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 چکیده

رود؛ اما با وجود ساختمانی به شمار میترین مصالح های بسیاری که دارد یکی از پرمصرفبتن به دلیل ویژگی

های تنی بی تزیینی پیدا نکرده است. با توجه به توسعهعنوان یک مادهپذیری مناسب، هنوز کاربرد وسیعی بهشکل

توان شرایطی در بتن ایجاد کرد که کاربرد معماری و تزیینی آن را افزایش های مختلف میخودتراکم و تولید افزودنی

ای اخیر هی دیگر که در رابطه با بتن اهمیت دارد مصرف زیاد منابع طبیعی برای تولید بتن است که در سالدهد. نکته

توسعه پایدار، نظر پژوهشگران را به استفاده از ضایعات در بتن جلب کرده است. یکی از ضایعات قابل  با توجه به مبحث

واد با این م ی که گل قرمز نام دارد، است.سازومینیآلومصنعت  استفاده در بتن، ضایعات حاصل از تولید آلومینا برای

ها به توان از آنتوجه به خواص پوزاالنی ضعیفی که دارند در کنار ریزدانه بودن خود و همچنین رنگ قرمز خود، می

د حاصل ه پسمانهدف این پژوهش، تاثیر استفاده از گل قرمز ک عنوان سیمان و فیلر در بتن معماری سفید استفاده کرد.

سازی جاجرم به عنوان جایگزین سیمان و فیلر و همچنین بررسی عملکرد اقتصادی، از تولید آلومینا برای کارخانه آلومینا

های انجام باشد. در نهایت پس از بررسیهای ساخته شده حاوی این ضایعات میمحیطی و مقاومت فشاری طرحزیست

ین ماده به عنوان جایگزین سیمان و فیلر برای ساخت بتن معماری مطلوب خواهد گرفته مشخص گردید که استفاده از ا

)تلفیقی سه شاخص(  ECMدرصد جایگزینی فیلر دارای شاخص  22بود؛ به طوری که طرح حاوی گل قرمز به میزان 

دارای شاخص درصد جایگزینی سیمان به  2/7های حاوی گل قرمز تا اندکی بیشتر نسبت به طرح اختالط شاهد و طرح

ECM    باشند.میتقریبا برابر با طرح شاهد 

 

 محیطی.: گل قرمز، بتن معماری، مقاومت فشاری، عملکرد اقتصادی، عملکرد زیستکلمات کلیدی
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 مقدمه-1

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

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

نخورده طبیعی مثل سنگدانه و آب موجب مصرف بیشتر بتن، جهت ساخت فضاهای مسکونی و تجاری و کاهش منابع دست

زیست جهانی به وجود خواهد آورد. های بیشتری در مورد محیط؛ در نتیجه نگرانی (1131)مددی و کیوانی،  شیرین خواهد شد

یست زدهنده بتن، در جهت حفظ محیطشده صنعتی به عنوان جایگزین مصالح تشکیلهای اخیر استفاده از ضایعات تولیددر سال

 مورد توجه افراد زیادیهای مهم تبدیل شده است و رشد اقتصادی و در نتیجه رسیدن به اهداف توسعه پایدار به یکی از موضوع و

 قرار گرفته است. 

ه یکی از موادی که امروزه تولید آن رو ب اند.تا کنون مصالح زیادی به عنوان جایگزین اجزای مختلف بتن مورد ارزیابی قرار گرفته

آمده ناشی از فرآیند تولید آلومینا برای صنایع دستگسترش است و مخاطرات بسیار زیادی را به همراه خود دارد، ضایعات به

ن یا فیلر عنوان یک جایگزین مناسب برای سیمابه توانیم( نام دارد. از این ماده red mud) ی است که گل قرمزسازومینیآلوم

 عنوان ماده ضایعاتی ناشی از فراینددر چندین کشور دنیا ازجمله ایران مقادیر زیادی از گل قرمز به توان استفاده کرد.در بتن می

صورت ساالنه در دنیا میلیون تن گل قرمز به 39تقریباً حدود  (.1 شکل) شودتصفیه بوکسیت در تولید آلومینا تولید و جمع می

باشد. در ی تولید آلومینیوم برسد که میزان بسیار زیادی میدرصد هزینه 2تواند به حدود ی دفع آن میکه هزینه شودتولید می

ی شوند. دفع نادرست و غیراصولی این مادههایی که صنایع آلومینیومی وجود دارند انباشته میاین ماده در محلبیشتر مواقع 

 شودها میها و آبگیرشدن ذرات یا آلودگی خاک محیطی مانند آلودگی هوا ناشی از پخشمطلوب زیستضایعاتی باعث اثرات نا

(Manfroi, Cheriaf et al. 2912)  تولید بتن با عملکرد مناسب از ضایعات گل قرمز، به رشد اقتصادی صنعت آلومینیوم کمک .

شود؛ از طرفی به کاهش مشکالت زیست مینین باعث کاهش اثرات نامطلوب بر محیطچقابل توجهی خواهد کرد و هم

 شود.ها و مراحل تولید این ضایعات پرداخته میتولید سیمان کمک خواهد کرد. در ادامه به ویژگی محیطیزیست

 

 

 : بخشی از محل دفع ضایعات گل قرمز مجتمع آلومینا جاجرم1 شکل
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 ضایعات گل قرمز-2

د. این آیبه دست می یسازومینیآلومیک پسماند صنعتی است که در فرآیند تولید آلومینا برای صنعت ( red mud) گل قرمز

تن تولید هر یک به ازای .  (1132 ،)شیردم، صادقی و همکاران باشدشدت قلیایی بوده و اندازه ذرات آن بسیار ریز میماده به

 299هزار تن آلومینا، حدود  289ماند که با توجه به تولید ساالنه آلومینا در حدود یک یا دو تن گل قرمز خشک بر جای می

گل قرمز خطرات بسیار زیادی .  (1131 ،)قربانی، فخاریان و گودرزی شودهزار تن گل قرمز در سال توسط این کارخانه تولید می

 های نگهداری ومشکالت ناشی از حجم وسیع تولید این ماده، روش ،نماید. عالوه بر این خطراتزیست ایجاد میرا برای محیط

 . (1132 ،)شیردم، صادقی و همکاران باشدهای ساالنه بسیار زیادی میی هزینهبرگیرندهسازی آن، درذخیره

 

 مراحل تولید ضایعات گل قرمز -2-1

 یباشد. اکسید آلومینیوم یا همان آلومینا در کارخانهاراک، آلومینا میسازی ی آلومینیومی اولیه شمش آلومینیوم در کارخانهماده

باشد سنگ بوکسیت از معدن مربوطه در نزدیکی شود. در مرحله نخست که عملیات معدنکاری میآلومینا سازی جاجرم تولید می

ردن ک آلومینا به روش بایر، پس از خرد گردد. در مرحله فرآوریکارخانه پس از حفاری و دفع الیه بوکسیت نامرغوب استخراج می

وند. شگردد. سپس بوکسیت به همراه آهک و کاستیک به روش تر آسیاب میآمده وارد کارخانه میدستبوکسیت، محصول به

فشار  گراد ودرجه سانتی 272شوند و دمان آن به پس از عبور از مرحله سیلیس زدایی اولیه، این مواد وارد مرحله انحالل لوله می

. کاستیک مخلوط (2 شکل) شوندرسد. پس از خنک شدن، دوغاب به دو جریان محلول آلومینا و گل قرمز تقسیم میبار می 09

 ،ان)شیردم، صادقی و همکار شودشود و گل قرمز به سد باطله نزدیک کارخانه پمپاژ میشده با گل قرمز، با شیرآهک بازیابی می

1132) . 

 

 

 : فرآیند تولید گل قرمز2 شکل
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 ها و مشکالت گل قرمزویژگی -2-1-2

ی آهن، دهایاکسباشد و دارای ترکیبات گوناگون شیمیایی و معدنی از جمله دارای ترکیب ای با ساختار پیچیده میگل قرمز ماده

رنگ قرمز آجری آن احتماال .  (1131 ،) قربانی، فخاریان و گودرزی سیلیس استآلومینیوم، تیتانیوم، سدیم، کلسیم و همچنین 

تا  19باشد و نرمی آن بین متغیر می2/12و  19آن بین  PHسید آهن است.گل قرمز یک ماده قلیایی است که به علت وجود اک

19 /gr2m 2912( متغیر است(Rana and Sathe   . میلیون تن گل قرمز در سرتاسر 122ه حدود شده است سالیانتخمین زده

 با توجه به اینکه به ازای تولید هر تن آلومینا حدود دو تن گل قرمز تولید.  (Rana and Sathe 2912) گرددجهان تولید می

قدار آید که دفع این ممیلیون تن گل قرمز از کارخانه تولید آلومینا جاجرم به دست میشود سالیانه حدود یک شود، برآورد میمی

زیاد گل قرمز گران است ) در حدود یک یا دو درصد قیمت آلومینا( و همچنین نیاز به محل عظیمی برای انبار کردن آن وجود 

محیطی بسیاری ازجمله های زیاد دفع این ماده، مشکالت زیستعالوه بر هزینه.  (1131 ،گودرزی) قربانی، فخاریان و  دارد

های حاصلخیز منطقه و شدن خاکبارورهای آب زیرزمینی، ناهای قلیایی به سفرهی، نفوذ آلودگی و آبهای سطحآلودگی آب

 Rana and Sathe) های بسیاری در این منطقه شده استگردها به همراه دارد که باعث ایجاد نگرانی مشکالت ناشی از ریز

5102 ) . 

 

 بتن خودتراکم با رویکرد معماری-3

یر های اخحال در سالگیرد. با این وساز مورد استفاده قرار میترین مصالح در ساختعنوان یکی از اصلیهاست که بتن بهسال

ی بتن معماری گردیده است که منجر به محدودیت آن توسعهی بتن معمولی تبدیل به موانع بزرگی بر سر راه های عمدهایراد

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میی این محدودیتشده است. ازجمله

 ها؛سطح ناصاف و متخلخل بتن پس از برداشتن قالب 

 نفوذپذیری و مشکالت دوام ناشی از بتن؛ 

 آوری و نگهداری بتن؛عمل مشکالت فراوان درزمینه 

 خاکستری( برای مصارف معماری؛) سب سیمان معمولیرنگ نامنا 

 بر که منجر به باال رفتن هزینه تولید های هزینهمشکالت تولید سیمان سفید ازجمله نیاز به سوخت پاک و مراقبت

 شده آن گردیده است.سیمان سفید و درنهایت باال بودن قیمت تمام

ی نوین های با تکنولوژخصوص سیمان سفید و همچنین وارد شدن بتنبه با افزایش روزافزون مصرف بتن و افزایش تولید سیمان

 کند.های مختلف روند رو به رشدی را طی میهای عظیم کشوروساز، کاربرد بتن نمایان در طراحی پروژهبه عرصه ساخت

ای ژهایی و دوام نیازمند توجه ویاکسپوز( به دلیل قرارگیری مستقیم در محیط خارجی، ازنظر ظاهر و نیز بحث پای) های نمایانبتن

باشد؛ نقص و همچنین تجهیزات و مصالح با کیفیت ثابت میباشند. زیبایی سطح بتن اجراشده نیازمند اجرای دقیق و بیمی

هماهنگی طرح اجراشده با طرح چراکه هرگونه تغییرات در کیفیت قالب و مصالح ازجمله سیمان سبب عدم رضایت کارفرما و نا

 . (1131 ،)شکیب و شکیب ه خواهد شداولی

دست هم داده است تا معایب فوق رفع گشته و بتن معماری به آن جایگاه واقعی به  با گسترش تکنولوژی عوامل مختلفی دست

 توان به عوامل زیر اشاره کرد:دد. ازجمله میکه مستحق آن است برگر
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 کردن ی آن کاهش تخلخل، بهبود سطح نهایی بتن، تأمین روانی موردنیاز؛ بتن جهت پرابداع بتن خودتراکم و درنتیجه

 ها؛زوایای قالب

 ها و درنتیجه کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن؛توسعه استفاده از افزودنی 

  ها در بتن؛روی ضایعات صنایع مختلف و امکان استفاده از آنافزایش تحقیقات بر 

 منظور بهبود کارایی بتن؛ها بهتوسعه تکنولوژی فوق روان کننده 

 ها با رویکرد تزیینی؛های خاص مورد نیاز سازهبندیتوسعه تکنولوژی و امکان قالب 

های مختلف بهره گرفته شود. موارد زیر بتن در پروژهدست هم داده است تا بتوان از خواص معماری بهتمامی این عوامل دست

 کند:های اخیر را اشاره میچند مورد از کاربردهای عینی بتن تزیینی در سال

 های دارای اشکال خاص هندسی؛کاربرد بتن معماری در پروژه 

 های مذهبی مدرن؛ها و سازهاستفاده از بتن سفید و رنگی در ساخت نماد 

 های عظیم شهری؛سازه کاربرد تزیینی در 

 کاررفته در دکوراسیون داخلی؛قطعات بتنی به 

 ساخته با هندسه پیچیده.های نازک پیشساخت المان 

 

 هامواد و روش-4

 برنامه آزمایشگاهی -4-1

 (روز 28نمونه از هر طرح اختالط برای آزمایش در سن  1نمونه ) 21های مختلف، برای تعیین مقاومت فشاری طرح اختالط

متری در محل آزمایشگاه سازه دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شد و مورد آزمایش قرار میلی 199×199×199نمونه مکعبی 

 گرفت.

 

 مصالح مصرفی-4-1-1

) موسسه  5330ISIRIبر مبنای استاندارد ایران  3kg/m 1199ها از سیمان سفید شرق مشهد با وزن مخصوصبرای ساخت نمونه

شده از ، از پودر سنگ آهک سبزوار به عنوان فیلر و از پودر گل قرمز برداشت( 1182استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 

بندی ذرات پودر سنگ،سیمان و گل قرمز منحنی دانه های خشک سد باطله مجتمع آلومینای جاجرم استفاده شده است.قسمت

 نشان داده شده است. 2 شکلو  1 شکل در
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 سیمان سفیدب( پودر سنگ، الف(پودر سنگ و سیمانبندی : دانه3 شکل

 

 

 

 بندی گل قرمز: منحنی دانه4 شکل

 

فید باشد، در این پروژه از سنگدانه ستزیینی بتن میبا توجه به اینکه هدف اصلی از ساخت بتن خودتراکم سفید، بهبود خواص 

ها که دارای مقاطع و اشکال ظریفی هستند، حداکثر بعد شده است. با توجه به نیاز به پرکردن زوایای قالبسبزوار استفاده 

 ASTM C110 (ASTMهای ها طبق استانداردبندی و  مشخصات سنگدانه. دانه شده استمتر انتخابمیلی 2/12سنگدانه 

C031, 5110)  ،ASTM C128  (ASTM C051, 5102)  و ASTM C127  (ASTM C051, 5111) و  1 جدول در

 آمده است. 2 شکل

 ASTM) ها از آب شربمحصول شرکت ساختمان شیمی و برای ساخت نمونه  P19-1Rکننده با نام تجاری  از فوق روان

C0115, 5110)  .استفاده شد 
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 دانه: مشخصات ریزدانه و درشت1 جدول

 دانهوزن مخصوص درشت 22/2

 دانهدرصد جذب آب درشت 39/1

 وزن مخصوص ریزدانه 29/2

 مدول نرمی 09/2

 

 

 دانهبندی ریزدانه و درشت: منحنی دانه5 شکل

 

 شدههای ساختهطرح اختالط 4-1-2

 باشندوخطا میها بر اساس آزموناست و تقریباً تمام روشهای بتن خودتراکم ارائه نشده تاکنون هیچ روش استاندارد برای مخلوط

هایی کم، بازهدهنده مخلوط بتن خودترابرای هر یک از اجزای تشکیل EFANRC (EFANRC standard 5112)نامه . آیین

   های ساخته شده درترکیب مخلوط را در نظر گرفته است.

 

 

 

 آمده است. 2 جدول 
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 شدههای اختالط ساخته: مشخصات طرح2 جدول 

نام طرح 

 اختالط

سیمان 
(3kg/m) 

نسبت آب به 

 مواد سیمانی
 قرمزگل 

(3kg/m) 
 سنگپودر 

(3kg/m) 
آب 

(3kg/m) 
 کنندهفوق روان 

(kg/m1) 
دانه درشت

(kg/m1) 
ریزدانه 

(3kg/m) 
 (mm)اسالمپ

SC 299 272/9 9 129 139 8 099 399 899 

RC5.2 139 272/9 19 129 139 8 099 399 739 

RC2 189 272/9 29 129 139 8 099 399 779 

RC1.2 179 272/9 19 129 139 8 099 399 779 

RF52 299 272/9 2/17 2/112 139 3 099 399 729 

RF21 299 272/9 72 72 139 19 099 399 729 

RF12 299 272/9 2/112 2/17 139 11 099 399 719 

 

و همچنین سه سری طرح  2/7و  2، 2/2ها شامل سه سری جایگزینی گل قرمز به جای سیمان سفید در درصدهای ساخت نمونه

باشند. یک طرح هم به عنوان طرح اختالط شاهد مبنای می 72و  29، 22جایگزینی گل قرمز به جای پودر سنگ در درصدهای 

توضیحات مربوط  نشان داده شده است. 0 شکلطرح اختالط به ترتیب از چپ به راست در  7 ها ساخته شد.مقایسه سایر طرح

 آمده است. 1 جدولهای اختالط در به طرح

 

 

 طرح ساخته شده 7های بتنی : نمونه6 شکل
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 هاعالیم اختصاری و توضیحات مربوط به آن: 3 جدول

 توضیحات عالمت اختصاری طرح اختالط

RC5.2,RC2,RC5.2 
R ی طرح دارای گل قرمز، دهندهنشانC جایگزین سیمان و عدد بعد از  دهندهنشان

RC درصد جایگزینی سیمان با پودر گل قرمز است دهندهنشان 

RF52,RF25,RF52 
R ی طرح دارای گل قرمز، دهندهنشانF جایگزین فیلر )پودرسنگ( و عدد  دهندهنشان

 درصد جایگزینی فیلر با پودر گل قرمز است. دهندهنشان RFبعد از 

SC 
SC طرح اختالط شاهد بدون حضور پودر گل قرمز و پودر گرانیت  دهندهنشان

 حرارت داده شده است.

 

 

 شدههای انجامآزمایش-5

 اسالمپآزمایش  -5-1

 EN12129-8  (BSهای رایج برای سنجش خصوصیات بتن خودتراکم است که بر مبنای استاندارد این آزمایش یکی از آزمایش

EN 05321-1 5101)  جز اصطکاکایی تغییر شکل بتن تحت اثر وزن خود بدون وجود هیچ قیدی بهمنظور تعیین توانبه 

شده و روش انجام این آزمایش به این صورت است که محور مخروط را در مرکز صفحه تراز .صفحه جریان تعریف شده است

لیتر بتن را به وسیله کمچه به داخل مخروط ریخته و سطح بتن را  0. سپس شودیممرطوب قرار داده و درون مخروط مرطوب 

تراکم داخلی و خارجی انجام شود. همچنین ریختن  گونهچیه. پرکردن مخروط اسالمپ باید بدون میکنیمدر باالی آن صاف 

در سمت دیگر اجتناب  هازدانهیردر یک سمت مخروط و  هادانهدرشتبتن به داخل مخروط باید به صورتی باشد که از تجمع 

اهده توقف . با مشمیکشیمقائم باال  صورتبهشود. پس از پر شدن کامل، مخروط را با سرعتی ثابت که نه سریع باشد و نه آهسته 

د و. در صورت وجمیکنیمرا یادداشت  هاآنی کرده و میانگین ریگاندازهحرکت بتن دو قطر عمود بر هم در دایره تشکیل شده را 

بر مبنای نتایج  EFANRCموسسه .  (BS EN 05321-1 5101) میکنیم، آن را ثبت شدهپخشهرگونه شیره در اطراف بتن 

 BS EN 12129-8) کندبندی میزیر به سه رده طبقه 2 جدولتازه را مطابق آمده از آزمایش جریان اسالمپ بتن دستبه

5101) . 

ی زیربتن. برای شوندیممحدود شده است ساخته  متریلیم 10حداکثر به  هاآنیی که اندازه اگدانه هبا سن عمدتاًکه  SF1رده بتن 

تن . سطح نهایی بردیگیمی مورد استفاده قرار بندقالبی با شکل پیچیده هاسازهو  پر آرماتوری بسیار هاسازهدر مقاطع عمودی، 

 .ابدییمافزایش  هابتن. از سوی دیگر احتمال جداشدگی در این باشدیمبهتر  معموالً SF2از بتن رده  SF1 رده
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 های بتن بر اساس آزمایش اسالمپبندی رده: طبقه4 جدول

 رده بتن مترجریان اسالمپ برحسب میلی

029-229 SF1 

729-009 SF2 

829-709 SF1 

 

 روزه 22مقاومت فشاری  -5-2

BS EN 12139-1 &2 (BS EN 05331-0,5 5113 )متری، مطابق با استانداردهایمیلی 199×199×199های مکعبی نمونه

روز، آزمایش  28در سن  BS EN 12139-1  (BS EN 05331-3 5113)آوری شد. سپس برطبق استاندارد و عمل ساخته

 ها انجام شد.مقاومت فشاری روی نمونه

 هامحیطی و اقتصادی نمونهآنالیز زیست-6

 محیطیآنالیز زیست -6-1

ی ی تولید بتن که در عرصهنهیدرزم، فاکتورهای مهم  (Glavind, Damtoft et al. 5110) با توجه به گزارش تحقیقات گذشته

 زیر خالصه کرد: صورتبهتوان میت بیشتری هستند را میجهانی دارای اه

 کربن، ب. میزان مصرف آب، ج. کیفیت منابع آب. دیاکسیانتشار داولویت اول: الف. میزان 

 ی مواد زائد.سازنهیکماولویت دوم: الف. مواد خام ثانویه، ب. بازیافت و 

 اولویت سوم. الف. منابع )انرژی(.

رد محیطی موهای زیستشده در این پژوهش پتانسیل گرمایش جهانی و آب مصرفی به عنوان شاخصدادهتوضیحات با توجه به 

 ارزیابی قرار گرفت.

ها، ترکیب مواد دهند. فرآیند استخراج و شکستن سنگدانهدرصد وزن بتن را تشکیل می 39ها حدود آب، ماسه، شن و افزودنی

در طی  ربنک دیاکسیدیاز به انرژی بسیار اندکی دارد و بنابراین مقادیر بسیار کمی ریزی ندر کارخانه و حمل بتن به محل بتن

ان ناشی از ساخت بتن، ارتباط مستقیمی با میز کربن دیاکسیداین مراحل به اتمسفر منتشر خواهد شد. میزان قابل توجه انتشار 

 ها واکسید کربن مربوط به فرآیندهای تهیه و تولید سنگدانهبا این حال، میزان دی . (NRMCA 5105) سیمان ترکیب دارد

 ای موجود در نظر گرفته شده است.هها نیز، با استفاده از اطالعات گزارشافزودنی

 توانایی عنوانبه معیاری( US.EPAامریکا ) ستیزطیمح از حفاظت سازمان ،جهانی گرمایش یپدیده کردن کمی راستای در

گاز  مقدار از عبارت است جهانی گرمایش ماده در یک توانایی تعریف این است. طبق کرده ( تعریف1GWPجهانی ) گرمایش

 شود.این تعریف به صورت رابطه زیر بیان می .آن ماده عمر یچرخه طول در ستیزطیمح به واردشده یاگلخانه

                                                           
0 Global Warming Potential 
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 iGWP imi = شاخص گرمایش زمین (1)
 

معادل با اکسید گرم کربن دی iGWPو  گرم برحسب تولیدی جریان جرم miتولید ماده،  در هاجریان تعداد iکه در این رابطه 

 است. ساله 199ی عمر توانایی یکسان در گرمایش زمین در یک دوره

شده برای هر یک از اجزا با استفاده از اطالعات گذشته به صورت جداگانه میزان پتانسیل گرمایش جهانی و میزان آب مصرف

 . 2 جدولدر  iAو  iC ،iSP ،iW توضیحات مربوط به گسترش یافت. زیر محاسبه شد و در نهایت روابط

(2) i×P92922+i×A92991+i×W929991+i×SP92802+i×C1=  iGWP 

(3) i×A92927+i×P1+i×SP9299092+i×W1+i×C122=  2
iWU 

 

iGWP  = پتانسیل گرمایش جهانی طرح اختالطi  معادل(؛ دیاکسیدام )گرم کربن 

iWU=  میزان آب مصرفی طرح اختالطi  (.مترمکعبام )کیلوگرم در 
 

 محیطی: توضیحات مربوط به متغیرهای شاخص زیست5 جدول

 متغیر توضیح واحد

1kg/m  میزان سیمان طرح اختالطi ام iC 

1kg/m کننده طرح اختالط میزان فوق روانi ام iSP 

1kg/m  میزان آب طرح اختالطi ام iW 

1kg/m  میزان سنگدانه طرح اختالطi ام iA 

1kg/m  میزان پودر سنگ طرح اختالطi ام iP 

 

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

 ها با استفاده از رابطه محاسبه شد.محیطی تلفیقی برای هریک از طرحزیست

(4) 
1

p

i ik
k

EnvScore IAScore



 

(5) 
1

p

i ik
k

EnvScore IAScore



 

 

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

                                                           
5 Water Used 
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P = محیطی. )در این پژوهش دو رده مصرف آب و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است.(زیست ریتأثهای تعداد رده 

ikIAScore =  )امتیاز نرمال و وزن دهی شده برای محصول )طرح اختالطi محیطی ی زیستام در ردهk .ام 

 

(6) 
 1 2

100
, ,...,

kwtik

ik

k k mk

IA IV
IAScore

Max IA IA IA


 

 

WtkIV =  وزن اهمیتی ردهk .ام 

m = های اختالط(تعداد محصوالت )طرح. 

ikIA =  محیطی زیست ریتأثامتیاز خام ردهk  )برای محصول )طرح اختالطi  .امi=GWP1iIA ،i=WU2iIA 

 سازی گردید.استفاده از رابطه نرمالها با محیطی هریک از طرحامتیاز زیست تیدرنها

 

(7)  1 2, ,...,
i

in

m

EnvScore
EnvScore

MAX EnvScore EnvScore EnvScore


 

 

inEnvScore = محیطی نرمال شده برای محصول )طرح اختالط( امتیاز عملکرد زیستi .ام 

 نقل بوده است.وحملمحیطی مرزهای سیستم تا مرحله ساخت بتن و بدون درنظرگیری های زیستدر محاسبه شاخص

 هاآنالیز اقتصادی نمونه -6-2

 گسترش یافت. زیر شده با استفاده از گزارش فروشندگان)هزینه نهایی مواد(، شاخصدر مورد هزینه مصالح استفاده

 

(2) i×P921122+i×A1272+i×W929910+i×SP29232+i×C1=  iCost 

iCost = طرح اختالط  امتیاز عملکرد اقتصادیi توضیحات مربوط به .ام iC ،iSP ،iW  وiA  2 جدولدر. 

 

 محیطی و مکانیکیشاخص تلفیقی اقتصادی، زیست -6-3

زیستی و اقتصادی در ارزیابی تلفیقی برابر هم در میزان بعد محیط ،مطابق با مطالعات انجمن ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا

ترین معیارها در ارزیابی عملکرد بتن است. یکی از مهم نیز ؛ از طرفی مقاومت فشاری بتن (Bement 5115) شودنظر گرفته می

 در نتیجه ضریب اهمیت هر سه پارامتر یک در نظر گرفته شد تا هر یک از پارامترها سهم برابری را در نتیجه نهایی داشته باشند. 
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(9) 

int intCos
in

i

Mec
ECM

EnvScore t


 
(10) 

 1 2, ,...,
i

in

m

Mec
Mec

MAX Mec Mec Mec


 
 

iECM طرح اختالط  محیطی و مکانیکی= شاخص تلفیقی پارامترهای اقتصادی، زیستi ام. 

intEnvScore  طرح اختالط  یمحیطی نرمال شدهزیستعملکرد = امتیازi .ام 

intCost  طرح اختالط  ینرمال شدهعملکرد اقتصادی = امتیازi .ام 

inMec  = طرح اختالط  ینرمال شده یروزه 28مقاومت فشاریi .ام 

m های اختالط.= تعداد طرح 

 

 هانتایج و تحلیل آن-7

سازی آمده و پس از نرمال 0 جدول های اختالط درمحیطی، اقتصادی و مقاومت فشاری مربوط به هریک از طرحشاخص زیست

 رسم شده است. 7 شکلبه صورت جداگانه در نمودار 

روز اندکی کاهش یافته  28گل قرمز جایگزین سیمان، مطابق با تحقیقات گذشته مقاومت فشاری در سن های حاوی در طرح

توان به خاصیت پوزاالنی ضعیف گل قرمز نسبت داد. نکته قابل توجه این است که طرح حاوی گل قرمز جایگزین است که می

دهد. با افزایش مقدار گل قرمز در هر دو نشان می شاهد مقاومت تقریبا یکسانی را با طرح اختالط ،درصد جایگزینی 22فیلر با 

تواند ناشی از جذب آب باالی ذرات کند که میشود که مقاومت فشاری طبق انتظار کاهش پیدا میمشاهده می ،حالت جایگزینی

 باشد. هیدراسیون در بتن مناسب گل قرمز و همچنین عدم انجام واکنش

 

 سازی: پتانسیل گرمایش جهانی،میزان آب مصرفی،شاخص اقتصادی و مقاومت فشاری هر طرح اختالط قبل از نرمال6 جدول

 SC RF22 RF29 RF72 RC222 RC2 RC722 توضیح

 GWP 212 212 212 212 292 132 182امتیاز 

 WU 801 821 780 728 823 817 822امتیاز 

 1101 1171 1181 1221 1211 1292 1131 امتیاز اقتصادی

مقاومت 

 (MPa)فشاری
2/22 2/22 1/13 7/10 29 1/13 18 
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 محیطی،اقتصادی و مقاومت فشاری: شاخص زیست7 شکل

 

 

 ECM: شاخص تلفیقی 2 شکل

 

شود با افزایش میزان جایگزینی گل قرمز به جای سیمان مشاهده می 7 شکلدر  طور کهمحیطی هماندر مورد شاخص زیست

ن شاخص کاهش پیدا کرده است. طبق انتظار ای شود،و میزان آب کمتری نیز مصرف می شودگرمای کمتری از واکنش تولید می

ها های جایگزینی پودر سنگ به دلیل اینکه این ذرات زیاد در واکنش حضور ندارند تغییر زیادی برای این طرحالبته در مورد طرح

 زیست و توسعه پایدار مناسب خواهد بود.به وجود نیامده است. در نتیجه استفاده از ضایعات گل قرمز در جهت حفظ محیط

نیاز به میزان   ،RFهای با افزایش میزان گل قرمز در طرح ،شوددیده می 7 شکلدر  طور کهدر مورد شاخص اقتصادی همان اما

سری  در کهصورتیدر ،برددر نتیجه امتیاز اقتصادی را کمی نسبت به طرح شاهد باالتر می ؛بیشتری فوق روان کننده وجود دارد
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کند و هزینه ساخت بتن امتیاز اقتصادی کاهش پیدا می ،با افزایش میزان جایگزینی گل قرمز به جای سیمان، RCهای طرح

 .گیرددر اختیار سازنده قرار میات نیز به صورت رایگان شود و این ضایعزیرا میزان کمتری سیمان استفاده می ؛شودتر میارزان

رسم شده  8 شکل در ECMدر نهایت برای درنظرگیری هر سه شاخص در یک شاخص واحد، مطابق با رابطه، نمودار شاخص 

 است. 

محیطی،اقتصادی و مقاومت فشاری به صورت همزمان توان بیان کرد که اگر سه پارامتر زیست، می 8 شکل با استفاده از نمودار

دارای عملکرد خوب از سری  RC2و  RC222های دارای بهترین عملکرد و همچنین طرح RF22در نظر گرفته شوند، طرح 

 دارای بدترین عملکرد است. RF72باشند و در نهایت هم طرح جایگزینی سیمان می

 

 گیرینتیجه-2

استفاده از ضایعات گل قرمز جایگزین سیمان یا پودر سنگ در ساخت بتن، کمک قابل توجهی به حرکت در جهت توسعه پایدار 

یقات پیشین، کاربرد ضایعات گل قرمز، خود باعث افزایش بعضی از خواص مربوط به کارهای بتنی خواهد کرد. با توجه به تحق

گردد. در نتیجه استفاده از گل قرمز به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به خصوص سیمان سفید از هر سه دیدگاه دوام نیز می

وضوع باعث ایجاد ارزش برای ضایعات گل محیطی و خواص مکانیکی و دوام بتن مطلوب است و از طرفی این ماقتصادی، زیست

 سازی کمک قابل توجهی خواهد کرد.قرمز شده و به صنعت آلومینیوم

محیطی )میزان مصرف آب و پتانسیل گرمایش جهانی(، اقتصادی و مقاومت در پژوهش حاضر با درنظرگیری سه معیار زیست

جایگزینی گل قرمز به جای پودر سنگ دارای بهترین  درصد 22طرح اختالط، طرح اختالط حاوی  7فشاری، پس از بررسی 

دی های بعخوب دیگر که در رده با عملکرد است. دو طرح اختالطدارنسبت به طرح اختالط شاهد  عملکردی بهترعملکرد و حتی 

درصد گل  72د. همچنین طرح حاوی نباشمی 2و  2/2های حاوی گل قرمز جایگزین سیمان با درصدهای گیرند، طرحقرار می

 قرمز به جای پودر سنگ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داد.

 هایکمک قابل توجهی به کاهش چالشتوان گفت که استفاده از ضایعات گل قرمز به عنوان جایگزین سیمان در مجموع می

ق هد بود. پیشنهاد محقصنعت سیمان نخواهد کرد، اما در جهت کاهش ضایعات و کمک به رشد صنعت آلومینیوم بسیار مفید خوا

 باشد.بررسی کاربرد مواد افزودنی در کنار ضایعات گل قرمز در جهت بهبود خواص بتن می ،برای تحقیقات آینده
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