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 چکیده

ینی آنها با ساختمان های جدید یک پدیده مکرر در بخش بزرگی از تخریب ساختمان های قدیمی و جایگز

جهان است، که به تولید زباله های ساختمانی منجر می شود. از جمله زباله های ساختمانی بتن ها هستند، 

 دیگر، سوی از .است زباله دفن های محل در هاآن دفع طریق از زباله ها، این مدیریت روش ترین رایجکه 

 طبیعی مصالح مصرف افزایش منجر به نتیجه در که است، افزایش حال در سرعت به بتن از استفاده و تولید

بتن می شود. یک روش ممکن برای حل این مشکالت، بازیافت بتن تخریبی و  جزء بزرگترین عنوان به

مقاله بر پایه مطالعات اسنادی، بر آن است تا با  اینتولید سنگدانه های جایگزین برای بتن سازه ای است. 

 تحلیلی به معرفی بتن بازیافتی و ویژگی های آن بپردازد. -روشی توصیفی

 

 

 بتن بازیافتی، خواص سنگدانه های بازیافتی، خواص بتن بازیافتی، موانع موجود واژگان کلیدی: 

 

 

 
 
 
 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

 مقدمه

ساختمان های جدید دالیل متفاوتی دارد. از جمله دالیل اصلی آن می توان به تغییر تخریب ساختمان ها و جایگزینی آنها با 

زباله های ناشی از تخریب نامبرد.  و غیره طبیعی بالیای ،ترافیک جهت گسترش تغییر در بافت شهر، سازه، زوال کاربری،

ن آلودگی های زیست محیطی متعددی می موجب بوجود آمد این امر که ،ساختمان ها در محل های دفن زباله قرار می گیرند

شدن به  تبدیل حال بتن در بازیافت . بتن از جمله زباله های ساختمانی است که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارد.شود

آلودگی عالوه بر کاهش  بتن بازیافت .باشد مصالح باقیمانده از تخریب ساختمان ها می مجدد از استفاده برای راه محبوب یک

از این رو در این مقاله سعی شده است تا به  های زیست محیطی، کاهش هزینه های ساخت و ساز را نیز شامل می شود.

 بررسی ویژگی های بتن بازیافتی و همچنین مزایا و معایب آن پرداخته شود.

 

 وش تحقیقر
ت. در این مقاله از تجربیات موفق پروژه های اجرا در جمع آوری اطالعات، از روش های کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده اس

 شده در دیگر کشور ها و همچنین تحقیقات پژوهشگران استفاده شده است.

 

 بازیافتی مصالح با بتن عمومی خواص

بتن  پایین کیفیت اصلی دلیل ،مالت این. خمیر سیمان می باشند از مشخصی مقدار یک پس از تخریب بتن، سنگدانه ها حاوی

 های سنگدانه با بتن تولید روش از متفاوت بتن بازیافتی تولید ن با سنگدانه های طبیعی است. روشبت با مقایسه در بازیافتی

که سنگدانه های بازیافتی حاوی مالت سیمان هستند، جذب آب باالتری نسبت به سنگدانه های طبیعی  آنجا از. است طبیعی

نشود،  ز افزودنی های کاهنده آب استفادهبتن بازیافتی، در صورتی که ا از نظر مورد راییکا دستیابی به برای دارند. بنابراین،

 (Nagataki etal.,2004) الزم است مقدار کمتری آب در مقایسه با سنگدانه های طبیعی به سنگدانه های اشباع اضافه شود

 

 

 ها سنگدانه خواص

 نمود:از موارد زیر تهیه  توان می را بازیافتی بتن مصالح

 تننمونه های تهیه شده برای تست ب (1

 بتنی های ساختمان تخریب (2
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سنگدانه ها  ما در بتن های بازیافتی ممکن استدر ساخت بتن معمولی تنها خمیر سیمان سنگدانه ها را احاطه می کرد، ا

 سنگدانه های بازیافتی که است داده حاوی نمک، آجر، کاشی، پالستیک، گرد و غبار و غیره باشند. آزمایش های متعدد نشان

قرار گیرند.  استفاده درشت مورد برای سنگدانه های جایگزین یک عنوان به توانند می الک، و دیگر، های زباله از جدایی از پس

 اهمیت ویژه ای دارد آب ، سایش و جذبدانه ها کیفیت سنگدانه های بازیافتی از نظر توزیع اندازه با این وجود بررسی

(Crentsil et al., 2001; Ajdukiewicz and Kliszczewicz, 2002). 

 

 اندازه دانه ها

پس از الک سنگدانه ها و جداسازی آنها، الزم است سنگدانه ها در سنگ شکن قرار گیرند تا به اندازه ی مطلوب برای ساخت 

م ریز دانه، با یکبار و دوبار خرد بتن دست یابند. بطورکلی پذیرفته شده است که، سنگدانه های بازیافتی، هم درشت دانه و ه

کردن از ناخالصی ها بدست می آیند. برای دست یابی به اندازه مناسب، سنگدانه های با اندازه بزرگتر در خردکن های پی در 

ی، خرد پی قرار میگیرند. بهترین اندازه دانه ها با استفاده از اولین و سپس دومین خرد کردن بدست می آیند، اما از نظر اقتصاد

میلی متر کاهش می یابد و در مسیر حرکت  05کردن اولیه مناسب تر است. در مرحله اولیه خرد کردن، اندازه دانه ها تا حدود 

اندازه ذرات را تا حدود  ،به سمت مرحله دوم از الکترومغناطیس برای حذف مواد فلزی استفاده می شود. مرحله دوم خرد کردن

میلی متر کاهش می دهد. در حین خرد کردن باید مراقبت های الزم صورت گیرد، زیرا مصالح ریزتری نسبت به  11-25

 (.et al., 2002 Corinaldesiمرحله اولیه و مرحله خرد کردن بتن تولید می شود )

 سایش

کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، از سنگدانه های بازیافتی در الیه  اطالعات اندکی راجع به سایش سنگدانه ها وجود دارد. در

های رویه ی راه استفاده می شود. با این حال، مطالعات انجام شده نتایج امیدوار کننده ای درباره استفاده از سنگدانه های 

  می دهددر راه های انعطاف پذیر را نیز نشان  ،بازیافتی در الیه های زیر اساس

(Gilpin et al., 2004; Khalaf et al.,2004). 

 جذب

سنگدانه های بازیافتی در مقایسه با سنگدانه های طبیعی جذب آب بسیار باالیی دارند. این جذب باال، ناشی از تخلخل بوجود 

سنگدانه  درصد 12-3آمده در اثر اتصال مالت به سنگدانه ها است. جذب آب در سنگدانه های درشت را می توان در حدود 

 سنگدانه ها بستگی دارد  تولید برای استفاده مورد سیمان نوع های طبیعی در نظر گرفت، که این درصدها به

(Katz,2003;Rao, 2005). 
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 خواص بتن بازیافتی سخت شده

 مقاومت فشاری

 مقاومت به کاهش میزان ،ذکر کرد کهاما این نکته را باید  اند، کرده گزارش بتن بازیافتی را در مقاومت کاهش محققان چند هر

 سنگدانه های رطوبتی شرایط و سیمان به آب نسبت بتن بازیافتی، ساخت برای استفاده مورد سیمان نوع مانند پارامترهایی

 بستگی زیادی دارد. غیره بازیافتی و

 مقاومت بتن بازیافتی  ،(0..5 و 5.0 بین) باال نسبت آب به سیمان یک در که مشخص شد Katzدر آزمایش  مثال، عنوان به

که می توان مقاومت بتن  نیز مشخص شد Rao. در آزمایش (Katz, 2003) درصد بتن معمولی می باشد  0.در حدود 

 Raoباشد. همینطور  5.00 از باالتر سیمان آن به آب نسبت که شرط بازیافتی را با بتن معمولی برابر در نظر گرفت با این

بتن معمولی خواهد بود  %0.کاهش یابد، مقاومت بتن بازیافتی فقط حدود  5.1بت آب به سیمان به نشان داد که اگر نس

(Rao, 2005).  به غیر از نسبت آب به سیمان، شرایط رطویتی سنگدانه ها نیز در مقاومت فشاری تاثیر بسزایی دارد

(Rao,2005; Poon et al., 2004). 

 انقباض و خزش

بتن بازیافتی به علت جذب باالی سنگدانه های آن دارای انقباض زیادی است. مطالعات نشان می دهد که انقباض بتن بازیافتی 

است. این در حالی است که مقدار قابل قبول انقباض در بتن معمولی در حدود  5.0 تا  5.00 ام، حدود  05در روز 

 نیست، حتی برخی مطالعات نتایج معکوسی را نشان داده است، به واضح کامال خزش برای آزمایشگاهی نتایج است. 5.3 

 معمولی گزارش شده است بتن کمتر از ٪25 حدود  سال 1 از در بتن بازیافتی بعد خزشدر آزمایشی،  مثال عنوان

(Ajdukiewicz and Kliszczewicz, 2002). 

که بتن بازیافتی و بتن معمولی زمانی قابل مقایسه خواهند بود، که اثر همزمان خزش و انقباض مورد بررسی به نظر می رسد 

 قرار گیرد.

 

 االستیسیته مدول

 است  شده معمولی گزارش بتن ٪5.-05 حدود در سیمان به آب نسبت به بتن بازیافتی بسته برای االستیسیته مدول

(Oliveira et al., 1996). 
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 مقاومت خمشی و کششی

 دهد. در مطالعه ای دیگر، که می معمولی را نشان بتن ٪25-10، کاهش مقاومتی در حدود Raoمطالعات انجام شده توسط 

 ام کمتر 20 در روز معمولی و بازیافتی بتن کششی مقاومت در ، تفاوتمورد بررسی قرار گرفت بتن کششی تنها مقاومت آن در

 افزودنی مواد از استفاده که اند داده نشان مطالعات .(Ajdukiewicz and Kliszczewicz, 2002) گزارش شد %10از 

 ند.هبود خواص بتن بازیافتی کمک می کغیره به ب میکروسیلیس و مانند

 

 افتی با  بتن با سنگدانه های طبیعیمقایسه بتن بازی

 آب جذب افزایش -

 (برخورد داشته باشد زمین با بتن در طول عمر خود صورتی که)در  آلی های ناخالصی مقدار افزایش -

 کاهش مقاومت فشاری -

 افزایش خزش -

 کاهش مدول االستیسیته -

 مخصوص وزن کاهش - 

 کاهش مقاومت سایشی -

 

 تازه بازیافتی های بتن خواص

 منظور یکسان آب گزارش کرده اند. بهبسیاری از محققان، کارایی کمتری برای بتن بازیافتی نسبت به بتن معمولی با مقدار 

  پیشنهاد شده است تغییر میزان رطوبت سنگدانه های بازیافتی کارایی، اقدامات خاصی در خصوص بهبود

(Topcu and Sengel,2004). 

( نسبت به بتن معمولی است. این هوای اضافی را می توان به تخلخل ٪0.0تا  ٪1بتن بازیافتی دارای هوای بیشتری )در حدود 

 2155 چگالی اکثر بتن های ساخته شده با سنگدانه های طبیعی برابر  .(Katz, 2003)بیشتر سنگدانه ها نسبت داد 

دارد. از دالیل کاهش چگالی  2105 است، در حالیکه چگالی بتن ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی مقدار کمتری از 

 .(Topcu and Guncan, 1995; Katz, 2003)بتن های بازیافتی، وجود هوای اضافی در این نوع بتن ها است 
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 بتن بازیافتیموانع استفاده از 

عدم اعتماد مردم به استفاده از مواد بازیافتی بدلیل فرهنگ سازی نامناسب، و همچنین وجود قیمت های پایین مصالح در 

 کشورهای در حال توسعه موانعی برای عملیات بازیافت می باشند، و تنها چیزی که می تواند سازندگان یا مالکین را به بازیافت 

های دفن زباله می باشد. این موضوعات می توانند همگی مانع ترویج استفاده از سنگدانه  نخاله ها متقاعد کند، تحمیل هزینه

 های بازیافتی در بتن شوند.

 عدم حمایت دولت

متاسفانه عدم حمایت دولت از توسعه و پیشرفت صنعت بازیافت در کشورهای در حال رشد وجود دارد، اما انگیزه ی گردآوری 

و به تبع کنترل مدیریت مواد بازیافتی می تواند با وجود یک سیاست مناسب در چارچوب قانونی  اطالعات و مستند سازی آنها

 محقق شود.

 عدم آگاهی

یکی از عواملی که موجب ادامه یافتن دفن زباله ها می باشد، عدم آگاهی مردم از مزایای بازیافت و همچنین عدم اطالع آنها از 

ای تازه معادن می باشد. برای رفع این موانع، ما به آگاهی سازی و انتشار اطالعاتی در پیامدهای استفاده مطلق از سنگدانه ه

مورد پیامدهای استفاده مکرر از سنگدانه های معادن و همچنین ویژگی های بتن بازیافتی برای تحریک افکار عمومی به مصالح 

ختمان به استفاده از مصالح بازیافتی در پروژه ها، بازیافتی نیازمندیم. همچنین می توان با مشارکت و سوق دادن صنعت سا

 اقدام به ایجاد فضایی برای رشد مواد بازیافتی کنیم.

 تکنولوژی های مناسب عدم وجود

در اما،  روش ها یا تکنولوژی های از بین بردن نخاله ها در مقیاس اقتصادی باید دارای سرعت باال و هزینه ی کم باشند.

 بازیافت بتن، تکنولوژی های قابل اجرای به صرفه ی کمی وجود دارند،  خصوص

 آیین نامه و استاندارد های مناسبعدم وجود 

و آنچه در هنگ گنک استفاده می شود،  JISو RILEM (RILEM, 1994)در خصوص استفاده از مصالح بازیافتی، بجز 

کنگ برای کاربردهای معمول، بجز ساختمان های محافظ آب،  تعداد محدودی آیین نامه ی استاندارد وجود دارد. در هنگ

اما برای بتن هایی با عیار باال فقط می توان  ،استفاده صد درصدی از سنگدانه های بازیافتی برای بتنی با عیار پایین مجاز است

بتن بازیافتی با سنگدانه های  ،تحت عنوان برنامه ای JISاز سنگدانه ها را از سنگدانه های بازیافتی بکار برد. در ژاپن،  25%

، که باعث ترویج استفاده از بتن بازیافتی می شود. گسترش استاندارد های مربوط به بازیافت و را دنبال می کندبازیافتی 

ت استفاده مجدد از سنگدانه، عالوه بر فراهم آوردن اهداف مشخص برای تولید کننده، اطمینان خاطر مصرف کننده از باب

 کیفیت بتن را نیز فراهم می کند.
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 نتیجه گیری

که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به  ،تولید مواد زاید جامد محصول فعالیت های مختلف انسان است

افزوده می  گذشته، تغییرات زیادی داشته است. از جمله مواد زائد جامد، دورریزهای ساختمان است که روز به روز بر حجم آن

 از استفادهاستفاده مجدد از دورریزهاست.  ،با توجه به محدودیت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، بهینه ترین راهکار شود.

 .یک راه حل امیدوار کننده در جهت حل مشکل مدیریت زباله های ساختمانی است بتن در بازیافتی های دانه
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