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مدلسازی عددی نفوذپذیری بتن مسلح به گرافناکساید با استفاده از رویکرد تحلیل چندمقیاسی
مهنا صفرخاني ،محمود نادري

*

دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،قزوين ،ايران.
خالصه :نفوذپذیری را میتوان از عوامل مهم و تأثیرگذار بر دوام بتن دانست .در این مطالعه ،از نانوذرات گرافناکساید ( )GONPsبه
منظور کاهش حجم نفوذ آب در بتن استفاده شده است GONPs .محصول الیهبرداری شیمیایی گرافیت بوده و شامل طیف وسیعی

از گروههای عاملی اکسیژن فعال میباشند .در این پژوهش به منظور مطالعهی خواص انتقال بتن غیراشباع تقویت شده با GONPs

از رویکرد تحلیل چندمقیاسی استفاده شده است .در مقیاس نانو ،پارامترهای انتقال در کلسیم سیلیکات هیدراتهی تقویت شده با
 GONPsاز طریق شبیهسازی دینامیک مولکولی ( )MDتعیین میشوند .در مقیاس میکرو مدلسازی سیمان هیدراته انجام گرفته

و مشخصههای نفوذپذیری آن مشخص میشود .در آخر و در مقیاس مزو ،یک مدل سه فازی از بتن شامل سنگدانه ،خمیر سخت
شدهی سیمان و ناحیهی انتقال بین دو سطح ( )ITZمدلسازی شده تا شبیهسازی جریان اشباعنشده تحت اثرات توأم مکش موئینه،

فشار هیدرواستاتیک خارجی و گرانش انجام گیرد .به منظور صحتسنجی و تأیید قابلیت اطمینان مدل چندمقیاسی ،نتایج عددی با

دادههای آزمایشگاهی انجام گرفته در این مطالعه جهت پیشبینی خواص انتقال آب در بتن اشباع نشده مقایسه شدند .مقایسهی نتایج
آزمایشگاهی و عددی نشان داد که روش پیشنهادی میتواند پیشبینی قابل قبولی از پارامترهای نفوذپذیری در بتن را ارائه دهد .نتایج

مدلسازی عددی نیز نشان داد که اختالط درصد بسیار کمی از  GONPsها میتواند به طور مؤثری از ورود مولکولهای آب به بتن
جلوگیری کند .درواقع با افزودن  GONPsخواص انتقال بتن ارتقاء یافته که متعاقب ًا دوام آن نیز بهبود مییابد.
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تحلیل چندمقیاسی
بتن

نفوذپذیری

فشار اعمالی اشاره کرد.

1-مقدمه

در طراحی سازههای بتنی عالوه بر مقاومت کافی ،دوام نیز میبایست

مدنظر طراحان قرار گیرد .به عبارت دیگر یک سازهی بتنی باید بتواند تحت
شرایط محیطی و در طول عمر مفید خود سرویسدهی کند .نفوذپذیری را

میتوان از مهمترین پارامترها در کنترل مقاومت و دوام بتن دانست [.]1
بنابراین تعیین مشخصههای انتقال بتن به عنوان پارامترهایی که میتوان
به وسیلهی آنها میزان سهولت و یا صعوبت عبور سیال از داخل بتن را به

دست آورد ،از اهمیت زیادی برخوردار است .از مکانیزمهای مختلف انتقال
آب در بتن میتوان به نفوذ در اثر جذب سطحی یا مکش موئینه و نفوذپذیری

تحت فشار بیرونی اشاره کرد .عوامل داخلی و خارجی میتوانند بر میزان
نفوذپذیری مواد بر پایهی سیمانی تأثیرگذار باشند .عوامل داخلی تحت تأثیر
فاکتورهایی مانند تخلخل ،اتصال منافذ و وجود میکروترکها در بتن هستند

[ .]1از عوامل خارجی تأثیرگذار بر میزان نفوذپذیری مواد سیمانی میتوان به

همزمان با پیشرفت تکنولوژی نانو ،نانوفیبرهایی با عملکرد فوقالعاده،

نظیر نانولولههای کربنی و نانو صفحات گرافناکساید ( )GONPsتولید
1

شدهاست که میتوانند باعث بهبود عملکرد مواد بر پایهی سیمانی در مقیاس

به عنوان مثال نانولولههای کربنی به عنوان افزودنی کامپوزیتهای
نانو شوند .

سیمانی عالوه بر بهبود مشخصههای مکانیکی ماتریس سیمانی از طریق

کنترل ترکها در مقیاس نانو [ ،]2-4میتوانند باعث بهبود ساختار بتن در
مقیاس میکرو و مشخصههای انتقال نیز شوند [ .]5در دهههای گذشته
مطالعاتی نیز بر روی نانو ذرات گرافناکساید با ضخامت یک اتم و ساختار دو

بعدی انجام گرفته است [ .]6گرافن از مجموعه اتمهای کربن سازمانیافته

در شبکههای ششضلعی تشکیل شدهاست [ .]7مطالعات نشان میدهد که
این نانو ذرات فرایند هیدراسیون سیمان را بهبود بخشیده و بر روی ساختار

حفرات در ماتریس تأثیرگذارند [ 9و .]8

* نویسنده عهدهدار مکاتباتProfmahmoodnaderi@eng.ikiu.ac.ir :

Graphene Oxide Nano Particles

1

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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جدول  .1ترکيب شيميایی سيمان پرتلند تيپ  IIآبیک قزوین
جدول  .1ترکيب شيميایی سيمان پرتلند تيپ  IIآبيک قزوین
Table 1. Chemical composition of OPC (%).
Table 1. Chemical composition of OPC (%).
نوع ترکيب

SiO2

Al3O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

SO3

درصد وزنی

02/97

4/97

3/67

70/06

3/00

2/39

2/76

1/67

پروسهی انتقال آب در بتن اشباع نشده بسیار پیچیده بوده و ناهمگنی

مقیاسهای ریز استخراج کرده و در مقیاسهای باالتر به کار برد ،استفاده

زیادی برای دستیابی به ویژگیهای انتقال ،مونیتورینگ بر توزیع رطوبت و

به عنوان پارامترهای ورودی در مقیاس باالتر استفاده میشوند [ .]13روند

بتن نیز بر پیچیدگی این مسئله میافزاید .در چند دههی گذشته تالشهای
ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار در بتن در دو طبقهبندی آزمایشگاهی و عددی
صورت پذیرفته است .از جملهی این مدلها میتوان به مدل عددی ارائه

شده بر پایهی انتقال بولتزمن به منظور پیشبینی نفوذ در بتن غیراشباع تحت
مکش موئینه اشاره کرد [ .]10نتایج حاصل از مدل عددی ارائه شده تطابق

خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد .همچنین به منظور حل مسائل انتشار
هیدرولیکی در اثر جذب ،رویکرد تحلیلی به وسیله شبکه بولتزمن ارائه شد
[ .]11این مدل هم تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی انجام گرفته بر
روی مواد سیمانی را نتیجه داد .بسیاری از این مدلها بر روی انتقال غیراشباع
در نمونههایی با هندسهی ساده کار کردهاند که اغلب برای جریانهای سه

بعدی ناکافی است .مطالعهای توسط لی 1و همکاران بر روی نفوذپذیری بتن
سه فازی و سه بعدی با استفاده از مدلسازی کامپیوتری و رابطهی ریچاردز

2

شده است .در این روش ،مشخصههای به دست آمده در مقیاس پایین،
انجام این تحقیق به این شرح است؛ در ابتدا یک برنامهی آزمایشگاهی برای

بررسی تأثیر  GONPsها بر نفوذپذیری بتن و درصد تخلخل خمیر سیمان

تدوین شد .در بخش بعدی مدلسازی عددی جریان اشباع نشده با مدنظر
قرار دادن مکانیزمهای مکش موئینه ،فشار هیدرواستاتیک خارجی و گرانش

انجام گرفت .برای این منظور سه مقیاس نانو ،میکرو و مزو به کار گرفته شد.

در مقیاس نانو مشخصههای انتقال کلسیم سیلیکات هیدراته  )CSH(3به
عنوان مؤلفهی اصلی محصوالت هیدراسیون از طریق شبیهسازی دینامیک

مولکولی تعیین شد .در مقیاس میکرو مدل هیدراتهی سیمان با استفاده از
نرمافزار  ]14[ µicتهیه و جهت مدلسازی نفوذپذیری در نرمافزار المان

محدود کامسول استفاده شد .در مقیاس باالتر مدل مزوسکوپیک بتن سه
فازی شامل سنگدانه ،خمیر سخت شدهی سیمان و ناحیهی انتقال بین دو

انجام گرفت .در این مدل اثرات مکش موئینه ،فشار هیدرواستاتیکی و گرانش

سطح  )ITZ(4به منظور تعیین مشخصههای انتقال شبیهسازی شد .به منظور

از شبیهسازی تطابق نزدیکی را با نتایج آزمایشگاهی نشان داد [.]12

دستآمده در این مطالعه مقایسه شدند.

در شبیهسازی در نظر گرفته شد .نتایج سطح تر شده و حجم نفوذ آب حاصل
با توجه به اهمیت نفوذپذیری در دوام بتن و نبود مطالعات در این زمینه

بر روی بتن مسلح به گرافناکساید و با توجه به اهمیت شبیهسازیهای
کامپیوتری در مطالعات آزمایشگاهی ،در پژوهش حاضر شبیهسازی عددی
انتقال آب در بتن اشباع نشدهی مسلح به گرافناکساید به منظور بررسی
تأثیر فشارهای هیدرواستاتیکی و گرافناکساید بر روی میزان نفوذپذیری

بتن و همچنین بررسی مکانیزم انتقال آب انجام گرفته است .با توجه به
ساختار پیچیده و ناهمگن بتن ،در این پژوهش از روشهای تحلیل چند

مقیاسی به عنوان رویکردی که میتوان خواص مواد را بر اساس جزئیات در
Li
Richard’s

1
2
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صحتسنجی ،نتایج حاصل از تحلیل چند مقیاسی با نتایج آزمایشگاهی به

2تجهیزات آزمایشگاهی ،مدلسازی و فرضیات2- 1-مواد و روش ساخت

در این بخش یک برنامهی آزمایشگاهی جهت بررسی تأثیر نانو ذرات

گرافناکساید بر روی نفوذپذیری بتن تدوین شده است .سیمان مورد

استفاده در این پژوهش سیمان پرتلند نوع IIکارخانه آبیک قزوین بوده
که خصوصیات شیمیایی آن در جدول  1آورده شده است .آب شرب نیز
به عنوان آب طرح اختالط استفاده شد .نسبت آب به سیمان برای تمامی
Calcium Silicate Hydrate
Interfacial Transition Zone

3
4
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(ب) دستگاه حمام اولتراسونیک

(الف) نمونههای پودر گرافناکساید توزین شده

(ج) محلول گرافناکساید

اکساید
شکل
گرافناکساید
سازی گرافن
آمادهسازی
شکل  .1.1آماده

Figure 1. (a) GONPs powder, (b) Ultrasonic treatment, (c) GONPs solution.
Fig. 1. Preparation of GONPs: (a) GONPs
powder,of
(b)GONPs
Ultrasonic treatment, (c) GONPs solution.
Preparation

جدول  .2مشخصات گرافن اکساید

جدول  .2مشخصات گرافناکساید

Table 2. The properties of GONPs.

Table 2. The properties of GONPs.
ضخامت )(nm

1/6

درصد خلوص

%99/9

شکل ظاهری

پودر تيره رنگ

 ]18[ ASTMو به این شرح انجام پذیرفت؛ در مخلوطهای دارای نانو

گرافناکساید قبل از اختالط این مواد با سنگدانه و سیمان در دستگاه
اولتراسونیک حمامی ،به مدت یک ساعت با آب طرح اختالط پراکنش شد

و مقدار بسیار کمی فوقروان کننده که با باردار کردن ذرات به پخش بهتر
آنها کمک میکند ،به محلول اضافه و به مدت  2دقیقه هم خورد .در ادامه
سنگدانهها درون مخلوطکن ریخته شده و کام ً
ال با یکدیگر مخلوط شدند.

سپس آب الزم برای رسیدن به حالت  SSDبه مخلوط اضافه گردید .در

همین زمان سیمان و سپس مخلوط نانو گرافناکساید نیز در حین اختالط از
دریچهی مخلوطکن به مخلوط اضافه شد .پس از اختالط کامل قالبگیری و

نمونهها ثابت و برابر  0/5در نظر گرفته شده و مقادیر گرافناکساید از (-0/1

 %)0وزنی سیمان متغیر است .همچنین از فوق روان کننده بر پایهی پلی

کربوکسیالت اصالح شده محصول کارخانهی پارسیکا به منظور پراکنش
بهتر گرافناکساید در محلول آبی به میزان  %0/5وزنی سیمان مورد استفاده

قرار گرفت .مشخصههای اصلی گرافناکساید را میتوان در جدول  2مشاهده

عملیات مالهکشی انجام گرفته و قالبها با گونی مرطوب پوشش داده شدند.

در این آزمایش از قالبهای مکعبی با ابعاد  150×150×150میلیمتر استفاده
شد .جزئیات طرح اختالط نمونههای بتنی در جدول  3آورده شدهاست .خاطر
نشان میشود میزان گرافناکسایدها بر اساس درصد وزنی سیمان ()bwoc

1

بیان شدهاند.

کرد .دانهبندی سنگدانهها با حداکثر قطر  19میلیمتر و با استفاده از دانهبندی

2- 2آزمون تعیین درصد تخلخل و جذب آب موئينهي نمونههای خمیرسختشدهی سیمان

حمام اولتراسونیک و همچنین فوق روان کنندهها استفاده شد [ 17و .]16

یکی از پارامترهای ورودی در شبیهسازی در مقیاس مزو مورد نیاز است،

آمادهسازی و اختالط نمونهها مطابق با آییننامهی C31/C31M

1

فولر 1انجام شد [.]15

در این مطالعه ،به منظور پراکنش بهتر گرافناکسایدها در آب از تکنیک

از آنجایی که میزان تخلخل خمیر سخت شدهی سیمان به عنوان

شکل  1مراحل آمادهسازی محلول گرافناکساید را نشان میدهد .پروسهی

در این پژوهش پارامتر مذکور به روش معرفی شده در استاندارد ASTM
by weight of cement
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نفوذپذیری
برایآزمون
بتنبرای
های بتن
نمونهههای
اختالط نمون
طرحطرح
جدول .3
نفوذپذیری
آزمون
اختالط
جدول .3

Table
3. Mix
proportions
concrete
specimens.
Table
3. Mix
proportions ofofconcrete
specimens.
Mix No.

كنترل

سيمان

)(kg/m3

)(kg/m3

)(kg/m3

444

1122

722

0

444

1122

722

0/00

 %2/204وزني سيمان

444

 %2/1وزني سيمان

444

 %2/24وزني سيمان

ماسه

1122

722

1122

اندازهگیری شد [ .]29در این روش اختالف بین وزن غوطهوری و وزن

خشک آزمونهها مطابق رابطهی ( )1محاسبه گردید .برای انجام این آزمایش
ابتدا آزمونهها به مدت  24ساعت در اون با دمای  105درجه سانتیگراد

خشک شده و سپس وزن خشک غوطهوری آنها در آب اندازهگیری شد.
)(1


شن

GONPs
()% bwoc

722

2- 3-اندارهگیری نفوذپذیری به روش دستگاه "محفظه استوانهای"

اندازهگیری نفوذپذیری با روشهای مرسوم نیاز به صرف زمان زیاد و

تجهیزات گوناگون و با حجم باال دارد .در این پژوهش بررسی نفوذپذیری با

استفاده از دستگاه "محفظهی استوانهای" که روشی نوین برای اندازهگیری
روشی دقیق با کاربردی گسترده در تعیین میزان نفوذپذیری بتن و سایر

مصالح ساختمان چه در محیط آزمایشگاه و چه در محل پروژه است [.]19
این دستگاه به نام دستگاه " "Cylindrical chamberدر دنیا شناخته
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در این رابطه  fدرصد تخلخل آزمونه (W2 ،)%وزن آزمونه داخل

آب (W1 ،)kgوزن نمونه در حالت خشک ( Vs ،)kgحجم نمونه ()m3


تعیین
آزمایش
است .
و  ρwدانسیتهی آب در دمای  21درجه سانتیگراد .q
t

درصد تخلخل بر روی نمونههای منشوری خمیر سخت شدهی سیمان با
متفاوت
ابعاد  160×40×40میلیمتر با نسبت آب به سیمان  0/5و درصدهای

] . [k ) (
گرافناکساید ( 0/05 ،0/025و  )bwoc %0/1انجام گرفت.
t
براي انجام آزمون جذب آب موئينه مطابق با EN480-5نمونههای


[D ) (


منشوری خمير سیمان با ابعاد  ] 160 × 40 × 40
داخل اون
مترمکعب.در
میلی
t

در دمای 50 °Cخشک شده تا اختالف وزن نمونه بیشتر از  %0/1نباشد

[( ]32شكل -2الف) .سپس ،نمونهها در داخل ظرف آب به 
نحوی)كهCسه
(

] . [K ) (
t

میلیمتر از کف آنها در داخل آب باشد قرار ميگيرند (شکل -2ب) .به
سطحیdدر طول آزمایش و کاهش خطا ،نمونهها با
منظور جلوگیری از تبخیر


شده است .شکل -2ج-ه دستگاه محفظهی استوانهای را نشان میدهد.

روند کار به این صورت است که پس از زدودن سطح نمونه از آلودگی

توسط برس سیمی ،صفحهی زیرسری توسط چسب اپوکسی بر روی سطح
نمونه چسبانده میشود .پس از سخت شدن چسب ،دستگاه آزمایش بر روی

صفحهی زیر سری سوار شده و با چرخاندن دستهی تنظیم فشار و پائین
آمدن پیستون ،فشار روی مقدار مورد نظر تنظیم میگردد .با گذشت زمان به

دلیل وجود اصطکاک داخلی و خاصیت گرانروی مایع از مقدار فشار کاسته
میشود که با چرخاندن مجدد دستهی تنظیم فشار میتوان مقدار فشار را

در طول آزمایش روی یک مقدار ثابت تنظیم کرد .مقدار نفوذ آب به بتن را
میتوان از طریق میکرومتر تعبیه شده بر روی دستگاه در زمانهای مختلف
قرائت کرد .مقدار حجم آب نفوذ کرده در نمونه در هر لحظه از طریق

حاصلضرب مقدار قرائت شده از میکرومتر در مساحت سطح مقطعی که

D ) ( K
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پوشانده شدند.
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(الف) خشک کردن نمونه ها در اون

(ج) اجزای مختلف دستگاه

(ب) آزمون جذب آب موئینه

(د) نمونه مکعبي بتن

شکل  .2آزمونهای جذب آب و نفوذپذیری

(ه) انجام آزمایش

نفوذپذیری
هاي جذب آب و
آزمون
شکل
Figure 2. (a) Drying the samples, (b) Capillary
absorption
test,
(c).2Different
components of the device, (d) Cube
concrete sample, (e) Penetration test setup.
absorption
and
penetration
)tests.(b) Capillary absorption test, (c
Fig. 2. Capillary absorption Capillary
and penetration
)tests: (a
Drying
the samples,
Different components of the device, (d) Cube concrete sample, (e) Penetration test setup.

سطح تر شده و عمق نفوذ ،بالفاصله پس از انجام آزمایش نمونهها توسط
جک فشاری به دو قسمت تقسیم شدند.

و برعکس منتقل میشوند .در این روش خصوصیات محاسبه شده در یک
مقیاس ،به عنوان مثال در مقیاس نانو ،به عنوان پارامترهای ورودی در

مدلسازی مقياس باالتر ،به عنوان مثال مقياس میکرو ،استفاده میشوند.

2- 4مدلسازی و فرضیات در شبیهسازی عددی و روش تحلیلچندمقیاسی
2- 4- 1-تحلیل چندمقیاسی

مؤلفهی اصلی محصوالت هیدراسیون و همچنين نمونهی تقویتشدهی آن

برای درک بهتر مشخصات نفوذپذیری بتن به عنوان یک ماده با

با نانو ذرات گرافناکساید ،از طریق شبیهسازی دینامیک مولکولی و با استفاده

ساختاری ناهمگن و پیچیده ،میبایست مشخصههای انتقال از مقیاسهای

از نرمافزار لمپس 1تعیین شد .در مقیاس میکرو مدل هیدراتهی سیمان شامل

پایین تا باال مورد بررسی قرار گیرد تا پیشبینی درستی از نفوذپذیری این

کلینکر ،محصوالت هیدراسیون و حفرات موئینه با استفاده از نرمافزار µic

ماده به دست آید .روشهای چندمقیاسی برای استخراج خواص مواد بر

المان محدود کامسول
[ ]14تهیه و جهت شبیهسازی نفوذپذیری به نرمافزار 

اساس جزئیات در مقیاسهای ریز بسیار قدرتمند هستند .بنابراین به کارگیری

منتقل شد .در مقیاس باالتر نیز مدل مزوسکوپیک بتن سه فازی شامل
سنگدانه ،خمیر سختشدهی سیمان و  ITZبه منظور تعیین مشخصههای

طور کلی در تحلیل چندمقیاسی ،اطالعات از مقیاس پایین به مقیاس باال

1 Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simu)lator (LAMMPS

این رویکردها برای درک بهتر خواص اشباع نشدهی بتن ضروری است .به

در مقیاس نانو ،مشخصههای انتقال در کلسیم سیلیکات هیدراته به عنوان
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شکل  .3شکل شماتیک از مدل تحلیل چندمقیاسي
چندمقیاسی
شماتیک از مدل تحلیل
 approach.شکل .3
Figure
3. Schematic
شکل model
of multiscale

() 1

Fig. 3. Schematic model of multiscale approach.

() 2

انتقال)1
(
بتن شبیهسازی شد .شکل  3نمای شماتیک از مدل تحلیل چندمقیاسی
() 1
را نشان میدهد .به منظور صحتسنجی ،نتایج حاصل از تحلیل چندمقیاسی

با (3
نتایج) آزمایشگاهی به دستآمده در بخش اول مقایسه شدند.
2- 4- 2-مدلسازی نفوذپذیری و تئوری جریان غیراشباع
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مگاپاسکال ،در شکل  4آورده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده،
افزودن مقادیر کمی از گرافناکساید میتواند منجر به کاهش حجم نفوذ آب
در بتن در مقایسه با نمونههای کنترل شود .از دالیل این کاهش میتوان به
تأثیر گرافناکساید در خاصیت پراکنندگی حفرات در سطح نانو ساختار بتن
و متعاقب آن عدم اجازهی نفوذ بیشتر مولکولهای آب به ساختار اشاره کرد.
3- 2شبیهسازی عددی3- 2- 1مقیاس نانو و مدلسازی نفوذپذیری کلسیم سیلیکات هیدراتهمسلح به گرافناکساید
تركيب فازهاي دو كلسيم سيليكات و سه كلسيم سيليكات با آب در
فرايند هيدراسيون منجر به توليد ژل كلسيم سيليكات هيدراته ميشود .اين
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وزنی سیمان گرافناکساید تحت فشارهای هیدرواستاتیکی از ()0/15 -0/95

( d i C i )
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(ب) نمونهی حاوی  %0/1وزني سیمان گرافناکساید

(الف) نمونهی کنترل

شکل  .4نمودار حجم آب نفوذی تحت فشار هیدرواستاتیک مختلف

;specimenمختلف
)(bهیدرواستاتیک
فشار
آب نفوذی تحت
byنمودار حجم
.4 0.1%
 bwoc GONPs.شکل
Figure 4. (a) control
reinforced
specimen
Cumulative water penetration volume of specimens under different hydrostatic pressure.
Fig. 4. (a) control specimen; (b) reinforced specimen by 0.1% bwoc GONPs.
Cumulative water penetration volume of specimens under different hydrostatic pressure.

ژل سخت و نانو دانهاي مؤلفهی اصلی محصوالت هیدراسیون بوده و (-60

 GONPsدر سطح داخلی  CSHدر ورودی منفذ و به موازات محور

 )70درصد از حجم سیمان هیدراته را تشکیل میدهد [ 25و  .]24ژل کلسیم

 Yقرار میگیرد .شکل -5ب مدل جذب آب موئینهی کلسیم سیلیکات

شدهاند [ .]26این گلبولها ساختار کلی خمیر سختشدهی سیمان را شکل

مشاهده میشود بین دو چهار ضلعی  CSHكه بر اساس ساختار كريستالي

سیلیکات هیدراته از تجمع نانو ذرات بلوکی شکل ،به نام گلبولها ساخته

داده و عامل خواص مکانیکی آن مانند انسجام و مقاومت هستند .نماي
شماتيك از ژل كلسيم سيليكات هيدراته در شكل -5الف نشان داده شده

است .تاكنون محققان چندین ماده معدنی مختلف را معرفی نمودهاند که

خواص مکانیکی و ساختار مولکولی نزدیک به ژل کلسیم سیلیکات هیدراته

هیدراتهی مسلح به صفحات گرافناکساید را نشان میدهد .همانطور که
توبرموريت ايجاد شدهاند ،یک کانال با عرض  3/5نانومتر و طول حدود 11

نانومتر وجود دارد .عرض منافذ انتخاب شده در محدودهی اندازهی منافذ ژل

بوده که از  0/5نانومتر تا  10نانومتر متغیر است [ 28و  .]27همچنین طول

در جهت  Xو  Zبه ترتیب  2/3و  7نانومتر در نظر گرفته شده است [.]25

را دارند .از جملهی اين مواد معدني میتوان به ساختارهای بلوري موادي

همانطور که در اکثر موارد شبیهسازی آب و یون در نانو ذرات بیان شده

اين ژل هستند [ .]25در این پژوهش شبیهسازی ساختار کریستالی كلسيم

در شرایط محیط (  )  1 g/cm3تعیین میشود.

مانند توبرموریت 1و جنایت 2اشاره کرد كه داراي نزديكترين شباهت به
سيليكات هيدراته بر پایهی ساختار توبرموریت 11 Åانجام شده است [.]25

در ادامه به منظور شبيهسازي جذب آب در كلسيم سيليكات هيدراته و
ايجاد كانال ،ساختار كريستالي به موازت جهت  Yشكافته ميشود .در واقع

شبیهسازی جذب آب به صورت انتقال مولكولهاي آب در دراخل كانال
 CSHسادهسازي ميشود [ .]25در مرحلهی بعدی مدلسازی ،صفحهی
Tobermorite
Jennite

1
2
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است ،تعداد مولکولهای آب مورد نیاز در منفذ بر اساس ارضای چگالی آب
در مرحلهی بعد ،توابع پتانسیل بین اتمی که مهمترین قسمت

شبیهسازی است ،تعریف ميشود .تابع پتانسیل یا میدان نیرو در واقع توصیف

کنندهی یک سیستم فیزیکی است که در آن اتمهای مجاور با نیروی بین

اتمی در کنار هم قرار میگیرند .به بیانی دیگر پیوندهای شیمیایی ،حاصل از
شکل خاصی از بر هم کنش بین اتمها هستند .در واقع در روش دینامیک
مولکولی اساس و بنیان صحت نتایج به انتخاب صحیح روابط بر هم کنش

الکترواستاتیکی و واندروالسی بستگی دارد .در این شبیهسازی ،از میدان

1272  تا1249  صفحه،1401  سال،4  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

(الف) ژل کلسیم سیلیکات هیدراته

(ب) مدل جذب آب موئینهی کلسیم سیلیکات هیدراتهی مسلح به صفحات گرافناکساید
مقیاس نانو
آب در
جذب
5 شکل
مقياس نانو
آب در
ساختارجذب
 ساختار..5
شکل
Figure 5. CSH gel, (b) Capillary water adsorption model of CSH
Reinforced
GONPs.
Fig. 5. Nanoscale water absorption structure:
(a) CSHbygel,
(b) Capillary water adsorption model of CSH
Nanoscale
water absorption
Reinforced
by GONPs.structure
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(ب) ژل کلسیم سیلیکات هیدراته در t=3ns

(الف) ژل کلسیم سیلیکات هیدراته در t=0

(د) ژل کلسیم سیلیکات هیدراتهی مسلح به گرافناکساید

(ج) ژل کلسیم سیلیکات هیدراتهی مسلح به گرافن-

در t=3ns

اکساید در t=0

شکل  .6انتقال آب در کانال کلسیم سیلیکات هیدراته
gelهیدراته
سیلیکات
کانال)(cکلسیم
آب در
 by GONPs at t =0, (d) CSH gelشکل .6
Figure 6. (a)CSH gel at t = 0, (b) CSH
at t=3ns,
CSH
انتقالgel
reinforced
reinforced by GONPs at t =3ns
Fig. 6. Water transport in the CSH: (a)CSH
)gel at t = 0,in(b
Water transport
theCSH
CSHgel at t=3ns, (c) CSH gel reinforced by
GONPs at t =0, (d) CSH gel reinforced by GONPs at t =3ns

نیروی  ClayFFبرای شبیهسازی بر همکنش اتمها در ژل  CSHاستفاده

بین امولسیون و کانال ژل قرار گرفت و ساختار بستر منجمد شد .به منظور

نيرو از مرجع [ ]31گرفته شده است .پارامترهای پتانسیل بین اتمی برای

دما) قرار داده شد [ .]25گامهای زمانی بر روی  1 fsو درجهی حرارت نیز

شد [ .]25پارامترهاي مربوط به بر هم كنشهاي بين مولكولي در اين ميدان

صفحات گرافناكسايد نيز از میدان نیروی CVFFگرفته شده ،که به طور

گستردهای برای محاسبهی ساختارهایی مانند مواد آلی با جرم مولکولی نسبت ًا
کوچک استفاده میشود [ .]25همچنین ،پتانسیل لنارد-جونز ( )6-12برای

ترکیب بین میدان نیروی  ClayFFو  CVFFبه کار گرفته شده است
[ .]25تمامي فرايند شبيهسازي با استفاده از نرمافزار لمپس انجام گرديده
است .شبیهسازی به این شرح انجام پذیرفت؛ در ابتدا یک بستر نامرئی

1258

متعادلسازی ،سیستم به مدت 2 nsتحت هنگرد ( NVTتعداد ،حجم و

بر روی  300 Kتنظیم شد .سپس ،بستر نامرئی آزاد شده تا امولسیون بتواند
آزادانه در کانال حرکت کند .این عملیات به مدت  3000 psتحت هنگرد

 NVTادامه یافت .مسیرهای اتمها برای آنالیز ساختاری و جنبشی هر fs

 100ثبت شد [.]25

شکل  6تصویر حرکت آب در  CSHو  CSHمسلح به %0/1

گرافناکساید را بعد از 3 nsنشان میدهد .همانطور که در شکل -6ب

() 2

q
K ) (
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Figure 7. Depth of penetration of water molecules versus time in gel channels with different dosages of GONPs
Fig. 7. Depth of penetration of water molecules versus time in gel channels with different dosages of GONPs

()11

i  S .t 1/2

مشاهده)11میشود ،سطح آب حالت مقعر داشته و زاویهی تماس بین آب و
(

() 1
سیستم را
میشود .این مقدار میتواند توانایی حرکت اتمهای
مختلفs e درK ) (  K

سطح  CSHمیباشد .با توجه به شکل مشاهده میشود که در نمونهی
بودن()12


[K s fl12 / )2:]25
شودh p  t
اندازهی  MSDتوسط رابطهی زیر محاسبه می (

نشان دهندهی آبگریز
سطح  CSHکمتر از  90درجه است که این موضوع 
 ،CSHمولکولهای آب تقریب ًا به قسمت فوقانی کانال رسیدهاند .مطابق با

نشان دهد و از این رو میتوان مشخصات دینامیکی آنها را محاسبه کرد.

)13که کانال نانومتری  CSHبا ورق  GONPsپوشانده شدهاست،
شکل (-6د

)(13


مولکولهای آب به درون منافذ ژل  CSHنفوذ کرده و پس از 3 nsتقریب ًا

باال میآیند.
نانومتر)14
( 6

نمودار عمق نفوذ مولکولهای آب در منافذ نانومتری در ژل CSH

با درصدهای متفاوت ( GONPsیعنی  %0/05 ، %0/025 ،% 0و %0/1

 )bwocدر شکل  7نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
عمق نفوذ مولکولهای آب در منافذ ژل با گذشت زمان افزایش مییابد .در
مقایسه با  ،CSHعمق نفوذ آب در مدلهای حاوی نانو ذرات گرافناکساید

کمتر بوده و  GONPsهای متصل به منافذ ژل مانع انتقال مولکولهای
آب میشوند.

مقدار 1MSDبرای بیان میانگین مربع جابجایی یک ذره استفاده
Mean Square Displacement

1

2

MSD )t ( 
 ri )t (  ri )0( 


 .[d K ) (  ]  f  f



( d C )

i i

i
i

m
a
اولیهی
موقعیت
بهطوری که( ri(tموقعیت اتم  iرا در زمان  tو(t ri (0

اتم >< ،نشان دهندهی میانگین و || نمایانگر قدر مطلق است.

همانطور که در شکل  8نشان داده شده است MSD ،در  CSHمقدار

بیشتری داشته در حالی که مولکولهای آب در منافذ  CSHتقویت شده با

ورقهای  GONPsکندتر حرکت میکنند .کاهش در میزان  MSDدر
نمونهی تقویتشده با  %0/1گرافناکساید در مقایسه با نمونهی کنترل %42

میباشد .دالیل این پدیده را میتوان به این شرح توضیح داد؛ او ًال ،اندرکنش

بین مولکولهای آب با افزودن  GONPsها از بین رفته و جذب موئینه

تضعیف میشود و از طرف دیگر  GONPsها مانع انتقال مولکولهای آب

در داخل کانال میشوند.
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نمونهها
جابجایيدردر
شکل.8.8میانگین
شکل
نمونهها
مربع جابجایی
میانگین مربع
Figure 8. Mean square displacement in samples
Fig. 8. Mean square displacement in samples

3- 2- 2-مقیاس میکرو

از طرفی ضریب انتقال در  HD CSHبسیار کمتر از LD CSH

در این بخش ،یک مدل هیدراسیون شیمیایی سینتیک ذرات []14

است [ .]27از این رو ،الیههای بیرونی  CSHبدون شک نفوذپذیری باالتری

میکرو در نظر گرفته شده است .در بخش قبل ساختار  CSHتوسط

توجه به اینکه هستههای سیمانی هیدراته نشده و ذرات کریستال هیدراته با

به منظور شبیهسازی نفوذپذیری خمیر سخت شدهی سیمان در مقیاس
شبیهسازی دینامیک مولکولی بر اساس کریستال توبرموریت مدلسازی

شد .کوچکترین ویژگیهای میکروساختاری که در مدلسازی خصوصیات
انتقال مواد بر پایهی سیمان باید مورد توجه قرار گیرد شامل LD CSH

1

و  2HD CSHها هستند [ .]27ضرایب انتقال در  LD CSHو HD

نسبت به الیههای محصوالت هیدراسیون داخلی دارند .در سطح میکرو ،با
اندازهی کوچک غیرقابل نفوذ فرض میشوند ،مسیر انتقال در خمیر سخت

شدهی سیمان را میتوان شامل سه مرحلهی اليهي داخلي (،)HD CSH
منافذ بزرگ موئینه و الیهی بیرونی ( )LD CSHدر نظر گرفت .شکل 10

مدل هیدراتهی سیمان را نشان میدهد .مدل حاصل برای حل المان محدود

 CSHمیتوانند ثابت در نظر گرفته شوند [ .]27در مقیاس زیرمیکرو ،الیهی

به نرمافزار کامسول منتقل میشود .در این شبیهسازی فرم اشباع معادلهی

موئینه  )SCPs(3و فاز غیرقابل نفوذ (کریستالهای هیدراته با اندازه نانو

نمونهها  50× 50میکرومتر در نظر گرفته شده و از مش مثلثی با اندازه متغیر

محصوالت هیدراسیون داخلی ترکیبی از  ،HD CSHحفرات کوچک

و سیمان باقیمانده بیاثر) بوده و الیهی بیرونی ترکیبی از  LD CSHو
مسیرهای موئینه میباشد [ .]27شکل  9ساختار میکرو مسیر انتقال آب در
سیمان هیدراته را نشان میدهد.

Low Density CSH
High Density CSH
Small Capillary Pores

1
2
3
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ریچاردز ،رابطهی ( ،)5در حل المان محدود به کار گرفته شده است .ابعاد

 0/015-3/37میکرومتر استفاده شدهاست .همچنین به منظور سادهسازی از

یک مدل سیمان هیدراته برای نمونهها استفاده شده است .خواص انتقال در
ناحیهی اليهي بيروني ده برابر اليهي داخلي و خواص انتقال در منافذ بزرگ
موئینه ده برابر بیشتر از  LD CSHفرض شده است .در شبیهسازی المان

محدود ،مقدار  θدر مرز پائینی نمونه یک در نظر گرفته شده و سطوح دیگر
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شکل  .9میکرو ساختار مسیر انتقال در سیمان هیدراته []26

شکل  .9میکرو ساختار مسیر انتقال در سیمان هیدراته []26
FigureFig.
9. 9.
Transmission
in hydrated
hydratedcement
cement
][26
Transmission path
path in
][26

(الف) t=0

(ج) روز t=28

(ب) روز t=3

شکل  .10مدل سیمان هیدراته (نواحي قرمز بخش غیرهیدراتهی سیمان ،نواحي آبي محصوالت هیدراسیون داخلي ،نواحي سبز الیهی
داخلی ،نواحی سبز الیهی CSH
هیدراسیون
محصوالت
نواحی آبی
غیرهیدراته
(نواحی قرمز
دهند).
نشان مي
موئینه را
سیمان،بزرگ
سیاهیمناطق
بخشنواحي
خارجي و
شکل  .10مدل سیمان هیدراته CSH
خارجی و نواحی سیاه مناطق بزرگ موئینه را نشان میدهند).

Figure 10. Hydrated Cement Model (red areas indicate non-hydrated phase of cement, blue areas indicate
internal hydration products, green areas represent the outer CSH layer, and black areas indicate large capillary
Fig. 10. Hydrated Cement Model (red areas indicate non-hydrated phase of cement, blue areas indicate inter)areas.
nal hydration products, green areas represent the outer CSH layer, and black areas indicate large capillary
(a)t
=
0
day,
)(b
3
days,
(c) 28
)areas.) (a)t = 0 day, (b
3 days,
(c)days.
28 days.

غیرقابل نفوذ هستند .مقدار اولیهی آب ،θ ،در نمونههای بتنی صفر است.

به دست آمد.

شکل  11نمودار عمق نفوذ آب نسبت به جذر زمان پس از گذشت

به منظور صحتسنجي روند شبيهسازي در اين بخش ،نمونههاي

پیداست میزان نفوذ آب برای همه مخلوطهای دارای  GONPsنسبت

موئينه قرار گرفتند .ضريب جذب مورد نياز در اين شبيهسازي از شيب گراف

 10000میکروثانیه را در نمونهها نشان میدهد .همانطور که از شکل
به نمونهی کنترل کم است .همانطور که در شکل  12مشاهده میشود،

عمق نفوذ آب در نمونهی کنترل بعد از گذشت  10000میکروثانیه حدود

 4/5میکرومتر و در نمونهی حاوی  %0/1گرافناکساید حدود  2میکرومتر

منشوري با ابعاد  160 × 40 × 40مدلسازي شده و تحت آزمون جذب
عمق نفوذ در برابر جذر زمان شكل  11گرفته شد .در نهايت شيب منحني
عمق نفوذ در برابر جذر زمان حاصل از نتايج عددي براي نمونههاي منشوري
با دادههاي آزمايشگاهي بخش قبل مقايسه شدند (شكل  .)13با توجه به
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 منحني عمق نفوذ در مقابل جذر زمان.11 شکل
زمانofجذر
نفوذ در مقابل
منحنی عمق
.11  شکلwith different dosages of GONPs
Figure 11. Water penetration depth
hydrated
cement
specimens
versus square of time.
Fig. 11. Water penetration depth of hydrated cement specimens with different dosages of
GONPs versus square of time.

 گرافناکساید% 0/1 (ب) نمونهی

(الف) نمونهی کنترل

 میکروثانیه10000  عمق نفوذ آب بعد از گذشت.12 شکل
 از گذشتdepth
نفوذ آب بعد
عمق10,000
.12  شکلmicroseconds
Figure 12.میکروثانیه
Water10000
penetration
after
(a) Control specimen, (b) reinforced specimen by 0.1% bwoc GONPs.

Fig. 12. Water penetration depth after 10,000 microseconds (a) Control specimen, (b) reinforced specimen by 0.1% bwoc GONPs.
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شکل  .13شیب منحني عمق نفوذ در برابر جذر زمان نمونههای عددی و دادههای آزمایشگاهي
شکل  .13شيب منحني عمق نفوذ در برابر جذر زمان نمونه هاي عددي و داده هاي آزمايشگاهي
Figure 13. Slope of penetration depth curve versus time square of numerical samples and experimental data

Fig. 13. Slope of penetration depth curve versus time square of numerical samples and
experimental data

شكل  ،13مشاهده ميشود كه مدلسازي انجام گرفته ميتواند پيشبيني
قابل قبولي از مشخصات انتقال سيمان هيدراته ارائه دهد.
3- 2- 3-مقیاس مزو

و اشباع محتوای حجمی آب Θr ،و  ،Θsمورد نیاز است .در واقع  Sشیب
منحنی حجم نفوذ آب نسبت به جذر زمان به دست آمده از شبیهسازی میکرو
است .با توجه به اینکه نمونههای آزمایشگاهی قبل از انجام آزمایش در اون

خشک شدند ،میتوان  Θrو  Θsرا به ترتیب صفر و برابر با مقدار تخلخل

در این بخش از شبیهسازی ،بتن به عنوان یک مادهی کامپوزیت سه

خمیر سخت شدهی سیمان ،f ،در نظر گرفت [ .]12با داشتن مقادیر ، S

به صورت مکعبی و با ابعاد  150 mm × 150 mm × 150 mmمدل

دیگر برای خمیر سختشده سیمان ،نفوذپذیری اشباع نشده ،K(θ( ،است

فازی مدلسازیشد .به منظور صحتسنجی با نتایج آزمایشگاهی ،نمونهها
شدند .برای سادهسازی از ذرات کروی برای مدلسازی سنگدانهها استفاده
شده و توزیع اندازهی آنها با استفاده از رابطهی فولر مشخص شد .سنگدانهها

و مالت با المان  Solidسهبعدی مدل شده در حالیکه در ITZها از المان

 Θrو  Θsمیتوان ( D(θرا از روابط ( )8و ( )9محاسبه کرد .پارامتر مهم

که با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و به کارگیری رابطهی ( )11با مقادیر
متناظر  Ksو  αقابل محاسبه است .مقدار  αو  nبه ترتیب برابر با 5/86

و  6در نظر گرفته شدهاند [ .]12از آنجا که سنگدانهها معمو ًال متراکمتر

 ، Shell Additionalیا به عبارتی المان رابط با ضخامت صفر استفاده

و چگالتر از خمیر سیمان هستند ،میتوان این المانها را غیرقابل نفوذ

میدهد.

نظر گرفت .]12[ D(θ)=K(θ)=0،همچنین با توجه به تراکم پایینتر و

شد [ .]12شکل  14مدل مزوسکوپیک و المان محدود نمونهی بتنی را نشان

فرض کرده و ضرایب نفوذپذیری و پراکنندگی هیدرولیکی آنها را صفر در

در این شبیهسازی فرم پتانسیل معادلهی ریچاردز ،رابطهی ( ،)6به عنوان

تخلخل باالتر  ،ITZمیتوان فرض کرد که ضرایب نفوذپذیری و پراکنندگی

پراکنندگی هیدرولیک خمیر سیمان ،پارامتر جذب  Sو همچنین میزان اولیه

در مدل مزوسکوپیک ،سنگدانهها و خمیر سیمان به عنوان محیط

معادلهی حاکم در حل المان محدود به کار گرفته شد .به منظور تعیین ضریب

هیدرولیکی در این ناحیه ده برابر بیشتر از خمیر سیمان است [.]12
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مدلسازی المان محدود نمونهی مکعبي بتن
شکل .14
مدلi  S
.t 1/2
سازی المانمحدود نمونهی مکعبی بتن
شکل .14
Figure 14. Finite element model of a concrete sample
(a) Geometrical model; and (b) the mesh discretization of concrete specimen.

Fig. 14. Finite element model of a concrete sample (a) Geometrical model; and (b) the mesh discretiza(K ) (  K s e  ) 1
tion of concrete specimen.


( K s fl12 / )2h p  t

متخلخل ایزوتروپیک در نظر گرفته میشوند ،بنابراین جریان آب در این دو

ناحیه توسط رابطهی ( )6قابل بیان است .معادلهی حاکم بر انتقال در ITZ
2
MSD )t ( 
[ ri )t ( :]12
( ri )0
را میتوان از طریق رابطهی زیر 
بیان کرد

()15

)(14




 .[d i K i ) (  ]  f m  f a
t

( d i C i )

که در آن( Ki(θ) (L T-1نفوذپذیری اشباع نشدهی  ITZو
(  C i )θ ( )L −1تابع ظرفیت آن است di (L( .ضخامت هیدرولیک را

نشان میدهد ∇τ )L −1 ( .اپراتور گرادیان در صفحهی مماس  ITZاست.

(fm (L T-1و( fa (L T-1به ترتیب سرعت جریان ورودی به  ITZدر

جهت نرمال از سطح خمیر سیمان و سنگدانهها است.

بعد از تعیین پارامترهای ورودی ،شرایط مرزی و اولیه تعریف

میشوند .مطابق با شرایط آزمایشگاهی ،در شبیهسازی المان محدود مرز
باالیی نمونهها تحت فشار هیدرواستاتیک  ø = hpقرار دارند و سطوح دیگر

غیرقابل نفوذ فرض میشوند .مقدار اولیهی آب ،θ ،در نمونههای بتنی صفر

است .با توجه به شرایط مرزی و اولیه ،معادالت نهایی که به صورت سه

بعدی حل میشوند را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
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.[K ) ( ] in cement paste
C ) ( t 

d C ) (  
 .[d i K i ) (  ]  f m  f a in ITZ
 i i
t

at the top boundary
  h p




 0 at the impervious boundaries
{ }n

 0  z in cement paste and ITZ
0
 |t 0 


که در آن { }nبردار واحد نرمال در مرز است .آنالیز دینامیکی بر روی

مدلها با استفاده از نرمافزار کامسول انجام شد.

به منظور بررسی قابلیت اطمینان و کارآیی رویکرد مدلسازی چند مقیاسی

ارائه شده در این مقاله ،سه سری از نمونهها با مقادیر مختلف GONPs

( % 0/05 ،% 0/025و  )bwoc %0/1مدلسازی و به صورت عددی مورد

آزمایش قرار گرفتند .در نهایت نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی انجام
گرفته در این پژوهش مقایسه شدند .با توجه به توزیع تصادفی سنگدانهها،

پنج نمونه برای هر سری شبیهسازی شد .پارامترهای مادهی خمیر سیمان

مورد نیاز برای شبیهسازی عددی در جدول  4آورده شده است .با توجه به
نتایج آزمونهای نفوذپذیری و درصد تخلخل انجام گرفته در بخش قبلی و
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جدول  .4مشخصههای انتقال خمیر سختشدهی سیمان

جدول  .4مشخصههای انتقال خمير سخت شدهی سيمان

4. Water
transport properties
properties ofof
cement
paste.
TableTable
4. Water
transport
cement
paste.

)D0 (mm2/min

)Ks (mm/min

)S (mm/min1/2

f

کنترل

2/237

7/04×12-4

2/34

2/144

 %0/020وزنی سيمان

2/230

1/1×12-4

2/07

2/13

 %0/1وزنی سيمان

2/203

 %0/00وزنی سيمان

2/209

-7

4/4×12

0/74×12-7

2/03
2/16

2/10

2/124

شکل  .15نتایج آزمایشگاهي و عددی حجم نفوذ آب
شکل  .15نتایج آزمایشگاهی و عددی حجم نفوذ آب
Figure 15. Results of numerical and experimental models.
Fig. 15. Results of numerical and experimental models.

با استفاده از رابطهی ( ،)12مقدار  KSبرای نمونههای خمیر سیمان محاسبه

شد .زمان انجام آنالیز  5ساعت و با گامهای زمانی یک دقیقه در نظر گرفته

شد.

با مقایسهی نتایج آزمایشگاهی حجم نفوذ آب با مقادیر متناظر در شبیهسازی

عددی ،تطابق نزدیکی با نتایج آزمایشگاهی مشاهده شد.

در ادامه روش پیشنهادی با مقایسهی سطح تر شده در شبیهسازی با

شکل  15نتایج عددی و آزمایشگاهی عمق نفوذ آب برای نمونههایی با

دادههای آزمایشگاهی موجود نیز اعتبارسنجی میشود .سطح تر شدهی واقعی

هیدرواستاتیک  0/75 ،0/55 ،0/35 ،0/15 MPaو  0/95را نشان میدهد.

وزنی سیمان گرافناکساید تحت فشار  p = 0/95 MPaبعد از گذشت 5

 GONPsهای  0/05 ، 0/025 ، 0و  0/1درصد  bwocتحت فشارهای

تقویت شده با  0/1درصد

و پیشبینیشده در نمونهی کنترل و نمونههای
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(ب) نمونهی کنترل عددی

(الف) نمونهی کنترل آزمایشگاهي

(ج) نمونهی  % 0/1گرافناکساید آزمایشگاهي

(د) نمونهی  % 0/1گرافناکساید عددی

شکل  .16سطح تر شده بعد از گذشت  5ساعت و تحت فشار 0/95 MPa
فشارMPa
گذشت 5
شده بعد از
ofسطح تر
.160.95
MPa: (a) control specimenشکلFigure 16. Observation of 0/95
wetting
تحت front
ساعتhو at 5
under
the water
pressure
;experimental
(b) control
;specimen-numerical
specimen
with
0.1%
bwocFig. 16. Observation
of wetting
)front at 5 h under(c
theGONPs-reinforced
water pressure of 0.95
)MPa: (a
control
speci;experimental
)(d
GONPs-reinforced
specimen
with
0.1%
bwocnumerical.
men-experimental; (b) control specimen-numerical; (c) GONPs-reinforced specimen with 0.1% bwocexperimental; (d) GONPs-reinforced specimen with 0.1% bwoc- numerical.

ساعت در شکل  16نشان داده شده است .میتوان مشاهده کرد که نتایج

میزان نفوذ آب برای همهی مخلوطهای دارای  GONPsتحت فشارهای

كه توزيع تصادفی سنگدانهها ،سطح تر شده را تحت تأثير قرار میدهند .در

نشان میدهد که افزایش در میزان  GONPsباعث کاهش بیشتر در حجم

عددی با دادههای آزمایشگاهی اختالف ناچیزی دارد .خاطرنشان میشود

نتیجه ،مدل عددی ارائهشده برای پیشبینی فرایند انتقال آب در نمونههای
بتنی ساده و مسلح به  GONPsکارآمد است.

با توجه به کارآیی مدل عددی پیشنهادی در پیشبینی رفتار انتقال آب

در بتن غیراشباع ،نمونههای دیگری با محدودهی  GONPsگستردهتر
( 0/2 ،0/1 ،0/08 ، 0/05 ، 0/025و  )bwoc %0/4و تحت فشارهای

هیدرواستاتیک باالتر (حداکثر  )1/8 MPaتحت آزمایش قرار گرفتند.

شکل  17حجم نفوذ آب در نمونهها را پس از گذشت  5ساعت و تحت

فشارهای مختلف هیدرواستاتیک نشان میدهد .میتوان مشاهده کرد که
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مختلف هیدرواستاتیک نسبت به نمونهی کنترل کم است .همچنین نتایج

نفوذ میشود .همانطور که در شکل  18نشان داده شده است ،افزودن
 GONPs % 0/025 -0/4 bwocحجم نفوذ را بین  %25تا %57

کاهش میدهد.

در شکل  19نمودار حجم نفوذ آب در نمونههای بتنی کنترل و تقویت

شده با  GONPsدر طی  5ساعت و تحت فشار هیدرواستاتیک ثابت
 0/35مگاپاسکال نشان داده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،روند
تغییرات حجم نفوذ آب با زمان برای نمونهی کنترل و نمونههای مسلح به

گرافناکساید تقریب ًا یکسان هستند .برای مخلوط کنترل ،فرایند انتقال آب

1272  تا1249  صفحه،1401  سال،4  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

 ساعت در نمونهها5  حجم نفوذ آب بعد از گذشت.17 شکل
 ساعت در نمونهها5  حجم نفوذ آب بعد از گذشت.17 شکل
Figure 17. Penetration volume for specimens with different dosages of GONPs after 5 h and under
different hydrostatic pressures
Fig. 17. Penetration volume for specimens with different dosages of GONPs after 5 h and
under different hydrostatic pressures

متفاوت
فشارهای
تحتو تحت
اکساید
گرافن گرافن
مختلفمختلف
درصدهای
نمونهها با
تجمعي در
نفوذنفوذ
حجم
میزان
در در
کاهش
.18.18
شکل
هیدرواستاتیکاعمالی
هیدرواستاتیک متفاوت
فشارهای
اکساید و
درصدهای
نمونهها با
تجمعی در
حجم
میزان
کاهش
شکل
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شکل  .19منحني حجم نفوذ در مقابل زمان در نمونههای با درصدهای متفاوت گرافناکساید تحت فشار هیدرواستاتیک ثابت 0/35
شکل  .19منحنی حجم نفوذ در مقابل زمان در نمونههای با درصدهای متفاوت گرافناکساید تحت فشار هیدرواستاتیک ثابت  0/35مگاپاسکال

مگاپاسکال
Figure 19.
Water
penetration
volume
timeininsamples
samples
with
different
dosages
of graphene
Fig.
19. Water
penetration
volumecurve
curveversus
versus time
with
different
dosages
of graphene
oxide oxide
under
constant
hydrostatic
0.35MPa
MPa
under
constant
hydrostatic pressure
pressure 0.35

را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد .در  70دقیقهی اول ،حجم نفوذ آب به

4-نتایج

صورت خطی با زمان افزایش مییابد .سپس ،سرعت نفوذ آب آرام شده و

در این مقاله رویکرد تحلیل چندمقیاسی به منظور شبیهسازی جریان

اما با شیب کمتر را دنبال میکند .رویکرد انتقال آب در نمونههای حاوی

مشخصههای انتقال در کانال CSHمورد ارزيابي قرار گرفت ،در مقیاس

مرحله از شیب گراف نمونههای کنترل کمتر است .در واقع نرخ جریان در

در مقیاس مزو مدل سه فازی بتن به منظور شبیهسازی جریان اشباع نشده

این کاهش در نرخ جریان میتواند به دلیل بهبود ساختار بتن و تشکیل بتنی

کارآیی رویکرد تحلیل چند مقیاسی ارائه شده در این مقاله ،نتایج حاصل از

به تدریج از مرحلهی خطی خارج می شود و رابطهی خطی دیگری با زمان

اشباع نشده در بتن مسلح به گرافناکساید به کار گرفته شد .در مقیاس نانو

گرافناکساید ،با نمونهی کنترل یکسان بوده و تنها شیب نمودار در هر دو

میکرو شبیهسازی انتقال آب در سیمان هیدراته مدلسازی و تحلیل شد و

نمونههای مسلح به گرافناکساید نسبت به نمونههای کنترل کمتر میباشد.

مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی قابلیت اطمینان و

با حفرات ریزتر باشد.

مدلسازیهای عددی با نتایج آزمایشگاهی انجام گرفته در این پژوهش

توزیع هد فشار بر روی سطح مقطع مرکزی نمونهی کنترل بعد از گذشت

مقایسهشدند .نتایج به شرح زیر است:

 5ساعت در شکل  20نشان داده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود،

 -1با مقایسهی سطح تر شده و حجم نفوذ آب در شبیهسازی عددی با

 -2کاهش مییابد .منطقه بین سطح باال و فشار صفر منطقهی اشباع و

میتواند پیشبینی قابل قبولی از فرایند انتقال آب در بتن اشباع نشده را ارائه

نامیده میشود .با افزایش فشار هیدرواستاتیکی اعمالی در مرز باال ،ضخامت

 -2به دلیل از بین رفتن اندرکنش بین مولکولهای آب و ژل کلسیم

در جهت حرکت آب ،هد فشار به تدریج از حداکثر مقدار در مرز باال به MPa

دادههای آزمایشگاهی موجود نشان داده شد که رویکرد تحلیل چند مقیاسی

منطقهی از فشار صفر تا فشار  -2مگاپاسکال منطقهی غیراشباع یا موئینه

دهد.

ناحیهی اشباع افزایش مییابد در حالی که از ضخامت ناحیهی غیراشباع

سیلیکات هیدراته و تضعیف شدن جذب موئینه با افزودن صفحات

کاسته میشود.

گرافناکساید ،مقادیر عمق نفوذ آب و  MSDدر نمونهی تقویت شده
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(ج) P=0/75 MPa

شکل  .20کانتور هد فشار در مقطع مرکزی نمونهی کنترل بعد از گذشت  5ساعت تحت فشار هیدرواستاتیکي اعمالي
هیدرواستاتیکی
contourفشار
ساعت تحت
 sampleگذشت 5
کنترل بعد از
نمونهی
 underمرکزی
 appliedدر مقطع
کانتور هد فشار
 pressureشکل .20
اعمالیFigure
20. Head
pressure
of control
after
5 hours
hydrostatic
(a)P=0 MPa, (b) P=0.35 MPa, (c) P=0.75MPa, (d) P=0.95 MPa
Fig. 20. Head pressure contour of control sample after 5 hours under applied hydrostatic pressure
(a)P=0 MPa, (b) P=0.35 MPa, (c) P=0.75MPa, (d) P=0.95 MPa

کاهش یافته و مولکولهای آب در منافذ  CSHتقویت شده با ورقهای
 GONPsکندتر حرکت میکنند.

به نمونههای کنترل کمتر است.
5-فهرست عالئم

 -3نتایج شبیهسازی جریان آب در بتن اشباع نشده در مقیاس مزو

عالئم انگلیسی

نشان داد که تحت فشارهای مختلف هیدرواستاتیک میزان نفوذ آب برای

W1

همه مخلوطهای دارای  GONPsنسبت به نمونهی کنترل کاهش داشته

W2

است .کاهش در میزان نفوذ آب را میتوان به بهبود ساختار منافذ موئینه و

Vs

موانع تشکیل شده توسط ذرات گرافناکساید نسبت داد.

(K(θ

 -4به دلیل تأثیر گرافناکسایدها در بهبود ساختار کامپوزیت و تشکیل

(D(θ

بتنی با حفرات ریزتر ،نرخ جریان در نمونههای مسلح به گرافناکساید نسبت
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