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چکیده
یکی از عوامل تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن ،تولید بتن می باشد .در تولید مواد اولیه بتن و همچنین در هنگام تولید بتن گاز
دی اکسید کربن تولید و منتشر می شود .بدیهی است که سیمان پرتلند یکی از پر مصرفترین مصالح در ساخت و سازها است .اما با
توجه به معایبی که در چرخه تولید و مصرف آن در بتن در محیط های مختلف وجود دارد میتوان از موادی بعنوان جایگزین آن استفاده
نمود .ژئوپلیمر بعنوان یک راهکار علمی و عملی میتوان جایگزین مناسب برای سیمان های پرتلند باشد .بتن ژئوپلیمری بواسطه کاهش
حجم ورودی دی اکسیدکربن به اتمسفر،کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی،کاهش تخریب محیط زیست را به دنبال دارد .استفاده از
ضایعات صنعتی که خود نوعی از بازیافت به حساب آمده و دست اندازی به محیط زیست را کاهش می دهد ،همه و همه در حفظ
شرایط مطلوب طبیعی برای نسل های آینده می باشد .هدف از این مقاله با انجام آزمایش بر روی بتن ژئوپلیمری با مقاومت های مختلف
به بررسی آالیندگی و همچنین قیمت بتن ژئوپلیمری نسبت به بقیه نمونه های بتن می باشد.که پس از بررسی نمونه ها به این نتیجه
دست یافته ایم که بتن ژئو پلیمری آالیندگی کمتری نسبت به بتن معمولی و بتن ژئوپلیمری بازیافتی دارد .بتن ژئو پلیمری بازیافتی
قیمت تمام شده کمتری نسبت به بتن معمولی و بتن ژئوپلیمری دارد .بتن ژئو پلیمری بازیافتی به دلیل استفاده از مصالح بازیافتی
شاخص آالیندگی بیشتری نسبت به بتن ژئو پلیمری دارد .همچنین با افزایش مقاومت بتن ،درصد آالیندگی بتن ژئوپلیمری به بتن
معمولی بسیار است .با افزایش مقاومت نمونه ها تاثیر زیادی را بر روی افزایش آالیندگی و افزایش قیمت نمونه ها مشاهده میکنیم.
همچنین با بررسی بر روی بلوک های ژئو پلیمری ،بلوک ژئو پلیمری بازیافتی قیمت تمام شده کمتری نسبت به سایر بلوک ها دارد و
این هم به دلیل استفاده از مصالح بازیافتی می باشد .بلوک های ژئوپلیمری هم به دلیل اینکه مصالح اولیه انها در طبیعت به فراوانی
یافت می شود قیمت تمام شده کمتری نسبت به بقیه بلوک ها دارد .که با بررسی نتایج فوق به این نتیجه می رسیم که استفاده از بتن
ژئوپلیمری برای حفظ و بقای محیط زیست بسیار مناسب تر است.

کلمات کلیدی :بتن ژئوپلیمری ،آالیندگی ،زیست محیط
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 .1مقدمه
مواد س یمانی یکی از اجزای اص لی تش کیل دهنده ی بتن می باش د .س یمان پرتلند پر کاربردترین ماده چس باننده ی
هیدرولیکی برای تولید بتن در دنیا اس ت .با این حال تولید س یمان پرتلند فرآیندی بس یار انرژی بر اس ت ،به طوری که برای
تولید هر تن سیمان حدود  4گیگاژول انرژی م صرف می شود .این انرژی با ا ستفاده از سوخت های ف سیلی تأمین می شود و
تولید هر تن سیمان با تولید تقریباً یک تن دی اکسید کربن همراه است ،به طوری که صنعت سیمان سهم  7درصدی در تولید
دی اک سید کربن تولید شده در جهان را دارد .هزینه های باالی انرژی م صرفی در تولید سیمان پرتلند و آالینده های نا شی از
تول ید این ماده ،منجر به تالش های فراوانی برای کاهش میزان تول ید کلینکر س ی مان پرتلند و در نتی جه یافتن موادی برای
جایگزینی آن ش ده اس ت .در این راس تا توجه ویژه ای به پوزوالن ها به عنوان جایگزین کامل س یمان پرتلند در بتن با هدف
تولید س یمان ها و بتن های ژئوپلیمری (بتن های بدون س یمان) ش ده اس ت .در این میان تولید و اس تفاده از س یمان های
ژئوپلیمری از چند دهه قبل مورد توجه عده ی کمی از دان شمندان قرار گرفته ا ست .ژئوپلیمرها به دلیل خواص ب سیار خوب و
عملکرد منا سب شان ،از اواخر قرن بی ستم به عنوان جایگزین م صالح ساختمانی مورد توجه قرار گرفتند .در دهه ی گذ شته به
دلیل کاربرد این مواد در زمینه های مختلف مهندسی ،تحقیقات گ سترده ای در این زمینه انجام شده است .ژئوپلیمرها گروهی
از مواد سیمانی مقاوم و بادوام هستند که در دمای زیر  100درجه سانتیگراد سخت می شوند.
هریز1و همکاران در سال  2017طی مطالعه مروری خود بر انواع مختلف مواد ژئوپلیمری و اثرات زی ست محیطی آنها به این
نتیجه رس یدند که در مقایس ه بین س یمان ژئوپلیمری و س یمان معمولی ،س یمان ژئوپلیمری نتایج بهتری بر محیط زیس ت
میگذارد .زیرا طی فرایند تولید ،ن صف میزان سیمان معمولی دی اک سیدکربن تولید میکند ] .[1ر شنوادی2و همکاران در سال
 2013طی مطالعات خود که در زمینه ارزیابی جایگزینی سیمان ژئوپلیمر با سیمان پرتلند در ساخت و سازها دا شتند به این
نتیجه رس یدند که بتن ژئوپلیمری عالوه بر دارا بودن محاس ن بتن س یمان پرتلندی ،ش امل مزیت های مزیت های مض اعفی
مانند انرژی تولید پایین ،دوام باال در برابر محیط های مهاجم ،پایین بودن خزش و بعض ا کاهش انقباس نس بت به بتن های
معمولی می با شد .بوا سطه کاهش حجم ورودی دی اک سید کربن به اتم سفر ،کاهش م صرف انرژی و منابع طبیعی و همچنین
کاهش تخریب محیط زیس ت را بدنبال دارد ] .[2رووت3در س ال  2012طی بررس ی های خود در زمینه چرخه عمر بتن های
ژئوپلیمری به این نتیجه رسید که کاهش در انتشار گازهای گلخانه ای برای بتن های ژئوپلیمری در مقایسه با بتن استاندارد در
درجه اول به کاهش به د ست آمده از طریق ا ستفاده از ماده چ سبنده ژئوپلیمر ن سبت داده می شود .ماده چ سبنده بتن های
ژئوپلیمری حدوداً دارای  %80شدت گازهای گلخانه ای کمتری ن سبت به مقادیر معادل با ماده چ سبنده سیمان پرتلند معمول
مورد ا ستفاده در بتن مرجع با طول م شابه ا ست ] .[3مک لالن4و همکاران در سال  2011طی مقای سه ای که از نظر هزینه و
تولید کربن محصول ژئوپلیمری و سیمان پرتلند داشتند به این نتیجه رسیدند که محصوالت ژئوپلیمری میتواند  44-64درصد
از گازهای گلخانه ای را در مقایسه با سیمان معمولی کاهش دهند ].[4
هابرت5و همکاران در سال  2011طی مطالعه خود در زمینه ارزیابی زی ست محیطی بتن های ژئوپلیمری دریافتند که وقتی
این نوع سیمان ژئوپلیمر با سیمان هیدرولیک که بر مبنای سیمان استاندارد است مقای سه می شود ،این حقیقت را آشکار میکند
که این نوع جدید از بایندر باعث کاهش چ شمگیری از گرمایش کره زمین می شود .سیمان معمولی  306کیلوگرم در هر متر
مکعب دی اکس ید کربن آزاد می کند ،در حالیکه س یمان پلیمری در هر متر مکعب  169کیلوگرم دی اکس یدکربن تولید می
1- Hariz
2- Reshnovadi
3- Rout
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کند ] .[5هاردیجیتو 1و همکاران در سال  2005طی مطالعه ای در مورد بتن ژئوپلیمری گزارش دادند که قیمت تمام شده بتن
ژئوپلیمری در متر مکعب تقرییاً برابر با بتن حاوی سیمان پرتلند میبا شد .همچنین به دلیل م سائل محیط زی ستی مربوط به
تولید سیمان پرتلند ،آینده مناسبی برای استفاده از این نوع بتن خصوصاً در صنعت بتن پیش ساخته پیش بینی کرده اند ].[6

 .2توضيح آزمايشات
مصالح مورد نیاز جهت ساخت مالت ژئوپلیمری عبارتند از سرباره ،سدیم سیلیکات (آب شیشه) ،پتاسیم هیدروکسید  10موالر
و ماسه استاندارد .نمونه ها باید در قالب مکعبی با ابعاد  50میلی متر ریخته شوند.هدف از انجام آزمایش تعیین مقاومت فشاری
یک نمونه مالت ژئوپلیمری ساخته شده با ماسه استاندارد و مواد قلیایی و سرباره است.
 .1.2روش انجام آزمايش
ابتدا  2200گرم ماسه استاندارد را جدا کرده ،سپس  900گرم سرباره را توزین می نماییم .در مرحله بعد  700گرم آب را در یک
ظرف توزین نموده و در آن نقطه عالمت گذاری می نماییم و بعد از عالمت گذاری آب موجود در ظرف را خالی می کنیم .سپس
میزان  393گرم پودر پتاسیم هیدروکسید  10موالر مورد نیاز می باشد که توزین می نمائیم.
همچنین 300گرم پودر سیلیکات سدیم (آب شیشه) و 300گرم آب را توزین می نمائیم و با هم مخلوط کرده و هم می زنیم تا
 600گرم محلول آب شیشه حاصل شود .سپس مقدار  393گرم پودر پتاسیم هیدروکسید  10موالر را در ظرف مذکور که قبال
عالمت گذاری شده بود می ریزیم و تا قسمت نشانه گذاری شده آب اضافه می کنیم و آن را هم می زنیم تا محلول پتاسیم
هیدروکسید  10موالر حاصل شود .در نتیجه ساخت محلول ذکر شده گرمای زیادی آزاد می شود.
سپس  900گرم سرباره ی توزین شده را در استانبولی می ریزیم و محلول پتاسیم هیدروکسید  10موالر را به آن اضافه کرده
و بعد محلول آب شیشه را به آن می افزاییم و با کمچه ترکیب حاصله را مخلوط می کنیم و در طی هم زدن به تدریج میزان
 2200گرم ماسه نیز به ترکیب اضافه می کنیم و بتن ژئوپلیمری حاصل می شود.
 .2.2ريختن مالت در قالب ها
قالب ها را تمیز می کنیم و روغن می زنیم و مالت ها را درون قالب می ریزیم و روی دستگاه لرزاننده قرار می دهیم .سپس
سطح فوقانی را با کاردک صاف می کنیم .بعد از یک روز ،نمونه ها را از قالب باز می کنیم و در محیط آزمایشگاه قرار می دهیم.
2نمونه را  7روزه  2 ،نمونه را  14روزه و نهایتا  2نمونه را  28روزه به صورت فشاری می شکنیم و نتایج را یادداشت می کنیم.

 .3.2انتشار دی اکسيدکربن در مواد خام
استخراج و تولید مواد خام منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می شود ،جدول زیر عوامل انتشار مورد استفاده در این مقاله را به
طور کامل شرح می دهد.

1- Hardijito
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جدول  -1میزان انتشار دی اکسید کربن به ازای موادخام
ردیف

مواد خام

عامل انتشار t co2 e/t

1

سیمان

0.904

2

سرباره

0.113

3

مواد شیمیایی (سیلیکات سدیم،
پتاسیم هیدروکسید )

1.07

4

ماسه

0.003

5

شن

0.0052

6

مصالح بازیافتی

0.0133

7

آب

0.0007

برای بدس ت آوردن آالیندگی بتن موردنظر در طرح اختالط از فرمول  1-3اس تفاده می کنیم که در این فرمول  mمیزان هر
ماده در طرح اختالط و  gانتشار دی اکسید کربن بدست آمده در هر ماده می باشد که از جدول  3-2بدست می آید.
()1
𝑖𝑔 × 𝑖𝑚 ∑ = 𝐹 𝐶𝑜2
 .4.2طرح اختالط
با برر سی بر روی نمونه های بتن معمولی ،بتن ژئوپلیمری و بتن ژئوپلیمری بازیافتی جدول طرح اختالط زیر ارائه می گردد ،در
ضمن در جداول ارائه شده حروف  Aنشان دهنده مقاومت  5مگاپاسکال ،حروف  Bنشان دهنده مقاومت  10مگاپاسکال ،حروف
 Cن شان دهنده مقاومت  15مگاپا سکال ،حروف  Dن شان دهنده مقاومت  20مگاپا سکال ،حروف  Eن شان دهنده مقاومت 25
مگاپاسکال و همچنین اندیس  1برای بتن ژئوپلیمری ،اندیس  2برای بتن ژئوپلیمری بازیافتی و اندیس  3برای بتن معمولی می
باشد.
 .5.2روش ساخت
ابتدا محلول قلیایی را وز ن ک شی نموده و در میزان آب محا سبه شده حل می کنیم تا به موالریته مد نظر خود بر سیم سپس
وزن ک شی م صالح از قبیل ما سه و سرباره را انجام می دهیم .و سپس اختالط م صالح را آغاز می کنیم .ابتدا ما سه را در ظرف
اختالط می ریزیم و محلول های قلیایی را به آن ا ضافه می کنیم و هم می زنیم و در آخر میزان سرباره ی سنجش شده را به
آن اض افه می کنیم و هم زدن را ادامه می دهیم تا زمانی که عمل ژئوپلیمرازیس یون انجام گیرد .پس از آن مالت مد نظر را در
داخل قالب  5*5می ریزیم و پس از  24س اعت قالب را باز می کنیم و آن ها را در ش رایط عمل آوری مد نظر قرار می دهیم و
پس از سپری شدن مدت مد نظر آزمایش مورد نیاز را انجام می دهیم.
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شکل  -1نمونه های بتن ژئو پلیمری ساخته شده

شکل  -2نمونه بتن ژئوپلیمری بازیافتی شکسته شده
 .4.2نمونهها
در این تحقیق از انواع ابعاد و اندازه و اشکال قالب برای تست های مختلف به شرح زیر استفاده شده است.
مقاومت فشاری:
قالب مکعبی با ابعاد 10×10 :سانتی متر.
مقاومت کششی دو نیم شدن:
قالب استوانه ای با ابعاد 15×30 :سانتیمتر.
مدول االستیسیته:
قالب استوانهای با ابعاد 15×30 :سانتی متر.
 .5.2بتنريزی قالبها و عملآوری نمونهها
قبل از بتنریزی قالبها به طور مناس ب تمیز ش ده و س طح آن به منظور جلوگیری از چس بیدن بتن به قالب به روغن
آغ شته گردید .سپس قالبها برای هر یک از طرحهای اختالط بتنریزی شدند .بعد از  24ساعت قالبها باز شده و نمونهها
درون حوضچه آب به مدت  28 ،7و  56روز عملآوری شدند.
.3

جداول و نمودار های نتيجه گيری

 .1.3جدول آاليندگی
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جدول  -2کل آالیندگی

بتن ژئوپلیمری
بازیافتی

بتن ژئوپلیمری

بتن معمولی

مقاومت

57/01

51/34

188/15

5

63/86

58/71

233/35

10

75/16

70/3

278/02

15

88/49

83/22

305/37

20

113/28

108/02

305/38

25

شکل  -3نمودار کلی بررسی آالیندگی

با توجه برر سی نمودار  1به این نتیجه می ر سیم که شاخص آالیندگی بتن های معمولی ،بتن ژتوپلیمری و بتن ژئوپلیمری
بازیافتی که در رده های مقاومتی مختلف بر ا ساس مقدار م صالح ت شکیل دهنده در طرح اختالط بد ست آوردیم برای بتن های
غیر سازه ای کمتر و برای بتن های سازه ای بیشتر بدست آمده است ،.که طبیعی است برای بتن های معمولی بر اساس استفاده
از مقدار سیمان در رده مقاومتی نمودار تغییر می کند و برای بتن های ژئوپلیمری ا ستفاده از مواد شیمیایی بی شترین تاثیر را
روی نمودار می گذارد و این نس بت برای بتن های ژئوپلیمری بازیافتی با کمی تغییرات مش خص ش ده که همانند بتن های
ژئوپلیمری می باشد.
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 .2.3جدول قيمت
جدول - 3کل قیمت

بتن ژئوپلیمری
بازیافتی

بتن
ژئوپلیمری

بتن معمولی

مقاومت

530500

621500

651000

5

581300

665800

716250

10

620000

698000

751500

15

707600

792100

790650

20

913700

998200

790750

25

شکل -4نمودار کلی بررسی قیمت

در نمودار کلی بررس ی قیمت ،هر س ه بتن با اختالف کمی با هم تولید می ش وند ،اما در بتن های غیر س ازه ای ،بتن های
معمولی قیمت بیشتری نسبت به دو بتن دیگر دارند ولی هرچقدر به سمت بتن های سازه ای می رویم ،افزایش قیمت بتن های
ژئوپلیمری را مشاهده می کنیم و آن هم به دلیل استفاده از مواد شیمیایی است،که در قیمت تمام شده بتن تاثیر می گذارد.
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 .3.3جدول درصد آاليندگی
جدول  -4درصد آالیندگی کلی

نسبت شاخص آالیندگی
بتن ژئوپلیمری بازیافتی
به بتن ژئوپلیمری

بتن ژئوپلیمری به
بتن معمولی

مقاومت

ردیف

0/9005

0/2729

5

A

0/9194

0/2516

10

B

0/9353

0/2529

15

C

0/9404

0/2725

20

D

0/9536

0/3537

25

E

شکل  -5نمودار نسبی شاخص آالیندگی بتن ژئوپلیمری بازیافتی نسبت به بتن ژئوپلیمری
همانطور که مشاهده می شود نسبت آالیندگی بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن ژئوپلیمری بازیافتی به نسبت پایین تر می باشد؛
اما با افزایش مقاومت این مقدار کمتر می شود و درصد آالیندگی دو بتن نزدیک هم می شود.
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شکل  -6نمودار نسبی شاخص آالیندگی بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن معمولی

همانطور که مشاهده می شود نسبت آالیندگی بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن معمولی به نسبت خیلی پایین تر می باشد؛
البته مشاهده می شود با افزایش مقاومت نیز این مقدار تغییر خاصی نمی کند.
 .4.3جدول درصد قيمت
بعد از بررسی آالیندگی بتن های مورد نظر ،حال به بررسی قیمت در بتن های مورد نظر می پردازیم.

جدول  -5کل درصد قیمت

بتن ژئوپلیمری بازیافتی به
بتن ژئوپلیمری

بتن ژئوپلیمری
به بتن معمولی

مقاومت

ردیف

0/8536

0/9547

5

A

0/8731

0/9296

10

B

0/8883

0/9288

15

C

0/8933

1/0018

20

D

0/9153

1/2623

25

E
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شکل  -7نمودار نسبی قیمت بتن ژئوپلیمری بازیافتی نسبت به بتن ژئوپلیمری

همانطور که مشاهده می شود نسبت قیمت بتن ژئوپلیمری بازیافتی نسبت به بتن ژئوپلیمری به نسبت پایین تر می باشد؛
اما با افزایش مقاومت این مقدار کمتر می شود و قیمت دو بتن نزدیک هم می شود.

شکل  -8نمودار نسبی قیمت بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن
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همانطور که مشاهده می شود قیمت بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن معمولی تا مقاومت  15مگاپاسکال به نسبت پایین تر می
باشد و در مقاومت  20مگاپاسکال این مقدار تقریبا برابر و در مقاومت  25مگاپاسکال قیمت بتن ژئوپلیمری نسبت به بتن معمولی
بیشتر می شود.
 .5.3جدول قيمت بلوک
جدول  - 6مقایسه بلوک های بتن معمولی ،بلوک  ،aacبتن ژئوپلمیری و بتن ژئوپلمیری بازیافتی در مقاومت  3.5مگاپاسکال

قیمت یک مترمکعب (ریال)
بلوک ژئوپلیمری بازیافتی

بلوک ژئوپلیمری

بلوک aac

بلوک معمولی

مقاومت

577500

668500

893500

729500

3.5

شکل  -9مقایسه بلوک های بتن معمولی ،بلوک  ،aacبتن ژئوپلمیری و بتن ژئوپلمیری بازیافتی در مقاومت  3.5مگاپاسکال

در مقایسه بلوک ها دو نوع بلوک بتن معمولی و بتن اتوکالو شده را با بلوک ژئوپلیمری با مقاومت های یکسان مقایسه کردیم
و همانطور که در نمودار مشاهده می کنید قیمت تمام شده بلوک ژئوپلیمری کمتر از دو بلوک دیگر بوده است و همانطور که در
نمودار مشاهده می کنید قیمت تمام شده بلوک ژئوپلیمری بازیافتی نسبت به بلوک ژئوپلیمری کمتر بوده است و توانسته ایم
بخشی از ضایعات ساختمانب را به چرخه تولید برگردانیم.
.4

نتيجهگيری

همانطور که در بخش سوم م شاهده شد سه نمونه بتن معمولی بتن ژئو پلیمری و بتن ژئو پلیمری بازیافتی مورد معرفی قرار
گرفتند و از لحاظ در صد آالیندگی و برآورد قیمت م صرفی مورد برر سی قرار گرفتند در این ف صل به نتیجه گیری آزمای شات
انجام شده و پی شنهادات برای پی شرفت هرچه بی شتر و بهتر بتن ژئوپلیمری خواهیم پرداخت .شاخص آالیندگی بتن ژئوپلیمری
بین 25تا  40درصد بتن معمولی و 90تا  96درصد بتن ژئو پلیمری بازیافتی است .قیمت تمام شده بتن ژئوپلیمری بین  90تا
 130درصد بتن معمولی وقیمت تمام شده بتن ژئوپلیمری بازیافتی  85تا  95درصد بتن های ژئوپلیمری می باشد .در ارزیابی
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80 س اخت بلوکهای ژئوپلیمری با اس تفاده از طرح اختالط مذکور نش ان داد که قیمت تمام ش ده بلوکهای ژئوپلیمری حدود
 هر چقدر.درصد بلوک معمولی و بلوک های ژئوپلیمری بازیافتی قیمت تمام شده کمتری نسبت به بلوک های ژئوپلیمری دارد
 لذا بهترین.مقاومت نمونه ها بی شتر با شد تاثیری بر افزایش آالیندگی و افزایش قیمت در بلوکهای ژئوپلیمری م شاهده می شود
.حالت استفاده از بتن های ژئوپلیمری در قطعات غیرسازه ای است
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