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چکیده
بتن به دلیل ویژگیهای بسیاری که دارد یکی از پرمصرفترین مصالح ساختمانی به شمار میرود؛ اما با وجود
شکلپذیری مناسب ،هنوز کاربرد وسیعی بهعنوان یک مادهی تزیینی پیدا نکرده است .با توجه به توسعهی بتنهای
خودتراکم و تولید افزودنیهای مختلف می توان شرایطی در بتن ایجاد کرد که کاربرد معماری و تزیینی آن را افزایش
دهد .نکته ی دیگر که در رابطه با بتن اهمیت دارد مصرف زیاد منابع طبیعی برای تولید بتن است که در سالهای اخیر
با توجه به مبحث توسعه پایدار ،نظر پژوهشگران را به استفاده از ضایعات در بتن جلب کرده است .یکی از ضایعات قابل
استفاده در بتن ،ضایعات حاصل از تولید آلومینا برای صنعت آلومینیومسازی که گل قرمز نام دارد ،است .این مواد با
توجه به خواص پوزاالنی ضعیفی که دارند در کنار ریزدانه بودن خود و همچنین رنگ قرمز خود ،میتوان از آنها به
عنوان سیمان و فیلر در بتن معماری سفید استفاده کرد .هدف این پژوهش ،تاثیر استفاده از گل قرمز که پسماند حاصل
از تولید آلومینا برای کارخانه آلومیناسازی جاجرم به عنوان جایگزین سیمان و فیلر و همچنین بررسی عملکرد اقتصادی،
زیستمحیطی و مقاومت فشاری طرحهای ساخته شده حاوی این ضایعات میباشد .در نهایت پس از بررسیهای انجام
گرفته مشخص گردید که استفاده از این ماده به عنوان جایگزین سیمان و فیلر برای ساخت بتن معماری مطلوب خواهد
بود؛ به طوری که طرح حاوی گل قرمز به میزان  22درصد جایگزینی فیلر دارای شاخص ( ECMتلفیقی سه شاخص)
اندکی بیشتر نسبت به طرح اختالط شاهد و طرحهای حاوی گل قرمز تا  7/2درصد جایگزینی سیمان به دارای شاخص
 ECMتقریبا برابر با طرح شاهد میباشند.
کلمات کلیدی  :گل قرمز ،بتن معماری ،مقاومت فشاری ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد زیستمحیطی.

1

اولین همایش ملی عمران

-1مقدمه
افزایش مصرف مصالح طبیعی در کنار تولید انبوه ضایعات تاشی از فرآیند ساخت و تخریب سازهها ،موجب جلب توجه تعداد
زیادی از مهندسان به تولید مواد و مصالح در جهت توسعه پایدار شده است .رشد جمعیت جهان و به خصوص افزایش شهرنشینی،
موجب مصرف بیشتر بتن ،جهت ساخت فضاهای مسکونی و تجاری و کاهش منابع دستنخورده طبیعی مثل سنگدانه و آب
شیرین خواهد شد (مددی و کیوانی )1131 ،؛ در نتیجه نگرانیهای بیشتری در مورد محیطزیست جهانی به وجود خواهد آورد.
در سالهای اخیر استفاده از ضایعات تولیدشده صنعتی به عنوان جایگزین مصالح تشکیلدهنده بتن ،در جهت حفظ محیطزیست
و رشد اقتصادی و در نتیجه رسیدن به اهداف توسعه پایدار به یکی از موضوعهای مهم تبدیل شده است و مورد توجه افراد زیادی
قرار گرفته است.
تا کنون مصالح زیادی به عنوان جایگزین اجزای مختلف بتن مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .یکی از موادی که امروزه تولید آن رو به
گسترش است و مخاطرات بسیار زیادی را به همراه خود دارد ،ضایعات بهدستآمده ناشی از فرآیند تولید آلومینا برای صنایع
آلومینیومسازی است که گل قرمز ( )red mudنام دارد .از این ماده میتوان بهعنوان یک جایگزین مناسب برای سیمان یا فیلر
در بتن میتوان استفاده کرد .در چندین کشور دنیا ازجمله ایران مقادیر زیادی از گل قرمز بهعنوان ماده ضایعاتی ناشی از فرایند
تصفیه بوکسیت در تولید آلومینا تولید و جمع میشود (شکل  .)1تقریباً حدود  39میلیون تن گل قرمز بهصورت ساالنه در دنیا
تولید میشود که هزینهی دفع آن میتواند به حدود  2درصد هزینهی تولید آلومینیوم برسد که میزان بسیار زیادی میباشد .در
بیشتر مواقع این ماده در محلهایی که صنایع آلومینیومی وجود دارند انباشته میشوند .دفع نادرست و غیراصولی این مادهی
ضایعاتی باعث اثرات نامطلوب زیستمحیطی مانند آلودگی هوا ناشی از پخش شدن ذرات یا آلودگی خاکها و آبگیرها میشود
) . (Manfroi, Cheriaf et al. 2912تولید بتن با عملکرد مناسب از ضایعات گل قرمز ،به رشد اقتصادی صنعت آلومینیوم کمک
قابل توجهی خواهد کرد و همچنین باعث کاهش اثرات نامطلوب بر محیطزیست میشود؛ از طرفی به کاهش مشکالت
زیستمحیطی تولید سیمان کمک خواهد کرد .در ادامه به ویژگیها و مراحل تولید این ضایعات پرداخته میشود.

شکل  :1بخشی از محل دفع ضایعات گل قرمز مجتمع آلومینا جاجرم
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-2ضایعات گل قرمز
گل قرمز ( )red mudیک پسماند صنعتی است که در فرآیند تولید آلومینا برای صنعت آلومینیومسازی به دست میآید .این
ماده بهشدت قلیایی بوده و اندازه ذرات آن بسیار ریز میباشد (شیردم ،صادقی و همکاران . )1132 ،به ازای تولید هر یک تن
آلومینا در حدود یک یا دو تن گل قرمز خشک بر جای میماند که با توجه به تولید ساالنه  289هزار تن آلومینا ،حدود 299
هزار تن گل قرمز در سال توسط این کارخانه تولید میشود (قربانی ،فخاریان و گودرزی . )1131 ،گل قرمز خطرات بسیار زیادی
را برای محیطزیست ایجاد مینماید .عالوه بر این خطرات ،مشکالت ناشی از حجم وسیع تولید این ماده ،روشهای نگهداری و
ذخیرهسازی آن ،دربرگیرندهی هزینههای ساالنه بسیار زیادی میباشد (شیردم ،صادقی و همکاران. )1132 ،

 -1-2مراحل تولید ضایعات گل قرمز

مادهی اولیه شمش آلومینیوم در کارخانهی آلومینیومسازی اراک ،آلومینا میباشد .اکسید آلومینیوم یا همان آلومینا در کارخانهی
آلومینا سازی جاجرم تولید میشود .در مرحله نخست که عملیات معدنکاری میباشد سنگ بوکسیت از معدن مربوطه در نزدیکی
کارخانه پس از حفاری و دفع الیه بوکسیت نامرغوب استخراج میگردد .در مرحله فرآوری آلومینا به روش بایر ،پس از خرد کردن
بوکسیت ،محصول بهدستآمده وارد کارخانه می گردد .سپس بوکسیت به همراه آهک و کاستیک به روش تر آسیاب میشوند.
پس از عبور از مرحله سیلیس زدایی اولیه ،این مواد وارد مرحله انحالل لوله میشوند و دمان آن به  272درجه سانتیگراد و فشار
 09بار می رسد .پس از خنک شدن ،دوغاب به دو جریان محلول آلومینا و گل قرمز تقسیم میشوند (شکل  .)2کاستیک مخلوط
شده با گل قرمز ،با شیرآهک بازیابی میشود و گل قرمز به سد باطله نزدیک کارخانه پمپاژ میشود (شیردم ،صادقی و همکاران،
. )1132

شکل  :2فرآیند تولید گل قرمز
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 -2-1-2ویژگیها و مشکالت گل قرمز

گل قرمز مادهای با ساختار پیچیده میباشد و دارای ترکیبات گوناگون شیمیایی و معدنی از جمله دارای ترکیب اکسیدهای آهن،
آلومینیوم ،تیتانیوم ،سدیم ،کلسیم و همچنین سیلیس است ( قربانی ،فخاریان و گودرزی . )1131 ،رنگ قرمز آجری آن احتماال
به علت وجود اکسید آهن است.گل قرمز یک ماده قلیایی است که  PHآن بین  19و 12/2متغیر میباشد و نرمی آن بین  19تا
 m2/gr 19متغیر است ) . (Rana and Sathe 2912تخمین زده شده است سالیانه حدود 122میلیون تن گل قرمز در سرتاسر
جهان تولید میگردد ) . (Rana and Sathe 2912با توجه به اینکه به ازای تولید هر تن آلومینا حدود دو تن گل قرمز تولید
میشود ،برآورد میشود سالیانه حدود یک میلیون تن گل قرمز از کارخانه تولید آلومینا جاجرم به دست میآید که دفع این مقدار
زیاد گل قرمز گران است ( در حدود یک یا دو درصد قیمت آلومینا) و همچنین نیاز به محل عظیمی برای انبار کردن آن وجود
دارد ( قربانی ،فخاریان و گودرزی . )1131 ،عالوه بر هزینههای زیاد دفع این ماده ،مشکالت زیستمحیطی بسیاری ازجمله
آلودگی آبهای سطحی ،نفوذ آلودگی و آبهای قلیایی به سفرههای آب زیرزمینی ،نابارورشدن خاکهای حاصلخیز منطقه و
مشکالت ناشی از ریز گردها به همراه دارد که باعث ایجاد نگرانیهای بسیاری در این منطقه شده است ( Rana and Sathe
. ) 5102

-3بتن خودتراکم با رویکرد معماری
سالهاست که بتن بهعنوان یکی از اصلیترین مصالح در ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرد .با این حال در سالهای اخیر
ایرادهای عمدهی بتن معمولی تبدیل به موانع بزرگی بر سر راه توسعهی بتن معماری گردیده است که منجر به محدودیت آن
شده است .ازجملهی این محدودیتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 سطح ناصاف و متخلخل بتن پس از برداشتن قالبها؛
 نفوذپذیری و مشکالت دوام ناشی از بتن؛
 مشکالت فراوان درزمینه عملآوری و نگهداری بتن؛
 رنگ نامناسب سیمان معمولی (خاکستری) برای مصارف معماری؛
 مشکالت تولید سیمان سفید ازجمله نیاز به سوخت پاک و مراقبتهای هزینهبر که منجر به باال رفتن هزینه تولید
سیمان سفید و درنهایت باال بودن قیمت تمامشده آن گردیده است.
با افزایش روزافزون مصرف بتن و افزایش تولید سیمان بهخصوص سیمان سفید و همچنین وارد شدن بتنهای با تکنولوژی نوین
به عرصه ساختوساز ،کاربرد بتن نمایان در طراحی پروژههای عظیم کشورهای مختلف روند رو به رشدی را طی میکند.
بتنهای نمایان ( اکسپوز) به دلیل قرارگیری مستقیم در محیط خارجی ،ازنظر ظاهر و نیز بحث پایایی و دوام نیازمند توجه ویژهای
میباشند .زیبایی سطح بتن اجراشده نیازمند اجرای دقیق و بینقص و همچنین تجهیزات و مصالح با کیفیت ثابت میباشد؛
چراکه هرگونه تغییرات در کیفیت قالب و مصالح ازجمله سیمان سبب عدم رضایت کارفرما و ناهماهنگی طرح اجراشده با طرح
اولیه خواهد شد (شکیب و شکیب. )1131 ،
با گسترش تکنولوژی عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا معایب فوق رفع گشته و بتن معماری به آن جایگاه واقعی
که مستحق آن است برگردد .ازجمله میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
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 ابداع بتن خودتراکم و درنتیجهی آن کاهش تخلخل ،بهبود سطح نهایی بتن ،تأمین روانی موردنیاز؛ بتن جهت پرکردن
زوایای قالبها؛
 توسعه استفاده از افزودنیها و درنتیجه کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن؛
 افزایش تحقیقات بر روی ضایعات صنایع مختلف و امکان استفاده از آنها در بتن؛
 توسعه تکنولوژی فوق روان کنندهها بهمنظور بهبود کارایی بتن؛
 توسعه تکنولوژی و امکان قالببندیهای خاص مورد نیاز سازهها با رویکرد تزیینی؛
تمامی این عوامل دستبهدست هم داده است تا بتوان از خواص معماری بتن در پروژههای مختلف بهره گرفته شود .موارد زیر
چند مورد از کاربردهای عینی بتن تزیینی در سالهای اخیر را اشاره میکند:


کاربرد بتن معماری در پروژههای دارای اشکال خاص هندسی؛



استفاده از بتن سفید و رنگی در ساخت نمادها و سازههای مذهبی مدرن؛



کاربرد تزیینی در سازههای عظیم شهری؛



قطعات بتنی بهکاررفته در دکوراسیون داخلی؛

 ساخت المانهای نازک پیشساخته با هندسه پیچیده.
-4مواد و روشها
 -1-4برنامه آزمایشگاهی

برای تعیین مقاومت فشاری طرح اختالطهای مختلف 21 ،نمونه ( 1نمونه از هر طرح اختالط برای آزمایش در سن  28روز)
نمونه مکعبی  199×199×199میلی متری در محل آزمایشگاه سازه دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شد و مورد آزمایش قرار
گرفت.
-1-1-4مصالح مصرفی

برای ساخت نمونهها از سیمان سفید شرق مشهد با وزن مخصوص 1199 kg/m3بر مبنای استاندارد ایران  ( ISIRI5330موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، )1182 ،از پودر سنگ آهک سبزوار به عنوان فیلر و از پودر گل قرمز برداشتشده از
قسمتهای خشک سد باطله مجتمع آلومینای جاجرم استفاده شده است .منحنی دانهبندی ذرات پودر سنگ،سیمان و گل قرمز
در شکل  1و شکل  2نشان داده شده است.
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اندازه قطر ذرات (میکرومتر)

درصد عبوری

الف
شکل  :3دانهبندی پودر سنگ و سیمان ،الف)پودر سنگ ب)سیمان سفید

ب

اندازه قطر ذرات (میکرومتر)

درصد عبوری

شکل  :4منحنی دانهبندی گل قرمز

با توجه به اینکه هدف اصلی از ساخت بتن خودتراکم سفید ،بهبود خواص تزیینی بتن میباشد ،در این پروژه از سنگدانه سفید
سبزوار استفاده شده است .با توجه به نیاز به پرکردن زوایای قالبها که دارای مقاطع و اشکال ظریفی هستند ،حداکثر بعد
سنگدانه  12/2میلیمتر انتخابشده است  .دانهبندی و مشخصات سنگدانهها طبق استانداردهای ASTM ( ASTM C110
 )ASTM C051, 5102( ASTM C128 ، )C031, 5110و  )ASTM C051, 5111( ASTM C127در جدول  1و
شکل  2آمده است.
از فوق روان کننده با نام تجاری  P19-1Rمحصول شرکت ساختمان شیمی و برای ساخت نمونهها از آب شرب ( ASTM
 )C0115, 5110استفاده شد.
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جدول  :1مشخصات ریزدانه و درشتدانه
2/22

وزن مخصوص درشتدانه

1/39

درصد جذب آب درشتدانه

2/29

وزن مخصوص ریزدانه

2/09

مدول نرمی

شکل  :5منحنی دانهبندی ریزدانه و درشتدانه

 2-1-4طرح اختالطهای ساختهشده

تاکنون هیچ روش استاندارد برای مخلوطهای بتن خودتراکم ارائه نشده است و تقریباً تمام روشها بر اساس آزمونوخطا میباشند
 .آییننامه  )EFANRC standard 5112( EFANRCبرای هر یک از اجزای تشکیلدهنده مخلوط بتن خودتراکم ،بازههایی
را در نظر گرفته است .ترکیب مخلوطهای ساخته شده در

جدول  2آمده است.
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جدول  :2مشخصات طرحهای اختالط ساختهشده
نسبت آب به
مواد سیمانی

نام طرح
اختالط

( )kg/m

( )kg/m

( )kg/m

()kg/m1

()kg/m1

( )kg/m

( )kg/m

SC

299

9/272

9

129

139

8

099

399

899

RC5.2

139

9/272

19

129

139

8

099

399

739

RC2

189

9/272

29

129

139

8

099

399

779

RC1.2

179

9/272

19

129

139

8

099

399

779

RF52

299

9/272

17/2

112/2

139

3

099

399

729

RF21

299

9/272

72

72

139

19

099

399

729

RF12

299

9/272

112/2

17/2

139

11

099

399

719

سیمان
3

پودر سنگ

گل قرمز

3

3

آب
3

فوق روان کننده

درشتدانه

ریزدانه
3

اسالمپ()mm

ساخت نمونهها شامل سه سری جایگزینی گل قرمز به جای سیمان سفید در درصدهای  2 ،2/2و  7/2و همچنین سه سری طرح
جایگزینی گل قرمز به جای پودر سنگ در درصدهای  29 ،22و  72میباشند .یک طرح هم به عنوان طرح اختالط شاهد مبنای
مقایسه سایر طرحها ساخته شد 7 .طرح اختالط به ترتیب از چپ به راست در شکل  0نشان داده شده است .توضیحات مربوط
به طرحهای اختالط در جدول  1آمده است.

شکل  :6نمونههای بتنی  7طرح ساخته شده
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جدول  :3عالیم اختصاری و توضیحات مربوط به آنها
عالمت اختصاری طرح اختالط
RC5.2,RC2,RC5.2

RF52,RF25,RF52

SC

توضیحات
 Rنشاندهندهی طرح دارای گل قرمز C ،نشاندهنده جایگزین سیمان و عدد بعد از
 RCنشاندهنده درصد جایگزینی سیمان با پودر گل قرمز است
 Rنشاندهندهی طرح دارای گل قرمز F ،نشاندهنده جایگزین فیلر (پودرسنگ) و عدد
بعد از  RFنشاندهنده درصد جایگزینی فیلر با پودر گل قرمز است.

 SCنشاندهنده طرح اختالط شاهد بدون حضور پودر گل قرمز و پودر گرانیت
حرارت داده شده است.

-5آزمایشهای انجامشده
 -1-5آزمایش اسالمپ
این آزمایش یکی از آزمایشهای رایج برای سنجش خصوصیات بتن خودتراکم است که بر مبنای استاندارد BS ( EN12129-8

 )EN 05321-1 5101به منظور تعیین توانایی تغییر شکل بتن تحت اثر وزن خود بدون وجود هیچ قیدی بهجز اصطکاک
صفحه جریان تعریف شده است .روش انجام این آزمایش به این صورت است که محور مخروط را در مرکز صفحه ترازشده و
مرطوب قرار داده و درون مخروط مرطوب میشود .سپس  0لیتر بتن را به وسیله کمچه به داخل مخروط ریخته و سطح بتن را
در باالی آن صاف میکنیم .پرکردن مخروط اسالمپ باید بدون هیچگونه تراکم داخلی و خارجی انجام شود .همچنین ریختن
بتن به داخل مخروط باید به صورتی باشد که از تجمع درشتدانهها در یک سمت مخروط و ریزدانهها در سمت دیگر اجتناب
شود .پس از پر شدن کامل ،مخروط را با سرعتی ثابت که نه سریع باشد و نه آهسته بهصورت قائم باال میکشیم .با مشاهده توقف
حرکت بتن دو قطر عمود بر هم در دایره تشکیل شده را اندازهگیری کرده و میانگین آنها را یادداشت میکنیم .در صورت وجود
هرگونه شیره در اطراف بتن پخششده ،آن را ثبت میکنیم ( . )BS EN 05321-1 5101موسسه  EFANRCبر مبنای نتایج
بهدستآمده از آزمایش جریان اسالمپ بتن تازه را مطابق جدول  2زیر به سه رده طبقهبندی میکند ( BS EN 12129-8
. )5101
رده بتن  SF1که عمدتاً با سنگدانه هایی که اندازه آنها حداکثر به  10میلیمتر محدود شده است ساخته میشوند .برای بتنریزی
در مقاطع عمودی ،سازههای بسیار پر آرماتور و سازههای با شکل پیچیده قالببندی مورد استفاده قرار میگیرد .سطح نهایی بتن
رده  SF1از بتن رده  SF2معموالً بهتر میباشد .از سوی دیگر احتمال جداشدگی در این بتنها افزایش مییابد.
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جدول  :4طبقهبندی ردههای بتن بر اساس آزمایش اسالمپ
جریان اسالمپ برحسب میلیمتر

رده بتن

229-029

SF1

009-729

SF2

709-829

SF1

 -2-5مقاومت فشاری  22روزه
نمونههای مکعبی  199×199×199میلیمتری ،مطابق با استانداردهای)BS EN 05331-0,5 5113( BS EN 12139-1 &2

ساخته و عملآوری شد .سپس برطبق استاندارد  )BS EN 05331-3 5113( BS EN 12139-1در سن  28روز ،آزمایش
مقاومت فشاری روی نمونهها انجام شد.
-6آنالیز زیستمحیطی و اقتصادی نمونهها
 -1-6آنالیز زیستمحیطی

با توجه به گزارش تحقیقات گذشته ( ، )Glavind, Damtoft et al. 5110فاکتورهای مهم درزمینهی تولید بتن که در عرصهی
جهانی دارای اهمیت بیشتری هستند را میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
اولویت اول :الف .میزان انتشار دیاکسید کربن ،ب .میزان مصرف آب ،ج .کیفیت منابع آب.
اولویت دوم :الف .مواد خام ثانویه ،ب .بازیافت و کمینهسازی مواد زائد.
اولویت سوم .الف .منابع (انرژی).
با توجه به توضیحات دادهشده در این پژوهش پتانسیل گرمایش جهانی و آب مصرفی به عنوان شاخصهای زیستمحیطی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
آب ،ماسه ،شن و افزودنیها حدود  39درصد وزن بتن را تشکیل میدهند .فرآیند استخراج و شکستن سنگدانهها ،ترکیب مواد
در کارخانه و حمل بتن به محل بتنریزی ن یاز به انرژی بسیار اندکی دارد و بنابراین مقادیر بسیار کمی دیاکسید کربن در طی
این مراحل به اتمسفر منتشر خواهد شد .میزان قابل توجه انتشار دیاکسید کربن ناشی از ساخت بتن ،ارتباط مستقیمی با میزان
سیمان ترکیب دارد ( . )NRMCA 5105با این حال ،میزان دیاکسید کربن مربوط به فرآیندهای تهیه و تولید سنگدانهها و
افزودنیها نیز ،با استفاده از اطالعات گزارشهای موجود در نظر گرفته شده است.
در راستای کمی کردن پدیدهی گرمایش جهانی ،سازمان حفاظت از محیطزیست امریکا ( )US.EPAمعیاری بهعنوان توانایی
گرمایش جهانی ( )GWP1تعریف کرده است .طبق این تعریف توانایی یک ماده در گرمایش جهانی عبارت است از مقدار گاز
گلخانهای واردشده به محیطزیست در طول چرخهی عمر آن ماده .این تعریف به صورت رابطه زیر بیان میشود.
0 Global Warming Potential
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شاخص گرمایش زمین = imi GWPi

()1

که در این رابطه  iتعداد جریانها در تولید ماده mi ،جرم جریان تولیدی برحسب گرم و  GWPiگرم کربن دیاکسید معادل با
توانایی یکسان در گرمایش زمین در یک دورهی عمر  199ساله است.
میزان پتانسیل گرمایش جهانی و میزان آب مصرف شده برای هر یک از اجزا با استفاده از اطالعات گذشته به صورت جداگانه
محاسبه شد و در نهایت روابط زیر گسترش یافت .توضیحات مربوط به  Wi ،SPi ،Ciو  Aiدر جدول . 2
GWPi = 1×Ci+92802×SPi+929991×Wi+92991×Ai+92922×Pi

()2
()3

WUi2 = 122×Ci+1×Wi+9299092×SPi+1×Pi+92927×Ai

 = GWPiپتانسیل گرمایش جهانی طرح اختالط  iام (گرم کربن دیاکسید معادل)؛
 =WUiمیزان آب مصرفی طرح اختالط  iام (کیلوگرم در مترمکعب).
جدول  :5توضیحات مربوط به متغیرهای شاخص زیستمحیطی
واحد

توضیح

متغیر

kg/m1

میزان سیمان طرح اختالط  iام

Ci

kg/m1

میزان فوق روانکننده طرح اختالط  iام

SPi

kg/m1

میزان آب طرح اختالط  iام

Wi

kg/m1

میزان سنگدانه طرح اختالط  iام

Ai

kg/m1

میزان پودر سنگ طرح اختالط  iام

Pi

با توجه به اهمیت زیاد هردو پارامتر ،ضریب هردو 1 ،در نظر گرفته و پس از نرمال کردن هر یک از شاخصها ،شاخص
زیستمحیطی تلفیقی برای هریک از طرحها با استفاده از رابطه محاسبه شد.
p

()4

EnvScore i   IAScore ik

()5

EnvScore i   IAScore ik

k 1
p
k 1

 = EnvScorejامتیاز عملکرد زیستمحیطی برای محصول (طرح اختالط)  iام.
5 Water Used
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 = Pتعداد ردههای تأثیر زیستمحیطی( .در این پژوهش دو رده مصرف آب و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است).
 = IAScoreikامتیاز نرمال و وزن دهی شده برای محصول (طرح اختالط)  iام در ردهی زیستمحیطی  kام.

()6

IAik  IV wt k
100
Max IA1k , IA 2k ,..., IA mk 

IAScore ik 

 = IVWtkوزن اهمیتی رده  kام.
 = mتعداد محصوالت (طرحهای اختالط).
 = IAikامتیاز خام رده تأثیر زیستمحیطی  kبرای محصول (طرح اختالط)  iامIAi2=WUi ،IAi1=GWPi .
درنهایت امتیاز زیستمحیطی هریک از طرحها با استفاده از رابطه نرمالسازی گردید.

()7

EnvScorei
MAX EnvScore1, EnvScore 2 ,..., EnvScore m 

EnvScorein 

 = EnvScoreinامتیاز عملکرد زیستمحیطی نرمال شده برای محصول (طرح اختالط)  iام.
در محاسبه شاخصهای زیستمحیطی مرزهای سیستم تا مرحله ساخت بتن و بدون درنظرگیری حملونقل بوده است.
 -2-6آنالیز اقتصادی نمونهها

در مورد هزینه مصالح استفادهشده با استفاده از گزارش فروشندگان(هزینه نهایی مواد) ،شاخص زیر گسترش یافت.

()2

Costi = 1×Ci+29232×SPi+929910×Wi+1272×Ai+921122×Pi

 = Costiامتیاز عملکرد اقتصادی طرح اختالط  iام .توضیحات مربوط به  Wi ،SPi ،Ciو  Aiدر جدول .2

 -3-6شاخص تلفیقی اقتصادی ،زیستمحیطی و مکانیکی

مطابق با مطالعات انجمن ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا ،میزان بعد محیطزیستی و اقتصادی در ارزیابی تلفیقی برابر هم در
نظر گرفته میشود ( )Bement 5115؛ از طرفی مقاومت فشاری بتن نیز یکی از مهمترین معیارها در ارزیابی عملکرد بتن است.
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.
12

اولین همایش ملی عمران

Mec in
EnvScore int  Cos t int
Mec i
Mec in 
MAX Mec1, Mec 2 ,..., Mec m 

()9

ECM i 

()10

 = ECMiشاخص تلفیقی پارامترهای اقتصادی ،زیستمحیطی و مکانیکی طرح اختالط  iام.
 = EnvScoreintامتیاز عملکرد زیستمحیطی نرمال شدهی طرح اختالط  iام.
 = Costintامتیاز عملکرد اقتصادی نرمال شدهی طرح اختالط  iام.
 = Mecinمقاومت فشاری  28روزهی نرمال شدهی طرح اختالط  iام.
 = mتعداد طرحهای اختالط.

-7نتایج و تحلیل آنها
شاخص زیستمحیطی ،اقتصادی و مقاومت فشاری مربوط به هریک از طرحهای اختالط در جدول  0آمده و پس از نرمالسازی
به صورت جداگانه در نمودار شکل  7رسم شده است.
در طرحهای حاوی گل قرمز جایگزین سیمان ،مطابق با تحقیقات گذشته مقاومت فشاری در سن  28روز اندکی کاهش یافته
است که می توان به خاصیت پوزاالنی ضعیف گل قرمز نسبت داد .نکته قابل توجه این است که طرح حاوی گل قرمز جایگزین
فیلر با  22درصد جایگزینی ،مقاومت تقریبا یکسانی را با طرح اختالط شاهد نشان میدهد .با افزایش مقدار گل قرمز در هر دو
حالت جایگزینی ،مشاهده میشود که مقاومت فشاری طبق انتظار کاهش پیدا میکند که میتواند ناشی از جذب آب باالی ذرات
گل قرمز و همچنین عدم انجام واکنش مناسب هیدراسیون در بتن باشد.

جدول  : 6پتانسیل گرمایش جهانی،میزان آب مصرفی،شاخص اقتصادی و مقاومت فشاری هر طرح اختالط قبل از نرمالسازی
توضیح

SC

RF22

RF29

RF72

RC222

RC2

RC722

امتیاز GWP

212

212

212

212

292

132

182

امتیاز WU

801

821

780

728

823

817

822

امتیاز اقتصادی

1131

1292

1211

1221

1181

1171

1101

22/2

22/2

13/1

10/7

29

13/1

18

مقاومت

فشاری()MPa
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1.05

0.95
0.90
0.85
محیطزیست
اقتصادی
مقاومت

0.80

مقدار شاخص نرمال سازیشده

1.00

0.75
RC7.5

RC2.5

RC5

RF75

RF50

RF25

SC

شکل  :7شاخص زیستمحیطی،اقتصادی و مقاومت فشاری

0.51

0.52
0.50

0.51
0.50

0.48

0.49

0.48

0.47

0.48
0.47
0.46

0.45

0.45

شاخص تلفیقی

0.47

0.44
0.43
0.42
0.41

RC7.5

RC5

RC2.5

RF50

RF75

RF25

SC

شکل  :2شاخص تلفیقی ECM

در مورد شاخص زیستمحیطی همانطور که در شکل  7مشاهده می شود با افزایش میزان جایگزینی گل قرمز به جای سیمان
گرمای کمتری از واکنش تولید میشود و میزان آب کمتری نیز مصرف میشود ،طبق انتظار این شاخص کاهش پیدا کرده است.
البته در مورد طرحهای جایگزینی پودر سنگ به دلیل اینکه این ذرات زیاد در واکنش حضور ندارند تغییر زیادی برای این طرحها
به وجود نیامده است .در نتیجه استفاده از ضایعات گل قرمز در جهت حفظ محیطزیست و توسعه پایدار مناسب خواهد بود.
اما در مورد شاخص اقتصادی همانطور که در شکل  7دیده میشود ،با افزایش میزان گل قرمز در طرحهای  ،RFنیاز به میزان
بیشتری فوق روان کننده وجود دارد؛ در نتیجه امتیاز اقتصادی را کمی نسبت به طرح شاهد باالتر میبرد ،درصورتیکه در سری
14
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طرحهای  ،RCبا افزایش میزان جایگزینی گل قرمز به جای سیمان ،امتیاز اقتصادی کاهش پیدا میکند و هزینه ساخت بتن
ارزانتر میشود؛ زیرا میزان کمتری سیمان استفاده میشود و این ضایعات نیز به صورت رایگان در اختیار سازنده قرار میگیرد.
در نهایت برای درنظرگیری هر سه شاخص در یک شاخص واحد ،مطابق با رابطه ،نمودار شاخص  ECMدر شکل  8رسم شده
است.
با استفاده از نمودار شکل  ، 8می توان بیان کرد که اگر سه پارامتر زیستمحیطی،اقتصادی و مقاومت فشاری به صورت همزمان
در نظر گرفته شوند ،طرح  RF22دارای بهترین عملکرد و همچنین طرحهای  RC222و  RC2دارای عملکرد خوب از سری
جایگزینی سیمان میباشند و در نهایت هم طرح  RF72دارای بدترین عملکرد است.

-2نتیجهگیری
استفاده از ضایعات گل قرمز جایگزین سیمان یا پودر سنگ در ساخت بتن ،کمک قابل توجهی به حرکت در جهت توسعه پایدار
کارهای بتنی خواهد کرد .با توجه به تحق یقات پیشین ،کاربرد ضایعات گل قرمز ،خود باعث افزایش بعضی از خواص مربوط به
دوام نیز می گردد .در نتیجه استفاده از گل قرمز به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به خصوص سیمان سفید از هر سه دیدگاه
اقتصادی ،زیستمحیطی و خواص مکانیکی و دوام بتن مطلوب است و از طرفی این موضوع باعث ایجاد ارزش برای ضایعات گل
قرمز شده و به صنعت آلومینیومسازی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
در پژوهش حاضر با درنظرگیری سه معیار زیستمحیطی (میزان مصرف آب و پتانسیل گرمایش جهانی) ،اقتصادی و مقاومت
فشاری ،پس از بررسی  7طرح اختالط ،طرح اختالط حاوی  22درصد جایگزینی گل قرمز به جای پودر سنگ دارای بهترین
عملکرد و حتی عملکردی بهتر نسبت به طرح اختالط شاهد داراست .دو طرح اختالط با عملکرد خوب دیگر که در ردههای بعدی
قرار میگیرند ،طرحهای حاوی گل قرمز جایگزین سیمان با درصدهای  2/2و  2میباشند .همچنین طرح حاوی  72درصد گل
قرمز به جای پودر سنگ ،عملکرد ضعیفی را از خود نشان داد.
در مجموع می توان گفت که استفاده از ضایعات گل قرمز به عنوان جایگزین سیمان کمک قابل توجهی به کاهش چالشهای
صنعت سیمان نخواهد کرد ،اما در جهت کاهش ضایعات و کمک به رشد صنعت آلومینیوم بسیار مفید خواهد بود .پیشنهاد محقق
برای تحقیقات آینده ،بررسی کاربرد مواد افزودنی در کنار ضایعات گل قرمز در جهت بهبود خواص بتن میباشد.
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