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 چکیده:

در حال افزایش است  شناخته شده است که کاربرد آن در صنعت ساخت و ساز ایمحکم و نسبتاً ارزان در دن یبتن به عنوان مصالح هدف: 

، این استبتن خود ترمیمی هدف از ساخت  مالحظه است. قابل زیست طیمح یآن بر رو ازیمصالح مورد ن دیاز تول یناش یاثرات منف یول

از بزرگتر تا  های به وجود آمده تحت بار بکند؛که بدون دخالت انسان بتن پس از ترک خوردن، خود به خود شروع به بسته کردن ترک

های یلیارد یورو در زمینه نگهداری از سازتوان ساالنه چندین مترمیمی میگیری از فناوری بتن خودبهره با ها جلوگیری شود.شدن شکاف

توان بدون دخالت نیروی بتنی صرف جویی کرد. همچنین در جاهایی که دسترسی به آنها برای عملیات نگهداری و ترمیم سخت است می

 استفاده کرد. انسانی از این بتن

های پلیمری از صفحهدر این مطالعه از اسپورهای باکتری باسیلوس اسفاریکوس که به دو روش میکروکپسول و شناسی پژوهش:روش

استفاده گردید. اسپورهای پوشش داده شده به مخلوط مالت بتن اضافه شده و پس از  ندجنس پلی ونیل الکل پوشش داده شده بود

ترمیم ترک  زمان تا متفاوت و در چهار محیط ها ایجاد شدر آنک عمدی دتر آوری توسط دستگاه خمش سه نقطهگذراندن دوره عمل

 نگهداری شدند.

ساز، وآن در ساخت یبه خصوص مقاومت فشار یکیمکان یاتبر خصوص یکهبا توجه به انتظار مهندسان از بتن و ت :هایافته

به بتن  یمبتن پس از افزودن مواد خود ترم یو کشش یمقاومت فشار یزانرفع مشکل کاهش م یبرا یمحققان به دنبال روش

بودن و اشغال  یفظر یلپوشش دادن اسپور به دل یالکل برا نیلپ یشده از پل یهته یمریپل یهاهستند، استفاده از صفحه

 یرینفوذپذ یربتن نظ یکیمکان یاتاز کاهش خصوص یریجلوگ یبرا یگرد یهاروش یگزینجا تواندیبتن م یساز ماتر یحجم کم

در  یریکاهش نفوذپذ یزانم یشتریناستفاده شد، ب یمریپل یهاکه از صفحه هایینمونه در باشد. یکشش-یمقاومت فشار و

کاهش  یزانم ینشد، به دست آمد و کمتر یچرخه خشک و مرطوب با آب نگهدار یطکه در شرا یممواد خود ترم %1۲نمونه با 

 را به خود اختصاص داد. یریپذنفوذ یشترینب میممواد خود تر %8بود، که نمونه با  معمولی ینگهدار یطدر مح هایریپذنفوذ
و  یمریپل که از صفحه ییهادر نمونه یافته یمحاصل شده از مساحت ترک ترم مقادیر اختالف به توجه با گیری:نتیجه

 یشو بتع آن افزا یشترباعث رسوب ب یمحجم مواد خود ترم یشافزا یافتدر توانیم ید،استفاده گرد اییشهش یکروکپسولم

و کاهش  یماز افزودن درصد مواد خود ترم یناش یمقاومت فشار هشدر نمونه شد، اما با در نظر گرفتن کا یافته یممساحت ترم

 شد. یدهبرگز %1۲ یمافزودن مواد خود ترم یبرا یدرصد وزن ترینینهبه یه،اول یرینفوذپذ

 کروکپسولیالکل، م لیون یپل ،یرینفوذپذ ،یباکتر م،یبتن خود ترم دی:های کلیواژه
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 مقدمه -1-1

بتن، این ماده  یبرا یهایها محدودیترغم تنوع سازهیعل که ،باشدیم هاسازه ترین مواد در ساختبتن از پر مصرف

 یو مقاومت اندک یفیضع یکشش استحکامبتن  (Sunil Pratapreddy, 2010). است شناخته شده یارزشمند ساختمان

ارایه  قاتیکه هدف عمده این تحق ،انجام شده است ایدن یقاتیدر مراکز تحق یزیاد قاتی. تحقدارد دار شدندر برابر ترک

 یبتن یهاعمر سازه افزایش مبحث موارداین  انیاز م (.1386نویل،) است هبتن بود یهایغلبه بر این کاست یبرا راهکاری

ترک در صورت  میاز ایجاد ترک و ترم یریجلوگ جنبه از دو تواندیکه افزایش دوام م ،باشدیبرخوردار مخاصی  تیاز اهم

. (Sunil Pratapreddy, 2010; Song, 2007) باشدیبرخوردار م یشتریب تیاهم از که مبحث دوم ،شود یایجاد بررس

  باشدیسایر شرایط مخرب م نفوذ آب و ،یاییمیش ،یولوژیکیعوامل ب ،یعمل هوازدگ معرض بتن در رینظ یمواد ساختمان

.(Song, 2007) ها با ایجادکاهش دوام و استحکام آن یها و یا به عبارتاین عوامل که موجب تخریب سازه ترینمهم از 

 ایسولفات حمالت ،(Zhang et al., 2013) یکلرید حمالت ،(Kawadkar, 1981)ها از: نفوذ نمک عبارتند شوندیم ترک

(Bassouni et al., 2008)، ی زدگیخ عمل(Shang et al., 2008)، یخ ذوب یهانمک(Song, 2007)، العملعکس 

ترک در  باعث ایجاد حمالت که همه این ،(Talukdar et al., 2012) ونیو کربناس (Wang, 2008) هاسنگدانهی اییقل

از آن اجتناب کرد.  توانیم یبه سخت که ستا ترک در بتن فرآیندی لی. تشکشوندیها مآن دیها و کاهش عمر مفسازه

 یبزرگ بالقوه، باعث کاهش پایدار یها. تنششودیم پسماند در بتن باعث ایجاد ترک یکشش یهامثال وجود تنش یبرا

 ریمتر و کوچکتر از آن معموال غیلیم ۲/0ر از کمت یبا پهنا یهاشوند. ترک ریها شده و بنابراین باید تعمو دوام سازه

منجر به  توانندیاما م ،ستندیگذار نریسازه تاث یخواص استحکام یرو هاترک اگر چه این .شوندیمهم در نظر گرفته م

مدت باعث فساد و تخریب  یو عوامل خورنده شده که در طوالن دهایسولفاتها، اس کلریدها،ی افزایش تخلخل و نفوذپذیر

مدت سازه کاهش  یطوالن یپایدار . بنابراین دوام وشوندیم یبتن یزودرس آرماتورها یخوردگ و یبتن نهیزم

 مشخص تییک ظرف یبتن یهاانجام شده گزارش شده است که سازه قاتیاز تحق یدر تعداد  (Song, 2007).یابدیم

 بیترک ها وابسته بهریز ترک میترم یواقع تیظرف .(Aggilis et at., 2011) ها دارنداین نوع از ترک میترم یبرا

ی از باق یناش که ،دارند یاترک قابل مالحظه میباال خواص خود ترم مانیبا س یهاویژه مخلوطه . بباشدیبتن م یاییمیش

 مانیآب این س نفوذ که با ،باشدیدر بتن م (نشده دراتهیه) به صورت واکنش نکرده هیاول مانیاز س یماندن مقدار

توان  یاتفاق افتاده ول یسنتی ها. این فرآیند در مورد همه بتنکندیها را پر منشده واکنش داده و ترک دراتهیه

 بایستیم یرخداد این فرایند شرایط یبرا .باشدیمتر م یلیم ۲/0 با عرض کمتر از یهاآن محدود به ترک یمیخودترم

باید  مانیبه عنوان مثال ذرات ریز س .دشوار است ترک ایجاد حینکه ایجاد این شرایط در بتن در  ،در بتن ایجاد شود

 یمقادیر باال یاست یا مخلوط بتن باید حاو کماحتمال رخداد آن  که رندیبا آب قرار بگ هجهدر معرض سطح ترک در موا

. به دالیل شودیو کاهش استحکام بتن کمتر از آن استفاده م مانیس یباال متیق لیکه این موضوع به دل ،باشد مانیس

از  ریاخ یهادر سال. مورد توجه قرار گرفته است یجایگزین از جمله بتن باکتریای یهاگزینه ذکر شده مبحث استفاده از

در این مطالعه،  .است ها استفاده شدهمجدد آن میو یا ترم یبتن یهاحفاظت سازه یبرا یبه نحو موثر هایباکتر



  بتن خود ترمیمی                                                                                                                                                ۲

 

ساخت بتن خود ترمیم شونده را بومی سازی کنیم، با این توضیح که بتوان از موادی کاربرد باکتری در بتن و  خواهیممی

 تر برای رسیدن به این مهم برسیم.ارزان

  بیان مساله -1-2

 گرفته قراری و مورد ارزیاب یبتن شناسای یاییقل طیو مقاوم به مح دیمف یهایباکتر یتعداد زیاد اخیر قاتیدر تحق

هدف از  .هستند برخوردار یباالتر تیریکوس از ارزش و اهمااسف لوسیو باس یدو گونه پاستئور انیکه از این م ،اند

هزینه استفاده از  که هاییاستفاده از پوشش دهنده بای باکتریای میروش ترم هب یمیبتن خود ترم یپژوهش حاضر بررس

که منجر به  را یکربنات رسوباتی هاالیه لیتشک نهیدر بتن زم هایباکتر. باشدمی ،بتن خود ترمیمی را کاهش دهد

 .سازدیشود؛ فراهم م یبتن م یو کاهش نفوذپذیر یافزایش پایای

 های پژوهشسوال -3-1

 ؟ها با چه عرضی را داردبتن خود ترمیمی قابلیت پر کردن ترک -1

 یابد؟ ها روند ترمیم بهبود میآیا با افزایش مقدار باکتری در کپسول -۲

 ها چقدر است؟ترین حجم برای بسته شدن ترکبهینه -3

 کند؟میزان نفوذپذیری به چه میزان تغییر می -4

 های فوالدی جلوگیری کند چیست؟بهترین منبع تغذیه باکتری که از زنگ زدگی آرماتور -5

 های پژوهشفرضیه -4-1

 نظر گرفت. ها درتوان به عنوان منبع تغذیه برای باکتریالکتات کلسیم را می -1

ها )حاوی مواد ترمیم کننده ( در مسیر آن های احتمالی ترک برای قرار دادن میکروکپسولبینی محلپیش -۲

 تواند به روند ترمیم کمک کند.می

 باشد.هفته می 3و ایجاد ترک در بتن  ترمیمی ها بعد از تزریق مواد خودحداقل زمان برای بسته شدن ترک -3

ها قابل توجیه ها دو برابر بتن معمولی است ولی با توجه به هزینه پایین نگهداری از آنولید این بتنی تهزینه -4    

 است.

 ترین گزینه برای بتن خود ترمیمی انتخاب شده است..های مختلف باکتری گونه باسیلوس مناسباز بین گروه -5

 مانند.طالحا خفته( باقی میها در حالت کمون )اصمادامی که بتن ترک نخورده است اسپور -6

 اهداف پژوهش  -5-1

خود به خود شروع به  دخالت انسان بتن پس از ترک خوردن، که بدون این استبتن خود ترمیمی هدف از ساخت 

های ریز بالفاصله اگر ترک ها جلوگیری شود.از بزرگتر شدن شکافتا  های به وجود آمده تحت بار بکند؛بسته کردن ترک

به این ترتیب احتمال فرو ریختن کل ساختار هم از بین  و ها وجود نداردترمیم کنند، خطر بزرگتر شدن آنخود را 

همان ( پس از ترمیم شدن)که بتن  محققان انتظار ندارند .شوداز بروز مشکل جلوگیری  هدف اصلی این است کهرود. می

 .باشد که هنوز ترک نخورده است ایبه گونه تنبپذیری داشته باشد. هدف این است که نفوذاستحکام اولیه را 
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 پژوهش تیضرورت و اهمّ -6-1

در حال  سازوکه کاربرد آن در صنعت ساخت ،شناخته شده است ایمحکم و نسبتاً ارزان در دن یبتن به عنوان مصالح

و  مانیمالحظه است. س قابل زیست طیمح یآن بر رو ازیمصالح مورد ن دیاز تول یناش یاثرات منف یافزایش است ول

به منظور  یعمران یهاپروژه عیوس ابعاد بتن هستند که با توجه به دیتول یاصل یریز و درشت دانه، اجزا یمصالح سنگ

است. این موضوع  یمعادن شن و ماسه ضرور از عیو برداشت وس مانیفراوان س دیآن، لزوم تول ازیمصالح مورد ن نیتأم

است، بلکه موجب افزایش مصرف  مانیس دیمتعدد تول یهاکارخانه کالن جهت ساخت یهایگذارنه تنها مستلزم سرمایه

 ،یاگلخانه یگازها دیاین روند سبب افزایش تول امدی. پگرددینقاط مختلف م به و حمل مصالح مذکور دیتول یبرا یانرژ

پرتلند  مانیس دیتول شودیزده م نیتخم. شودیم عتیطب یآن بر رو یطیزیست مح یمنف اثرات و نیگرم شدن کره زم

 اختصاص بشر را به خود یاز فرآیند توسعه فناور یشده ناش دیکربن تول دیاکس یاز کل د %7 یبه تنهای (مانیس نکریکل)

درجه حرارت حدود  در که با مخلوط کردن سنگ آهک و خاک رس نکریساخت کلوخه کل لیکه این امر به دل ،دهدیم

کربن آزاد  دیاکس یگاز د خود از(CaCO3)  میبا حرارت دادن، کربنات کلس) شودیحاصل م گرادیدرجه سانت 1500

وارده به  یهابا توجه به زیان بنابراین  (Worrell  et al., 2001).(شودیتبدیل م (CaO) میکلس دیکرده و به اکس

بتن را  توانینم ،یزیست طینقطه نظر مح از توسعه پایدار یبر اساس مبان مان،یو حمل س دیاز تول یزیست ناش طیمح

و استعداد بتن در ترک  تیدیگر، با توجه به ماه یمنظر از (Gerilla et al., 2007). کرد یجزء مصالح پایدار تلق

. از جمله ردیگیکامالً بادوام فاصله مو آل بدون نقص، ایده یهاهساز مصالح در محدوده یریاین ماده از قرارگ ،یخوردگ

ست که در واقع ا کشورها یبر اقتصاد مل ریداشته باشد، تأث تواندیدوام بتن م کاهش که ینامطلوب یامدهایترین پمهم

که  شودیزده م نی. تنها در آمریکا تخمشودیم یبتن یهاسازه ریو تعم یصرف نگهدار که است یهایمجموع هزینه

 شود،یحاصل م لگردیم یخوردگ یجهیها که در نتبزرگراه یبتن یهاپل میو ترم ینگهدار یبرا انهیسال میهزینه مستق

مصالح  دوام در سطح بتن موجب کاهش یبه خصوص ترک خوردگ. (Fhward, 2001)دالر است  اردیلیم 4حدود  در

و تخریب  لگردیم یخوردگ ها به داخل بتن،طریق این ترک آور اززیان یاییمیکه با نفوذ آب و مواد ش یابه گونه گرددیم

توان یدارد، م یبه نگهدار ازیتا پایان عمر ن دیرا از این رو که از بدو تول بتن (Neville, 1996). شودیبتن را موجب م

در مقاومت  یاست و نقش اساس تیحائز اهم اریبس هیاول نیدر سن ی. این نگهدارکردی به عنوان یک موجود زنده تلق

ترک  یانسان یرویکه از داخل بتن و بدون دخالت ن ندهست یبه دنبال روش حققاندارد. م آنی دراز مدت و عملکرد آت

 تیجاندار و هوشمند است که قابل یبتن دیدر بتن، به مفهوم تول یمیتوان گفت خود ترمیم پس آن رفع گردد. یخوردگ

ی انسان یروینانو و بدون دخالت ن اسیدر مق یداخل یاییمیفعل و انفعاالت ش ییک سر لهیرا به وس هایشترک میترم

را  وارده که قادرند جراحات ،با الهام از جراحت وارد بر موجودات زنده است میخود ترم یهاباشد. عملکرد بتن داشته

داده  قیعم وجه اجازه گسترش ترک و شکاف چیبه ه ،ریز یهامداوم ترک میکه با ترم یبدین معن ؛نمایند میترم

 نیبادوام و همچنی هابه منظور ایجاد سازه میبتن جاندار خود ترم دینانو در تول یکاربرد تکنولوژشود. بنابراین ینم

ساالنه چندین یورو در جهان برای نگهداری رسد. یبه نظر م یپس از ساخت، ضرور یو نگهدار ریتعم یهاکاهش هزینه

کنند صرف تن زیادی در ساخت آنها استفاده میهای معمولی که از بها و ساختمانو ترمیم سازه های بتنی بخصوص پل

 شود. باهای بتنی میمیلیون یورو صرف ترمیم سازه 6دهد در اروپا ساالنه شود. تحقیقات انجام شده نشان میمی
 جوییهای بتنی صرفهتوان ساالنه چندین میلیارد یورو در زمینه نگهداری از سازترمیمی میگیری از فناوری بتن خودبهره

توان بدون دخالت نیروی کرد. همچنین در جاهایی که دسترسی به آنها برای عملیات نگهداری و ترمیم سخت است می

 استفاده کرد. انسانی از این بتن
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 نامه  انیساختار پا -7-1

ی شده بندمیتقسزیربخش  6به  "مقدمه و هدف"نامه در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان این پایان

، ضرورت و اهمیت پژوهش در آن گنجانده شده است. فصل دوم سؤاالتاست؛ که مواردی همچون بیان مساله، اهداف، 

کربنات از ابعاد گوناگون و به صورت دقیق و ریز  به فرآیند رسوب زیستی کلسیم "مبانی و پیشینه تحقیق"با عنوان 

مطالعات صووورت گرفته در زمینه بتن خود ترمیمی پرداخته شووده های متفاوت به کارگیری از آن در بتن و دیگر روش

سوم با عنوان  ست. در فصل  ست. هم چنین عوامل مهم تاثیرگذار بر این فرآیند به صورت کامل تشریح شده ا روش "ا

ی نحوه ،جداسازی آن ،سازیی اسپورنحوه ،نامه از جمله دلیل انتخاب باکتریمواد مورد استفاده در این پایان  "تحقیق

ها و همچنین روند انجام کار آزمایشگاهی ای پوشش اسپوررها بو میکروکپسول یهای پلیمرصفحهسازی آمادهساخت و 

نتایج  "نتایج و یافته های پژوهش "نامه به صووورت تفصوویل شوور  داده شووده اسووت. در فصوول چهارم با عنوان پایان

در این فصل گنجانده شده است در فصل پنجم  هاآنررسی بر روی مطالعات آزمایشگاهی از جمله نمودارها و بحث و ب

ست آمده گیرینتیجه "گیریبحث و نتیجه"با عنوان  ست، قرار  ازهای کلی به د شده ا صل چهار ارائه  آنچه که در ف

با  . در فصل ششمباشدمی ی موضوعات پیشنهادی برای مطالعات آیندهاست. همچنین این فصل دربردارنده داده شده

 های استفاده شده در این پایان نامه آورده شده است.تمام منبع "منابع"عنوان 

 

 

 





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

های بیوشیمیایی که در فرایند بتن خود در این فصل ابتدا به مطالعه فرایند رسوب بیولوژیکی کلسیم کربنات و واکنش   

ترمیمی  مواد خوداست.  پرداخته شده ترمیم دخیل هستند، همچنین عوامل موثر بر این فرایند و نقش آن در ترمیم بتن

دهه پیش مطر  گردید.  دو بتن خود ترمیمی نخستین بار .موادی هستند که توانایی بازگشت به حالت اولیه را دارند

و یابد کربنات کلسیم ادامه می نشست ته که با ،هیدراتاسیون خمیر سیمان هستند ترمیم طبیعی های اصلی تواناییزفا

برخی ذرات بتن جدا شده در طول فرایند  حرکت ب و یاهای آرسوب ناخالصی و انسداد مسیر جریان در نهایت باعث

طول عمر بتن و وضعیت  ،زدگیچرخه یخ ،توان از دماترک خوردگی می شود. از عوامل دخیل در روش طبیعی ترمیم می

 1194با دخالت انسان است که در سال اما روش ترمیم مصنوعی ترک در بتن یک فرایند خود ترمیمی  مالت نام برد.

اختراع شد. نخستین و اصلی ترین روش مصنوعی ترمیم بتن استفاده از یک عامل ترمیم کننده که در داخل یک کپسول 

و آزاد شدن عوامل ترمیم کننده  گیری ترک باعث شکستن میکروکپسول. در این روش شکلبود گرفتکوچک قرار می

دوام و هزینه به  ،دلیل استحکامه بتن ب سازی شوند.های کوتاه یا بلند ذخیرهتوانند در لولهمیگر شود. مواد ترمیممی

ترک  (Jonkers et al. 2011). اشدبساز در جهان میوبیشترین ماده مورد استفاده در ساختبه نحوی نسبت پایین؛ 

حضور ترک  باشد.خمشی و ... می ،که عموما ناشی از ضعف بتن در مقاومت کششی ،باشدای معمول در بتن میپدیده

ها های بتنی و همچنین پی. بسیاری از ساختمان (Tittelboom et al., 2010)ددههای بتنی را کاهش میدوام سازه

های نگهداری برای روش و هابنابراین بازرسی برند.می وجود آمدن ترک از زوال جدی رنجه در سراسر جهان به علت ب

  .(De Rooij, 2011) کانون توجه بسیاری از محققان تبدیل شده است های بتنی بهسازه

 بتن خود ترمیمی توسط باکتری -2-1-1

 .ندکاز یک فرایند ساده استفاده می ،شودشناخته می نیز بتن خود ترمیم شونده زیستیکه به عنوان  این نوع بتن   

 هاید الکتات کلسیم و کپسولنمنبع تغذیه مان که شامل یک ایجاد بتنی است ،بتن نوع رفته در این به کاراصلی  مکانیزم

 آهک سنگ و کردهشروع به رشد کند نفوذ می بتن ترک ها پس از اینکه آب بهاین باکتری .کوچک حاوی باکتری باشد

  .) ,2011Jonkers( است باکتریبرابر شدن  چندکه ناشی از ،دنکنتولید میرا 

 بتن بیولوژیکی -بیو بتن -2-1-2

تن یوببه نام ب دیماده جد کی ،شده است بیترک (اندکپسول درآمده به صورت که) میکلس الکتاتو  یبا باکتر ی کهبتن   

 بیبتن ترک باکتری که با یهنگام .دنکنیمپیدا  یی رشدایقل طیدر شرا به کار گرفته شده یهایباکتر .آوردیرا به وجود م

بمانند  یخود باق یسال در جا ۲00فعال تا  ریبه صورت غ توانندیم ؛گرددیم توزیع آن درون کسانی ورتشود و به صیم

به  میکلس از الکتات کرده و شروع به استفاده حریکرا ت یهوا و رطوبت باکتر ،خوردبتن ترک می که یو تنها هنگام
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ترک بندی آببه  منجر هفته 3 که در مدت زمان ،باشد یم کسنگ آه دیتول ندیفرآ نیکند و ایم ییغذا منبععنوان 

 .(Jonkers, 2011) بپوشاند 15/0ها را با هر طولی اما تا ضخامت ترکرا دارد که  آن ییتوانا یتکنولوژ نیا .شودیم

 کاربرد بتن در معماری و طراحی سازه -2-1-3

باید به این درک برسیم که این . های آینده امیدوار کننده استترمیم شونده در سازهاز آنجا که استفاده از بتن خود    

 ،هایی در این زمینه دشوار استبینیارائه پیش نهایتا اما .های آینده معماری تاثیر خواهند گذاشتمواد چگونه در طر 

 .دنکنایفا میاین نوع بتن امکان استفاده از ساختمان نقش مهمی در  اندازه و کاربریزیرا 

 کاربرد بتن خود ترمیم شونده در ساختمان های مسکونی و عمومی-2-1-4

ها بتن یکی در بسیاری از ساختمان .ن سازه را تعیین نمایدآتواند عمر تقریبی مواًل اندازه و عملکرد ساختمان میمع   

از آنجایی که  گیرد.ها( مورد استفاده قرار میها یا ستون)دال هادر پی سازهالً قکه ا ،ترین مصالح ساختمانی استاز عمده

استفاده از بتن خود ترمیم شونده برای افزایش عمر مفید  ،های مسکونی تقریبا مشخص استموارد استفاده از ساختمان

 ترمیمی مناسب خودبتن برای استفاده از  کونیمس هایساختمان بنابراین .رودی طبیعی به شمار میامر هازهاین سا

  .هستند

 های بتن خود ترمیممحدودیت -2-1-5

که  ،است (تولید هر مترمکعب برای یورو 80 تقریبا حدود) دو برابر بتن معمولیشونده ترمیم  هزینه تولید بتن خود  

الکتات  قیمت باالی .کندتوجیه می را با هزینه نگهداری باال هاییبرای پروژه فقط را خود ترمیم بتن زاین مسئله استفاده ا

اما  ،مشکل دارد اینبرای به وجود آوردن  به سزایی شود تاثیرمیبرای باکتری محسوب یک ماده مغذی  کلسیم که

  .(Jonkers, 2011) دنکنکار می دهدتشکیل می شکر ی یک جایگزین که ماده اصلی آن رابر رو محققان خوشبختانه

 نتیجه گیری-2-1-6

مهندسان و قطعاً به زودی طرز تفکر  و ر کارآمدتر از بتن معمولی استبسیا بتن خود ترمیم شونده به طور کلی    

بسیار بیشتر از معایب  بتن خود ترمیم شونده مزایای در مقایسه با بتن معمولی د داد.هرا نیز تحت تاثیر قرار خوا معماران

 ایبه محیط زیست به ماده نرسا آسیب ایرا از مادهبتن  ،میزان انتشار دی اکسید کربنکاهش به دلیل  و آن است

ای نیز سازهای جادهوها و تمام ساختلپبرای استفاده در  یبتن خود ترمیم. کندسازگار با محیط زیست تبدیل می

و رسیدگی مراقبت  به که ،دنشوهای میخوردگیترک بارهای سنگین دچار  حتتها چرا که این سازه ،مناسب است

های تعمیر و ین کاهش چشمگیر هزینهعتوانند در ها میدر جادهبتن خود ترمیمی  لذا استفاده از. دننیاز داردائمی 

 .به همراه آورد بیشتری را نیز ایمنی ،نگهداری

 انواع خود ترمیمی زیستی -2-2

که  حالت طبیعی چهارهای روشکنند. در  ها را پرتوانند به طور تقریبی ترکهای طبیعی میبسیاری از پدیده   

بسته شدن ترک  ،در آبد بسته شدن ترک با ناخالصی موجو ،هیدروکسید تشکیل کلسیم کربنات یا کلسیم عبارتند از:

د نتوانمیها ی ترکفزایش حجم مواد سیمانی در کنارهابسته شدن ترک با  وهای هیدراته نشده با هیدراته شدن سیمان

  .(Johannesson, 2012)کند ر ترک را پ
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 ترمیمی طبیعی خود -2-2-1

ها در حقیقت بسیاری از این مکانیسم .تا ترک ترمیم شود دهددر بسیاری از موارد چند مکانیسم با هم رخ می   

این امر  ها را پر کند.تواند به طور کامل همه ترکد و نمینکن ها را پرتوانند تنها بخشی از ورودی برخی از ترکمی

های ارائه شده در در میان مکانیسم ها و نفوذ گسترده به عمق مفید خواهد بود.برای جلوگیری از گسترش عرض ترک

روش برای ترمیم طبیعی بتن  ترینهیدروکسید موثرکلسیم کربنات وتشکیل کلسیم ،فرایند خود ترمیمی طبیعی

 در معادالت هیدروکسید کلسیم و کلسیم کربنات اساسی برای تشکیل هایمکانیزم .( (Hua et al., 2010باشدمی

 شود: گام اول کربن دی اکسید در آب حل می در  (Edvardsen, 1999). است آورده شده 3-۲تا  ۲-1

H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ HCO3
−H+ ↔ 2H+ + CO3

2−  

شووود و با شووود و در بتن در سووطح ترک پخش مییون کلسوویم آزاد به عنوان نتیجه هیدراتاسوویون سوویمان رها می

 CO3
HCO3 و −2

فقط  3-۲و  ۲-۲های شووود. واکنشدهد. در نتیجه کلسوویم کربنات کریسووتال تولید میواکنش می −

 کنند.  کنند و در نهایت فضای خالی را پر میها در سطح رشد میکه کریستال ،دهدرخ می 5/7بیشتر از pH در 
 

Ca2+ + CO3
2− → CaCO3 

Ca2+ + HCO3
− → CaCO3+ H+ 

 خود ترمیمی بیولوژیکی -2-2-2

های بیولوژیکی قرار داده که توسط استفاده از میکروارگانیسم برای طراحی بتن خود ترمیم این روش را جز دسته   

ویروس و  قارچ، باکتریعمدتا به سه شاخه  اهمیکروارگانیسم(Siddique, 2011).  چند محقق نامگذاری شده است

ها وجود دارند که قادر به ترسیب شیمیایی خاص برای طراحی این میان شاخه خاصی از باکتری شوند. ازمیطبقه بندی 

های ترین فرایندکربنات مهمسیلیکات و کلسیم-آلومینیوم-بتن خود ترمیم بیولوژیکی هستند. رسوب پلی مورفیک آهن

 باکتریاضافه کردن  نظیرهای متفاوتی ها با رهیافتباشند. میکروارگانیسماستفاده شده برای طراحی بتن خود ترمیم می

فرم  ،نحرکت بر روی ژل سیلیکا یا کربفرم بی ،به طور مستقیم به بتن تازه، به صورت اسپور )مایع( در محلول براث

      pH.(Wang et al., 2012) شوندبه بتن اضافه می استفاده از شبکه آوندی برای توزیع میکروارگانیسم و کپسوله شده

به جای باکتری ( اسپور)دما و رطوبت بتن تازه برای رشد باکتری مناسب نیست بنابراین یک حالت مقاوم از باکتری  ،

 ،کندها به تداوم حضور باکتری در شرایط سخت کمک میدر روش دیگر کپسوله کردن باکتری شود.تازه استفاده می

روش شبکه آوندی برای پخش باکتری تازه در بتن  ،ای باشد. روش دیگرتواند روش گران و پیچیدهاما کپسوله کردن می

باشد که روشی پیچیده و در حال حاضر با تکنولوژی فعلی امکان ساخت آن وجود ندارد. استفاده از می

 اگرچه تاثیر های مالی است.حرکت در سیلیکا ژل یا کربن فعال یک راه مناسب از نظر جنبههای بیمیکروارگانیسم

 (Jonkers et al., 2010). نیست  اده از این موارد در مقاومت بتن هنوز کامال واضحاستف

 کربنات بیولوژیکی کلسیم رسوب -3-2

 تواند باال برود.درجه سانتیگراد می 71باشد. دمای بتن تازه نیز تا می 13- 11بتن تازه معموال بین  pHمقدار   

ها باید مقاومت بیشتری نسبت به کمبود جدی بنابراین باکتری .آبی وجود ندارد ،بعد از خشک شدن بتن همچنین

بنابراین  ،توانند تحمل کنندهای سرما دوست این شرایط را نمیمعموال باکتری از خودشان نشان بدهند.pH آب و 

 ربناتک کلسیم(Ghosh et al., 2006). د های گرما دوست استفاده کردناز باکتری چبرای حل این مشکلمحققان 

(1-۲) 

(۲-۲) 

(3-۲) 
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            فتوسنتز و کاهش سولفات رسوب کند ،تواند به صورت یک محصول جانبی در طول هیدرولیز اورهمیکروبی می

(Knorre, 2000) .رسوب  (کلسیت، آراگونیت و واتریت) کلسیم کربنات به عنوان یک درزگیر میکروبی در سه شکل

باشد. ترین حالت آن کلسیت میکه پایدار ،یکسان اما ساختارشان متفاوت استها که فرمول شیمیایی آن ؛کندمی

 شود.واتریت به ندرت در طبیعت پیدا می تواند در طول زمان به کلسیت تبدیل شود.آراگونیت نیمه پایدار است و می

چند  .(Sanchez-Moral et al., 2003) باشدبتن کلسیت بیشتر مورد عالقه محققان می بنابراین برای خود ترمیمی

  (Li. and Yang, 2007). عامل موثر بر نرخ رسوب بیولوژیکی کلسیت شامل موارد زیر می باشد 

 غلظت کربن معدنی محلول -1

2- pH   محلول 

 غلظت یون کلسیم -3

 حضور هسته  -4

     کندای عمل میمورد اول را مهیا کند و دیواره سلولی باکتری به عنوان سایت هسته سه تواندباکتری می متابولیسم

(Li and Yang, 2007) .تواند باعث کاهش نفوذ گاز و جذب موئینگی آب شود.کربنات می رسوب باکتریایی کلسیم 

این نوع از  .(Ramachandran, 2001) دهدها بسیار رخ میترسیب کلسیم کربنات در طبیعت مخصوصا در اقیانوس

چند مسیر متابولیک  .(Berner, 1975)ساختار و محیط کشت تاثیر عمیقی بر مورفولوژی کریستال کلسیم کربنات دارد 

هوازی کربنات اکسیداسیون بیبه عنوان مثال راه معروف رسوب کلسیم تواند به رسوب بیولوژیکی معدنی کمک کند.می

کاهش سولفات  (تبدیل نیترات به نیتروژن) و دینیتریفیکاسیون (آمونیاک به یون آمونیوم  تبدیل) آمونیفیکیشن ،سولفید

تغییر  ها درکربنات به توانایی آننقش اصلی باکتری برای رسوب کلسیمباشد. می (Castanier, 2000)و فوتوسنتز 

رسوبی . (Douglas and Beveridge, 1998) دشومربوط می محیط از طریق متابولیسم مختلف باکتری pH میزان 

ها قادر به این باکتری .باشدها برای طراحی بتن خود ترمیم میترین روشیکی از رایج ،شودکه توسط باکتری تولید می

آز کاتالیز  هیدرولیز اوره به کربن دی اکسید و آمونیاک توسط آنزیم اوره د.نباشخارج سلولی می 1آز تولید آنزیم اوره

یک  شود.در محیط باکتریایی می pHشود. آمونیاک و کربن دی اکسید هیدرولیز شده باعث افزایش غلظت کربنات و می

شاهد  10-۲تا  2-4که در معادالت  ،های بیوشیمیایی باید رخ بدهد تا کلسیم کربنات شکل بگیردسری از واکنش

 .(Johannesson, 2012)د خواهیم بو

 حضور اوره : در 

                       

 کربنات به صورت خودکار هیدرولیز شده تا آمونیاک و کربنیک اسید را تشکیل دهد.  

NH2COOH + H2O → NH3+H2CO3 

 دهد. هیدروژن را تشکیل میشود و یون کربنات و یون اسید هیدرولیز می کربنیک

 

 شود تا به آمونیوم و یون هیدروکسید تبدیل شود.  آمونیاک به طور خود به خودی هیدرولیز می

 

     2NH3 + 2H2O ↔ 2NH4
+ + 2OH− 

                                                                                                                                                                        
1 Urease 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 𝐻2𝑂
اوره آنزیم آز
→     𝑁𝐻2COOH + 𝑁𝐻3 

H2CO3 ↔ HCO3
−+H+ 

(5-۲) 

(7-۲) 

(4-۲) 

(6-۲) 
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یون  که تعادل کلی ،خواهد شد pHباعث افزایش  و کندبه طور مداوم یون هیدروکسید تولید می 7-۲واکنش 

 کربنات تغییر خواهد داد.  های بیکربنات را به سمت تشکیل یونبی

 

                  

سلولی باکتری بار منفی دارند سیم دوبار مثبت و دیواره  را به دیواره جذب  به همین خاطر قادر خواهد بود یون کل

 .رودمی در سطح سلول کربنات کلسیم و به سمت رسوب دندهواکنش می هاپس یونس کند.

 

 

 

الزم است که اوره برای آغاز یک سری واکنش بیوشیمیایی  کربناتبرای رسوب کلسیم ،های میکروبیبر اساس روش 

و  شناسایی (XRD) تواند توسط آزمایشرسوب میکروبی کلسیت می داشته باشد.در خود ترمیمی بتن حضور 

 مشاهده شود.  (SEM)همچنین توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی 

متاسفانه . (Bauer et al., 2013)ها برای تولید بتن خود ترمیم گزارش شده است ای از باکتریدامنه گسترده   

pH  درجه  71دمای بتن تازه حدود  باشد.که برای بقای باکتری زنده سخت می ،باشدمی 13-11بتن تازه بین

آب کافی برای اینکه رشد ، در طی خشک شدن بتن گراد است که آن نیز برای رشد باکتری مناسب نیست.سانتی

و دما و   pH رکه بتواند مقاومت باالیی در براب ی مناسب استایسلول اتفاق بیفتد نیز وجود ندارد. بنابراین باکتر

توانند تحت این شرایط رشد کنند. بر خالف های مزوفیل نمیعموما باکتری محدودیت شدید آب از خود نشان دهد.

ها . بسیاری از اسپورهای باکتریاست ط سختی که اشاره شد بسیار مقاومهای زنده؛ اسپور باکتریایی در شرایباکتری

اری از مطالعات به جای استفاده مستقیم از باکتری در بتن تازه از اسپور در بسی سال زندگی کنند. 61توانند تا می

های مختلف باکتری که برای بتن خود تعدادی از گونه. (De Muynck et al., 2008)شود باکتری استفاده می

باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس اسفاریکوس  خانواده .ارائه شده است 1-۲باشد در جدول ترمیم مناسب می

باشند. باسیلوس پاستئوری به راحتی در خاک پیدا ها در طراحی بتن خود ترمیم میترین میکروارگانیسمرایج

شود. پنج گونه مختلف از خانواده باسیلوس اسفاریکوس و یک سویه از باسیلوس لنتوس برای ترسیب کلسیم می

های باسیلوس گونه همهن داد که نتایج نشا .کربنات روی سنگ و آهک تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت

  .(Al-Thawadi, 2011)د رسوب کلسیم کربنات داشته باشند نتواندر مقادیر مختلف می اسفاریکوس

  جمع بندی -2-4

اما پروسه خود ترمیمی بیولوژیکی یک تکنولوژی  ،اگرچه پروسه طبیعی خود ترمیمی به خوبی شناخته شده است   

های بسیاری که برای طراحی بتن جدید و رو به رشد است که هنوز به درستی درک نشده است. تا به حال باکتری

  :استفاده از باکتری مزایای بسیاری دارد مانند .اندمفید هستند از طبیعت به دست آمده خود ترمیم

  استها آسان رشد باکتری (1

  ای نیستها کار پیچیدهجداسازی باکتری (2

  های بسیاری برای افزودن باکتری به بتن وجود داردروش (3

Ca2+ + cell → cell − Ca2+ 

HCO3
− + H++2NH4

++2OH− ↔ CO3
2−+2NH4

++ 2H2O 

cell − Ca2+ + CO3
2− → CaCO3 − cell 

(9-۲) 

(8-۲) 

(10-۲) 
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بنابراین . مقاومت کمی دارند (کمبود آبو  باال pH ،)دمای باال ها در مقابل برخی شرایط سختباکتری ،دیگر از سوی

اگرچه مقاالت اندکی درباره استفاده  ها بسیار مهم است.مخصوصا قارچها های دیگر میکروارگانیسممطالعه درباره گونه

اما مکانیزم قارچ برای پر کردن ترک با شرایط رشد بهینه قارچ  .شوداز قارچ برای طراحی بتن خود ترمیم یافت می

   .است هنوز به طور کامل درک نشده

 کربناترسوب بیولوژیکی کلسیم -5-2

شان یم کربنات در فرآیندهای متابولیسمتوانند باعث ایجاد رسوب میکروبی کلسها هستند که میسه گروه از ارگانیسم   

 ژن وچرخه نیتر با هاییاکتری کاهنده سولفات  ج( ارگانیسمهای فتوسنتزی   ب( بشوند: الف( ارگانیسم

میکروبی کلسیم کربنات ترین شکل رسوب گیری متداولهای آبی باعث شکلهای فتوسنتزی در محیطارگانیسم

های ارگانیسم گیرد.افتد، کلسیم کربنات شکل میهای کلسیم اتفاق میکه این واکنش در حضور یون زمانیشوند. می

شوند. های کربنات و تعدیل محیط در راستای رسوب باعث رسوب کلسیت میهیتروتروفیک )دگرپرور( هم با ایجاد یون

توانند باعث اسیدها، کاهش نیترات و هیدرولیز اوره میژن نیز به وسیله ترکیب آمینوهای شامل چرخه نیتروارگانیسم

ترین مکانیزم در ایجاد رسوب میکروبی کلسیم کربنات هیدرولیز اوره ایجاد رسوب میکروبی کلسیم کربنات شوند. ساده

 شود.آمونیوم میهای کربنات در حضور که منجر به تولید یون ،باشدمیاوره آز به وسیله آنزیم 

 باسیلوس پاستوره -2-6

هایی باکتری د:توان، برمبنای واکنش اوره آزشان به آمونیوم به دو گروه متمایز تقسیم نموآز را می های اورهباکتری

های باالیی از اوره هیدرولیز غلظت هایی که ندارند. در طی فرآیند سیمانتاسیون،که فعالیت اوره آز دارند و باکتری

شود مفید هستند. ارگانیسم بایستی منع نمی به وسیله آمونیوم هایی که فعالیت اوره آزشانارگانیسمشود. تنها میکرومی

الزاماتی را در قبال شرایط زیست محیطی سالم داشته باشد، به عالوه در بیوسمانتاسیون نیز باید چنین باشد. به منظور 

های قابل انتقال باشد که ممکن زا نبوده و فاقد هر گونه ژنبایستی بیماریرهاسازی ایمن ارگانیسم به محیط زیست، 

های موجود در محیط زیست شود، در این بین از نظر بیوسمانمتاسیون و زیست است باعث افزایش بیماری در گونه

 محیطی، اسپوروسارسینا پاستوره منبع اوره خوبی برای بیوسمانتاسیون دارد.

 
 ها همراه با فعالیت اوره آزمیکروارگانیسم -2-1جدول 

 

 هیدرولیز اوره -2-7

های شود. این پتانسیل وجود دارد که غلظتهای تولید کربنات کنترل میهیدرولیز اوره عمدتًا به آسانی در واکنش

ناپذیر است که در آن اوره با آب شود. هیدرولیز اوره یک واکنش برگشتباالیی از کربنات در بازه زمانی کوتاهی تولید 

بیماری زا نبودن یا دستکاری ژنتیکی نشده 

 باشد

توسط آمونیوم 

 متوقف نمی شود

 میکروارگانیسم فعالیت باال

 Sporosarcina pasteurii مثبت مثبت مثبت

 Proteus vulgaris شناخته نشده مثبت حد وسط

 Proteys mirabilis نشدهشناخته  مثبت منفی

 Helicobacter pylori مثبت مثبت منفی

 Mocllicutes مثبت مثبت منفی
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 گیرد.دهد و آمونیوم و کربنات شکل میواکنش می

                                                                         2

2 2 4 32
        2 2ureaseCO NH H O NH CO    

HCO3)طبیعی، بی کربنات pHدر 
CO3)های کربنات از  مقدار کربنات ، در غالب گونه (−

بیشتر است و این امر  (−2

NH4)، آمونیوم  pHشود. در نتیجه افزایش در جهت حفظ تعادل می pHباعث افزایش 
شروع به تجزیه شدن به  (+

ما آنزیم اوره آز واکنش کند تا به تعادل برسد. هیدرولیز شیمیایی اوره یک پروسه بسیار آهسته است امی )3NH(آمونیاک 

امل ش های بسیاریعمدتا به صورت آنزیم در ارگانیسمکند. اوره آز تر میبرابر سریع 1410را در حد قابل توجهی تا 

ای که در محلول آبی هیدرولیز (. میزان اوره۲004،  ۲)ویفن شودیافت می ، و بعضی گیاهان عالیها، بعضی مخمرهاباکتری

های آسیاب های متفاوتی از دانهاوره آز در شکلای به گونه دیگر متفاوت است. از توده زیستی از گونهشود در هر گرم می

باکتری اسپوروسارسینا پاستوری است.  ،ترین منبع اوره آز(. مهم ۲004)ویفن،  شده تا پودر خالص در دسترس است

تواند می اوره باالتر رود، کلسیم کربناتکند. اگر غلظت یهای کربنات با نسبت موالر یک به یک تولید مهیدرولیز اوره یون

باشد. هیدرولیز اوره برای مقادیر باالی که این یک پارامتر کلیدی در رسوب کلسیت می ،به طور موثری افزایش یابد

 کند.مینیز  تولید کربناتکند، بلکه باالتری را فراهم می pHآل است چراکه نه تنها رسوب میکروبی کلسیم کربنات ایده
 

 های تاثیرگذار در عملکرد رسوب میکروبی کلسیم کربناتفاکتور -2-8

آن  توانایی رشد ،که عمده این عوامل مربوط به عملکرد باکتری ،بتن موثر است یترمیمخود عوامل مختلفی بر روند    

ی تاثیر آنها بر عملکرد رسوب میکروبی کلسیم کربنات توسط باکتری موارد و نحوه باشد.و رسوب ناشی از آن می در بتن

 در ادامه تشریح داده شده است. 

 مواد مغذی -2-8-1

بنابراین تامین متداول مواد مغذی برای نمونه بتن در طی فرآیند ترمیم  ،مواد مغذی منبع انرژی باکتری هستند

باکتری  به منظور رشد و تداوم مواد مغذی ،نمونه بتن وزنی %8افزودن  ،آمدهدست های به گزارشطبق ضروری است. 

 اطمینان بخش باشند شودتوانند از اینکه باکتری در بازه طوالنی تقویت می. این مواد مغذی میشوداوره آزی پیشنهاد می

(wang, 2012) . 

 غلظت واکنش دهنده -2-8-2

برای  5/۲نسبت  کند. بر حسب وزن،تبدیل بهتری را به کلسیت فراهم مییک محلول هم مول از دو واکنش دهنده 

 3SHCها و شوری در روند یابی به تولید کامل کلسیت ضروری است. غلظت محلولاوره و کلسیم کلرید به منظور دست

حتی   SHCدر فرآیند. اوره آز دهدتاثیرگذار است. غلظت باالتر اوره و کلسیم کلرید مقدار کلسیت رسوبی را گسترش می

یابد. با باال در دسترس است ولی نسبت کلسیت رسوبی و ترکیب کلسیت باغلظت واکنش دهنده کاهش میدر غلظت 

آید و زمینه برای ورود آنزیم اوره آز افزودن غلظت باالیی از محلول واکنش دهنده ترکیب بیشتری از کلسیت بدست می

 کند. تولیدی به بتن را مهیا می

 تثبیت و توزیع باکتری در بتن -2-8-3

های خورد ترمیم شود. روشباکتری اوره آز مثبت بایستی به طور یکنواخت توزیع شده تا در جایی که بتن ترک می

های خاصی از بتن قرار گیرد یا از بتن خارج شود. مطابق توزیع غیر صحیح ممکن است باعث شود باکتری تنها در مکان

                                                                                                                                                                        
2 Whiffin 
3 self healing concrete 

(11-۲) 
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تواند باعث شود تمامی محلول باکتری به زریق غیر رقیق محلول باکتری، به اندازه حجم حفرات، می، ت4با نظریه هارکس

ها شود تا آنبا شوری پایین باعث می کم و مقاومت جذبی باکتری در محیطهای طور موفقیت آمیزی در بتن بماند. یون

 های دور از هم قرار بگیرند.در فاصله

2-8-4- pH 

شود. آنزیم اوره آز به وسیله فعالیت متابولیک آز تجزیه به وسیله آنزیم اوره  شود که اورهزمانی شروع میرسوب کلسیت 

ها، آنزیم اوره آز تنها در رنج بسیاری از آنزیم گیرد. مانندمیکروبی و در نتیجه، هیدرولیز اوره در اطراف سلول شکل می

تعیین کرد و این  8تا  5/7برای آنزیم اوره آز را در محدوده  pHهینه مقدار ب 5فعال است. استوک فیشر  pHمعینی از 

 8تا  pH 6تایید شد. استوک فیشر دریافت که فعالیت اوره آز از  شو همکاران 6یافته در مطالعات بعدی به وسیله ایوانز

ست و به تدریج کاهش ا الباpH =8دهد که فعالیت اوره آز در یابد. بسیاری از تحقیقات نشان میبه سرعت افزایش می

 .(Fischer, 1999) یابدمی

 های باکتریغلظت سلول -2-8-5

افزایش یابد. میزان هیدرولیز  SHCشود مقدار رسوب کلسیت ناشی از فرآیند های باکتری باعث میغلظت باالتر سلول

بیشتری در واحد حجم برای هیدرولیز  آز اوره ،باالی باکتری هایاوره با غلظت سلول باکتری ارتباط مستقیم دارد. غلظت

 فرایندطی های رسوب کلسیت در های باکتری به عنوان هستهکند. استوک فیشر پیشنهاد کرد که سلولاوره تولید می

های سلول باکتری شکل ها کشف کردند که هسته اولیه کلسیت در دیوارهآن SEMکنند. از تصاویر بیوشیمیایی عمل می

باشد. رسوب کلسیت به طور مستقیم با غلظت اسپوروسارسینا فاکتور کلیدی در رسوب کلسیت میگیرد، که یک می

 . (Fischer, 1999) پاستوری مرتبط است

 پیشینه تحقیق  -9-2

 گرفته است. با رویکرد استفاده از مواد گوناگونی که در طبیعت وجود دارد مورد توجه قرار بتن مواد خود ترمیم توسعه   

در . (Breugel,2007)ت منتشر نموده اسرا شده است  مزمینۀ مواد خود ترمیم انجا در که ه تحقیقاتیتاریخچ بروگل

های آبی مورد در سازه میالدی 1836خود ترمیمی ترک درشکست بتن مورد توجه آکادمی علو  فرانسه در سال ابتدا 

 مبر روی این پدیده مطالعاتی انجا 11در اواخر قرن 7همچنین هاید و اسمیت .)Hearn,1836( توجه قرارگرفته است

تحقیقات مدون بیشتری بر روی پدیده خود ترمیمی در  1931 در سال8. گالنویل)1889and Smith,  Hyde( اندداده

زدگی و های یخخود ترمیمی را در قطعات بتنی که تحت دوره . جاکوبسن و سلولد(Glanville,1931) داد مبتن انجا

های شده و آزمایش م. بر اساس تحقیقات انجا(Jacobsen and Sellevold,1996) اندشدن قرار دارند مشاهده کرده آب

 صورت گرفته این باور وجود دارد که خود ترمیمی در مواد سیمانی ترکیبی از فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی است.  

 توخالی فیبرهای 1-9-2

 ساختار در که هاییلوله داخل در عناصر از بعضی نگهداری به منظور توخالی فیبرهای از استفاده اساس بر ایده این   

 موجود مواد بتن، از بخش هر در ترک یا خسارت وقوع صورت در است. استوار شودمی نگهداری مرکب به صورت بتن
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7 Hyde and Smith 
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 توخالی فیبرهای از استفاده با ترمیمی خود .نمایندمی ترمیم را ترک و آزاد شده هستند، گرترمیم که عناصر هالوله در

سی هایسازه در سان، بدن در هامویرگ مانند مهند ستفاده و مختلف مقیاس در ان سط و مختلف مواد از با ا  افراد تو

ست. قرارگرفته مورد مطالعه مختلف شاهده به منظور ا سان و سریع م  روش یک کامپوزیت، مواد در صدمات داخلی آ

شاهده ارتقاء یافته سط خرابی م سنت ترکیبات با گرترمیم با مواد فیبرها روش این در شد. طراحی بوند پنگو تو  فلور

 (Pang, 2005). گردد  رصد ترمیم فرآیند تا اندترکیب شده

 میکروکپسول -2-9-2

 گرفته شده الهام وجود دارد کوچک هایاندازه با طبیعت در که هایینمونه از مواد، حاوی هایکپسول از استفاده ایده   

 ،گرددمی سازیغنی میکروکپسول روش این در باشد.می جانوری زنده سلول یکی برای مثال هادانه و پرندگان تخم. است

 شرایط برابر در مواد این از که هستند غالفی درون مواد خودترمیم از میکرون حد در اجزایی قراردادن آن از هدف که

 روش از استفاده کاربرد(Ghosh, 2006). نماید می خارجی محافظت هایمحیط نامطلوب هایواکنش یا نامناسب

 ترک که وقتی(White, 2001). است  شده داده شر  همکاران و وایت توسط ترمیمی خود فرآیند در میکروکپسول

 خاصیت مویینگی به توجه با را ترک هایالیه سطح و شده آزاد گرترمیم عناصر شود،می میکروکپسول تخریب موجب

 اند واکنششده ترکیب بتن در بتن ساخت هنگام به که بتن در موجود هایکاتالیست با مواد این سپس کنند.می آغشته

 .شوندمی ترک شدن بسته و پلیمریزاسیون موجب و داده

 معدنی افزودنیهای و شونده منبسط مواد -3-9-2

 مرکب منبسط شونده ترکیب با آن سیمان از %10 که ایینمونه و مرجع نمونه بین که در یک مطالعه آزمایشگاهی   

میلیمتر  ۲۲/0عرض  با نمونه در مشاهده شد که ترک ،بود شده ساخته CaO خاکستر و 4CaSO و  S3A4C عناصر از

ست. شده ترمیم کامل طور به ماه یک از بعد شاهده ترک هایالیه بین در مجدد، تبلور محصوالت فرآیند این در ا  م

 (Kishi, 2007).  شد

 باکتری -3-9-2

 از هاترک ترمیم در که اسووت اسوواس اسووتوار این برو  گرددبرمی میالدی 1110 دهه اواسووط به روش کاربرد این   

ستدار فرآیندهای ست محیط دو ستفاده زی ستفاده زمینه این در که گردد، ا سوب توانایی با ها اورولیتیکباکتری از ا  ر

 صورت هاباکتری توسط که کلسیم کربنات رسوب میزان .است گرفته قرار استفاده مورد میکروترک در مسیکل کربنات

سیم یون غلظت ،pHبتن،  در شده حل غیرآلی کربن غلظت عامل چهار به گرددمی  ریاکتور )مناطقی نواحی وجود و کل

ستگی باال( پذیر فعالیت یا واکنش قابلیت با سم توسط اول عامل سه. دارد ب  که حالی در شودمی تأمین باکتری متابولی

ستفاده باکتریای از خود تحقیقات در همکاران و تیتلبوم . نمایدمی عمل ریاکتور یک عنوان به سلول دیواره  که کردند ا

شدمی اوره مشتقات از N𝐻4) آمونیم در (CO(NH2)2)اوره  رکاتالیزو آنزیم ترکیب این. با
CO3) کربنات و (+

ست  (−2  ا

.(Tittelboom, 2010)  

 هوشمند مواد -5-9-2

در  فعلی وضعیت از ترکوتاه حالت به هوشمند مواد شود،می ترک ایجاد وقتی که است استوار الگو این بر روش این   

 دارای کهنیتینول  نظیر بسیاری فلزات د.نگردمی آن شدن بسته و ترک کنترل موجب انقباضی ایجاد نیروی با وآیند می

 از ایطورگسترده است به شده باعث ویژگی این که ،اند دهش کشف باشدمی ترموالکتریک و ترمومکانیکال عالی خواص

  این روش در پیشنهاد کردند. را )9IRC( آرمه هوشمند بتن ایده مو و سونگ شود. استفاده هوشمند فلز عنوان به آن
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Abstract 

Research Aim:  Concrete is recognized as a relatively inexpensive material in the world that is 

increasingly used in the construction industry, but the negative effects of producing the required 

materials on the environment are significant. The purpose of making Self-healing concrete is to 

spontaneously seal the cracks created under load without interfering with the concrete after cracking 

in order to prevent the gaps from widening. Self-healing concrete technology can save several billion 

euros annually on the maintenance of concrete instruments. Concrete can also be used in areas where 

they are difficult to maintain and repair without the intervention of manpower. 

Research method: In this study, bacterial spores of Bacillus Spharicus Were coated with microcapsules 

and polymer sheets made of polyvinyl alcohol. The coated spores were added to the concrete mortar 

mixture and after three bending periods, three deliberate cracking points were created and stored in 

four environments until the crack was restored. 
Research method: The compressive strength decreased significantly with the increase of the material 

itself and had a negative effect on the permeability of the mortar samples. According to engineers 

expecting concrete and relying on the mechanical properties of concrete, especially its compressive 

strength in construction, researchers are looking for a way to solve the problem of reducing the 

compressive and tensile strength of concrete after adding Self-healing materials to concrete. The use 

of polymer sheets made of polyvinyl alcohol to cover spores for retention after being added to the 

concrete due to its fineness and occupying a small volume of concrete matrix can be a good alternative 

to other methods to reduce the mechanical properties of concrete such as permeability and resistance. 

In the samples using polymeric sheets for Self-healing of concrete, the lowest permeability was 

obtained in the sample containing 2% self-healing materials maintained in dry and wet cycle conditions 

with water and the highest permeability was in medium, which With 7% of the materials self-healing, 

the most permeable was obtained 
Findings:  Due to the difference in the amount of recovered area in the samples that can be obtained 

from polymer sheets and microcapsules, increasing the volume of Self-healing materials caused more 

deposition and consequently increased area of repaired crack in the specimen, but due to the decrease 

in compressive strength induced The optimum weight percent for the addition of self-healing materials 

was 12 and the reduction of initial mortar permeability for mortar was chosen as the optimum weight 

percent for self-healing materials. 

 

Keywords:  Self-healing concrete, Bacteria, Permeability, Polyvinyl alcohol, Microcapsule. 
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