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 خالصھ

مخلوط نمودن خاك با  با باید و دننیست مطلوب کامال�  محل احداث پروژه ھا ، خاكھای عموما� 
 مصرف روي بر اخیر تحقیقات ھاي سال شود.  مواد دیگر خصوصیات مكانیكي آن اصالح

 این موارد از یكي. است داده اختصاص خود بھ را ھنگفتي ھایگذاری سرمایھ ، ضایعات
 .است خاك بھبود رفتار در ضایعاتی شیشھ ھای خرده از كارگیري بھ ضایعاتي، مواد مصرف

ده است کھ نشان انجام ش یطیمح ستیو ز یکیژئوتکن یھا ایشاز آزم یمجموعھ گسترده ا
 مناسبی برای نیگزیبھ عنوان جا ضایعاتی شیشھ خردهاستفاده از  لیپتانسدھنده 

یھ ثانو یمانیبھ عنوان مواد س شھیش عاتیشده ضا ابیآس وپودر حاصل ازسنگدانھ ھا 
 یو مقاومت برش یکیدرولیھ تی، ھدااز لحاظ ضایعاتی شیشھ خرده خصوصیاتبرتری .است

میزان سازگاری این  ی می باشد.نیگزیجا از اھداف این یعیطب یھا سنگدانھ نسبت بھ
  نحو بھسازی با محیط زیست نیز مورد بررسی قرارمیگیرد.

 
 زیست ، محیط شھیش عاتیضا خردهضایعاتی،  شیشھ آسیاب شده ،پودر بھسازیلیدي: کلمات ک

 
 
  مقدمھ-1
 

الزم را برآورده نمی کنند و  خصوصیات مكانیكيمعموالخاک محل احداث پروژه ھا  
کھ یکی از قدیمترین این  اصالح نمودباید با اعمال تغییراتی این خصوصیات را 

 سیمان-خاك مخلوط Amies میالدي 1917 سال در بار نخستینبا سیمان است.بھسازی ،روش ھا
 میالدي 1922 سال در وي از پس و رساند ثبت بھ آمریکا دلفیاي فیال در اختراع یک عنوان بھ را

 اداره میالدي 1932 سال در آن متعاقب و آیووا و جنوبی داکوتاي ایالت ھاي بزرگراه سازمان

                                                
 
1
 دانشجوی دکترا 

2
 استادیار 

3
 خاک و پی دانشجوی کارشناسی ارشد 

4
 خاک و پی دانشجوی کارشناسی ارشد 
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 کار بھ ھا بزرگراه احداث و ھا جاده مسیر تثبیت در را مخلوط این جنوبی کارولیناي راه
 از یکی سیمان از استفاده با خاك بھسازي و تثبیت کھ نکتھ این با توجھ با .[1] تگرف

 و دیگر افزودنی ماده بردن کار بھ فکر لذا باشد، می خاك بھسازي روشھاي ترین پرھزینھ
 و شده تثبیت خاك خصوصیات بودبھ جھت بھسازي نوع این در آن از استفاده و جایگزینی

 ھا ھزینھ کاھش متعاقبا�  و مصرفی سیمان کردن کم ھمچنین و مقاومتی پارامترھاي افزایش
 ژئوتکنیکی با توجھ بھ اینکھ پارامترھای.است بوده ژئوتکنیک مھندسان توجھ مورد

دارند باید موادی را جایگزین کرد کھ بدون خطرات زیست محیطی  اھمیت باالترین
شود. در سالیان اخیر  نیزن بھبود خصوصیات ژئوتکنیکی سبب کاھش ھزینھ ھا ضم

 در ھمین راستاضایعات شیشھ توجھ مھندسین ژئوتکنیک را بھ خود معطوف داشتھ است.
 ریز سنگدانھ یبرا ینیگزیجا عنوان بھ یا شھیش یھا سنگدانھ] 2[ ھمکاران و پلی

بتن  یفشار مقاومت مدت دراز درمشاھده کردند   آنھا،دادند قرار یبررس مورد
 از گزارش[3]دھیر و ریدا. می باشد معمولی مخلوط از تریشب ی ضایعات شیشھ حاو

-C-S ( ثانویھ کلسیم سیلیکات ھیدرات بھ منجر کھ شھیش یپوزوالن واکنش وقوع
H(خو و انیشا. دادند معمولی مخلوط با سھیمقا در یا شھیش یحاو مخلوط در باالتر 
 و سنگدانھ عنوان بھ استفاده لیپتانس شھیش عاتیضا کھ دندیرس جھینت نیا بھ ]4[

 پوزوالن نیگزیجا تواند یم بالقوه طور بھ کھ را دارا می باشد بتن در پوزوالن
 .شود بتن در سیلیس و یباد خاکستر مانند یسنت

 سایر ھمچنین و فسیلي منابع بودن محدود كھ معتقدند متخصصین از بسیاري امروزه
بھ  كھ جمعیت افزایش بھ توجھ با دارند، وجود ما پیرامون دنیاي در كھ ديموا

 است شده امر این سبب مجموعا است برده باال را مصرف براي تقاضا نرخ خود دنبال
 بیشتر تالش اساس ھمین بر یابد كاھش توجھي قابل مقدار بھ منابع این میزان كھ

 بخشھاي در تولیدي ضایعات از كھ تاس شده معطوف نكتھ این بھ نیز جھان كشورھاي
 بر عالوه طریق این از تا باشند داشتھ را برداري بھره بیشترین جامعھ مختلف

 نیز کمتر می ھزینھ ھا و آسیب ھای زیست محیطی منابع و ذخایر از كمتر برداشت
 استفاده ،می دھند  لیتشک ھا دانھسنگ را بتن حجم  70% حدود کھ آنجا از شود.

ی در توجھ قابل ریتاث تواند یم یافتیباز سنگدانھ عنوان بھ شیشھ  ضایعات از
.در این مقالھ بھ بررسی مھم ترین ی این کره خاکی محسوب شودطیمح ستیز عملکرد

مینھ بیان زپارامترھای ژئوتکنیک وبرخی معایبی کھ در پژوھش ھای اولیھ در این 
 شده است می پردازیم.

 

ی  شیشھ و خرده شیشھ ھا آسیاب شده پودر ن باابررسی خواص اختالط سیم-2
 ضایعاتی

 
 مقاومت فشاری-2-1
 

 شیمیایی حملھ بھ کھ ، است ملکولی ریخت بی شکل دارای و سیلیس از اشباع شیشھ
 با ییایمیش واکنش یط رطوبت مجاورت در است و حساس ھیدراتھ بتن قلیایی محیط در
کھ این خود  دآور یم وجود بھ یمانیس تیخاص با ییھا بیترک میکلس دیدروکسیھ

نشانده پتانسیل استفاده از آن بھ عنوان مواد پوزالنی و جایگزین جزیی از سیمان 
 بھ باید بتن در دیمف ییایمیش یھا واکنش عیتسر یبرا شھیش ضایعات می باشد.

 و بیشتر ھیدراتاسیون ، باشند ریزتر سیمان ذرات ھرچھ شوند آرد کرویم ذرات اندازه
 ترکیب مقاومت افزایش بھ امر این و میشود انجام دراز سالیان تا حتی تر طوالنی مدت براي

 یھا مخلوط یفشار مقاومتتحقیقاتی کھ بر روی .[5] گردد می زمانگذشت   با سیمانی
 بھ شیشھ پودرضایعات و یا بدون سنگدانھ ھای شیشھ ضایعات بھ ھمراه با یبتن

 مربوطھ یبتن ی مشابھھا مخلوط از تر نییپا ،مانیس یبرا یجزئ ینیگزیجا عنوان
 (مثالسن و با افزایش .) استروز 14روزھای اولیھ(مثال سن در شیشھ پودرضایعات بدون

 صورت آھستگی بھ پوزوالنی واکنش کھیی آنجا از .[6] دوشمی معکوس روند نیا )روز 56
مقاومت  ھستھممتد و آ رشد کھ باشد می کند مقاومت کسب و تولید سرعت اینربناب میگیرد

 نمایان بتن در را پوزوالنی واکنش مثبت اثر وضوح بھ در نمونھ ھای آزمایشگاھی
 بھ بادی خاکستر مانند یسنت یمانیس مکمل موادالف برخی از خبر  شھیش .سازد می
 ضایعات  بیترک ونشان میدھدکھ دکن نمییجاد ا ییایمیش بیترک در گسترده راتییتغ
 نیبھ ھم . ]7[ کمل سیمانی مورد استفاده قرار گیردبھ عنوان م می تواند شھیش

 یشود و مقاومت ھا یتر م یطوالن شیشھ ای یھا مانیس ییو نھا ھیاول رشیگ لیدل
 .ابدی ی) کاھش مپودر شیشھدرصد (بستھ بھ درصد  15تا  5حدود  زانیمھ ب ھیاول

مثبت است  نکتھ کیاز موارد  یاریدر بس ییو نھا ھیاول رشیزمان گ شیھر چند افزا
 بافت آزمایشات.مشكل مطرح گردد کیکارھا ممکن است بعنوان  یاما در برخ
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 مخلوط یک تواند می شیشھ پودر ضایعات کھ است این دھنده نشان)1(شکل میکروسکوپی
  .[8] ببخشد بھبود را بتن دوام خصوصیات و کند تولید تر متراکم

  
 

 پودر حاویسیمان  % سنگدانھ شیشھ ای بدون وبا30نمونھ حاوی 2در  بتنتراکم مقایسھ   -1شکل
   شیشھ

 
 سطح بھ آنھا مھاجرت و حل قابل مواد و کلسیم ھیدروکسید شدن حل دانید می کھ ھمانطور

 در آزاد بصورت کھ آبی آن بر عالوه .دارند بتن در خالی ھای فضا تشکیل در زیادی نقش بتن
پودر .آید وجودھ ب بتن ذرات بین در خالی ھای فضا شودکھ می باعث نیز،دارد وجود بتن

 و دھند H-S-C ژل تشکیل داده و نشان کلسیم واکنش ھیدروکسید با توانند می شیشھ ضایعات
 کاھش ، سیمان دانستیسیتھ افزایش موجب و کنند جلوگیری سطح بھ حل قابل ترکیبات فرار از

 در و شود می بتن اومتمق افزایش بھ منجر خود خالی فضاھای کاھش.شوند بتن خالی فضاھای
 کاھش با  بتن دوام و باشد داشتھ بتن مقاومت روی بر مطلوبی اثرات تواند می مدت دراز
این  مقاومت فشاری بعد از تعدادی سعی و خطا بتن جھت .دوشبھتر فرج و خلل این

رسید( در حالی کھ از مقدار زیادی شیشھ Mpa  32مقاومت   کھ بھتھیھ شدمخلوط 
فاده شده است). برای مصارف غیر سازه ای کھ مقاومت کمتری مورد بازیافتی است

می توان استفاده  (روان کننده) نیاز است از ھمین مخلوط بدون کاھش دھنده آب
 .کرد

 
 
 ھدایت ھیدرولیکی-2-2
 
در پروژه ھای ژئوتکنیکی کھ نیاز بھ زھکشی داریم از مھم ترین پارامترھای  

مینھ توسط زبا توجھ بھ تحقیقاتی کھ در این  .تھدایت ھیدرولیکی اس ،سنگدانھ

5102ھدایت ھیدرولیکی ،ھمکاران انجام دادند و کنی   سنگدانھ ھای بازیافتی برای
نفوذپذیری  متوسط و طبقھ  عنوان بھ ، طبقھ بندی ترزاقیوردند .کھ بر طبق آ بدست

 1998 ،وارتمنبا نتایج  ھمشاب است.کھ شده بندی طبقھ خوب زھکشی ویژگی ، بندی ھد
CWC سنگدانھ ھای بازیافتی  بھتر ھدایت ھیدرولیکیویژگی  این.[9] دیسفانی است و
ی کھ احتیاج بھ یمکانھا را براینھا ازآ پتانسیل استفاده،طبیعی ھای سنگدانھ از

 . بابیشتر نشان میدھد زھکشی پتو ھای حائل، دیوارھای پشتزھکشی داریم مثل 
 ،زمان حائل دیوارھای پشت در زھکشی بھ منظور شده بازیافت شیشھ زا استفاده

باعث کاھش فشار وارد  نتیجتا کھدھد می کاھش را دیوار پشت در انباشتھ آب زھکشی
 .[10] شده است دیواره ھابر 

 
 
 وزن مخصوص و حداکثر وزن مخصوص خشک-2-3
 

است در نتیجھ  شیشھ زا کمتر یگو سنگدانھ ھای سن مانیس مخصوص جرماز آنجایی کھ 
 توسط kN/m3 2.49-2.52 کھ.باعث می شود بتن حاصل دارای وزن مخصوص کمتر باشد

FHWA (1998)، [11] و kN/m3 2.49 توسط CWC (1998) است.از مزایای این  شده گزارش
 ھای ضایعات سنگدانھویژگی وبا توجھ بھ خصوصیات گفتھ شده در ھدایت ھیدرولیکی 

 .می باشد را دارا حائل خاکریز دیوار عنوان بھ فاده از آناست ، پتانسیلشیشھ
 فشار کاھش باعث طبیعی ھای سنگدانھ بھ نسبت شده بازیافت شیشھ تر پایین چگالی
 بھ مقرون طرح یک بھ منجر تواند می کھمی شود حائل دیوارھای پشت بھ شده اعمال
 با مانیس از یبخش ینیگزیجا البتھ، شود حائل دیوارھای برای تر صرفھ

 توان یم را نیا .است شده بتن یچگال شیافزا سبب با گذشت زمانشیشھ  پودرضایعات
 ، ددا نسبت بتن در شیشھ پودرضایعات از یپوزوالن واکنش C-S-H بھ CH لیتبد بھ
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 )24 .2( CHاز باالتر یحدود تا) 2.6-2.3 محدوده از( C-S-H حاصل مخصوص وزن کھزیرا 
 .[12] است

استاندارد انجام گرفتھ بر روی نمونھ ھای بتنی با درصدھای مختلف  تراکم آزمایش
 شیشھ مقدار افزایش با نشانده این است کھ)2( خرده شیشھ ضایعاتی مطابق با شکل

 یابد می افزایش ماکزیمم خشک مخصوص وزن مقدار و یابد می بھینھ کاھش رطوبت مقدار
وزن مخصوص خشک  افزایش بھ منجر رطوبت ، افزایشبا صرف نظر از انقباص اولیھ.[13]

 ،کھ کشش را داریم مخصوص وزن  و بعد از آن کاھش شودمی بھینھ تا مقدار رطوبت
 تر پایین رطوبت در خشک مخصوص وزن کاھش برای اصلی دلیل آب حفره ای مویینگی

 بھ کمتر حساسیت از منحنی آزمون تراکم سنگدانھ ھای خرده شیشھ شاھد .[14]است
 را نمونھ عامل این و می باشد طبیعی سنگدانھ ھای با مقایسھ در رطوبت تغییر
 و پایدارتر تراکم رفتار ژئوتکنیک کاربردی ھای برنامھ در کھ سازد می قادر

نمونھ  برای آمده دست بھ خشک چگالی حداکثر . مقادیررا نشان دھدکارآمدی بھتر 
 طبقھ طبیعی سنگدانھ ایبر مقادیر از کمتر15% -10%با سنگدانھ ھای بازیافتی  ھای

 شیشھ از کمتر وزن مخصوص از ناشی احتماال کھ [15] است نمونھ ھای مشابھ بندی
 ھای تراکم نمونھ آزمون نتایج .طبیعی است سنگدانھ با مقایسھ در شده بازیافت

 kN/m3 را خشک وزن مخصوص حداکثر محدودهمشابھ، ھای پژوھش در بازیافتی ای شیشھ
در این موضوع اینگونھ بر می آید کھ با استفاده از ،ده اندبیان کر 16.6-16.8

 ماکزیمم خشک مخصوص وزن افزایش بھینھ و رطوبت کاھش مقدار ،شاھدضایعاتی  شیشھ خرده
 یم.می باش

 

 

سیمان و درصدھای مختلف سنگدانھ  درصد 7 و 5 با شده تثبیت خاك بھ مربوط تراکم نمودارھاي- 2شکل 
   ھای شیشھ ای

 
 
 اومت برشیمق-2-4
 

 تحمل برای ای سنگدانھ مواد رفتار بینی پیش برای خوبی مبنای یک برشی مقاومت
مستقیم  برش دیسفانی و ھمکارانش در آزمون.دینامیکی است یا و استاتیک بارھای

 و پاسکال کیلو 240-60 پاسکال، کیلو 120-30 نرمال تنش پی در پی ھای محدوده سھ
است،را  متوسط تا عمق کم مربوط بھ فشار سربار کھ است کیلو پاسکال 120-480

 .مورد بررسی قرار دادند )3 (مطابق شکل
نشان دھنده  و است افقی شکل تغییر مقابل در برشی تنش رفتار نمودار) a3(شکل

 بھ یابد تا می افزایش برشی  تنش آن در کھ تنش سطوح تمام برای یکسان الگوی
 بین تفاوت; تنش برشی افزایش با .ی یابدم کاھش آن از پس و مقدارش رسیده اوج
 .می شود بزرگتر برشی تنش اوج و مانده باقی برشی تنش
نمونھ شیشھ  افقی شکل تغییر مقابل در عمودی شکل دھنده تغییر نشان )b3(شکل

آزمایش  آغاز در انقباض اثر .است متراکم ماسھ رفتار مشابھ کھ است بازیافتی
 نرمال، تنش افزایش ھمچنین با،شود می تر وسمحس نرمال تنش سطح افزایش با

  .شود می کمتر اتساع رفتار
 تفاوت برشی ماکزیمم، افزایش تنش با داده می شود کھ نشان،تنش  افزایش با

 برش آغاز در انقباض ،اثرایجاد میشود و ماکزیمم نھایی برشی تنش بین بیشتر
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 ماسھ ھا بیشتر شبیھ نمونھ رفتار کھ است، بیشتر تنش نرمال با نمونھ برای
 .می باشدمتراکم 

 
 زمایش برش مستقیمآنتایج - 3شکل

 
 
 

 
   زاویھ اصطکاک داخلی سنگدانھ ھای بازیافتی - 1جدول 

 )(d  

)kPa 120–30(n  45–47 

)kPa 240–60(n  42–43 

)kPa kPa 480–120(n  40–41 

 
 

 کیلو 480 بھ 30 از نرمال تنش میزان افزایش با ، دھد می نشان )1( جدول
 .یابد می کاھش داخلی اصطکاک پاسکال زاویھ

 پژوھش در موجود مقادیر بھ مشابھ )1( جدول در شده گزارش داخلی اصطکاک زاویھ 
 53-51 ھمچنینوارتمن و ھمکاران، توسط آمده دست بھ درجھ 63-47 جملھ از مشابھ ھای

 .است شده گزارش CWC 1998 درجھ توسط 53-49 و FHWA 1998 سطتو آمده دست بھ  درجھ
از آنجایی کھ یکی از مھمترین پارامترھای طراحی ژئوتکنیکی،مقدار زاویھ 

ضایعاتی کھ،بھ  ی شیشھ ھای سنگدانھ ھاداخلی است کھ با بھبود آن توسط  اصطکاک
د نشان می از خو بندی شده  دانھ خوب ماسھ سبب آن الگوی رفتاری مشابھ نمونھ

 ند جایگزین مناسبی از دیدگاه ژئوتکنیکی محسوب شود.امیتو لذادھند،
 
 
 جذب-2-5
 

 یم یادیز حد تا آب جذب کاھش .است شده سخت بتن دوام مھم یھا شاخص از  آب جذب
 یھا طیمح در بتن عمر شیافزا و عملکرداثرات زیان بار  باعث مدت دراز در تواند
نجا کھ جذب آب توسط سنگدانھ ھای ضایعات شیشھ بھ وضوح از آاز.شود مھاجم

 بتن ی شدگ معوج انقباض شیافزا سنگدانھ ھای طبیعی کمتر است.کھ این ویژگی سبب
 .می شودی افتیباز سنگدانھ با  شدن خشک از یناش

 شیشھ پودرضایعات با مانیس از یبخش نیگزیجا کھ ندداد نشانو ھمکاران  سروشیان
 از بتن آب جذب شده و یافتیباز سنگدانھ با بتن آب جذب از یتوجھ بلقا کاھشسبب 

 آب بھ سیمان نسبت دو ھر در مانیس از یجزئ ینیگزیجا عنوان بھ شیشھ پودرضایعات
کھ میتواند با میزان آب کمتر ابدی یم کاھش یتوجھ قابل زانیم بھزیاد  و کم

 یرو بر یدیمف اثر تواند یم شیشھ پودرضایعات .نیاز واکنش الزم را تامین نماید
 داخل در آن حضور ناشی از کھ .باشد داشتھ یافتیباز سنگدانھ با بتن ساختار زیر
 شامل و متخلخل اریبس کھ ،است  شده افتیباز یھا دانھ بھ دهیچسب دراتھیھ مانیس

 یپوزوالن واکنش یبرارا  طیشرا و است میکلس دیدروکسیھ از یادیز نسبتا غلظت
ی گیینمو منافذ اصالح ھ وسیلھب دیمف اثرات فراھم می کند و سببیشھ ش پودرضایعات
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 در یدیکل نقششیشھ  پودرضایعات این کاھش جذب آب در تر کیب، جھینت در .می شود
 بازی میکنند. یافتیباز ھای  سنگدانھ با تیفیک بھبود

 
 
 (سرطان بتن) یلیسسی - ییایواکنش قل-2-6
 

 را ایعات شیشھ بھ عنوان سنگدانھ ھاضنکردن شاید بتوان دلیل اصلی استفاده 
 غنی طبیعت داشتن خاطر بھ شیشھست .نادی در بتن لیسسی-ییایواکنش قلتشکیل 
 قلیایی شرایط تحت شیمیایی حملھ بھ نسبت دارای حساسیت متبلور غیر ساختار و ازسیلیس

 گیری شکل اعثب تواند می شیشھ روی شیمیایی حملھ این .باشد می ھیدراتھ سیمان در شدید
 ژل این.دھد می نشان بتن ترکیب در را ژل این ایجاد از ای مونھن )4(لشک.[16]گردد ASR ژل
 اینکھ شود،مگر بتن ھنگام زود خوردگی ترک باعث تواند می، پذیربوده انبساط کھ

 می احتیاطی اقدامات چنین .گیرد صورت آن کنترل یا کاھش برای الزم احتیاطی اقدامات
 یا فوم بادی،سیلیکا خاکستر قبیل از پوزوالنی مناسب مواد نمودن اضافھ لشام تواند
 .باشد می بتن در مناسب نسبت بھ بلند ھای کوره ھای تفالھ

 

 
 شیشھ ذرات حاوی بتن در ASR  ژل تشکیل -4شکل

 
 بیشتر بتنی مالت در شیشھ میزان چھ ھر دھد می نشان مختلف آزمایشات در شده حاصل نتایج
 شده تھیھ معمولی بتن مالت انبساط )5( شکل .گردد می بیشتری انبساط ایجاد جبمو باشد

 .دھد می نشان شیشھ ضایعات درصد بھ توجھ با را

 
 بتن انبساط بر شیشھ ضایعات میزان تاثیر -5شکل

 
 زیبتن ن یو فرو پاش یباعث افت مقاومت فشار ادیواکنش عالوه بر انبساط ز نیا
موجود در  یسیلیس یھایبر کان ییایقل یدھایدروکسیواکنش با حملھ ھ.شودیم

ژل از نوع نرم کننده  نیدھد . ا یم لیتشک ییایشود و ژل قل یسنگدانھ ھا شروع م
 یشده است و لذا فشارھا احاطھ مانیس ریژل توسط خم نیچون ا باشدینا محدود م

 یم مانیس ریخم دنیباعث انبساط و از ھم پاش تیکھ در نھا ندیآ یبوجود م یداخل
 پیشگیری باید منظور ھمین بھ. باشدمی  خطرناک بسیار بتن پایداری کھ برایگردد

 تواند می مناسب پیشگیری. شود انجام واکنش این اثر کردن کمتر جھت در مناسبی
 آھن کوره ،سرباره ھوایی خاکستر: مانند مناسب پوزوالنی ماده یک از استفاده با

اكثر . گیرد انجام بتن مخلوط در مناسب تنسب با سیلیس میکرو یا و گدازی
مقاومت بتن در  ھستندپوزوالنھاي طبیعي و مصنوعي از جملھ خاكستر بادي قادر 

افزایش داده و تركھاي انبساطي ناشي از این فعل و  را  مقابل این پدیده
انفعاالت را تا حدود یك پنجم كاھش دھند. تاثیر خاكستر بادي در تقلیل یا 

موجود در خاكستر و ریز دانگي آن بستگي  یھا پدیده بھ میزان قلیایيافزایش این 
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 پوزوالنی خواص تواند می شیشھ پودر کھ دارد وجود نیز تصور این اگرچھ. [17]دارد
 ھای دانھ توسط یلیسسی - ییایقل واکنش انجام و اثرات از و دھد نشان خود از را

 در سدیم کربنات زیاد مقدار،ستنگرانی اینکھ ممکن ا وجودولی کند جلوگیری شیشھ
 فعال ھای سنگدانھ تحریک یا و مالت مدت طوالنی انبساط باعث %)13حدود( شیشھ

 از ترس بدون تواند می پودر ضایعات شیشھ کھ دھد می نشان مطالعات .شود مخلوط
پودر ضایعات  مثبت اثر دھنده نشان امر شود. این استفاده آن زیانبار اثرات
 انبساط از تواند می بتن در شیشھ پودر مصرف .است بتن دوام بھبود در شیشھ

 مقاومت بھبود ھمچنین. کند جلوگیری فعال ھای سنگدانھ حضور در یلیسسی - ییایقل
 ، شیشھ پودرضایعات حضور کھ می شود مشاھده.است چشمگیر بتن و مالت در شیشھ پودر

 منجر میگردد. یلیسسی - ییایقل انبساط سرکوب بھ
 
 
 رزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادیا-2-7
 

 وضعیت  صنعت و پیشرفت از جملھ  محاسن داشتنبر عالوه شدن صنعتی بھ کشورھا گرایش
 را صنعتی تولیدات از ناشی مانده بجا ضایعات افزایش جملھ از ،مشکالتی کشورھا اقتصادی

 بوجود زیست محیط بھ راجع را بزرگی معضالت امر این بھ توجھ عدم کھ.است آورده ارمغان بھ
 . باشد می ای شیشھ محصوالت از مانده بجا ،ضایعات ضایعات این جملھ از .ه استآورد
کھ باید مسافت زیادی طی شود تا بھ محل مناسب برای  زبالھ دفن یھا محل شیافزا
 ھمچنین فضای با صرف ھزینھ برای انتقال زبالھ ھا ھمراست. کھنھا برسندآ دفن

 دیگری مصارف برای تواند می فضا این و است توجھ قابل دفن یبرا استفاده مورد
 عملیات مصرف آن برای انرژی باالی ھزینھ بھ توجھ با امروزه.شود برده کار بھ

 از را بھینھ انرژی،استفاده مصرف و ھزینھ کمترین با کھ داشت آن بر را محققین بازیافت
سالیان اخیر استفاده مجدد از .کھ یکی از روشھای رایج در دھند انجام ضایعات این

شیشھ  ضایعات در ژئوتکنیک است.با توجھ بھ این شرایط ، استفاده مجدد از ضایعات
 شده گرفتھ نظر در ستیز طیمح با سازگار، ساز و ساخت یھا وهیش یسو بھ یمھم گام
 از استفاده با است ممکن کھ خطر گونھ ھر و محیطی زیست اثرات .از آنجای کھاست

مینھ آیین نامھ زکھ در این  .دارد بررسی بھ نیاز شود ایجاد شده زیافتبا شیشھ
برای این منظور الزامی دانستھ اند، کھ در این  ھاراپارامتر برخی ھا کنترل

 EPAزیست  حفاظت محیط سازمان مقالھ بھ بررسی مقاالتی کھ بھ ارزیابی معیار ھای
و استاندارد  جھان در محیطی زیست نظارتی آژانس کھ از لحاظ قدمت دومین،

 .یمزرداپ می استرالیا
 الکترومتریک روش از استفاده با بازیافتی ای شیشھ ھای تمام نمونھ PH مقادیر

  9.6 درمحدوده PH مقادیر با قلیایی کم نسبتا ماھیت دھنده ای این است کھ نشان
 نداردبازیافتی، استا ای شیشھ ھای نمونھ شیرابھ غلظت تعیین . در دارند10.1 تا

 است اسیدی کمی یک( بافر محلول دو از آمده دست بھ نتایج و شد دنبال استرالیا
 قلیایی و) باران آب شبیھ کھ ؛PH 5( اسیدی کمی ، )قلیایی کمی دیگر سوی از و
شد.کھ نتایج حاصل در محدوده مجاز بوده  تھیھ) PH 9.2( آبشویی مایعات) بورات(

 زائد مواد از تر پایین مراتب بھ زیافتیبا شیشھ در سنگین فلزات غلظت. است
 .است خطرناک

بعد اقتصادی یکی از موانعی است کھ در تمامی پروژه ھای ژئوتکنیک نقش عمد ه ای 
 ھای بخش گرانترین و مھمترین کھ ازآنجاییدارد و ضروری است کھ بھ آن پرداختھ شود.

 نمود جایگزین پودرشیشھ بیلق از مصالحی توسط را آن از درصدی بتوان اگر است سیمان بتن
 زیست محیط یک ایجاد در توان می شیشھ ضایعات از استفاده با نھایی قیمت کاھش بر عالوه
 .نمود نیزکمک سبز

 کشور شیشھ سوخت صنایع مصرف سازي بھینھ شركتبر اساس اطالعات منتشر شده توسط 

ھمان طور کھ  .[19]نمایند مي مصرف سوخت خام نفت معادل بشكھ  3644881 ساالنھ
 در صنعت این سوخت مصرف میزان با ایران در شیشھ صنعت سوخت مصرف وضعیت )6(شکل

است متاسفانھ کشور ما جزء پر مصرف کننده ترین  شده مقایسھزیر نمودار طي جھان
مینھ است بنابراین الزامی است کھ تا حد امکان از ضایعات شیشھ زسوخت در این 

 و .کھ تولید شیشھ خود بھ نحوه ی باعث آلودگی آببیشترین استفاده را نماییم
بر اساس گزارش فیزورگ، سروشیان می گوید کھ سیمان در  شده است. ھوا آلودگي

درجھ حرارت بسیار باالیی ساختھ می شود و استفاده از شیشھ چرخ شده می تواند از 
شود،  میزان انرژی و دی اکسید کربن کھ برای تولید این حرارت صرف و ساطع می

بکاھد. از این رو استفاده از چنین بتنی می تواند فواید زیست محیطی 
 .فراوانی داشتھ باشد اقتصادی و
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 جھان و ایران در شیشھ صنعت سوخت مصرف میزان -6شکل

 
 

 گیرينتیجھبحث و-3

 

استفاده از ضایعات شیشھ و جایگزین پودر شیشھ بعنوان بخشی از سیمان باعث 
شده و خصوصیات  دوام بتن را افزایش میدھد .اگرچھ پودر شیشھ تراکم بیشتر بتن 

باعث کاھش مقاومت اولیھ بتن میشود ولی مقاومت نھای بیشتری را نسبت بھ بتن 
و با دستیابی بھ رطوبت بھینھ کمتر دربتن شیشھ ای مصرف آب برای   معمولی میدھد

ھمچنین زاویھ  و ھزینھ ھای کار را کاھش میدھد لذا تراکم خاک کاھش یافتھ
اصطکاک داخلی خاک کھ یکی از مھمترین پارامترھا در مقولھ ژئو تکنیک است  

ی کھ در لیسسی - ییایواکنش قل با توجھ بھ دو عیب اساسی جذب ومی یابد. بھبود
 هبر طبق بررسی ھای انجام شد ،بتن با سنگدانھ ھای بازیافتی مشاھده شده 

شیشھ این عیب ھا را رفع  پودرضایعات اب مانیس از یبخش نیگزیجا میتوان با
از سنگدانھ ھای ضایعاتی و پودر ضایعات شیشھ ضمن بھبود  ھمزمان کرد.استفاده

،بھبود خواص ژئو تکنیکی سبب پایین آوردن ھزینھ ھا و کاھش خطرات زیست محیطی 
با شیشھ حتما  یمقاومت فشاری بتن نیز میشود. لذا توصیھ میشود کھ در بھساز

زمان از پودر آسیاب شده شیشھ بعنوان بخشی از سیمان  کھ باعث کاھش بطور ھم
با ترکیب خرده شیشھ ھای ضایعاتی بعنوان سنگدانھ ھای باز  ه ،ھزینھ سیمان شد

این بتن .تاثیرات مثبت ھردو در ترکیب بتن  باشیم دیافتی استفاده گردد تا شاھ
رنگ تر است، اما از نظر ظاھری متفاوت از بتنھای دیگر ندارد و تنھا کمی کم 
نتیجھ اطالعات موجود .استدیگر ویژگی ھا از بتن معمولی کامال غیر قابل تشخیص 

در این مقالھ نشان می دھد کھ پتانسیل زیادی در بازیافت شیشھ و مصرف آن در 
حالتھای پودر ،ریزدانھ و درشت دانھ وجود دارد. این نتیجھ نھایی می تواند 

ری مانند تقیمت  با جایگزینی شیشھ با مواد گران حاصل شود کھ می توان
 .کرد میکروسیلیس یا خاکسترھوایی و یا حتی سیمان در ھزینھ ھا صرفھ جویی
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