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چکیده
در این تحقیق با ساخت مخلوط های بتنی با درصدهای مختلف خاكستر پوسته جو برای جایگزینی در سیمان وهمچنین با اضافه كردن
نانوسیلیس با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری ،مقاومت كششی ،و درصد جذب آب ،مقدار بهینه متفاوت جایگزین در بتن پیشنهاد می
شود .در این مطالعه ویژگی های مقاومتی بتن بر روی مخلوط های بتن ساخته شده با درصدهای متفاوتی از خاكستر پوسته جو (،01 ،5
05و  01درصد)  -و بتن كنترل ( بدون خاكستر ) و مقایسه نتایج آنها با هم بررسی می شود .همچنین ،نانوسییلیس به میزان  6درصد وزن
سیمان به مخلوط با درصدهای متفاوتی از خاكستر پوسته جو (05 ،01 ،5و  01درصد)  -و بتن كنترل اضافه می گردد .نتایج حاكی از آن
است كه افزودن خاكستر پوسته جو تا 05درصد باعث بهبود پارامترهای مقاومتی بتن می شود .همچنین مشاهده گردید بکار بردن 6
درصد نانو سیلیس به همراه  01درصد پوسته جو ،باعث افزایش  01در صدی مقاومت  7روزه و  01درصدی مقاومت  01روزه نسبت به
نمونه كنترل حاوی نانو سیلیس می شود.
واژههای كلیدی :خاكستر پوسته جو ،نانوسیلیس ،بتن ،مقاومت فشاری ،مقاومت كششی.

 نویسنده مسئولsh.shahbazpanahi@iausdj.ac.ir :
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 -0مقدمه

یادداشت پژوهشی

از طرفی نوسان قیمت سیمان که در اکثر موارد روند افزایشی داشته

ساخت و سازها که امروزه در سراسر دنیا انجام میشود ،چند جنبه است ،در مقطع هاي زمانی مختيف همواره مشکلت عدیده اي را
دارد :این فعالیتها ،یا براي احداث یک بناي جدید است که قبلا براي انجام صحیح و به موقع پروژه هاي خرد و کلن سازه اي
وجود خارجی نداشته است و بنا به مقتضیات زمان و مکان و بنا کشور بوجود آورده است [ .]2از سوختن موادزاید کشاورزي که
بهدالیيی مثل افزایش روز افزون جمعیت و نیاز این جمعیت تازه متشکل از فیبر ،مواد معدنی مثل اکسید آهن( ،)Fe2O3اکسید
وارد به فضاهاي مسکونی ،اداري ،و ...ساخت آن اجتناب ناپذیر آلومینیوم( )Al2O3خاکستري تولید می شود که حاوي سیيیس
شده است و یا اینکه براي بازسازي و مرمت یک بناي قدیمی است است که بسته به درجه حرارت سوختن ،به صورت کوارتز ،کرسیتو
که در سالها یا دهههاي قبل ساخته شده و تحت تأثیر عوامل طبیعی بالیت( )Crystobaliteو تردیمیت ( )Tridymiteتولید می
و غیر طبیعی مختيف دچار تخریب شده است .در بعضی موارد هم شود .که در واکنش با آهک یک ترکیب چسبنده بنام سیيیکات
الزم است که سازه کاملا تخریب شده و از اول ساخته شود .کيسیم تولید می کند که این محصول در بهبود مشخصات و
هرکدام از انواع ساخت و سازهاي فوق ،در عصر حاضر در بسیاري مقاومت بتن ساخته شده تاثیر عمده اي دارد [ .]3بهره گیري از
از کشورها خصوصاا در کشور ایران ،روندي رو به رشد داشته و پوزوالنها به منظور کاهش مصرف سیمان به عنوان یکی از
خواهد داشت و این یعنی افزایش مصرف مصالح ساختمانی در راهکارهاي کاهش آلودگیهاي تولیدي در فرآیند تولید سیمان
جهان و در راس آنها مصالحی پرمصرف مثل بتن و فوالد و پرتيند مطرح میباشد .در همین راستا ،یکی از پوزوالنهایی که از
سیمان .بنابراین افزایش سرمایهگذاري و افزایش مصرف سوخت دیرباز مورد توجه بوده ،خاکستر حاصل پوسته برنج میباشد که
در کارخانههاي تولیدي مصالح را پیش رو خواهیم داشت .که در نتایج قابل قبولی را در بهبود دوام و مشخصات مکانیکی بتن نشان
این میان فرایند تولید بتن بهدلیل اینکه داراي باالترین حجم تولید داده است .به منظور بهبود کیفیت این نوع پوزوالن ،روشهاي
در بین تمام مصالح ساختمانی در جهان است ،اهمیت بسیار باالیی مختيفی ارائه شده است .اما خاکستر پوسته جوbarley husk ،
دارد .پس باید شرایط تولید ،مواد اولیه و مواد مضاف بتن و مهمتر ) ، ash (BHAهم داراي سیيیس است [ ]4ومی تواند بعنوان
از همه سیمان و جايگزینهاي مناسب براي آن در تولید بتن مورد پوزوالن در بتن استفاده شود .اما تحقیقات خیيی کمی بر روي
مطالعه کاملا عيمی قرار گیرند ،تا هم از نظر بهبود مشخصات بتن اثرات خاکستر پوسته جو بر روي خواص مکانیکی بتن انجام شده
و افزایش مقاومت آن پیشرفتهایی حاصل شود و هم از نظر است .پوسته جو محصول فرعی تولید جو می باشد و در صورتی
اقتصادي در هزینهها صرفه جویی گردد .یکی از بهترین که بهصورت کنترل شده سوزانده شود پوزوالن مناسبی براي
راهکارهاي موجود ،یافتن جايگزینهاي مناسب براي سیمان استفاده در بتن خواهد شد.
مصرفی در بتن است و در این زمینه استفاده از منابع و مصالح طبیعی از طرفی ،امروزه استفاده ازنانو در سازه هاي ساختمانی بدلیل دوام
و در راس آنها ضایعات ومواد اضافی کشاورزي می تواند ایده و مقاومت افزایش یافته است .این مواد که اندازه هاي بسیار ریزي
بسیار کارآمد و پرثمري باشد .اما در سالهاي اخیر با پیشرفت سریع دارند میتوانند تأثیراتی شیمیایی و فیزیکی متفاوتی در بتن بهوجود
بشر در حوزه مسایل فنی و اجرایی در بخش ساختمان سازي و با آورند .یافتن طبقه جدیدي از مصالح ساختمانی با عميکرد باال،
تحقیقات صورت گرفته در زمینه مصالح ساختمانی و بهکار گیري خواص جدید و متفاوت نسبت به مواد معمولی هدف نهایی از
مواد طبیعی و بهسازي مصالح ساختمانی مصنوعی ،نوآوريها و بررسی مواد در مقیاس نانو می باشد .در تعریف عميکرد این مواد
ابتکارات تازه و بسیار سودمندي صورت گرفته است .یکی از در بتن میتوان گفت عيم کنترل خواص ماده در مقیاس نانوکه
بهترین ره یافتها ،سوزاندن و خاکستر کردن مواد زاید محصوالت میتواند تحولی اساسی درخواص بتن سخت شده و ناحیه
کشاورزي مثل پوسته و ساقه برنج ودر نهایت جایگزینی خاکستر پلستیک منحنی بار -تغییر مکان بتن بوجود آورد [ .]9ابعاد این
حاصل از سوزاندن مواد فوق بجاي سیمان مصرفی در تولید بتن و مواد  11تا  111نانو متر است این ریزي ابعاد باعث میشود
در نتیجه افزایش میزان سیمان تولیدي و کاهش قیمت آن است [ .]1خصوصیات بتن سخت شده از جميه مقاومت فشاري و کششی
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افزایش یابد .اکسیدهاي متفاوت ازقبیل نانوتیتانیم ،نانو سیيیس ،نانو بنابراین نانوسیيیس قابل استفاده تر ،مقاوت فشاري باال تر ،با
اکسید آهن ،نانو آلومینیا میتوانند براي بهبود خواص مکانیکی دوامترو سازگار با محیط زیست است .در خمیر سیمان با اضافه
وفیزیکی بتن مورد استفاده واقع شوند [.]9مثل تحقیقات نشان داده کردن نانوسیيیس شتاب هیدراتاسیون سیمان باال میرود و در
است که نانو تیوب کربن دوام وطول عمر بتن را افزایش میدهد .لحظات اولیه هیدرواکسید کيسیم زودتر شکل میگیردکه این
همچنین خواص میکانیکی از قبیل مقاومت فشاري بتن در اثر وجود ناشی از افزایش سطح تماس است [ 13و  .]14تحقیقات زیادي در
نانوتیتانیم افزایش مییابد .دلیل آن مصرف سریع هیدرواکساید مورد کاربرد نانو سیيیس در بتن انجام گرفته است [ ]16-19اما از
کيسیم است  ،که خیيی سریع در مدت هیدراتاسیون سیمان پرتيند ترکیب نانو سیيیس با خاکستر پوسته جو در بتن اطلع زیادي در
شکل می گیرد .بعضی از محقیقین بر این باورند که نانوتیتانیم به دست نیست.
کنترل کریستال شدن هیدرواکساید کيسیم کمک میکند و همین استفاده از خاکستر پوسته جو بهعنوان جايگزین بخشی از سیمان
امر باعث بهبود خواص میکانیکی بتن می شود [ .]7تحقیقات نشان باعث صرفه جویی هزینه در صنعت ساختمان میشود وبا عمل
میدهد یکی ازکاربردهاي نانو اکسید تیتانیوم یک واکنش آوري مناسب و مصرف بهینه آن ویژگی هاي مقاومتی بتن را به
فتوشیمیایی است که به نام فتوکاتالیستی شناخته میشود .در اثر این میزان قابل توجهی بهبود می بخشد.
فرایند ،سطوح حاوي نانو اکسید تیتانیوم میتوانند در اثر تابش در این تحقیق با ساخت مخيوط هاي بتنی با درصدهاي
خورشید در مجاورت آب باران تمیزنگه داشته شود .پس در حالت مختيف خاکستر پوسته جو براي جاي گزینی در سیمان
کيی ،نانوها درسطوح خارجی ساختمانها وجاده هاي پر تردد قابل وهمچنین با اضافه کردن نانوسیيیس

انجام آزمایشهاي

استفاده است .پوششهاي نانو میتواند بهعنوان کاهنده خسارت ناشی مقاومت فشاري ،مقاومت کششی ،و درصد جذب آب ،مقدار
از آلودگی هوا مورد استفاده قرار بگیرد.البته ،موانع اصيی در بهینه متفاوت در بتن پیشنهاد می شود .در این مطالعه ویژگی-
استفاده از تکنولوٍژي نانو در بتن قیمت باال ،تجربه کافی هاي مقاومتی بتن بر روي مخيوط هاي بتن ساخته شده با
ووجوداستاندارد مخصوص براي استفاده در بتن می باشد [ .]8درصدهاي متفاوتی از خاکستر پوسته جو (19 ،11 ،9و 21
سیيیس یکی از معروفترین موادي است که نقش مهمی در درصد)  -و بتن کنترل ( بدون خاکستر ) و مقایسه نتایج آن ها
چسبندگی و پر کنندگی بتن دارد .نانو سیيیس متشکل از ذراتی با هم بررسی میشود.
هستند که ظاهري گيولهاي شکل با قطرکم می باشد و بهصورت
افزودنی در آب بتن یا بهصورت پودر مورد استفاده واقع می شود  -0برنامه آزمایشگاهی
[ 6و  .]11خواص نانو سیيیس در بتن عبارتند از:خاصیت ضد سایش  -0-0مواد و مصالح
 ،ضد لغزش ،ضد حریق و ضد انعکاس سطوح .محقیقین نشان  -0-0-0آماده سازی خاكستر پوسته جو
دادند واکنش مواد نانو سیيیس با هیدرواکسید کيسیم بسیار سریع ابتدا پوسته جو از جو(شکل )1کنده میشود .سپس پوسته جو
انجام گرفته و مقدار بسیار کم این مواد همان تأثیر پوزالنی را در خشک می شود و بعد از آن در یک کوره معمولی سوزانده می
سنین اولیه دارا می باشد .نانو سیيیس ،با تأثیر پرکننده ،حفره هاي شود (شکل )2که حاصل خاکستري به رنگ تیره می باشد این
بین دانه هاي سیمان را پر می کند،پس باتقاضاي کم آب اختلط ،حالت نشان دهنده وجود درصد باالي کربن می باشد که از
چگالی بتن بیشترمی شود .می توان گفت نانو سیيیس عميکرد خاصیت پوزوالنی آن می کاهد .سپس این خاکستر در یک کوره
پوزالنی دارد .دونوع مکانیسم واکنش درمدت زمان هیدراتاسیون مخصوص با دماي زیاد حدود  3ساعت سوزانده و به خاکستر اجازه
در بتن همراه با نانو سیيیس ممکن است رخ دهد.اوال ،هیدراتاسیون داده می شود در دماي اتاق سرد شود(شکل . )3این روش سرد
سیمان با افزایش نانوسیيیس شتاب می یابد [ .]11ثانیا با اضافه کردن کردن باعث افزایش سطح ویژه و خاصیت پوزوالنی می شود و
نانو ،هیدروسیيیکات کيسیم اضافه تولید میشود ودرفضاي متخيخل حاصل خاکستري ، BHA،به رنگ روشن می شود .خاکستر فوق
بتن جا میگیرد [.]12

براي مخيوط شدن با سیمان دو بار آسیاب میگردد.
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 -3-0-0سیمان و سنگدانهها
در این تحقیق سیمان پرتيند تیپ یک کارخانه سیمان بیجار با وزن
مخصوص 3/17گرم بر سانتیمتر مکعب و نرمی بيین288 1
سانتیمترمربع بر گرم مورد استفاده قرارگرفته است .سیمان تولیدي
این شرکت تمام خواص سیمان تیپ یک را دارا میباشد با این
تفاوت که از کلس مقاومتی باالتري برخوردار است،به عبارت
دیگر مطابق تعریف استاندارد ميی ایران( )386مقاومت  28روزه این
نوع سیمان بایستی حداقل  329کیيوگرم برسانتی متر مربع باشد.

شکل  -1جو وپوسته

تجربیات نگارنده نشان میدهد که سیمان مورد استفاده در این تحقیق
از نظر مرغوبیت و سلمت در محدوده ي قابل قبول قرار دارد.
در طرح اختلط بتن ،از سنگدانههاي شکسته بعنوان درشت
دانه و از ماسه رودخانهاي طبیعی به عنوان ریز دانه استفاده شده
است از شن با چگالی 2/7و بیشینه بعد دانه اي  12میيیمترو درصد
جذب آب  12/3درصد مورد استفاده قرار گرفته است .ماسه
داراي چگالی نسبی  2/22و درصد جذب آب  12/9درصد می
باشد .در شکل  4مصالح سنگی نشان داده شده است.

شکل  -2پوسته جو سوخته شده
 -0-0-0نانوسیلیس
در این تحقیق از نانو سیيیس آمورف کيوئیدي محيول در آب با
غيظت  91درصد استفاده شده است.این نانو سیيیس محصول
شرکت صنایع نانو سیيیس ایساتیس می باشد .خصوصیات شیمیایی
این مواد شامل  64/19درصد  1/1 ، Sio2درصد 1/129 ،CaO
درصد  1/137 ،SO2درصد 1/16 ،درصد

 MgOو  1/13در

صد  Al2O3می باشد .خصوصیات فیزیکی محيول آن مایع با
رنگ شفاف و وزن مخصوص  1211کیيوگرم بر متر مکعب می
باشد.

شکل  -4مصالح سنگی
 -4-0-0فوق روان كننده
از یک افزودنی فوق روان کننده بتن ،مایعی بر پایه نفتالین
سولفونات است که براي مصرف خاص در بتن بهینه گردیده است،
استفاده شده است .این فوق روان کننده براي ساخت بتنی کارا و
خود متراکم شونده در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی
با کاهش اساسی در نسبت آب به سیمان و افزایش کيی مقاومتها

شکل -3خاکسترپوسته پس از یک بار آسیاب
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-0-0نسبتهای اختالط

درنهایت ،فوق روان کننده با باقیمانده آب طرح اختلط ترکیب

جهت رسیدن به اهداف تحقیق طرح اختلط با استفاده از و در مدت  2دقیقه به بتن افزوده شد و بتن تا رسیدن به کارائی به
موادنانوسیيیس و خاکستر پوسته جو جهت ساخت بتن استفاده مدت  2دقیقه دیگر با سرعت زیاد میکسرمخيوط گردید(شکل.)9
گردید که در همه طرح هاي ساخته شده نسبت آب به سیمان ،عیار

در نمونه هایی که نانو سیيیس اضافه می گردد ،مقداري از فوق

سیمان و نوع دانه بندي ثابت در نظر گرفته شده است .در طرح ها روان کننده الزم در ساخت نمونه ها ،به محيول کيوئیدي
سعی شده است تمامی شرایط ثابت نگه داشته شوند تنها میزان نانوسیيیس اضافه شد و سپس به مخيوط اضافه گردید .براي نمونه
جایگزینی مواد و خاکستر پوسته جو متفاوت باشند .خاکستر پوسته برداري از قالب هاي  11*11*11سانتیمتر استفاده گردید(شکل.)9
جو جايگزین سیمان بوده و به مقدار افزودن آن از میزان سیمان تمامی نمونه هاي بتنی در مخزن آب در دماي درجه  91سانتی
کاسته شده است.

گراد تا زمان مورد نظر عمل آوري شده اند(شکل  .)7جهت

خاکستر پوسته جو  ،در مقادیر مختيف بصورت د رصدي از وزن ارزیابی تأثیر خاکستر پوسته جو ،چهار سن  28 ،14 ،7و  91روزه
سیمان در مخيوطهاي بتن مورد استفاده قرار گرفت .براي انجام مورد بررسی قرار گرفتند .نسبتهاي اختلط بتن حاوي مقادیر
آزمایش مخيوط بتن در نطر گرفته شد که یک مخيوط بدون مختيفی از خاکستر پوسته جو در جدول  1ارائه گردیده است.
خاکستر پوسته جو به عنوان مخيوط کنترل و  4مخيوط دیگر به
ترتیب با 19 ،11 ،9و 21د رصد وزن سیمان با خاکستر پوسته جو
بجاي سیمان ) (Replacementساخته شد.
نسبت آب به سیمان بتن 1/49در تمامی مخيوطهاي بتنی ثابت نگه
داشته شد .نانوسیيیس به میزان  9درصد وزن سیمان به مخيوط اضافه
می گردد .این مقدار نانوسیيیس جایگزین سیمان نمی شود و فقط
جهت مطالعه تاتیر نانو سیيیس همراه با پوسته جو به مخيوط اضافه
می گردد ( .)Additiveمقدار ثابتی از فوق روان کننده در
مخيوطهاي بتنی مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا میزان آب

شکل -9نمونه هاي  11*11*11سانتیمتر

مربوط به جذب آب سنگدانه ها به آن اضافه شده و تا  2دقیقه با
سرعت باالي میکسر مخيوط گردید .سپس خاکستر پوسته جو به
تدریج به مصالح سنگی افزوده شده و مخيوط گردید .پس از آن
سیمان به اختلط اضافه شده و به مدت  2دقیقه میکس شد(شکل .)9

شکل  -7عمل آوري نمونه ها
 -3نتایج و بحث
 -0-3آزمایش بتن تازه
قابيیت روانی بتن با بهدست آوردن میزان جریان اسلمپ بر حسب
شکل  -9بتن تازه

میيیمتر در جدول  2ارائه گردیده است.اسلمپ براي بتن کنترل به
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میزان  731میيیمتر تخمین زده شده است که با افزودن  9درصد و 11
درصد خاکستر پوسته جو به مخيوط به  991و  921میيیمتر تغییر
خواهد نمود وبا افزودن  19درصد خاکستر پوسته جو به  911میيیمتر
رسیده اما با افزودن  21درصد خاکستر پوسته جو در  911میيیمتر
ثابت میمانند .این به دلیل تخيخل خاکستر پوسته جو و نقش بیشتر
فوق روان کننده ها در این حالت است .در جدول 2مشاهده میشود
که در نمونههاي حاوي نانو سیيیس به عيت ریزي باالتر نسبت به
سیمان و خاکستر پوسته جو  ،تقاضاي آب نسبت به بتن کنترل و بتن
باخاکستر پوسته جو افزایش می یابد .استفاده همزمان از خاکستر
پوسته جو و نانو سیيیس توانسته است باعث افزایش اسلمپ در
مقایسه با استفاده تنها از خاکستر پوسته جو گردد.

شکل -8آزمایش مقاومت فشاري

جدول  -1نسبت هاي اختلط بتن حاوي مقادیر مختيف خاکستر پوسته جو و نانو سیيیس
ماسه

شن

نانو سیيیس

Kg/m^3

Kg/m^3

Kg/m^3

BHA
Kg/m^3

Kg/m^3

791
791
791
791
791
791
791
791
791
791

1199
1199
1199
1199
1199
1199
1199
1199
1199
1199

1
1
1
1
1
29/81
24/91
23/22
21/63
22/99

1
21/9
43
94/4
89
1
21/9
43
99/4
89

163
163
163
163
163
163
163
163
163
163

جدول  -2خصوصیات مخيوطهاي بتنی حاوي مقادیر مختيفی از
خاکستر پوسته جو و نانو سیيیس
اسلمپ (میيیمتر)
731
991
921
911
961
741
791
791
791
791
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کد طرح
Control
BHA 5
BHA 10
BHA 15
BHA 20
Control N6
BHA 5N 6
BHA 10N 6
BHA 15N 6
BHA 21N 6

آب

سیمان

نسبت آب

Kg/m^3

به سیمان

431
418/9
387
399/9
344
431
418/9
387
399/9
344

1/49
1/49
1/49
1/49
1/49
1/49
1/49
1/49
1/49
1/49

کد طرح
Control
BHA 5
BHA 10
BHA 15
BHA 20
Control N6
BHA 5N 6
BHA 10N 6
BHA 15N 6
BHA 20N 6

 - 0-3مقاومت فشاری
آزمایش مقاومت فشاري(شکل )6با استفاده از نمونه هاي مکعبی
 11سانتیمتري در سنین 28،14 ،7و  91روز انجام گردید.نمونه هاي
آزمایشهاي مقاومت فشاري مطابق با  ASTM C 642بوده
است .نتایج آزمایشهاي مقاومت فشاري براي سنین مذکور در
شکل 6و  11آمده است.
همانطور که در شکل  6مشخص است ،اضافه کردن  9درصد و 11
درصد خاکستر پوسته جو تنها ،به ترتیب باعث افزایش  9/3و 8/9
درصدي مقاومت فشاري در سن  7روزه ،افزایش 14/7و19/3
درصدي مقاومت فشاري در سن  28روزه شده است .در حالیکه
اضافه کردن  19درصد خاکستر پوسته جو باعث افزایش 31/3
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75

Compressive strength
)(Mpa

درصدي مقاومت فشاري در سن 7روزه و افزایش 93/4درصدي
مقاومت فشاري در سن  28روزه شده است .همچنین ،اضافه کردن 21

50

درصد خاکستر پوسته جو باعث کاهش  1درصدي مقاومت فشاري

Control N 6
BHA 5 N 6
BHA 10 N 6
BHA 15 N 6
BHA 20 N 6

در سن 7روزه وکاهش  1/4درصدي مقاومت فشاري در سن  28روزه
شده است .دلیل این کاهش روند مقاومت نمونه حاوي  19درصدي
به نسبت نمونه حاوي  21درصدي ،می -تواند روند کاهشی آبگیري
سیمان یا کم بودن مقدارسیمان جهت عمل هیدراتاسیون باشد.

25

0
75

60

30
45
)Time (day

15

0

پس باتوجه به نتایج آزمایش اضافه کردن  19درصد خاکستر

شکل  -11مقاومت فشاري بتن حاوي خاکستر پوسته جوو 9

پوسته جو مؤثر تر از اضافه کردن  21درصد خاکستر پوسته

درصد نانو سیيیس و بصورت ترکیبی

جواست  .یکی دیگر از دالیل این اتفاق ممکن است که با اضافه همچنین با مقایسه شکلهاي  6و  11مشاهده میشود که افزودن
کردن  21درصد خاکستر پوسته جو مقداري از عمل پوزوالنی نانو سیيیس به مخيوط بتن باعث می گردد  Sio2فعال آن با محيول
خاکستر پوسته جوانجام شده و بقیه آن باعث پوکی و در نتیجه هیدروکسید کيسیم  Ca(OH)2آزاد موجود در منافذ موئین بتن
کاهش مقاومت شود  .پس اضافه کردن  19درصد خاکستر پوسته ترکیب گردد و کریستال سیيیکات کيسیم نامحيول تولید نماید و
جو باعث افزایش مقاومت فشاري می شود و میتواند بصورت در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و افزایش مقاومت بتن
پوزوالن عمل کند و جايگزین خوبی براي سیمان باشد.
گردد.
75

)Compressive strength (Mpa

50
Control
BHA 5
BHA 10
BHA 15
BHA 20

25

0
75

60

30
45
)Time (day

15

0

شکل  -6مقاومت فشاري بتن حاوي خاکستر پوسته جو بصورت
مجزا

 -3-3مقاومت كششی غیر مستقیم بتن
این آزمایش براساس استاندارد  ASTM-C496با قالب هاي
استاندارد استوانه اي به قطر  191میيی مترو ارتفاع  311میيی متر
(شکل  )11انجام شد .شد .نتایج این آزمایش در جدول  2آورده
شده است .مقادیر جدول  2نشان می دهد که با اضافه کردن 19
درصد خاکستر پوسته جو مقاومت کششی غیر مستقیم بتن به
اندازه %98نسبت به نمونه کنترل افزایش داشته است .آزمایش نشان
داد که با افزایش 21درصدي خاکستر پوسته جو مقاومت کششی
غیر مستقیم بتن کمتر از نمونه کنترل بود .در حین ازمایش نوع
شکست این نمونه هم فرق می کرد .این نمونه بصورت ناگهانی با

همانطور که در شکل  11مشخص است ،بکار بردن  9درصد نانو صداي انفجاري شکست .احتماال دلیل آن ،این است که چون
سیيیس به همراه  % 11درصد پوسته جو ،باعث افزایش  21در خاکستر پوسته جو یک ماده متخيخل است و مقدار آن در این
صدي مقاومت  7روزه و  18درصدي مقاومت  28روزه نسبت به نمونه از سایر نمونه ها بیشتر بود ( 21درصد) ترکها و تخيخلهاي
نمونه کنترل حاوي نانو سیيیس می شود .دلیل این مورد آن است در نمونه ایجاد می شد که سبب شکست از نوع مکانیک شکست
که واکنش تدریجی خاکستر پوسته جو با هیدرو اکسید کيسیم و ) (Fracture mechanicsبتن می باشد .مکانیک شکست که
قيیایی هاي حاصل از آبگیري سیمان باعث ایجاد ایجاد مقدار بیشتر مبتنی بر روابط انرژي استوار است قادر است نرم شدگی کرنش در
ژل  , C-S-Hمسدود شدن فضاهاي خالی ،کاهش خيل و فرج منطقه صدمه دیده بتن را بررسی نماید .رابطه بین تنش – کرنش
نرم شدگی در بتن ترک خورده یکی از مباحث اصيی براي تعیین
شده ودرنتیجه افزایش مقاومت فشاري می شود.
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رفتار غیر خطی بتن می باشد .تئوري شکست بتن ارائه شده با پیش
بینی پاسخ شکست سازه هاي بتنی با سایز معمولی آغازو به سدها
توسعه یافت .منطقه آسیب دیده درجيوي راس ترک به جهت
استفاده از سنگ دانه و خاکستر پوسته جو می تواند دلیل این
شکست باشد .الزم به ذکراست این آزمایش دوباره تکرار شد تا
صحت این نوع شکست بار دیگر کنترل گردد و مقاومت کششی
غیر مستقیم بتن نمونه حاوي  21درصد خاکستر پوسته جو باز هم
کمتر از نمونه کنترل بهدست آمد.
ازطرفی با مقایسه نمونه کنترل) (Controlوکنترل حاوي 9
درصد نانو سیيیس) (Control N6نتیجه گرفته میشود که با
افزودن نانوسیيیس مقاومت کششی غیرمستقیم افزایش می یابد.
همچنین با افزایش درصد خاکستر پوسته جودر نمونههاي حاوي
نانو سیيیس  ،نرخ افزایش مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم به

شکل  -11نمونه مقاومت کششی بتن

صورت صعودي افزایش پیدا میکند .نتایج نشان میدهد که با
افزایش خاکستر پوسته جو با درصدهاي 11، 9و  19درصد ،به  -4-3درصد جذب آب
ترتیب مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم 13 ،9و  21درصد افزایش در شکل 12درصد جذب آب نمونههاي حاوي خاکسترپوسته جو
بهصورت مجزا در سن  28روزه ارائه گردیده است .مشاهده می

می یابد.
جدول  -3مقادیر آزمایش مقاومت کششی

درصد جذب آب می شود .حداکثر کاهش درصد جذب آب
مربوط به این نمونه می باشد .همچنین مشاهده میگردد که به-
کارگیري  19درصد خاکستر پوسته جو تأثیر بیشتري بر بهبود درصد
جذب آب نسبت به نمونه حاوي  21درصد خاکسترپوسته جو دارد.
10
8
6
4
2

در صد جذب آب ()%

مقاومت کششی بتن)(Mpa
2/31
2/93
3/11
3/88
2/22
3/23
3/49
3/97
3/69
3/61

کد طرح
Control
BHA 5
BHA 10
BHA 15
BHA 20
Control N6
BHA 5N 6
BHA 10N 6
BHA 15N 6
BHA 21N 6

گردد که به کارگیري  19درصد خاکستر پوسته جو منجر به کاهش

0

در مورد نمونه بتنی حاوي فقط  21درصد خاکستر پوسته جو
شکستی شبیه شکست نمونه هاي دیگر رخ نداد و همچنین شکست
آن شبیه نمونه  21درصد خاکستر پوسته جو حاوي نانو سیيیس
صورت نگرفت .دلیل این امر احتماال وجود نانو سیيیس است که
چون ریز است تخيخل و ترکها را پر میکند و همچنین سطح
تماس زیادي با سیمان دارد وژل  C-S-Hبیشتري تولید می شود.
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 .شکل  -12درصد جذب آب نمونه هاي بتنی حاوي خاکستر جو
بصورت مجزا
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براي مخيوطهاي بتنی  28روزه در شکل  19رسم شده است.
مشاهده می گردد که به کارگیري خاکستر پوسته جو منجر به کم

10
6
4
2
0

در صد جذب آب ()%

8

شدن سرعت پالس اولتراسونیک شده است که این نشان می دهد
ترکها و تخيخل نمونه هاي بتنی می توانند در اثر عمل پوزالنی
خاکستر پوسته جو پر شده باشند .اما اگر از مقداري بیشتر باشد(19
درصد) بصورت عکس عمل می کند .مثل  21درصد خاکستر
پوسته جو در بتن باعث می شود که سرعت پالس ماکزیمم،
مقاومت فشاري کم و نوع شکست متفاوت باشد.کمترین مقدار
سرعت پالس مربوط به نمونه  11درصد خاکستر پوسته جو و 9

شکل  -13درصد جذب آب نمونه هاي بتنی حاوي خاکستر
پوسته جو همراه  9درصد نانو سیيیس

درصد نانو سيیس است .پس می توان گفت در نمونه خاکستر
پوسته جو (بدلیل عمل پوزالنی) به همراه  9درصد نانو سيیس(
بدلیل ریزي ،سطح تماس بیشتر و وجود  )SiO2سرعت پالس

شکل  13نشان میدهد با ترکیب خاکستر پوسته جو و نانوسیيیس اولتراسونیک
نیز می توان بتن هایی با جذب آب پایین ساخت .در مورد درصد سیيیس( Control N)9کمتر است.
جذب آب نیز طرح اختلط  19درصد و 9درصد نانوسیيیس
به

نسبت

نمونه

کنترل

حاوي

نانو

کمترین میزان جذب آب را از خود نشان دادند که با نتایج مقاومت
فشاري نیز مطابقت دارد .با توجه به شکل 12و  ، 13بکار بردن 9
درصد نانو سیيیس  ،کاهش  48درصدي جذب آب در ملت را
دربر داشته است .دلیل آن می تواند این باشد که ترکها و تخيخل
می تواند بهوسیيه دانههاي ریز نانو سیيیس پر شده باشد.
 -5-3سرعت پالس اولتراسونیک )(UPV
با استفاده از دستگاه غیر مخرب آلتراسونیک (شکل  )14سرعت
پالس اولتراسونیک محاسبه گردید .سرعت پالس اولتراسونیک

شکل  -14دستگاه غیر مخرب آلتراسونیک ()UPV

شکل  -19سرعت پالس اولتراسونیک مخيوطهاي بتن
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 نتیجهگیری-4
بر اساس نتیجه آزمایشات و بررسیهاي انجام گرفته در این
:پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت
 نتایج حاکی از آن است که جايگزینی خاکستر پوسته جو تا.1
.درصد باعث بهبود پارامترهاي مقاومتی بتن می شود19
درصد خاکستر19  اضافه کردن، باتوجه به نتایج آزمایش.2
پوسته جو از لحاظ باالبردن مقاومت کششی از اضافه
. درصد آن بهتر است21کردن
 درصد نانو سیيیس به9  همچنین مشاهده گردید بهکار بردن.3
 درصدي18  باعث افزایش، درصد پوسته جو11 همراه
 روزه نسبت به نمونه کنترل حاوي نانو سیيیس می28 مقاومت
.شود
 درصد خاکستر19  مقادیر نشان میدهد که با اضافه کردن.4
 درصد98پوسته جو مقاومت کششی غیر مستقیم بتن به اندازه
 نتیجه گرفته،همچنین.نسبت به نمونه کنترل افزایش داشته است
میشود که با افزودن نانوسیيیس مقاومت کششی غیرمستقیم
.افزایش می یابد
 مشاهده میگردد که بهکارگیري خاکستر پوسته جو منجر به.9
کم شدن سرعت پالس اولتراسونیک شده است و کمترین
 درصد خاکستر پوسته11 مقدار سرعت پالس مربوط به نمونه
.درصد نانو سيیس می باشد9 جو و
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Abstract

Influence of Barley Husk Ash with Nano- Silica on the Concrete Behavior
S. Shahbazapanahi 
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

Abstract
World-wide agricultural footprint is fast growing, with vast agricultural land cultivation and active
expansion of the agro based industries. Agriculture is the most economic activity of Iran and other
developing nations. In other hand, with the emergence of nanotechnology, inclusion of nanomaterials in cementitous composites was a subject of many studies. Reportedly, nano materials
enhance properties of cement matrix through several mechanisms. For example, nano- silica with
high amount of SiO2 increases the pozzolanic reaction rate and leads to a stronger interfacial
transition zone and denser microstructure of the cement matrix. In this study, effects of barley
husk ash with nano-silica on the concrete were investigated. Nine design mixes of barley husk ash
separately or with six percent of nano- silica were casted for compression tests, tensile strength,
and water absorption ratio. One of the major findings is that concrete that incorporates fifteen
percent of barley husk ash weight of cement showed better mechanical properties than twenty
percent. Also, it was found that with the addition of six percent of nano-silica with ten percent of
barley husk ash, both compression tests and tensile strength increased. The results show that nanosilica decreases ultrasonic pulse velocity.
Keywords: Barley husk ash, nano-silica, concrete, compression strength, tensile strength.



Corresponding Author: sh.shahbazpanahi@iausdj.ac.ir
 شمارۀ چهارم، سال دهم، تحقیقات بتن/ 122

