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 چکیده 

از آنجایی که سازه های بتنی در ارتباط مستقیم با شرایط جوی و عوامل مخرب محیطی هستند، موضوعات 

مرتبط با عمرمفید و دوام آن ها همواره مورد توجه محققین بوده است. یکی از موضوعاتی که بیشترین اثر 

و مرطوب داشته است، چرخه های متوالی یخبندان و  تخریبی را بر سازه های بتنی در محیط های سرد

ذوب می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر چرخه های یخبندان و ذوب بر دوام بتن حاوی ذرات 

بوده است. نانو دی اکسید تیتانیوم یا تایتانیا پودر سفید رنگی می باشد که ( 2Tioنانو دی اکسید تیتانیوم )

رنگدانه سفید استفاده می شود و در سه فاز کریستالی آناتاز، روتایل، بروکیت موجود در صنعت به عنوان 

است و می تواند نور فرابنفش را جذب کند. اثرات  می باشد که فاز آناتاز آن دارای خاصیت فوتوکاتالیتیک

بتنی شرایط یخبندان را می توان از سنجش افت مقاومت فشاری، همچنین تغییرطول، وزن نمونه های 

و چهار طرح 35.0( و برابرw/cبررسی نمود. برای این منظور نمونه های بتنی با نسبت آب به سیمان ثابت )

درصد جایگزین وزنی مواد سیمانی شدند.  .،.3،5،05نسبت های  ( باTio2اختالط که در آن نانو ذرات)

نه ها مطابق با استاندارد عدد نمونه بتنی ساخته شد. نمو 03بدین ترتیب چهار طرح اختالط در قالب 

ASTM-C666-B  تحت آزمایش یخبندان و ذوب قرار گرفتند. برای مقایسه طرح های اختالط در برابر

یخبندان، تغییرات وزن، طول، مقاومت فشاری نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در شرایط یخبندان مورد 

( به بتن در 2Tioرات نانو دی اکسید تیتانیوم )بررسی قرار گرفت. در این تحقیق نشان داده شد، افزودن ذ

روزگی افت مقاومت فشاری را در پی داشته اما افزودن این ذرات به بتن سبب افزایش و بهبود 52ابتدا سن 

 دوام بتن در برابر پدیده ی یخبندان و ذوب به میزان قابل توجهی می شود. 

 

 (، چرخه های یخبندان و ذوبTio2دوام بتن، نانو دی اکسید تیتانیوم)واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

بتن یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی در سطح جهان است که در شرایط مختلف جّوی در ساختمان ها مورد    

استفاده قرار می گیرد، استفاده ی نامناسب از بتن در شرایط دمایی زیر صفر درجه باعث بروز تراکم نامناسب در بتن و در 

ترک خوردگی و تخریب سازه ها می شود. با افزایش خرابی در سازه های بتنی، نیاز به تعمیر و یا جایگزینی در سازه نهایت 

ایجاد می گردد که این عمل باعث افزایش هزینه ها و مشکالت دیگر برای استفاده کنندگان ساختمان های بتنی می شود. 

نی، قرارگیری آن در معرض چرخه های یخ زدن و ذوب شدن است. این نوع یکی از بزرگترین تهدیدها برای دوام سازه های بت

خرابی در مناطق سردسیر ایران به خصوص در مناطق غربی و شمال غربی بسیار رایج است، همین امر سبب شده است 

ها منجر به تولید  تحقیقات مختلفی برای افزایش کیفیت و دوام بتن در شرایط دمایی زیر صفر درجه انجام گیرد که نتیجه آن

انواع افزودنی های نانو شده است. چالش تخریب و کم دوام بودن بتن در دمای زیر صفر درجه باعث شده است نانو مواد به 

عنوان یک عامل تعدیل کننده این چالش ها در صنعت ساختمان سازی معرفی شود. با توجه به چهار فصل بودن کشور 

ریزی در پروژه های ساختمانی و یا جایگزینی با ماده ای دیگر باید به این نکته آگاه بود که در عزیزمان و عدم امکان توقف بتن 

افزایش حجم می دهد.  %9هنگام بتن ریزی در هوای سرد، آب موجود در بتن در هوای سرد، یخ می زند و آب در اثر یخ زدن 

باشد، فضای کافی برای این افزایش حجم وجود  %7/99در صورتی که درجه اشباع بتن بیش از درجه اشباع بحرانی یعنی 

ندارد، که این خود به تولید تنش منتهی می شود. در صورتی که تنش تولید شده در اثر تغییر فاز آب از مایع به جامد از 

شکل و ترک های خطی وخرابی  Dمقاومت کششی بتن فراتر رود، خرابی هایی شامل خرابی های ظاهری مانند ترک های 

 ای درونی بتن مانند کاهش مدول االستیسیته در بتن ظاهر می شود.ه

دوام بتن را می توان از جنبه های گوناگون بررسی کرد که در اینجا به بررسی دوام بتن حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم 

(Tio2 در برابر چرخه های یخبندان و ذوب پرداخته شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته ) مشخص شده است که با

 استفاده از فناوری نانو می توان خواص مکانیکی و فیزیکی و دوام بتنی را بهبود بخشید.

 (.Jalal,2013 در تحقیقاتشان عنوان کردند افزودن این نانو ذره به بتن سبب بهبود خواص خود تراکمی سیمان ومیکرو )

، در بتن سبب تسریع در هیدراتاسیون، کاهش منافذ مضر Tio2 انو ساختار بتن می گردد به نحوی که افزایش میزان درصد ن

و افزایش چگالی بتن و که خود سبب افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن و همچنین افزایش مقاومت در برابر نفوذ و 

له سولفاتی و کلراید نفوذناپذیری که خود عاملی به جهت مقاومت در برابر نفوذ یون کلراید و افزایش مقاومت بتن در برابر حم

 می شود که می توان از این بتن در سازه های دریایی به منظور حفاظت و تقویت از خوردگی استفاده کرد 

(Behfarnia,2013 طی تحقیقاتی دریافتند افزودن ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم)Tio2  به بتن سبب ایجاد خاصیت خود

توان در بتن رویه پیاده روها و همچنین ر و تصفیه کنندگی در سطح بتن شده که میتمیز شوندگی، آالینده زدایی، ضد مه، غبا

های تهویه تونل ها و آلودگی هوا و سایر مزایای آن دارای توجیه زیرگذرها و بتن رویه ی تونل ها با توجه به هزینه باال ی روش

هبود استحکام خمشی بتن خود تراکم و بازیابی اقتصادی می باشد ، افزایش درصد جذب آب ،همچنین این ذرات قادر به ب

اثرات منفی روان کننده ها می باشد. برای تعیین دوام بتن در برابر یخبندان روش های آزمایش متعددی وجود دارد که 

است. هدف اصلی این پژهش، استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان  ASTM – C666دستورالعمل های مهمترین آن ها

و تکنولوژی بتن به منظور افزایش دوام و پایایی بتن می باشد. به طوری که افزودن نانو دی اکسید تیتانیوم به بتن منجر سازی 

به تولید بتن خود تمیز شونده و آالینده زدا می شود و سبب افزایش دوام و پایایی آن در برابر چرخه های متوالی یخبندان و 

 ذوب و یخ شود. 
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 روش تحقیق 
پرداخته و سپس با آنالیز  ASTM C666ن تحقیق به بررسی دوام بتن در برابر پدیده یخبندان و ذوب مطابق آئین نامه در ای

ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم که  %.و  %.05، %5، %3نتایج بدست آمده از آزمایشات و مقایسه نمونه های حاوی درصدهای 

قرار گرفته اند، با نمونه هایی که بدون  033، 9.3، 933، 3. ی به تعدادیدر چرخه ها جایگزین بخشی از سیمان شده اند و

آزمایش ذوب وانجماد بر اساس دو روش برای تعین مقاومت .شده استقرار گرفتن در شرایط یخبندان آزمایش شده پرداخته 

 نمونه های بتنی در برابرچرخه های ذوب و انجماد صورت می پذیرد.

 ریع در آبذوب و انجماد س:  A روش

 : ذوب شدن در آب و یخ زدن در هوا Bروش 

 هر دو روش برای بررسی خواص بتن در سیکل ذوب و انجماد کاربر دارد.

ساعت در نظر گرفته شد  0انجماد به مدت -استفاده شد، هر چرخه ذوب ASTM-C666-Bدر این پژوهش که از روش 

در داخل آب طی ذوب قرار داده شدند. بعد از اتمام چرخه های  ساعت 9ساعت به حالت انجماد و  0که نمونه ها به مدت 

 یخبندان و ذوب میزان تخریب نمونه ها با معیارهای مختلفی سنجیده می شود که شامل موارد ذیل است:

 نشان دهنده تخریب است.  93تغییر در مقاومت فشاری: افت بیش از % -

ریب است در صورتی که جدا شدن قطعاتی از نمونه با چشم نشان دهنده تخ .تغییر در وزن نمونه: افت بیش از % -

 رویت شود به شرط قابل توجه بودن می توان حکم به تخریب نمونه داد.

 موارد کنترل طرح شامل موارد ذیل بودند:

 کنترل تغییرات وزن:

های مورد نظر نیز در چرخهدر این پژوهش به منظور بررسی تاثیر چرخه ها بر روی نمونه ها میزان تغییرات وزن نمونه ها 

اندازه گیری و ثبت می شدند، برای اندازه گیری اوزان نمونه ها از ترازوی دیجیتال موجود در آزمایشگاه استفاده و برای 

 استفاده شد:  9محاسبه تغییرات وزن نمونه ها در چرخه های مختلف از فرمول 
Mc = (Mo-Mt) /Mo 

Mo   رم :وزن اولیه نمونه بر حسب کیلوگ  

Mt وزن نمونه بعد از انجام چرخه های ذوب و یخ بر حسب کیلوگرم :    

    Mc تغییرات وزن :    

 تغییرات مقاومت فشاری:

دهد های داخلی رخ میهای بتنی در مناطق سردسیر، پوسته پوسته شدن مصالح بتنی عمدتاً به دلیل رشد ترکبرای سازه

دهد، ها رخ میاند. افت مقاومت نیز در حین این چرخهو یخبندان ایجاد شده های سریع ذوبکه این فرایند به دلیل چرخه

های گیری خصوصیات مکانیکی بتن بعد از چرخهشود. در نتیجه اندازهکه بصورت چشمگیری در آنها روند افت مشاهده می

مگاپاسکال در هر  .35تا  355اری ها با نرخ بارگذرسد. آزمایش بارگذاری بر روی نمونهذوب و یخبندان ضروری به نظر می

ای به های استوانهصورت گرفته است و مقاومت فشاری آنها با تقسیم کردن مقدار بار نهایی به سطح مقطع نمونه دقیقه

 دست آمده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 تجهیزات مورد استفاده در انجام آزمایشات شامل موارد ذیل بوده است:

حوضچه آب، دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری، ابزار تست اسالمپ، ترازوی دیجیتال، کولیس، دماسنج دیجیتالی، فریزر، 

 بتونییر آزمایشگاهی، قالب و کوبه تراکم
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 مشخصات مصالح مصرفی نیز به شرح ذیل بوده است:

 سنگدانه ها: 

که قبل از ساخت  %5/3و درصد جذب آب  3kg/m 9593 یله خوردهو وزن خشک م 5/.5میلیمتر و چگالی  55حداکثر اندازه 

 نمونه ها، درشت دانه ها کامالً شسته تا سطح آن عاری از مواد مضر گردید.

 ریزدانه ها:

 بود. 9/3و درصد جذب آب برابر  7/5.و چگالی  90/5با مدول نرمی  ]ASTM-C33 ].0مطابق با دانه بندی مجاز 

 سیمان:

ASTM-مطابق استاندارد  3T/m 9./0 کارخانه قائن استان خراسان رضوی بوده با وزن مخصوص IIپ سیمان پرتلند تی

C150 .بود 

 آب:

 ،آب شرب و شیرین شهر بیدخت بود.ASTM C 1602آب مورد استفاده در ساخت نمونه ها مطابق استاندارد 

 (:Tio2نانو دی اکسید تیتانیوم )

ساخت  nm  9در فاز آناتاز به قطر %99/99با خلوص  2Tioدر این پژوهش نانو  نانو دی اکسید تیتانیوم مورد استفاده

نیز  9 خصوصیات فیزیکی شیمیایی پودر نانو را نشان می دهد. شکل 9 می باشد. جدول 9مؤسسه تحقیقات نانو مواد آمریکا

 را نشان می دهد. 2Tio( از نانو ذرات SEMتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی)

 
 2Tioخصوصیات نانو ذرات  : 9جدول 

 ماده (nmقطر) (gr2m/سطح ویژه) (3gr/cmچگالی ظاهری) خلوص )%( فاز

Anatase 99.9% 0.04 – 0.06 240 ± 50 1  2نانو ذراتTio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Tio2 ( از نانو ذرات SEM:  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی) 9 شکل 

 

                                                           
1 - US Research Nanomaterials, Inc. 
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 :سازی نمونه ها طرح اختالط، ساخت، عمل آوری و آماده

( با آب این ذرات همراه سیمان کامال مخلوط و سپس با 2Tioبا توجه به عدم محلول شدن نانو دی اکسید تیتانیوم )

 سنگدانه ها قبل از اضافه کردن آب در داخل میکسر کاماًل با یکدیگر مخلوط شدند.

دی اکسید  %.، %.05، %5، %3بوده که به ترتیب  0T ،2T ،3.5T ،5Tنمونه های ساخته شده در این پژوهش به ترتیب 

 تیتانیوم به نسبت وزنی جایگزین سیمان شده است.

 استفاده شده است. ACI 5مطابق با آئین نامه 5ی بتنی از طرح اختالط جدول برای ساخت کلیه نمونه ها
 :  مشخصات طرح اختالط ها 5 جدول

 (3Kg/mوزن مصالح )
 اسالمپ

(cm) 

نسبت وزنی نانو 

-دی

اکسیدتیتانیوم 

 به سیمان

نسبت آب 

به سیمان 

(W/C) 

 نام طرح
نانو 

2Tio 
 دانهدرشت

6-11 
 دانهدرشت

6-11 

ماسه 

(0-6) 
 سیمان

(  Lit)آب

(Kg) 

0 250 550 1020 300 159 6.8 0 % 0.53 0T 

6 250 550 1020 294 159 5 2 % 0.53 2T 

10.5 250 550 1020 289.5 159 4.2 3.5 % 0.53 3.5T 

15 250 550 1020 285 159 3.9 5 % 0.53 5T 

ضربه بوسیله کوبه تراکم  .5الیه انجام گرفت که در هر الیه تعداد  0و در  mm9.3×9.3×9.3 نمونه گیری برای قالب های 

 55 - 50ساعت درون قالب بوده و در دمای  50مخصوص به صورت ثابت وارد شد. تمامی نمونه ها پس از ساخت به مدت 

روز عمل  52ساعت قبل از آزمایش )که هر نوع آزمایش پس از  5درجه سانتیگراد از قالب خارج شده و به منظور عمل آوری تا 

درجه سانتیگراد قرار گرفته شدند. به منظور دقت در کار به ازای هر  55 ~ .5 ±5حدود  آوری می باشد( داخل آب با دمای

نمونه و در   5، تعداد %.، %.05، %5، %3با درصد های  033، 9.3، 933، 3.، 3آزمایش یخبندان و ذوب شامل چرخه های 

 سانتیمتر ساخته شدند. .9×.9×.9عدد نمونه مکعبی  03مجموع 

درصد روی نمونه های مکعبی  .، 0/.، 5، 3روزه در چرخه صفر روی درصدهای 52در این پژوهش آزمایش مقاومت فشاری 

 تحت آزمایش دوام در برابر یخ زدگی و ذوب قرار گرفتند. انجام شد و بقیه نمونه ها نیز

 

 یافته ها

( شامل تغییرات وزن Tio2در این قسمت نتایج آزمایش های انجام شده در مورد بتن حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم )

 و مقاومت فشاری که بعنوان پارامترهای بررسی دوام مورد بررسی قرار گرفتند ارایه می شود:

 

 نتایج تغییرات وزن:

در این قسمت نتایج تغیرات وزن بصورت نمودارهای درصد افت وزن نمونه های مختلف در طی چرخه های یخبندان و 

 ذوب گزارش می شود:

 

 
 

                                                           
2 - ACI - 211 
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 و ذوب درچرخه های یخبندان T%0 : نمودار درصد کاهش وزن نمونه های  5شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 و ذوب درچرخه های یخبندان  T2%وزن نمونه های : نمودار درصد کاهش  0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 و ذوب درچرخه های یخبندان  T3.5%: نمودار درصد کاهش وزن نمونه های  0شکل 
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 و ذوب درچرخه های یخبندان  T5%: نمودار درصد کاهش وزن نمونه های  .شکل 

 

ییرات آن ها می توان دریافت که با افزایش میزان چرخه های یخبندان و پس از بررسی نتایج حاصل از اوزان نمونه ها و تغ

ذوب نمونه ها، میزان کاهش وزن نمونه ها رو به افزایش می باشد. همانطور که در قسمت قبل نیز ذکر شد، افزایش تعداد 

 بدنبال خواهد داشت.چرخه ها به تدریج تخلخل نمونه های بتنی را افزایش داده و در نتیجه کاهش وزن بیشتری را 
توان دریافت که نمونه باتوجه به نمودار ها و مقایسه تغییرات وزن نمونه ها با درصدهای متفاوت در چرخه های مختلف می

( بیشترین کاهش وزن را در برابر افزایش چرخه ها از خود نشان می دهد به طوری Tio2های فاقد نانو دی اکسید تیتانیوم )

 می باشد. %9تغییرات وزن آن نزدیک به ،  033که در چرخه 

با افزایش میزان نانو دی اکسید تیتانیوم به بتن کاهش وزن نیز کاهش یافته که افزایش مقاومت در برابر پوسته پوسته 

( و Tio2نانو ) %.05شدن را نیز در پی داشته، البته بین سه درصد متفاوت کمترین کاهش وزن مربوط به نمونه های حاوی 

 می باشد. %.سپس 

گیرد به طوری که در سازه های توان گفت کاهش وزن نمونه ها بدلیل پوسته پوسته شدن آن ها صورت میبه طور کلی می

بتنی واقعی، سطوح آن ها زمانی که در معرض ذوب و یخبندان ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار می گیرند به طور واضح و 

های ذوب و یخبندان در آزمایشگاه بسیار شدیدتر از مقداری است جه به اینکه نرخ چرخهمشخص پوسته پوسته می شوند.با تو

افتد، بنابراین مقدار پوسته شدن نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی شدیدتر و بیشتر از شرایط که در محیط طبیعی اتفاق می

ورقه شدن و پوستگی مشاهده می شود که  mm 9واقعی است به طوری که در سطح نمونه های آزمایشگاهی حدودا به عمق 

( با میزان تخلخل و نفوذپذیری Tio2این امر می تواند با طراحی بتن هایی حاوی درصد هایی از نانو دی اکسید تیتانیوم )

 کمتر، کاهش یابد.

 نتایج تغییرات مقاومت فشاری:

، درصد وزنی جایگزین سیمان و  .،  .05،  5،  3( با Tio2دراین نمونه های ساخته شده حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم )

روزه و در  52عدد در سن  2عدد نمونه ساخته شده تعداد  03نسبت آب به سیمان ثابت مورد آزمایش قرار گرفتند. در ادامه از 

و ذوب به عدد آن را در فرآیند چرخه های متوالی یخبندان  05شرایط بدون قرارگیری در چرخه های یخبندان و ذوب و تعداد 

، چرخه قرار داده و در موعد مقرر نسبت به اندازه گیری پارامترهای گفته شده و مقاومت  033،  9.3،  933،  3.میزان 

 آمده است. 5فشاری نمونه ها اقدام گردید که میانگین نتایج حاصل از مقاومت فشاری آن ها در شکل 
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 ومت فشاری نمونه ها در چرخه های یخبندان و ذوب: نمودار تغییرات مقا 5شکل 

( به بتن، میزان مقاومت فشاری ابتدایی بتن رو Tio2در نمونه های شاهد با افزایش میزان درصد نانو دی اکسید تیتانیوم )

هش درصد کا 9950و  0به کاهش حرکت می کند که دلیل آن جایگزینی این ماده با سیمان می باشد که تاثیری در حدود 

 بجای سیمان گذاشته است. Tio2نانو  .و % .05مقاومت ابتدایی به ازای جایگزینی به ترتیب %

( مشاهده نشده است بلکه مقاومت فشاری Tio2نانو مواد ) 5این کاهش در مقاومت ابتدایی بتن در نمونه های حاوی %

 وده است.افزایش همراه ب .95( با Tio2%ابتدایی آن نسبت به نمونه ی فاقد نانو )

در مناطقی که تاثیر چرخه های متوالی یخبندان و ذوب بر بتن مدنظر نباشد مانند مناطق گرمسیر ایران، این درصد 

افزایش مقاومت بتن می تواند کارآمد و مفید باشد که بتن هم خواص خودتمیزشوندگی را دارا باشد و هم از مقاومت آن کاسته 

 نشود.

( بر دوام بتن و افزایش مقاومت آن در برابر چرخه های یخبندان و ذوب را Tio2اثر افزودن نانو )با توجه به نمودار می توان 

مشاهده کرد به طوری که با افزایش میزان درصد این نانو مواد به بتن، میزان مقاومت آن ها نیز دربرابر چرخه های یخبندان و 

 ذوب رو به بهبودی حرکت کرده است.

( با افزایش میزان درصد نانو مواد در عین کاهش مقاومت اولیه به مقدار ناچیز، دارای Tio2مواد ) نمونه های دارای نانو

شروع  033تا  9.3افزایش مقاومت و بهبود دوام در برابر چرخه های یخبندان و ذوب می باشند و افت مقاومت آن ها از چرخه 

بیان کننده درصد  0های فاقد این نانو مواد می باشد. جدول بسیار کمتر از نمونه  033و افت مقاومت آنها نیز در چرخه 

 تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها در برابر چرخه های یخبندان و ذوب می باشد.
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 : درصد تغییرات مقاومت فشاری بعد از چرخه های یخبندان و ذوب نسبت به شاهد 0جدول 
 

 

 مقدار میانگین تغییرات مقاومت فشاری )%(
تلف نانو درصدهای مخ
Tio2 

 چرخه 3. چرخه 933 چرخه 9.3 چرخه 033

- 7.49 - 5.10 - 2.70 - 1.90 T0 % 

+ 1.04 + 2.29 + 6.99 + 5.49 T2 % 

- 4.6 - 2.45 + 7.59 + 5.60 T3.5 % 

- 2.51 + 7.60 + 4.76 + 3.99 T5 % 

ذوب متعلق به نمونه های فاقد نانو دی  چرخه یخبندان و 033می توان دریافت که بیشترین افت مقاومت فشاری پس از 

نانو  .و سپس نمونه های حاوی % .05( می باشد و پس از آن بیشترین افت را نمونه های حاوی Tio2%اکسید تیتانیوم )

(Tio2.دارند ) 

ه که چرخه یخبندان و ذوب بود 033افزایش مقاومت پس از  9530نانو دی اکسید تیتانیوم دارای %  5نمونه های حاوی %

 می توان آن را درصد بهینه افزودن این نانو مواد به بتن دانست.

درصد نانو مواد دی اکسید تیتانیوم تا  .البته باید به این نکته توجه داشت که هیچ نوع نمونه ای مانند نمونه های حاوی %

 افزایش مقاومت هرچند به مقدار کم را نداشته اند. 9.3چرخه 

 

 گیریبحث و نتیجه
روزگی افت مقاومت را بدنبال دارد اما  52( اگرچه در ابتدا سن Tio2ور کلی افزودن ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم )به ط

افزودن آن به بتن سبب افزایش و بهبود دوام بتن در برابر چرخه های یخبندان و ذوب می گردد و می توان از این نوع بتن در 

ه نمود.استفاده از این نوع بتن با توجه به شرایط ویژه و ویژگی های خاصی که مناطق سردسیر کشور و مناطق غربی استفاد

دارد در سازه های زیرگذر و روگذر، پل های جاده ها، با توجه به دوام بهتر در برابر یخبندان و خاصیت آالینده زدایی توصیه 

نمونه ها، کاهش سرعت از دست دادن مقاومت  ( افزایش مقاومت فشاریTio2افزودن ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم) می گردد.

فشاری در برابر چرخه های متوالی یخبندان و ذوب را در پی داشته، درصد بهینه افزودن این ذرات نانو به بتن، به منظور 

 5افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان و ذوب با توجه به داشتن کمترین افت مقاومت فشاری می توان نمونه های حاوی 

 ( دانست.Tio2درصد نانو دی اکسید تیتانیوم)

 به منظور مطالعات آتی پیشنهادات ذیل ارایه می گردد:

 ( بر دوام بتن های بازیافتی بررسی شود.Tio2تاثیر افزودن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم )

 اکم بررسی شود.( بر دوام بتن های خود مترTio2تاثیر استفاده از ذرات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم )
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