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 چكیده
 چسب سیمان و افزایشهای ترکگسترش  جلوگیری ازهای کربوکسیل بر های کربني درارای عاملاثر نانوتیوب پژوهشدر این 

 11تا  8ها کربني این پژوهش از نوع چند الیه هستند و میانگین قطر آنها از مقاومت فشاری آن بررسي شده است. نانوتیوب

 ، بیرونساختارهای سیماني ها برایه از نانوتیوبند. مشكل عمده در استفادمتر دارمیكرو 15متغیر بوده و طولي در حدود  نانومتر

ها امكان ایجاد پیوند ( بر روی بدنه نانوتیوبCOOHهای کربوکسیل)در این پژوش با رشد دادن عامل کشیده شدن آنها است.

درصد وزني  1/5که با افزایش  ها فراهم شده است. مشاهده شده استمناسب بین محصوالت واکنش هیدراسیون و نانوتیوب

درصد افزایش یافته است. در انتها با استفاده از عكس  05روزه چسب سیمان تا  7سیمان از این نوع نانوتیوب مقاومت فشاری 

 بررسي شده است.ها جلوگیری از گسترش ترک ها در( عملكرد نانوتیوبSEMبرداری میكروسكوپ الكتروني )

 های کربني، گروه عاملي کربوکسیل، مقاومت فشاری، کنترل ترکنانوتیوب کلید واژه ها:

 

 مقدمه  1

در روسیه  1512از ساختارهای کربني هستند که برای اولین بار در سال  منحصر به فرد های کربني، شكلينانوتیوب     

اپن کشف و مورد توجه قرار گرفتند. فرم آنها در ژ 1555کشف شدند اما توجه خاصي به آنها نشد و سپس برای بار دوم در سال 

های منحصر به فرد شوند. ویژگيهای کربن است و در دو حالت تک جداره و چند جداره تولید ميای و متشكل از اتمبصورت لوله

اند افزایش یابد، باعث توبرابر هم مي 155برابر فوالد است و تا  8که ها جمله مقاومت کششي بسیار باالی آن از های کربنينانوتیوب

 .[1]شد که ایده استفاده از آنها به عنوان الیاف مسلح کننده بتن و مصالحي سیماني در میان محققان شكل بگیرد

Maria S. Konsta-Gdoutos مواد و کربني چند جداره با استفاده از انرژی فراصوت با توزیع مناسب نانوتیوب [2]و همكاران

های کربني چند جداره مطالعه کردند. مطالعات آنها نشان داد نانوتیوب چسب سیمانصالح را روی ساختار فعال درسطح، اثر این م

ای بهبود بخشیده و مقدار ژل کلسیم سیلیكات هیدرات را بصورت قابل مالحظه چسب سیمانمقاومت خمشي و مدول االستیسیته 

 مصالح بر تخلخل بتن در این پژوهش به اثبات رسیده است. دهند. همچنین اثر کاهنده اینزایش ميبا سختي زیاد را اف

Thanongsak Nochaiya عه کربني را مطالهایتخلخل و میكروساختار ترکیبات حاوی سیمان پرتلند و نانوتیوب [3]و همكاران

ده تصویر بدست آم کاهد.ميرات و سطح داخلي آنها را ها حجم کل حفنمودند. با توجه به نتایج آزمایش مرکوری، افزایش نانوتیوب

ها در تمامي ساختار بتن و قرار گیری آنها در میان ژل کلسیوم سیلیكات از میكروسكوپ الكتروني نشان دهنده توزیع نانوتیوب

 هیدرات است.

 



Arnon Chaipanich های مقاومت فشاری و میكروساختار چسب سیمان را در حضور نانوتیوب در پژوهش خود [4]و همكاران

ت دهد. در آزمون مقاومهای کربني چگالي چسب سیمان را افزایش ميدهد که نانوتیوبکربني آزمودند. نتایج پژوهش آنها نشان مي

بادی را بهبود های حاوی سیمان و خاکسترهای کربني مقاومت فشاری نمونهتوان دید که افزودن نانوتیوبها ميفشاری نمونه

 ستر بادی بیان شده است.که دلیل آن حضور خاک دهدنمي

 تجربی 2
 مواد 2-1

اسییتفاده شییده است.  (1)ها از سییمان پرتلند تی  دو مشیهد با ترکیبات مندرد در جدول  پژوهش برای تولید نمونهدر این    

هستند. برای میكرومتر  15نانومتر و طول  11الي  8قطر میانگین های چندجداره کربني با های اسیتفاده شیده، نانوتیوب  نانوتیوب

ها، و ایجاد اتصال بهتر بین محصوالت هیدراسیون و نانوتیوب از ساختار چسب سیمانها جلوگیری از بیرون کشیده شدن نانوتیوب

ها گروه عاملي کربوکسیل رشد داده شده اند. گروه عاملي کربوکسیل متشكل از یک اتم کربن است که از یک سو بر روی نانوتیوب

 شود.  نشان داده مي COOH( دارد و با OHاتم اکسیژن و از سوی دیگر پیوند یگانه با گروه هیدروکسیل) پیوند دوگانه با

دهد و همانگونه که دیده ها را بر اسییاآ آزمایش پراکندگي اشییعه ایكس نشییان مي عناصییر تشییكیل دهنده نانوتیوب ( 2جدول )

 نتایج آزمایش( 1)دهد. همچنین نمودارکربن تشییكیل ميدرصیید عناصییر تشییكیل دهنده آنها را عنصییر     58شییود بیش از مي

دهد. پیک ها نشان ميهای عاملي مختلف را در سیاختار نانوتیوب ها اسیت که حضیور گروه  بر روی نانوتیوب FT-IR سینجي طیف

ید ها تاینوتیوبکه مرتبط با گروه عاملي کربوکسییل است حضور این گروه عاملي را در ساختار نا  12/1772د مو شیماره مرتبط با 

 کند.  مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AC3 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Si𝑂2 Component 

5.48 2.27 3.45 63.25 2.77 2.02 21.63 Contetnt(%) 

S Cl Ni Fe C component 
0.12 0.09 0.5 0.2 98.86 Contetnt(%) 

 
 

 FT-IRسنجي طیفنتایج آزمون  -1شكل 

 دهنده سیمان مصرفيترکیبات تشكیل -1جدول 

 های مصرفيدهنده نانوتیوبعناصر تشكیل -2جدول 



  روش کار  2-2

وری فرآ درصد وزني سیمان 12/5و  1/5، 58/5، 51/5، 52/5هایي حاوی نانوتیوب با مقادیر محلولابتدا  هانمونهبرای تهیه      

 سپس محلولشوند. پراکنده مي فراصوتدقیقه با استفاده از انرژی  1ها در آب به مدت نانوتیوب ها،محلولشوند. برای فرآوری مي

نمونه مكعبي با ابعاد  7پس از ترکیب کامل چسب سیمان، از هر سری چسب تولید شده،  شوند.به سیمان افزوده شده و ترکیب مي

نگهداری درجه سانتیگراد  15الي  05با دمای آزمایش در داخل حوزچه آب ها تا لحظه شود. نمونهگیری ميسانتیمتر قالب 1

 شوند.مي

 آزمون مقاومت فشاری   2-3

دهد. همانگونه نشان مي kgf/𝑐𝑚2بر حسب ی را آورها در روز هفتم عملنتایج آزمون مقاومت فشاری نمونه (7)جدول     

افزایش  %05درصد، مقاومت فشاری چسب سیمان تا  1/5ها تا شود با افزایش درصد وزني نانوتیوبمشیاهده مي  (1در نمودار ) که

لول ها همه مح تهیه شییود. از آنجا که زمان اعمال انرژی فراصییوت در یابد و پس از آن مقاومت فشییاری دچار سیییر نزولي مي مي

ابد. یافزایش مي ها با افزایش درصد مصرف نانوتیوبده شدن نانوتیوبیكسیان نگاه داشیته شیده اسیت،  احتمال گره خوردن و تو    

گیری نقاط ضعیف در ساختار چسب ها و شكلتوان به توده شدن نانوتیوبرا مي % 1/5توقف سیر صودی مقاومت فشاری بیش از 

 سیمان نسبت داد.

 

 نمونه
 سیمان

(kg/𝑚3) 
W/C CNT /C 

 زمان پراکندگي 
(min) 

 مقاومت فشاری
(kgf/𝑐𝑚2) 

 افزایش مقاومت

C 

2555 71 /5 

5 % 5 175 - 

CNT 0.02% 52 /5 % 1 112 7 % 

CNT 0.05% 51 /5 % 1 517 1/22 % 

CNT 0.08% 51 /5 % 1 718 70 % 

CNT 0.1% 15 /5 % 1 711 05 % 

CNT 0.12% 12 /5 % 1 555 12 % 

 

 

 

 
 

 

 
 

536 552

657
718

751

600

C CNT 0.02% CNT 0.05% CNT 0.08% CNT 0.1% CNT 0.12%

 نتایج آزمون مقاومت فشاری  -7جدول 

 تغییرات مقاومت فشاری در حضور مقادیر مختلف نانوتیوب -1 نمودار

(kgf/𝑐𝑚2) 



 آنالیز میكروسكوب الكترونی 2-4
های کربني در سیاختار چسیب سییمان و بررسي نحوه عملكرد آنها، توسط میكروسكوپ    برای اطمینان از قرار گیری نانوتیوب     

 (2)برداری شده است که نتایج آن در شكل، تصویردرصد وزني سیمان نانوتیوب / .1حاوی  های( از نمونهSEMالكتروني روبشیي) 

گرفته در چسیب سییمان بعد از شیكست فشاری است.    های میكرومتری شیكل تصیاویر زیر نشیان دهنده ترک  شیود.  مشیاهده مي 

ری ها جلوگیلي بر روی آنها از گسییترش ترکبا قرار گرفتن در دو طرف ترکها و عملكرد پها نانوتیوب شییودهمانگونه که دیده مي

 شوند.نمایند و باعث افزایش مقاومت فشاری چسب سیمان ميمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

 درصد افزایش  05سیمان را تا  توان مقاومت فشاری چسبدرصد وزني سیمان مي 1/5های کربني تا با افزایش نانوتیوب

گردد که به علت توده شدن آنها و تشكیل مقاومت فشاری ميسیر ها بیش از این مقدار باعث نزول افزایش نانوتیوب داد.

 نقاط ضعیف در ساختار چسب سیمان است.

 توانند در های کربني مينانوتیوب / . درصد1از  وزني باالتردرصدهای  ،های بیشتر اعمال انرژی فراصوتبا استفاده از زمان

 مشخصات چسب سیمان مفید واقع شوند.بهبود 

 در ساختار چسب سیمان و ها های بدست آمده از میكروسكوپ الكتروني نشان دهنده قرارگیری نانوتیوببررسي عكس

 ها است.آنها بر روی ترک گونهعملكرد پل
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