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  نخاله هاي ساختماني و بازيافت مديريت

  3ابوذر لري ،2محمد ساتياروند، 1*هادي زيدي جودكي

  

  

  :هديچك

 به انرژي، منابع طبيعي، منابع اسـتخراج مـواد و زمـين الزم       بازيابي نخاله هاي ساختماني مي تواند نياز      

 پـس از معرفـي و دسـته بنـدي مـواد زائـد            در ايـن مقالـه    . براي دفن بهداشتي و ايمن را كاهش دهـد        

 در مورد چگونگي مديريت آنها      ساختماني، پتانسيل بازيافت هر دسته مورد بررسي قرار گرفته و سپس          

 بازيافت و استفاده مجدد مي شود بحث شده اسـت كـه پـس از مقايـسه                . 2 و   دفع و دفن  . 1كه شامل   

 در مورد مديريت هر چه بهتر نخالـه هـاي سـاختماني ارائـه               هزينه مربوط به اين دو روش پيشنهاداتي      

  .شده است

  

  نخاله هاي ساختماني، بازيافت، دفع و دفن :كلمات كليدي

  

                                                
  واحد دزفول  اسالميدانشگاه آزادجوان عضو باشگاه پژوهشگران  و  واحد خرم آباد اسالميان دانشگاه آزاددانشجوي مهندسي عمر -1

  واحد خرم آباداسالمي ان دانشگاه آزاد دانشجوي مهندسي عمر -2

  زاد اسالمي واحد خرم آ بادآدانشگاه مهندسي آب دانشجوي  -3
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  :مقدمه

امروزه ديدگاه هاي زيست محيطي نخاله هاي ساختماني در تمام دنيا مورد توجه بسيار قرار گرفته است به اين معني                    

بازيـابي نخالـه هـاي      .  ساير بخش ها بايد بازيابي و استفاده مجـدد توسـعه يابـد             كه در بخش ساختمان هم همگام با      

 الزم بـراي دفـن بهداشـتي و كنتـرل شـده را              ساختماني مي تواند نياز به انرژي، منابع طبيعي، منابع استخراج و زمين           

 شده در   سي كارهاي انجام  در اين مقاله با برر    . منافع بازيافت بستگي به جنس مواد و روش بازيافت دارد         . كاهش دهد 

 بازيافـت نخالـه هـاي    كشور آمريكا و ديگر كشورها با در نظر گرفتن فرهنگ كشورمان اصول و راهكارهـاي جهـت            

 ايـن   هنوز نخاله هاي ساختماني را به صورت تلنبار مي بينيم كه با ارائـه در ايران متاسفانه  . ساختماني ارائه شده است   

  .حيح و جامعي در مورد بازيافت و دفع و دفن آنها اعمال شودگونه مقاالت اميد است مديريت ص

  

  مواد زائد صنعت ساختمان سازي

  ):2(و ) 1(مواد حاصل از فعاليت هاي ساخت و ساز را مي توان به اجزاي زير طبقه بندي كرد 

، رس، سـنگ و     مانند خاك نبـاتي   :  حاصل مي شود   در عمليات گود برداري و حفاري مقدار زيادي مواد طبيعي         : خاك

سنگريزه، خصوصيات مواد موجود خاك از ديد مهندسي عبارت است از مواد جداگانه طبيعي تحكيم نـشده و بـدون                

  . و مواد آلي براي رشد گياهان استشكل كه حاوي خاك نباتي

 و اليه هاي زيرين خاك و مـواد ديگـر ماننـد    در گودبرداري براي ساخت فونداسيون مخلوطي از خاك نباتي   

حاصله را مي   در محل هاي احداث ساختمان خاك نباتي        . جر، بتن، شيشه، سراميك و سفال و غيره حاصل مي شود          آ

  . در گوشه اي جمع آوري كرد و آن را مجددا در همان محل يا جاي ديگر مورد استفاده قرار دادتوان

ع خاك حـاوي مخلـوطي   اين نو. معموال در اثر عمليات تخريب، خاك معمولي و مواد سنگي حاصل مي شود   

در اين شرايط خاك مازاد يك آالينده تلقي مي شود كه مي تواند در عمليات بازيافت سـاير مـواد   . از مواد ديگر است  

  .حاصله ايجاد اختالل كند

 كه معموال بخش عمده آن در خالل گودبرداري از زمين هايي كه قبال پر شده اند نيز مواردي به دست مي آيد               

اين مواد بسيار متنوع و حاوي مقـادير قابـل تـوجهي            . ناشي از تخريب و ساخت و ساز تشكيل مي دهد          را مواد زائد  

  .اين مخلوط مي تواند مقادير مشابهي از برخي آالينده خطرناك نيز باشد. مواد بازيافتي مي باشند

واد زايـد ناشـي از     از بتن به مقدار زياد در ساختمان سازي استفاده مي شود و يكي از اجـزاي معمـول مـ                   : بتن

در مواد زايد ناشي از     . بتن ماده اي باارزش براي پردازش و توليد خرده سنگ ثانويه محسوب مي شود             . تخريب است 

و بـتن غيـر     .... بتن مسلح كه در ساخت ستون ها، سـقف و         : تخريب و ساخت و ساز بتن به دو شكل يافت مي شود           

  . استفاده واقع مي شودمورد.... مسلح كه در جاده سازي، فونداسيون و 

صـرفه  .  بازيافـت دارد   بتن مسلح نياز به عملياتي خاص براي خارج ساختن آرماتور به عنوان بخشي از فرايند              

از اين رو در اغلب موارد بتن مـسلح را بـه   . اقتصادي اين عمليات بستگي به ارزش محصوالت و هزينه پردازش دارد      

 ناشي از تخريب، معموال با مواد طبيعي مخلوط مي شود و بازيافت آن  سلحبتن غير م  . زمين هاي دفن ارسال مي كنند     

  .از لحاظ اقتصادي بستگي به مقادير مواد غير قابل بازيافت موجود در آن دارد

ايـن  .  اوقات در عمليات نگهداري، مواد بتني حاصل مي شوند مانند سنگ هاي پياده رو و سنگ جدول               برخي

  .بازيافت مي شوند به دليل استحكام زياد مواد
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آجر از مصالح معمول مورد استفاده در ساختمان ها است و در اثر تخريب مقدار زيادي از آن بـه دسـت               : آجر

  .مي آيد كه مي توان از آن براي ساختمان هاي جديد پوشش زمين و ساير مقاصد استفاده كرد

 سـنگ هـاي  . يار ارزشمند اسـت    حفاري زمين حاصل مي شود و براي پركردن زمين بس          سنگ در نتيجه  : سنگ

  . قديمي را مي توان مجددا پرداخت و صيقل داد و از آن استفاده كردحاصل از تخريب ساختمان هاي

براي مثال در انگلستان يكي از مراكـز        .  در بيشتر موارد فلزات به عنوان ماده ارزشمند بازيافت مي شود           :فلزات

 تـن فـوالد، جمـع آوري و بـا پـردازش و      10عرض يك هفتـه حـدود   بازيافت از مواد زايد صنعتي و مواد خنثي در          

  . پوند در سال عايدش مي شود20000  حدودفروش آن درآمدي

در سيـستم   . فوالد سبك در سيستم تهويه، كانال هاي تهويه، مجراي آب، پوشش بام و غيره بـه كـار مـي رود                    

آلومينيـوم در روكـش هـا و از چـدن در مجـاري      از . هاي توزيع آب و برق از مس به مقدار زياد اسـتفاده مـي شـود              

  .فاضالب استفاده مي شود

در عمليات تخريب، الوار و تير به دست آمده را مي توان به فروش رسانيد اگر چـه قـسمت                    :تيرو الوار چوبي  

 البته خرابي چوب به دليل باد كردن و پوسيدگي و وجود اتصاالت، مـيخ             . عمده آن به محل هاي دفن ارسال مي شود        

  .و پيچ و  موجب بروز مشكالتي در بازيافت و به كارگيري مجدد آن مي شود

برخـي از   . شيشه و گچ معموال در طي تخريب آسيب ديده و كمتر بازيافت مي شوند              :شيشه، گچ و ساير مواد    

فـت   كه فناوري بازيافـت آن پيـشرفته اسـت ممكـن اسـت بازيا              مواد كه براي سوزاندن مناسب اند يا مواد پالستيكي        

  .شوند

معموال قير بدست آمده از ساخت جاده و يا مازاد حاصل از عمليات ساخت و سـاز عمرانـي، غيـر          :مواد قيري 

آلوده بوده و براي بازيافت مناسب است ولي قير مصرفي در حفاري و كنده كاري در تاسيسات زيرزميني شـهري بـا                      

  .نيست مي شود و معموال قابل بازيافت مواد ديگر مانند خاك مخلوط

سازه هاي معماري مثل شومينه، قطعات چوبي تراش خورده كه در تزيينات داخلي به كار                :سازه هاي معماري  

  .مي روند و همچنين كاشي هاي تزييني را مي توان بازيافت كرد و بازار خوبي هم دارند

  

  پتانسيل بازيافت مصالح

 مي توانند شكسته شوند و بـه عنـوان مـصالح دانـه اي        بتن، آجر فشاري و بتن سبك      :بتن، آجر فشاري و بتن مصالح     

در اين حالت هـيچ گونـه ذخيـره انـرژي در نظـر              . درشت دانه به عنوان جايگزيني براي شن در جاده ها به كار روند            

  .گرفته نشده و صرفا حفاظت از منابع طبيعي و مقدار زباله اي كه به محل دفن فرستاده نمي شود مدنظر بوده است

بتن پيش ساخته و بلوك هاي بتن سبك سخت است چرا كه موارد اسـتفاده        ز براي استفاده مجدد ا    رخيتبيين ن 

تمام آجرهاي رسي با مالت آهك يا آهك و سيمان پوشيده شده اند و مي تواننـد                 . مجدد بسيار كمي ديده شده است     

مريكا مـشاهده شـد كـه اسـتفاده          كشور آ  در مطالعه تخريب يك ساختمان بزرگ بيمارستاني در       . استفاده مجدد شوند  

 درصد آجر ديوارها امكان پذير است ولي چون در آجر ساختمان، آجر دودكش و مقادير زيادي آجـر بـا   85مجدد از   

  . درصد آجرها امكان پذير فرض شده است75كيفيت پايين يافت مي شود استفاده مجدد از حدود 

 مـالت ماسـه ـ سـيمان     سازي ممكن اسـت چـون مقـدار    آجرگري به ظاهر فقط در جاده  ازدر ايران استفاده

 مي رسد و به ايـن دليـل حتـي    3:1 سيمان ماسه، معموال اين نسبت حتي به 6:1معموال كنترل نشده و به جاي نسبت  
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تر از  سيمان ماسه نـامرغوب 6:1 با نسبت مالت.  را فقط به كمك پتك مي توان تخريب كرد        سانتي متري  10يك ديوار   

 مي باشد اما به علت گران بودن پوكه براي سـاختن بـتن پوكـه اي، عمومـا از خـرده هـاي آجـر              3:1مالت با نسبت    

براي كف قابل استفاده اسـت      )  كيلوگرم بر متر مكعب    850(فشاري هم استفاده مي كنند كه به علت چگالي نسبتا كم            

  . آغشته به مالت اند و وزن سقف را باال مي برنداما اين آجرها اغلب

مي رسد چنانچه شهرداري نظارت دقيقتري بر روي نخاله هاي سـاختماني صـورت دهـد قـادر اسـت                به نظر   

بـه ايـن ترتيـب    . خرده هاي آجر فشاري حاصل از تخريب ساختمان ها را خريداري كند و بعدا به متقاضيان بفروشد      

. دفن انتقال نخواهـد يافـت   و عالوه بر كم شدن مصرف پوكه آجر نيز به محل معامله به نفع هر دو طرف خواهد بود      

 عالوه بر اين ما هيچ گونه استفاده اي از بتن شكسته شده به جاي شن در بستر راه ها نمي كنيم كه با توجه بـه اينكـه    

در . قيمت مصالح رودخانه اي يا حتي سنگ شكسته بسيار ارزان است استفاده از بتن شكـسته شـده تـوجيهي نـدارد                      

ليات براي شن و مصالح طبيعي استفاده از بتن شكسته نيز كامال توجيه اقتـصادي               ماصورت عمل مشابهي مانند وضع      

  . خواهد داشت

  . بتن و توليد سنگدانه را نشان مي دهد فرايند بازيافت1شكل 

  

  :چوب

بـراي  . دو حالت براي بازيابي چوب در نظر گرفته شده كه شامل سوزاندن يا بازيافت انرژي و استفاده مجـدد اسـت                    

نرخ استفاده مجدد چوب از مطالعه اي كه فقط بر روي استفاده مجدد تيرهاي سقف، اعـضاي سـقف چـوبي                     تخمين  

 درصد  17ـ40 درصد از اين قسمت ها بين        90در اين مطالعه    . خرپايي و الوارهاي ديواري صورت گرفت استفاده شد       

  . را تشكيل داده بودندكل چوب

در ضـمن   .  براي اين چوب ها تخمـين زده شـد          درصد 20مجدد  در حالت بيشينه استفاده مجدد، نرخ استفاده        

حدود دو سوم از كل دال هاي چوبي به سازه باربر پيچ شده يا صرفا روي قسمت باربر خوابانده شده بود كه حـدود                        

  ).3( از اين دال ها قابل جداسازي و استفاده است  درصد50

دودي از شمال كشور وجود نـدارد بحـث اسـتفاده از    در ايران با توجه به اينكه سازه چوبي بجز در مناطق مح          

 اجراي سازه تقريبا منتفي است و در همان مناطق محدود مي توان از اين اجزا استفاده كرد ولي به علت كوچك بودن                     
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  . در بيشتر مناطق كشور استفاده از چوب صرفا به درها محدود مي شود.ناحيه چندان صرفه اي نخواهد داشت

  :فلز

از كـل فلـز     . جزاي سازه اي فلزي نظير دستك هاي اتصال كامال قابليـت اسـتفاده مجـدد را دارنـد                 بعضي از ا  

 درصد براي اتصاالت و دسـتك هـا و          14 در سرويس ها     استفاده شده در ساختمان هاي اداري بجز فلز مورد استفاده         

از اتصاالت و دستك هـا        درصد 50تخمين زده مي شود كه حدود       .  درصد براي اجزاي سازه اي مصرف مي شود        55

  . درصد از اجزاي سازه اي قابليت استفاده مجدد دارند20و 

در ايران ايـن نـرخ قطعـا        .  درصد كل آهن موجود قابليت استفاده مجدد دارند        10بر اساس اين تخمين حدود      

ه به اينكه در ايران  از سازه هاي فلزي استفاده مجدد بسيار زيادي مي شود ولي با توج       بسيار بيشتر خواهد بود چرا كه     

 واحـدي سـاخته مـي    8عمال هميشه ساختمان هايي ك الي دو طبقه ويران شده و به جاي آنها يك ساختمان حداقل           

شود، شايد اين نرخ  استفاده باال در كل چندان هم تاثير گذار نباشد، اگر چه با توجه به نقشه ساختمان و با توجه بـه                          

 متر است امكان اسـتفاده مجـدد بـسياري    6 الي   30/4وما دهانه ها در همان حدود       اينكه در آپارتمان هاي معمولي عم     

 مي توان در آيين نامه هاي ساختماني اين مطلب را در نظر گرفت، براي مثال چنانچه خـستگي                   در ضمن . وجود دارد 

يـوم در و پنجـره نيـز    آلو مين. براي طراحي اتصاالت در نظر گرفته شود مي توان از ورق اتصال مجدد هم استفاده كرد 

  .در ايران به راحتي فروخته مي شوند

  :پشم شيشه

پشم شيشه مي تواند دوباره براي توليد پشم شيشه جديد ذوب شود كه در اين حالت هيچ ذخيـره اي انـرژي لحـاظ                        

 90ز همچنين مي تواند تكه تكه شده و به پانل هاي جديد تبديل شود كه در اين حالت انرژي مـورد نيـا          . نشده است 

  . درصد كمتر از انرژي الزم براي ساخت پشم شيشه از ماسه و شيشه است

 درصد آن بـراي بازيـابي و        50 ساختمان را مي توان مجددا استفاده كرد كه           درصد پشم شيشه   90به طور كلي    

 ايـن امـر      براي ايران اتفاق بيفتد ولـي      عينا همين حالت نيز مي تواند     .  درصد براي استفاده مجدد مصرف مي شود       50

  . قبلي به هنگام تخريب دقت بيشتري مبذول شودنياز به اين دارد كه در برداشتن پشم شيشه

  :پانل هاي گچي

منافع زيـست  .  يا استفاده مجدد شوندپانل هاي گچي مي توانند به عنوان ماده خام براي توليد پانل جديد به كار روند 

ز سنگ گچ خام و صرفه جويي در حمل و نقـل سـنگ گـچ خـام از                    ا محيطي بازيابي مواد بيشتر شامل استفاده كمتر      

در پروژه هايي كه استفاده مجدد از پانل گچي شده نتايج خـوبي هـم بـه دسـت آمـده                     . معدن سنگ به كارخانه است    

  .است

 درصد پانل هـاي ديـوار     40استفاده مجدد از    .  به كار رفته است    حدود دو سوم كل پانل هاي گچي در ديوارها        

در دفاتر، ساختمان هاي تجاري و      .  درصد از نياز كلي پانل ساختماني را تامين مي كند          25ذير است كه حدود     امكان پ 

  . اداري عموما براي استفاده از عايق صوتي هوا از دو پانل گچي استفاده مي شود

از همين تجربه مي  سانتي و اندود گچ امكان استفاده مجدد وجود ندارد ولي         5در ايران با استفاده از تيغه هاي        

 درصـد قابـل     100اخيرا در ايران استفاده پارتيشن فلـزي و شيـشه اي كـه              . توان براي سقف هاي كاذب استفاده كرد      

  .بازيافت اند بسيار متداول شده است
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  هزينه بازيافت در مقايسه با دفع

ك دليل خوب براي بازيافت نكردن اگر هزينه بازيافت بيش از دفع باشد آن گاه هميشه ي          . اين يك نقطه بحراني است    

وجود خواهد داشت، اما اگر هزينه بازيافت اندازه هزينه دفع يا كمتر از آن باشد آن گاه در هـر كـاري بايـد بازيافـت           

  .مدنظر قرار گيرد

 هزينه هاي مربوط به بازيافت و دفع نخاله هاي ساختماني يك منطقـه خـاص در مقايـسه بـا هـم        2در شكل   

 مديريت، چه براي دفن چه بـراي بازيافـت از دو مولفـه تـشكيل شـده      براي هر ماده هزينه كل.  استنشان داده شده  

وبراي دفـن، هزينـه دفـن    (  به مركز بازيافت هزينه بازيافت؛ هزينه پردازش و بازيافت يك ماده پس از رسيدن       . است

اين هزينه با توجه به . ركز بازيافت است هزينه حمل و نقل؛ هزينه حمل هر ماده تا مكان دفن يا م            ). هر تن مواد است   

  ).4. (اصله تا مركز و مقدار بار هر بارگيري متغير است

  

  

براي نمونه هزينه هاي    .  نشان مي دهد هزينه بازيافت تمام مواد كمتر از هزينه دفن آنهاست            همانطور كه شكل  

  .قسمتي از نخاله هاي كه بيشترين وزن نخاله ها را شامل مي شوند مقايسه مي كنيم؛ بتن و آجر و بلوك

 و بازيافت   ا شوند اگر مواد جد  .  است 31 و هزينه حمل هر تن ؟          105هزينه دفن زباله مخلوط در ساختگاه ؟        

؟  (مجموع هزينه هاي مربوط بـه بازيافـت   .  خواهد بود11 و هزينه حمل هر تن ؟ 10شوند، هزينه بازيافت هر تن ؟       

  .است) 105+31= 136؟ ( بسيار كمتر از هزينه دفن )11+10= 21

رين حالـت   در بـدت  . چوب، گـچ، فلـزات و شيـشه       :  قضيه ديده مي شود     ديگر نيز همين   براي تمام مواد عادي   

وقتي كه كل هزينه ها با هم جمع مي شود تقريبا در تمام پـروژه هـا                 . هزينه بازيافت بيش از نصف هزينه دفن نيست       

  .ساختماني هزاران دالر صرفه جويي به خاطر بازيافت حاصل مي شود
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  جدا سازي در مبدا يا بازيافت مخلوط

 2در پـايين شـكل   .  از دفـن اسـت   بازيافـت كمتـر   هزينه هـاي  اگر نشود مواد را براي بازيافت جدا كرد باز هم          حتي

هزينه هاي بازيافـت بـاز هـم كمتـر از دفـن        .  و دفن آنها را مي بينيم      مقايسه مستقيم بازيافت مواد به صورت مخلوط      

  . مخلوط مجددا استفاده مي شوند نخاله هاي75 ـ90./.است و 

بـه  .  بازيافت شوند، هزينه ها بسيار كاهش مي يابنـد  ديده مي شود كه اگر مواد به صورت جداگانه  2در شكل   

  . در مبدا گفته مي شوداين كار جداسازي

جـدا  ...... كارگران فلزات را از چوب، چـوب را از بـتن و        . معني اين كار، جداسازي مواد در محل پروژه است        

يـن پاكتهـا بـه يـك مركـز         سپس هر كـدام از ا     .  و هر كدام را در يك پاكت مخصوص و جداگانه قرار مي دهند             كرده

  .مخصوص همان ماده منتقل مي شود

، به اين معني كه همه مواد قابل بازيافت در يك پاكت ريخته شـده و بـه   بازيافت مخلوط چاره اي ديگر است    

  .اتوماتيك جداسازي مي شوند به صورت دستي يا تجهيزات  برده مي شود و در آنجامركز بازيافت

  . آورده شده است1 مخلوط هر كدام معايب و محاسني دارد كه در جدول  و بازيافتجداسازي در مبدا

  

  ـ مزايا و معايب جداسازي در مبدا در مقايسه با بازيافت مخلوط1جدول 

  روش بازيافت  مزايا  معايب

  پاكتهاي زياد در محل

  بايد كارگرها مواد را براي بازيافت جدا كنند

  تداركات پيچيده بيشتر

  يشتر براي مديريتچند مركز اطالعات ب

  سرعت باالتر  بازيافت

هزينه هاي كمتر بازيافت، بودجه بـراي       

  بعضي مواد

  معموال يك محل تميز و امن تر

  

  

  جدا سازي در مبدا

  سرعت پايين تر بازيافت

  هزينه هاي بيشتر بازيافت

  فقط يك يا دو پاكت در محل

براي جدا سازي مـواد بـه كـارگر نيـاز           

  نيست

  تداركات كمتر 

   مركز اطالعات كمتر براي مديريتيك

  

  

  

  بازيافت مخلوط

  

جداسـازي در مبـدا   .  عامل مقايسه بين جداسازي در مبدا و بازيافت مخلوط پيچيدگي اقتصادي است        بيشترين

 دور ريزي مصالح آنها را جدا كنند، تعدا زيـادتري پاكـت در محـل وجـود     پيچيده تر است چون كارگران بايد قبل از       

 در مبـدا از  اما در اكثر مـوارد جداسـازي  .  بيشتري مركز بازيافت و جابجا كننده براي مراجعه وجود دارد     دارد و تعداد  

  :نظر اقتصادي مزاياي بيشتري نسبت به بازيافت مخلوط دارد

ـ جداسازي در مبدا موادي را آماده مي كند كه مي توانند مستقيما به مراكز بازيافت فرستاده شوند و ديگر بـه                      

  . مرتب و جدا كردن مواد نياز نيستينه برايصرف هز

 كه در مبدا جدا شده اند معموال كيفيت بهتري دارند، آلودگي آنها كمتر اسـت و بنـابراين ارزش آنهـا                 ـ موادي 

  .در مراكز بازيافت بيشتر است

  .ستدر مقايسه، جداسازي در مبدا به بازيافت مخلوط ارجحيت دارد، هزينه آن كمتر و سرعت آن بيشتر ا
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براي كارگران پرت كردن مواد مختلـف در پاكتهـاي متفـاوت  يـا               .  پيچيدگي آن قدر تاثير گذار نيست      معموالً

 جاي ممكن از كارگران     پاكتهاي جداگانه را مي توان در نزديكترين      . بيرون ريختن مخلوط آنها خيلي تفاوت نمي كند       

 بنـابراين سـرعت جداسـازي در     به پاكت مركزي ريخت،   قرار داد در حالي كه براي بازيافت مخلوط بايد نخاله ها را           

  .مبدا بيشتر است و تالش كمتري براي رسيدن به پاكت وجود دارد

معموال يك پاكت براي نخاله هـاي مخلـوط در محـل وجـود دارد و                . هميشه نبايد همه مواد جداسازي شوند     

 اي از پـروژه     ز مـواد هـم در مرحلـه       بعـضي ا  . هميشه مقداري مواد به صورت مخلوط دفن يـا بازيافـت مـي شـوند              

  .جداسازي مي شوند اما در مواقع ديگر به صورت مخلوط دسته بندي مي شوند

 مي شود اما وقتـي      مثال در يك ساختمان با قاب چوبي وقتي كه سازه به صورت قاب است، چوب جداسازي               

  . مي كنندچوب به صورت صفحه هاي بي مصرف يا تكه تكه شد آن ها را به صورت مخلوط جدا

  

  روابط پيمانكار، مالك و معمار

رابطـه و درك صـحيح بـين گـروه مالـك،            : برنامه بازيافت از تمام ابعاد شبيه بقيه مراحل پروژه ساخت و ساز اسـت             

  .معمارو پيمانكار نكته كليدي در اجراي هر چه بهتر برنامه بازيافت است

 در زمـان    هدف، انجـام پـروژه    . انكار مورد توجه است   قابل درك است كه بازيافت مواد بيش از همه براي پيم          

  .مشخص و با بودجه معين است

. اين كار موجب در نظر گرفتن ضـايعات، مـديريت و حمـل آنهـا اسـت                . بازيافت به معني تغيير واقعي است     

 شـدن   بازيافت به معني اشغال فضاي بيشتري توسط پاكتها، ترافيك سنگين تر براي ورود و خروج از محل و بيـشتر                   

؛ فرمهاي كار بيشتر و هزينـه هـاي بيـشتر بـراي             ، اطالعات بيشتر  به معني ارتباط بيشتر   . احتمال تاخير در پروژه است    

به معني وجود و الزم داشتن اطالعاتي است كه در راه هدف انجام سر وقت پروژه مفيـد                  .  و تعادل است   حمل و نقل  

  .اران از اين كار سرباز مي زنندبنابراين تعجب ندارد كه چرا خيلي از پيمانك. نيست

 روابط مابين مالك، معمار و پيمانكار الزم است روابط روشـن و قـوي بـين تمـام                   براي حفظ خوب و صريح    

  :قسمتهاي پروژه وجود داشته باشد

  . يك هدف مهم و باارزش است كامال واضح، روشن شود كه بازيافتبايد به صورت - 

شود كه مديريت بازيافت بـراي مـواد بـه عنـوان يـك كـاالي                 مالك و معمار توضيح داده       بايد براي  - 

باارزش اعمال مي شود و نه به عنوان ضايعات و اين عمل بايد در برنامه مـديريت پـروژه گنجانـده                     

  .شود

مالك و معمار بايـد بـا       . بايد مالك، معمار و پيمانكار يك توجه خاص به عمل بازيافت داشته باشند             - 

  .شند و بتوانند پيشنهادها و راه حل هايي براي اين كار ارائه دهندمواد قابل بازيافت آشنا با

 بـه   بايد اهداف بازيافت و استانداردهاي مربوط     . بايد اهداف اجرايي مناسب و تعهد و ضمانت آنها ايجاد شود          

جـود   گزارش و حفظ آنها و استفاده هـاي مو آن به صورت صريح در فرم هاي پيشنهادي و ديگر قرار دادها كه شامل        

  .است آورده شود

 از پروژه ها به دليل محدوديت هاي محل پروژه، اندازه پروژه و برنامه ريزي، چاره اي جز بازيافـت      در بعضي 

اما در جاهايي كـه  . در اين موارد بايد با شركتي كار كرد كه در مورد سرعت كار و هزينه بهترين باشد             . مخلوط نيست 
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 هر ماده قابل بازيافت   : اصول جداسازي در مبدا راحت است     . ترين گزينه است  امكان جداسازي در مبدا وجود دارد به      

  . مي شود، جدا شده و در پاكت مناسب ريختهوقتي توليد شد

  :چند قانون اضافي كار جداسازي در مبدا را راحت تر مي كند

كنند و وجود تعـداد زيـاد       پاكتها فضا را اشغال مي      :  تعداد كمتري پاكت در محل قرار دهيد       تا آنجايي كه ممكن است    

 براي نخاله و يك يـا دو پاكـت   به طور كلي هدف داشتن يك پاكت     .  آلودگي مي شود   آنها موجب گيج شدن و ايجاد     

  .براي نخاله هاي مشخص توليدي براي هر مرحله از پروژه مي باشد

  : ـ مواد را با پاكتها نظير كنيد

ارد اما فلزات آشغال حاصل از سـيم كـشي و لولـه كـشي                ظرفيت د  25ـ  m3 30 يك پاكت چوب حدود    به طور مثال  

 مانند بتن ممكن است مواد بسياري داشته        براي چيزهايي .  نياز داشته باشند   5/1ـ  m3 3ممكن است فقط به يك پاكت     

مكان پروژه و راه هاي دسترسي نيز نقـش مهمـي           . باشيم اما سايز پاكت ممكن است با توجه به وزن آن محدود شود            

  . پاكت بازي مي كنددر انتخاب

  : ها را به محل كار نزديك كنيدـ پاكت

پاكـت هـاي    . يكي از مزاياي جداسازي در مبدا اين است كه فقط يـك پاكـت بـراي همـه نخالـه هـا وجـود نـدارد                         

مي توان پاكت هاي متوسط چرخ دار نزديـك محـل كـار             . كوچكتري در اغلب موارد نزديك محل كار قرار مي گيرد         

  . پر شدن آنها را در پاكت هاي بزرگتر تخليه كرد تا موجب صرفه جويي و راحتي در كار شودس ازقرار دارد و پ

و بـه مراكـز     ) در پاكـت هـاي مختلـف      (وقتي كه پروژه در حال انجام است مواد مختلفي بازيافت مـي شـود               

رفه جـويي در هزينـه هـا و     و فكر الزم دارد اما در اكثـر مـوارد صـ   اين كار مقداري انرژي. متفاوتي فرستاده مي شود   

  .مزاياي جداسازي در مبدا اين كار را با ارزش تر مي كند

  

  شركتهاي حمل و نقل و مراكز بازيافت

 مطمئنـاً . در صورت عدم وجود آنها كار بازيافـت بيهـوده اسـت           . اين شركتها براي برنامه بازيافت الزامي است       وجود

آشنايي با اين مراكز براي معمار و مالك الزم         . ت كار آنها مي شود     افزايش كيفي  وجود هر چه بيشتر اين مراكز موجب      

  .است البته پي گيري هاي مربوط به اين قسمت بر عهده پيمانكار مي باشد

  

  آموزش

 هزينه نيـاز  اگر شرايط و نيازها برآورده نشود، براي رفع آن به صرف :  در بازيافت نخاله ها وجود دارد      يك اصل ساده  

  ).5(است 

اگـر بـاري كـه      .... چوب، فلز، گچ، پانل ديواري و       : افت كننده ها براي بازيافت مواد معيني ايجاد شده اند         بازي

مركز بازيافت مي شود، با مواد غير مربوط به آن مركز مخلوط باشد باعث ايجاد مشكل مي شـود كـه ايـن                       وارد يك   

 در بازيافت را پـايين مـي آورنـد و حتـي      حاصل موادمواد آلوده هم بايد جدا شوند و گرنه كيفيت . خودهزينه زاست 

  .ممكن است كل بار رد شود و به ساختگاه ارجاع داده شود كه همه اينها موجب ايجاد هزينه براي پيمانكار مي شود

  .مطمئنا آسان ترين و كم هزينه ترين كار رعايت اصول در اولين مكان و شروع كار است، اين يعني آموزش

:  سـاده مـي شـود    موارد، شـامل يـك درس   براي اكثر .  وقت گيري ا پيچيده باشد     ترده،آموزش الزم نيست گس   

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٠

  .اگر سوالي داريد از مسئول خود بپرسيد.  مي رودy به جعبه  داريمyاگر .  مي رودx جعبه  داريم، بهxاگر

  : استاده زير در جهت يك آموزش خوب الزم سهمچنين اصول

  ».تعهدات زيست محيطي ما در اين پروژه است از انجام كار بازيافت مهم است و يكي«

  » اگر اين كار انجام نشود هزينه زيادي در آينده ايجاد خواهد شد.انجام بازيافت مهم است« 

  »اگر اين كار را انجام ندهيد بايد به مخزن اصلي رفته و مشكالت را رفع كنيد. انجام بازيافت مهم است« 

  .نگي و زمان خالي كردن آنها هم يك آموزش ساده الزم است قرار گيري پاكتها و چگودر مورد محل

فقـط  . بازيافت« : مثال.  و نوشته داشته باشد     اساسا پاكت بايد يك عالمت     .عالمات قسمت ديگر آموزش است    

  »فلزات

  

  موانع و راه حل ها

  :ـ بازيافت سرعت كار را پايين مي آورد

امـا در   . ار مي دهند و استداللهايي مي كنند كه سرعت كار پايين مي آيد            بسياري از افراد موانعي را سر راه بازيافت قر        

بازيافت از كارگران مي خواهد كه فقط كمي حواسشان را جمع كنند و از آنهـا نمـي       .  سرعت كار پايين نمي آيد     واقع

 نمـي   را كـاهش بازيافت نه تنهـا سـرعت  .  محل كار قرار مي گيرندپاكتها نزديك . خواهد سخت تر يا بيشتر كار كنند      

  .دهد بلكه در كل در هزينه و زمان صرفه جويي مي شود

  : كافي براي پاكتها وجود نداردـ جاي

الزم نيـست هميـشه   . اگر با توجه به هر مرحله و زمان آن پاكت الزم قرار داده شود اين مشكل وجود نخواهد داشت                

  . پاكت كافي است3 يا 2چند پاكت داشته باشيم، در هر زمان 

  : بسيار پيچيده اي است كارا همه اين پاكتها و مواد بازيافتـ ب

 فقـط   .در مقايسه با داشتن فقط يك پاكت براي همه نخاله بازيافت مشكل تر است اما به طور كلي اين طـور نيـست                      

رحلـه  در هر مرحله از پروژه مسائل و مواد مربـوط بـه همـان م              . بايد طبق برنامه ريزي تعيين شده كارها را انجام داد         

  .مورد نظر است

  آيا مي توان اطمينان داشت كه بازيافت كار خوبي است؟

  با مشاهده تجربه ديگران مشخص اسـت كـه بازيافـت           شايد قبال مي شد روي اين قضيه شك كرد اما امروزه          

سـتقبال مـي    مي بينيم كه روز به روز بر تعداد پيمانكاران، مالكان و معماراني كه از طرح بازيافـت ا                 . بسيار مفيد است  

  .كنند افزوده مي شود

  

  نتيجه گيري

 فقط در هنگام تخريب و به صورت جداسازي مـصالح سـاختماني و اسـتفاده           در ايران بازيافت نخاله هاي ساختماني     

 جداسـازي آجـر، آهـن،       براي مثال .  انجام مي شده است    مجدد آنها در ساختمان يا فروش آنها توسط مالك از ديرباز          

 اخيرا كارخانه توليد ماسه از خاك هاي گودبرداري تهـران . انجام مي شود و معمول  ه صورت متعارف  درب و پنجره ب   

  . احداث شده كه قابل تقدير است و نخاله آبعلي دفن خاكدر محل
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  .بازيافت بتن مسلح و سازه هاي بتني هنوز در ايران رواج نيافته است

ن بايد اقدامات حمايتي از طرف دولـت و شـهرداري در            از مصالح ساختماني و توسعه آ      براي ترغيب بازيافت  

اگر چه با قاطعيت نمي توان نظر داد، ولي تجربيات كشورهاي جهـان نـشان مـي دهـد كـه                     . اين زمينه صورت پذيرد   

  ):6( بازيافت از مصالح ساختماني موثر بوده اند راهكارهاي  زير در توسعه

  رودخانه ها؛   از بستر  طبيعي خصوصا وضع ماليات و محدوديت هايي در استخراج شن ـ1

  ـ وضع ماليات بر روي نخاله هاي ساختماني؛2

  ـ كنترل كامل نخاله ها و افزايش هزينه دفع آنها؛ و3

 هايي براي تشويق و توسعه بازيافت در آيـين نامـه هـاي راه و سـاختمان                  ـ گنجاندن ضوابط و دستورالعمل    4

  .سازي

  

  :و مĤخذ منابع

، آيين نامه دستورالعمل ساماندهي، جمـع آوري، حمـل و دفـع نخالـه در سـطح       تمان بازياف ـ شهرداري شيراز، ساز   1

  1382شهر شيراز، 
2. www. Ciwmb. Ca.gov/condemo/ specs/,   source: California  integrated   waste  management  

board, November  2007   
3.www.wbdg. org/ design/ index. Php? Cn= 4.3    cx =o, source: whole  building  design guide   
4. www. Tjcog. Dst.nc.us/ cdwaste. Htm  wastespec,  source: triangle  j council   of  governments  

(NC),November  2007      
5. www. Stopwaste. Org/ fsbuild. Html, source: alameda  county  waste  management  authority,  

December  2007    
6. www. Epa. Gov/ rtp/ new – bldg/ environmental/s  01690. htm, source: u.s. environmental  

protection agency   
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