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 چکیده 

های کوچک، آن در مقایس شناخت زیر ساختبتن و  در مورداصولی و  استفاده از یک رویکرد جامع

های مذکور دارای دوام و پایداری بهتری . بتننمایدبا خاصیت خود تراکمی را فراهم میتولید بتنی زمینه 

های مختلف علوم با هدف از نانو تکنولوژی، رویکردی جدید در رشتهباشند. های معمولی مینسبت به بتن

از طریق تغییر چیدمان ملکولی و ریز  کنترل خواص و رفتار مواد و اشیا است. این امر ر و یاتغیی

هایی با ، برای تولید بتنبتندر صنعت  نانوتکنولوژی. گیردصورت میها در مقیاس نانو ساختارهای آن

، کاربرد مقاومت کششی و فشاری بیشتر و یا تولید بتنی با سطوح خود تمیز کنندگی و خود ترمیمی

جمله شود که از آن ود عملکرد و خواص بتن استفاده میبیشتری دارد. از اکسیدهای مختلفی برای بهب

-ها و لولهها، الیافتوان به نانو اکسیدهای آهن، سیلیس، تیتانیوم، آلومینیوم و یا نانو ذراتی مثل رسمی

وه استفاده از نانو اکسیدها و نانو ذرات های کربنی اشاره کرد. در این تحقیق عالوه بر بررسی روش و نح

 شود.این نانو مواد در بتن پرداخته میدر تولید بتن، به تفاوت خواص حاصل از استفاده از 

 

 نانوتکنولوژی، نانو ذرات، نانو اکسیدها، بتن خود تراکمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

سازی  و رفع عیوب آن، به عنوان یکی از مباحث مهم توسط بهینهباشد که یکی از مصالح ساختمانی رایج و پرکاربرد بتن می

تاکنون مساله دوام بتن به عنوان یکی از مسایل اساسی مورد  3891بسیاری از پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. از سال 

وام باال نیازمند به کارگیری های بتنی با تراکم مناسب و دهای بزرگ ساختمانی بوده است. ساخت سازهتوجه بسیاری از شرکت

دانیم جهت خروج هوای داخل بتن و کاهش تخلخل آن و نیز افزایش باشد. همانگونه که مینیروهایی زبده و کارآمد می

تواند وجود داشته باشد از جمله : های معمولی میشود. مشکالتی که در اجرای بتنمقاومت ناشی از تراکم، بتن لرزانده می

های بتن و کرمو شدن نقاطی از سطح بتن به علت ویبره زیاد بتن و در نتیجه تراکم ناهمگن بتن، جدا شدگی دانه لرزاندن بتن

و یا در دسترس نبودن نقاطی از بتن و مشکالت استقرار وسایل و نیروی کار جهت لرزاندن بتن، محققین را بر آن داشت تا 

بندی مناسب و دارا بودن تراکم مطلوب تولید نمایند. در نتیجه این حفظ دانهبتنی را بدون نیاز به لرزاندن و در عین حال با 

که  (H Okamura et al., 1993)ها رو تولید نمود نمونه اولیه این نوع بتن 3899تحقیقات آقای اوکامورا از ژاپن در سال  

 ( معروف گردید. Self-Compacting Concrete یا SCC های خودتراکم )به بتن

 
 خواص بتن خود تراکم

های قالب را براساس نیروی وزن اکم در تمامی گوشههای خود تراکم قابلیت افزایش دوام یک سازه بتنی همراه با توانایی تربتن

. اجرای نمونه اولیه بتن (Hajime Okamura et al., 2000)باشند ای دارا میخود و بدون نیاز به هیچگونه متراکم کننده

و فشردگی  1شدگی نهایی، حرارت هیدراتاسیونشدن سریع، رسیدن به سختبدلیل دارا بودن خواصی نظیر خشکخود تراکم 

هایی که امروزه در . از دیگر مزیت(Hajime Okamura & Ouchi, 2003)مناسب مورد رضایت مهندسین قرار گرفت 

ها توسط بتن، توان به افزایش عمر میلگردها به دلیل پوشش کامل سطح آنشود، میاستفاده از بتن خود تراکم به آن توجه می

کاهش آلودگی صوتی محیط بدلیل کاهش استفاده از لرزاننده، افزایش کیفیت سطوح ظاهری بتن و امکان بتن ریزی با طرح و 

ی نیروی انسانی را در پی خواهد وش خاص اشاره نمود، ضمن اینکه بدلیل افزایش سرعت کار، کاهش قابل توجهی در هزینهنق

 داشت.  

بندی شن، بر روی مشخصات بتن خود تراکم تاثیر بیشتری داشته و نسبت شن به ماسه مصرف دانه بندی ماسه نسبت به دانه

ای انتخاب شود که قابلیت عبور بتن از باشد و بایستی این نسبت به گونهمعمولی کمتر میهای ها از بتنشده در این گونه بتن

ریزی کاهش و پایداری بتن در برابر جداشدگی اجزای آن افزایش یابد فضای قالب افزایش یافته، امکان بروز پدیده انسداد بتن

(Domone & Jin, 1999)  . 

 

 
 (Hajime Okamura & Ouchi, 2003). مقایسه تناسبی بین بتن خود تراکم و بتن رایج 1  شکل

                                                           
1 hydration 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

 انواع بتن خود تراکم

در آن شناخته شده است. که به سه گروه  ی روان کنندهی خودتراکم از نظر استفاده از مادهدر حال حاضر سه دسته از بتن ها

 : (Dehn et al., 2000)شوند ذیل تقسیم بندی می

 بتن خود تراکم پودری .1

 م دارای ماده اصالح لزجتبتن خود تراک .2

 بتن خود تراکم ترکیبی .3

محتوی پودری  -1شود؛ های خودتراکم یکی از سه فرآیند ذیل به کار گرفته میهای معمولی، برای تولید بتندر مقایسه با بتن

از عامل لزجتی در بتن  -2گردد(. مشاهده می (1  شکل)یابد، ) بتن خود تراکم پودری که این امر به وضوح در آن افزایش می

گردد )بتن خود تراکم از هردوی این امکانات استفاده می-3شود )بتن خود تراکم داری ماده اصالح لزجت(. بهره گرفته می

 .(Dehn et al., 2000)ترکیبی( 

 

 طرح اختالط بتن خود تراکم 

تاکنون محققین روش استاندارد خاصی را برای طرح مخلوط بتن خود تراکم بیان نکرده اند و بیشتر روش های ارایه شده برای 

طرح مخلوط بتن های خود تراکم بر اساس روش های تحقیقاتی بوده که در این روش ها عالوه بر مقاومت فشاری، کاهش 

 & Hwang)یز به دلیل تاثیرات مثبت آن بر دوام و هزینه های تولید بتن هدف اصلی طراح بوده است حجم خمیر سیمان ن

Hung, 2005). 

 شود:ز بین روش های ارایه شده به چند روش ذیل برای طراحی بتن های خود تراکم اشاره میا

برای طرح مخلوط بتن خود تراکم ارایه  (H Okamura et al., 1993)روش اول: در این روش که توسط اوکامورا و اوشی 

سیمان، مد نظر قرار گرفته است.  –شده است، آزمایش روی مالت بتن برای بررسی خواص فوق روان کننده ها و درصد ماسه 

م مالت در نظر گرفته شده و در صورت عدم استفاده از مواد پودری حج %50و مقدار ماسه در حدود  %05مقدار شن در حدود 

 وجود ندارد. %35)بجز سیمان( امکان استفاده از آب با نسبت بیشتر از 

 ,Van Khanh & Montgomery)روش دوم : در این روش طرح مخلوط بتن خود تراکم که توسط بویی و مونتوگرمی 

ارایه شده است. ابتدا تعیین نسب های اختالط اجزای بتن بر اساس حداقل مقدار خمیر سیمان، تعیین می گردد و  (1999

شود. از این نمودار برای تعیین ها رسم میسپس نمودار حداقل مقدار خمیر سیمان بر اساس درصد شن به کل حجم سنگ دانه

ها، از مقدار بهینه آن بیشتر و یا کمتر تی که درصد شن به کل سنگ دانهنسبت اجزای بتن خود تراکم استفاده کرده و در صور

یابد. مقدار خمیر سیمان به طور متوسط شود، مقدار حداقل حجم خمیر سیمان جهت دستیابی به بتن خود تراکم افزایش می

 لیتر در متر مکعب بتن پیشنهاد شده است.  505برابر 

پیشنهاد شده   (Su et al., 2001)وط بتن خود تراکم که توسط سو و همکارانش روش سوم : در این روش برای طرح مخل

د. سپس میزان خمیر سیمان که بایستی فضای خلل و فرج شوناست، ابتدا درصدهای سنگ دانه های ریز و درشت مشخص می

لیتر در متر مکعب بتن پیشنهاد  385را بین اجزای بتن پر نماید، محاسبه می گردد. میزان خمیر سیمان به طور متوسط برابر 

 شده است. 

با حداقل  (Lachemi et al., 2003)روش چهارم : در این روش، طرح مخلوط بتن خود تراکم توسط الچمی و همکارانش 

 %05یا  و %05هزینه پیشنهاد شده است که بدین منظور از خاکستر بادی و سرباره در طرح مخلوط بتن به ترتیب به میزان 

لیتر در متر مکعب بتن ارایه   350و  325استفاده شده است. میزان خمیر سیمان به کار رفته به طور متوسط به ترتیب برابر

 گردیده است.
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پیشنهاد و بتن خود تراکم با نسبت  (Sonebi, 2004)این روش، طرح مخلوط بتن خودتراکم توسط سونبی روش پنجم : در 

 225و  295مان و خاکستر بادی مورد استفاده در این روش به ترتیب برابر ساخته شده و مقادیر سی %50آب به سیمان 

لیتر در متر  525کیلوگرم در حجم خمیر سیمان به کار رفته است. میزان خمیر سیمان به کار رفته به طور متوسط برابر 

 مکعب بتن پیشنهاد شده است. 

پیشنهاد و  (Hwang & Hung, 2005)و هوآنگ  روش ششم : در این روش، طرح مخلوط بتن خود تراکم توسط هونگ

بیان  ASTM C29ن با تراکم باال طبق استاندارد های مختلف سنگ دانه های ریز و درشت برای دستیابی به بتابتدا نسبت

های به کار رفته، حجم خمیر سیمان برای پرکردن فضای بین سنگ گردیده است. پس از تعیین بهترین نسبت برای سنگ دانه

 ه است. لیتر در متر مکعب بتن توصیه شد 305ها محاسبه می گردد. میزان خمیر سیمان به کار رفته به طور متوسط برابر دانه

 

 کاربرد بتن خودتراکم 

های ساخته برای سازه (Domone, 2006)تحقیق جامعی در مورد کاربرد بتن خود تراکم، توسط دومونه  2550در سال 

در طول مدت یازده سال مورد استفاده قرار گرفته بود، انجام گردید و در این  شده از این نوع بتن که توسط کشورهای مختلف

تحقیق شصت و یک مورد از کاربردهای بتن خود تراکم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این موارد به منظور تحلیلی بر پایه 

شکیل دهنده و نسبت اختالط این مواد، جزئیات فرموالسیون بتن و خواص آن انتخاب گردیده بودند. گستردگی خواص، مواد ت

شامل  داد و تاکید بر این نکته بود که این نوع بتن بایستی به عنوان یک خانوادهطبیعت متنوع بتن خود تراکم را نشان می

 های مختلف، برای کابردهای گسترده مورد استفاده قرار گیرد. مخلوط

توان به موارد ذیل کند که از آن جمله میسازهای بتنی ضرورت پیدا می های خود تراکم در موارد خاصی ازاستفاده از بتن

های معماری و هنری که ها با مشکالت بسیاری مواجه است. سازهریزی در آنهای بتنی که بتنهای بلند و برجاشاره کرد: سازه

های زیر آب که امکان ویبره کردن زهریزی در ساگرد گذاری فشرده، نیاز به ظرافت خاصی جهت طراحی دارند. بتنضمن میل

های متراکم های با ارتفاع زیاد که دارای میل گردها و دیوارهباشد. ستونها میسر نمیبتن و تراکم بتن با کیفیت مطلوب در آن

بودن مسیر  های شهری و آبی که امکان استفاده از بتن معمولی به دلیل طوالنیهای بزرگ و  تونلهای با دهانهباشند. پلمی

 . (Domone, 2006)باشد پذیر نمیها با حفظ کیفیت و تراکم مطلوب امکانریزی، در آنبتن

 در ادامه برای درک بهتر از کاربرد بتن خودتراکم به ذکر یک مثال پرداخته می شود: 

 5پیمانکار از بتن خودتراکم برای بتن ریزی دیواره یک ساختمان استفاده کرده است. دیواره ی مذکور ( 2  شکل)در این مثال 

، دیگر نیازی به متر ارتفاع داشته و شامل درب و دریچه های تهویه مطبوع می باشد. با استفاده از بتن خود تراکم در این مثال

 Error! Reference)استفاده از ویبراتور جهت پرکردن بتن گوشه ها و کناره های دریچه از بتن نمی باشد و همانطور که از 

source not found.ی می باشند است، گوشه های درب ها و دریچه ها دارای کیفیت باال از لحاظ بتن ریز ( مشخص

(NYHOLM THRANE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

 

 
 (NYHOLM THRANE, 2012)مثالی از بتن ریزی با استفاده از بتن خود تراکم  .2  شکل

 

  ایداری بتن خود تراکمپ

تواند شود که میی مخروطی بتن، تعیین میچشمی از نمونه شاخص پایداری بر اساس دیداری برای یک مخلوط بتن، با بازدید

باشد به عنوان معیاری برای کنترل کیفیت بتن خود تراکم مورد استفاده قرار گیرد . ضوابط تعیین این شاخص به شرح ذیل می

(ASTM, 2014) . 

در شرایطی که نشانه های جدا شدگی و آب انداختگی بتن وجود نداشته باشد، شاخص پایداری برای آن برابر صفر  -1

 (.1شکل  )در نظر گرفته می شود. به عبارتی مخلوط بتن کامال پایدار می باشد 

اگر نشانه های جدا شدگی و آب انداختگی در مخلوط بتن به صورت مخلوط نازکی از آب در سطح دایره ای نمونه  -2

 (.1شکل  )تعیین می گردد . یعنی نمونه بتنی پایدار می باشد  3بتن پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با 

ها در قسمتی از نمونه و یا تجمع سنگ دانه میلی متر 31در صورتی که حلقه نازکی از مالت، به ضخامت کمتر از  -3

 ونه مخلوط بتنی ناپایدار می باشد.تعیین می گردد. یعنی نم 2ای بتن پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با دایره

 (.1شکل  )

میلی  31در مواقعی که جداشدگی اجزای مخلوط بتن واضح باشد و حلقه ی نازکی از مالت بتن با ضخامت بیش از  -5

 1متر و یا تجمع سنگ دانه ها در مرکز نمونه دایره ای بتن به صورت زیاد پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با 

 (.1شکل  ) ناپایدار می باشد خلوط بتن کامالتعیین می گردد. به عبارتی نمونه م
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 (ASTM, 2014).شاخص سه 4. شاخص دو، 3. شاخص یک، 2. شاخص صفر، 1. نمایش چهار حالت شاخص پایداری بتن 3شکل  

 

 آنبهبود خواص  جدیدهای روشچالش بتن خود تراکم و 

شود که بدون نیاز به ویبراتور، خاصیت پرکنندگی از بتن محسوب می ای جدیدبتن خود تراکم گونههمانگونه که ذکر شد، 

حجم  کردناستفاده  خود ازی باالی آن است که هزینهدهد. یکی از معایب استفاده از بتن خود تراکم، وبی را ارایه میلمط

های جایگزین برای کاهش هزینه بتن خود تراکم، از روشگیرد. یکی ترکیبات شیمیایی نشات میو زیادی از سیمان پرتلند 

هنگامی که مواد مذکور است.  3خاکسترو  2، ترکیبات زاید صنعت فوالد1یکا فومهای معدنی همچون : سیلافزودنیاستفاده از 

بخصوص اگر ماده افزودنی، جزو مواد  کند،های بتن کاهش پیدا میگردند، هزینهمی جایگزین بخشی از مخلوط سیمان بتن

دهد، بلکه موجب خود تراکم را کاهش میزاید باشد. عالوه بر مزیت فوق، افزدون این مواد به بتن، نه تنها هزینه تولید بتن 

-می ی لزجت در بتندهنده همچنین باعث محدود کردن استفاده از مواد شیمیایی افزایش بتن و 4کاهش حرارت هیدارتاسیون

 ودشهای اخیر، در رابطه با تاثیر مواد افزودنی در بهبود خواص بتن، پرداخته میمورد از پژوهش ند. در ادامه به ذکر چندگرد

(Ramanathan et al., 2013) .(5  شکل)  نتایج پژوهش آزمایشگاهی راماناتان و همکارانش  (0  شکل)و

(Ramanathan et al., 2013)  همانطور که دهد. نشان می خود تراکم را افزودنی معدنی به بتنرا در استفاده از ترکیبات

                                                           
1 Silica Fume 
2 Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) 
3 Fly Ash 
4 Hydration 

1 

1 2 

3 4 
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هنگامی شود. می ترمطلوب آن، ریبهتر و کارپذیبتن پ ماسالاستفاده از ضایعات صنعت فوالد، با ( مشخص است، 5  شکل) در

سیمان نیاز در  روانی کننده جهت ایجادفوق روانگردد، به مقدار کمتری از ماده ن میهای معدنی جایگزیکه سیمان با افزودنی

بیانگر آن است که هنگام استفاده از خاکستر )در مقایسه با سایر مواد افزودنی مورد مطالعه قرار  (5  شکل)است. همچنین 

-هایی درشتدانهها، خاکستر دارای با سایر افزودنیکننده نیاز خواهد بود. در مقایسه ز مواد فوق روانبیشتری ا مقداربه گرفته( 

خاکستر به جای  جاگزین کردنبا گردد. عالوه بر این، آن میکروی است، که این امر موجب کاهش سطح ی تر و هندسه

این افزایش حجم موجب کاهش اصطکاک بین توده های . یابدحجم خمیر سیمان بدلیل کاهش چگالی آن، افزایش میسیمان، 

   گردد. می خود تراکم مواد و بهبود انسجام، پالستیسیته و کارپذیری بتن

 

 
 (Ramanathan et al., 2013). تاثیر درصدهای افزودنی مختلف در بهبود کارپذیری بتن خود تراکم 4  شکل

 

 
 (Ramanathan et al., 2013) خود تراکم . تاثیر جایگزینی درصدهای مختلف مواد افزودنی معدنی در مقاومت فشاری بتن5  شکل
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دهد. همانطور که روزه را نشان می 28و  7را بر مقاومت فشاری بتن  ( تاثیر افزودن درصدهای مختلفی از مواد معدنی0  شکل)

د. گردجب کاهش مقاومت بتن می( مشخص است، به طور عمومی، افزایش درصد هریک از مواد افزودنی فوق، مو0  شکلاز )

روزه،  28بتن  هم  روزه و 7در مورد بتن هم درصدی، بیشترین مقاومت فشاری را،  35سیلیکا فوم با نسبت  (0  شکل)طبق 

 Ramanathan)دهد روزه، ارایه می 7درصد، کمترین مقاومت فشاری را در برای بتن خود تراکم  05باشد و با نسبت دارا می

et al., 2013). 

آن در  و تغییر مقاومتتاثیر افزودن مواد معدنی مختلف را به بتن خود تراکم  (Uysal & Sumer, 2011)وویسال و سامر 

ها در این پژوهش بتنی با درصدهای مختلف از ترکیبات مورد مطالعه قرار دادند. آنهایی همچون سولفات منیزیم، برابر سولفات

درصدی  15در محلول را  6و پودر سنگ مرمر5، سیمان پرتلند4، خاکستر3، پودر سنگ آهن2، پودر بازالت1زاید صنعت فوالد

  مورد آزمایش قرار دادند.ز قرار داده و در پایان این مدت، میزان کاهش مقاومت فشاری آن را رو 555سولفات منیزیم به مدت 

پس از قرار گرفتن  مقاومت فشاری بتن تغییر را بر میزان مختلفتاثیرات افزودن مواد معدنی متفاوت، با درصدهای  (0  شکل)

گردد، افزایش میزان درصد مواد معدنی، دهد. همانطور که مشاهده مینشان می در محلول سولفات منیزیم راروزه ی بتن  555

مشخص است، با مقایسه مواد معدنی مختلف، ( 0  شکل)همانطور که از  گردد.مقاومت فشاری بتن میکمتری از موجب کاهش 

 & Uysal)دهد ی سولفات منیزیم نشان میی ضایعات صنعت فوالد، بیشترین مقاومت را در برابر حملهدهبتن دارای ما

Sumer, 2011). 

 

 

در برابر حمله سولفات منیزیم برای درصدهای متفاوتی از مواد معدنی مختلف  خود تراکم . میزان کاهش مقاومت فشاری بتن6  شکل

(Uysal & Sumer, 2011) 

                                                           
1 GBFS 
2 Basalt Powder (BP) 
3 Limestone Powder (LP) 
4 Fly Ash (FA) 
5 Portland Cement 
6 Marble Powder (MP) 
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 کاربرد نانوتکنولوژی در بتن 

 بررسی از نهایی معمولی، هدف مصالح خواص به نسبت متفاوت باال و خواصی عملکرد با ساختمانی مصالح از جدید نسلی یافتن

 قرار استفاده مورد بتن در وسیعی صورت به میکرون ابعاد در ذرات سیلیکا از پیش استفاده هاسال از .است نانو، مقیاس در بتن

 فشاری مقاومت افزایش باعث سیلیس میکرو ذراتی در مقیاس کوچکتر از از به تازگی اثبات شده است که استفاده .است فتهگر

در . افتدمی اتفاق مقیاس نانو برای آن در که است مربوط به فرآیندهایی بتن های یکویژگی گردیده و از طرفی تمامی بتن

 در رفتار بهتر درک برای میکرو، و نانو مقیاس ملکولی در ساختار توصیف و گیری هانداز واقع نانو فناوری علمی، مربوط به

 و جدید نسلی ایجاد جهت نانومتری مقیاس در ساختار تغییر هایتکنیک شامل باشد. مهندسی نانومی (ماکرو) بزرگ مقیاس

جدید از جمله دارا  خواصی با بتنی ک آن،که میتوان با کم است آل مکانیکیایده رفتار با سیمانی هایکامپوزیت مناسب از

 وجود غیره را به باالو پذیری شکل کنندگی، ترمیم خود کنندگی، تمیز خود بودن، هوشمند پایین، الکتریکی مقاومت بودن

 . (Perumalsamy Balaguru & Chong, 2006) ( 7  شکل)آورد 

 برای روش اخیرا دو .هستند میکرون و مترمیلی حد در عموما آن ابعاد گردد کهمی تولید پودر صورت به در صنعت سیمان

آسیاب کردن ذرات سیمان )در این روش از خرد کردن ماده اصلی، ترکیبات  -1: است شده در ابعاد نانو پیشنهاد سیمان تولید

-های شیمیایی، نانو ذرات شکل میشیمیایی ) در این روش با استفاده از واکنش کیباتاستفاده از تر -2 شوند(.نانو ساخته می

 گیرند( . 

 

 (Singh et al., 2013)حرکت به سوی بتنی مقاوم با استفاده از نانوتکنولوژی . 7  شکل

 

 بتن صنعت در تکنولوژی نانو های چالش

های نانو کربنی در باشد که این حوزه بعد از ابداع لولهنانوتکنولوژی یک حوزه تحقیقاتی وسیع و پویا در سراسر جهان می

ها کاربرد پیدا کرده است. اخیرا محققین مختلفی به های متعددی همچون الکترونیک، مهندسی پزشکی و کامپوزیتزمینه

اند. با استفاده از ذرات نانو در سیمان، و دستیابی به خواصی جدید، سیمان فاده از فناوری نانو در صنعت سیمان روی آوردهاست

.  مانند (PN Balaguru, 2005)های رایج گردد ای با فناوری باال، جایگزین سیمانتواند به عنوان یک مادهمذکور می

باالی این  های هزینه حاضر به علت حال در ولی شتهدا اقتصادی به توجیه نیاز تکنولوژی کنولوژی های نوین، نانوبسیاری از ت

 . است گردیده محدود صنعت در هاآناز  استفاده و محصوالت این روزافزون فناوری، توسعه

 اضافه شدن حین در ذرات این معموال باشد.می این ذراتهای استفاده از توزیع یکنواخت نانو ذرات در بتن یکی دیگر از چالش

 هایدستگاه توان برای جبران این نقص ازشوند. البته مینمی توزیع خوبی به مخلوط در و تبدیل شده انباشته ایتوده به بتن به
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آب جذب نمایند و  کرد. چون ذرات نانو سطح ویژه بزرگی دارند، این امکان وجود دارد که مقدار زیادی قوی استفاده کنمخلوط

 .(PN Balaguru, 2005) (8  شکل) در نتیجه آن، تاثیر منفی بر کارآیی بتن بگذارند

 

 

 (Sanchez & Sobolev, 2010). مقایسه اندازه ذرات با سطح ویژه ذرات برای ذراتی در رابطه با بتن 8  شکل

 

 انواع نانو ذرات بکار برده شده در صنعت بتن خود تراکم

 هارس نانو

 نفوذ افزایش مقاومت فشاری، کاهش تراکم، خود بتن ایجاد ،مثل بتن رفتارموجب بهبود  ( 15شکل  ) رس نانو ذرات از استفاده

 . (Sanchez & Sobolev, 2010) گرددمیشدگی در بتن، جمع کاهش ها وکلرید نفوذ مقابل در پذیری، مقاومت

 

 

( برای CNCسیمان دارای نانوذرات رس )( و NCحالت سیمان نانوکامپوزیت )مقایسه میزان مقاومت فشاری بتن در دو . 9  شکل

 (Hakamy et al., 2015)درصدهای وزنی متفاوت 
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( در بین درصدهای ارایه شده از نانو ذرات رس، میزان یک درصد وزنی نانو ذرات رس بیشترین مقاومت 8  شکلمطابق )

 یابد.باشد ولی با افزایش درصد وزنی نانو ذرات رس، مقاومت فشاری بتن، به تدریج کاهش میفشاری بتن را دارا می

 

  
 (Kawashima et al., 2012) نانو متر 511. با بزرگنمایی bمیکرو متر.  111. با بزرگنمایی a. نمایش نانو ذرات رس 11شکل  

 

، 7در هنگام استفاده از نانو ذرات رس با درصدهای متفاوت برای بتنی با سن های تغییرات مقاومت فشاری بتن خود تراکم، 

ت نشان داده شده است. همانطور که انتظار می رود، افزایش سن بتن، موجب افزایش مقاوم( 11  شکل)روزه، در  00و  28

درصدی، مقاومت فشاری  0/5فشاری آن می گردد. از طرفی دیگر، با افزایش درصد نانوذرات رس در بتن خود تراکم، تا حدود 

، مقاومت فشاری بتن خود تراکم، به تدریج کاهش 5/1الی  0/5بتن به تدریج، افزایش می یابد، ولی برای نانو ذرات با درصد 

درصد و برای بتن با سن  0/5روز با نانو ذرات رس برابر  28و  7با سن  فشاری برای بتنیمی یابد. بنابراین بیشترین مقاومت 

 .(Hosseini et al., 2015)درصد می باشد. 20/5روز با  00

 

 

 (Hosseini et al., 2015). تغییرات مقاومت فشاری بتن در هنگام استفاده از درصدهای مختلفی از نانو رس 11  شکل
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، تاثیر افزایش درصد نانو ذرات رس، بر مقدار نفوذ آب در بتن خود تراکم را (Hosseini et al., 2015)حسینی و همکاران 

ها دریافتند که افزایش درصد نانو ذرات رس، موجب کاهش نفوذ پذیری آب در آن بتن آن (.12  شکل)مورد مطالعه قرار دادند 

 گیرد.وزوالنی این ذرات نشات میگردد؛ که این امر از عملکرد پمی

 

 

 (Hosseini et al., 2015)روزه  28. میزان نفوذ آب در بتن با درصدهای مختلف نانو ذرات رس، در طی دوره 12  شکل

 

 

 (Hosseini et al., 2015)درصد وزنی  1. خاصیت پر کنندگی حفره در هنگام استفاده از نانو رس به میزان 13  شکل

 .  دهدها را نشان میهای نانو ذرات رس )با میزان یک درصد وزنی( و پرکنندگی حفره توسط آن( تجمع توده13  شکل)
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 ها ها و نانو سیلیسمیکروسیلیس

 استفاده. است افزایش به رو پیشرفته هایکشور ها درمیکروسیلیس از بتن استفاده دوام افزایش و مکانیکی برای بهبود خواص

 هیدراتاسیون از ناشی ترکهای کاهش: توان بهآن جمله می از باشد کهزیادی می بسیار فواید دارای بتن در هاکروسیلیسمی از

 مصرف مزایای دیگر از. اشاره کرد باال مقاومت به یابیدست و اسیدی هایها، بارانسولفات حمله مقابل در بهتر دوام سیمان،

 موارد از. باشدمی ساحلی مناطق در بویژه بتن در کلر نفوذ عمق کاهش نتیجه در و رکل هاییون تحرک کاهش میکروسیلیس

 فونداسیون ساخته، پیش قطعات و هاستون ها،شمع دریایی، هایاسکله ساخت به مربوط هایریزیبتن در توانمی آن مصرف

 نانو برد. افزودن نام دارند قرار هاسولفات و کلر یون بویژه شیمیایی حمالت معرض در که بتنی هایسازه کلیه و آالت ماشین

داخل  آب پذیری نفوذ کاهش و گیرش بتن زمان خمشی، کاهش و کششی فشاری، هایمقاومت افزایش موجب بتن به سیلیس

. (Konstantin Sobolev & Gutiérrez, 2005)است  شیمیایی حمالت عوامل برابر در افزایش مقاومت بتن نیز و بتن

گردد همچنین افزودن نانو ذرات سیلیس به بتن موجب کاهش زمان هدیراتاسیون آن و باال رفتن پیک دمایی هیدراتاسیون می

(Singh et al., 2013). 

تواند دو واکنش مکانیکی محتمل در هنگام هیدراتاسیون بتن در حضور ذرات نانوسیلیکا وجود دارد. هیدراتاسیون سیمان می

2در حضور ذرات نانوسیلیکا شتاب پیدا کند. هنگامی که نانوسیلیکا به ذرات سیمان اضافه می گردد، 

2 4H SiO   شکل گرفته و با
2Ca  هیدارت  –سیلیکات  –کند که موجب تولید کلسیم موجود شروع به واکنش می(H-S-C) گردد. سپس ایناضافی می  

کنند. ایفا می C-S-Hدرون آب بین ذرات سیمان پخش شده و نقش منبعی را برای ایجاد فاز فشرده   C-S-H ذرات ایجاد شده

کند. تشکیل تعداد زیادی از این ذرات موجب های بتن کمک میردن خلل و فرجبه عنوان عاملی به پرک C-S-Hتشکیل فاز 

 .(Singh et al., 2013) (10  شکل)( 15  شکل)گردد شتاب بخشیدن در زمان هیدراتاسیون بتن می

 مقدار همین ولی با افزودن درصد افزایش یافته 20بتن به میزان  فشاری  سیلیس، مقدار مقاومت نانو درصد 15با افزودن 

با اضافه  . حتی(Li et al., 2004)یابد می افزایش درصد 10بتن به میزان  فشاری سیلیس در مقیاس میکرون، مقاومت

 و مقاومت خمشی به میزان درصد 15 درصدی، مقاومت فشاری به اندازه 20/5 کردن نانو سیلیس به مقدار بسیار کمی برابر

 . (K Sobolev et al., 2009)یابد می افزایش درصد 20

 

 

 (Hosseini et al., 2015).حفره 4. اترینگایت H-S-C 2 .2Ca(OH) 3. 1. حضور محصوالت مختلف هیدراتاسیون در بتن 14  شکل
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دهد. در این روزگی نشان می 28بتن خود تراکم را در شرایط مختلف و در سن ای بین تنش فشاری برای مقایسه (10  شکل)

بتن خود   بیانگر SMبیانگر بتن خود تراکم حاوی نانو ذرات سیلیکا،  SNبیانگر بتن خود تراکم بدون ماده افزودنی،  Sشکل 

  شکل)باشد. مطابق و نانوسیلیکا می بیانگر بتن خودتراکم حاوی ذرات میکروسیلیکا  SMNتراکم با ذرات میکرو سیلیکا و 

( مقاومت فشاری بتن خودتراکم اندکی کاهش می یابد در صورتی که با افزدون ذرات SNبا افزودن ذرات نانو سیلیکا ) (10

( مقاومت فشاری بتن خود تراکم افزایش می SMN( و یا با افزودن توام ذرات میکرو سیلیکا و نانو سیلیکا )SMمیکرو سیلیکا )

باشد ( میSMNیابد. بیشترین میزان افزایش مقاومت فشاری مربوط به بتن های خود تراکم دارای ذرات میکرو و نانو سیلیکا )
(Maghsoudi & Arabpour Dahooei, 2009) 

 

 

 (Singh et al., 2013)بتن با عملکرد باال و بتن با تکنولوژی نانو ذرات . واکنش هیدراتاسیون در بتن سنتی، 15  شکل
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( )بتن = D( )بتن خشک = W)بتن خیسانده شده روزگی  28. مقایسه تنش فشاری برای حاالت مختلف بتن خود تراکم در سن 16  شکل

 D =)(Maghsoudi & Arabpour Dahooei, 2009)ی سولفات سدیم قرار داده شده درمحلول پنج درصد

 نانو ذرات اکسید آهن

بتن  پژ.هشی بر روی افزودن نانو ذرات اکسید آهن بر ویژگی (Khoshakhlagh et al., 2012)خوش اخالق و همکاران 

درصدی، موجب  5ها دریافتند که افزایش درصد وزنی نانو ذرات اکسید آهن، برای مقادیر بیش از خود تراکم انجام دادند. آن

تواند گردد. آنها همچنین دریافتند که این نانو ذرات میافزایش مقاومت فشاری، ترک خوردگی و پیچشی بتن خود تراکم می

 5فزایش مقاومت بتن در برابر نفوذ آب شود، که این حالت برای درصدهای وزنی باالی ای عمل کرده و باعث اهمچون پرکننده

 دهد.درصد رخ می

 

 تیتانیوم اکسید نانو

 ندگی بتن،کنتمیز خود خاصیت بر عالوه (17  شکل) تیتانیوم اکسید دی ذرات نانو از تحقیقات ثابت کرده است که استفاده

استفاده از این  همچنین .(Jayapalan et al., 2009) گرددگیرش بتن می زمان کاهش و هیدراتاسیون سرعت افزایش باعث

  شکل) . (Li et al., 2007) (H. Li et al., 2006)شود می بتن مقاوت فشاری و خمشی مقاومت افزایش نانو ذرات باعث

دهند. همانطور که مشخص است، با اضافه را نشان می خود تراکم تاثیر اضافه نمودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم به بتن (18

گردد. این امر موجب بهبود های داخلی بتن کوچکتر مییافته و حفره نمودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم، ریز ساختار بتن بهبود

 .(Jalal, Fathi, et al., 2013) گرددخواص مکانیکی و دوام بتن می

 

 
 (Jalal, Ramezanianpour, et al., 2013)نمایی از نانو ذرات اکسید تیتانیوم . 17  شکل
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 روزه 7بتن  روزه 91بتن 

  

  
:  b: درصد وزنی صفر() aنانو اکسید تیتانیوم بر ساختار بتن خود تراکم ) ختلف ذراتدرصدهای م . مطالعه تاثیر افزودن18  شکل

 (Jalal, Fathi, et al., 2013)درصد وزنی چهار(

 

 
. تغییرات مقاومت فشاری نسبت مقاومت ترک خوردگی در حضور درصدهای متفاوتی از نانو ذرات اکسید تیتانیوم در بتن خود 19  شکل

 (Jalal, Fathi, et al., 2013)تراکم 

 

را بر اساس درصدهای مختلف نانو فشاری بتن  مقاومت ترک خوردگی بتن، با تغییرات مقاومتتغییرات  رابطه بین( 19  شکل)

نتیجه گیری می شود که با افزایش میزان درصد نانو ذرات  ذرات اکسید تیتانیوم از صفر تا پنج درصد نشان می دهد که از آن

یابد ولی بعدا از این مقدار افزایش، قدری درصد، در ابتدا میزان تنش ترک خوردگی، افزایش میاکسید تیتانیوم از صفر تا پنج 

های فشاری با تغییر درصد نانو ذرات اکسید تیتانیوم، در میزان تنش فشاری تغییری بوجود شود. اما در مورد تنشکاسته می

 .(Jalal, Fathi, et al., 2013)آید نمی

a 

b 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

17 

 

 نانو اکسید آلومینیوم 

تجربه ثابت  شود.می بتن االستیسیته ی مدولمالحظه قابل افزایش باعث بتن مخلوط به آلومینیوم اکسید ذرات نانو افزودن

 ولی کندمی پیدا افزایش درصد 153 بتن به اندازه االستیسیته مدول آلومینیوم، اکسید نانو درصد 0 افزودن با کرده است که

. نظری و ریاحی تاثیر اضافه نمودن نانوذرات اکسید (Z. Li et al., 2006)ندارد  بتن مقاومت بر روی ایمالحظه قابل تاثیر

آلومینیوم را بر هیدراتاسیون بتن مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که اضافه نمودن این ذرات موجب کاهش حرارت 

درصد وزنی از نانو ذرات  3گردد. به طوری که با افزودن آزاد شده و شتاب بخشی به پیک زمانی آزاد شدن این حرارت می

. نظری و ریاحی تاثیر کار (Rashad, 2013)اد شده بیشترین افت را خواهد داشت اکسید آلومینیوم به بتن، مقدار حرارت آز

درصدی مورد مطالعه قرار  2و  0/1، 5/1، 0/5های وزنی رات اکسید آلومینیوم را برای نسبتپذیری بتن اصالح شده با نانوذ

گردد. همانطور نتایج حاکی از آن بود که افزایش میزان نانو ذرات اکسید آلومینیوم موجب کاهش کار پذیری بتن میدادند و 

 ,Rashad)دهد یزان اندکی کارپذیری بتن را کاهش میکه از شکل مشخص است، استفاده از حداقل میزان استاندارد آب، به م

2013). 

 

 روزه 7بتن  روزه 3بتن  روزه 1بتن  

0% 

   

2% 

   

4% 

   
 (Barbhuiya et al., 2014). تاثیر افزایش درصد نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر ساختار بتن 21  شکل

دهد، همانطور که انتظار می رفت، تاثیر افزایش درصد نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر ساختار بتن را نشان می (25  شکل)

 .(Barbhuiya et al., 2014)گردد جب افزایش تراکم آن میبتن مو افزایش درصد نانو ذرات اکسید آلومینیوم در
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 هاالیاف های کربنی و نانونانو لوله

  کردن مسلح برای تکنولوژی نانو اصلی هایگزینه عنوان به( CNFs) کربنی هایرشته نانو و( CNTs) کربنی هایلوله نانو

 مشخصات عالی و کششی مقاومت کنار در مواد، نانو این باالی بسیار مقاومت و االستیسیته مدول شوند.مطرح می هاسیمان

. دهدمی ساختمانی نشان مصالح جدیدی از نسل ایجاد برای را هاآن مطلوب توانایی ها،یایی آنشیم و الکتریکی فرد به منحصر

 الکترومغناطیس امواج برابر در محافظت ها،ترک گسترش برابر در مقاومت مکانیکی، مشخصات بهبود به مواد نانو این از استفاده

 بسیار هالوله نانو برخالف کربنی هایرشته نانو .(21  شکل) دگردمنجر می سیمانی مصالح در خود ترمیمی قابلیت ایجاد و

 هالوله نانو برخالف هاآن تمام شده بوده و هزینه ترراحت هاآن فرآوری همچنین شوند ومی توزیع سیمان مخلوط در ترراحت

-آن یکنواخت امکان توزیع عدم این نانو مواد، مشکالت اصلی از . یکی(Sanchez & Sobolev, 2010)است  ترپایین بسیار

 است و مشکل دیگر این نانو مواد مواد نانو این باالی رونید جاذبه و هاآن باالی بسیار گریزی آب به دلیل سیمان مخلوط در ها

 . (Makar et al., 2005)است  سیمان خمیر با هاآن بین مناسب چسبندگی عدم

 

 
 (Makar et al., 2005)های کربنی . ترمیم ترک در بتن حاوی نانو لوله21  شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

در این پژوهش، به منظور بهبود عملکرد بتن خود تراکم، اثر اضافه کردن مواد افزودنی صنعتی )ضایعات صنعت فوالد، سیلیکا 

ها و نانو اکسیدهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نگ مرمر( و نانو ذراتفوم، پودر بازالت، پودر سنگ آهک، خاکستر، پودر س

 باشد:نتایج حاصله به شرح ذیل می

 

 به کار بردن همچنین،  گرددمیتر کارپذیری آن مطلوب بهتر وخود تراکم مپ بتن با استفاده از ضایعات صنعت فوالد، اسال

 دهد.بتن را افزایش میبه  مواد فوق روان کننده، مقدار استفاده از خاکستر

  مقاومت  یزانافزایش درصد هریک از مواد افزودنی صنعتی ) همچون ضایعات صنعت فوالد، سیلیکا فوم و خاکستر(، مبا

  کند.خود تراکم کاهش پیدا میفشاری بتن 

 خواهد یافت.یم افزایش با افزایش درصد مواد معدنی مختلف در بتن خود تراکم، مقاومت بتن در برابر محلول سولفات منیز 
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 مقاومت ، میزان مقاومت فشاری بتن افزایش، نفوذ پذیری آب در بتن کاهش و به بتن خود تراکم با افزودن نانو ذرات رس

 یابد.بتن حاصله در بتن نفوذ کلریدها کاهش می

 ،زمان گیرش بتن کاهش  با افزودن نانو ذرات سیلیس به بتن خود تراکم، میزان مقاومت فشاری، کششی و خمشی افزایش

 خواهد یافت.و نفوذ پذیری آب داخل بتن کاهش 

  پیدا با اضافه کردن نانو ذرات اکسید آهن به بتن خود تراکم، مقاومت فشاری، خمشی و قابلیت خود ترمیمی بتن افزایش

 کند.می

  زایش، سرعت هیدراتاسیون افزایش نانو ذرات اکسید تیتانیوم در بتن خود تراکم، مقاومت فشاری و خمشی بتن افکاربرد با

 یابد.و زمان گیرش بتن کاهش می

  ولی بر  یافتهبا افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم به بتن خود تراکم، مدول االسیسیته بتن به میزان قابل توجهی افزایش

 روی مقاومت فشاری بتن اثری ندارد.

 کربنی در بتن خود تراکم، مقاومت در برابر گسترش ترک در بتن بیشتر  هایهای کربنی و نانو الیافبا به کاربردن نانو لوله

 گردد.می
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