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 خالصه

 

مصرفي  ماده باالترين ،دعمراني مورد استفاده قرار ميگيرهاي  به عنوان يكي از مصالح پر مصرف در انواع سازه AACسبک  مروزه بتنا

طله هـاي ها تبديل به پسماند و با بخشي از سنگ پردازش ع سنگبري طي فرآيند برش ودر صناي .تاس سيليس AACسبک  بتن در

اله تاکنون مق .ته باشدنامناسب آنها مي تواند اثرات زيست محيطي نامطلوبي داش مـي شـود کـه دفـع با اندازه ذرات ميكروني سـنگبري

دد از ستفاده مجايي براي بازيافت و راهكارهانوشته شده و  پسماندهاي صنايع سنگبري جنبه هاي زيست محيطيهاي مختلفي در مورد 

ردي که وده اند مواباما معدود  فقط ارائه طرح کرده اند کاربرد پسماندهااند و در زمينه داده   پيشنهاد هاي سنگبريها درصنايع مختلف باطله

ها  يايعات سنگبرضهينه از ستفاده بادر رابطه با  در استان خراسان جنوبي کرده و نتايج شان را گزارش داده اند. از ضايعات سنگ استفاده

 بتنتوليد ر دضايعات  در اين تحقيق امكان استفاده از اين، کنون فعاليت منسجم و کامل انجام نشده استباشند تا صل از برش ميکه حا

AAC بررسي شده اسـت. 

جود و راسان جنوبيخيع سنگبري استان برنامه ريزي مناسبي براي مديريت دفع پسماندهاي توليد شده در صنا 1397تا مهر ماه سال 

 . دهاي توليد شده در مرحله برش به طور کامل استفاده مي شوتاکنون با ارائه اين طرح پسماند اشت؛ از آن زمانند

 اشد. دري مي بمصرف آب، توليد مواد زائد جامد و لجن، ايجاد گرد و غبار و سروصدا از جنبه هاي زيست محيطي صنايع سنگبر

خشک شده  جنبا لي زائدات توليد بيشترکارخانجات در. سنگ هاي معدني به ضايعات تبديل مي شوددرصد 15سنگ حداقل ات کارخانج

شاهده موح قابل بوض هاي زيست محيطي به دليل دفع نامناسب پسماندها پس از مدتي نگهداري در نهايت دفع مي شود. آلودگي، مخلوط

کاهش اثرات  ونداشته باشد، اما در جهت مصرف ضايعات   AACت صنعت الير زيادي بر مشكشايد تاث سنگ استفاده از ضايعات .است

 هاي ويژگي سنگ تضايعا بيان کرد که در صورت استفاده ازر مجموع مي توان د. دزيست بسيار مفيد خواهد بو نامطلوب آنها بر محيط

 .ددار حفاظت از محيط زيست فوايد زيادي براي ضايعاتبازيافت . ايجاد شده بسيار چشمگيرتر از معايب خواهند بود
 

 .، محيط زيست، بازيافتسـنگبري پسماند، AACسبک  بتنکلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

AAC مخفف عبارت Aerated Concreteved  utoclaA  ت به منظور ساخهوادار اتوکالو شده مي باشد و به معني بتن

لل بوده و چگالي آن کمتر از از ديدگاه فيزيكي جامد، غيراالستيک و متخ .رود بكار مي اختمان هاغير باربر در س ديوارهاي بيروني و داخلي

د رد ماننفتاحدودي خاصيت چكش خواري دارد. اين محصول داراي خواص منحصر به آب است. رنگ آن طوسي مايل به سفيد بوده و 

بک بودن، سكس نظير مزاياي هبل .از تخلخل اين فرآورده ناشي مي شودباشد که کليه اين خواص  چگالي کم، عايق حرارت و عايق صوت مي

 بک، در ساختسد بلوک آسان سبب شده عالوه بر استفاده گسترده در تولي عايق بودن و راحتي کار با آن بدليل ابعاد مناسب و برشكاري

 .داشته باشد هاي زياديت پيش ساخته سبک بتني نيز کاربردقطعا

 ود. بتنده مي شو آهک مي باشد و از پودر آلومينيوم جهت هوادار کردن آن استفا مان، سيليسخلوطي از سيلي، هبلكس مک طورب

ت معين و حرار ايي دره شيميآماده شده با اين مواد در قالب هايي با ابعاد بزرگ ريخته شده و با کنترل دقيق شرايط، طي فرآيند کنترل شد

 .آماده مي گردد در ديگ هاي اتوکالوبخار آب تحت فشار 

امروزه . [6-1] تبا ضايعات صنعتي جهت کاهش هزينه توليد انجام گرفته اس تاکنون تحقيقات مختلفي جهت جايگزيني مواد اوليه

استفاده از و  [7] مديريت پسماندهاي شهري يكي از مسائل مهم در کليه کشورهاي دنيا بـويژه از جنبـه هـاي زيسـت محيطـي اسـت

ريت ، مديباشد صوالت فرعي کارخانجات و واحدهاي صـنعتي از راه کارهـاي اصـلي حفـظ محـيط زيست هر کشور ميضايعات و مح

ر کشور ما نيز د. [8] ددر صـورت نامناسب بودن مي تواند منجر به ايجاد انواع آلودگيهاي زيست محيطي و خطرات بهداشتي گردپسماندها 

د که شو توليد مي ساله رهد رو به جلو در افـزايش توليـدات صـنعتي، حجـم فراوانـي از ضايعات، با توجه به رشد روز افزون صنعت و رون

يح لت دفع ناصحعات به عضاي آورد. از طرفي عمدتاً اين هاي فراواني را به سيـستم صـنعتي کـشور وارد مـي ساماندهي و دفع آنها هزينه

خانجات سنگبري کمتر ر بـين انـواع پسماندها، پسماندها و باطله هاي کارد. [9]ددباعث خسارات جبران ناپذيري به محيط زيست مي گر

كي و ه ويژگيهاي فيزيدر صـنعت سـاختمان سـازي، استفاده از سنگ ها با توجه ب گونه که مـي دانـيم مورد توجه واقع شده است. همان

. بديهي است که عمل مي آيد اوان بها، پيـاده رو و ... از سـنگها استفاده فرديوار، کف، پله، نمـ ظاهري آنها موضوع اجتناب ناپذيري بوده و در

 ست که در طينگبري انما، استخراج بيشتر اين سنگ ها از معادن و فـرآوري آنهـا در کارخانجات س الزمه تامين سنگ هاي ساختماني و

دفع  بايستيه کله هاي سنگبري مي شود باط به عبارتي در طـي فرآينـد بـرش تبديل به ضايعات ومعدن  اين فرآوري بخشي از سنگ

ت اشد. مديريببال داشته زيست محيطي مربوط به خود را به دن دفع نامناسب زائدات حاصل از صنايع سنگبري مـي تواند تاثيرات. [10]شوند

ترل شده، دفع کن ورداني، جمع آوري رساندن زائدات، بازيافت، واگ شـامل بـه حـداقل ،صـحيح زيسـت محيطـي پسـماندها و زائـدات

ت به حداقل محيط زيس منفـي زيسـت محيطي حاصل از آنها و آلودگي باشـد تـا اثـراتمي کنترل مكانهاي دفع و مواردي از ايـن قبيـل 

خاک  آلودگيبب بزرگترين جنبه زيست محيطي مرتبط با کارخانجات سنگبري توليد پسماندهاي جامد و لجن مي باشد که س. [11]برسد

چسبيده  ايو زمين ه دامنه آلودگي مي تواند محدود به محوطه کارخانه، محوطه کارخانهمي شود محوطه کارخانه و زمين هاي اطراف  در

 .به محوطه و يا در محدوده خيلي گسترده تري باشد

ه باد دور ريز نوان موعري بسيار ريزي به اثر تابش آفتاب به مرور رطوبت آن از دست ميرود و به صورت مواد پودلجن توليد شده در 

 در کم ذرات طر بسيارقناشي از اين فرآيند با توجه به سنگ هاي گرانيتي  دست انتقال داده ميشود. انتظار ميرود که پودر مناطق دور

به مختلف  قاديرمت در در همين راستا از پودر لجن خشک شده سنگ گراني .ساختار و خواص مكانيكي بتن تاثير به سزايي داشته باشد

 .استفاده شده است AACدر مالت  يليسعنوان ماده جايگزين س

جزء سنگ هاي فلسيک اند و  سنگ هاي گرانيتي پس از بازالتها فراوان ترين سنگ هاي آذرين اند. گرانيت و هم ارز بيروني آن ريوليت

آهن و منيزيم دار از جمله  يت شده اند. عالوه بر اينها برخي از کاني هاکالز سديم دار و کوارتز درس از فلدسپات پتاسيم دار، پالژيوعمدتاً 

از اين سنگ ها ممكن است ميكاي سياه )بيوتيت( و آمفيبول نوع هورنبلند نيز به مقدار کمتري در سنگ هاي گرانيتي يافت مي شود. برخي 
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روشن اند که بسته به نوع فلدسپات پتاسيم دارشان ممكن  داراي ميكاي سفيد )موسكويت( باشند. گرانيت ها معموال سنگ هايي به رنگ

بلور کاني ها همه قابل روئيت است و به سادگي مي توان آنها را از روي  است به رنگ سفيد، خاکستري يا صورتي ديده شوند. در گرانيت

بازي  -درجه اسيدي، 2SiOدرصد ن بر مبنايطبقه بندي سنگ هاي آذري مشخصات ظاهري شان )جدول شناسايي کاني ها( تشخيص داد.

 .[12]گرديده استارائه  1و رنگ در جدول 

 

 2SiOدرصدطبقه بندي سنگ هاي آذرين بر مبناي  – 1جدول 

روشن                                                                  تيره   رنگ 

 رواني در حالت مذاب  مک                                                                      زياد

 2SiOدرصد 65< 52-65 45-52 45>

 درجه اسيدي يا بازي اسيدي حد واسط بازي فوق بازي

  فلسيک حد واسط مافيک اولترامافيک

 

 

 جراروش ا  .2

 مشخصات مواد مصرفي در طرح اختالط

 آب:

 .ذکر شده است 2در جدول  سبک وري بتنآ عملآب مورد استفاده در ساخت و  شيميايي -مشخصات فيزيكي
 

مشخصات آب  – 2 جدول  

 (mg/l )اکسيژن TDS PH(mg/l) (µs)هدايت (ppm)سختي 

45 100 120 7.5 0.3 
 

 سيمان:

 .ه شده اسـتئارا 3ر جدول. مشخصات سيمان مذکور دمي باشد 425 -1، سيمان پرتلند تيـپ سبک سيمان مصرفي براي ساخت بتن

اراي کيفيـت دصرفي ايران نشان مي دهد که سيمان م 389وصيات سيمان مصرفي با محدوده مجاز اسـتاندارد ملـي شمارة مقايسه خص

 مي باشد.مناسب 
 

مشخصات سيمان – 3جدول   

Chemical Anaiysis 

Results(%) Test Parameters 

21.93 Silicon Dioxide                                                       siO2 

4.9 Aluminium Oxide                                                Al2O3 

3.97 Ferric Oxide                                                         Fe2O3 

63.14 Calcium Oxide                                                        CaO 

1.7 Magnesium Oxide                                                  MgO 

2.27 Sulfur Trioxide                                                        SO3 

0.43 Potassium Oxide                                                     K2O 

0.57 Sodium Oxide                                                       Na2O 

0.025 Chloride                                                                      Cl 
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1.03 Loss on Ignition                                                        LoI 

0.9 Free CaO                                                              F.CaO 

0.58 Insoluble Residue                                                       IR 

45.42 Tricalcium Silicate                                                   C3s 

28.62 Dicalcium silicate                                                    C2S 

6.28 Tricalcium Aluminate                                             C3A 

12.08 Calcium Alumino Ferrite                                       C4Af 

Physical Properties 

Results Unit Test Parameters 

3000 Cm2/gr Blaine Fineness 

140 min Initial Setting Time 

190 min Final 

0.08 % Autoclave Exp Soundness 

0.8 mm Le Chatelire 

220 Kg/cm2 3 Day Compressive 

Strength 315 Kg/cm2 7 Day 

420 Kg/cm2 28 Day 

 

 لجن خشک:

ات سخت بري کارخانج پسماند. ه استتهيه شد برش گرانيتمحل دپوي کارخانه سنگ لجن خشک مورد مصرف در اين پروژه از        

را  AACط توليد بتن سيليس در طرح اختال درصد قابليت جايگزيني با 60حدود  Sio2)سنگ گرانيت( به دليل ماهيت و دارا بودن ميزان 

ميزان عبور از  همچنين و ٪40( به مقدار 325ميكرون ) مش  45که ميزان عبور از الک  گيري شد اندازهنمونه لجن نيز  ان نرميميز .دارد

 2.55و معادل  يري شدگ. دانسيتة لجن خشک نيز اندازه که نشان از نرمي باالي نمونه مي باشد٪ 90( به مقدار 170ميكرون )مش  90الک 

 پسماند کارخانه سنگ ارائه شده است. XRF. 4در جدول  .بي شدمتـر مكعب ارزيا سانتي گرم بر
 

 

 پسماند کارخانه سنگ XRF – 4جدول 
Compound 2SiO 3O2Al 3O2Fe CaO MgO 3SO O2Na O2K 

Value(%) 61.2 10.1 7.2 9.5 8.1 0.9 1.4 1.6 

 

 

 سيليس:

 ه شده است.ارائ 6نمونه سيليس در جدول  XRFو  5مشخصات سيليس مورد استفاده در جدول 
 

 مشخصات سيليس – 5جدول 

%SiO2 درصد مواد مارلي ميزان سيلت 

87< 3٪> 2% 
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 نمونه سيليس XRF – 6جدول    
Compound 2SiO 3O2Al 3O2Fe CaO MgO 3SO O2Na O2K 

Value(%) 87.8 4.5 2.3 0.7 2.5 0.9 0.5 0.8 

 

 آهک:

 ارائه شده است. 7مشخصات آهک مورد استفاده در اين طرح در جدول 
 

 مشخصات آهک – 7جدول 

 ارزش آبي کالريمتري دانه بندي پودر آهک آهک کل افت حرارتي اکتيويته

 دماي حداکثر زمان 170مش 325مش 

 درجه سانتيگراد 80 دقيقه 7 95% 30% 87% 13% 75%

 

 پودر آلومينيوم:

 .ه شده استارائ 8آناليز پودر آلومينيوم مورد استفاده در اين طرح در جدول 

 
 

 آناليز پودر آلومينيوم – 8جدول 

(%)Purity Active metal 

(%)content 

Particle size 

distributin 

(µ) 

Oil 

percentage 

Gas reactivity test Appearance 

99.5 98 D50=21 <3% 80ml in 7.56 min Flake 
 

يوم و در آلومينپو گچ،سيمان،آهک،، سيليس يا ماسه سيليس مخلوط نگکيورياست که از  ياز نظر ماهيت يک فرآورده بتن AACبتن 

 .آب در فشار و دماي باال حاصل مي شود

نمونه  XRDناليز آ( و مقايسه آن با 1 )شكل گرانيت کارخانه سنگ پسماندمحصول توليد شده با جايگزيني  XRDآناليز  تحليل با

 .(، امكان جايگزيني وجود دارد2 بيرجند )شكل -رضوي كسسيليس مصرفي در کارخانه هبلمحصول توليد شده با 
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 نمونه محصول توليد شده با پسماند کارخانه سنگ گرانيت XRD – 1شكل 
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 بيرجند -رضوي نمونه محصول توليد شده با سيليس کارخانه هبلكس XRD -2شكل 

 

ده و شريان آب جايجاد ذرات ريزي مي شود که وارد عمليات برش در مراحل مختلف و عمليات ساب باعث در کارخانه هاي سنگبري 

 وارد ميشوند. (3)شكل  نهايتا در حوضچه ته نشيني
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 کارخانه سنگبريپساب حوضچه ي ته نشيني  – 3شكل 

 

ت انجام گرف نمونه برداري از ضايعات لجن، حذف آبپس از . مي شودانتقال داده  شدن و حذف آبجهت خشک  لجن ته نشين شده

 .د سايش نداردنياز به فرآيندليل ريزدانگي باال که ب

 رديده ومخلوط گ نکنترل شده دما و زماهاي مخصوص در زمان هاي تعيين شده و شرايط ط استاندارد در ميكسرالنسبت اختبا  مواد

 مشخص اييت شيميالانفعافعل و  زمخلوط موجود در قالب پس ا .شده در قالب هاي مكعبي ريخته شد دوغاب توليد اسالمپ،کنترل پس از 

ه د برش کيک سبز حاصلبعد از فراين و اوليه انجام مي گيرد کيورينگدرجه سانتيگراد  45ساعت در دماي  3 در مدت زمان و افزايش حجم

ل رد و محصول حاصمي شود و کيورينگ اصلي انجام مي گيساعت انجام  13بار به مدت  12يند در فشار آ. فربه اتوکالو حمل مي گردد

 فرعي سيليكات کلسيم با ساختار کريستالي ورقه اي و مقاومت فشاري باال مي باشد.

نوع  شش، طلوبمبا سيليس فرمول در مقياس آزمايشگاهي و بدست آمدن نتيجه  کارخانجات سنگ با تغيير درصد جايگزيني پسماند

 .ائه شده استارشرايط کيفي محصول توليد شده  9به کار برده شد که در جدول  طرح اختالط

 .با شرايط متدوال جهت مقايسه نيز توليد گرديد نمونهک ي
 

 و نتايج بدست آمده پسماندطرح اختالط و جايگزيني  – 9جدول 
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شماره 

طرح 

 اختالط

درصد جايگزيني دوغاب 

 سيليس و ضايعات

درصد 

 سيمان

درصد 

 آهک

 درصد

 گچ

درصد 

پودر 

 آلومينيوم

جرم حجمي 

 خشک

 

مقاومت فشاري 

 
درصد 

 سيليس

پسماند درصد 

 کارخانه سنگ

1 55 13 16 15 0.8 0.2 515 34 

2 46 22 16 15 0.8 0.2 525 37 

3 29 39 16 15 0.8 0.2 540 24 

4 16 52 16 15 0.8 0.2 550 22 

5 0 68 16 15 0.8 0.2 552 19 

6 68 0 16 15 0.8 0.2 500 40 
 

 .شاهد و بر اساس شرايط متداول کارخانه مي باشد نمونه 6رح اختالط شماره ط

 .ليست شده است 9 نتايج بدست آمده از حالت هاي مختلف توليد در جدول

 رار دارد. طرحقدر محدوده رواداري مجاز  2و 1طرح اختالط شماره  8593بر اساس استاندارد ملي ايران شماره  و 9طبق جدول 

تخاب مناسب ان رحطکارخانه به عنوان  توليدي باالتر و نزديک بودن به شرايط کيفي محصول يفشار به دليل مقاومت 2اختالط شماره 

 گرديد.

براي هر . ستفاده شداميلي متر  100آزمونه هاي مكعبي به ابعاد  8596 مطابق با استانداردها  بلوکبراي بدست آوردن مقاومت فشاري 

در  شد.راد ( قرار داده درجه سانتيگ 100) داخل اون آزمايشگاهيساعت  24ها به مدت  شد. نمونه آمادهحالت از آزمايش سه نمونه مكعبي 

  .انجام شد 8596مطابق با استاندارد نمونه ها مقاومت فشاري تست  نهايت پس از زمان مذکور،
 

 

 نتیجه گیری  .3

 ست. نتايج آزمايشي قرار گرفتـه اسبرر مورد AAC سبک بتن در اين تحقيق، اثر استفاده از ضايعات کارخانجات سنگبري در ساخت

اي صحيح از اين  نحوه در صورتي که بتوان به .وجود دارد AAC سبک بتن نشان داده است که امكان استفاده از اين ضايعات در ساخت ها 

و ي قدمي رحيطم ت زيستالکمک کرد و هم در جهت کاهش مشك توان به صنعت سنگ استفاده کرد، هم مي سبک ضايعات در توليد بتن

 .به جلو برداشت

ي اين درصد 30 رزي. در مقادير رصد باعث کاهش شديد مقاومت گرديدد 60تا  50در مقادير  کارخانه سنگاستفاده از پودر لجن 

 التكمشردد. گ ک ها ميو اختالط باالتر از اين مقدار سبب کاهش در مقاومت بلو بدون تغيير باقي ماندتقريبا ، مقاومت فشاري ضايعات

اده از اين استفبه  منجر و ارزش معدني آنها به لحاظ محتوي سيليسها پسماندزيست محيطي ناشي از به بوجود آمدن حجم گسترده اي از 

ت توليد نوان ماده اوليه جهع به ضايعاتيكي از کاربردهاي موثر در اين حوزه، استفاده از اين نوع  .هاي مختلف گرديده استمواد در کاربرد

 .باشد مخاطرات زيست محيطي مي شده جهت کاهش هزينه توليد، کاهش مصرف سيليس و همچنين کاهش والسبک هوادار اتوکبتن 

و  ت فيزيكي، مشخصاگکارخانجات سن پسماندنشان مي دهد که بلوک بتني توليد شده با استفاده از  تايج بدست آمده از اين تحقيقن

 پسماندز ادر اين طرح  .پذير است را برآورده مي کند و توليد اين نوع بلوک بتني امكان يرانملي ا 8593مطابق با استاندارد  مكانيكي

ثر استحكام فزايش موامنجر به  خانه سنگرکا پسماندذرات  باالي ريزدانگي. جهت جايگزيني با سيليس بهره گرفته شده استکارخانه سنگ 

 .گردد ليد ميدر هزينه هاي عملياتي تو ا کاهش داده و سبب صرفه جوييفرآيند سايش ر که خود هزينه هاي بتن توليدي مي گردد
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ختالط جايگزيني که اين تحقيق انجام گرفت تاکنون طرح ا 97الزم به ذکر است؛ در کارخانه هبلكس رضوي واحد بيرجند از سال 

 ه کاهش بهايمصرف سيليس و در نتيجکارخانه سنگ انجام مي گيرد و اين جايگزيني سبب کاهش ميزان  پسمانددرصد  25 با سيليس

 تمام شده محصول مي گردد.

اهش اثرات کنداشته باشد، اما در جهت مصرف ضايعات و   AACت صنعت الشايد تاثير زيادي بر مشك سنگ استفاده از ضايعات

جموع مي توان ر مد شد. د و سبب رفع مشكل دفع پسماند کارخانجات سنگ خواهدزيست بسيار مفيد خواهد بو نامطلوب آنها بر محيط

فوايد  يعاتضايافت باز. هاي ايجاد شده بسيار چشمگيرتر از معايب خواهند بود ويژگي سنگ ضايعات بيان کرد که در صورت استفاده از

 درصد 86د خام؛ موادرصدي در استفاده از  40درصدي در انرژي؛ صرفه جويي  30: صرفه جويي ددار حفاظت از محيط زيست زيادي براي

صد صرفه در 40درصد کاهش آلودگِي منابع آب؛  76درصد صرفه جويي در مصرف منابع آبي؛  40؛ هاي زيست محيطي آلودگيکاهش 

 .جويي در استفاده از منابع

زايش و ، جرم حجمي خشک محصول افAAC سبک کارخانجات سنگ در بتن پسماندفزايش درصد ميزان جايگزيني با ابطور کلي 

 مي يابد. ول کاهشمقاومت فشاري محص
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