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عملکرد این سطوح در حذف گونهای از جلبکها
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دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران و نقشهبرداری رشته سازه ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته
سیدحسام مدنی



استادیار ،دانشکده عمران و نقشهبرداری رشته سازه ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته
حکیمه منصوری
دانشیار ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
همگام با توسعه فناوری نانو در رشتههای مختلف ،در چندین سال اخیر محققان به بررسی خواص و کاربردهای این فناوری در تکنولوژی
بتن پرداختهاند ،چراکه همواره کنترل مواد در مقیاس نانو نویددهنده تحوالت شگرفی در زمینههای مختلف علوم بوده که به سبب
خواص ویژه ذرات در این فاز ،طرفداران بسیاری در بین محققان علم مواد و تکنولوژی بتن پیدا نموده است .در این مقاله عملکرد
درصدهای مختلف نانو ذرات اکسیدروی بر مشخصات مکانیکی و ریزساختاری مواد پایه سیمانی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است.
همچنین با توجه به گسترش آلودگیها ناشی از رشد بیرویه جلبکها اثرات این سطوح در حذف این میکروارگانیسم بررسی شد .در
این مطالعه آزمایشهای گیرش ،مقاومت فشاری ،هیدراسیون ،واکنش با هیدروکسیدکلسیم و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
انجام شد .نتایج آزمایشها نشان میدهد نانو اکسیدروی سبب کاهش سرعتگیرش میگردد درنتیجه تشکیل آرام ریزساختار در این
سطوح سبب بهبود مشخصات مکانیکی و دوام می گردد .همچنین عامل دیگری که سبب بهبود مشخصات مهندسی این سطوح میگردد
واکنشپذیری مناسب این نانوذره با هیدروکسید کلسیم در مقایسه با دوده سیلیسی و سرباره مس است .بررسی آزمایشهای فوتوکاتالیستی
نیز نشان میدهد سطوح حاوی این نانو ذرات قادرند بهطورکلی مانع از رشد و نمو گونه جلبک سبز-آبی موردبررسی در این مطالعه
شوند.
واژههای کلیدی :نانواکسیدروی ،مواد پایه سیمانی ،مشخصات مکانیکی و دوام ،جلبک.
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 -1مقدمه

داشته باشد .از طرف دیگر ،همانطورکه در قبل بیان شد ،باتوجه

افزایش روزافزون استفاده از مواد پایه سیمانی سبب گردیده تا به آنکه عمل فتوسنتز و رشد جلبک ،تنها در صورت دسترسی به
امروزه ،مواد پایه سیمانی بهعنوان پرمصرفترین مصالح قرن بیست نور امکانپذیر است ،بنابراین به نظر میرسد باتوجه به عملکرد مواد
و یکم شناخته شوند و بهمنظور ارتقاء خواص آن تحقیقات بسیار با خاصیت فوتوکاتالیستی ،استفاده از فرآیند اکسیداتیو بهوسیله این
زیادی از سوی محققین علم تکنولوژی مواد پایه سیمانی صورت تکنولوژی ،بتواند یک روش ایدهآل در کنترل و توقف رشد
گیرد .در همین راستا ،بهمنظور دستیابی به مواد پایه سیمانی جلبکها باشد[.]7
توانمند در رویارویی با شرایط خاص زیستمحیطی در مطالعات پیشین ،اثرات نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم بر روی رشد
(شرایطآبوهوایخشن ،آلودگیهای زیستمحیطی ،شیمیایی و و نمو جلبک ،توسط سایر محققین مورد بررسی و ارزیابی
میکروبی) محققان اقدام به بررسی اثرات نانو ذرات مختلف در قرارگرفته است[7و .]8مطالعات صورت گرفته نشان میدهد ،با-
محیط سیمان کردهاند[ .]5بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد توجه به آنکه باند انرژی(گپ) نانو اکسیدروی تقریباً مشابه با نانو
باتوجه به آنکه مواد در مقیاس نانو ،خواص جدید و دیاکسیدتیتانیوم میباشد ،میتوان انتظار داشت ،ظرفیت
منحصربهفردی به خود میگیرند ،میتوان از این پتانسیل بالقوه در فوتوکاتالیستی این دو نانوذره مشابه یکدیگر باشند و این در حالی
محیط مواد پایه سیمانی ،بهمنظور دستیابی به سطوحی است که در برخی مراجع برای اکسیدروی تحرک الکترونی
خودتمیزشونده بهره فراوانی برد[.]5

بیشتری قائل شده[ ]6و معتقدند که نانو ذرات روی گاهی دارای

یکی از این نانو ذرات ،پودری سفیدرنگ و غیر محلول در آب[ ،]3کارایی بیشتری نسبت به دیاکسیدتیتانیوم میباشند و حتی در نور
به نام نانو اکسیدروی با فرمول شیمیایی  ZnOو باند انرژی مرئی نیز قادر به انجام فعالیت فوتوکاتالیستی میباشند[51و]55؛
 3 / 2evاست[ .]5بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد این بنابراین باتوجه به وجود چنین پتانسیل بالقوهای در نانو ذرات
نانوذره از فعالیت فوتوکاتالیستی برخوردار است و بهراحتی بهوسیله اکسیدروی ،مطالعه حاضر در صدد آن برآمده تا اثرات این نانو
تابش نور (فرابنفش) فعالشده و قادر است طی یک سری فرآیند ماده در خمیرسیمان ،بر روی رشد و نمو جلبک نیز بررسی شود.
فوتوشیمیایی ،با انجام همزمان دو واکنش مناسبی اکسایش – هدف از این مقاله بررسی توانایی خاصیت فوتوکاتالیستی سطوح
کاهش (با تولید اکسیژن فعال و رادیکال هیدروکسیل) محدوده مواد پایه سیمانی حاوی نانو ذرات اکسیدروی در مقابله با رشد و
وسیعی از آالیندههای آلی ،ویروسها و باکتریها را تخریب و نمو رسوبات زیستی (جلبک) است؛ بهطوریکه اضافه کردن این
تجزیه نماید [ .]5بر همین اساس تحقیقات گستردهای درزمینه نانو ذرات در ماتریس سیمان بتواند ،این سطوح را به سطوحی
سمزدایی و تصفیه آب ،فاضالب و هوا از طریق واکنشهای توانمند در رویارویی با محیطهایی که امکان تشکیل جلبکها
فوتوکاتالیست شیمیایی انجامشده که نشان میدهد این روش ،وجود دارد تبدیل کند و بهعنوان یک ابزار حفاظتی قدرتمند در
روشی کارآمد ،در از بین بردن باکتریها و دیگر

پاتوژنهای5

خطرناک در محیطهای آبی و اتمسفر است [.]9

محیطهای مرطوب نقشآفرینی کند .همچنین بهمنظور شناخت
عملکرد نانو ذرات اکسیدروی در فضای منفذی مواد پایه سیمانی

رشد بیشازحد جلبک ازنظر بهداشت عمومی در سطوح در بر روی آن آزمایشهای گیرش ،مقاومت فشاری ،هیدراسیون و
معرض نور ،در مواردی که سبب تشکیل شبکههای درهمتنیده میزان واکنشپذیری آن با هیدروکسید کلسیم به روش الکتریکی
میگردد نگرانکننده بوده ،همچنین تشکیل رسوبات زیستی ناشی بررسی شد .برای بررسی ریزساختار و تراکم محصوالت
از رشد جلبک میتواند مضرات زیباشناختی و اقتصادی عدیدهای هیدراسیون خمیر سیمانی حاوی نانو ذرات اکسیدروی نیز از

 5هر ارگانیسمی که قادر به حمله به بدن باشد و بیماری ایجاد کند و بتواند
افراد طبیعی را عفونی یا مبتال به انگل نماید ،به نام بیماریزا ( پاتوژن )
خوانده میشود.
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تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMدر درصدهای  -1-1 -2آماده ساز ی نانو ذرات اکسیدروی
به منظور پراکندگی بهتر نانو ذرات در مخلوط سیمان برخ ی از

جایگزینی متفاوت مورداستفاده قرار گرفت.

محققین توصیه می کنند [ ،]55ابتدا آن ها را درون آب پخش
 -2مواد

کرده ،سپس به مخلوط سیمان اضافه گردد .تحقیقات صو رت

 -1-2نانو ذرات اکسید روی

گرفته نشان می دهند زمانی که ذرات نانو در فاز آبی پراکنده

بهمنظور بررسی مشخصات نانو ذرات اکسیدروی از دستگاه می شوند اندازه کلوخه های آن ها به مراتب بزرگ تر از اندازه
طیفسنج پراش اشعه ایکس ( )XRDمدل  Philips X’Pert Proاولیه می گردد .اما الزم است از برخی روش ها ی مکانیکی
تولید شرکت  Philipsبا افزایش گام برابر  0 / 02برای  2θو

برای پخش بهتر نانو ذرات استفاده گردد .یکی از مؤثرترین

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMساخت شرکت این روش ها استفاده از امواج التراسونیک است[.]53
 ،KYKYمدل  EM3200استفاده گردید .همانطور که در شکل

ایجاد امواج التراسونیک در سوسپانسیون ذرات معلق

 5مشاهده میشود پیکهای نانو ذرات تولیدشده کامالً شارپ بوده نانومتری ،وسیله ای مؤثر جهت حذف کلوخه ها است .در این
که نشان از کریستالیزه شدن کامل نانو ذرات اکسیدروی میباشد.
همچنین

از

بررسی

تصاویر

میکروسکوپ

روش ،زمانی که التراسونیک به محلول اعمال می شود،

الکترونی حباب ها یی در مقیاس میکرو درون محلول ایجاد می شوند .در

روبشی(شکل )5میتوان دریافت؛ که اندازه متوسط نانو ذرات در پالس های رفت و ب رگشتی امواج التراسونیک ،این حباب ها
حدود 31تا  51نانومتر میباشد.

می ترکند و این ترکیدن منجر به افزایش فشار در آن نقطه
می گردد .شوک حاصل از ترکیدن موجب خرد شدن و از هم
جدا شدن ذرات آگلومره شده که درنها یت باعث پخش شدن
بهتر نانو ذرات می گردد[ 53و.]55
به منظور ایجاد مخلوطی همگن و پراکندگی مناسب نانو ذرات
در محیط سیمان ،سوسپانس یونی حاوی غلظت ها ی مختلف نانو
ذرات اکسیدروی تهیه گردید و به مدت  31دقیقه با مگنت
استیر هم زده شد .سپس با استفاده از التراسونیک پراب دار

شکل  -5نمودار  XRDنانو ذرات اکسیدروی

مدل FAPAN 400UTبا فرکانس  551کیلوهرتز به مدت
 31دقیقه تحت امواج مافوق صوت قرار داده شد تا ذرات
اکسیدروی ،کام الً در محیط محلول پراکنده شوند.
 -2 -2سی مان مصرفی
س یمان سفی د با رده مقاومتی  52 / 5 W -به عنوان س یمان مصرفی
در طول تحقیق انتخاب و مورداستفاده قرار گرفت .آنال یز
ش یمیایی و دانه بند ی ذرات س یمان به ترتی ب در جدول  5نمایش
داده شده است .سایر مشخصات س یمان مصرفی نیز از انطب اق

شکل  -5تصویر  SEMنانو ذرات اکسیدروی

مناسبی با استاندارد ملی ایران شماره  ]55[ 5635برخوردار
بود.
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از جلبکها هم در زیستگاههای آبی و هم خاکی یافت میشود

جدول  -5آنالیز شیمیایی سیمان مصرفی
درصد ترکیب

درصد

ترکیب

درصد

ترکیب

و اغلب بهصورت کلنی از رشتههاست که درون ماتریس ژالتینی

0/ 25

Na2O

65 / 2

CaO

23 /1

SiO2

قرارگرفتهاند[.]56

1/ 5

LOl

2/ 5

MgO

4/2

Al2O3

0/ 35

K2O

2

SO3

0/ 42

Fe2O3

جدول  -3آنالیز شیمیایی دوده سیلیسی و سرباره مس
CS

SF

استفاده شد .در جدول  5مشخصات فیزیکی سنگدانه مصرفی

59/1
3/31
55/1
5/71
5/1
5/5
-

63/6
1/56
1/57
5/85
1/57
1/89
1/31

جدول  -5مشخصات فیزیکی سنگدانه ریز مصرفی

3/51

5/51

 -3-2سنگ دانه ریز
در این مطالعه از سنگدانه طبیعی (گردگوشه) از جنس سیلیس
معرفی گردیده است .همچنین بررسیهای صورت گرفته بر روی
منحنی دانهبندی سنگدانه ،نشان از انطباق مناسب آن با منحنی
دانهبندی استاندارد  ]59[ASTM C 33/C 33Mدارد.

شناسه
سنگدانه
ریز

عناصر

مواد
SiO2
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
MgO
CaO
SO3
Na 2 O
K2O
MnO
LOI%

Specific gravity

وزن مخصوص در

جذب آب در

عبوری از

حالت ) ( g cm3

حالت

الک نمره

SSD

)%(SSD

)%( 511

2/ 56

1/ 2

1

 g/cm 
3

 -3روشها
 -1-3تعیین زمانگیرش سیمان
بهمنظور بررسی اثرات نانو ذرات اکسیدروی بر روند گیرش
خمیرهای سیمان ،اقدام به تعیین زمانگیرش سیمان هیدرولیکی

-4-2دوده سیلیسی و پودر سرباره مس

بهمنظور درک بهتر میزان واکنشپذیری اکسیدروی با هیدروکسید توسط سوزن ویکات بر اساس روش آزمون استاندارد ASTM
کلسیم ،قابلیت واکنشپذیری آن با دو نوع پوزوالن ،دوده سیلیسی  ]55[ 53– 565Cکرده که نتایج آن شامل زمان اولیه و نهایی گیرش
و سرباره مس که در سالهای اخیر مورد اقبال محققین تکنولوژی و همچنین اختالف بین این دو زمان میباشد( .الزم به ذکر است در
بتن بوده است مقایسه شد[57و .]58در جدول  3آنالیز شیمیایی این مطالعه مقدار نفوذ سوزن با قطر  5میلیمتر ،به میزان  55میلیمتر
معادل زمانگیرش اولیه و نفوذ به میزان میلیمتر معادل گیرش نهایی

دوده سیلیسی 5و سرباره مس 5مصرفی نشان دادهشده است.

فرض گردیده است .همچنین با توجه به آنکه دما نیز بر زمانگیرش
تأثیر قابلتوجهی دارد ،در تمام نمونهها دما ثابت نگاه داشته شد).

 -5-2جلبک مورداستفاده
در این مطالعه از گونه جلبک سبز -آبی ( )Nostoc linckiaمتعلق

به خانواده  Nostocaceaeاستفادهشده است .بررسیهای صورت  -2-3آزمایش مقاومت فشاری
گرفته بر روی مورفولوژی جلبک نشان میدهد ،جلبکی ریسهای ،این آزمایش بر طبق استاندارد  ]51[BS1881-116با استفاده از
یک ردیفی و غیر منشعب است .اینگونه ،بهطور گسترده در مناطق نمونههای مکعبی با ابعاد  5سانتیمتر در سنین مختلف انجام شد.
مختلف کره زمین شامل آبهای شیرین ،خاکهای مناطق
گرمسیری ،معتدل و قطبی پراکندهشده است و بهندرت در  -3-3آب غیرقابل تبخیر و درجه هیدراسیون سیمان
زیستگاههای شور یافت میشود .همانطور که گفته شد اینگونه آب موجود در خمیرسیمان هیدراته شده به انواع مختلفی طبقهبندی
Silica Fume
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Cuper Slag

2

بررسی اثرات نانو ذرات اکسیدروی بر مشخصات ریزساختاری ...

میشود .یکی از انواع این آبها شامل آب موجود در ترکیب در مقایسه با سایر روشهای مذکور ،روش رسانایی الکتریکی،
شیمیایی است که در حقیقت درون ساختار خمیر هیدراته شده سریعترین روش برای بررسی واکنش پوزوالنی مواد میباشد.
حضور دارد و تنها تحت تأثیر حرارتهای بسیار باال تجزیه و از لوکسان برای بررسی شاخص پوزوالنی مواد مختلف روشی سریع
ساختار خمیر خارج میگردد[ .]55بر همین اساس درجه و کارآمد پیشنهاد کرد .بر اساس روش او و همکارانش ،ذرات مواد
هیدراسیون سیمان را بر اساس آب موجود در ترکیب شیمیایی پخششده در محیط محلول که قادر به واکنش با هیدروکسید
تعریف میکنند و شامل آب غیرقابل تبخیری است که از اختالف کلسیم میباشند همواره با کاهش رسانایی الکتریکی محلول همراه
آب ازدسترفته بین بازه دمایی [5111و ]511درجه سانتیگراد به میباشند که بهراحتی میتوان میزان تغییرات رسانایی الکتریکی را
دست میآید[ .]55 -53این معیار (آب غیرقابل تبخیر) معیاری از مقایسه رسانایی الکتریکی اولیه و نهایی محلول حاوی
مناسب برای سنجش درجه هیدراسیون ذرات سیمان محسوب هیدروکسید کلسیم به دست آورد [ .]56در همین راستا پایا و
گردیده[59و ]57و بهواسطه آن میتوان نسبت ذرات سیمان همکارانش ،روشی بر پایه رسانایی الکتریکی برای بررسی خاصیت
پوزوالنی خاکستر بادی پیشنهاد نمودند که اساس این روش مشابه

واکنش داده را در خمیر سیمانی تعیین نمود[.]58

در این روش ابتدا خمیرهای سیمانی با استفاده از استون شسته شده روش قبل بود با این تفاوت که اندازهگیری تغییرات رسانایی
و سپس به مدت  55ساعت درون آون ،در دمای  515درجه الکتریکی محلول در بازه زمانهای مختلف بررسی میشد[.]31
سانتیگراد قرار گرفت تا آبهای فیزیکی موجود در فضای خمیر در این روش با توجه به آنکه ناخالصیهای موجود در پوزوالنها
بهطور کامل خشک گردد .در مرحله بعد بهمنظور خروج آبهای اعم از نمکها 5پس از انحالل در محیط آب بهنوبه خود سبب
شیمیایی موجود در خمیرهای سیمانی ،نمونهها تحت حرارت کوره افزایش رسانایی محلول میشوند ،باید این میزان افزایش رسانایی
تا دمای  651درجه سلسیوس قرار گرفتند و درنهایت درجه را از رسانایی بهدستآمده از انحالل ماده موردبررسی در محلول
هیدراسیون بر اساس فرمول  5به دست آمد( .در مطالعه حاضر هیدروکسید کلسیم کم کرد .برای این کار ابتدا تغییرات رسانایی
فرض گردیده ،عمل هیدراسیون خمیرهای سیمانی بهطور کامل را در یک محلول حاوی  551میلیلیتر آب مقطر و  5گرم ماده
صورت گرفته و در فضای منفذی آنها ،برابر  53درصد وزنی پوزوالنی به مدت  551دقیقه اندازهگیری شد .در این روش 551
سیمان ،آب غیرقابل تبخیر وجود دارد).

میلیگرم هیدروکسید کلسیم را در  551میلیلیتر آب مقطر حل

 : αمعرف درجه هیدراسیون سیمان

کرده و به مدت  51دقیقه با همزن مغناطیسی هم زده شد .پسازآن

)Wn ( t
)Wn ( 
) : Wn ( tمقدار آب غیرقابل تبخیر در زمان مورد نظر

α

)(1

 5گرم ماده مورد آزمایش را به این محلول اضافه کرده و میزان
تغییرات رسانایی الکتریکی تا مدتزمان  551دقیقه ثبت گردید.

) : Wn ( میزان آب غیرقابل تبخیر برای هیدراسیون کامل سیمان  -5-3میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
بهمنظور بررسی عملکرد نانوذرات اکسیدروی بر تشکیل
(حدود )0/ 23
ریزساختار و منافذ موجود در محیط مالتها ،از میکروسکوپ
 -4-3تعیین میزان واکنشپذیری با هیدروکسیدکلسیم الکترونی استفاده شد.
(خاصیت پوزوالنی)
بهطورکلی چندین روش برای بررسی و شناسایی خاصیت  -6-3کشت جلبک سبز -آبی
پوزوالنی مواد استفاده میشود که میتوان آنها را در چهار گروه در این مطالعه بهمنظور تکثیر گونه جلبک سبز -آبی 5111،میلیلیتر
اصلی طبقهبندی کرد -5 :رسانایی الکتریکی -5 ،آنالیز پراش اشعه محیط کشت ( BG-11جدول  5و  ،)5تهیه و پسازآن به مدت 51
دقیقه ،در دمای ℃ 551و فشار  5اتمسفر ،درون اتوکالو قرار
 -3 ،Xترموگراویمتری و  -5تجزیه شیمیایی
 5شامل نمک سدیم ،پتاسیم و سایر ترکیبات مشابه
تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ سوم57 /
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گرفت و در نهایت برای نگهداری درون یخچال در دمای ℃( 5حجم مورداستفاده از هر استوک برای  5لیتر محیط کشت برابر
نگاهداری شد[ .]35همچنین الزم به ذکر است کشت در ظروفی با 5میلی لیتر می باشد).
حجم  551میلیلیتر و حاوی  551میلیمتر محیط کشت به مدت
 55روز صورت گرفت و سعی گردید در طول انجام آزمایش دمای

جدول  -9بررسی شدت تابش منبع نور در طول موجهای مختلف
ردیف

طول موج ()nm

شدت

جدول  -5مقادیر موردنیاز از عناصر پرمصرف برای تهیه یک لیتر

5

نور مرئی ()511-711

3/5 Klx

محیط کشت

5

)391-511( UVA

1/5 w m 2

محیط کشت ثابت و در حدود ℃  24  2نگاه داشته شود.

مقدارماده1111cc

ردیف

نام عناصر پرمصرف

1

MgSO4 .7H 2 O

2

Na 2 CO3

3

K 2 HPO4

4

Na 2 . EDTA

5

CaCl2

75gr
20gr
40gr
1 gr
36gr

6

Ferric Ammonium
Citrate
Citric acid

6gr

7

استوک

6gr

 -1-6-3نحوه اندازهگیری وزنتر و سنجش میزان
کلروفیلa
ابتدا محیط کشت جلبک به مدت  55دقیقه ،تحت سرعت 5111
دور در دقیقه مورد سانتریفیوژ(ساخت شرکت سیگما) شد .سپس
محیط کشت سانتریفیوژ شده تخلیه و آب اطراف جلبکها ،به
آهستگی توسط کاغذ صافی خشک گردید و درنهایت وزنتر
نمونهها مشخص شد.
برای سنجش میزان کلروفیل  5 ،aمیلیلیتر از محیط کشت ،به مدت 51

جدول  -5مقادیر موردنیاز از عناصر کممصرف برای تهیه یک

دقیقه و تحت سرعت  5111دور در دقیقه ،سانتریفیوژ شد .سپس محلول

لیتر محیط کشت

رویی دور ریخته شد و به رسوب جلبکی باقیمانده  5میلیلیتر متانول

مقدارماده1111cc

ردیف

نام عناصر کممصرف

5

H3 BO3

2 / 86gr

5

MnCl2 .2H2 O

1 / 81gr

3

ZnSO4

0/ 222gr

استوک

اضافه شد و به مدت  55ساعت در دمای  5درجه سانتیگراد در تاریکی
نگهداشته شد .پساز این مرحله دوباره نمونه با سرعت  5111دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد و جذب محلول رویی آن با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  Varia,Cary 50ساخت کشور ایتالیا در طولموج
 995نانومتر اندازهگیری شد .درنهایت غلظت رنگیزهها با استفاده از رابطه

5

Na 2 MO 4 .2H 2 O

0 / 39gr

5

CuSO4 .5H 2 O

0/ 079gr

 5برحسب میکروگرم بر میلیلیتر محاسبه و ارائه گردید[.]35

9

CO( NO3 ) 2 .6H2 O

0/ 049gr

(2) Chl a (μg ml) = 13.9  A665  v methanol/v sample

باتوجه به آنچه پیش تر نیز بیان شد ،جلبک برای رشد و

نمو(فتوسنتز) و نانو ذرات اکسید روی به منظور فعال سازی  -4طرح اختالط
در این آزمایشها برای ساخت آزمونه جهت آزمایش مقاومت
خاصیت فوتوکاتالیستی نیاز به تابش فوتون های ن ورانی دارند.
فشاری مالت ،هیدراسیون و حذف جلبک به ترتیب از  6و  7طرح
درنت یجه کل سیستم شامل آزمونه سیمانی و جلبک ها تحت
اختالط با جایگزینی درصدهای مختلف نانو ذرات اکسیدروی
تابش نور مهتابی یکسان که نور فرابنفش ناچیزی داشت با
نسبت به سیمان استفاده شد(جداول 7و .)8نمونههای سیمانی
مشخصات م ندرج در جدول  9قرار گرفت( .نور فرابنفش
مورداستفاده در آزمون بررسی حذف جلبک بهگونهای قالبگیری
می تواند عاملی در جهت کاهش رشد و مرگ جلبک ها باشد،
شد که سطح مقطع آن در تماس با محیط اطراف حدوداً برابر
درنتیجه می تواند سبب ایجاد خطا در طول انجام فرایند
2
 92 cmباشد.
آزمایش ها گردد).
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جدول  -7نسبتهای طرح اختالط خمیرهای سیمانی ،جهت آزمایش هیدراسیون و حذف جلبک
ردیف

طرح

1
2
3
4
0
6
0
8
9

Control
Z – 0.1
Z – 0.25
Z – 0.5
Z – 0.75
Z–1
Z–3
Z–5
Z–7

سیمان نسبت نانو اکسیدروی جایگزین سیمان نسبت آب به موادسیمانی
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3

0
0/001
0/0020
0/000
0/0000
0/01
0/03
0/00
0/00

جدول  -8نسبتهای طرح اختالط مخلوطهای مالت در یک مترمکعب
ردیف

طرح

سیمان ) ( kg m3

نانو اکسیدروی ) ( kg m3

1
2
3
4
0
6
0

Control
Z – 0.1
Z – 0.25
Z – 0.5
Z – 0.75
Z–1
Z–2

600

0

599/ 4
598 / 5

1300/1

0/ 6
1/ 5
3

597
595 / 5

4/5

594
588

6
12

 -1-4نحوه اختالط مالت و خمیرهای سیمانی
اختالط مکانیکی مواد پایه سیمانی بر اساس روش استاندارد

ماسه

) ( kg m3

آب ) ( kg m3

1350/ 3
1350/ 6
1351/1
1351/ 6
1352/1
1354/1

288
288
288
288
288
288
288

جدول  -6نحوه اختالط مالت و خمیر سیمانی
ردیف

نحوه اختالط

خمیر

مالت

اختالط مناسب و پخش شدن نانو ذرات سوسپانسیون شده ،زمان

5

تهیه سوسپانسیون نانو ذرات

*

*

اختالط خمیر و مالت به ترتیب و  51دقیقه لحاظ گردید .مراحل

5

اختالط خشک کلیه مصالح ( 5دقیقه)

اختالط مالت و خمیر در جدول  6تشریح شده است.

3

 ASTM C35-82صورت گرفت .همچنین جهت اطمینان از

 -5نتایج
 -1-5تعیین زمانگیرش سیمان

*

*

5

هم زدن دستی ( 5دقیقه)

*

*

5

دو دقیقه هم زدن توسط مخلوطکن

*

*

بررسی نتایج بهدستآمده از آزمایش ویکات نشان میدهد ،اضافه
کردن نانو ذرات اکسیدروی حتی در درصدهای بسیار پایین

بیشتر بر روی نتایج بهدستآمده از شکل  3نشان میدهد؛ تفاضل

9

7

سه دقیقه هم زدن مجدد ،توسط
مخلوطکن

*

*

توقف هم زدن به مدت  31ثانیه و
8

جمعآوری مالت و خمیر از دور

*

ظرف

این نانوذره را بر روی روند گیرش اولیه دانست بهطوریکه اضافه
کردن این ماده سبب دیرگیر شدن خمیرسیمان بهویژه در

جمعآوری مالت و خمیر از دور

*

*

ظرف

گیرش نهایی و اولیه (مدتزمان گیرش نهایی) در مقایسه با گیرش
اولیه مقدار بسیار کمتری است .درنتیجه میتوان بیشترین عملکرد

شده در طی یک دقیقه

توقف هم زدن به مدت  31ثانیه و

(یکدهم تا هفتادوپنج صدم درصد) نیز تأثیر بسیار زیادی بر روند
کاهش سرعتگیرش در خمیر سیمانی دارد .همچنین بررسیهای

افزودن آب و نانو ذرات سوسپانسیون

*

6

دو دقیقه هم زدن توسط مخلوطکن

*

زمانگیرش اولیه میگردد.
تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ سوم56 /
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بر همین اساس بهمنظور بهتر مشخص شدن این موضوع ،اقدام به درصدهای مختلف نانو ذرات اکسیدروی در خمیرسیمان بر نسبت
نسبت گیری از مدتزمان گیرش نهایی (تفاضل گیرش نهایی و مدتزمان گیرش اولیه به مدتزمان تفاضل گیرش اولیه و نهایی
اولیه) به مدتزمان گیرش اولیه در نمونههای حاوی نانوذره تأثیر چندان و قابلمالحظهای ندارد و احتماالً این روند میتواند
اکسیدروی و نمونه مرجع ( بدون نانو اکسیدروی ) کرده که در

بهنوعی ثابت باشد.

شکل  5نشان دادهشده است.
 -2-5مقاومت فشاری

4800

شکل  5نتایج مقاومت فشاری مالت با درصدهای مختلف نانو

4200

زمان (دقیقه)

3600
3000

اکسیدروی نشان میدهد.

2400

90

1800

اولیه

0.75

0.5

0.25

1200

70

600

60

0

50

گیرش اولیه

40

0

30

0.1

20

شکل  -3مقایسه بین روند گیرش اولیه ،نهایی و تفاضل بین آنها

10

)(MPaمقاومت فشاری مالت

تفاضل گیرش نهایی و

گیرش نهایی

80

0
0/4
گیرش نهایی و اولیه) به زمان گیرش اولیه

0/2
0/1
0
0/75

0/5

0/25

0/1

0

نسبت مدت زمان گیرش نهایی (تفاضل

0/3

 61روز

درصد نانوذرات موجود در مالتها

شکل  -5نسبت مدتزمان تفاضل گیرش اولیه و نهایی به
زمانگیرش اولیه
همانطور که در شکل  5مشاهده میگردد ،نسبت مدتزمان
تفاضل گیرش اولیه و نهایی به مدتزمان گیرش اولیه در کلیه
نمونههای حاوی نانو اکسیدروی نسبت به خمیر کنترل تقریباً نصف
میباشد .نکته دیگری که وجود دارد؛ در نمونههای حاوی نانو
اکسیدروی نسبت تفاضل مدتزمان گیرش اولیه و نهایی به
مدتزمان گیرش اولیه تقریباً با یکدیگر برابرند (حدود  0/17تا
) 0/19؛ که این مقایسه تصدیقکننده این مهم میباشد که نانو
ذرات اکسیدروی بیشترین تأثیر را بر روی زمانگیرش اولیه دارند
و اضافه کردن درصدهای مختلف از این نانوذره در کل باعث
دیرگیر کردن سیمان میگردد .همچنین میتوان دریافت ،وجود

 / 91تحقیقات بتن ،سال دهم ،شمارۀ سوم

5

5

 7روز
 58روز
عمل آوری
1.5 1.55 1.5 1.75

3روز
1

شکل  -5نتایج مقاومت فشاری درصدهای مختلف مالت با ZnO
همانگونه که در شکل  5مشاهده میشود استفاده از نانو ذرات
اکسیدروی بهطورکلی سبب افزایش مقاومت مالتها گردیده
است .بهطوریکه با افزایش نسبت نانو ذرات مصرفی در مالت،
روند افزایش مقاومت در سنین اولیه کندتر گردیده و این میزان با
افزایش سن (دوره عملآوری) رشد پیدا میکند .تنها در نمونه
حاوی  5درصد در سن  3و  7روز با کاهش مقاومت نسبت به
مخلوط کنترل روبهرو هستیم که البته این افت مقاومت نیز در سن
 58روز جبران شده و افزایش مقاومت مشاهده میگردد .بیشترین
مقاومت فشاری کسبشده نیز مربوط به طرح اختالط حاوی
1/75درصد نانو اکسیدروی در سن  61روز است .این در حالی
است که این مخلوط در سنین  3و  7روز ،دارای مقاومت فشاری
کمتری نسبت به نمونه حاوی  1/5درصد نانو اکسیدروی است و با
افزایش دوره عملآوری تا سن  61روز ،نسبتاً مقاومت فشاری آن
افزایش مییابد.
شاید بتوان علت بهبود مقاومت را اثرکندکنندگی شدید نانو ذرات
دانست .بهطوریکه کاهش سرعتگیرش در خمیرهای سیمانی،
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سبب شکلگیری آرام ریزساختار در این مخلوطها گردیده -4-5 ،واکنش با هیدروکسید کلسیم
درنتیجه باعث ایجاد ساختارمتراکمتر و مناسبتری در سنین باال در انحالل آهک ) (CaOHدر آب سبب آزادسازی مقادیر بسیار

2+
مقایسه با سنین اولیه گردیده است .همچنین خود نانو ذرات نیز زیادی از یونهای  Caو  OHدر محیط محلول میگردد،

میتوانند بهطور مجزا سبب کاهش تخلخل در محیط مواد پایه درنتیجه رسانایی محلول در طول فرایند انحالل کامل هیدروکسید
سیمانی نیز گردد.
کلسیم افزایش مییابد .همانطور که در قبل نیز بیان شد پس از
گذشت  51دقیقه از آغاز انحالل هیدروکسید کلسیم ،مواد

 -3-5هیدراسیون سیمان
در این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات نانو ذرات اکسید روی بر
فرایند هیدراسیون خمیرهای سیمانی ،تأثیر درصدهای مختلف این
نانوذره در سنین مختلف موردبحث و ارزیابی قرار گرفت .در شکل
 9درجه هیدراسیون سیمان در خمیرهای سیمانی حاوی نانو
اکسیدروی و خمیر کنترل نشان دادهشده است.
همانطور که در شکل  9مشاهده میگردد خمیر سیمانی کنترل
(بدون نانو اکسیدروی) بخش قابلتوجهی از مراحل هیدراسیون
خود را در طول  5روز اول انجام داده و با افزایش سن ،درجه
هیدراسیون آن به میزان اندکی افزایش مییابد .این در حالی است
که در خمیرهای حاوی نانو اکسیدروی باتوجه به اثرات آن بر
کندگیرکنندگی خمیر سیمانی این روند متفاوت میباشد.
باتوجه به نتایج بهدستآمده از آزمایش گیرش و خاصیت
دیرگیرکنندگی نانو ذرات اکسیدروی ،با افزایش درصد این نانو
ذرات در خمیر سیمانی درجه هیدراسیون نیز کاهش مییابد؛ که
علت آن میتواند ناشی از کند کردن و یا ممانعت از هیدراته شدن
ذرات سیمان باشد ،سپس باتوجه به درصد حضور نانو ذرات در
خمیر سیمانی ،پس از گذشت چند ساعت و یا چند روز ،مجدداً
فرایند هیدراته شدن ذرات سیمان تسریع میشود و درجه
هیدراسیون باال میرود.

موردآزمایش (نانو اکسیدروی ،دوده سیلیسی و سرباره مس) به
محلول اشباع هیدروکسید کلسیم افزوده گردیده و میزان تغییرات
رسانایی الکتریکی محلول در پارامتر  Aثبت گردید؛ که در پی آن
با تثبیت یونهای آزاد در محلول ،رسانایی الکتریکی کاهش یافت.
البته قبل از این مرحله تغییرات رسانایی مواد موردبررسی در آب
مقطر که ناشی از وجود ناخالصیهایی همچون نمکها بود در
پارامتر  Bلحاظ گردید .درنهایت مقادیر رسانایی ناشی از
ناخالصیها ( ) Bرا از مقادیر رسانایی که ناشی از انحالل مواد مورد
آزمون در آب مقطر در هر بازه زمانی بود ( )Aکم کرده تا مقدار
رسانایی اصالحشده  (Ca)tبه دست آید (رابطه.)3
( 3) ( Ca) = A-B
در پایان برای بررسی میزان واکنشپذیری مواد مختلف با

هیدروکسید کلسیم از پارامتر درصد کاهش رسانایی LC5استفاده
شد؛ که هرچه عدد پارامتر ( LCرابطه  )5بیشتر باشد نشان از
واکنشپذیری بیشتر ماده موردبررسی با هیدروکسید کلسیم است.
 : (Ca)0رسانایی اصالحشده در زمان صفر دقیقه

(Ca)0  (Ca) t
100
(Ca)0

=(4) LC

 : (Ca)tرسانایی اصالحشده در زمان دلخواه (در طول  551دقیقه)
 : LCدرصد کاهش رسانایی الکتریکی
نتایج بهدستآمده در شکل  7نشان میدهد که نانو ذرات اکسیدروی
از واکنشپذیری مناسبی با هیدروکسید کلسیم برخوردار میباشند.
بهطوریکه در طول مدت انجام فرایند آزمایش ( 551دقیقه) درصد
کاهش رسانایی الکتریکی ( )LCبرای نانو اکسیدروی برابر 55/8درصد
و برای دوده سیلیسی و پودر سرباره مس به ترتیب برابر  35/5و  55درصد
ثبت گردیده است .درنتیجه میتوان دریافت که نانو ذرات اکسید روی

شکل  -9درجه هیدراسیون در خمیر سیمانی

Loss in conductivity

1
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در مقایسه با دوده سیلیسی که جزو معروفترین و پرمصرفترین مواد هیدراسیون در ساختار مالتها استفاده شد .در این آزمون بهمنظور
پوزوالنی است در حدود  35درصد دارای قدرت واکنش زایی کمتری بررسی اثرات نانو ذرات اکسیدروی بر ریزساختار مالت،
با هیدروکسید کلسیم است و از طرف دیگر قدرت واکنشزایی آن درصدهای جایگزینی  1/5 ،5و صفر در سنین  7و  58روز
نسبت به سرباره مس حدود  35درصد بیشتر میباشد .پس با توجه به موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت .همانطور که در اشکال 8
آنکه این نانوذره در یک حد متوسطی بین این دو ماده پوزوالنی قرار مشاهده میگردد افزایش درصد جایگزینی نانو ذرات اکسیدروی
میگیرد میتوان از آن قابلیت واکنشزایی مطلوبی با هیدروکسید در مالتها به طرز قابلتوجهی سبب بهبود ریزساختار و در پی آن
کلسیم را انتظار داشت و در پی آن شاهد بهبود مشخصات مکانیکی باعث کاهش تخلخل و تشکیل ساختاری متراکمتر در محیط
مالتها گردیده است .همچنین مطابق آنچه انتظار میرود این

و دوام بود.
35
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شکل  -7درصد کاهش رسانایی الکتریکی ()LC
 -5-5میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
از تصویربرداری الکترونی بهمنظور بررسی بصری اثرات نانو ذرات
اکسیدروی بر بهبود ریزساختار ،وضعیت تراکم و محصوالت

a-3

b-3

پدیده با افزایش سن دوران عملآوری مالتها کاملتر شده و
ساختار آنها منسجمتر میشود .در بیان علت این پدیده ،همانطور
که پیشتر نیز دربند  5-5بیان گردید افزایش درصد جایگزینی نانو
ذرات اکسیدروی در خمیر سیمان ،به طرز قابلتوجهی سبب
افزایش زمانگیرش میگردد؛ درنتیجه تشکیل آرام ریزساختار،
سبب متراکمتر و منسجمتر شدن ساختار مالتها میشود که در
اشکال  8نیز اثرات این پدیده مشاهده میگردد .از طرف دیگر
واکنش نانوذرات اکسیدروی با هیدروکسید کلسیم که دربند 5-5
بررسی شد ،میتواند عاملی در جهت بهبود ریزساختار و مشخصات
دوام در مالتهای حاوی این نانو ذرات باشد.

a-2

b-2

a-1

b-1

شکل  -8تصاویر  SEMمربوط به مالتهای5 a-1 :درصد  58 ،ZnOروز عملآوری5 a-2 ،درصد  7 ،ZnOروز عملآوری
 1/5 b-1درصد  58 ،ZnOروز عملآوری1/5 b-2 ،درصد  7 ،ZnOروز عملآوری c-1 ،بدون  58 ،ZnOروز عملآوریc-2 ،
بدون 7 ،ZnOروز عملآوری
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 -6-5حذف جلبک
اثر خمیرهای سیمانی حاوی نانو ذرات اکسیدروی در شکلهای  6و
 51نشان دادهشده است .همانطور که مالحظه میگردد غلظتهای
مختلف استفادهشده از نانو ذرات ،باعث بازدارندگی شدید رشد
جلبک شده؛ بهطوریکه بعد از گذشت  55روز ،هیچگونه رشد
جلبکی در مراحل آزمون مشاهده نشد .تنها محیط کشت شاهد (که
بدون خمیر سیمانی و نانوذره بود) و همچنین محیط کشت حاوی

شکل  -55مقایسه ( )aنمونه شاهد )b( ،نمونه سیمانی بدون )c( ،ZnO

خمیر سیمانی بدون نانوذره ،رشد جلبک در آن نمایان شد .همچنین به

نمونه سیمانی حاوی 1/5درصد Zn

دلیل بازدارندگی شدید و عدم رشد جلبک میزان کلروفیل در

کشتهای دارای نانوذره اکسیدروی صفر بود (شکل ( .)51نمونه  -6نتیجهگیری
بر اساس آزمایشها و بحثهای پیرامونی نتایج زیر حاصل شد:
شاهد آزمایش ،بدون حضور هرگونه آزمونه سیمانی است ).الزم به
ذکر است بهمنظور کسب اطمینان بیشتر ،این آزمایش تا  551روز ادامه  -5نتایج بهدستآمده از آزمایش گیرش نشان میدهد نانو اکسیدروی
یافت و هیچگونه اثری از رشد جلبک مشاهده نشد.

از خاصیت دیرگیرکنندگی باالیی در محیط مواد پایه سیمانی

برخوردار است .بهطوریکه در درصدهای بسیار پایین نیز تأثیر
قابلتوجهی بر روند کاهش سرعتگیرش در خمیر سیمانی دارد.
 -5بهطورکلی استفاده از نانو ذرات اکسید روی سبب افزایش
مقاومت مواد پایه سیمانی میگردد .همچنین بررسیهای صورت
گرفته نشان میدهد بهترین عملکرد آن در  1/75درصد جای-
گزینی نانو اکسیدروی و در سن  61روز میباشد.

شکل  -6وزن تر جلبک

 -3باتوجه به کندگیرکنندگی خمیر سیمانی توسط نانو ذرات
اکسیدروی درجه هیدراسیون با افزایش جایگزینی این نانوذره
کاهش مییابد .درحالیکه با افزایش زمان عملآوری درجه
هیدراسیون آن افزایش مییابد.
 -5نانو ذرات اکسیدروی از واکنشپذیری مناسبی با هیدروکسید
کلسیم برخوردار است که میتواند سبب بهبود مشخصات
مکانیکی و دوام مواد پایه سیمانی گردد.
 -5بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی نانو ذرات اکسیدروی

شکل  -51میزان کلروفیل جلبک

عملکرد قابلتوجهی در بهبود ریزساختار و تشکیل ساختاری
منسجمتر دارند.
 -9سطوح مواد پایه سیمانی حاوی نانو اکسیدروی ،حتی در
درصدهای بسیار پایین ( 1/5درصد) نیز از خاصیت فوتوکاتالیستی
بسیار باالیی برخوردار میباشند و قادرند مانع از رشد و نمو
گونههای جلبک سبز-آبی گردد .بهطوریکه میتوانند این
میکروارگانیسم را بهکلی از محیط در تماس با این سطوح حذف

شکل  -55تصویر میکروسکوپی جلبک

نماید.
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Abstract
In recent years, several researches have been carried out to investigate the applications of nano
science in the concrete technology. It appears that by combination of nano science and concrete
technology, new scientific horizons could be opened and high quality construction and building
materials may be produced. . As a matter of fact, some types of nano materials have photocatalytic
characteristics and could disintegrate the pollutants and various types of organic substances.
Hence, utilizing nano technology, multi-purpose materials with enhanced characteristics and new
applications such as self- cleaning surfaces could be produced. Several types of nano materials
have photocatalytic characteristics, which among them nano ZnO and TiO2 have found higher
attention. The influence of TiO2 on the cement based materials has been the subject of several
researches. However, nano ZnO was not considered appreciably. Thus, in the present study, the
performance of different percentages of Nano ZnO on the mechanical and microstructural
properties of concrete has been investigated. The studied properties were setting times,
compressive strength, hydration degree, reaction with calcium hydroxide and microstructural
analysis by scanning electron microscopy images (SEM). Moreover, with regards to the
photocatalytical properties of this material, the influence of nano ZnO on the removal of a type of
algae was scrutinized. The results indicate that nano-ZnO could significantly increase the initial
and final setting times, leading to the slow formation of microstructure at very early
ages.Furthermore, the photocatalytic investigation showed that the mortar surfaces containing
these nanoparticles could prevent the growth of the blue-green algae.
Keywords: nano zinc oxide,cement based materials,durability and mechanical properties,algae.
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