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 چكیده 
ناپذیر در فرآیند ساخت، هر ساله به عنوان یک از موضوعات روز جهان شناخته  استفاده مداوم از مصالح طبیعی به خصوص منابع تجدید

ترین مواد ساختمانی است و برای تولید آن به پذیری زیاد، یکی از پرمصرفداری و تطبیقشود. بتن به دلیل هزینه پایین ساخت، هزینه کم نگهمی

زیست جهانی های زیادی در مورد محیطنگرانی ،های گذشته به علت مصرف بیش از حد این منابع اولیهمنابع اولیه بسیاری نیاز است. در سال

کنند و زیست ایجاد میها برای محیطهای دفع زباله و مشکالتی که این زبالههای صنعتی در محلبوجود آمده است. همچنین به دلیل افزایش زباله

ی زیادی به این سمت نیز جلب شده است. صنعت سنگ یکی از صنایع پرکاربرد در کارهای ها، توجه عدهاز طرفی عدم استفاده مجدد از این زباله

گرانیت است که در صورت  کند. یکی از پرکاربردترین انواع سنگ، سنگز تولید میعمرانی است که در کنار حجم باالی تولید، ضایعات زیادی را نی

محیطی و از طرفی باعث کاهش مشکالت زیست استفاده بهینه از ضایعات آن در ساخت بتن، این ضایعات به موادی ارزشمند تبدیل خواهد شد

جهت کاهش  ،ات سنگ گرانیت به عنوان جایگزین اجزای مختلف بتن. هدف از پژوهش حاضر، بررسی استفاده از ضایعشودمیاز آنها ناشی 

ها و معایب استفاده از ضایعات گرانیت به عنوان جایگزین محیطی ضایعات سنگ و افزایش خواص بتن است. در این مقاله ویژگیمشکالت زیست

توان بیان کرد که معایب ایجاد شده در مقابل مزایای در مجموع می دانه، ریزدانه و سیمان به صورت مجزا بررسی خواهد شد.بخشی از درشت

تواند به عنوان قسمتی از هریک از اجزای بتن به منظور حرکت در جهت استفاده از این ضایعات در ساخت بتن، بسیار اندک است و این ضایعات می

 توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

 
 دانه، بتن پایدارزین ریزدانه، جایگزین سیمان، جایگزین درشتضایعات سنگ گرانیت، جایگ كلیدی: های واژه
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 مقدمه 

ها، موجب جلب توجه تعداد زیادی افزایش مصرف مصالح طبیعی در کنار تولید انبوه ضایعات ناشی از فرآیند ساخت و تخریب سازه

شهرنشینی،  جمعیت جهان و به خصوص افزایش از مهندسین به تولید مواد و مصالح در جهت توسعه پایدار شده است. از طرفی رشد

شیرین خواهد شد  ، جهت ساخت فضاهای مسکونی و تجاری و کاهش منابع بکر طبیعی مثل سنگدانه و آبموجب مصرف بیشتر بتن

های اخیر استفاده زیست جهانی به وجود خواهد آورد. در سالهای بیشتری در مورد محیطو در نتیجه نگرانی (1131, یوانیک و یمدد)

محیط زیست و رشد اقتصادی و در نتیجه مصالح تشکیل دهنده بتن، در جهت حفظ  اگزینبه عنوان ج صنعتیاز ضایعات تولید شده 

 ی زیادی قرار گرفته است.و مورد توجه عده استهای مهم تبدیل شدهرسیدن به اهداف توسعه پایدار به یکی از موضوع

اند. ضایعات تولید شده در زمان تاکنون مواد و مصالح زیادی به عنوان جاگزین اجزای مختلف بتن، مورد ارزیابی قرار گرفته

گیرد. در تواند مورد استفاده قرارنیز، به عنوان یک جاگزین مناسب سنگدانه یا قسمتی از سیمان می های گرانیتستخراج و برش سنگا

شود. تنها مقدار کمی از جمع شده است و می ،های گرانیتبسیاری از کشورها ضایعات تولید شده در هنگام استخراج و برش سنگ

های گذارند. تقریبا تمامی فعالیتگیرند و مابقی اثرات نامطلوبی را بر محیط زیست میستفاده مجدد قرار میضایعات تولید شده مورد ا

درصد مساحت کل مربوط به این  22گیرند و حدود شوند که در فضای باز قرار میهای این صنعت موجب تولید ضایعات میواحد

. تولید بتن با عملکرد مناسب از ضایعات گرانیت، به رشد اقتصادی صنعت سنگ گرانیت کمک (Kala, 2013)اندصنعت را در برگرفته

محیطی شود و از طرفی به کاهش مشکالت زیسترات نامطلوب بر محیط زیست میقابل توجهی خواهد کرد و همچنین باعث کاهش اث

 مراحل تولید ضایعات سنگ آورده شده است. تولید بتن کمک خواهد کرد. در ادامه میزان تولید سنگ کشورهای مختلف و

 ضایعات سنگ

های قدیم در همه نقاط وجود داشته است. انواع مختلف سنگ از قبیل ترین مواد ساختمانی است که از زمانسنگ، یکی از متداول

آمده  1های مختلف در شکل شوند. میزان تولید سنگ کشورهای عمرانی استفاده میگرانیت، مرمر، آهک و دیگر انواع سنگ در پروژه

 است.
 

 
 

 .(Lakhani, Kumar, & Tomar, 2014) میزان تولیدات سنگ كشورها-1شكل 
 

. تقاضا برای انواع است، ایران یکی از تولید کنندگان اصلی سنگ و در نتیجه ضایعات آن شودمیمشاهده  1همانطور که در شکل 

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

 باشیم. آناستفاده مجدد از ضایعات 
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 مراحل تولید ضایعات سنگ

های بزرگ سنگ به بلوک این مرحلهدر شود. ها انتقال داده میهای بزرگ از معدن استخراج شده و سپس به سنگبریابتدا بلوک

ی ذرات رآوشوند. از آب به منظور کاهش دمای صفحات در هنگام برش و همچنین جمعصفحات بزرگ با قطرهای مختلف تبدیل می

بسیار زیاد است. این پساب معموال، مجددا استفاده  ،شودشود. مقدار آبی که در این فرآیند استفاده میز برش استفاده میریز ناشی ا

در آنها های بزرگ سنگبری که کارخانه پسابباشد و ممکن است باعث تیره شدن سنگ شود. شود؛ زیرا دارای خاصیت قلیایی مینمی

نشین شوند، شوند، در استخرهای مخصوص تا هنگامی که ذارت معلق آنها تهت سنگی برش داده میهای سنگی برای تولید صفحابلوک

گردد تا خشک شود. مرحله صیقل دادن توسط پودرهای مانده برروی زمین رها میجایدند. سپس ذرات ریز و پودر بگرداری مینگه

تولید ضایعات سنگ در مراحل مختلف آورده شده است  2شکل د. در یابساینده، تا زمانی که سطح سنگ درخشان و نرم شود ادامه می
(Lakhani et al., 2014).  

 

 
 

 .(Lakhani et al., 2014) سنگ عاتیضا دیتولمراحل مختلف -2 شكل

 

باشد، میزان بسیار زیادی ضایعات به صورت پودر، لجن و الشه ران نیز که یکی از بزرگترین تولید کنندگان سنگ جهان میدر ای

ای برای آن چارهشود و همانطور که ذکر گردید باید به فکر راه میسنگ در مراحل مختلف استخراج و پرداخت، تولید شده است و 

 باشیم.

 ایعات سنگ در طبیعتمشكالت ناشی از رها كردن ض

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

 ی زیست محیطی از قبیل:های ساختمانی، منجر به مشکالت پیچیدهو دیگر انواع سنگ 1آهک، ماسه سنگمرمر، سنگ

 بارانی هایخفگی از درون در فصل .1

 گرد و غبار آزاردهنده .2

 ذرات بسیار ریز معلق در هوا و در نتیجه  آلودگی هوا  .1

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

 عدم رشد پوشش گیاهی و تخریب پوشش گیاهی موجود .2

 ,.Lakhani et al)شوندو غیره می از مدتهای آب زیرزمینی در درهای زیرزمینی و تاثیر بر سفرهجلوگیری از نفوذ آب به آب .6

2014). 

                                                 
1 Sandstone 
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در فرآیند  های پر مصرف در صنعت ساختمان است که میزان زیادی ضایعات به صورت جامد و لجنگسنگ گرانیت یکی از سن

های اخیر در سال گذارد.و بر محیط زیست اطراف خود تاثیر زیادی می (Ramos et al., 2013) شودتولید می استخراج و پردازش آن

های سیمانی به عنوان سنگدانه و ها و بتنها، کاشیکارهای زیادی برای استفاده از این ضایعات در تولید بتن خودتراکم، آجرها، مالت

در ادامه  باشد.های بتن تازه و سخت میارتقا خاصیت پرکننده انجام شده است. هدف استفاده از این ضایعات در تولید مواد سیمانی،

 نتایج حاصل از کاربرد این ضایعات در بتن آورده شده است.

 به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان ضایعات گرانیت

ایجاد  کند. سیمان نقش حیاتی درترین صنایعی است که نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی ایفا میصنعت سیمان، یکی از مهم

ای که میزان تقاضا برای سیمان با رشد اقتصادی هر ها دارد و کلید رشد اقتصادی هر کشوری است، به گونهبخش مسکن و زیرساخت

آورد، که در های شغلی جدیدی را بوجود میگذارد و فرصتکشور ارتباط مستقیم دارد. همچنین در میزان تولید ناخالص تاثیر می

های فراوان آورد، چالشای برای اقتصاد در پی دارد. بر خالف تمامی مزایایی که این صنعت بوجود میهنتیجه مزایای چندگان

 .(Ali et al., 2015)محیطی و آلودگی را نیز در پیش روی خود داردزیست

 ,.Ali et al)ای استترین عامل انتشار گازهای گلخانهترین و اصلیمهمکند و فرآیند تولید سیمان، انرژی بسیار زیادی مصرف می

 کردن عملیات خرد کلینکر، کردن خنک کلینکرسازی، دهی، پیش حرارت جمله از سیمان تولید مختلف مراحل از یک هر در. (2015

این  .(1132ران، و همکا یالماس)شودمی تولید متفاوت شیمیایی و فیزیکی با خصوصیات غبار و گرد و گاز زیادی کردن، مقادیر انبار و

li et al., A)کندرا به جو زمین، آزاد می 4و مونواکسیدکربن 1، اکسید نیتروژن2گوگرداکسیدهزار تن دی 255صنعت ساالنه بیش از 

2اکسید کربندیدرصد  7عامل تقریبا و  (2015
و  xNOو  CO ،2SOگازهای  .(Ramos et al., 2013)باشدانتشار یافته در جهان می 

ها، عوارضی مانند کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون در اثر ترکیب با هموگلوبین، حمله قلبی، عملکرد نامناسب ششذرات معلق، 

رین تیکی از اصلیاز طرفی این صنعت   و (1132و همکاران،  یالماس)های قلبی را در پی دارند کاهش عمق تنفس، افزایش بیماری

 .(Ali et al., 2015)درصد گرمایش جهانی( است 6تقریبا باعث دالیل گرمایش زمین )
 

 
 

 

 

                                                 
2 Sulfur Dioxide 

3 Nitrogen Oxide 

4 Carbon Monoxide 

5 CO2 

سال(
ن در 

ن آزاد شده )گیگا ت
ن كرب

 میزا

 یجهان دیتول رشد و شهرها در ساكن جمعت رشد-3 شكل

 .(Edwards, 2015) مانیس

 

 منتشر یاگلخانه یگازها كربن معادل -4 شكل

 .(Bloom, 2012) عیصنا از شده

 خط باال: بدترین حالت

  خط پایین: بهترین حالت
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، میزان تولیدات سیمان ساالنه به دلیل رشد شهرنشینی و شهرها و در نتیجه رشد تقاضا، در مشخص است  1 همانطور که در شکل

 4شکل های ناشی از این صنعت خواهد شد. همانگونه که در این رشد تقاضا برای سیمان باعث افزایش تولید آالینده حال افزایش است.

های آینده به ( ، صنعت سیمان بیشترین تولیدات آالینده در بخش صنعتی را در سال2515ه در سال قابل مشاهده است )منتشر شد

 توان با استفادهمی های زیست محیطی تولید سیمان به شدت افزایش خواهد یافت.، چالشبا توجه به ارقامو  خود اختصاص خواهد داد

های ناشی از تولید سیمان کرد و از کمک اندکی به آلودگی های گرانیتضایعات تولید شده در هنگام استخراج و پرداخت سنگ از

تحقیقات زیادی در مورد استفاده از ضایعات گرانیت به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان در  طرفی این ضایعات را ارزشمند ساخت.

 .آورده شده استنتایج آنها  ادامهبتن انجام شده است که در 

خوانی دارد هم ASTM 618های مطرح شده برای مواد پوزوالنیک در ر گرانیت با محدودیتهای شیمیایی پودویژگی .1

(Ramos et al., 2013)ضایعات گرانیت مشابه یکدیگر است و در نتیجه می توان از آنها  . به طور کلی ترکیب شیمیایی اکثر

 به عنوان ماده پوزوالنیک در ساخت بتن استفاده کرد.

های آب به سیمان باال های آب به سیمان کم، استفاده از این ضایعات باعث کاهش اسالمپ خواهد شد. اما در نسبتدر نسبت .2

 .(Bacarji et al., 2013)گیری بر میزان اسالمپ نخواهند داشت( تاثیر چشم5,62ثال )برای م

درصد تاثیری بر زمان گیرش اولیه و ثانویه و همچنین انبساط خمیر سیمان  12جایگزینی سیمان با پودر گرانیت تا میزان  .1

 .(Elmoaty, 2013)نخواهد داشت

درصد  7,2درصد جایگزین افزایش خواهد یافت و بیشترین افزایش مقاومت در  15مان تا میزان مقاومت فشاری مالت سی .4

های ریز گرانیت جایگزینی خواهد بود. این افزایش مقاومت به دلیل پراکنده شدن بهتر ذرات سیمان در اطراف دانه

 .(Elmoaty, 2013)است

درصد باعث افزایش اندک مقاومت فشاری و کششی  2استفاده از پودر گرانیت به عنوان جایگزین سیمان در بتن به مقدار  .2

 .(Elmoaty, 2013)باشدخواهد شد. این افزایش اندک احتماال به دلیل خاصیت پرکنندگی می

شود اما درصد باعث کاهش اندک در میزان تخلل می 7,2استفاده از پودر گرانیت به عنوان جایگزین سیمان در بتن به مقدار   .6

 .(Elmoaty, 2013)استفاده بیش از این مقدار تخلل را افزایش خواهد داد

درصد جایگزینی زمان ایجاد ترک ناشی از خوردگی را  2پودر گرانیت باعث کاهش مقاومت در برابر خوردگی خواهد شد. اما  .7

 .(Elmoaty, 2013)افزایش خواهد داد

های اترینگایت بیشتری در سن الکترونی نشان داده است که بتن حاوی مقادیر کم گرانیت دارای سوزننتایج میکروسکوپ  .8

باشد های اولیه میآزمایش است که این به دلیل بهتر پراکنده شدن ذرات سیمان در اطراف ذرات گرانیت و تسریع در واکنش
(Elmoaty, 2013). 

بندی ریزتر از ذرات سیمان( در مقابل حمله کلرید عملکردی حتی بهتر های بسیار ریز باشد )دانهاگر پودر گرانیت دارای دانه .3

و ایجاد  7موجود در پودر گرانیت با کلریدها 6آلومیناینشان خواهد داد. علت این موضوع واکنش  از میکروسیلیس

 .(Ramos et al., 2013)باشدید میها، در نتیجه تاخیر نفوذ کلرکلروآلومینات

در برابر  دوامدرصد جایگزینی  15در میزان  بندی ریزتر از ذرات سیمان(های بسیار ریز باشد )دانهانهاگر پودر گرانیت دارای د .15

 .(Ramos et al., 2013)دهدسیلیسی را به شدت افزایش می-واکنش قلیایی

توان از آنها انتظار داشت. این ضایعات باشند و فعالیت پوزوالنیک مهمی نمیضایعات گرانیت دارای ساختار بلورینه قوی می .11

 .(Bacarji et al., 2013)کننددر میان ریزساختارها را ایفا می 8اساسا نقش هسته

                                                 
6 Alumina 

7 Chlorides 
8 Nucleating Agent 
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توجهی بین محصوالت واکنش هیدراسیون بتن حاوی ضایعات و بتن  نالیز پراش پرتو ایکس، تفاوت قابلبا توجه به نتایج آ .12

 .(Elmoaty, 2013)شاهد مشاهده نشده است. همچنین این نتیجه توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی نیز تایید شده است

 به عنوان جایگزین سنگدانه ضایعات گرانیت

ها باال ای به علت تولید زیاد بتن در تمامی کشورهای رودخانهکند. مصرف ماسهسنگدانه نقش بسیار مهمی را در بتن ایفا می

های مرغوب هباشند، نیاز زیادی به سنگدانهای خود میهای درحال توسعه که در حال گسترش زیر ساخت باشد، به خصوص کشورمی

ای در بعضی کشورها، صنعت ساخت و ساز عمرانی را تحت تاثیر قرار های رودخانهبرای ساخت بتن دارند. نبود میزان کافی سنگدانه

ها برای ترین گزینهباشند. یکی از مناسبای میهای رودخانهبه دنبال جاگزین مناسبی برای ماسه محققیناست. به همین دلیل داده 

توان با هدف کاهش مصرف منابع طبیعی و ی بتن، ضایعات تولیدی در صنایع مختلف است که میی با اجزای تشکیل دهندهجاگزین

هایی در باعث ایجاد معایب و ویژگیبه عنوان سنگدانه  ضایعات تولید شده در صنعت از آنها استفاده کرد. ضایعات سنگ گرانیت مصرف

 شد.ا اشاره خواهد به آنه ادامهکه در  دش ندبتن خواه

 جایگزین ریزدانه

ی ماسه بر بتن مورد ارزیابی قرار گرفت و سنگ گرانیت به عنوان بهترین ریزدانه های تشکیل دهندهتاثیر کانی 2551در سال  .1

 .(Donza, Cabrera, & Irassar, 2002)برای استفاده در بتن شناخته شد

اسالمپ بتن کاهش خواهد  در صورت استفاده از آنها دار و سطح مخصوص بیشتر ریزدانه گرانیتی،های زاویهبه دلیل دانه .2

 .(Vijayalakshmi & Sekar, 2013)یافت

درصد ریزدانه با پودر گرانیت باعث افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی و مدول یانگ و کاهش میزان  22جایگزینی  .1

 ,Felixkala & Partheeban)گرددبی میجذب آب خواهد شد. جایگزینی بیش از این مقدار باعث ایجاد نتایج نامطلو

درصد برای مقاومت خمشی  2درصد برای افزایش مقاومت فشاری و  12. اما در تحقیقی دیگر میزان بهینه جایگزینی (2010

. تفاوت این دو مقدار احتماال به دلیل تفاوت در اندازه (Vijayalakshmi & Sekar, 2013)ستو کششی اعالم شده ا

 باشد.ها میدانه

لیس ضایعات گرانیت را برای تولید بتن رنگی استفاده کرد. با حرارت دهی در مدت زمان کم به توان با استفاده از عمل تکمی .4

توان از آن به عنوان پرکننده برای تولید بتن رنگی با های قرمز خواهد شد و سپس میدانهپودر گرانیت، این پودر دارای رنگ

 .(Mármol et al., 2010)مقاومت باال استفاده کرد

از این  درصد تاثیری در مقدار نفوذ یون کلرید نخواهد داشت، اما جایگزینی بیش 12ه میزان جایگزینی ماسه با پودر گرانیت ب .2

 .(Vijayalakshmi & Sekar, 2013)ن کلرید را نیز افزایش خواهد دادنفوذ یو ،لمقدار به علت افزایش تخلخ

توان گفت در نتیجه می ،متر استسانتی-کیلو اهم 25ت بیشتر از درصد جایگزینی ماسه با پودر گرانی 12مقاومت الکتریکی تا  .6

 .(Vijayalakshmi & Sekar, 2013)درصد جایگزنی مقاومت در برابر خوردگی قابل قبول خواهد بود 12با 

های سولفاتی کمتر از بتن معمولی خواهد مقاومت بتن ساخته شده با پودر گرانیت به عنوان قسمتی از ماسه در برابر نمک .7

شود و هنگامی که گوگرد نفت سفید و دیگر مواد سوختی با ضایعات ترکیب می ،قطعات سنگ شرزیرا در هنگام ب ؛بود

ها کمک خواهد کرد. در نتیجه شود و به سولفاتاکسید میتریبیند تبدیل به گوگردموجود در این مواد سوختی حرارت می

 .(Vijayalakshmi & Sekar, 2013)ها کاهش خواهد یافتمقاومت در مقابل حمله سولفات

 & Felixkala)کرنش ناشی از افت در صورت استفاده از پودر گرانیت به عنوان ماسه، به شدت افزایش خواهد یافت .8

Partheeban, 2010). 
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 دانهجایگزین درشت

دانه گرانیتی دارای کارایی و چسبندگی درشتتر ضایعات گرانیت، بتن ساخته شده با به علت جذب آب کمتر و سطح نرم .1

 .(Binici, Shah, Aksogan, & Kaplan, 2008)خواهد بود بیشتری

 Binici et)ت فشاری و کششی و مقاوت سایش بتن خواهد شدمدانه باعث افزایش مقاوت به عنوان درشتاستفاده از گرانی .2

al., 2008) 
تر آنها ها به دلیل ماتریس چگالله سولفاتدانه گرانیتی باعث افزایش مقاومت بتن در برابر حماستفاده از درشت .3

 .(Binici et al., 2008)شودمی

دانه گرانیتی باعث افزایش مقاومت بتن در مقابل حمله یون کلرید به میزان بسیار زیادی ساخت بتن با استفاده از درشت .4

 .(Binici et al., 2008)گرددمی

 .(Binici et al., 2008)سولفات نشان خواهد داد یی گرانیتی، مقاومت بیشتری در برابر حملهدانهبتن ساخته شده با درشت .2

دانه گرانیتی باعث افزایش خواص مکانیکی و دوام و مقاومت در برابر عوامل گفت استفاده از درشت تواندر مجموع می .6

 .(Binici et al., 2008)شیمیایی بتن خواهد شد

 گیرینتیجه

های عمرانی، در چند سال اخیر افزایش ها و دیگر سازهبا توجه به رشد جمعیت ساکن در شهرها و افزایش تقاضا برای زیرساخت

محیطی فراوانی بع اولیه برای تولید بتن باعث ایجاد مشکالت زیست. مصرف بیش از حد مناایمی مصالح عمرانی را شاهد بودهتقاضا برا

اند و های منتشر شده ناشی از تولید سیمان جزو اولین عوامل ایجاد تغییرات اقلیم جهانی شناخته شدهشده است. برای مثال آالینده

ساکن در شهرها در حال افزایش است و نیاز  اند. از طرفی جمعیت جهان و به خصوص جمعیتی زیادی را به خود جلب کردهتوجه عده

 محیطی باشیم.هایی برای کاهش مشکالت زیستبرای منابع اولیه افزایش خواهد یافت. در نتیجه باید به فکر راه حل

رد در یابد، حجم کار بخش صنعتی نیز افزایش خواهد یافت. یکی از صنایع پرکاربهمانگونه که نیاز برای کارهای عمرانی افزایش می

است و با توجه به کارهای ساختمانی، صنعت سنگ است. در کنار تولید سنگ برای مصارف عمرانی، ضایعات زیادی نیز تولید شده 

ی تواند جایگزنی آنها با سیمان و سنگدانهافزایش تقاضا تولید این ضایعات بیشتر خواهد شد. یکی از کاربردهای مفید این ضایعات می

توان به ای صحیح از این ضایعات در تولید بتن استفاده کرد، هم میای ساخت بتن باشد. در صورتی که بتوان به نحوهمورد استفاده بر

 محیطی قدمی رو به جلو برداشت.صنعت سنگ کمک کرد و هم در جهت کاهش مشکالت زیست

به صورت کلی میوان جایگزین اجزای مختلف، به عن ها و معایب ایجاد شده در بتن ساخته شده از ضایعات گرانیتبا بررسی ویژگی

همچنین  یابد.نیکی و دوام اندکی افزایش میهای مکاانیت به جای سیمان ویژگیدرصد گر 15و  2توان گفت که جایگزینی در مقادیر 

ع می توان بیان کرد کند و در مجمودرصد نیز صدق می 22تا  12این موضوع در مورد جایگزینی ریزدانه با ضایعات گرانیت به مقدار 

استفاده از این ضایعات شاید تاثیر گیرتر از معایب خواهند بود. بسیار چشمشده های ایجاد که در صورت استفاده از این ضایعات ویژگی

، اما در جهت مصرف ضایعات و کاهش اثرات نداشته باشدای ی رودخانههازیادی بر مشکالت صنعت سیمان و مسئله کمبود سنگدانه

  زیست بسیار مفید خواهد بود.نامطلوب آنها بر محیط
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