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چکیده
باتوجه به کاربرد روزافزون بتن وگسترش استفاده ازافزودنیها در آن ،انجام پژوهش دراین راستا ازاهمیت خاص ی برخ وردار اس ت .مقاوم ت
یکی از کمیتهای مؤثردرطرح وکنترل کیفیت بتن است که عوامل متعددی برآن تأثیر گذار است .اف زایش زم ان اخ تالب ب تن ش اید یک ی از
پارامترهایی باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است ،در این پژوهش تاثیر زمان اختالب بر مقاومت فشاری بتن نانو سیلیس هم راه
با پوزوالن پوسته برنج بررسی ،و با بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج مقایسه شد .همچنین تاثیرمحیط سولفاته ب ر ک اهش مقاوم ت
این نوع بتن بررسی و مقایسه شد .بدین منظور تعدادی آزمونه بتنی مکعبی به اضالع  19سانتیمتر دارای  %1نانو سیلیس و %27پوزوالن پوسته
برنج با زمانهای اختالب متفاوت بین  17تا  97دقیقه ساخته شدند که هر  9دقیقه 3،نمونه ازبتن گرفت ه ش د و در روزه ای  3 ،0و  22تح ت
تست فشاری قرارگرفته ودر نهایت نتایج مقاومت فشاری برحسب زمان اختالب ودرسنین مختلف ترس یم وگ زارش گردی د .همچن ین پوس ته
برنج تحت آزمایش XRDقرارگرفته و ازنمونه ها نیز عکس SEMگرفته شد تا از نظر تراکم ذرات باهم مقایس ه ش ود ودرآخرتوس ط ن رم اف زار
تاگوچی طرح آزمایش از بتن نوشته شد .نتایج تحقیق نشان می دهد که برای دستیابی به بیشترین مقاومت فشاری دربتن نانوس یلیس هم راه ب ا
پوزوالن پوسته برنج ،زمان مناسب (بهینه) 29دقیقه است که بانتایج آزمایش تاگوچی حدود  4درصد اختالف دارد که پایین تر از میزان خط ای
مجاز می باشد .این بتن دارای ساختار آمورف تر و همگن تری بوده و باکاهش تخلخل مقاومت خوبی در برابر حمله س ولفاتها از خ ود نش ان
داده است.
واژگانکلیدی :نانوسیلیس ،پوزوالن پوسته برنج ،زمان اختالب ،مقاومت فشاری بتن ،طرح آزمایش تاگوچی.

دارد .زمان بهینه برای مخلوب کردن مصالح در مخل وبک ن ب ه

 -1مقدمه
در کارگاه غالبأ تمایل به این است که بتن در اس رع وق ت

نوع و ظرفیت مخلوب کن ،سرعت دوران آن و کیفیت مخل وب

ممکن ساخته شود .پس کمین ه زم ان الزم ب رای س اخت بتن ی

مصالح به هنگام پ ر ک ردن مخل وبک ن ،بس تگی دارد .مط ابق

همگن و یکنواخت ،با مقاومتی قاب ل اطمین ان ،اهمی ت زی ادی

آزمایشها و پژوهشهای صورت گرفته توسط پژوهشگران در
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مورد زمان مناسب اختالب بتن ،بر حس ب ثاب ت ب ودن م واد و

 Qingو همکاران ( )2007نشان دادهان د ک ه ن انو س یلیس

متغیر بودن زمان اختالب ،تغییرات گس تردهای در مق دار زم ان

خواص پوزوالنی باالتری از میکروسیلیس نشان داده و اف زایش

اختالب انواع بتنها رخ داده است .به عنوان نمونه مق دار زم ان

مقاومت باالتری را موجب می شود [.]11

اختالب بتن معمولی 197 ،دقیقه است .زمان خ ودگیری س یمان

 )2004( Liگزارش کرده که این ذرات میتوانند حتی تأثیر

بین  7/9تا  1ساعت است.آییننامه  BSانگلس تان زم ان گی رش

و سرعت واکنش خاکستر بادی (که معموال بسیار کن د واک نش

اولیه برای سیمانه ای پرتلن د معم ولی و زود س خت ش ونده

پوزوالنی از خود نشان میدهد) را در بتن افزایش دهند [.]12
اولین استفاده از خاصیت پوسته ب رنج در ب تن مرب وب ب ه

وسیمان پرتلند باسرباره آهنگدازی را  99دقیقه و زم ان گی رش

سال  1924در کشور آلمان بوده که به وسیله بیگل گزارش شده

نهایی برای این سیمانها را  17ساعت توصیه میکند [.]1

است .در سال  1972مهتا در آمریکا اولین مقاالت خود در مورد

امروزه طیف گس تردهای از م واد و روشه ا ب رای بهب ود

1

خواص بتن سیمانی (بتن سیمان پرتلند) و یا جایگزین اس تفاده

استفاده از پوسته برنج را انتشار داد .اهمیت ک ار مهت ا ب ه ای ن

سیمان در بتن وجود دارد که بسته به مقاومته ای مک انیکی و

لحاظ است که او مطالعه دقیقی در پارامترهای موثر ب ر احت را

شیمیایی موردنیاز و مسائل سازهای و شرایط موج ود ،متناس ب

پوسته برنج و کیفیت خاکستر تولید شده انج ام داد .مهت ا در آن

با هزینهها انتخاب میش وند .بهب ود خ واص ب تن ب ه دو روش

زمان کورهای ب ا بس تر روان ب ه منظ ور ایج اد سیس تمی ب رای

کلی -1 :تسلیح کردن ب تن ب ا اس تفاده از الی اف و میلگ رد ک ه

استفاده از پوس ته ب رنج ب ه عن وان س وخت و همچن ین تولی د

عمدتا برای بهبود مقاوم ت خمش ی و ش کل پ ذیری ب تن -2

خاکستر فعال طراحی کرد [.]13
پیکره اصلی دانش مرتبط با عل م کیفی ت در انگلس تان ب ه

بهبود کیفیت خود بتن از طریق افزودن مواد شیمیایی ،نانو م واد

عنوان طراحی آزمایشها و در ایاالت متحده ب ه عن وان کنت رل

و پوزوالن ها صورت میگیرد [.]2
کالوندی ( )1998توضیح داد که ،خواص ،رفتار و عملک رد

کیفیت آماری گسترش یافت ه اس ت روش ت اگوچی نس بت ب ه

بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمین ه ب تن و س یمانی دارد ک ه

روشهای متداول و رایج مهندسی کیفیتی ک امال متف اوت دارد.

چسبندگی ،پیوستگی و یکپارچگی را به وجود میآورد بنابراین

تاگوچی طرفدار فلسفه کاربردی مهندسی کیفیت اس ت .او س ه

مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح

مرحله را در گس ترش طراح ی بررس ی م یکن د .اول طراح ی

ساختمانی جدید و کاربرد آنها حائز اهمیت است [.]3

سیستم ،دوم طراحی پارامتر ،سوم طراح ی تل ورانس .ت اگوچی
به کم

 Kirkو همک اران ( )2008توض یح دادن د ک ه ک اربرد

پ ژوهشه ای خ ود در س اله ای  1950و  1960ب ر

نانوسیلیس برای بهبود خواص بتن ،چش مان داز گس تردهای در

گسترش علم کیفیت افزود و بطور خاص مفه وم ت ابز زم ان را

برابر علم تکنول و ی ب تن ایج اد ک رده اس ت [)2004( Li .]4

مطرح کرد .تابز زمان ،هزینه ،هدف و تنوع را ترکیب ک رد و از

و

معیار سنجش بدست میآورد و حدود مشخصات را در

توضیح داد که نانو ذرات به علت اندازه ذرات بسیار کوچ

آن ی

سطح ویژه باالی آنها ،ویژگیهایی را در طرح اخ تالب ب تن از

درجه دوم اهمیت ق رار م یده د .اف زون ب ر ای ن ،وی مفه وم

خود نشان داده است [ .]5در گزارشهای منتشر شده به وس یله

استحکام را نیز گسترش داده است .استحکام به معنای پرداختن

پژوهشگران ،نانو مواد متفاوتی از جمله نانو ذرات سیلیس ،نانو

به عوامل بی نظمی به منظور اطمینان حاص ل ک ردن از ک ارکرد

تیوپهای کربنی [ ]6نانو ذرات آهن [ ]7ن انو ذرات آلومینی وم

درست سیستم است [.]14

[ ،]8نانو مونت موریونی ت [ ،]9ن انو تیت انیوم [ ]10و . . .ب رای

ناجی وهمکاران( )2010گزارش دادند که مقدار زی ادی از

بهبود خواص بتن مورد آزمایش قرار گرفتهاند ،که از میان آنه ا

ضایعات کشاورزی در بسیاری از کشورهای گرمسیری به وی ژه

ذرات نانوسیلیس به علت خواص پوزوالنی باالی خ ود توج ه

در آسیا برای کشورهایی مث ل هن د ،تایلن د ،فیلیپ ین ،م الزی و

بیشتری را جلب کردهاند [.]5

1 Mehta
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ایران دفز میشود .بازیافت مواد دور ریز بهترین راهک ار اس ت

جذب آب  99/2درصد وزنی و ش ن شکس ته ب ا بیش ینه قط ر

[.]15

سنگدانه  29میلیمتر با می زان ج ذب آب 1 /02درص د وزن ی

خاکستر پوسته برنج ی

است .مدول نرمی معموال برای مصالح ریزدانه محاسبه میشود.

ماده بسیار واکنش پذیر پ وزوالنی

مدول نرمی ،دانیسته حجم ی و دانس یته ظ اهری (ت وده وی ژه)

تولید شده ازسوختن کنترل شده پوسته برنج است [.]16

برای مص الح براب ر1/02، 3/24

در این مقاله زمان اختالب بهینه بتن همراه با نانو سیلیس و

وg/cm3

 1/ 04اس ت .ب ر طب ق

پوزوالن پوسته برنج با بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن پوس ته

آزمایش دانهبندی انجام شده منحنی دانهبندی برای شن وماس ه

برنج مقایسه شد و پوزوالن استفاده شده از نظراس تاندارد ب ودن

ایجاد شد .برطبق شکل ()3و شکل ( )2دان هبن دی در مح دوده

آزمایش شد و در آخر به روش تاگوچی زمان اختالب بهینه این

خوب دانهبندی شده است.

نوع بتن بدست آمد.

شکل  .1عکس نمودار دانه بندی ماسه مصرفی

 -2خاکستر پوسته برنج
پوسته برنج درمازندران واز کارخانه شالیکوبی رامسر تهی ه،
و تقریبا به مدت  92ساعت در هوای آزاد سوزانده شد .پ س از
آتش زدن دپو پوسته برنج اجازه داده شد ت ا ب ه آرام ی بس وزد
(92ساعت) .ابتدا رنگ پوسته تیره میشود اما پ س از س وختن
حجم زیادی از مواد ،آلی رنگ آن به خاکس تری و س فید می ل
میکند .باید توجه شود ک ه ش رایط س وختن پوس ته ب رنج ب ر
نسبت مواد تش کیل ش ده نه ایی م ؤثر اس ت .اف زایش مق دار
سیلیس در خاکستری که به عنوان ماده افزودنی در بتن س یمانی

Fig. 1. Photo Chart sand grading consumption

به کار میرود موجب بهبود خاصیت پوزوالنی میشود .پ س از
سوختن کامل پوسته برنج ،با دقت سطح روی دپ و (ک ه ک امال

شکل  .2عکس نمودار دانه بندی شن مصرفی

سوخته است) کنار زده ش ده و خاکس تر داخ ل آن جم زآوری
میشود .تقریبا از هر  177کیلو پوسته برنج 27 ،کیلو خاکستر به
دست میآید .خاکستر به دست آمده تا زمان مصرف در ظروف
در بسته قرار داده شد تا جلوی جذب رطوبت آن گرفت ه ش ود.
همچنین برای حذف کامل پوستههای نسوخته ،خاکستر از ال
نمره  37عبور داده شد.
خاکستر پوسته برنج تحت آزم ایش XRDو  XRFقرارگرف ت
که مشخصات آن در بند ()2-9آورده شده است.

Fig. 2. Photo Chart gravel grading consumption

 -3مصالح سیمانی وسنگدانه ای
 2اس ت .س نگدانه

منحنی میانی نشان دهنده منحنی دانهبندی مصالح مصرفی است

سیمان استفاده شده از نوع پرتلن د تی

استفاده شده در این پژوهش دارای ماسه طبیعی شسته با می زان

که بر طبق استاندارد  ASTMباید پهن باشد په ن ب ودن نم ودار
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دانهبندی برای این است که دانهبن دی در مح دوده وس یزت ری

 -5تحلیل نتایج

است که بر طبق منحن ی ب ه دس ت آم ده دان هه ا در مح دوده

 -1- 5آزمایش مقامت فشاری بتن

قطر متمرکز نشده است

پس ازانجام آزمایش ها و شکست نمونه ها نتایج مقاومت

وسیعی است یعنی اندازه دانهها در ی

و باید منحن ی تقریب ا در ب ین دو منحن ی اس تاندارد باش د ک ه

فش اری آزمون ه ه ای مختل ف ترس یم ش د ک ه نت ایج آن

دانههای مصرفی در این پژوهش در این محدوده است.

درج دوله ای ( 2و )3وش کل ه ای ( 3و  )9نش ان داده
شده است.

 -4چگونگی آزمایش و طرح اختالط

جدول  .2اثر زمان اختالب بر مقاومت فشاری بتن بدون نانوسیلیس و

دراین پژوهش آزمونه های مکعبی 19×19×19س انتیمتر

پوزوالن پوسته برنج

برای مقایسه مقاومت فشاری استفاده گردید  .جهت س اخت
Mixing time in
minutes

زمان اختالب بتن نانوسیلیس همراه پوزوالن پوسته برنج ب ر
مقاومت فشاری بتن ،نسبت آب به سیمان ثابت و براب ر 7/9
در نظر گرفته شد .همچنین برای ای ن منظ ور از ف و روان

Tensions in terms
of kg / cm2

آزمونه ها از سیمان نوع 2استفاده شد و به منظور تعی ین اث ر

Day
10
15
20
25
30
35
40

3
171
218/8
221
226/14
230
232/3
236

7
274/89
278/3
283/2
288/5
295
301/2
356/8

28
337/45
340
345/4
348/9
353
306/8
373/6

کننده به میزان  7/9درصد وزن سیمان اس تفاده ش ده اس ت.

Table 2. Effect of mixing time on the compressive strength of
concrete without pozzolan nano and rice husk

دستگاه مخلوب کن در طول آزمایش تغییر ننمود .مشخصات

شکل  .3نمودار تجمعی مقاومت فشاری نمونهها بدون نانو سیلیس و

نمونه سنگدانه انجام شدند .و حت ی

تمامی آزمایش ها با ی

پوزوالن پوسته برنج

طرح اختالب آزمونه ها در جدول( )1ارائه گردیده اس ت .در
تمامی آزمونه ها مقدار نانوسیلیس  % 1و پوزوالن پوسته برنج

400

 %27وزنی س یمان در نظ ر گرفت ه ش د .و همچن ین جه ت

350

مقایسه تاثیر زمان اختالب بر مقاوم ت فش اری ب تن ،نمون ه

300

هایی بدون نانو سیلیس وپوزوالن ساخته وبا هم مقایسه شد

250

بود قرار دادیم که میزان ک اهش

7Day

حاوی %17اسی دسولفوری

150
100

مقاومت آ ن معلوم شود.

28Day

50
20 25 30 35 40

جدول  .1طرح اختالب به منظور تهیه 7/1مترمکعب بتن

15

)Mixing time (min

0 10

Tension kg/cm2

و همچنین نمونه بتن ه ای س اخته ش ده رادر محل ولی ک ه

3Day

200

5/6

) Tables pozzolan Rice (kg

280

)Nano-silica (g

14

)Water (lit

28

)Cement (kg

66/4

)gravel (peas and roasted) (kg

نوع بتن با افزایش مقاومت فشاری همراه است یعنی تا 97دقیقه

42/2

)Sand (kg

که تحت اختالب ق رار م یگی رد ب تن همچن ان رون د اف زایش

Fig. 3. The cumulative charts Compressive strength of sample
of concrete pozzolan Nano-silica
and rice husks

همانطور که مشاهده میشود افزایش زمان اختالب در ای ن

مقاومت را از خود نشان میدهد .بیشینه مقاومت فشاری در این

Table 1. mix to produce 1/0 cubic meters of concrete

نوع بتن در  22روز پس از ساخت آن اتفا میافتد ب ا گذش ت
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زمان تا  97دقیقه نشان دهنده این است ک ه ت ا ای ن زم ان ب تن

ساخت بتن اتفا افتاده است که این میزان نسبت بتن معمولی

همچن ان اف زایش مقام ت دارد .در  3روز بیش ینه مقاوم ت

 22/4کیلوگرم بر سانتیمتر مربز افزایش مقاومت از خود نشان

kg/cm

داده است .این افزایش مقاومت به دلیل استفاده از نانو سیلیس

 303/2در بتن است که این نشان میدهد این نوع بتن همچن ان

و پوزوالن پوسته برنج که به عنوان فیلر در بتن عمل کردهاند

میتواند روند افزایش مقاومت فشاری خ ود را ادام ه ده د .در

است.

 ،232kg/cm2در  0روز  ،32/2 kg/cm2در  22روز

2

مقاومت فشاری  3روزه از زمان اختالب 17دقیق ه ک ه مقاوم ت

شکل  .4نمودار تجمعی مقاومت فشاری نمونههای حاوی نانو سیلیس و

فشاری در آن  101kg/cm2تا  19دقیقه که مقاوم ت فش اری در

پوزوالن پوسته برنج

آن  212/2 kg/cm2اس ت اف زایش مقاوم ت ب ه ان دازه

450

 90/2kg/cm2صورت گرفته است .این افزایش مقاومت به دلیل

400

این است که عمل اختالب در بتن به خوبی در حال شکلگیری

350

است .با افزایش زمان اختالب همچن ان در ب تن رون د اف زایش

300

مقاومت صورت میگیرد که این روند تا  97دقیق ه همچن ان در

250

حال افزایش است .همچنین ب ه دلی ل آزمایش ی ک ه عن ایتی و

3Day

همکاران روی بتن بدون افزودن ی انج ام دادن د رون د اف زایش

7Day

200
150
100

مقاومت به دلیل افزایش اخ تالب ب تن م یتوان د طبیع ی باش د
همچنین افزایش زمان اختالب در این نوع بتن میتوان د باع
یکپارچه شدن بتن و در نتیجه افزایش مقاومت فشاری بتن شود

)Mixing time (min

[.]17

پوزوالن پوسته برنج
3

Day
10
Mixing time
in minutes

Tensions in terms
of kg / cm2

15
20
25
30
35
40

این امر نشاندهنده این است که این نوع بتن در این زم ان

28

201/23

327/4

397/75

256/6
260/39
268/20
257/20
253
255

328/78
332/86
342/70
338/15
334
336

400
398/35
415/8
394/68
391
386

0

Fig. 4. The cumulative Chart compressive strength pozzolan
samples containing Nano-silica and rice husks

جدول  .3اثر زمان اختالب بر مقاومت فشاری بتن حاوی نانو سیلیس و
7

20 25 30 35 40

15

10

Tension kg/cm2

28Day

50

اختالب بهینه بیشینه مقاوم ت خ ود را نش ان م یده د و زم ان
اختالب اضافه تأثیری بر روی افزایش مقام ت فش اری در ای ن
نوع بتن ندارد .چون بیش ینه مقاوم ت در  22روز اتف ا افت اده
پس میتوان گفت که گذشت زم ان ب یش از 22روز م یتوان د
باع

افزایش مقامت در بتن شود اما زم ان اخ تالب بهین ه ای ن

نوع بتن 29دقیقه است و نیازی به افزایش زمان اخ تالب اض افه

Table 3. Effect of mixing time on the compressive strength of
concrete containing nano-silica and pozzolan Rice

در این نوع بتن نیست .هر چه از زمان اختالب ب تن ب دون ن انو
همانگونه که مشاهده میشود افزایش زمان اختالب تا  29دقیقه

س یلیس و پ وزوالن پوس ته ب رنج در  22روز م یگ ذرد ب تن

افزایش مقاومت میشود و بعد از  29دقیقه ،اختالب بتن

همچنان روند افرایش مقاومت را از خود نشان میدهد؛ ولی در

ندارد.

بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن پوسته ب رنج در زم ان بهین ه

بیشینه مقاومت فشاری این نوع بتن در  29دقیقه اختالب،

اختالب که  29دقیقه است ،بتن بیشینه مقاومت را از خود نش ان

 919/2کیلوگرم بر سانتیمترمربز است که در  22روز پس از

میدهد.

باع

تأثیر چندانی در افزایش مقاومت فشاری در این نوع بتن
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جدول  .4درصدافزایش مقاومت فشاری بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن

جدول  .4نتایج آنالیز  XRFخاکستر پوسته برنج
RHA%
88
0/4
0/1
0/6
0/2
0/5
0/3
1/7
6

پوسته برنج نسبت به بتن معمولی در  22روز
Nano-silica
pozzolan
concrete and
rice husk

Percent
increase
resistance

10

337/45

397/75

17/86

15

340

400

17/64

20

345/4

398/35

15/33

25

348/9

415/8

19/17

30

353

394/68

11/80

306/8
373/6

9/58
5/99

28 days

No nanosilica
pozzolan
concrete and
rice husk

Mixing time in minutes

35
40

391
396

شعیب کاسهگرمحمدی و همکاران
chemical mixture
Sio2
Al2o3
Fe2o3
Cao
So3
Mgo
Na2o
K 2O
Weight fraction of Maximum blush

Table 4. XRF analysis of rice husk ash

شکل  .6تصویر آنالیز  XRDخاکستر پوسته برنج

Table 4. Percentage compressive strength of concrete
containing nano-silica and rice husk compared to
normalconcrete pozzolan in 28 days

شکل  .5نمودار نمونههای  22روزه بتن معمولی و بتن حاوی نانو سیلیس و
پوزوالن پوسته برنج
450
400
350
300
250
Normal
concrete

200
150

concrete with
nano

Fig. 6. XRD analysis of rice husk ash

100
Tension kg/cm2

50
0
20 25 30 35 40

10 15

)Mixing time (min

به کم

نمونه خاکستر پوسته برنج تولید شده و انجام آزمایش فیزیک ی
وشیمیایی الزم میتوان به بررسی کیفی محصول خاکستر پوسته
برنج پرداخت .درج داول زی ر ب ه بررس ی ومقایس ه وض عیت

Fig. 5. Chart 28-day conventional concrete and concrete
samples of Nano-silica and pozzolan rice husks

خاکستر پوسته برنج مصرفی در پ رو ه ب ا الزام ات اس تاندارد
 ASTM C-618پرداخته شده است.

 -2-5بررسی آزمایش شیمیایی  XRDپوزوالن برنج
مشخصات ش یمیایی حاص ل از آزم ایش  XRF1پ وزوالن
پوسته برنج درجدول ( )9–9و نتایج حاصل از آزم ایش

نتایج حاصل از آزمایش  XRFانج ام گرفت ه روی

جدول  .6الزامات استاندارد  ASTM C / 3432 ISIRI-212برای پوزوالن

2

XRD

Chemical
properties
)(optional
At least sio2 +
Al2o3 + Fe2o3
So3 maximum%
Weight fraction of
blush

روی خاکستر به دست آمده درشکل ( )9-9نشان م یده د ک ه
سیلیس موج ود در خاکس تر ک امال آم ورف ب وده و هیچگون ه
ذرات کریستالی در خاکستر وجود ندارد.
1 X – Ray Fluorescence
2 X – Ray Diffraction

RHA test
results%

Standard
requirements%

88/14

70

20
6

4
10

Table 6. requirements of the standard 618-ASTM C / 3432
ISIRI for pozzolan
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جدول  .7ویژگیهای شیمیایی اختیاری  ASTM C / 3432 ISIRI-212برای

که در آن ذرات نانو سیلیس و پوزوالن با سطح ویژه ب اال خ ود

پوزوالن

هستههایی را برای توسعه محصوالت هیدراتاسیون ایجاد ک رده

Chemical properties
)(optional
Alkaline available
equivalent Na2o3
Calcium oxide cao
Manganese oxide Mgo

RHA test
results%
0/03

Standard
requirements%
15

0/6
0/5

15
15

و در نتیجه باع
امر باع

شکل  .7عکس  SEMمربوب به نمونه بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن

نتایج آزمایش فیزیکی وشیمیایی نش ان م یده د خاکس تر
مصنوعی بسیار مناسب در محدوده الزامات اس تاندارد

افزایش مقامت نمونه و کاهش کریستالهای با ان دازه

بزرگ از بافت نمونهها میشود]8[ .

Table 7. Chemical features optional 618-ASTM C / 3432
ISIRI for pozzolan

پوسته برنج تولیدی در این پ ژوهش ب ه عن وان ی

افزایش سرعت هیدراتاسیون میشود .که ای ن

پوسته برنج

پ وزوالن
ASTM

 C-618برای پوزوالنها قراردارد ،به عنوان نمونه می زان اکس ید
کلسیم موجود در پوزوالن پوس ته ب رنج ب ه ک ار رفت ه در ای ن
پژوهش  %7/2است که بر طبق الزامات اس تاندارد بای د بیش ینه
 %19باشد .لذا به این نتیجه میتوان رسید که پ وزوالن ب ه ک ار
رفته بر طبق استاندارد است.
 -3-5آنالیز عکس  SEMمربوط به بتن
همانطورک ه از عک سه ای الکترومیکروس کوپی 1

SEM

شکلهای ( 0و  )2مشاهده میشود در نمونههای بتن بدون نانو

Fig. 7. SEM Photo related to concrete examples without Nanosilica and rice husk pozzolan

وضوح ،کریستال های بزرگ در آن قابل مش اهده اس ت ک ه ب ا

شکل  .8عکس  SEMمربوب به نمونه بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن

کریستال های سوزنی شکل متص ل هس تند و مناف ذ ب زرگ ب ه

پوسته برنج

سیلیس و پوزوالن پوسته برنج ،بتن ب افتی ن اهمگون دارد و ب ه

وضوح در آن قابل مشاهده است .حال در مورد نمونههای بتن
ح اوی ن انو س یلیس و پ وزوالن پوس ته ب رنج ،ب تن س اختار
آمورفتری دارد که به صورت همگنتر و یکپارچه به همدیگر
متصل هستند و تخلخل در بتن کاهش قابل مالحظهای دارد ک ه
این امرسبب افزایش مقاومت دربتن شده است.
 Liو همکاران ( )2004علت اصلی بهبود خواص مکانیکی
بتن با نانوسیلیس را در سازوکاری به ن ام هس تهزای ی توض یح
مینمایند .این امر باع

میشود ذرات نانو س یلیس و پ وزوالن

با سطح ویژه باالی خ ود س طوحی را ایج اد کنن د ک ه باع
افزایش مقاومت در بتن شود .سازوکار هستهزایی باع

میشود
Fig. 8. SEM Photo related to concrete examples with Nanosilica and rice husk pozzolan

1Scanning Electron Microscope
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 -4-5بررسی مقامت فشاری بتن درمحیط سولفاته

که نقش فیلر را ایفا میکند که مانز از حمله شدید سولفات ب ه

برای بررسی تأثیر محیط خورنده ،نمونههای س اخته ش ده

بتن میشود [.]18

با همان می زان مص الح مص رفی و هم ان ب ازهه ای زم انی در
حوضچهای که به میزان  % 17اسید سولفوری

شعیب کاسهگرمحمدی و همکاران

جدول  .9اثر محیط خورنده بر مقاومت فشاری بتن حاوی نانوسیلیس و

به آب حوضچه

پوزوالن پوسته برنج با  %17اسید سولفوری

اضافه شده است قرار داده شد و پس از گذشت  3/0و  22روز
10

از ساخت نمونهها ،آنها را برای پی بردن به میزان کاهش مقاوم

Day
193/18
3
306/9
7
374/68 28

تحت تست فشاری قرار دادیم که نتایج آن ارائه شده است.
 -1-4-5اثر محیط خورنده بر مقاومت فشاری بتن بدون ناانو سایلیس و

همانگونه که درجدول ( )2مشاهده میشود در نمون هه ای

ب ر اس اس ط رح آزم ایش ت اگوچی 3 1س طح و  2عام ل

درص د و در نمون هه ای  22روزه ح دود  2/4درص د ک اهش

(فاکتور) برای آزمایش انتخ اب ش د .عام ل اول نش ان دهن ده

مقاومت ایجاد شد .این کاهش مقاومت ب ر اس اس توض یحاتی

روزهایی که نمونه باید تحت تست فشاری قرار گی رد و عام ل

رمضانپور [ ]1به خاطر این است که حمل ه س ولفاته ا باع

دوم نشان دهنده زمان اخ تالب اس ت 22 ،0 ،3 .س طوحی ک ه

تشکیل سولفات کلسیم و س ولفو آلومین ات کلس یم اس ت ک ه

مربوب به روز و  97 ،29 ،17دقیقه سطوحی که مربوب به زم ان

کاهش مقاومت در بتن میشود.

اختالب است که باید وارد نرم افزار کنیم .بعد از اینکه نرماف زار
طرح آزمایش خود را به ما داد یعنی نرماف زار معل وم ک رد ک ه

جدول  .8اثر محیط خورنده بر مقاومت فشاری بتن بدون نانو سیلیس و
پوزوالن پوسته برنج با  %17اسید سولفوری

Day

3
7
28

Mixing time in minutes
30
25
20

کدام عوامل با کدام سطحها باید آزمایش شود آزمایش انج ام و
نتیجه آن وارد نرمافزار شد که بعد از تجزیه تحلیل نرم افزار ب ا

40

استفاده از نتایج تست فشاری وارد شده به نرم افزار نمودارها و

Tension in Kg / cm2
161/5
225
304/4

208
262/9
311/8

213/8
267/6
314/7

244/8
318/8
373/2

 -5-5بررسی آزمایش تاگوچی

 3روزه ح دود  9/2درص د در نمون هه ای  0روزه ح دود 2/0

10

40

Table 9. the effect of corrosive environment on the
compressive strength of concrete containing nano-silica and
pozzolan rice husk with 10% sulfuric acid

پوزوالن پوسته برنج با  %11اسید سولفوریک

باع

Mixing time in minutes
30
25
20
Tension in Kg / cm2
246/91 257/47
249
320/90 325/22 316/83
371/78 391/68 375/25

217/14
273
318/5

222/9
284/9
336/98

جداول زیر برداشت شد.

Table 8. The effect of corrosive environment on the
compressive strength of concrete without pozzolan nano-silica
and rice husk with 10% sulfuric acid

جدول  .11فاکتورهای تأثیر گذار در آزمایش

 -2-4-5اثر محیط خورنده بر مقاومت فشاری بتن حاوی نانو سایلیس و
پوزوالن پوسته برنج با  %11اسید سولفوریک

Factor

Level 1

Level 2

Level 3

Day

3

7

28

Mixing time

10

25

40

Table 10. Factors Influencing on testing

در نمونههای  3روزه از این ن وع ب تن هم انگون ه ک ه از

این جدول نشان دهنده فاکتوره ا و س طرهای آزم ایش اس ت.

تنشهای به دست آمده در جدول ( )4مشخص ش ده ح دود 9

فاکتورها شامل روز و زمان اخ تالب ب وده ک ه در ج دول ب اال

درصد در نمونههای  0روزه حدود  1/9درصد و در نمونهه ای

تفکی

 22روز حدود  2/9درصد کاهش مقاومت ایجاد شد .ب ا توج ه

شده است .بعد از اینکه مقادیر وسطحها به نرمافزار داده

شد طرح آزمایش به دست آمدکه نت ایج در ج دول ( )11ارائ ه

به پژوهش هایی که رمضانیانپور و همکاران انجام دادن د ،نش ان

شده است.

داده شد که کاهش مقاومت کمتر این نوع ب تن نس بت ب ه ب تن
معمولی وجود نانو سیلیس و پوزوالن پوسته برنج در بتن است

1 Taguchi test
178

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 2سال1342

جدول  .11میزان تنش و زمان نمونه حاوی نانو سیلیس وپوزوالن پوسته

شکل  .11عکس نمودار تاثیر گذاری زمان و روز بتن حاوی نانو سیلیس و

برنج

پوزوالن پوسته برنج

Mixing time in minutes
Day
3
7
28

40

25
10
Tension in Kg / cm2
255
268/20
201/23
336
342/70
327/4
396
415/8
397/75

Table 11. In samples of nano-silica stress and time and
pozzolan Rice

پس از قراردادن نتایج آزمایشها در نرمافزار ج دول ()12
به دست آمد که نشان میدهد اگر نمونهها را درح دود  00روز
بعد از عملآوری تحت تست فش اری ق رار ده یم وب تن را در
حدود  12دقیقه تحت اختالب قراردهیم مقاومت فشاری بتن به

Fig .10. Photo influence diagram Time and day concrete

ماکزیمم حالت خود میرسد.

containing Nano-silica and pozzolan Rice

جدول  .12تخمین بهینه روز و زمان
Factor

Levels
Explained

Level

Factor

Day
Mixing time

28
25

3
2

76/476
15/546

نمودارها نشان میدهند که هر چ ه از زم ان س اخت ب تن
میگذرد مقاومت فشاری نیز افزایش م ییاب د .هم انگون ه ک ه
مشاهده میشود تا  22روز مقاومت فش اری همچن ان در ح ال
افزایش است ،ولی اف زایش زم ان م یکس ت ا  29دقیق ه باع

Table 12. estimate the optimal day and time

افزایش مقاومت بتن شده و از آن به بعد افزایش زم ان اخ تالب

نمودار تأثیر زمان و روز بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن

باع

پوسته برنج طبق آزمایشهای انجام گرفته درشکل ( )4و نمودار
تاثیر گذاری زمان و روز بتن ح اوی ن انو س یلیس و پ وزوالن

کاهش مقاومت شده است.

 -6نتیجه گیری

پوسته برنج در شکل ( )17ارائه شد.

در این مطالعه سعی شده است تأثیر زمانهای اخ تالب ب ر

شکل  .9عکس نمودار تأثیر زمان و روز بتن حاوی نانو سیلیس و پوزوالن

مقاوم فشاری بتن نانو سیلیس همراه ب ا پ وزوالن پوس ته ب رنج

پوسته برنج

وتفاوت آن با بتن بدون نانو سیلیس و پوزوالن و همچنین تأثیر
محیط سولفاته بر مقاوم فشاری این نوع بتن مورد بررسی ق رار
گیرد که نتایج آن در ادامه آمده است .نتایج به دست آمده را ب ه
طور خالصه میتوان چنین بیان کرد:
بیشینه زمان اختالب بتن نانو سیلیس همراه پوزوالن پوس ته
برنج  29دقیقه است .که در این زمان بیشینه مقاوم فشاری را از
خود نشان میدهد و از آن به بعد ب تن مقاوم ت چش مگیری از
خود نشان نمیدهد.
آزم ایش فیزیک ی وش یمیایی ( )XRFانج ام ش ده نش ان
میدهد ک ه خاکس تر پوس ته ب رنج مص رفی در ای ن پ رو ه در

Fig. 9. Photo graph with time and day pozzolan concrete
containing Nano-silica and rice husk
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.قراردارد
 نشان میدهد که س یلیس موج ود درXRD نتایج آزمایش
.خاکستر پوسته برنج مصرفی کامال آمورف است
بر طبق طرح آزمایش تاگوچی اگر این نوع ب تن را ح دود
 دقیقه تحت اختالب قرار دهیم و نمونهه ای ب تن را بع د از12
 روز عم ل آوری تح ت تس ت فش اری ق رار ده یم00 حدود
 ک ه ب ا نت ایج ب دون.بهترین حالت را از خ ود نش ان م یده د
 درصد اختالف دارد ک ه پ ایینت ر از4 آزمایش تاگوچی حدود
 میزان خطای مجاز در ط رح آزم ایش.میزان خطای مجاز است
. درصد است12توسط تاگوچی
استفاد از نانو سیلیس همراه با پوزوالن پوسته برنج به دلیل
کاهش نفوذ پ ذیری

خاصیت پوزوالنی و پرکنندگی آنها باع

.این نوع بتن در برابر حمله سولفات میشوند
استفاده از پوزوالن هم راه ن انو س یلیس مقاوم ت فش اری
.بهتری نسبت به بتنهای معمولی از خود نشان میدهد
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Abstract:
Due to the increasing use of concrete and the use of additives in it , research in this direction is very
important. Resistance is one of the effective values in the design and control of concrete quality that
numerous factors and parameters affect it. Perhaps increasing in concrete mixing time is one of the
parameters that are considered less attention and in this research ; the effect of mixing time on compressive
strength of Nano - silica concrete with pozzolan rice husk was studied and were compared with concrete
without Nano - silica and pozzolan rice husk .Therefore the effect of sulfate to reduce the resistance of this
type of concrete was studied and compared. So , a number of pieces of concrete cube with sides of 15 cm
contains %1 Nano - silica and 20% pozzolan husk Rice with a time of mixing varies between 10 to 40
minutes , that every 5 minutes , 3 samples of concrete were taken and made in the days 3 , 7 and 28 under the
stress test and ultimately the results of mixing different compressive strength by the time was drawn and
reported. Rice husk also tested and its components determined and compared with the standard. Nano - silica
concrete and concrete pozzolan rice husk and without Nano – silica and pozzolan was also photographed to
compare the density of particles , and at the end testing plan was written by Taguchi testing of concrete. The
results show that for the most compressive strength of concrete pozzolan Nano comes with rice husk , the
right time (optimal) 25 minutes with a Taguchi test results differ by about 9 percent lower than the margin
of error is permitted , that at this time the concrete maximum compressive strength shows the maximum
compressive strength at 28 days after the concrete 415 kg/cm2 and then does not show significant strength
concrete. Pozzolan concrete without silica and rice husk increasing mixing time increases the compressive
strength of concrete 375 kg/cm2 in 28 days from the time the concrete mixing process increase the
resistance of shows. Ash consumption in the non - crystalline silica , which is 88% of the project , has
shown its high pozzolanic activity. Physical and chemical (XRF) examination showed that rice husk ash
used in this project within the requirements of ASTM C-618 for pozzolan is located. XRD results show
that the consumer is fully amorphous silica from rice husk ash. As the electro - microscopic pictures
(sem) is observed in samples without Nano - silica and pozzolan rice husk , the concrete has uneven texture
and large crystals are clearly visible which are connected with needle - shaped crystals and large pores are
clear in concrete. However , the concrete samples with Nano - silica and rice husk pozzolan , concrete has a
more amorphous structure which are homogeneous and integrated together. And the porosity of the concrete
is significantly reduced , which increases the resistance of concrete.
Keywords: Nano-silica, rice hull pozzolan, mixing time, the compressive strength of concrete, Taguchi
experimental design.
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