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 چکیده

ژئوپلیمرها  .پرداخته شده است به عنوان پیش ماده گهر از پسماند کارخانه فوالد گل استفاده ژئوپلیمر بابه تهیه این پایانامه در 

از پسماند کارخانه  دهاستفاهدف، . باشند می لیمرهای معدنی شامل ریزساختارهای آمورف یا نیمه بلورین در مقیاس نانوگروهی از پ

که یک جایگزین ارزان برای انواع سیمان در بتن سیمانی می باشد. عوامل است  به عنوان پیش ماده ژئوپلیمرها گهر فوالد گل

منبع توان به غلظت محلول سدیم هیدروکسید، دانه بندی  می باشند که می رگذارمتعددی در واکنش ژئوپلیمریزاسیون تأثی

موالر و سیلیکات سدیم به عنوان  4سیلیکات اشاره کرد. از هیدروکسید سدیم با غلظت مواد آلومینو کاتی، نسبت آب بهآلومینوسیلی

(، XRD)شد. با استفاده از روشهای پراش اشعه ایکس مخلوط فعال کننده قلیایی و مصالح سنگی برای تهیه بتن ژئوپلیمر استفاده 

و استحکام  مشخصه یابی شدند. نانو ساختارهای تهیه شده، (SEM)وبشی ، میکروسکوپ الکترونی ر(IR)طیف سنجی مادون قرمز 

پاسخ  روش سطح استفاده از. ندفشاری ، خمشی و مقاومت اسیدی ژئوپلیمرهای سنتز شده مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت

(RSMبر اساس طرح مرکب مرکزی برای بهی ،)یون موفقیت آمیز بود. سه عامل تاثیرگذار بر فرایند نه سازی فرایند ژئوپلیمریزاس

، نسبت سدیم سیلیکات به سدیم  غلظت محلول سدیم هیدروکسید، مواد آلومینوسیلیکات ت آب به بژئوپلیمریزاسیون شامل  نس

آزمایش مقاومت  نچنی را نشان داد. هم و خمشی % سیمان بیشترین مقاومت فشاری20بتن با رفتند. هیدروکسید مورد بررسی قرار گ

تجزیه و  کاهش وزن کمتری خواهد داشت. برابر نسبت به بتن سیمانی معمولی پلیمر تهیه شده بیش از دواسیدی نیز نشان داد که بتن ژئو

  ارند.( نشان می دهد که مقادیر پیش بینی شده با داده های تجربی هم خوانی مناسبی دANOVAتحلیل واریانس )
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