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 خالصه

هایی در جهت استفاده از ضایعات برداشته شده است. در گامصنعت ساختمان  از جمله تاکنون، در صنایع مختلف

های در سال شود.باشد منابع طبیعی زیادی آلوده میترین مواد میصنعت ساختمان، برای تولید بتن که یکی از پرمصرف

از  فظ محیط زیست، رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، استفاده مجددبرای جلوگیری از این آلودگی، ح اخیر،

است. ی بتن، مورد توجه قرار گرفته دهندهعنوان جایگزینی برای مصالح تشکیلبه  ضایعات تولید شده در صنایع مختلف

توجهی را به صورت الشه و پودر  سنگ در سرتاسر جهان وجود دارند که ضایعات قابل یو کارخانه دنتعداد بسیاری مع

در بتن مورد استفاده قرار گیرد.  عنوان جایگزین قسمتی از سیمانتواند به پودر سنگ مرمر می نمایند.سنگ تولید می

، هاانواع پوزوالنترین ها برای بهبود خواص بتن رایج شده است. یکی از رایجامروزه استفاده از پوزوالن همچنین

هدف از  ت که تجربیات گذشته تاثیر این پوزوالن را بر بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن نشان داده است.میکروسیلیس اس

 بر بخشی از سیمانبه عنوان جایگزین  میکروسیلیس و سنگ مرمرپودر استفاده از ضایعات  تاثیر این پژوهش بررسی

مقاومت فشاری، مدول االستیسیته و ، زن مخصوصواسالمپ،  هایآزمایشحاضر  پژوهشباشد. در بتن میمکانیکی خواص 

( %01و  %61، %5ودر سنگ مرمر )طرح اختالط حاوی ماتریسی از درصدهای مختلف ضایعات پ 61مقاومت کششی بر روی 

در مخلوط بتن سبب  %5( انجام شده است. استفاده از ضایعات پودر سنگ مرمر تا %61و  %5، %5/0) میکروسیلیس و

های حاوی درصدهای باالتر شده است. در مخلوطنخواص مکانیکی در  چشمگیری سبب تغییر %61و تا  هشد اندکی بهبود

در خواص های بوجود آمده میکروسیلیس منجر به جبران کاستیدرصد  5تا  5/0 مرمر، استفاده ازسنگ جایگزینی پودر 

 شده است.مکانیکی بتن 

 

 ، بتنخواص مکانیکی، سیمانجایگزین یس، میکروسیلسنگ مرمر، پودر ضایعات  کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

جمعیت جهان با سرعت بسیار زیادی رو به . [6]ی زمین است ساز مورد استفاده بر روی کرهترین ماده دستبتن، رایج

سبب این روند افزایش جمعیت  ساز بیشتر است. و ختی این رشد جمعیت افزایش تقاضا برای ساافزایش است که نتیجه

از طرفی،  دنبال آن میزان ضایعات تولید شده نیز افزایش یابد. شده است تا تولید در صنایع مختلف افزایش یافته و به

ی برای های مختلفباشد. راههای آینده میناپذیر برای نسلافزایش مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر نیز خطری اجتناب

باشد. ها استفاده از ضایعات تولید شده در صنایع مختلف میکاهش مصرف این منابع ارزشمند وجود دارد که یکی از آن

محیطی و اجتماعی بررسی نمود. استفاده از توان از سه منظر اقتصادی، زیستارزش بکارگیری ضایعات در صنعت را می

شود، بلکه موجب کاهش مصرف منابع طبیعی، زیست میدر محیط تنها سبب کاهش آلودگی ضایعات در صنعت نه

گردد. از طرفی دفع و بکارگیری صحیح ضایعات، به حفظ سالمت های دفع ضایعات و تولیدات صنعتی نیز میهزینه

 کند.اجتماعی و انسانی نیز کمک می

نمایند توجهی را تولید میضایعات قابل در سرتاسر جهان وجود دارند که مرمر سنگ  یو کارخانه دنتعداد بسیاری مع

 کنند، موجب آلودگی محیطرا اشغال می هاهای اطراف کارخانهای از زمینمالحظه و این ضایعات عالوه براینکه فضای قابل

 هایهای سنگ و محیط شهری سبب آلودگی زمینکه وجود این ضایعات در اطراف کارخانهآنجایی شوند. اززیست نیز می

های سنگ معادن و کارخانه ها ازآن ها موظف به دور نمودند، کارخانهباشنآفرین میشوند و برای انسان نیز خطراف میاطر

شده وجود ندارد، این ضایعات  مرمر تولیدپودر سنگ  ضایعاتبا توجه به اینکه پتانسیل مناسبی برای استفاده از  وباشند می

 شوند. ا و یا طبیعت پیرامون ما انباشته شده و سبب آلودگی محیط زیست میهدر فضاهای باز اطراف کارخانه

ها ها، کاشیدر تولید بتن خودتراکم، آجرها، مالتسنگ مرمر های اخیر کارهای زیادی برای استفاده از ضایعات در سال

از این ضایعات در تولید مواد  ف استفادهاهدیکی از اهای سیمانی به عنوان سنگدانه و پرکننده انجام شده است. و بتن

کارگیری مناسب در صورت بباشد. این ضایعات نقش پرکنندگی دارند و های بتن تازه و سخت میسیمانی، ارتقاء خاصیت

آید. در نتیجه مقاومت تری به دست میها به درستی پر خواهد شد و ماتریس چگالدانهآنها، فضاهای خالی بین سنگ

 . [0]ت سایشی باالتر و ضریب نفوذپذیری کمتری خواهیم داشت فشاری، دوام و مقاوم

ی، تقلیل سرعت هیدراتاسیون و افزایش کارایی بکار برده علت بهبود خواص مکانیکسیلیس به میکروهایی مانند افزودنی

گردد و همچنین خاصیت های هیدروکسیدکلسیم غیرمفید به ژل میموجب تبدیل کریستالسیلیس میکروشوند. می

گردد. در آمده از هیدراتاسیون در مخلوط می پرکنندگی میکروسیلیس باعث توزیع یکنواخت و هموژن محصوالت بدست

نماید که کاهش نفوذپذیری و دو ویژگی پرکنندگی و پوزوالنی بودن آن، تولید جسمی متراکم و کم تخلخل مینهایت، 

 یابدسیلیس کاهش میمیکروینه با اضافه شدن  وئی لوله های می قلیایی را به همراه خواهد داشت. همچنین اندازهدرجه

[3]. 
 

 ضایعات سنگ. 2

مصرف سنگ در  روزافزونهای اخیر، رشد ترین مصالح ساختمانی از دوران باستان بوده است. در سالسنگ یکی از رایج

درصد از سنگ جهان در ایران تولید  61حدود شود، مشاهده می 6شکل در گونه که همان. مشاهده استابل قسراسر جهان 

مشکل و تهدیدی جدی برای  امروزه ضایعات سنگ یعات حاصل از این صنعت نیز چشمگیر است.و میزان تولید ضاشود می
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آورند. اگر این وجود میباشند، خطرات متعددی را بر میناپذیکه این مواد تجزیهآنجایی است. از 1محیط زیست تمدن مدرن

 2خیزی خاکباران و بدتر از آن کاهش حاصلتوانند منجر به کاهش میزان نفوذ آب ضایعات بر روی زمین رها شوند می

 .[0] شوندها و دریاها نیز سبب آلودگی آب و دریا نیز میها، رودگردند. همچنین رهاسازی ضایعات سنگ در رودخانه

 
 .[2] هاکشور سایر و رانیا در سنگ دیتول زانیم -1شکل 

 

مرمر را  پودرشود. عمل برش و اره، شده بریده میمرمر در اشکال خواستهمعدن، سنگ  سنگ مرمر از پس از استخراج

مرمر تبدیل  پودرشده نهایی به  مرمر استخراجسنگ درصد از  01طور میانگین، کند. به به عنوان محصولی فرعی تولید می

نشین شده بر این ضایعات ته کنند.نشینی و خشک شدن اشغال میها را برای تهسطح زیادی از زمین پودرشود. این می

گذارند. ها، تاثیر میخیزی خاک نواحی اطراف با کاهش در تخلخل و نفوذپذیری آنو حاصل 4، هیدرولوژی3مورفولوژی

 .[6]  تواند حتی سبب اختالالت تنفسی، بینایی و پوستی شودحاصل از این ضایعات می 5گردوغبار ریز معلق در هوا

 مشکالت ناشی از رها کردن ضایعات سنگ در طبیعت .2.1

گذارند، اما استخراج از معادن روباز مانند معادن بیش بر محیط زیست اطراف خود تاثیر می و عموما، تمامی معادن کم

ت به ای را برای محیط زیسهای ساختمانی، مشکالت پیچیدهو دیگر انواع سنگ 6سنگآهک، ماسه گرانیت، مرمر، سنگ 

 محیطی عبارتند از:آورند که برخی از این مشکالت زیستوجود می

 های بارانی.انسداد آبگذرها در فصل .6

 گردوغبار آزاردهنده. .0

 میکرون( در هوا و آلودگی هوا. 313ای کمتر از )با اندازه 7پخش ذرات ریز الی .3

 وری زمین به علت کاهش تخلخل، جذب آب و نفوذ.تاثیر الی بر بهره .4

 رشد پوشش گیاهی و تخریب پوشش گیاهی موجود در مناطق رهاسازی الی. عدم .5

 .[0]های آب زیرزمینی در دراز مدت های زیرزمینی و تاثیر بر سفرهجلوگیری از نفوذ آب به آب .1

 .[0]باشند دار، در یک راه اقتصادی میبرداری موجه و معنیبنابراین این مواد زائد نیازمند بهره

 

                                                 
1  - Modern Civilization 

2  - Fertility Of Soil 

3  - Morphology 

4 - Hydrology 

5  - Fine Air-Suspended Dust 

6  - Sandstone 

7  - Fine particles of slurry 
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 سنگ مرمر پودر ضایعات -2 شکل

  

سنگ آهک، ماسه سنگ و غیره خصوصیات متفاوتی دارند. در  ، گرانیت،مرمرهای مختلف مانند نگضایعات س

 1اکسیدسیلیسیمو در ضایعات پرداخت، دی )CaO( تحقیقات گذشته یافته شده است که در ضایعات برش، اکسیدکلسیم

)2(SiO  عنوان سنگدانه  خصوصیات برخی از انواع ضایعات سنگ استفاده شده به 0و  6 باشند. در جداولمیاجزای اصلی

 .[0]در بتن ارائه شده است 

 

 [2] (تیگران و آهک سنگ مرمر،) مختلف یهاسنگ عاتیضا ییایمیش اتیخصوص -1 جدول

 
 

 

 

 

                                                 
1  - Silicon-Di-Oxide 
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 .[2]آهک و گرانیت(  : خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پودر و الی ضایعات سنگ )مرمر، سنگ2 جدول

 
 

 

 سیمان های صنعتودگیآل. 3

توان گفت که ایران پس از چین، هند و آمریکا بیشترین تولیدات سیمان و ظرفیت کلینکر را در می 3با توجه به جدول 

میلیون تن سیمان را تولید نموده است که این مقدار  55، ایران 0164باشد. با توجه به آمار مربوط به سال جهان دارا می

 باشد.درصد از کل سیمان تولید شده در جهان می 8/6با تولید تقریبا برابر 
 

           2112 و 2113 یهاسال در جهان و رانیا نکریکل تیظرف و مانیس دیتول یبیتقر مقدار -3 جدول

 .[2] (تن هزار برحسب)

 
 

در کنار پیامدهای منابع طبیعی، توسعه پایدار صنعت  1ایمحیطی مرتبط با گازهای گلخانهدر این قرن، مشکالت زیست

باشد و آهک مورد نیاز میتن سنگ  5/6تن سیمان، حدود  6سیمان و بتن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای تولید 

                                                 
1  - Greenhouse Gases (GHGs) 
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 جایگزینیا توان باکسیدکربن آزادشده مربوط به تولید سیمان را میشود. دیمتصاعد می 1اکسیدکربنتن دی 6نزدیک به 

ای کاهش داد. فرآیند ساخت سیمان پرتلند نقش بسیاری را در صورت زیرکانهها، به درصد از برخی افزودنی 01تا  65

صنعتی از قبیل ماسه بادی، کند. جایگزینی بخشی از سیمان با ضایعات ای و تقلیل منابع طبیعی ایفا میانتشار گاز گلخانه

دوام بتن را نیز خواص مکانیکی و  کند بلکهتنها به توسعه پایدار کمک میسیلیس، سرباره، ضایعات سنگ و ... نهمیکرو

 .[6]دهد ارتقاء می

و با توجه به  0111است. از سال  یافته افزایش جهان سراسر در درصد 54 سیمان تولید 0111 و 0111 های سال بین

شود تولید سیمان بینی میوساز، پیشعنوان ماده اصلی در صنعت ساخترشد جمعیت و انتظار تقاضای جهانی برای بتن به 

وان گفت تعنوان نتیجه می برسد. به 0151میلیارد تن در سال  4/4تا  5/3درصد افزایش یافته و به  0/6تا  8/1نیز ساالنه 

است که شدت افزایش یافته است. این درحالیاکسیدکربن نیز به توجه تولید سیمان، انتشار دی که با توجه به رشد قابل

این انتشارها  0111میلیون تن بوده است، در سال  551، 6991سیمان در سال  اکسیدکربن جهانی از کارخانهانتشار دی

رود مقدار گونه اقدامی ادامه یابد، انتظار مییلیار تن رسیده است. اگر این روند بدون هیچم 88/6برابر شده و به تقریبا سه 

روند انتشار  3برسد.  در شکل  0151میلیارد تن در سال  34/0اکسیدکربن از صنعت سیمان جهانی به انتشار گاز دی

 تولید عنوان به 2آبی اده شده است. انتشارنمایش د 0151تا  6991وسیله صنعت سیمان از سال  اکسیدکربن جهانی بهدی

 .[5]است  شده تعریف  3های کاهشیسیاست و آوریفن گرفتن نظر در با آینده در ایگلخانه گازهای

 

 
 .[0] 2101تا  1991وسیله صنعت سیمان از سال اکسیدکربن جهانی بهروند انتشار دی -3شکل 

 

کشور  61منتشر شده در جهانی تنها توسط  2CO درصد از 11حدود  ،اده شده استنشان د 4همانطور که در شکل 

ی کشور اول تولیدکننده 61میان  درجهانی  2COاز درصد  0 تولید ی خود باکه در این میان ایران به نوبه شودولید میت

2CO قرار دارد. در جهان 

                                                 
1  - CO2 

2  - Blue Emissins 

3  - Mitigation 
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 .[0] (2112جهانی ) 2COشار کشورنخست در انت 11سهم  -2شکل 

 میکروسیلیس. 2

ی احیاء یجهعنوان پوزوالن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول فرعی نت سیلیس محصولی فرعی است که بهمیکرو

 سیلیس بهمیکرویا سیلیسیم است.  1ی قوس الکتریکی در ساخت آلیاژ فروسیلیسیمکوارتز بسیار خالص با زغال سنگ کوره

شود. این بخار با سرد شدن دچار چگالش شده و گراد متصاعد میی سانتیدرجه 0111ی صورت بخار اکسید شده از کوره

ها و کنترل شده برای جداسازی ناخالصیسیلیس چگالش میکروشود. سپس ری میآوای بزرگ جمعهای پارچهدر کیسه

 . [1]شود ی ذرات فرآوری میاندازه

ی زائد برای کاهش هعنوان جایگزین نمودن بخشی از سیمان با این مادهدف اصلی کاربرد میکروسیلیس، در ابتدا به 

با افزایش قیمت میکروسیلیس در اغلب کشورهای جهان، کاربرد فوق مقرون به صرفه ی سیمان مصرفی بوده ولی هزینه

ی مضاعف، جهت به دست آوردن خواص مورد نظر به بتن اضافه نیست و بنابراین، میکروسیلیس به عنوان یک ماده

 . [5]گردد می

ها در این ترین آنهاست. تفاوت اساسی میکروسیلیس با سایر پوزوالنبین مواد پوزوالنی، میکروسیلیس یکی از فعالدر 

ذراتش  یشکل و اندازه یها قابل حصول است. میکروسیلیس به واسطهاست که فعالیت پوزوالنی آن زودتر از سایر پوزوالن

تواند مصرف شود. به علت فعالیت شدید پوزوالنی، میکروسیلیس می تواند به عنوان یک پرکننده فعال در بتنمی

های هیدروکسیدکلسیم غیرمفید را به ژل تبدیل نماید. یعنی میکروسیلیس با هیدروکسیدکلسیم ترکیب شده و کریستال

 .[5]نماید کلسیم پایدار تبدیل میآن را به ترکیبات سیلیکات

درصد  01یابد و با اضافه کردن میکروسیلیس به بتن، درصد هیدروکسیدکلسیم خمیر سیمان به شدت کاهش می افزودنبا 

دانیم که هیدروکسیدکلسیم، خود منشا . میرودمیمیکروسیلیس تقریبا همه هیدروکسیدکلسیم خمیر سیمان از بین 

ده و به خارج از بتن انتقال دهد که در این حالت به صورت پودر تواند آن را در خود حل نموباشد زیرا آب میضعف بتن می

ها با آن ترکیب گردد و یا سولفاتای از سفیدک مینماید و سبب بروز الیهکلسیم بر روی سطح بتن، رسوب میکربنات

 ر حجم باعثکلسیم است، که حجم آن چند برابر بزرگتر است و این تغییشود که حاصل آن گچ یا سولفوآلومیناتمی

                                                 
1  - FerroSilicon 



 

www.CAUP.ir         8 

www.CAUP.ir         8 
 

www.CAUP.ir         8 

ها نیز با وجود هیدروکسیدکلسیم در خمیر سیمان، های قلیایی سیلیسی سنگدانهگردد. همچنین واکنشتخریب بتن می

 .[5]گردد تشدید می

 میکروسیلیسمزایای استفاده از  .2.1

 مقاومت فشاری اولیه باال. .6

 کشش، مقاومت خمشی و مدول االستیسته باال. .0

 افزایش استحکام. .3

 افزایش مقاومت پیوستگی. .4

 تقویت دوام. .5

 نفوذپذیری بسیار پایین در برابر کلرید و آب. .1

 افزایش مقاومت سایشی. .5

 ها و....ها و سولفاتریدها، اسیدها، نیتراتمقاومت بسیار باال در برابر حمالت شیمیایی کل .8

 .[8]مقاومت الکتریکی باال و نفوذپذیری مغناطیسی پایین  .9

 

 استانداردهای ترکیب شیمیایی میکروسیلیس نشان داده شده است. 4در جدول 
 

 رکیب شیمیایی میکروسیلیساستانداردهای ت -2جدول 

استاندارد                             

                                        

ترکیب شیمیایی                  

ASTM C1240 

2010 
 )آمریکا(

EN 13263 

2005 

 )اتحادیه اروپا(

JIS A 6207 

2000 

 )ژاپن(

 SiO2  85حداقل% %85حداقل   %85حداقل    

 Al2O3 -  5/6حداکثر% %5/6حداکثر    

 Fe2O3 -  0حداکثر% %0حداکثر    

 CaO+MgO -  0حداکثر% %0حداکثر    

 K2O+Na2O -  0حداکثر% %0حداکثر    

C - - - 

Cl -  3/1حداکثر% %6/1حداکثر    

 pH - - 5/8 - 4  

 LOI  1حداکثر% %4حداکثر   %5حداکثر    

%3حداکثر  رطوبت %3حداکثر  -   

 
استفاده از ضایعات تولید شده در هنگام توان با انگیزد که میبرمی ه مطالب ذکر شده این اندیشهبا توجه بحال 

و حفظ منابع های ناشی از تولید سیمان آلودگی کاهش به در راستای کمک گامی را های مرمراستخراج و پرداخت سنگ

به عنوان جایگزین قسمتی  مرمرسنگ پودر ایعات فاده از ضاست و از طرفی این ضایعات را ارزشمند ساخت. طبیعی برداشت

 به آنها اشاره خواهد شد.در ادامه  با توجه به تحقیقات گذشته که ها و معایبی داردویژگیاز سیمان در بتن 
 

 آوردهای تحقیقات گذشته دست. 0
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 .[6]شدبامیافت مقاومت فشاری و خمشی اندک  درصد، 61تا مرمر پودر برای درصدهای کم جایگزینی  .6

 .[9]توجهی بر زمان گیرش نداردقابل  درصد، تاثیر 65جایگزینی پودر مرمر با سیمان تا  .0

درصد پودر مرمر به جای سیمان در مخلوط بتن،  5/5و  5، استفاده از 5/1سیمانی برای بتن با نسبت آب به مواد  .3

اهش مقاومت فشاری مشاهده شده درصد جایگزینی، ک 65گردد. برای موجب تقویت مقاومت فشاری می

 .[61]است

درصد وزن آن موجب شده است  61، جایگزینی پودر مرمر با سیمان تا 4/1برای بتن با نسبت آب به مواد سیمانی  .4

مان درصد جایگزینی پودر مرمر با سی 65تا مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد اندکی افزایش یابد. در مقابل با 

 .[61, 9]یابدمیمقاومت فشاری کاهش 

شی نسبت به بتن شاهد درصد وزن آن موجب شده است تا مقاومت کش 65جایگزینی پودر مرمر با سیمان تا  .5

 .[9]افزایش یابد

 1توجهی بر میزان سرعت پالس اولتراسونیک استفاده از پودر مرمر به عنوان جایگزین سیمان در بتن، تاثیر قابل .1

 .[9]ندارد

پودر مرمر  چگالی حجمی که است این دلیل .یابد می حجمی اندکی کاهش چگالی باال، جایگزینی هاینسبت در .5

 .[66]است سیمان از کمتر استخراج شده

 .[66]یابدل االستیسیته اندکی کاهش میی باالی جایگزینی پودر مرمر به جای سیمان، مدوهادر نسبت .8

 .[66]باشدجه نمیمقاومت سایشی قابل تودرصد، کاهش  61های جایگزینی تا برای نسبت .9

 ها . مواد و روش6

 ی آزمایشگاهیبرنامه .6.1

با  نشگاه فردوسی مشهددر محل آزمایشگاه سازه دا نمونه 331مختلف،  طرح اختالط 61 خواص مکانیکیبرای تعیین 

 :و مورد آزمایش قرار گرفتبه شرح زیر ساخته شد  توجه به استانداردهای مربوطه

، 08، 5و در سنین ساخته شد برای آزمایش مقاومت فشاری متری میلی 611×611×611ی مکعبی نمونه 690 .6

 مورد آزمایش قرار گرفت. روز 96و  51

روز  96و  08و در سنین   تری برای آزمایش مقاومت کششی ساخته شدممیلی 011×611ای استوانه ینمونه 91 .0

 مورد آزمایش قرار گرفت.

روز مورد  08و در سن   متری برای آزمایش مدول االستیسیته ساخته شدمیلی 311×651ای استوانه ینمونه 48 .3

 ها برای تعیین وزن مخصوص نیز استفاده شده است.از این نمونه آزمایش قرار گرفت.

هر آزمایش بر  یشده است و معیار استخراج نتیجه ساختهدر هر سن نمونه برای هر آزمایش  3از هر طرح اختالط 

 باشد.  نمونه می 3های این اساس میانگین نتایج آزمایش

 مصالح مصرفی .6.1.1

                                                 
1  - Ultrasonic Pulse Velocity 



 

www.CAUP.ir         11 

www.CAUP.ir         11 
 

www.CAUP.ir         11 

شرکت صنایع  ده ازمورد استفا، میکروسیلیس سیمان مصرفی برای ساخت نمونه های بتنی از کارخانه سیمان مشهد

استفاده شده از  مرمر سنگ پودر و این محصول، نمایندگان توزیعبه عنوان یکی از  فروآلیاژ ایران که از طریق شرکت ژیکاوا

محصول شرکت  P10-3Rکننده با نام تجاری از فوق روان ی واقع در ابتدای جاده شاندیز تهیه شد.ضایعات سنگبر

 سنگ پودر، میکروسیلیس و سیمان بندیدانه مشخصات .ها از آب شرب استفاده شدنهبرای ساخت نموساختمان شیمی و 

 .آمده است 5شکل مورد استفاده در  مرمر
 

 

 
 )میکرومتر( سیماناندازه قطر ذرات 

 

 
 )میکرومتر( میکروسیلیس ذرات قطر اندازه

 

 
 پودر سنگ مرمر )میکرومتر( ذرات قطر اندازه

 سیلیکروسیم و مرمر سنگ پودر مان،یس یبند دانه -0 شکل
 

مصرف شده از نوع شکسته و از محل تامین کنندگان مصالح سنگی جاده کالت )حومه شهر مشهد( تامین  هایسنگدانه

ترتیب به   ASTM C127 و ASTM C136 ،ASTM C128بندی و مشخصات آنها مطابق با استانداردهای . دانهشد

  است.آمده  1شکل  و 1و  5های جدول در
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 دانهدرشت مشخصات -0 جدول

چگالی نسبی در حالت اشباع 

 با سطح خشک
 وزن مخصوص خشک

(3kg/m) 
 رطوبت نسبی )%(

رطوبت اشباع با سطح 

 خشک )%(

155/0 6101 1≈ 45/1 

 

 مشخصات ریزدانه -6 جدول

در حالت اشباع  چگالی نسبی

 با سطح خشک
 وزن مخصوص خشک

(3kg/m) 
 )%( رطوبت نسبی

رطوبت اشباع با سطح 

 خشک )%(

 مدول نرمی

 

145/0 6151 1≈ 5/1 81/0 

 

 
 یسنگ مصالح یندبدانه نمودار  -6شکل 

 

امریکا، اروپا  با استانداردهای مختلفکه یدی شرکت صنایع فروآلیاژ ایران خواص فیزیکی و شیمیایی میکروسیلیس تول

 آمده است. 8و  5های و ژاپن مطابقت دارد در جدول

 

 ترکیب شیمیایی میکروسیلیس -7جدول 

pH رطوبت LOI MnO CaO MgO O2K O2Na C 3O2Fe 3O2Al 2SiO 

8-8/1 4/1-16/1 3-4/1 15/1-10/1 5/6-5/1 0-5/1 5/1-0/1 5/1-3/1 4/1-0/1 3/6-3/1 0/6-1/1 95-91 

 

 خواص فیزیکی میکروسیلیس -2جدول 

نقطه ذوب 
(C) 

ای ی فلهدانسیته

(3kg/m) 

وزن مخصوص 

(3mc/rg) 
 شکل ذرات ساختار

اندازه ذرات     

(nm) 

سطح ویژه       

(/gr2m) 

 01-05 009 کروی آمورف 9/6 511-311 6031

 

 قطر ذرات
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 های ساخته شدهرکیب مخلوطت .6.1.2

پذیرفت. صورت ACI-211-1 [61]طراحی طرح اختالط بتن در تحقیق حاضر با استفاده از روش حجمی استاندارد 

ضایعات  وزنی ماتریسی از درصدهای مختلفها شامل ت. ساخت نمونهاسآمده  9در جدول های ساخته شده ترکیب مخلوط

که در هر سری درصدهای وزنی مختلف  باشدمی( %61و  %5، %5/0( و میکروسیلیس )%01و  %61، %5پودر سنگ مرمر )

مر و مرناشی از جایگزینی وزنی  تغییر یافتهحجم  ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس جایگزین سیمان شده است.

همچنین در نسبت به طرح اختالط شاهد جبران شده است. تغییر حجم ریزدانه و بجای سیمان از طریق  میکروسیلیس

در  کننده تغییر داده شده است.متر مقدار فوق روانمیلی 91-55ها برای ثابت نگه داشتن اسالمپ در بازه تمامی طرح

 بیان شده است.های اختالط توضیحات عالئم اختصاری طرح 61جدول 

 

 های اختالططرح -9جدول 

 اسالمپ

(mm) 

 ریزدانه

 (3kg/m) 

 دانهدرشت

 (3kg/m) 

پودر مرمر 

(3kg/m) 

میکروسیلیس 

(3kg/m) 

 کنندهروانفوق

(3kg/m) 

آب 

(3kg/m) 

 سیمان

(3kg/m) 
 طرح اختالط

شماره 

طرح 

 اختالط

85 593 6111 1 1 3/6 681 411 O 6 

85 581 6111 01 1 3/6 681 381 5M 0 

91 558 6111 41 1 35/6 681 311 10M 3 

55 513 6111 81 1 35/6 681 301 20M 4 

81 589 6111 1 61 45/6 681 391 2.5SF 5 

91 580 6111 01 61 45/6 681 351 5M2.5SF 1 

91 554 6111 41 61 405/6 681 351 10M2.5SF 5 

85 559 6111 81 61 405/6 681 361 20M2.5SF 8 

91 581 6111 1 01 45/6 681 381 5SF 9 

81 558 6111 01 01 45/6 681 311 5M5SF 61 

91 556 6111 41 01 455/6 681 341 10M5SF 66 

91 551 6111 81 01 455/6 681 311 20M5SF 60 

85 558 6111 1 41 1/6 681 311 10SF 63 

91 556 6111 01 41 5/6 681 341 5M10SF 64 

85 513 6111 41 41 5/6 681 301 10M10SF 65 

81 548 6111 81 41 805/6 681 081 20M10SF 61 

 

 اختصاریئم توضیحات عال -11جدول 

در  اختصاری ئمعال

 اختالط هایطرح
 مثال توضیحات

OC رطرح اختالط بدون میکروسیلیس و پودر سنگ مرم شاهد طرح اختالط 

XSF  طرح اختالط حاویX  5  جایگزین سیمان میکروسیلیسدرصدSF  میکروسیلیس جایگزین سیمان  %5: طرح اختالط حاوی 

YM  طرح اختالط حاویY  5 جایگزین سیمان پودر سنگ مرمردرصدM  پودر سنگ مرمر جایگزین سیمان %5: طرح اختالط حاوی 

YMXSF 

پودر  درصد Y میکروسیلیس ودرصد  Xطرح اختالط حاوی 

 جایگزین سیمان سنگ مرمر
10M5SF  پودر  %61میکروسیلیس و  %5: طرح اختالط حاوی

 سنگ مرمر جایگزین سیمان
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 های انجام شدهآزمایش .6.1.3

در  شود.که در زیر به آنها اشاره می ه استانجام شد ASTMو  BSبا توجه به استانداردهای  های حاضرتمام آزمایش

 انجام شد. ASTM C172ها بر طبق استاندارد گیرینمونه تمامی موارد

 اسالمپ. 6.1.3.1

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

 9جدول نتیجه آزمایش اسالمپ در  آزمایش اسالمپ صورت گرفت.  ASTM C143در این پژوهش نیز مطابق با  .[60]

 آورده شده است.

 . وزن مخصوص6.1.3.2

های گیری حجم و وزن در قالبتعیین گردید. اندازه ASTM C138وزن مخصوص بتن تازه مطابق با استاندارد 

 BS ENن چگالی بتن سخت شده در حالت اشباع با استفاده از روش استانداردمتر انجام شد. همچنیمیلی 311×651

 روز انجام گردید. 08در سن  ،[63] 12390-7

 

 . مقاومت فشاری6.1.3.3

ساخته و  BS EN 12390-1 & 2 [64 ,65]، مطابق با استاندارد مترمیلی 611×611×611نمونه های مکعبی 

آزمایش مقاومت  ،روز 96و 51، 08، 5در سنین  BS EN 12390-3   [61] استاندارد سپس بر طبق ؛وری شدآعمل

 انجام شد. هاآزمونهفشاری برروی 

 

 
 کسته شده مقاومت فشاریهای شنمونه -7شکل 

 . مقاومت کششی6.1.3.2
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های وش دو نیم شدن نمونهبه ر ASTM C469روز مطابق با استاندارد  96و  08ها در دو سن مقاومت کششی نمونه

 متر استفاده گردید.میلی 611×011ای به ابعاد های استوانهنهمودر این آزمایش از ن ای محاسبه شد.استوانه
 

  
 کششی مقاومت شده شکسته یهانمونه -2شکل 

 . مدول االستیسیته6.1.3.2

 311×651ای های استوانه، با استفاده از نمونهASTM C469مدول االستیسیته استاتیکی مطابق با استاندارد 

 روز محاسبه شد. 08متری و در سن میلی

 

 
 مدول االستیسیته شده شکسته یهاهنمون -9 شکل

 

 ها. نتایج آزمایش6.1.2

که با توجه به های مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول االستیسیته و وزن مخصوص نتایج آزمایش 66در جدول 

 های در شکل است. انجام شده، نشان داده در سنین مختلف ASTMو  BSهای استاندارد
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 ها در سنین مختلفمقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول االستیسیته و وزن مخصوص نمونه -11جدول 

وزن 

مخصوص 

 بتن تازه
(3kg/m) 

وزن 

مخصوص   

 روزه 08
(3kg/m) 

مدول  

االستیسیته     

 روزه 08
(GPa) 

مقاومت 

کششی     

 روزه 96
(MPa) 

مقاومت 

کششی     

 روزه 08
(MPa) 

مقاومت 

فشاری      

 روزه 96
(MPa) 

مقاومت 

فشاری     

 روزه 51
(MPa) 

 مقاومت

فشاری      

 روزه 08
(MPa) 

مقاومت 

فشاری        

 روزه 5
(MPa) 

نام طرح 

 اختالط

شماره 

طرح 

 اختالط

0381 0386 15/34 4/3 30/3 11 55 50 41 O 6 

0385 0388 49/31 4 35/3 13 55 54 49 5M 0 

0359 0311 18/34 55/3 55/3 59 53 56 45 10M 3 

0345 0349 36/09 13/3 68/3 54 49 45 41 20M 4 

0315 0350 58/34 53/3 60/3 18 15 59 48 2.5SF 5 

0380 0386 14/38 56/3 6/3 19 14 55 45 5M2.5SF 1 

0355 0351 66/33 03/3 00/3 14 59 54 45 10M2.5SF 5 

0356 0356 18/31 08/3 3 58 54 49 41 20M2.5SF 8 

0380 0351 16/35 6/4 80/3 56 11 11 48 5SF 9 

0391 0396 84/39 84/3 5/3 56 15 16 51 5M5SF 61 

0345 0343 53/31 8/3 50/3 15 11 55 44 10M5SF 66 

0311 0311 91/34 0/3 6/3 59 51 51 39 20M5SF 60 

0355 0354 56/38 68/4 94/3 54 18 11 53 10SF 63 

0315 0381 15/41 96/3 56/3 54 19 13 51 5M10SF 64 

0359 0358 84/38 95/3 85/3 51 15 11 44 10M10SF 65 

0358 0314 63/38 84/3 65/3 13 59 51 41 20M10SF 61 

 

مقاومت کششی، مدول االستیسیته و  های مقاومت فشاری،نمودارهای مربوط به آزمایش 63و  60،66،61های در شکل

 وزن مخصوص نشان داده شده است.

 

              
 ها در سنین مختلفنمونهمقاومت فشاری  -11 شکل
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 ها در سنین مختلفمقاومت کششی نمونه -12 شکل

 

 

              
 ها نمونهروزه  22یسیته مدول االست -12 شکل

 

 

         
 ها نمونه روزه( 22بتن تازه و سخت شده ) وزن مخصوص -13 شکل
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 گیری. نتیجه7

حرکت در جهت توسعه پایدار کارهای بتنی خواهد کرد.  ساخت بتن، کمک قابل توجهی بهدر میکروسیلیساستفاده از 

محیطی بسیار ، عالوه بر اینکه از جنبه زیستمرمر سنگپودر در کنار ضایعات  میکروسیلیسرد همچنین به وضوح کارب

را جبران خواهد کرد و این در مرمر سنگ پودر ی ناشی از کاربرد ضایعات مناسب خواهد بود، کاهش مقاومت ایجاد شده

 ، خود باعث افزایش خواصمرمر سنگ در پوضایعات  درصدهای اندک حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین، کاربرد

به عنوان جایگزین سیمان از مرمر سنگ پودر در کنار ضایعات  میکروسیلیسگردد. در نتیجه استفاده از میبتن  مکانیکی

حفظ محیط خواص مکانیکی بتن مطلوب است و از طرفی این موضوع باعث ایجاد ارزش برای ضایعات سنگ شده و به 

 کمک قابل توجهی خواهد کرد.  یزیست و منابع طبیع

 61توان گفت که استفاده از ضایعات پودر سنگ مرمر در بتن تا آمده در پژوهش حاضر میبا توجه به نتایج بدست 

ی شاهد حفظ نماید. همچنین تواند خواص مکانیکی بتن را در مقایسه نمونهدرصد وزنی جایگزین سیمان به تنهایی می

که  درصد ضایعات پودر سنگ مرمر 01های حاوی درصد میکروسیلیس در مخلوط 5تا  5/0از مشاهده شد که استفاده 

های بوجود آمده در خواص مکانیکی بتن را در مقایسه با بتن تواند کاستیاند، میجایگزین وزنی بخشی از سیمان شده

 شاهد جبران کند.

تواند عالوه بر کمک به ایگزین بخشی از سیمان میتوان گفت که استفاده از ضایعات سنگ به عنوان جدر مجموع می

پیشنهاد های صنعت سیمان، در جهت کاهش ضایعات و کمک به رشد صنعت سنگ بسیار مفید واقع شود. کاهش چالش

 است. مرمرکاربرد دیگر مواد افزودنی در کنار ضایعات سنگ  بررسی و محقق برای تحقیقات آینده
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