکرد ضعیف در 
مقابل سایش و سیکل های ذوب و یخ بندان نیز از  جمله ضعف های 

دوام بتن محسوب می شوند.
گرفته اند،  قرار  توجه  مورد  مطالعه  این  در  که  بتنی  رویه های   

بیشتر در معرض عوامل خارجی مهاجم بوده و موضوع دوام در آن ها 
بسیار مورد توجه می باشد. به  دلیل عبور پیاپی وسایل نقلیه سبک و 
سنگین در کارگاه ها و کارخانه ها و عبور افراد، کف سازی های بتنی 
به   مکان ها  از  برخی  در  می گیرند. همچنین  قرار  سایش  معرض  در 
دلیل قرارگیری کف سازی ها در محیط باز، یخ زدن و ذوب شدن های 
ترک های  ایجاد  سبب  موضوع  این  که  می دهد  رخ  آنها  در  متوالی 
نفوذ آب  با  به مرور زمان  این ترک های کوچک  و  کوچک می شود 
و  گسترده تر  همزمان،  سایش  همچنین  و  خورنده  عوامل  دیگر  و 

بزرگ تر شده و منجر به تخریب کل کف سازی می شود.
نتایج قابل  بر نقاط ضعف مذکور  نانو مواد برای غلبه  از  استفاده 
نانو  مانند  موادی  نانو  منظور  بدین  است.  داشته   به  همراه  قبولی 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 8، سال 1400، صفحه 3335 تا 3354

3336

و  )هماتیت4  آهن  اکسید  نانو  و  آلومینا3  نانو  تیتانیا2،  نانو  سیلیکا1، 
آن ها  از  استفاده  که  پرکاربردی می باشند  مواد  نانو  جزو  مگنتیت5( 
از  استفاده  چگونگی  درباره ی  است.  داشته  پی  در  را  مثبتی  نتایج 
و روش های  یکنواخت  نحوه ی پخش  مخلوط سیمانی،  در  مواد  نانو 
گرفته  انجام  مطالعاتی  بهینه،  روش  و  مقدار  همچنین  آن،  مختلف 
است ]1, 2[. در صورت عدم پخش یکنواخت، کلوخه های ریز تشکیل 
شده )آگلومره( در حد میکرومتر باعث ایجاد ناحیه ی ضعیف و عدم 
دست یابی به خواص و ویژگی های منحصر به فرد این مواد می شود. 
نانو مواد را می توان در کل حجم بتن بکار برد و یا این که بصورت 
افشانش  نظر  مورد  سطح  روی  مشخص  هدف  با  و  درآورده  محلول 
کرد ]3[. در این مطالعه در جهت کاهش هزینه های ناشی از قیمت 
باالی نانو مواد، از این مواد به میزان مشخص در الیه باالیی نمونه ها 
استفاده شده است. در ادامه به برخی از مطالعات پیشین که در این 
زمینه انجام شده اند، اشاره شده است که بر اساس آزمایشات مختلف 

طبقه بندی شده اند.
1-1- مقاومت فشاری

نانوسیلیکا  که  گفت  می توان  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر 
)Nano SiO2( رایج ترین نانو ماده استفاده شده  در ماتریس های 
 ،Nano Al2O3 مانند  دیگری  مواد  نانو  از  اما  می باشد.  سیمانی 
Nano Clay ،Nano Fe 3O4 ،Nano Fe2O3 ،Nano TiO2 و 

Nano ZrO2 نیز استفاده شده است که به برخی از نتایج استفاده از 

 Nano و Nano SiO2 آن ها اشاره می شود. افزودن 1، 3 و 5 درصد
TiO2 به بتن معمولی نشانگر افزایش مقاومت فشاری به میزان 12 

درصد در نمونه  حاوی 1 درصد نانو سیلیکا و به میزان 18 درصد در 
نمونه حاوی  1درصد نانو تیتانیا می باشد ]4, 5[. در مطالعه دیگری 
مقدار 1/5 درصد  به  Al هرکدام  و   Ti  ،Fe  ،Zr اکسیدهای  نانو  از 
وزنی مواد سیمانی در بتن فوق توانمند6 استفاده شد و بهترین بهبود 
مقاومت فشاری برابر با %55 در نمونه های حاوی نانو آلومینا گزارش 
تا 2  میزان 0/5  به  آلومینا  نانو  و  نانو سیلیکا  اضافه کردن   .]6[ شد 
درصد و عمل آوری در دو حالت داخل آب و آب آهک نشان داد که 
در هر دو حالت نانو سیلیکا تأثیر بهتری نسبت به نانو آلومینا داشت و 

1  Nano SiO2 or Nano Silica (NS)
2  Nano TiO2 or Nano Titania (NT)
3  Nano Al2O3 or Nano Alumina (NAl)
4  Nano Fe2O3 or Nano Hematite (NFe2)
5  Nano Fe3O4 or Nano Magnetite (NFe3)
6  High Perfomance Concrete (HPC)

همچنین نتایج نمونه های عمل آوری شده در آب آهک بهبود بهتری 
از خود نشان دادند ]7[. از نانو سیلیکا و میکرو سیلیکا نیز در مطالعه  
با درصدهای 1، 3، 5 و 7 در بتن متخلخل7 استفاده شد و  دیگری 
 48 بهبود  به طوری که  است؛  بوده  بهتر  به  مراتب  سیلیکا  نانو  تأثیر 
درصدی مقاومت فشاری در نمونه ی حاوی 7 درصد نانو سیلیکا به 
 1 درصدهای  Nano Fe2O3 با  از  استفاده   .]8[ است  آمده   دست 
در  افزایش(   72%( فشاری  مقاومت  در  بهبود  بهترین  نشانگر   5 تا 
و  سیلسیوم  دی اکسید  نانو  از   .]9[ است  بوده  وزنی  درصد   4 مقدار 
آلومینیوم در بتن معمولی استفاده شده است که درصد بهینه ی این 
نانو مواد برای بهبود حداکثری مقاومت فشاری بتن، 3 درصد وزنی 
سیمان نانو اکسید آلومینیوم و 5 درصد وزنی سیمان نانو دی اکسید 
سیلسیوم )به ترتیب %8 و %30 بهبود( می باشد ]10[. در تحقیقی 
دیگر در کنار نانو دی اکسید سیلسیوم و نانو اکسید آلومینیوم از الیاف 
بهبود مربوط  باالترین  نیز استفاده شده است که   )PP( پلی پروپیلن
به نانو دی اکسید سیلسیوم 5 درصدی می باشد که در آن 2 درصد 
 31 بهبود  این  مقدار  و  است  شده  استفاده   PP الیاف  بتن،  حجمی 
درصد می باشد که کمی بیشتر از بهبود نانو دی اکسید سیلسیوم 5 
درصد بدون الیاف می باشد ]11[. افزودن نانو دی اکسید سیلسیوم با 
مقادیر 0/3 و 0/9 درصد وزنی مواد سیمانی، به ترتیب باعث بهبود 9 
و 12 درصدی در مقاومت فشاری شده است ]12[. در مطالعه  دیگری 
استفاده  سیلسیوم  دی اکسید  نانو  سیمانی  مواد  وزنی  درصد   10 از 
شده است که بهبودی در حدود 30 درصد در مقاومت فشاری نشان 
داده است ]13[. همچنین با بکار بردن 1 و 2 درصد نانو دی اکسید 
سیلسیوم باالترین مقاومت فشاری مربوط به بتن حاوی 2 درصد نانو 
سیلیکا با نسبت آب به سیمان 0/39 می باشد که 11 درصد بهبود 
داشته است ]14[. در یک مقاله مروری ]15[ به تحقیقات گوناگونی 
در مورد کاربرد نانو سلیس اشاره شده است. از جمله  استفاده از نانو 
سیلیکا در بتن HPC حاوی خاکستر بادی8 در درصدهای صفر، 1، 
فشاری  مقاومت  بهبود  دهنده ی  نشان  که  است  بوده   9 و   7  ،5  ،3
تا 5 درصد است )%22 بهبود  نانو سیلیکا  افزایش مقدار  با  نمونه ها 
برای نمونه ی با سن 3 روز( و با گذر از 5 درصد و استفاده از 7 و 9 

درصد نانو سیلیکا میزان این بهبود کاهش می یابد ]16[.

7  Porous Concrete
8  fly ash
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1-2- مقاومت در برابر سایش
استفاده از Nano SiO2 و Nano TiO2 و الیاف پلی پروپیلن 
)PP( نشان داده که کاربرد درصدهای کمتر این نانو مواد تأثیر بهتری 
نانو  افزودن  به طوری که  است  داشته  سایش  برابر  در  مقاومت  روی 
دی اکسید تیتانیوم 1 درصد بهتر از 3 و 5 درصد بوده است )به ترتیب 
نانو سیلیکا 1  کاربرد  و همچنین  بهبود(  درصد  و 90  و 148   181
درصد نیز تأثیر بهتری نسبت به نانو سیلیکا 3 درصد بر روی مقاومت 
بهبود( ]5[. در  ترتیب 157 و 101 درصد  )به  سایشی داشته است 
مطالعه  دیگری از Nano SiO2 و Nano Al2O3 به مقدار 0/5 تا 
2 درصد وزنی استفاده شده که در آب و آب آهک عمل آوری شده 
و بهبود مقاومت سایشی نانو سیلیس بهتر از نانو آلومینا بوده است. 
میزان بهینه ی این مواد 2 درصد وزنی مواد سیمانی بدست آمده است 
]7[. از Nano SiO  2 بصورت کلوئید با درصدهای مختلف )4، 8 و 
12( و همچنین بصورت افشانش با مقادیر متفاوت )25 و 50 درصد( و 
تعداد دفعات مختلف )1 تا 3 بار( استفاده شده است. به طوری که یا در 
محلول کلوئیدی 28 روز عمل آوری شده و سپس مورد آزمایش قرار 
گرفته و یا در آب عمل آوری شده و بر سطح تمیز شده ی آن افشانش 
شده است که در تمامی موارد، مقدار بیشتر نانو دی اکسید سیلسیوم 
)افشانش 50 درصد سه بار و یا کلوئید حاوی 12 درصد( بهبود بهتری 
در آزمون سایش از خود نشان داده و مقادیر 42 و 32 درصد بهبود 
مقاومت در برابر سایش به  ترتیب برای عمل آوری در کلوئید حاوی 
 Nano نانو مواد و افشانش کردن به  دست آمده است ]3[. افزودن
و  مجزا  به  صورت   3 و   2 ،1 در درصدهای   Nano SiC و   SiO 2

یا ترکیبی نشان می دهد که میزان بهینه برای ایجاد بهبود مقاومت 
سایشی در بتن برابر 2 و 3 درصد وزنی مواد سیمانی به  ترتیب برای 
Nano SiO 2 و Nano SiC  به  دست آمده  است )به  ترتیب 49 و 

68 درصد بهبود( و حالت ترکیبی نیز پاسخ بهتری )75 درصد بهبود( 
نسبت به حالت مجزا نشان داده است ]17[. مقایسه استفاده از روباره 
بسیار ریز به میزان %40 یا نانو سیلیس به میزان %5 یا ترکیب 5% 
نانو سیلیس و %25 خاکستر بادی به  صورت جایگزین سیمان نشان 
داد که به  ترتیب مقاومت در برابر سایش بتن 20، 16 و 13 درصد و 
مقاومت در برابر سایش مالت 82، 73 و 68 درصد بهبود یافته است 

.]18[

1-3- مقاومت در برابر نفوذپذیری و جذب آب
استفاده از نانو ذرات سیلیس و تیتانیا و الیاف PP )پلی پروپیلن( 
در بتن نشان گر بهبود 31 و 18 درصدی مقاومت در برابر نفوذ کلراید 
در نمونه های حاوی 1 درصد نانو دی اکسید تیتانیوم و 1 درصد نانو 
سیلیکا بوده است و الیاف PP تأثیر منفی بر روی مقاومت در برابر نفوذ 
کلراید داشتند؛ همچنین در این مطالعه نمونه های حاوی درصدهای 
نانو مواد )1 درصد( بهبود بهتری نسبت به نمونه های حاوی  پایین 
 .]4[ دادند  نشان  کلراید  نفوذ  برابر  در  درصد(   5 و   3( باالتر  درصد 
نانو ذرات NTiO2 ،NFe3O4 ،NZrO2 و NAl2O3 به میزان 1/5 
درصد در بتن HPC استفاده شدند. در جذب آب نمونه های حاوی 
 NZrO2 80 بهبود داشتند و در نفوذ کلراید% NTiO2 و NFe3O4

داشتند  مواد  نانو  سایر  به  نسبت  بهتری  تأثیر   NAl2O3 همراه  به 
)%70 بهبود( ]6[. در یک مطالعه  بر روی بتن متخلخل از نانو سیلیکا 
و   5  ،3 میزان  به  میکرو سیلیکا  از  و  و 7 درصد   5  ،3  ،1 مقادیر  با 
سیلیکا  میکرو  که  است  شده  استفاده  جداگانه  به  صورت  درصد   8
است؛  داشته  نفوذپذیری  مقاومت  بر روی  نانوسیلیکا  از  بهتری  تأثیر 
به طوری که افزودن 8 درصد میکرو سیلیکا بهبود حدود 25 درصد و 
افزودن 7 درصد نانو سیلیکا نیز بهبود حدود 20 درصد در مقاومت 
نفوذپذیری نشان داده اند ]8[. با کاربرد Nano Fe2O3 به  میزان 1، 
2، 3، 4 و 5 درصد در بتن خودتراکم فوق توانمند1، میزان بهینه ی 
نانو هماتیت برابر 4 درصد بدست آمده، که حدود 74 درصد بهبود 
 ،Fe2O3 ،Al2O3 در جذب آب نشان داده است ]9[. نانو اکسیدهای
مصالح  آب  جذب  روی  مثبتی  تأثیرات   Nano Clay و   Fe3O4

نویسندگان  برای  مختلفی  بهینه ی  مقادیر  و  داده اند  نشان  سیمانی 
نوع  به  که  درصد(   4 تا  درصد   0/5 )از  است  شده  بیان  متفاوت 
عمل آوری و همچنین دیگر مواد استفاده شده در اختالط بتن بستگی 
نانو هماتیت در دو نوع مالت  نانو آلومینا و  نانو سیلیکا،  دارد ]19[. 
حاوی خاکستر بادی و سیلیکا فوم به  صورت مجزا و ترکیبی استفاده 
شده و نفوذپذیری و جذب آب آن ها بررسی شده است. افزودن 1/25 
فوم 29 درصد  آلومینیوم در مالت حاوی سیلیکا  اکسید  نانو  درصد 
از  استفاده  همچنین   .]20[ است  کرده  ایجاد  نفوذپذیری  در  بهبود 
1/25 درصد ترکیب سه نانو ماده مذکور، در مالتی که حاوی خاکستر 
بادی می باشد بهبود 14 درصدی در جذب آب مالت ایجاد کرده است 

1  Self-compacting high-performance concrete
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 توضیحات آوری

Li & Zhang 
2006,2011 

[4 ,5] 

 مقاومت
 فشاری

2NSiO 13و 

1 

11 

 معمولی
 اتاق

 رطوبت
 استاندارد

 و زداکف یماده از
 نپروپیلپلی الیاف

 شده استفاده نیز
 است

2NTiO 111 5و3و 

 151 3وNSiO2 1 سایش
NTiO2 1111 5و3و 

 نفوذپذیری
 کلر

NSiO2 111 3و 
NTiO2 131 5و3و 

Shekari 2011 
[6] 

 مقاومت
 فشاری

4O3NFe 

5/1 5/1 

12 

 توانمند فوق
(HPC) آب 

 و متاکائولین از
2NZrO نیز 

 است شده استفاده

2NTiO 13 
3O2NAl 55 

 آب جذب
4O3NFe 11 

2NTiO 16 
3O2NAl 11 

A. Nazari 
2011 

[1] 

 مقاومت
 فشاری

2NSiO 

 1 1و5/1و1و5/1

11 

 معمولی
 آب و آب
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 استفاده نیز شده
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Shirgir 2011 
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 مقاومت
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2NSiO 141 5 1و5و3و 
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(PC) 
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 هایاستاندارد از
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Hongjian Du 
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[11] 

 مقاومت
 فشاری
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جدول 1. خالصه مطالعات پیشین
Table 1. Summary of literature review



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 8، سال 1400، صفحه 3335 تا 3354

3339

 
  نیشی: خالصه مطالعات پ1جدول  ادامه

 مرجع
 هایویژگی

 مورد
 بررسی

 مواد نانو
 استفاده
 شده

 وزنی درصد
 مواد نانو

 وزنی درصد
 نانو بهینه

 ماده

 درصد
 نوع بتن نوع بهبود

 توضیحات آوریعمل

Saloma 2015 
[13] 

 مقاومت
 آب معمولی 2NSiO 11 11 31 فشاری

 و پودر از
 زکوارت یسنگدانه

 هشد استفاده نیز
 است

Gonzalez 
2016 

[14] 
 مقاومت
 معمولی 11 1 1 و 2NSiO 1 فشاری

 اتاق
 رطوبت

 استاندارد

 هاسیکل تعداد
 است بوده 314

P. Zhang 
2014,2017 

[15 ,16] 
 مقاومت
 11 5 2و1و5و3و2NSiO 1 فشاری

 فوق
 توانمند

(HPC) 

 اتاق
 رطوبت

 استاندارد

 بادی خاکستر از
 هشد استفاده نیز

 میزان. است
 روز 3 در بهبود
 است شده ذکر

Ardalan Bani 
2017 

[3] 

 سایش
 محلول

2NSiO 

 31 بار سه 51 51و15

 معمولی

 آب

 بر محلول نانو
 هانمونه روی

 شده افشانش
 است

 41 11 11و1و4

 نفوذپذیری
 سیلیسنانو 11 بار سه 51 51و15

 شده رقیق

 داخل در هانمونه
 قرار محلول
 31 11 11و1و4 اندگرفته

Yingli Gao 
2017 

[11] 
 سایش

2NSiO 13و1و 

 حالت در
 42 1 تکی

 معمولی
 حاوی

 خاکستر
 بادی

 اتاق
 رطوبت

 استاندارد

 باریک  مواد نانو
یک  و تنهاییبه 
 صورتبه  نیز بار

 هاستفاد ترکیبی
 اندشده

 حالت در
 15 1 دوبل

NSiC 13و1و 

 حالت در
 61 3 تکی

 حالت در
 15 1 دوبل

Zhen He 
2019 

[11] 
 معمولی 2NSiO 5 5 16 سایش

 اتاق
 رطوبت

 استاندارد

 ریز روباره از
 و گدازیآهن

 زنی بادی خاکستر
 شده استفاده

 است
Rashad 2013 

& Meral 
 15/1 و 3O2NAl 5/1 نفوذپذیری

 5/1 و
 مالت 12 15/1

 معمولی
 آهک آب

 اشباع
 حاوی مالت

 3O2NFe 5/1 16 سیلیکافوم

ادامه جدول 1. خالصه مطالعات پیشین



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 8، سال 1400، صفحه 3335 تا 3354

3340

]21[. استفاده از 0/3 و 0/9 درصد Nano SiO2 نیز می تواند بهبود 
مناسبی در نفوذپذیری آب نشان دهد، به طوری که افزودن 0/3 درصد 
نانو سیلیکا بهبود 56 درصدی در نفوذپذیری بتن ایجاد کرده است 
اندازه ی ذرات  با  نانو سیلیکا، یکی  نوع  از دو  ]12[. در یک تحقیق 
) 80نانومتر(،  درشت  ذرات  اندازه ی  با  دیگری  و  ) 15نانومتر(  ریز 
و  استفاده شده  و 2(   1/5 ،1 ،0/5 ( از هرکدام 4 درصد متفاوت  و 
طوالنی مدت  در  که  است  گرفته  قرار  آزمایش  مورد  آب  نفوذپذیری 
نانو ذرات درشت تر تأثیر بهتری بر روی بهبود نفوذپذیری داشته است 
)نزدیک به 23 درصد با استفاده از 2 درصد وزنی مواد سیمانی نانو 
سیلیکا درشت دانه(؛ ولی در کوتاه مدت تأثیر نانو مواد ریزتر بهتر بوده 
دو روش مختلف  به  نانو دی اکسید سیلسیوم  کلوئید  از  است ]22[. 
بهبود  برای  نانو سیلیکا(  کلوئید  یا عمل آوری در  و  )افشانش کردن 
خاصیت نفوذپذیری استفاده شده که  بهترین نتیجه برای حالتی بوده 
که نمونه ها در کلوئید حاوی 12 درصد نانو سیلیکا عمل آوری شدند 
و 31 درصد بهبود در نفوذپذیری آب نشان داده شده است. همچنین 
با 2 بار افشانش کردن محلول حاوی نانو سیلیکا با غلظت 50 درصد، 
یک  در   .]3[ است  شده  حاصل  نفوذپذیری  در  درصدی   12 بهبود 

مطالعه  تأثیر Nano SiO2 بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن در 
تحقیقات مختلف مرور شده است ]23[. از نانو سیلیکا در حالت های 
کلوئیدی و پودری استفاده شده است که افزودن 3/8 درصد وزنی نانو 
سیلیکا باعث بهبود 88 درصدی در نفوذپذیری آب شده است ]24[.

مطالعات پیشین بررسی شده در بخش های 1-1 الی 3-1 جهت 
مقایسه در جدول 1 دسته بندی شده است. در مطالعات مورد اشاره، 
چند مشخصه مکانیکی محدود با افزودن یک یا دو نانو ماده بررسی شده 
است. با توجه به عدم تطابق کامل نتایج مطالعات قبلی در میزان بهینه 
نانو مواد مصرفی و در میزان بهبود حاصل شده در مشخصه مکانیکی 
در  مؤثر  مکانیکی  مشخصات  بررسی  عدم  همچنین  و  بررسی،  مورد 
رویه های بتنی بصورت همزمان و تحت شرایط یکسان آزمایشگاهی، و 
همین طور تنوع کمتر نانو مواد بررسی شده در مطالعات پیشین جهت 
شناخت نانو مواد مؤثرتر، لزوم پژوهش حاضر با جزئیاتی که در ادامه 
اشاره خواهد شد و تحقیقات بیشتر در آینده، در راستای افزودن به 

دانسته های محدود قبلی در این حوزه ضروری به  نظر می رسد. 
مقاومت  و  سایش  برابر  در  مقاومت  نفوذپذیری،  مطالعه  این  در 
فشاری بتن بررسی شده  است. نمونه هایی که در این مطالعه مورد 

oltulu 
2011,2013 

[12-11] 

2NSiO 15/1 15 

 آب جذب
3O2NAl 5/1 3- حاوی مالت 

 3O2NFe 5/1 5 بادی خاکستر
2NSiO 15/1 2 

Alireza Naji 
Givi 2011 

[11] 
 2NSiO یرینفوذپذ

 و 1 و 5/1
 1 و 5/1

 سایز برای
nm15، 

 درصد1
11 

 آب معمولی

2NSiO دو در 
 11 و 15 سایز

 استفاده نانومتر
 است شده

 سایز برای
nm11، 

 درصد5/1
11 

Balapour 
2018 & 

Quercia 2014 
[13 ,14] 

 خودتراکم 2NSiO 1/3 1/3 11 نفوذپذیری
(SCC) آب 

2NSiO در 
 و کلوئیدی حالت

 استفاده پودری
 است شده

 
 
 
 

 مورد استفاده مواد نانو مشخصات: 1جدول 
Table 2. The properties of nanomaterials used 

 Nano SiO2 Nano TiO2 Nano Al2O3 Nano Fe2O3 Nano Fe3O4 مواد نانو
 11-31 11-41 51 11 11-31 (نانومتر) قطر

 ویژه سطح مساحت
 41-61 11-61 >12 11-45 111-611 (برگرم مترمربع)

 21+ 21+ 22+ 22+ 22+ )%( خلوص
 

 
 

 استفاده مورد کنندهروان فوق مشخصات: 3جدول 
Table 3. The properties of superplasticizer used 

 
 قرمز به متمایل روشن زرد مایع ظاهر
pH 5/6 

 درجه 11 دمای در لیتر، بر کیلوگرم 1/1 حجمی جرم
 سانتیگراد

 درصد 1/1 از کمتر کلراید میزان
 مواد میزان

 لیتر هر در O2Na گرم 5/1 از کمتر قلیایی
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آزمایش قرار گرفته اند دارای دو بخش رویی و زیرین می باشند. الیه 
باالیی از 1 سانتی متر بتن خودتراکم1 حاوی مقادیر مختلف نانو ذرات 
از بتن معمولی2 ساخته شده که ضخامت آن در هر  و بخش زیرین 
آزمایش متفاوت است. برای هرکدام از سه آزمون مورد بررسی یک 
سری نمونه  کنترل تهیه شده که بتن خودتراکم نمونه های کنترل 
تهیه  این مطالعه  در  نمونه  نیست. در مجموع 144  ماده  نانو  حاوی 
افزودن مقادیر  تأثیر  ترتیب  بدین  و  قرار گرفته  بررسی  شده و مورد 
متفاوت از 5 نوع نانو ماده  مختلف با یکدیگر و با نمونه های کنترل 
مقایسه شده است. این پنج نوع نانو ماده به  صورت پودری و شامل 
اثر  هستند.  آهن  و  آلومینیوم  تیتانیوم،  سیلیسیوم،  فلزات  اکسید 
افزودن مقادیر متفاوت نانو ذرات مذکور در الیه بتن خودتراکم رویه، 
بر بهبود مشخصات مکانیکی مورد اشاره، بحث و مقایسه شده و مقدار 
بهینه هر کدام بدست آمده است. با توجه به هزینه باالی نانو مواد در 
حال حاضر، روش پیشنهادی برای استفاده از آن ها فقط در الیه رویه، 
می تواند صرفه  اقتصادی قابل توجهی به  همراه داشته باشد. همچنین 
این ایده در مقاوم سازی کف سازی های بتنی موجود قابل بررسی است. 
هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر مقادیر متفاوت از نانوذرات مختلف 

1  Self-Compacting Concrete (SCC)
2  Conventional Concrete (CC)

بر روی مشخصه های مکانیکی مذکور در شرایط یکسان آزمایشگاهی 
در بتن خودتراکم به ویژه در کاربرد ابتکاری بصورت یک الیه نازک 
که  است  معمولی  بتن  روی  بر  ذرات  نانو  حاوی  تراکم  خود  بتن  از 
بتنی  کف سازی های  در  هم  اجرایی  و  اقتصادی  مزایای  می تواند 
جدید و هم در مقاوم سازی کف سازی های بتنی موجود داشته باشد.

2- مواد و روش ها
2-1- مصالح

نانو مواد به کار رفته در این مطالعه، به  صورت اکسید فلزات مختلف 
US- به  شکل پودری با مشخصات مطابق جدول 2 و محصول شرکت

Nano (US Research Nanomaterials) می باشند. نانو ذرات 

مورد  بیشتر  آسان تر  استفاده ی  و  تولید  فراوانی  به  توجه  با  پودری 
توجه قرار داشته اند. برخی از این نانو مواد دارای خصوصیات ممتازی 
هستند، مانند نانو سیلیس که عالوه بر خاصیت پرکنندگی و متراکم 
کردن محیط سیمانی با خاصیت پوزوالنی و سطح ویژه باالتر نسبت به 
مواد در مقیاس ماکرو، باعث همگنی و استحکام بیشتر محیط سیمانی 
می شود. از این  رو و با توجه به نتایج مثبت ولی محدود گزارش شده 
در تحقیقات پیشین، این نانو مواد در جهت شناخت بهتر ویژگی های 
آن ها انتخاب شده اند. همچنین مقادیر بکار رفته از هر نانو ماده در این 
مطالعه، با بررسی تحقیقات پیشین و بر اساس بهترین نتایج گزارش 
شده انتخاب شده اند. میزان بهینه هر نانو ماده در مطالعات پیشین 
کم،  درصدهای  رو  این  از  است.  بوده  متفاوت  دیگر  ماده ی  نانو  با 
نانو ماده ی دیگر  با  نانو ماده  انتخاب شده برای هر  متوسط و باالی 
متفاوت بوده؛ ولی شرایط یکسان آزمایش برای تمامی نمونه ها، سبب 
نانو ماده می شود. ذکر  بین مقادیر متفاوت هر  مقایسه ی صحیحی 
این نکته نیز ضروری است که نانو مواد استفاده شده در این تحقیق از 
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بهتری بر روی مشخصه ی خاصی از بتن دارد.
بتن  باالیی و  بتن خودتراکم الیه  اندازه ی سنگدانه های  حداکثر 
معمولی به ترتیب 2/38 و 19 میلی متر انتخاب شدند. همچنین مدول 
 3/4 و   3 برابر  به  ترتیب  معمولی  بتن  و  بتن خودتراکم  ماسه  نرمی 
هستند ]25[. سیمان مصرفی از نوع پرتلند نوع 2 و فوق روان کننده  
مورد استفاده از نوع پلی کربوکسیلیک و محصول شرکت Fosroc با 
نام تجاری Structuro 335 و مشخصات مطابق جدول 3 می باشد و 

آب مصرفی، آب شرب محلی است.
2-2- طرح های اختالط

پس از بررسی چند طرح اختالط برای بتن خودتراکم و معمولی، 
از  پس  نمونه ها  شد.  انتخاب   4 جدول  مطابق  نهایی  اختالط  طرح 
به  مدت 28 روز در داخل  بیرون آورده شدند و  قالب  از  24 ساعت 
با دمای 24 درجه ی  سانتیگراد عمل آوری شدند. اسالمپ بتن  آب 
تعیین روانی  برای  بوده است و  با 7 سانتی متر  برابر   )CC( معمولی 
استاندارد  اساس  بر  سیالن  میز  آزمایش  از   )SCC( خودتراکم  بتن 
ASTM C1437  ]26[ استفاده شده است که میزان روانی آن نیز 

در حد استاندارد به  دست آمده است.
برای آزمون مقاومت فشاری نمونه های مکعبی با بعد 5 سانتی متر، 
و  سانتی متر   15 بعد  با  مکبی  نمونه های  نفوذپذیری  آزمون  برای 
ابعاد 15×15×3  با  نمونه های  برابر سایش  در  مقاومت  آزمون  برای 
بتن  از  فشاری  مقاومت  نمونه های  است.  شده  استفاده  سانتی متر 
خودتراکم حاوی نانو مواد تهیه شده ولی در سایر نمونه ها فقط یک 
سانتی متر الیه باالیی از بتن خودتراکم حاوی نانو مواد بوده و قسمت 
از بتن معمولی ساخته شده است. طرح های اختالط  زیرین نمونه ها 
بتن خودتراکم حاوی انواع نانو مواد با درصد های مختلف در جدول 5 
قابل مشاهده است. نانو مواد معموالً به صورت درصد وزنی از سیمان 
خودتراکم  بتن  در  افزوده می شود.  بتن  مخلوط  به  سیمانی  مواد  یا 
جایگزین  مواد  نانو  کنترل،  نمونه ی  به جز  مختلف  نمونه های  برای 
بخشی از سیمان شده است. در جدول 5 تنها به طرح های اختالط 
بتن خودتراکم مورد استفاده در الیه باالیی نمونه ها اشاره شده است 
و طرح اختالط بتن معمولی الیه زیرین مطابق جدول 4 می باشد. در 
نام گذاری نمونه ها از نام نانو ماده موجود در آن طرح و میزان آن نانو 
ماده استفاده شده است. مثاًل در نمونه ی NFe3MP از نانو مگنتیت 

)NFe3( با درصد متوسط )MP( استفاده شده است.

2-3- پخش نانو مواد
پخش یکنواخت عامل بسیار مؤثری در ایجاد تأثیرات مثبت نانو 
پخش  برای  مختلفی  روش های  می باشد.  سیمانی  ماتریس  در  مواد 
نانو مواد وجود دارد که به روش های فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی 
می شوند. از جمله این روش ها می توان به همزن با نیروی برشی باال1، 
همزن مکانیکی2، همزن اولتراسونیک3 و استفاده از ماده فعال سطحی4 
به  شیمیایی  و  فیزیکی  روش های  از  می توان  همچنین  کرد.  اشاره 
تأثیر بهتری نیز   صورت ترکیبی نیز استفاده کرد که در این  صورت 
بر روی پخش خواهند داشت ]1, 2[. در اکثر مطالعات صورت گرفته 
از فوق روان کننده که جزو مواد فعال سطحی محسوب می شود، برای 
پخش نانو مواد استفاده شده است. ماده فعال سطحی جذب شده در 
سطح نانو مواد، توسط قسمت آب دوست خود، انحالل پذیری در آب را 
فراهم می کند. معموالً ماده فعال سطحی را در آب حل کرده و سپس 
افزوده و بعد به مخلوط سنگدانه ها و سایر  نانو ماده به این محلول 
مواد بتن اضافه می شود. استفاده از همزن مکانیکی به تنهایی منجر 
به ته نشینی سریع نانو ذرات در محلول آبی می شود، از این  رو، برای 
رسیدن به پخش یکنواخت و پایدار در مطالعه حاضر از فوق روان کننده  

در کنار همزن مکانیکی استفاده شده است.
بهینه  درصد  فنی،  ادبیات  در  موجود  مطالعات  اساس  بر 
و  بتن  در  الزم  کارآیی  و  روانی  ایجاد  جهت  در  که  فوق روان کننده 
دست یابی به توزیع مناسب نانو مواد به کار گرفته می شود، در محدوده 
0/5 تا 2 درصد وزنی مواد سیمانی معرفی شده است ]5, 6, 9[. لذا 
در این مطالعه نیز، مقدار 2 درصد فوق روان کننده استفاده شده است.

بر  شده  استفاده  فوق روان کننده   تأثیر  مطالعه،  از  بخش  این  در 
روی پخش نانو مواد و پایداری پخش در مدت زمان مورد نیاز طی 
به آب  مواد  نانو  بدین صورت که یک بار  است.  بررسی شده  آزمایشی 
همان  دیگر  بار  و  شد  مخلوط  مکانیکی  همزن  توسط  و  شده  اضافه 
مقدار نانو مواد در آبی که حاوی فوق روان کننده بود مخلوط شد و از 
سوسپانسیون های حاصل پس از گذشت 0، 5، 15، 30 و 60 دقیقه 
عکس برداری شده و مشاهده شد که محلول بدون فوق روان کننده به  
سرعت و در مدت کمتر از 5 دقیقه کاماًل ته نشین شده، ولی محلول 
حاوی فوق روان کننده )مطابق شکل 1( حتی پس از گذشت 60 دقیقه 

1  High shear mixing
2  Mechanical stirring
3  Ultrasonication
4  Surfactant
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همچنان پایداری خود را حفظ کرده است.
روش اختالط به  این  صورت می باشد که آب و فوق روان کننده با 
هم مخلوط شده و سپس نانو مواد به این مخلوط افزوده شده است 
تند  با دور  به مدت 5 دقیقه در همزن مخصوص  این سه ترکیب  و 
مخلوط شده اند، همزمان مصالح خشک بتن خودتراکم در مخلوط کن 
دیگری با سرعت متوسط مخلوط شده اند. پس از این مدت، آب حاوی 
فوق روان کننده و نانو ماده به مصالح خشک افزوده شده و به مدت 30 

دقیقه با سرعت متوسط مخلوط شده و در انتها بتن SCC حاوی نانو 
مواد در یک سانتی متر باالی قالب هایی که از قبل الیه زیرین آن ها 
با بتن معمولی پر شده اند، ریخته شده و به مدت 24 ساعت در قالب 
نگه داری شده اند. ذکر این نکته ضروری  است که مراحل اختالط بتن 
معمولی نیز همزمان با بتن خودتراکم انجام شده است و چند دقیقه 
مانده به اتمام اختالط بتن خودتراکم، بتن معمولی تا یک سانتی متر 
برای  است.  متراکم شده  و  ریخته  آن ها  در  قالب ها،  به سطح   مانده 

 خودتراکم بتن و یمعمول بتن یینها اختالط طرح: 4جدول 
Table 4. Final mix proportions of normal and self-compacting concrete 

 
 طرح نام مانیس آب سیلیس کرویم آهک سنگ پودر کنندهروانفوق ماسه شن حجم واحد وزن

1311 ---- 1314 13 115 11 112 6/564 SCC 
1511 161 1164 ---- ---- ---- 112 345 CC 

  میباشند(kg/m3)تمامی مقادیر بر حسب 

  
 هانمونه ییباال هیاستفاده شده ال خودتراکم بتن اختالط طرح: 5جدول 

Table 5. Mix proportions of self-compacting concrete used in the top layer of specimens 
 

 روان فوق
 کننده

)3(kg/m 

 کرویم
 سیلیس

)3(kg/m 

 سنگ پودر
 آهک

)3(kg/m 

 ماسه
)3(kg/m 

 مانیس
)3(kg/m 

 آب
)3(kg/m 

 مقدار
 مواد نانو

)3(kg/m 

نانو  مقدار
 مواد

)درصد 
 یوزن

 (مانیس

 نوع
 نانو
 مواد

 طرح نام

13 11 115 1314 6/564 112 ---- ---- ---- SCC 
13 11 115 1314 1/552 112 6/5 1 

Nano 
2TiO 

NTLP 
13 11 115 1314 3/553 112 3/11 1 NTMP 
13 11 115 1314 1/541 112 2/16 3 NTHP 
13 11 115 1314 1/556 112 5/1 5/1 

Nano 
3O2Al 

NAlLP 
13 11 115 1314 3/553 112 3/11 1 NAlMP 
13 11 115 1314 1/541 112 2/16 3 NAlHP 
13 11 115 1314 1/552 112 6/5 1 

Nano 
3O2Fe 

LP2NFe 
13 11 115 1314 1/541 112 2/16 3 MP2NFe 
13 11 115 1314 1/541 112 6/11 4 HP2NFe 
13 11 115 1314 1/552 112 6/5 1 

Nano 
4O3Fe 

LP3NFe 
13 11 115 1314 1/541 112 2/16 3 MP3NFe 
13 11 115 1314 1/541 112 6/11 4 HP3NFe 
13 11 115 1314 1/552 112 6/5 1 

Nano 
2SiO 

NSLP 
13 11 115 1314 1/541 112 2/16 3 NSMP 
13 11 115 1314 4/536 112 1/11 5 NSHP 

 

  

جدول 4. طرح اختالط نهایی بتن معمولی و بتن خودتراکم
Table 4. Final mix proportions of normal and self-compacting concrete

جدول 5. طرح اختالط بتن خودتراکم استفاده شده الیه باالیی نمونه ها
Table 5. Mix proportions of self-compacting concrete used in the top layer of specimens
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پیوستگی بهتر بین دو الیه بتن، بر روی بتن معمولی زیرین شیارهایی 
ایجاد شد. پس از 24 ساعت نمونه ها از قالب خارج و داخل حوضچه ی 
آب با دمای 24 درجه ی سانتی گراد به  مدت 28 روز عمل آوری شده 

و سپس مورد آزمایش های مختلف قرار گرفتند.
2-4- آزمایش نفوذپذیری آب

BS EN 12390-8 انجام  استاندارد  طبق  نفوذپذیری  آزمون 
شده است ]27[. هر سری از نمونه ها در دستگاه سنجش نفوذپذیری 

به  مدت 72 ساعت تحت فشار آب به  میزان bar 5 قرار گرفته و پس 
از این مدت، میزان آب مصرفی که بر حسب میلی لیتر روی دستگاه 
مشخص می باشد، ثبت شده است. سپس نمونه ها از دستگاه خارج 
و مطابق با آزمون برزیلی )کشش غیر مستقیم( شکسته شده تا نمونه 
به دو نیم شود و عمق نفوذ آب به داخل بتن بر حسب میلی متر اندازه 
گرفته و ثبت شده است. در نهایت میانگین داده های حاصل از سه 
آزمونه  هر یک از اختالط ها محاسبه و به  عنوان نتیجه نهایی ثبت 

گردیده است. 
2-5- آزمایش سایش

انجام شده   ASTM C944 استاندارد اساس  بر  آزمون سایش 
 15 عرض  و  طول  با  نمونه هایی  از  آزمون  این  برای   .]28[ است 
به  نحوی که  استفاده شده است.  سانتی متر و ضخامت 3 سانتی متر 
ثابت شده است، سپس  به  وسیله  گیره  بر روی دستگاه  نمونه  ابتدا 
بخش ساینده دستگاه با اهرم دستی به پایین آورده شده تا بر روی 
به  تا  است  انداخته شده  بکار  دستگاه  بعد  و  گیرد  قرار  نمونه  سطح 
نمونه  روی  بر  دورانی  بطور  دستگاه  ساینده  بخش  دقیقه   2  مدت 
چرخیده و سطح نمونه را سایش دهد، که این کار برای سه بار متوالی 
در قسمت های مختلف سطح نمونه انجام شده و در نهایت، میانگین 

 
 مواد  نانو یحاو  یهاونیسوسپانس یداریپا زمان یسهیمقا: 1شکل 

Fig. 1. Comparison of the stability time of suspensions containing nanomaterials 
  

 
 آن کار  ینحوه و شیسا دستگاه: 2شکل 

Fig. 2. Abrasion resistance test machine 
  

شکل 1. مقایسهی زمان پایداری سوسپانسیونهای حاوی نانو مواد
Fig. 1. Comparison of the stability time of suspensions containing nanomaterials

شکل 2. دستگاه سایش و نحوهی کار آن
Fig. 2. Abrasion resistance test machine
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بخش  است.  شده  ثبت  مرحله  سه  هر  در  رفته   دست  از  جرم های 
ساینده در هنگام چرخش به  وسیله ی وزنه هایی که در قسمت باالی 
دستگاه تعبیه شده است بر سطح نمونه ها فشرده شده است که مقدار 
این وزنه ها بر اساس استاندارد برابر 20 کیلوگرم در نظر گرفته شده 

است )شکل 2(.

2-6- آزمایش مقاومت فشاری
آزمایش مقاومت فشاری طبق استاندارد ASTM C109 انجام 
شده است ]29[. نمونه های مورد استفاده برای این آزمون، نمونه های 
مکعبی به بعد 5 سانتی متر بتن خودتراکم می باشند. این آزمون برای 
5 نانو ماده انجام شده است که برای هر نانو ماده 3 سری )برای سه 
درصد متفاوت( و هر سری شامل 3 آزمونه می باشد، این نمونه ها بعد 

 

 
 یرینفوذپذ شیآزما تحت دستگاه یمصرف آب زانیم: 3شکل 

Fig. 3. The amount of water consumed in the permeability test 
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 ی رینفوذپذ شیآزما تحت آب نفوذ عمق: 4شکل 

Fig. 4. Depth of water penetration in the permeability test 
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Fig. 3. The amount of water consumed in the permeability test

شکل 4. عمق نفوذ آب تحت آزمایش نفوذپذیری
Fig. 4. Depth of water penetration in the permeability test
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از  24 ساعت از قالب خارج و تا سن 28 روزه در داخل آب عمل آوری 
شده اند و سپس تحت آزمایش قرار گرفته اند. میانگین مقاومت فشاری 

سه آزمونه در هر سری، محاسبه شده است. 
3- بررسی نتایج

3-1- آزمایش نفوذپذیری آب
نتایج آزمایش نفوذپذیری آب در اشکال3  و 4 و جدول 6 نشان 
داده شده اند. همان طور که مالحظه می شود در تمامی موارد به  غیر 
از نمونه NFe3LP، بهبود در مقاومت نفوذپذیری رخ داده است؛ ولی 
این بهبود در برخی نانو مواد و برخی درصدها بسیار مشهود می باشد. 
و    84/6% با  ترتیب  به    NSMP و   NTHP نمونه های  مثال  برای 
نمونه ها داشتند  بین سایر  را در  نفوذپذیری  بهبود  باالترین   73/8%

که میزان آب مصرفی دستگاه نیز متناسب با این مقدار نفوذ و مقدار 
کمی می باشد. با این وجود در نمونه هایی مانند NAlMP با 69/2% 

بهبود نفوذپذیری و NFe3MP با %57 بهبود نفوذپذیری، میزان آب 
مصرفی دستگاه، متناسب با عمق نفوذ نیست. باال بودن آب مصرفی 
دستگاه نفوذ پذیری و کم بودن عمق نفوذ آب نشانگر احتمال نشت 
آب از کناره های نمونه و عدم اعمال فشار آب مورد نظر بر روی نمونه 
نفوذ آب کاهش  نمونه هایی که عمق  لذا در  آزمایش می باشد.  مورد 
آن  با  متناسب  نفوذپذیری  دستگاه  مصرفی  آب  مقدار  و  کرده  پیدا 
نانو  اثر مناسب  باالتری می توان به  با اطمینان  مقدار کمی می باشد، 
مثال  برای  کرد.  اشاره  نمونه  نفوذپذیری  بهبود  در  افزوده شده  ماده 
نمونه های حاوی نانو اکسیدهای تیتانیوم و نانو سیلیس باالترین بهبود 

نفوذپذیری بتن در برابر آب را نشان دادند.
همان طور که از شکل 4 مشخص می باشد، مقادیر نانو مواد بکار 
کاهش  در  را  اثر  بهترین  که  نمونه ها  تراکم  خود  بتن  رویه  در  رفته 
عمق نفوذ داشته اند در نانو ذرات تیتانیا، آلومینا، هماتیت، مگنتیت و 

 آب یرینفوذپذ آزمون جینتا: 6جدول 
Table 6. Results of water permeability test 

 

 بهبود
 یرینفوذپذ
)%( 

 نانو مقدار (ml) دستگاه یمصرف آب (mm) آب نفوذ عمق
 مواد

)درصد 
 یوزن

 (مانیس

 نانو نوع
 مواد

 آزمونه نیانگیم طرح نام
 سوم

 آزمونه
 دوم

 آزمونه
 آزمونه نیانگیم اول

 سوم
 آزمونه
 دوم

 آزمونه
 اول

---- 5/31 31 36 5/31 3/13 5/13 2/14 5/11 ---- ---- SCC 
6/34 15/11 5/11 11 ---- 15/3 1/3 4 ---- 1 

Nano 
2TiO 

NTLP 
3/11 33/2 1/11 3/2 1 1 1 1 1 1 NTMP 
6/14 5 3/4 1/5 5/5 6 1/6 1/5 4/5 (3) NTHP 

1 13/31 1/31 33 1/31 11/5 6 5/5 1/6 5/1 
Nano 

3O2Al 

NAlLP 
1/62 11 11 2 11 5/11 5/62 6/23 4/11 (1) NAlMP 
1/13 15 15 13 11 11/16 5/11 14 16 3 NAlHP 
1/13 11 31 31 14 43/1 5/1 1/1 1/1 1 

Nano 
3O2Fe 

LP2NFe 
5/11 5/16 12 ---- 14 11 15 ---- 12 3 MP2NFe 
1/12 13 15 4/14 6/12 63 51 61 11 (4) HP2NFe 
3/13- 14/36 5/31 34 32 1/113 113 21 111 1 

Nano 
4O3Fe 

LP3NFe 
2/56 14 ---- 13 15 136 ---- 131 141 (3) MP3NFe 
1/13 15 ---- 11 11 5/31 ---- 11 36 4 HP3NFe 
1/32 51/12 5/11 1/11 11 1 1 1/1 1/1 1 

Nano 
2SiO 

NSLP 
1/13 5/1 3/1 1/1 5/2 65/3 4 1/3 1/3 (3) NSMP 
1/13 5/1 2 2 5/1 5 5/5 1/5 4/4 5 NSHP 

 .باشندمی آب نفوذپذیری آزمون در بهینه مقادیر پرانتز، داخل مقادیر*
  

جدول 6. نتایج آزمون نفوذپذیری آب
Table 6. Results of water permeability test
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سیلیکا به ترتیب برابر %3، %2، %4، %3 و %3 می باشند. مقادیر 
بهینه   درصد های  اساس  بر  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  مواد  نانو 
بدست آمده از مطالعات پیشین انتخاب شده است که تفاوت در نوع 
بتن و نوع عمل آوری و روش آزمایش در این تحقیق با سایر مطالعات 

پیشین می تواند باعث مشاهده برخی تفاوت ها در نتایج باشد.
3-1-1- مقایسه ی نتایج این مطالعه با مطالعات پیشین

نفوذپذیری  بهبود  نانو هماتیت جهت  از  بهینه  میزان استفاده  ی 
در این تحقیق برابر 4 درصد وزنی سیمان بدست آمده است )با 29% 
بهبود( که با نتیجه  مطالعات ]9, 30[ مشابه است که در آن ها نیز 
در  که  تفاوت  این  با  البته  است.  آمده  بدست  درصد   4 بهینه  مقدار 
بتن  مطالعه  این  مانند  و  است  بررسی شده  آب  تحقیقات جذب  آن 
SCC بکار برده شده است. همچنین در مطالعه  پیش رو %57 بهبود 

نفوذپذیری با استفاده از نانو مگنتیت به میزان  3درصد وزنی سیمان 
به  دست آمده است. این در حالی  است که در مطالعه  ]6[، از 1/5 
درصد نانو مگنتیت در بتن HPC )فوق توانمند( استفاده شده است 

که بهبود 80 درصدی در جذب آب نشان داده است )در ترکیب آن 
15 درصد وزنی مواد سیمانی متاکائولین نیز بکار رفته است(. میزان 
در  نفوذپذیری  بهبود  آلومینیوم جهت  اکسید  نانو  از  بهینه  استفاده  
این مطالعه برابر 2 درصد بدست آمده است )با %69 بهبود(؛ ولی در 
مطالعه  ]31[، میزان بهینه  نانو اکسید آلومینیوم برای بتن SCC که 
از افزودنی روباره  آهن گدازی )GGBFS( در آن استفاده شده است 
برابر 3 درصد به  دست آمده است. همچنین میزان بهینه  نانو اکسید 
آلومینیوم برای بهبود جذب آب در مطالعه   ]11[، برابر 3 درصد به 
 دست آمده که بهبود 23 درصدی در آن ایجاد کرده است. همچنین 
 1/25 برابر  سیلیکافیوم  حاوی  مالت  برای  آلومینا  نانو  بهینه   میزان 
درصد بدست آمد که بهبود 29 درصدی در نفوذپذیری آب حاصل شد 
]20[. میزان استفاده ی بهینه  نانو سیلیکا برای بهبود نفوذپذیری در 
این مطالعه، 3 و 5 درصد بدست آمده )با %74 بهبود( که تا حدودی 
مشابه مطالعه  ]24[ می باشد که با 3/8 درصد نانو سیلیکا، بهبود 88 
درصدی در نفوذپذیری آب برای بتن خودتراکم به دست آمده است؛ 

 شیسا آزمون جینتا: 1جدول 
Table 7. Results of abrasion resistance test 

 
 برابر در مقاومت بهبود

 شیسا
)%( 

 *مواد نانو مقدار )گرم( وزن کاهش

 (مانیس یوزن)درصد 
 اول آزمونه دوم آزمونه سوم آزمونه نیانگیم طرح نام مواد نانو نوع

---- 11/3 4/3 4/4 1/3 ---- ---- SCC 
2/51 52/1 41/1 1/1 5/1 1 

Nano 
2TiO 

NTLP 
1/61 44/1 6/1 36/1 36/1 1 NTMP 
1/61 11/1 1/1 11/1 45/1 (3) NTHP 
2/52 55/1 56/1 6/1 41/1 5/1 

Nano 
3O2Al 

NAlLP 
6/16 51/1 46/1 5/1 6/1 (1) NAlMP 

14 61/1 1/1 56/1 6/1 3 NAlHP 
1/11- 61/4 4/4 11/4 13/4 1 

Nano 
3O2Fe 

LP2NFe 
14 61/1 51/1 63/1 61/1 3 MP2NFe 

1/11 5/1 5/1 41/1 53/1 (4) HP2NFe 
341- 3/11 1/14 1/12 11,2 1 

Nano 
4O3Fe 

LP3NFe 
5/12 13/1 5/1 1/3 6/1 (3) MP3NFe 
5/12 13/1 1/1 11/1 53/1 4 HP3NFe 
1/11 46/1 43/1 41/1 41/1 (1) 

Nano 
2SiO 

NSLP 
1/11 13/1 1/1 1/1 1/1 3 NSMP 
4/11 16/1 1/1 1/1 11/1 5 NSHP 

 .باشندمی سایش آزمون در بهینه مقادیر پرانتز، داخل مقادیر*         
  

جدول 7. نتایج آزمون سایش
Table 7. Results of abrasion resistance test
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که نانو سیلیکا هم در حالت خشک و هم به صورت کلوئیدی استفاده 
شده است. ولی در مطالعه  ]8[ که از نانو سیلیکا در بتن متخلخل و 
در درصدهای 1، 3، 5 و 7 استفاده شده است، بهبود حدود 15 درصد 
بهبود حاصل  از  بسیار ضعیف تر  است که  ایجاد شده  نفوذپذیری  در 
شده از این تحقیق می باشد. در نهایت مقدار بهینه ی استفاده از نانو 
تیتانیا برای افزایش نفوذپذیری در این تحقیق برابر 3 درصد بدست 
آمده که %85 بهبود ایجاد کرده است. در مطالعه  ]6[، با استفاده از 
1/5 درصد نانو تیتانیا در بتن HPC، بهبود 76 درصدی در جذب آب 

به دست آمده است.
بتن  مانند  بتن  نوع  در  تفاوت  می شود  مشاهده  که  همان طور   
متخلخل یا فوق توانمند )HPC( و یا خودتراکم )SCC( و یا تفاوت 
در افزودنی های مختلف مانند متاکائولین، سیلیکا فوم و پودر سنگ 
آهک و یا تفاوت در نوع عمل آوری )در آب یا آب آهک اشباع و یا 
حتی محلول حاوی نانو مواد( و نوع استفاده از نانو مواد مانند پودری، 
کلوئیدی و دیگر تفاوت های این مطالعه با سایر مطالعات می تواند از 

دالیل تفاوت در نتایج باشد.
3-2- آزمایش سایش

است.  شده  شکل  5ارائه  و   7 جدول  در  سایش  آزمون  نتایج 
نانو  درصد  یک  حاوی  نمونه های  به جز  است  مشخص  که  همان طور 
مورد  درصدهای  تمامی  نمونه ها،  سایر  در  مگنتیت  نانو  و  هماتیت 
بتن  سایش  برابر  در  مقاومت  در  را  مالحظه ای  قابل  بهبود  استفاده 

نانو  درصد  یک  حاوی  نمونه های  آن ها  میان  در  که  کرده اند  ایجاد 
سیلیکا، چهار درصد نانو هماتیت، دو درصد نانو آلومینا و سه درصد 
نانو تیتانیا به ترتیب با %88، %87، %86/6، %67/2 باالترین بهبود 

را در مقاومت در برابر سایش بتن ایجاد کردند.
3-2-1- مقایسه ی نتایج این مطالعه با مطالعات پیشین

در  مقاومت  بهبود  جهت  آلومینا  نانو  از  بهینه  استفاده  ی  میزان 
برابر سایش برابر 2 درصد وزنی سیمان به دست آمده که بهبود 86/6 
درصدی نسبت به نمونه ی کنترل ایجادکرده است. در مطالعه  ]7[ 
برابر 2 درصد وزنی مواد سیمانی بوده  نانو آلومینا  نیز میزان بهینه  
است )در این تحقیق نانو آلومینا در درصدهای 0/5 تا 2 بررسی شده 
بتن  مقاومت سایشی  تا 80 درصدی در  بهبود حدود 70  است( که 
ایجاد کرده است و منطبق بر نتیجه  مطالعه  حاضر می باشد. در این 
تحقیق افزودن نانو سیلیس به  مقدار 1 درصد وزنی سیمان، افزایش 
88/1 درصدی در مقاومت سایشی بتن ایجاد کرده است. در مطالعه  
]5[، با افزودن 1 درصد نانو سیلیکا، بهبود 157 درصدی در مقاومت 
سایشی بتن معمولی ایجاد شده است. در مطالعه  ]17[، مقادیر 1، 2 
و 3 درصد نانو سیلیکا در بتن جاده ای حاوی خاکستر بادی بکار برده 
شده است که افزودن 2 درصد نانو سیلیکا باعث %49 بهبود مقاومت 
در برابر سایش شده است. تفاوت نتایج می تواند ناشی از نوع بتن ها و 

سایر افزودنی های بتن باشد.

 

 
 شیها در آزمون سانمونه وزن کاهش نیانگیم نمودار: 5شکل 

Fig. 5. Average weight loss of specimens in the abrasion resistance test 
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شکل 5. نمودار میانگین کاهش وزن نمونه ها در آزمون سایش
Fig. 5. Average weight loss of specimens in +the abrasion resistance test
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3-3- آزمایش مقاومت فشاری
نانو مواد به  دلیل خاصیت پرکنندگی خود با پر کردن منافذ ریز 
سیمانی  ماتریس  آن ها،  از  برخی  پوزوالنی  خاصیت  دلیل  به   و  بتن 
بتن  فشاری  مقاومت  بهبود  باعث  که  می کنند  ایجاد  متراکم تری 
می شوند. میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه در هر سری، در جدول 
شکل  نمودار  از  که  همان طور  شده  است.  داده  نشان   6 شکل  و   8
باعث بهبود  نانو مگنتیت  نانو مواد بجز  6 مشخص می باشد، تمامی 
 NAlHP و NTHP ،NSMP مقاومت فشاری شده اند. نمونه های
مقاومت  بهبود  باالترین   85/8% و   85/8%  ،88/1% با  ترتیب  به  
نانو سیلیس باالترین مقاومت  فشاری را نشان داده اند. نمونه حاوی 
فشاری را نشان داده است، زیرا سیلیکا عالوه بر خاصیت پرکنندگی 
که دیگر نانو مواد نیز دارند، می تواند با واکنش پوزوالنی باعث افزایش 
تولید ژل )C-S-H( شود که تأثیر مستقیم بر روی مقاومت فشاری 

بتن خواهد داشت.
در برخی از مطالعات پیشین مانند مراجع [4، 5 و7]، به رابطه 

مستقیمی میان مقاومت فشاری و مقاومت در برابر سایش اشاره شده 
است؛ که با افزایش مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش بتن نیز 
افزایش می یابد. در این مطالعه نیز با مقایسه نمودارهای مقاومت در 
برابر سایش و مقاومت فشاری این رابطه در برخی نمونه ها محسوس 
از  افزودن بعضی  این نکته حائز اهمیت است که  می باشد. اشاره به 
نانو مواد به داخل بتن باعث حباب زایی حین اختالط بتن خودتراکم 
شده و منجر به افزایش تخلخل گردیده است. بدیهی است، این امر 
اثر منفی بر روی نفوذپذیری، سایش و مقاومت فشاری داشته است. 

3-3-1- مقایسه ی نتایج این آزمایش با سایر مطالعات پیشین
مقاومت  بهبود  جهت  هماتیت  نانو  از  بهینه  استفاده ی   میزان 
فشاری برای مطالعه  حاضر برابر 4 درصد وزنی سیمان به دست آمده 
است که افزایش 59/5 درصدی در مقاومت فشاری بتن ایجاد کرده 
است. در مطالعه ]9[ نیز از بتن خودتراکم با مقاومت باال استفاده شده 
و نانو هماتیت در درصدهای 1 تا 5 اضافه شده است که با استفاده از 
4 درصد نانو هماتیت بهبود 72 درصدی در مقاومت فشاری به  دست 

 بتن یفشار مقاومت آزمون جینتا: 1جدول 
Table 8. Results of compressive strength test 

 

 مواد نانو مقدار مواد نانو نوع طرح نام
 (مانیس یوزن)درصد 

 یفشار مقاومت بهبود (2Kg/cm) بتن فشاری مقاومت
 میانگین سوم آزمونه دوم آزمونه اول آزمونه )%(

SCC ---- ---- 3/413 1/462 411 16/451 ---- 
NTLP 

Nano 
2TiO 

1 1/441 6/412 ---- 1/462 1/4 
NTMP 1 ---- 1/651 152 2/115 1/56 
NTHP (3) ---- 3/116 5/116 4/136 1/15 
NAlLP 

Nano 
3O2Al 

5/1 4/531 6/412 1/441 6/412 1/1 
NAlMP 1 163 116 12/111 63/126 11 
NAlHP (3) ---- 1/115 6/121 4/136 1/15 

LP2NFe 
Nano 

3O2Fe 

1 1/462 6/436 6/412 13/465 3/3 
MP2NFe 3 ---- 1/613 5/113 6/623 1/54 
HP2NFe (4) ---- 4/132 1/626 1/111 5/52 
LP3NFe 

Nano 
4O3Fe 

1 4/114 1/111 3/111 21/111 4/51- 
MP3NFe 3 151 1/152 151 1/153 2/65- 
HP3NFe 4 1/161 6/114 13/111 51/111 3/61- 

NSLP 
Nano 

2SiO 

1 ---- 1/154 4/134 6/144 4/65 
NSMP (3) ---- 116 1/111 6/146 1/11 
NSHP 5 1/111 6/125 ---- 2/151 6/61 

 .باشندیم یفشار مقاومت آزمون در نهیبه ریمقاد پرانتز، داخل ریمقاد*                        
  

جدول 8. نتایج آزمون مقاومت فشاری بتن
Table 8. Results of compressive strength test
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آمده است. میزان استفاده ی بهینه  از نانو آلومینا برای این مطالعه 3 
درصد وزنی سیمان به  دست آمده است که باعث افزایش 85/8 درصد 
در مقاومت فشاری شده است. در مطالعه ]31[ از 1 تا 4 درصد نانو 
آلومینا در بتن خودتراکم استفاده شده است که مقدار بهینه 3 درصد 
بوده است و بهبود 117 درصد در مقاومت فشاری ایجاد کرده است. 
آلومینا  نانو  از  بهینه  استفاده   میزان  که   ]10[ مطالعه  در  همچنین 
بتن  فشاری  مقاومت  در  درصدی   8 افزایش  آمده،  بدست  درصد   3
معمولی ایجاد کرده است. میزان استفاده  بهینه از نانو سیلیس جهت 
بهبود مقاومت فشاری در این مطالعه 3 درصد وزنی سیمان به  دست 
آمده است که باعث افزایش 88 درصدی مقاومت فشاری شده است. 
در مطالعه  ]10[ افزودن %5 نانو سیلیکا باعث افزایش 30 درصدی 
در  مقدار  همین  افزودن  که  شده  معمولی  بتن  فشاری  مقاومت  در 
مطالعه  حاضر منجر به افزایش 68/6 درصدی در مقاومت فشاری شده 
است. همچنین در مطالعه ]18[، با استفاده از 5 درصد نانو سیلیکا 
در بتن به بهبود 82 درصد در مقاومت فشاری دست یافته اند. این در 
حالی  است که در برخی مطالعات مانند ]17[، افزودن 2 درصد وزنی 
مواد سیمانی نانو سیلیکا، بهبود 10 درصدی در مقاومت فشاری بتن 

حاوی خاکستر بادی ایجاد کرده است.
برابر  در  مقاومت  نفوذپذیری،  آزمایش های  نتایج   9 جدول  در 

سایش و مقاومت فشاری باهم مقایسه شده اند. همان طور که مشاهده 
می شود در نمونه های حاوی نانو تیتانیا و نانو هماتیت کاماًل با افزایش 
مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش و نفوذ آب نیز افزایش یافته 
مواد،  نانو  میزان  حداکثر  حاوی  نمونه  در  بهبود  مقدار  بیشترین  و 
آلومینا  نانو  حاوی  نمونه های  در  تقریباً  روند  این  است.  شده  حاصل 
و نانو سیلیس نیز مشاهده می شود، با این تفاوت که در این نمونه ها 
بیشترین بهبود تقریباً با افزودن مقدار متوسط نانو مواد به  دست آمده 
است. در نمونه حاوی نانو مگنتیت، کف زایی در حین اختالط در اثر 
افزودن نانو ماده، با ایجاد تخلخل، اثر منفی بر روی مقاومت فشاری 
نانو  با افزودن سایر  داشته و مقاومت در برابر سایش نیز در مقایسه 
مواد افزایش قابل توجهی نداشته است. در این نمونه، همان طور که 
در بخش 1-3 بحث شد، میزان آب مصرفی دستگاه، متناسب با عمق 
نمونه و عدم  از کناره های  احتمال نشت آب  نشانگر  نفوذ نیست که 
و  می باشد  آزمایش  مورد  نمونه  روی  بر  نظر  مورد  آب  فشار  اعمال 
کاهش عمق نفوذ آب در این نمونه لزوماً به معنای بهبود نفوذپذیری 

آن نیست.
مکانیزم اثر نانو مواد بر روی مشخصات مکانیکی را می توان به این 
نانو ذرات داخل بتن،  صورت بیان نمود. در صورت پخش یکنواخت 
نانو ذرات به  صورت هسته داخل محصوالت هیدراسیون سیمان قرار 

 
 مختلف  مواد نانو یبرا یفشار  مقاومت  شیآزما جینتا: 6شکل 

Fig. 6. Compressive strength of specimens containing different nanomaterials 
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Fig. 6. Compressive strength of specimens containing different nanomaterials
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خواهند گرفت. اگر مقدار و فاصله نانو ذرات مناسب باشند، می توانند 
با کنترل کریستاله شدن، رشد کریستال های Ca(OH)2 را محدود 
کرده و با ایجاد محیط سیمانی همگن و متراکم باعث بهبود مشخصات 
مکانیکی شوند. درحالی که، افزایش مقدار نانو ذرات با کاهش فاصله 
Ca(OH)2 می تواند  کریستال های  کافی  رشد  از  جلوگیری  و  آن ها 
ریز  یک  به  و  شده   C-S-H ژل  به  کریستال  نسبت  کاهش  باعث 
ساختار سست محیط سیمانی منتهی شود. از سوی دیگر، با توجه به 
این که نانو ذرات باعث افزایش نیاز خمیر سیمان به آب می شوند، اگر 
نسبت های طرح اختالط ثابت نگه داشته شوند، با افزودن نانو ذرات، 
مقاومت های  کاهش  به  منجر  نهایت  در  و  یافته  کاهش  بتن  کارایی 
نانو ذرات، پخش  مقدار  افزایش  با  به عالوه،  بتن می گردد.  مکانیکی 
یکنواخت آن ها در مخلوط دشوارتر شده و افزایش احتمال تجمع نانو 
ذرات و ایجاد نواحی ضعیف نیز باعث زوال مشخصات مکانیکی خواهد 

شد ]5[.

 یو مقاومت فشار شیمقاومت در برابر سا ،یرینفوذپذ یهاشیآزما جینتا سهی: مقا2 جدول
Table 9. Comparison of the results of compressive strength, abrasion resistance and permeability tests 

 
 یفشار مقاومت بهبود

)%( 
 شیسا برابر در مقاومت بهبود

)%( 
 یرینفوذپذ بهبود

)%( 
 مواد نانو مقدار
 (مانیس یوزن)درصد 

 طرح نام مواد نانو نوع

1/4 2/51 6/34 1 
Nano 

2TiO 

NTLP 
1/56 1/61 3/11 1 NTMP 
(1/15) (1/61) (6/14) 3 NTHP 

1/1 2/52 1 5/1 
Nano 

3O2Al 

NAlLP 
11 (6/16) (1/62) 1 NAlMP 

(1/15) 14 1/13 3 NAlHP 
3/3 1/11- 1/13 1 

Nano 
3O2Fe 

LP2NFe 
1/54 14 5/11 3 MP2NFe 
(5/52) (1/11) (1/12) 4 HP2NFe 

4/51- 341- 3/13- 1 
Nano 

4O3Fe 

LP3NFe 
2/65- (5/12) (2/56) 3 MP3NFe 
3/61- 5/12 1/13 4 HP3NFe 
4/65 (1/11) 1/32 1 

Nano 
2SiO 

NSLP 
(1/11) 1/11 (1/13) 3 NSMP 

6/61 4/11 1/13 5 NSHP 
 .دهندیم نشان را شیآزما هر در بهبود حداکثر ریمقاد پرانتز، داخل ریمقاد*

 

جدول 9. مقایسه نتایج آزمایش های نفوذپذیری، مقاومت در برابر سایش و مقاومت فشاری
Table 9. Comparison of the results of compressive strength, abrasion resistance and permeability tests

4- نتیجه گیری
 ،NanoTiO2( مواد  نانو  مختلف  انواع  تأثیر  مطالعه  این  در 
 )NanoSiO2 و    NanoFe3O4  ،NanoFe2O3  ،NanoAl2O3

بتن  نفوذپذیری  و  برابر سایش  بر روی مقاومت فشاری، مقاومت در 
بررسی شده و نتایج کلی به  دست آمده، به صورت زیر می باشند:

• نانو مواد می توانند به وسیله  بهبود ریز ساختار بتن از طریق 
واکنش پوزوالنی و همچنین با پر کردن منافذ ریز موجود در ساختار 
بتن  دوام  و  مکانیکی  خواص  بهبود  روی  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  بتن 

داشته باشند.
مشخصه ی  و  آب  نفوذپذیری  برابر  در  مقاومت  آزمایش  نتایج   •
اصلی مورد توجه در این آزمون یعنی عمق نفوذ آب در بتن، نشان 
نفوذپذیری  بهبود  بر  زیادی  بسیار  تأثیر  مواد می توانند  نانو  که  داد 
داشته باشند و بهبود نفوذپذیری به میزان 84/6%، 69/2%، 29/2%، 
 ،NAlMP ،NTHP 56/9 و %73/8  به ترتیب برای نمونه های%

NFe3HP ،NFe2HP و NSMP به  دست آمد.

بتن  سایش  برابر  در  مقاومت  آزمایش  از  آمده  به  دست  نتایج   •
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که یکی از مهم ترین آزمون های دوام کف پوش های بتنی محسوب 
مقاومت  بهبود  در  می توانند  مواد  نانو  که  می دهد  نشان  می شود، 
 ،NAlMP  ،NTHP نمونه های  باشند.  مؤثر  بسیار  بتن  سایشی 
 ،86/6%  ،67/2% با  به  ترتیب   NSLP و   NFe3MP  ،NFe2HP

%87/1، %29/4 و %88/1 بهبود مقاومت در برابر سایش، نتایج قابل 

قبولی نشان داده اند.
• نتایج به  دست آمده از آزمون مقاومت فشاری نیز نشانگر تأثیر 
بسزای نانو مواد در بهبود این مشخصه مکانیکی بتن بوده و نمونه های 
بتنی NFe2HP ،NAlHP ،NTHP و NSMP به  ترتیب 85/8%، 
%85/8، %59/5 و %88/1 بهبود در مقاومت فشاری نشان داده اند. 

روی هم رفته، افزایش مقاومت فشاری باعث افزایش مقاومت سایشی 
و کاهش نفوذپذیری نمونه ها شده است.

• افزودن بعضی از نانو مواد به ویژه نانو مگنتیت به  داخل بتن باعث 
حباب زایی حین اختالط بتن خودتراکم شده و در نتیجه با افزایش 
فضاهای خالی و افزایش حجم منجر به افزایش تخلخل گردیده است. 
بدیهی است افزایش تخلخل باعث کاهش مقاومت فشاری، مقاومت در 

برابر سایش و افزایش نفوذپذیری شده است. 
• در صورتی که نانو ذرات به مقدار بهینه و با فاصله مناسب و بطور 

صورت  به   مواد  این  گرفتن  قرار  شوند،  پخش  بتن  داخل  یکنواخت 
هسته داخل محصوالت هیدراسیون سیمان، با ایجاد محیط همگن و 
متراکم و با پر کردن فضاهای خالی ساختار بتن باعث بهبود مشخصات 
سیلیس  نانو  مانند  ذرات  نانو  از  بعضی  همچنین  می شوند.  مکانیکی 
باعث  پوزوالنی  واکنش  با  می توانند  پرکنندگی،  خاصیت  بر  عالوه 
بر  مستقیم  تأثیر  که  شوند  هیدراته  کلسیم  سیلیکات  تولید  افزایش 
روی بهبود مشخصه های مکانیکی بتن خواهد داشت که این واکنش 
در  مواد  به  نسبت  باالتر  ویژه  به  دلیل سطح  نانوذرات  در  پوزوالنی 
از  بیشتر  مواد  نانو  افزودن  درحالی که  است.  میکرو سریع تر  مقیاس 
مقدار بهینه با تداخل در پخش مناسب و همچنین با کاهش کارایی 
بتن و از طرفی با جلوگیری از رشد کافی کریستال های هیدروکسید 
کلسیم و کاهش نسبت این کریستال ها به سیلیکات کلسیم هیدراته، 
منجر به عدم تراکم کافی ریزساختار بتن و زوال مشخصات مکانیکی 

می شوند.
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