
 

 "پارسا مهاجری مخترع بتن هوشمند با فناوری نانو"

 :معرفی و اختراع پارسا مهاجری

 .بوعلی سينا بود دانشگاه دانشجوی مهندسی عمران پارسا مهاجری

 .مهاجری با حضور در یک کنفرانس نانو ایده نانو ماده به ذهنش رسيد

 .سال با اختراع نانو ماده سيمانی نوین بتن هوشمند آن را به ثبت برساند 4وی توانست پس از 

و نام پارسا مهاجری برای  77185با شماره « بتن هوشمند با فناوری نانو»این اختراع با عنوان 

 .به ثبت رسيده است جهان ين بار درنخست

 :همکاران پارسا مهاجری

 پروفسور امیرعباس رفعتی در آزمایشگاه شیمی ـ فیزیک دانشکده شیمی 

 خانم سحر شیرازی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی ـ فیزیک 

 :ویژگی بتن هوشمند

 :گویدهوشمند می بتن از ویژگی پارسا مهاجری

کند تا بتواند با الگوگيری از شبكه خود ترميمی بدن انسان این نانو ماده در بتن ویژگی را ایجاد می

 .است

 .ای ترميم کندبتن را بدون هيچ واسطه های ایجاد شده درترك
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برای دستيابی به این هدف، ابتدا به سنتز دو نوع نانوکپسول پليمری با روکش سيليكاتی و 

 .های باردار با روکش سيليكاتی چندمنظوره پرداخته شدنانوکپسول

ها سيليس است در وهله نخست به عنوان یک نانوسيليس عمل ماده با توجه به اینكه روکش این

 .یابدهای مقاومتی و دوامی بتن افزایش میکند و ویژگیمی

 :هدف از اختراع بتن هوشمند

 :برای دستيابی به این هدف

های باردار با روکش و کپسولابتدا به سنتز دو نوع نانو کپسول پليمری با روکش سيليكاتی و نان

 .منظوره پرداخته شدسيليكاتی چند

سپس این نانو ماده تحت شرایطی خاص در اختالط بتن قرار گرفته و ضمن ارتقای بسيار زیاد 

در بتن عمليات خود  ترك های مقاومتی و دوامی بتن، به صورت هوشمند در مواقع ایجادویژگی

 .کندترميمی خود را آغاز می

 :فعالیت در زمینه ژئوتکنیک زیست محیط

 .کندمحيطی فعاليت میدر حال حاضر در زمينه ژئوتكنيک زیست پارسا مهاجری

 .کردهای آن که به صورت نانوسيليس بود و به صورت خودترميمی عمل میبا توجه به ویژگی

 .ها بار منفی نيز ایجاد کرددر فاز ژئوتكنيک روی سطح این نانو ماده

 .محيطی استشود و برای ژئوتكنيک زیستهای فلز سنگين استفاده میکه برای جذب آالینده
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 .سبز پایدار یک نياز واقعی است زیستمحيط  یافتن راه حل مناسب اقتصادی برای تأمين

های فلز های سطحی و زیرزمينی به طور پيوسته توسط مؤلفهها و آبوی با بيان اینكه خاك

های استخراج معادن سنگين آزاد شده توسط منابع مختلف همچون فرایندهای صنعتی و فعاليت

 .شوندآلوده می

 .های آلوده شده با فلزات سنگين یک امر ضروری استها و آبپس محافظت و ترميم خاك

 :اقدامات پارسا مهاجری

های زیادی برای بهبود جذب سطحی و همچنين توليد جذب کننده جدید تالش پارسا مهاجری

 .تر صورت انجام داده استبا ظرفيت باال و قيمت مناسب

گيری از این نانو ماده چندمنظوره زیر نظر پروفسور وحيدرضا هرهبر این اساس در فاز دیگری از ب

های فلز سنگين دست ، روندی مناسب برای نگهداری آالیندهاوحدی و با همكاری محمد اميری

 .یافته شد

 های ژئوتكنيک زیست محيطی شامل جذب اتمی، پراش اشعه ایكسبا انجام یكسری آزمایش

)XRD(الكترونی پویشی ميكروسكوپ ، تصویر )SEM( و TEM فرایند اندرکنش ،

 .های فرآوری شده مطالعه شده استنانوکپسول

های پليمری با روکش پسولنتایج بيانگر آن است که قابليت نگهداری آالینده فلز سنگين در نانوک

 .های طبيعی استسيليكاتی بيش از دو نيم برابر جاذب

 :کاربرد بتن هوشمند
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های نظامی و حساس استفاده شود چرا که بحث دوام تواند در سازهاین اختراع در حال حاضر می

 .ها مطرح استدر این سازه

 :هاخاص نانوکپسول ویژگی

های پليمری، ترميم مراکز دفن زباله و کاهش ميزان عالوه بر قابليت نگهداری باالی نانوکپسول

 .ها استهای عمده این نانوکپسولنفوذپذیری از قابليت

ها به صورت انفعالی و غيرفعال وارد محيط واکنش شده و به به نحوی که هسته پليمری نانوکپسول

 .کندآغاز میهای فعاليت خود را محض وقوع ترك

های ریز و منافذ شود که هسته پليمری تركبه عبارتی مزیت اصلی این طرح زمانی آشكار می

مویی را پر کرده و در نهایت سبب تراکم ساختار، کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت و افزایش 

 .دوام و عمر مفيد مرکز دفن شود

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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