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ی کننده بر پایهمحیطی و مکانیکی استفاده از فوق روانارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست

 کربکسیالت در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمانپلی

 

 

 3، علی خدابخشیان2نوی، منصور قلعه*1آبادیالیاس اسدی شمس

 ، ایرانمشهد ،مهندسی، دانشگاه فردوسیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده  -1

 ، ایرانمشهد ،دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی -2

 ، ایرانمشهد دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، -3

 

  خالصه

 

ه یکی از موضوعات روز تبدیل شده است. یکی تولید ضایعات توسط بشر ب کاهشحفظ منابع طبیعی و موضوع امروزه 

مصرف زیاد سیمان را به  به دنبال خودها، بتن است که دلیل رشد شهر نشینی و توسعه زیرساخت از مواد پرمصرف به

باشد. از طرفی یکی محیطی زیادی نیز میهای زیستمزایای بسیاری که دارد، دارای چالش همراه دارد. اما سیمان در کنار

ت است که هر ساله های این صنعهشاخصنعت سنگ است. سنگ گرانیت یکی از زیر  صنایع پرکاربرد در کارهای عمرانی،از 

تواند به عنوان قسمتی از سیمان کند. این ضایعات به دلیل درصد سیلیس باال میمیزان بسیار زیادی ضایعات تولید می

زوالنیک ضعیفی داشته و باعث کاهش خواص مکانیکی وایعات خاصیت پاستفاده شود. اما با توجه به مطالعات پیشین این ض

گردند. برای رفع معایب مخصوص زیاد باعث کاهش اسالمپ می در درصدهای باالی جایگزینی و همچنین به دلیل سطح

حاضر بررسی استفاده کرد. هدف پژوهش در کنار این ضایعات ها کنندهتوان از فوق رواناد شده و افزایش اسالمپ میجای

ها در جبران میزان مقاومت کاهش یافته ناشی از کاربرد پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان و کنندهاثر فوق روان

کننده به صورت همزمان در بتن بررسی عملکرد زیست محیطی و اقتصادی استفاده از ضایعات سنگ گرانیت و فوق روان

جام شده مشخص گردید که استفاده از این دو ماده در کنار هم برای ساخت بتن از هر های اناست. در نهایت پس از بررسی

کننده به فوق روان حاوی طرحای که در به گونه ؛سه دیدگاه اقتصادی، زیست محیطی و مقاومت فشاری مطلوب خواهد بود

شاخص در حدود دو برابر  ECM شاخص ،درصد 33گرانیت با سیمان به مقدار جایگزینی  درصد وزن سیمان و 1میزان 

 .استبدست آمده برای بتن شاهد 
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 مقدمه.  1

جب جلب توجه ها، موافزایش مصرف مصالح طبیعی در کنار تولید انبوه ضایعات ناشی از فرآیند ساخت و تخریب سازه

تعداد زیادی از مهندسین به تولید مواد و مصالح در جهت توسعه پایدار شده است. رشد جمعیت جهان و به خصوص 

، جهت ساخت فضاهای مسکونی و تجاری و کاهش منابع بکر طبیعی مثل شهرنشینی، موجب مصرف بیشتر بتن افزایش

زیست جهانی به وجود خواهد آورد.  های بیشتری در مورد محیطو در نتیجه نگرانی [3]شیرین خواهد شد  سنگدانه و آب

شکیل دهنده بتن، در جهت حفظ مصالح تایگزین ان جبه عنو صنعتی یهای اخیر استفاده از ضایعات تولید شدهدر سال

و مورد  های مهم تبدیل شدهزیست و رشد اقتصادی و در نتیجه رسیدن به اهداف توسعه پایدار به یکی از موضوعمحیط 

 ی زیادی قرار گرفته است.توجه عده

اند. ضایعات تولید شده در ی قرار گرفتهگزین اجزای مختلف بتن، مورد ارزیابیتاکنون مواد و مصالح زیادی به عنوان جا

تواند مورد گزین مناسب سنگدانه یا قسمتی از سیمان میینیز، به عنوان یک جا های گرانیتزمان استخراج و برش سنگ

جمع شده است  ،های گرانیتگیرد. در بسیاری از کشورها ضایعات تولید شده در هنگام استخراج و برش سنگاستفاده قرار

گیرند و مابقی اثرات نامطلوبی را بر محیط ود. تنها مقدار کمی از ضایعات تولید شده مورد استفاده مجدد قرار میشو می

شوند که در فضای باز قرار های این صنعت موجب تولید ضایعات میهای واحدگذارند. تقریبا تمامی فعالیتزیست می

. تولید بتن با عملکرد مناسب از [4] اندنعت را در برگرفتهدرصد مساحت کل مربوط به این ص 22گیرند و حدود می

رات ضایعات گرانیت، به رشد اقتصادی صنعت سنگ گرانیت کمک قابل توجهی خواهد کرد و همچنین باعث کاهش اث

محیطی تولید سیمان کمک خواهد کرد. اما استفاده زیستشود؛ از طرفی به کاهش مشکالت زیست می نامطلوب بر محیط

کننده این مشکل نیز حل خواهد شد. در شود که با استفاده از فوق رواناز این ضایعات باعث کاهش بعضی خواص بتن می

 گردد.ادامه میزان تولید سنگ کشورهای مختلف و مراحل تولید ضایعات سنگ بررسی می

 ضایعات سنگ. 2

های قدیم در همه نقاط وجود داشته است. انواع مختلف ترین مواد ساختمانی است که از زمانز متداولسنگ، یکی ا

د. میزان تولید سنگ کشورهای شوهای عمرانی استفاده میپروژه سنگ از قبیل گرانیت، مرمر، آهک و دیگر انواع سنگ در

 آمده است. 1مختلف در شکل 
 

 
 .[5] های مختلفمیزان تولیدات سنگ کشور -1شکل 

. تقاضا استو در نتیجه ضایعات آن ، ایران یکی از تولید کنندگان اصلی سنگ شودمیمشاهده  1همانطور که در شکل 

شود و باید برای انواع مختلف سنگ به صورت مداوم در حال افزایش است و در نتیجه باعث رشد تولید ضایعات سنگ می

 باشیم. آنبه فکر راهی برای استفاده مجدد از ضایعات 
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 مراحل تولید ضایعات سنگ .2.1

های بلوک این مرحلهدر شود. ها انتقال داده میسپس به سنگبری های بزرگ از معدن استخراج شده وابتدا بلوک

شوند. از آب به منظور کاهش دمای صفحات در هنگام برش و بزرگ سنگ به صفحات بزرگ با قطرهای مختلف تبدیل می

بسیار زیاد  ،شودشود. مقدار آبی که در این فرآیند استفاده میی ذرات ریز ناشی از برش استفاده میرآوهمچنین جمع

باشد و ممکن است باعث تیره شدن سنگ شود؛ زیرا دارای خاصیت قلیایی میاست. این پساب معموال، مجددا استفاده نمی

شوند، در های سنگی برای تولید صفحات سنگی برش داده میبلوکدر آنها های بزرگ سنگبری که کارخانه پسابشود. 

مانده دند. سپس ذرات ریز و پودر بجایگرداری مینشین شوند، نگهآنها ته استخرهای مخصوص تا هنگامی که ذارت معلق

گردد تا خشک شود. مرحله صیقل دادن توسط پودرهای ساینده، تا زمانی که سطح سنگ درخشان و برروی زمین رها می

پودر سنگ رها شده در  .[2]ضایعات سنگ در مراحل مختلف آورده شده است تولید  2یابد. در شکل مینرم شود ادامه 

 شود.آورد که در ادامه به آن اشاره میطبیعت مشکالتی را برای محیط زیست بوجود می

 

 
 .[5] سنگ عاتیضا دیتولمراحل مختلف  -2 شکل

 مشکالت ناشی از رها کردن ضایعات سنگ در طبیعت .2.2

زیست اطراف خود تاثیر گذارند، اما معادن استخراج روباز مثل  به صورت کلی، تمامی معادن، کم و بیش بر محیط

ی زیستهای ساختمانی، منجر به مشکالت پیچیدهو دیگر انواع سنگ 1آهک، ماسه سنگمعادن گرانیت، مرمر، سنگ

 قبیل: محیطی از
 های بارانیخفگی از درون در فصل .1

 گرد و غبار آزاردهنده .2

 ذرات بسیار ریز معلق در هوا و در نتیجه  آلودگی هوا  .3

 وری زمین به علت کاهش تخلخل، جذب آب و تراوشتاثیر بر بهره .4

 عدم رشد پوشش گیاهی و تخریب پوشش گیاهی موجود .2

 .[2] شوندو غیره می های آب زیرزمینی در دراز مدتبر سفره های زیرزمینی و تاثیرجلوگیری از نفوذ آب به آب .6

 مصرف در صنعت ساختمان است که میزان زیادی ضایعات به صورت جامد و لجنهای پر سنگ گرانیت یکی از سنگ

تولید  شود( در فرآیند استخراج و پردازش آندرصد حجم سنگ نهایی تولید شده پودر گرانیت تولید می 23)به میزان 

ای مناسب از این ضایعات گذارد. اما در صورتی که بتوان به گونهو بر محیط زیست اطراف خود تاثیر زیادی می [6] شودمی

توان به رشد صنعت گرانیت کمک قابل توجهی کرد. پودر گرانیت دارای مقدار زیادی در ساخت بتن استفاده کرد، می

 جایگزینی با سیمان است. باشد، در نتیجه گزینه مناسبی برایسیلیس در ترکیب خود می

                                                 
1 Sandstone 
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 صنعت سیمان .3

محیطی و آلودگی را نیزز در پزیش های فراوان زیستآورد، چالشبوجود می سیمان بر خالف تمامی مزایایی که صنعت

ترین عامزل انتشزار گازهزای تزرین و اصزلیمهمکنزد و فرآیند تولید سیمان، انرژی بسیار زیادی مصرف می .روی خود دارد

 کزردن خنزک کلینکرسزازی، دهزی،پیش حزرارت جمله از سیمان تولید مختلف مراحل از یک هر در. [7] استای گلخانه

 تولیزد متفاوت شیمیایی و فیزیکی با خصوصیات غبار و گرد و گاز زیادی کردن، مقادیر انبار و کردن عملیات خرد کلینکر،

را بزه جزو  3و مونواکسزیدکربن 2، اکسزید نیتزروژن1گوگرداکسزیدهزار تن دی 233این صنعت ساالنه بیش از  .[8] شودمی

4اکسید کربندیدرصد  هفتعامل تقریبا و  [7] کندزمین، آزاد می
 CO ،2SOگازهزای  .[6] باشزدانتشار یافته در جهان می 

عوارضی مانند کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون در اثر ترکیب با هموگلوبین، حمله قلبزی، عملکزرد و ذرات معلق،  xNOو 

یکزی از از طرفزی ایزن صزنعت   و [8]هزای قلبزی را در پزی دارنزد ها، کاهش عمق تزنفس، افززایش بیمارینامناسب شش

 .[7] درصد گرمایش جهانی( است 6تقریبا باعث ترین دالیل گرمایش زمین )اصلی

 

 
 

 

 

 

، میزان تولیدات سیمان ساالنه به دلیل رشد شهرنشینی و شهرها و در نتیجه استمشخص  3در شکل همانطور که 

های ناشی از این صنعت خواهد ید آالیندهاین رشد تقاضا برای سیمان باعث افزایش تول رشد تقاضا، در حال افزایش است.

صنعت سیمان بیشترین تولیدات آالینده در  ،(2313قابل مشاهده است )منتشر شده در سال  4شکل شد. همانگونه که در 

محیطی تولید سیمان های زیست، چالشبا توجه به ارقامو  های آینده به خود اختصاص خواهد دادبخش صنعتی را در سال

توان میهای ساخت بتن است که با توجه به موارد گفته شده، صنعت سیمان یکی از چالش فزایش خواهد یافت.به شدت ا

کمک  در هنگام برش و پردازش سنگ گرانیت به عنوان جایگزین قسمتی از آن، تولید شده پودری ضایعات از با استفاده

  را ارزشمند ساخت.گرانیت یعات های ناشی از تولید سیمان کرد و از طرفی ضااندکی به آلودگی

، استفاده از پودر گرانیت به عنوان جایگزین سیمان تا مقادیر اندک [9, 6]اما با توجه به نتایج تحقیقات گذشته 

گیر خواص مکانیکی را موجب خواهد شد. در نتیجه جایگزینی افزایش خواص بتن و در مقادیر زیاد جایگزینی کاهش چشم

                                                 
1 Sulfur Dioxide 

2 Nitrogen Oxide 

3 Carbon Monoxide 

4 CO2 
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 یجهان دیتول رشد و شهرها در ساکن جمعت رشد-3 شکل

 .[2] مانیس

 

 منتشر یاگلخانه یگازها کربن معادل -4 شکل

 .[1] عیصنا از شده

.التخط پایین: بهترین ح،خط باال: بدترین حالت   
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کربکسیالت با مقادیر مختلف، پلیی کنندهدر پژوهش حاضر، در کنار جایگزینی پودر گرانیت به جای سیمان، از فوق روان

 کننده در رفع معایب ایجاد شده در بتن ضایعاتی، استفاده شده است.جهت بررسی توانایی این نوع فوق روان

 ها مواد و روش .4

 برنامه آزمایشگاهی .4.1

روز(  28در سن  نمونه از هر طرح اختالط برای آزمایش 3) 24های مختلف، برای تعیین مقاومت فشاری طرح اختالط

متری در محل آزمایشگاه سازه دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شد و مورد آزمزایش میلی 133×133×133ی مکعبی نمونه

 قرار گرفت.
 

 مصالح مصرفی .4.1.1

پزودر گرانیزت اسزتفاده شزده از  و کارخانزه سزیمان مشزهد 2نوع تیپ های بتنی از سیمان مصرفی برای ساخت نمونه

 4مزورد اسزتفاده در شزکل و پودر گرانیزت  مصرفی سیمان بندیی شهر سنگ جنوب مشهد تهیه شد. دانهگبرضایعات سن

 است.آمده 

 

 

 

مصرف شده از نوع شکسته و از محل تامین کنندگان مصالح سنگی جاده کالت )حومزه شزهر مشزهد( تزامین  هایسنگدانه

ترتیزب در بزه   ASTM C127 و ASTM C136 ،ASTM C128دهای مطابق با استانداربندی و مشخصات آنها . دانهشد

  است.آمده  1و جدول  2شکل 

                                                            

 مشخصه ریزدانه دانهدرشت

67/2 62/2 
چگالی نسبی در حالت 

 اشباع با سطح خشک

 )%(رطوبت نسبی  ≈3 ≈3

 
42/3 2/3 

با سطح  رطوبت اشباع

 )%( خشک

 مدول نرمی 86/2 - 

                                      

 )میکرومتر( اندازه قطر ذرات

 )میکرومتر(
 گرانیت، الف( سیمان، ب( پودر بندی سیمان و پودر سنگ گرانیتدانه -4شکل 

مشخصات مصالح  -1جدول 
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یبندی مصالح سنگی سنگنمودار دانه -5شکل   

 قطر ذرات
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 .ها از آب شرب استفاده شدبرای ساخت نمونهمحصول شرکت ساختمان شیمی و  P10-3Rکننده با نام تجاری از فوق روان

 های ساخته شدهترکیب مخلوط .4.1.2

پذیرفت. صزورت ACI-211-1 [13]فاده از روش حجمزی اسزتاندارد طراحی طرح اختالط بتن در تحقیق حاضر با اسزت

ی کننزدهها شزامل سزه سزری بزا  فزوق روانسزاخت نمونزهاسزت. آمزده  2در جزدول هزای سزاخته شزده خلوطترکیب م

کننده و در هر سری جایگزینی سیمان با پودر رواندرصد وزن مواد سیمانی و بدون فوق 7/3و  1کربوکسیالت به میزان پلی

حجم اضزافه شزده ناشزی از جزایگزینی وزنزی فت. درصد وزن سیمان صورت گر 43 و 33، 23، 13، 2، 3گرانیت به میزان 

گرانیت بجای سیمان از طریق کاهش حجم ریزدانه و کاهش حجزم ناشزی از کزاهش آب از طریزق افززایش وزن سزنگدانه 

 93-73ها برای ثابت نگه داشتن اسزالمپ در بزازه همچنین در تمامی طرح نسبت به طرح اختالط شاهد جبران شده است.

 ب به سیمان تغییر داده شده است.نسبت آ ،مترمیلی

 

 های ساخته شدهترکیب و توضیحات عالئم اختصاری مخلوط - 2جدول 

 شماره
نام طرح 

 اختالط

سیمان 
(3/mkg) 

نسبت آب 

 به سیمان
گرانیت 

(3/ mkg) 
 آب

 (3/mkg) 
دانه درشت

(3/mkg) 
ریزدانه 

(3m/kg) 
کربکسیالت پلی
(3/mkg) 

اسالمپ 

(mm) 
1 W0 433 2/3 3 233 1333 714 3 83 
2 W5 383 2/3 23 233 1333 739 3 72 
3 W10 363 21/3 43 234 992 699 3 83 
4 W20 323 22/3 83 238 989 682 3 72 
5 W30 283 222/3 123 213 987 673 3 72 
6 W40 243 24/3 163 216 979 626 3 93 
7 PT0 433 37/3 3 2/146 1369 783 3 72 
8 PT5 383 372/3 23 2/148 1367 772 3 83 
9 PT10 363 372/3 43 2/148 1367 771 3 72 

11 PT20 323 38/3 83 2/123 1364 729 3 82 
11 PT30 283 382/3 123 2/122 1361 747 3 72 
12 PT40 243 39/3 163 2/124 1329 732 3 83 
13 PF0 433 34/3 3 6/133 1382 798 4 82 
14 PF5 383 34/3 23 6/133 1382 794 4 83 
15 PF10 363 34/3 43 6/133 1382 789 4 82 
16 PF20 323 342/3 83 6/132 1383 777 4 82 
17 PF30 283 32/3 123 6/137 1383 762 4 93 
18 PF40 243 32/3 163 6/137 1383 726 4 93 

 

 توضیحات عالمت اختصاری طرح اختالط

W0, W5, W10, W20, W30, W40 
W کننده و عدد بعد از طرح بدون فوق روانی نشان دهندهW  نشان دهنده درصد جایگزنی سیمان

 با پودر گرانیت است.

PT0, PT5, PT10, PT20, PT30, PT40 
PT درصد وزن  7/3کربکسیالت به میزان ی پلیکننده برپایهی طرح حاوی فوق رواننشان دهنده

 سیمان با پودر گرانیت است.ی درصد جایگزنی نشان دهنده PTسیمان و عدد بعد از 

PF0, PF5, PF10, PF20, PF30, PF40 
PF درصد وزن سیمان  1کربکسیالت به میزان کننده برپایه پلیی طرح حاوی فوق رواننشان دهنده

 ی درصد جایگزنی سیمان با پودر گرانیت است.نشان دهنده PFو عدد بعد از 
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 های انجام شدهآزمایش .4.1.3

 اسالمپ .4.1.3.1

 .[11]ترین روش پذیرفته شده برای اندازه گیری روانی بتن است ، متداولASTM C143 با روش آزمون اسالمپ مطابق

آورده  2جزدول نتیجزه آزمزایش اسزالمپ در  آزمایش اسالمپ صورت گرفزت.  ASTM C143نیز مطابق با در این پژوهش 

 است. شده

 روزه 22مقاومت فشاری  .4.1.3.2

وری آسزاخته و عمزل BS EN 12390-1 & 2 [12 ,13]، مطابق با استاندارد متریمیلی 133×133×133های مکعبی نمونه

 انجام شد. هاآزمونهآزمایش مقاومت فشاری برروی  ،روز 28 ندر س BS EN 12390-3   [14]استاندارد سپس بر طبق ؛شد

 

 هامحیطی نمونهآنالیز اقتصادی و زیست .4.2

 هامحیطی نمونهآنالیز زیست .4.2.1

ی جهزانی بایزد مزورد ی تولید بتن کزه در عرصزههم در زمینه، فاکتورهای م[12]با توجه به گزارش تحقیقات گذشته 

 توان به صورت زیر خالصه کرد.توجه بیشتری قرار بگیرند را می

 اکسید کربن، ب. میزان مصرف آب، ج. کیفیت منابع آب.دی اولویت اول : الف. میزان انتشار

 اد زائد.سازی مواولویت دوم : الف. مواد خام ثانویه، ب. بازیافت و کمینه 

 اولویت سوم . الف. منابع )انرژی(.

محیطی های زیستپتانسیل گرمایش جهانی و آب مصرفی به عنوان شاخص با توجه به توضیحات داده شده در این پژوهش

 مورد ارزیابی قرار گرفت.

ها، سزنگدانهدهنزد. فرآینزد اسزتخراج و شکسزتن درصد وزن بتن را تشکیل می 93ها حدود آب، ماسه، شن و افزودنی

ریزی نیزاز بزه انزرژی بسزیار انزدک دارد و بنزابراین مقزادیر بسزیار کمزی ترکیب مواد در کارخانه و حمل بتن به محل بتن

کربن ناشزی از سزاخت  اکسیدکربن در طی این مراحل به اتمسفر منتشر خواهد شد. میزان قابل توجه انتشار دیاکسیددی

اکسید کربن مربوط به فرآیندهای تهیزه و با این حال، میزان دی .[16]مان ترکیب دارد بتن، ارتباط مستقیمی با میزان سی

 های موجود در نظر گرفته شده است.ها نیز، با استفاده از اطالعات گزارشها و افزودنیتولید سنگدانه
 به ( معیاریUS.EPAامریکا ) زیست محیط از حفاظت جهانی سازمان گرمایش یپدیده کردن کمی راستای در

 عبارتست جهانی گرمایش ماده در یک توانایی تعریف این است. طبق کرده ( تعریف1GWPجهانی ) گرمایش توانایی عنوان

ی زیر بیان این تعریف به صورت رابطه. آن ماده عمر یچرخه طول در زیستمحیط به شده ای واردگاز گلخانه مقدار : از

 شود.می

         imi GWPi: شاخص گرمایش زمین

اکسید گرم کربن دی iGWPو  گرم حسب بر تولیدی جریان جرم imتولید ماده،  در هاجریان تعداد iر این رابطه که د

 .[17] ساله است 133ی عمر معادل با توانایی یکسان در گرمایش زمین در یک دوره

 [27-18]ن پتانسیل گرمایش جهانی و میزان آب مصرف شده برای هر یک از اجزا با استفاده از اطالعات گذشزته میزا

یافت. )الزم به ذکر است که با توجه به عزدم  گسترش 3و  2به صورت جداگانه محاسبه شد و در نهایت روابط ، 1ی و رابطه

                                                 
1 Global Warming Potential 

(1)  
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هزا و اطالعزات مربزوط بزه ها از دادهمحیطی، بزرای گسزترش شزاخصهای مورد نیاز برای محاسبه اثرات زیستوجود داده

مزورد  بزدترین سزناریو فدر بعضزیگزارشات مشابه استفاده شده است. در بعضی موارد میانگین اطالعات چندین گزارش و 

ها را در نظر نگرفزت، توان اثر افزودنیکه می کنندبیان می Sanjayan [28] و Flowerقرار گرفته است. همچنین استفاده 

 . نظر گرفته شد.( با این حال در این پژوهش اثر آنها در

GWPi = 1×Ci+2.16×SPi+0.0004×Wi+0.003×Ai 

WUi
1 = 0.7×Ci+1×Wi+6.04×SPi 

iGWP  :  پتانسیل گرمایش جهانی طرح اختالطiدی اکسید معادل(ام )گرم کربن 

iWU :   میزان آب مصرفی طرح اختالطi.)ام )کیلوگرم در متر مکعب 

 امiکننده طرح اختالط فوق روان مقدار iSP)کیلوگرم بر متر مکعب(؛  امiسیمان طرح اختالط  مقدار iCکه در آنها 

 امiسنگدانه طرح اختالط  مقدار iA)کیلوگرم بر متر مکعب(؛  امiآب طرح اختالط  مقدار iW)کیلوگرم بر متر مکعب(؛ 

 )کیلوگرم بر متر مکعب( است.

مقدار ها، و پس از نرمال کردن هر یک از شاخص شد گرفته در نظر 1با توجه به اهمیت زیاد هردو پارامتر ضریب هردو، 

 .بدست آمد ([17]منبع ) 4 رابطهتفاده از ها با اسمحیطی واحد برای هریک از طرحشاخص زیست

 
jEnvScore : برای محصول )طرح اختالط( محیطی امتیاز عملکرد زیستi.ام 

محیطی )در این پژوهش دو رده مصرف آب و گرمایش زمین در نظر گرفته شده های تاثیر زیستتعداد رده  Pکه در آن 

 است. kمحیطی ی زیستدر رده iدهی شده محصول )طرح اختالط( امتیاز نرمال و وزن  ikIAScore و است.(

 

 .به صورت زیر تغییر یافت 3-6-3-4رایب تصحیح بدست آمده از بخش برای لحاظ کردن ضاین معادله 

 

محیطی امتیاز خام رده تاثیر زیست  ikIAتعداد محصوالت )طرح های اختالط(؛   m؛ kوزن اهمیتی رده   WtkIVکه در آن 

k  )برای محصول )طرح اختالطi .iGWP=i1IA ،iUW=i2IA   وiT  اقتصادی محیطی و ضریب تصحیح شاخص زیست

 است. امiبرای طرح اختالط 

ی ساخت بتن و بدون در نظر گیری حمل و نقل بوده محیطی مرزهای سیستم تا مرحلهدر محاسبه تاثیرات زیست

 است.
 

 هانمونه اقتصادیآنالیز  .4.2.2

 یافت.گسترش  7رابطه  شاخص،  (هزینه نهایی مواد) در مورد هزینه مصالح استفاده شده با استفاده از گزارش فروشندگان

i A×1+0.iW×34+0.00iSP×45+iC×1=  iCost 

                                                 
1 Water Used 

(4)            

 

(2)            

 

(6)            

 

(2)  

 

 

 

 

ی2  

(3)  

 

 

 

 

ی2  

(7)  

 

 

 

 

ی2  
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iCost :  هزینه طرح اختالطiکه در آن .ام iC سیمان طرح اختالط  مقدارiکیلوگرم بر متر مکعب(؛  ام(iSP فوق  مقدار

 مقدار iAمتر مکعب(؛ )کیلوگرم بر  امiآب طرح اختالط  قدارم iW)کیلوگرم بر متر مکعب(؛  امiکننده طرح اختالط روان

 )کیلوگرم بر متر مکعب( است. امiسنگدانه طرح اختالط 

 .شده استتحلیل  ادامههزینه محاسبه شده و در های اختالط، شاخص برای هر یک از طرح

 محیطی و اقتصادیضریب تصحیح شاخص زیست .4.2.3

ده در هنگام طراحی، نسبت به مقاومت فشاری و ریزی و به عبارتی ابعاد مقاطع برای تحمل بارهای اعمال شحجم بتن

کند. با توجه به این موضوع، قطعا مقطع بزرگتر نیاز به حجم بتن ریزی بیشتر و در نتیجه دیگر خواص مکانیکی تغییر می

گیری این موضوع، با توجه به اطالعات بدست محیطی و هزینه بیشتر خواهد شد. در نتیجه برای در نظرمشکالت زیست

برای  ضریبی با توجه به حجم بتن،و در نهایت  [29]ریزی قاب ساده شکل زیر محاسبه ده از هر طرح اختالط، حجم بتنآم

 ها در نظر گرفته شد. اصالح هر یک از شاخص

 
 قاب ساده برای محاسبه ضرایب تصحیح -6شکل 

 بر متر بار زنده در نظر گرفته و کیلونیوتن 6کیلونیوتن بر متر بار مرده و  ACI 318  ،8/4 مطابق با آیین نامه

تصحیح ضرایب ها یکسان در نظر گرفته شود. سعی گردید که میزان آرماتور موارددر تمامی انجام شد. همچنین  محاسبات

 است.آمده  3در جدول 

 محیطیهای اقتصادی و زیستضرایب تصحیح شاخص  -3جدول 

مقاومت فشاری 

(Mpa) 

 64و  62  

 66و 
 22 33 39 44 23و  49 22و  24 29و  27

 1 8867/3 8473/3 8229/3 7844/3 7669/3 7492/3 7138/3 ضریب تصحیح

 محیطی، اقتصادی و مکانیکیشاخص تلفیقی زیست .4.2.4

مطابق با مطالعات انجمن ملی استاندارد و تکنولوژی امریکا در کشورهای در حال توسعه میزان بعد محیط زیستی و 

ترین معیارها ؛ از طرفی مقاومت فشاری بتن یکی از مهم[33]شود اقتصادی در ارزیابی تلفیقی برابر هم در نظر گرفته می

ضریب اهمیت هر سه پارامتر یک در نظر گرفته شد تا هر یک از پارامترها سهم در ارزیابی عملکرد بتن است. در نتیجه 

توان ضرایب اهمیت متفاوتی را برای هر ا با توجه به موقعیت مکانی و زمانی میبرابری را در نتیجه نهایی داشته باشند. ام

 یک از پارامترها در نظر گرفت.
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مکانیکی شاخص محیطی و های اقتصادی، زیستهای اختالط از دیدگاهدر نهایت برای ارزیابی همزمان هر یک از طرح

 استفاده شد.  8ی رابطه

inin

in

i
CostEnvScore

Mec
ECM
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i
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EnvScore
EnvScore

,...,, 21

  

 mm

ii
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i
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jECM : طرح اختالط  محیطی و مکانیکیشاخص تلفیقی پارامترهای اقتصادی، زیستiام. 

امتیاز زیست محیطی نرمال شده طرح   inCost؛ امiمحیطی نرمال شده طرح اختالط امتیاز زیست  inEnvScore که در آن

ضریب   iT؛ های اختالطتعداد طرح  m؛ امiنرمال شده طرح اختالط  یروزه28مقاومت فشاری   inMec؛ ام iختالط ا

 است. امiمحیطی و اقتصادی برای طرح اختالط  تصحیح شاخص زیست

 نتایج و تحلیل آنها .5

و پزس از آمزده  4در جزدول های اختالط محیطی، اقتصادی و مقاومت فشاری مربوط به هریک از طرحشاخص زیست

 .شده استرسم  8در نمودار شکل سازی به صورت جداگانه نرمال

پتانسیل گرمایش جهانی، میزان آب مصرفی، شاخص اقتصادی و مقاومت فشاری هر طرح اختالط  -4جدول 

 سازی و بدون احتساب ضرایب تصحیحقبل از نرمال

 W0 W5 W10 W20 W30 W40 PT0 PT5 PT10 توضیح

GWP امتیاز   432 382 362 322 282 244 412 392 372 
WU امتیاز   483 466 426 432 436 384 444 432 418 

 679 733 721 434 447 488 233 222 272 اقتصادی امتیاز

 مقاومت فشاری

(MPa) 
49 23 44 39 33 22 64 64 29 

 PT20 PT30 PT40 PF0 PF5 PF10 PF20 PF30 PF40 توضیح

GWP امتیاز   332 292 222 414 394 374 334 294 224 

WU امتیاز   392 366 343 438 424 413 384 328 333 

 634 642 686 728 748 769 222 296 638 اقتصادی امتیاز

 مقاومت فشاری

(MPa) 
24 49 44 66 62 62 27 22 49 

 

ین امر همانطور کزه در کارهزای یابد و امطابق با تحقیقات گذشته در مقادیر کم جایگزینی مقاومت فشاری افزایش می

تر مخلوط حاوی مقادیر اندک پزودر سزنگ گرانیزت اسزت. امزا پزس از گذشته نیز ذکر شده است، به دلیل ماتریس متراکم

(8)      

 

 
       

 

(9)    

  

 

 
       

 

(13)      

 

 
       

 

(11)      
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درصد و بیشتر، به دلیل ساختار کریستالینه قوی و عدم واکنش با محصزوالت هیدراتاسزیون  13افزایش جایگزینی به مقدار 

 شود.کاهش مقدار سیمان کاسته می به علتاری سیمان، از مقاومت فش

 

 
 محیطی، اقتصادی و مقاومت فشاری با احتساب ضرایب تصحیحشاخص زیست -2شکل 

شزاخص بزا ایزن کننزده فاصزله در سری بزدون فزوق روان ،همانگونه که مشخص استمحیطی در مورد شاخص زیست

تزا  ،یابزدها کزاهش میکننزدهتالف هنگام استفاده از فوق روانشاخص اقتصادی و مقاومت فشاری بسیار زیاد است و این اخ

فوق روان کننده این شاخص از دو شاخص دیگر کمتر شده است. در نتیجزه اسزتفاده از  3kg/m 4حدی که در سری حاوی 

ایش میزان سری ساخته شده، با افز 3محیطی بسیار مناسب خواهد بود. همچنین در هر ها از دیدگاه زیستکنندهفوق روان

محیطی روند کاهشی دارد، در نتیجه استفاده از ضایعات سنگ گرانیت نیز در جهت حفظ محزیط جایگزینی شاخص زیست

 زیست و توسعه پایدار بسیار مناسب خواهد بود. 

را  کننده، رشد و با افزایش میزان جایگزینی، نزول این شزاخصاما در مورد شاخص اقتصادی با افزایش میزان فوق روان

نسبت به طرح  3kg/m 3کننده به میزان درصد و استفاده از فوق روان 43شاهد هستیم. با توجه به نتایج، جایگزنی به میزان 

کننده و پودر گرانیت شاخص اقتصادی و مقاومتی تقریبا یکسزانی را موجزب خواهزد شزد و ایزن در اختالط بدون فوق روان

 واحد درصد کمتر خواهد بود. 22 حالی است که شاخص زیست محیطی به میزان

، نمودار سه محوره شاخص 8ی گیری هر سه شاخص در یک شاخص واحد، مطابق با رابطهدر نهایت برای در نظر

ECM  رسم شده است.  9در شکل 

ت محیطی، اقتصادی و مقاومت فشاری به صورتر زیستمپارا سهکرد که اگر توان بیان ، می9استفاده از نمودار شکل با 

بزدترین عملکزرد را خواهزد داشزت.  W40بهتزرین و طزرح  PT5و  PF30 ، PF5هزای همزمان در نظر گرفته شوند، طرح

 کننده دارد.کننده عملکرد بهتری نسبت به طرح بدون فوق روانهای حاوی فوق روانهمچنین به صورت کلی طرح
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ی بر کنندهن و مقدار استفاده از فوق رواننسبت به میزان جایگزینی سیما ECMتغییرات شاخص  -9شکل 

 کربکسیالتی پلیپایه

 گیرینتیجه .6

حرکت در جهت توسعه پایدار کارهای بتنی خواهزد  ساخت بتن، کمک قابل توجهی بهدرها استفاده از فوق روان کننده

محیطزی بسزیار کزه از جنبزه زیسزتها در کنار ضایعات سنگ، عالوه بزر اینکنندهکرد. همچنین به وضوح کاربرد فوق روان

ی ناشی از کاربرد ضایعات سنگ را جبران خواهد کرد و ایزن در حزالی اسزت مناسب خواهد بود، کاهش مقاومت ایجاد شده

گردد. در نتیجه استفاده که با توجه به تحقیقات پیشین، کاربرد ضایعات سنگ، خود باعث افزایش خواص مربوط به دوام می

سیمان از هر سه دیدگاه اقتصادی، زیست محیطزی و  بخشی از ده در کنار ضایعات سنگ به عنوان جایگزینکنناز فوق روان

خواص مکانیکی و دوام بتن مطلوب است و از طرفی این موضوع باعث ایجاد ارزش بزرای ضزایعات سزنگ شزده و بزه رشزد 

 صنعت سنگ کمک قابل توجهی خواهد کرد. 

)میزان مصرف آب و پتانسیل گرمایش جهانی(، اقتصزادی و  معیار زیست محیطی در پژوهش حاضر با در نظرگیری سه

درصزد وزن  7/3طرح به ترتیب الف( حاوی فوق روان کننده به مقزدار  3طرح اختالط،  18مقاومت فشاری، پس از بررسی 

 2درصزد وزن سزیمان و  1درصد پودر گرانیت به عنوان جایگزین سیمان، ب( حاوی فوق روان کننده به مقدار  2سیمان و 

درصد پودر  33درصد وزن سیمان و  1درصد پودر گرانیت به عنوان جایگزین سیمان و ج( حاوی فوق روان کننده به مقدار 

کننزده درصزد پزودر گرانیزت و بزدون فزوق روان 43گرانیت به عنوان جایگزین سزیمان بهتزرین عملکزرد و طزرح حزاوی 

 ترین عملکرد را نشان داد. ضعیف

توان گفت که استفاده از ضایعات سنگ به عنزوان جزایگزین سزیمان کمزک قابزل تزوجهی بزه کزاهش مجموع میدر 

های صنعت سیمان نخواهد کرد، اما در جهت کاهش ضایعات و کمک به رشد صنعت سنگ بسیار مفید خواهزد بزود. چالش

 کنار ضایعات سنگ گرانیت است.کاربرد دیگر مواد افزودنی در  بررسی و پیشنهاد محقق برای تحقیقات آینده

ص 
اخ

ش
E

C
M

 

 میزان فوق روان کننده

)درصد وزن سیمان(   
تدرصد جایگزینی سیمان با گرانی  
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