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چکیده
 باعث از بثیر رفثمر منثابع طبیعثی، عالوه بر هدر دادن سرمایه های ملی، تولید روز افزون زباله از جمله شیشه و دفع غیراصولی آن به محیط زیست
 با توجه به اهمیت بازیافت در ایر تحقیق جنبه های اقمصادی و زیست محیطی بازیافت شیشه از زباله های شهری تهران مثورد ارزیثابی قثرار. می شود
 از کل پسماندهای خشک. می باشد1،140،615  است و میانگیر روزانه آن416،324،412 ، 1390  شهر تهران در سال، کل پسماندهای خشک.گرفت
. درصد از پسماندهای شیشه بازیافت می شوند2  پسماندهای شیشه می باشد که فقط، درصد از ایر پسماندها4/6 ،شهر تهران
 کار تحقیقاتی بزرگی در دانشگاه پلی تکنیک هونگ کونگ انجام شد تا راههای عملی برای بازیافت ضایعات شیشه جهت تولید محصثوتت،در گذشمه
 بمنی بطور موفقیت آمیز وارد بازار شده و توجه-  برخی از ایر محصوتت خاص شیشهای. بمر خودممراکم یافت شود،بمنی مخملف همچون بلوک بمنی
 ایر مقاله مروری کلی بر وضعیت کنونی مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه و تجربه مصرف ضایعات شیشه بازیافمی در.بسیاری را به خود جلب کردهاند
.محصوتت بمنی سیمانی در تهران خواهد داشت

کلمات کلیدي
" "تهران،" "محصوتت بمنی سیمانی،" "محیط زیست،""ضایعات شیشه
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ABSTRACT
The increasing production of waste, including glass and its unhealthy disposal into the environment, in
addition to the loss of national capital, causes the loss of natural resources. Considering the importance of
recycling in this research, the economic and environmental aspects of recycling of glass were evaluated
from Tehran municipal waste. The total amount of dry wastes in Tehran in 2011 is 416,324,412 and the
average daily amount is 1,140,615. Of the total solid waste in Tehran, 4.6% of these wastes are glass waste,
with only 2% recycled glass waste. In the past, a major research effort was made at Hong Kong University
Polytechnic University to find practical ways to recycle glass waste to produce various concrete products
such as concrete blocks, self-compacting concrete. Some of these concrete concrete products have
successfully entered the market and attracted much attention. This paper will provide a general overview of
the current state of waste management and recycling and the experience of recycling recycled waste in
concrete cement products in Tehran.

Keywords: “Glass waste, “the environment”, “Concrete cement products”, “Tehran”
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-1مقدمه

امروزه ،ضایعات شیشه دورریخمه در بسیاری از مناطق دنیا بثرای

آنالیز فیزیکی زباله های شهری نشان مثی دهثد در غالثب مثوارد،

تأسیسات دفع ضایعات دردسرساز است .در اغلب کشثورها ،عمومثا

اجزای خشک قابل بازیافت موجود در زباله هثای شثهری را انثوا

بطریهای شیشهای یکبار مصرف یا اندبار مصثرفانثد و سث

پالسمیک ،کاغذ ،مقوا ،شیشثه ،فلثزات ،منسثوجات و نثان خشثک

دور ریخمه میشوند .برخالف انوا دیگر زبالهها هماننثد کاغثذ یثا

تشثکیل مثی دهنثد (.)Villanueva and Wenzel, 2007

مواد آلی ،ضایعات بطثریهثای شیشثهای پث

از دفثع در محثل

تاریخچه شیشه در ایران به  3500سال قبل بر میگردد ،در نواحی

انباشت زباله سالم باقی مثیماننثد و هثم انثیر درصثد زیثادی از

شوش  ،دزفول و قبرسمان هایی از لرسمان آثار شیشه ای به دست

پسماندها را تشکیل میدهند که باید برای تصفیه ضایعات سوزانده

آمده که قدممی بثیر  3تثا  5هثزار سثال دارنثد وزارت صثنایع و

شوند به طور ایدهآل ،ضایعات شیشه یا مجدد مصرف میشوند و یا

معادن.)1390 .

مجدد برای تولید ظرفهای شیشهای جدید ساخمه میشوند .با ایر

کاهش و بازیافت ضثایعات از اصثول بسثیار مهثم در اثاراو

حال ،به سبب کم بودن صنعت شیشثه سثازی ،فرصثتهثا بثرای

مدیریت ضایعات بشمار میرود زیرا ایر دو مسئله به حفث منثابع

مصرف مجدد و ساخت مجدد ضایعات شیشه در تهران بثه نسثبت

طبیعی و کاهش تقاضای فضای باارزش انباشثت زبالثه مثیشثود.

محدودند .عالوه برایر ،در طی فرآینثدهای جمثع آوری ضثایعات،

بطریهای شیشهای دورریخمه نوشابه که یکثی از انثوا ضثایعات

برخی از ضایعات شیشهای جمع آوری شده آلثوده شثده ،بثا رنثگ

مهم شهری است ،در تهران نگرانی بزرگی محسو میشود اثرا

مخلوط میشوند یا حمی میشکنند که ایثر ضثایعات شیشثهای را

که تنها انثد کانثال بازیافثت را مثیتثوان در آن شناسثایی کثرد.

جهت مصرف مجدد و ساخت مجدد محصثوتت شیشثهای جدیثد

دادههای سازمان مثدیریت پسثماندهای شثهرداری تهثران نشثان

نامناسب میسازند .عالقه زیادی به ایجاد بازارهای جایگزیر برای

داده اند که ساتنه در زباله های تهران  52هثزار  226تثر شیشثه

بهره برداری از شیشه بازیافمی دیده میشود .اون کلیه شیشههای

وجود دارد که ممأسفانه از ایر میزان ضایعات شیشهای تولید شثده

بثثازار برپایثثه سثثیلیکا هسثثمند کثثه بیشثثمر از  70درصثثد آن را

تنها مقدار ناایزی مورد بازیافت قرار میگیرد و بخش زیادی از آن

اکسیدسیلیسیم تشکیل می دهد ،باور ایر است که ضایعات شیشثه

به همراه سایر ضایعات دفر میشود به طوری که می توان گفثت

را بموان خرد کرد و بثه انثدازه ارات مطلثوبی بثه عنثوان مصثال

مموسط ماهانه نرخ بازیافت شیشه در شهر تهران حدود  % 2اسثت

دانه ای یا مصال پوزوتنی جهت مصرف در صنعت ساخت و سثاز

عمرانی و همکاران.)1388 .

دسمه بندی نمود (.)Wsdten, 1993
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در ایر مقاله ،وضعیت مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در تهران

 -3.1وضعیت صنعت شیشه تخت وظررو شیشره اي در

مرور میشود و همچنیر تحقیثق و توسثعهای کثه دانشثگاه پلثی

کشور در سال1390

تکنیک هونگ کونگ در خصثوص مصثرف شیشثه بازیثافمی بثه

 9واحد تولیدی شیشه تخت در کشور با ظرفیثت اسثمی 964000

عنوان مادهی جایگزیر مصال دانهای در محصوتت مخملف بمنی

تر در سال در زمینه تولید انوا شیشه تخت و با دو روش کششی

سیمانی انجام داده است نیز معرفی خواهد شثد .عثالوه بثرایر ،در

و فلوت فعال می باشند .واحدهای ایران فلثوت ،کثاوه فلثوت ،آار،

مورد کاربردهای موجود و بالقوهی محصثوتت شیشثهای  -بمنثی

تابان ولیا به ترتیب با ظرفیت  200 ،30 ،100 ،220 ،150هزار تر

ساخمه شده در صنعت ساخت و ساز بح خواهیم کرد.

در سال بیش از  %64از کل ظرفیت تولید شیشه تخثت بثه روش

 -2روش بررسي

فلوت را به خود اخمصاص داده اند.

به منظوردسمیابی به اهداف تحقیق مطالعات کمابخانهای و میدانی

تولید ظروف شیشه ای در سال  1390برابر  341270تر بوده کثه

صورت گرفمه است .جمع آوری اطالعثات کمابخانثه ای از طریثق

نسثثبت بثثه سثثال  275800 1389تثثر) از رشثثد  23/7درصثثدی

مراجعه به ادارات و سازمان هایی از جمله وزارت صثنایع ومعثادن،

برخوردار می باشد.

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران ،کمابخانه دانشثگاه

در بخش بلور سهم کارخانه های بلور اصفهان ،نوری تثازه ،بلثور

یزد ،صورت گرفمه است.

کاوه ،شیشه و گاز و بلور یزد از کل تولید سال  90به ترتیب،20/8

جهت بررسی وضعیت بازیافت شیشه درکشورهای پیشرفمه جهان

 9/4 ،10/5 ،13/9 ،17/3می باشد.

مطالبی از طریق اینمرنت اسمخراج وترجمه شده در نهایت مطالثب

در بخش بطری های دارویی سهم سه شرکت تولیدکننده شثامل

و موضوعات به دست آمده بر اساس اهداف پژوهش طبقثه بنثدی

تاکسمان ،مکمب و رازی از کل تولید سال  90به ترتیب ،42/7 ،68

شده است.

 38/8است وزارت صنایع و معادن.)1390 .

جمثثع آوری اطالعثثات میثثدانی از طریثثق مصثثاحبه حضثثوری بثثا

 -3.2وضعیت میزان پسماندهاي تولیدي در شهر تهران

مسئولیر سازمان بازیافت ،اداره خدمات شهری شهرداری تهران و

تحلیل و بررسی ترکیبات پسماندها و آنالیزهثای فیزیکثی انجثام

پیمانکاران طرح بازیافت از مبداء و مطالعه اسناد و مدارک موجثود

شده در واحد کنمرل کارخانثه کم وسثت تهثران نشثان مثی دهثد

در ایر سازمان ها صورت گرفت.

 82/67درصد پسثماندهای تولیثدی در منثاطق شثهری تهثران را

-3بحث و نتایج

پسماندهای غذایی و  18/32درصد آن را دیگثر انثوا پسثماندهثا
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پسماندهای خشک) تشکیل می دهد .همچنیر اطالعثات و آمثار

گانه شهرداری تهران در حال انجام بوده و از روند رو به رشدی در

حمل پسماندهای مناطق شهری تهران در طی سال  1387نشثان

جمع آوری پسماند خشک در مبدا تولید برخورداراست .همان طثور

می دهد که روزانه بطور مموسثط بثیش از 7000تثر پسثماندهای

که در شکل 1مالحظه می فرمایید کل پسماندهای خشثک ،شثهر

تولیدی شهر تهران به مرکز دفر کهریزک منمقثل شثده انثد .بثر

تهران در سال  416،324،412 ، 1390است و میانگیر روزانثه آن

مبنای ایر اطالعثات و بثا توجثه بثه در نظثر گثرفمر میثزان 85

 1،140،615می باشد .همان طور که در شکل 2می بینید از کثل

درصدی پسماندهای قابل جمع آوری بثه شثیوه مکثانیزه ،کمیثت

پسماندهای خشثک شثهر تهثران 4/6 ،درصثد از ایثر پسثماندها،

پسماندهای قابل جمع آوری مکانیزه در سط مناطق شهر تهثران

پسماندهای شیشه می باشد که فقط  2درصد از پسماندهای شیشه

قابل توجه است.

بازیافت می شوند و بقیه به مراکز دفر فرسماده می شوند سازمان

طرح تفکیک زباله تر و خشک از مبدا یکی از اصلی تریر

بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران.)1391 .

حلقه های زنجیره بازیافت و بهره برداری از زبالثه اسثت .در حثال
حاظر ایر طرح بطور کامال نظام یافمه و در سط کل منثاطق 22

شکل  -1کل پسماندهای خشک جمع آوری شده شهر تهران در مناطق  22گانه در سال 1390
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شکل  -2آنالیز فیزیکی پسماند های خانگی و غیر خانگی در شهر تهران در سال 1390

در حال حاظر براساس نظر کارشناسان سثازمان مثدیریت پسثماند

مصال دانهای حاوی شیشه در بمر ،یک واکنش جثدی سثیلیکای

شهرداری تهران با اجرای طرح تفکیک زباله خشک و تثر از مبثدا

قلیایی ممکر است رخ دهد که سبب تقلیثل مقاومثت و دوام بثمر

 21درصد کل زباله های تهران بازیافت می گردد که ایر رقثم 70

میشود  (Byars and et al, 2004).بنابرایر ،اغلثب کارهثای

درصد از زباله های قابل بازیافت را تشکیل می دهد و در مقایسثه

تحقیقاتی اخیر بر روی مطالعه و بررسثی امکثان سثنجی آسثیا

با اسماندارد های بیر المللی بازیافت ،رقم ایده آلی به حسثا مثی

خرده شیشه به شکل پودری پودر شیشثه) تمرکثز کردنثد و از آن

آید.

برای جایگزینی با سیمان در بمر اسمفاده کردند .زیرا پثودر شیشثه

-3.3پیش زمینه اي از مصر شیشه بازیرافتي در مرتت و

حاوی مقدار سیلیکای زیادی است کثه مثیتوانثد هماننثد مصثال

بتن سیماني

پوزوتنی برای واکنش بثا پورتلندیمثه در سثیمان هیدراتثه جهثت

اولیر مطالعه در مورد مصرف خرده شیشهها جهت تولیثد مصثال

تشکیل ساخمار  C-S-Hعمل کند تا مقاومت و دوام بمر بثات رود

دانهای ساخممانی اسمفاده شده در بمر از سال  1963انجثام شثده

) .(Shi and at el, 2005) (Shao at el, 2004خرده شیشه

است (Schmidt and Sais, 1963).بعثدها بثه دلیثل سثخمی

زمانی که در اندازههای پودری ریزدانه خرد میشود ،اینطور که بثه

باتی شیشه ،تحقیقات گسمردهای جهت بهثره بثرداری از شیشثه

اثبات رسیده است از حی واکنش سیلیکا – قلیا  )ASRدر بمر

بازیافمی به عنوان مصال دانثهای در بثمر انجثام گرفثت (Topc

بیضرر است (.)Shi and Zheng, 2007

 .)and Canbaz, 2004با ایر حال ،بثا مصثرف مقثدار زیثادی
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-3.4تحقیق و توسعه انجام گرفته توسرط دانشرهاه پلري
تکنیک درمورد مصر

شیشه بازیافتي بره عنروان مصرال

دانهاي در محصوالت مختلف بتني
* تبدیل ضایعات شیشه به مصال باارزش

در حال حاضر ،جنبشی عمومی بثه سثمت اتخثاا اسثمراتژیهثای
جدید عملیاتی با هدف بازیافثت مثثثر ضثایعات شیشثه حاصثل از
جریان ضایعات جامد شهری در جریان اسثت .شثکل  1گثامهثای
شکل - 3گامهای تبدیل ضایعات شیشه به مصال باارزش و کاربردهای آن

تبدیل ضایعات شیشه به مصال باارزش همچون مصال دانثهای و

* مصر شیشه بازیافتي در بلوک بتني

افزودنیهای پوزوتنی در مصثال سثاخممانی را نشثان مثیدهثد.
تحقیقی گسمردهای در دانشگاه پلی تکنیک هونگ کونثگ جهثت
بطریهای شیشهای ضایعاتی جهثت شسمشثو و خثرد کثردن بثه
تولید بلوکها و آجرهثای بمنثی کف ثوش از جثن

ارات درشثت

تأسیسات تولیدی انمقال داده می شثوند .ارات خثرده شیشثه بایثد
شیشه انجام شده است شکل  4فرآیند تولید آزمایشثگاهی از روش
بسمه به نمیجه مطلو از الک به قطر  10یثا  5میلثی ممثر عبثور
قالب ریزی نیمه مکانیزه برای ساخت بلوک اسمفاده شده است .بثا
کنند .خرده شیشه خردشده دارای مقاومت ااتی قابل قبول ،جثذ
بهره گیری از انیر تکنیکی ،مصال مخلثوط شثده نیمثه خشثک
آ پائیر و قابلیت مقاومت در برابر گرمای شدید بدون بروز عالئم
تحت ممراکم سازی محکمی قالب ریزی میشوند تا نیاز به حفث
خرابی است .خرده شیشهای  5میلیممری س

با آسیا بصثورت
یک مخلوط با کارایی پائیر تأمیر شود )a .مواد تشثکیل دهنثده:

پودر شیشه با میانگیر قطر دانه  75الی  150میکروممر درمی آیثد
سیمان ،مصال درشت دانه ،شیشه بازیافمی)b .
که به عنوان پثوزوتنی بثرای جثایگزیر کثردن سثیمان در بثمر
قالبهای فوتدی برای ساخت بلوک )c .ممراکم سازی با دسثت
اسمفاده میشود.
روی مصال مخلوط شده )d .ممثراکم سثازی بیشثمر بثا دسثمگاه
فشاری با سثرعت  kN/min600در طثی دو مرحلثه ( Lam,
.)2006
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شکل -4فرآیند ساخت بلوک کف وش شیشهای – بمنی

جدول 1نسبتهای اخمالط نمونه و نمایج مقاومت بلوکهای بمنی

افزایش می یابد ،مقاومت کششی شکافمگی کاهش نثاایزی مثی

که با مقادیر مخملف شیشه آماده شدهاند نشان میدهد .زمانی کثه

یابد و مقاومت فشثاری و خمشثی هثیچ تغییثر قابثل مالحظثهای

درصد جایگزیر مصثال دانثهای طبیعثی بثا شیشثه از  25بثه 75

نداشمند (.)Lam and at el, 2005

جدول  -1خالصه نمایج مقاومت بلوک بمنی ساخمه شده با درصدهای ممفاوت ارات درشت شیشه
 MPaمقاومت  28روزه
کششي

خمشي

درصد جایهزیني W/C

) (Kg/m3سیمان

نوع جایهزیني

اندازه نوع شیشه

فشاري

3/90

-

26

25

3/36

-

54

50

3/10

-

57

75

-

4/15

.

A/N

380

212

0./30

مصال ریز دانه

>5mm

بازیافمی

ضایعات بطری نوشابه

سنگ آهک

عبور از الثک بثه قطثر

mm 1/18

27/5
-

5/86

30/7

2/6

-

7/36

33/3

4/2

2/62

3/41

23/5

.

350

0/30

مصال ریز دانه

>1/18mm
>4/75mmو

 ،)Turgut, 2004گزارشی داد حاکی از اینکه در زمان اسمفاده از

مقاومت کششی شکافمگی و مقاومت سایشی بلوکهثای کف ثوش

 %9/4شیشه ،مقاومت فشاری و خمشی بلوکهثای شیشثهای بثه

به ترتیب حدود  47 ،90 ،69و  15درصد افزایش پیدا کردند .با ایر

ترتیثثب  %21/1و  %77/3بیشثثمر از بلثثوک بنثثایی کنمثثرل بودنثثد

حال ایر افزایش مقاومت زمانی که ارات درشت شیشثه بثه قطثر

 ،(Turgut and at el, 2004).هم انیر گزارشی دادند حثاکی

 4/75میلیممر بجای ارات ریز آن اسثمفاده شثدند کثاهش یافثت.

از اینکه هرگاه  %20مصثال ریزدانثه بثا ارات شیشثه کثواکمر از

عالوه برایر ،(Lam, 2006) ،مموجه شد کثه مقاومثت فشثاری

 1/18میلیممر جایگزیر شدند ،مقاومت فشاری ،مقاومثت خمشثی،

686

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره سوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1397صفحه 692-680

بلوکهای بنایی و کف وش به مدول ریزی )FM 1مصال دانثهای

شد .برای تیه کف ،مصال دانهای شامل مصال دانهای طبیعی،

ازجمله خرده شیشه خردشده) مصرفی ارتباط داشمه است .او ایثر

بازیافمی و ارات درشت شیشه و نیز سیمان) در مخلوط کر

مسئله را مطرح کرد که مناسبتریر محدوده انثدازه ارات مصثال

مخلوط شدند .پ

دانه ای برای بلوک بمنی کف وش با مخلوط خشک محدودهی 3/5

میزان رطوبت مطلو حاصل شود .س

تا  4/5برای مدول ریزی است.

کر به یک ناودان پیشبری 2انمقال داده شدند .ایر ناودان مقدار

وجود سیلیکای زیاد در خرده شیشه که میتواند بثا قلیثا واکثنش

مناسبی از مخلوط آماده شده را به داخل قالب در دسمگاه قالب

سثیمان سثبب انبسثاط

ریزی بلوک تخلیه کرد .قالبها با مصال پر شده و اولیر ویبره و

میشود .اما نمایج تم و همکارانش و نیز لی و همکثارانش نشثان

ممراکم سازی روی مصال داخل قالب اعمال شد .بالفاصله پ

از

داد که مسئله  ASRدر بلوکهای بمنی با مخلوط خشثک نسثبت

ایر ،مخلوط رویه برای تیه سطحی شامل ماسه ،خرده شیشه با

به بمر با مخلوط مرطو کممر بحرانی بود در نمونههثای بلثوک

اندازه دانه کممر از 2/36میلیممر و سیمان که به موازات تیه کف

بمنی که با مقدار شیشهای کممر از  %20تهیه شده بودنثد انبسثاط

آماده شدند) پیش ازاینکه اولیر و دومیر ممراکم سازی و ویبره

کمی ناشی از  ASRدیده شد) .دلیثل ایثر مسثئله ممکثر اسثت

اعمال شود به داخل قالب در باتی اولیر تیه ریخمه شدند.

تخلخل باتی بمر با مخلوط خشثک باشثد کثه مثی توانثد فشثار

نمایج آزمایش دسمگاه آزمایشی نشان داد که بلوکهای شیشثهای

انبساطی را ایجاد کند(Lam and at el, 2005) (Lee and

 -بمنی باکیفیت را میتوان در محیطی صنعمی تولیثد کثرد .نمثایج

دهد به سثبب وجثود  ASRدر مثاتری

at el, 2011).

ازاخمالط خشک ،آ به مصال اضافه شد تا
ایر مخلوطها از مخلوط

آزمایش نشان داد که خرده شیشه بازیافمی را مثیتثوان جثایگزیر

براساس نمایج آزمایشگاهی حاصل در دانشگاه پلی تکنیک ،جهت

مصال دانهای طبیعی در تولید بلوکهثای بمنثی بثدون اثرگثذاری

انجام آزمایش ،دسمگاهی با مقیاس آزمایش در شرکت سازنده

روی مشخصات بمر اسمفاده کرد .در واقع برخی جوانب عملکردی

داخلی بلوک تهیه شد که نسبت اخمالطهای بهینه شدهای برای

بمر بدیر صورت بهبود خواهد یافت مانند کثاهش میثزان جثذ

شدند .در ایر دسمگاه ،از دو مخلوط کر مجزا با

آ  ،افثثزایش مقاومثثت سایشثثی) .رنثثگهثثای جدیثثد شیشثثه و

آن انمخا

ظرفیمی مناسب برای تولید بلوکهای دارای ساخمار بلوک

انعکاسهای خاص نثور بثه سثبب وجثود شیشثه در بثمر حاصثل

دوتیهای یک تیه کف و یک تیه سطحی ،شکل  )5اسمفاده

میشوند (.)Meyer and at el, 2011

fineness modulus

1

feed hopper
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شکل -5ساخمار بلوک دوتیهای که با مواد سازنده ممفاوتی آماده شده است

( ،)Chen and Poon, 2011تالش کردند تا خرده شیشه را به
عنوان مصال دانهای و تیمانیوم دی اکسثید را بثه عنثوان مصثال
فوتوکاتالیسمی در آماده سازی تیه سثطحی بلثوکهثای کف ثوش
ترکیب و مصرف کنند.نمایج نشان دادند که زمانی که درصد باتیی
از خرده شیشه اسمفاده شد نیمریک اکسید  )NOبیشثمری از بثیر
می رود .وقمی که خرده شیشه وجود داشمه باشثد طوریکثه مقثدار
شکل - 6مسیرهای نور و فعال سازی تیمانیوم اکسید در تیه سطحی بلوک

بیشمری تیمانیوم اکسید را بموان در بخثش داخلثی تیثه سثطحی

بمنی که از شیشه به عنوان مصال دانهای در آن اسمفاده شده است

فعال کرد ایر احممال وجود دارد که نور بمواند بثه عمثق بیشثمری

* مصر شیشه بازیافتي در بتن خودمتراکم

انمقال یابد .تیه سطحی بمر که با خرده شیشه تمیثز سثاخمه شثد

بمر خودممراکم )SCC 3ابمدا در ژاپر ساخمه شثد کثه مثیتوانثد

بازدهیاش برای حذف  NOنسبت به تیه سثطحی کثه از ماسثه

تحت اثر وزنش بدون نیاز به ویبثره خثارجی تحکثیم شثود .از آن

رودخانه ساخمه شده بثود بیشثمر اسثت .بطثور نسثبی ،تیثههثای

زمان به بعد ،ایر بمر به سبب روانثی بهمثر و ظرفیثت پرکننثدگی

سطحی بمنی حاوی شیشه تیمز نیز فعالیت فوتوکاتالیسمی بهمثری

بیشمرش که به ساخت اعضای بمنی با اشثکال پیچیثده و اعضثای

نسبت به شیشههای به رنگ تیره سبز تیره ،قهوهای) داشمند کثه

سازهای بمر مسل پرتراکم سرعت میبخشید در صنعت سثاخت و

دلیل ایر موضو احممات خصوصیت هدایت پثذیری بهمثر نثور در

ساز کاربرد گسمردهای پیدا کرد ( .)Kou and Poon, 2009در

شیشه تمیز است .مکانیزم پیشنهادی فعالیت کاتالیسمی بهبودیافمه

دانشگاه پلی تکنیک هونگ کونگ اقدامی جهثت بررسثی امکثان

در شکل  6نشان داده شده است.

مصرف شیشه بازیافت جهت تولید بمر خثودممراکم انجثام شثد در
Self-compacting concrete
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ایر تحقیق از خرده شیشه بازیافمی با دو محدوده دانه بندی ارات

نمونههای بمر خودممراکم بثا مصثرف خاکسثمر بثادی بثه عنثوان

کممر از  5میلیممر و  5الثی  10میلیممثر) بثرای جثایگزیر کثردن

بخشی از مصال سیمانی اسبنده) در بمر تا حثد زیثادی کثاهش

ماسه رودخانه و گرانیت با محدوده دانه بندی  5الی  10میلیممثر)

است.

اسمفاده شد .نمایج مربوط به مشخصات جدید نشان داد که روانثی

مطالعاتی راجع به مشخصات بمر خودممراکمی تهیه شده از شیشه

اسالمپ و نسبت مسدودشدگی مخلوطهای بمر با افثزایش مقثدار

بازیثافمی در دمثای بثات توسثط ).(Kou and at el, 2009و

خرده شیشه بازیافمی بیشمر شد .وانگ و هوانگ نیز روند صثعودی

( )Ling and Poon, 2013انجام شده است .ایر نمثایج ثابثت

مشابهی بثرای روانثی اسثالمپ در مثورد شیشثه  LCDگثزارش

کردند که بمر خودممراکم حاوی شیشه بازیافمی پ

از ایر که در

کردنثثد .دلیثثل احممثثالی بهبثثود مشخصثثات تثثازه بثثمر ماهیثثت

معرض دماهای بات قرار میگیرد دو الگوی ممفاوت از خود نشثان

هیدروفوبیک خرده شیشههاست که میتواند نیاز به آ را کثاهش

میدهد .در محدوده دمثایی  20الثی  600درجثه ،مصثرف شیشثه

دهد که ایر نیز کارایی بمر خودممراکم را پائیر میآورد Wang

بازیافمی سبب کاهش مقاومت پسماند بمر شد .با ایر حال ،پ

از

 .(and Huang, 2011مقاومثت فشثاری ،مقاومثت کششثی و

قرارگیری نمونهها در معرض دمثای  800درجثه ،مصثرف مصثال

مدول ارتجاعی اسماتیکی بمر خودممراکم با افزایش یثافمر مقثدار

دانهای حاوی شیشه در بمر اثر مفیدی به ویژه روی جذ سطحی

شیشه بازیافمی به سبب پیوند ضعیف بثیر خمیثر سثیمان و ارات

آ و مدول ارتجاعی بمر داشت .زیرا در دمای نسبما بات ،مصثال

درشت شیشه کاهش یافت .مقاومت فشاری زمانی که مقدار شیشه

دانهای با شیشثهای کثه بطثور جزئثی او شثده در داخثل بثمر

در بمر  30 ،15و  45درصد افزایش یافت ،بثه ترتیثب  4.2 ،1.5و

میتواند ترکهای داخلی پر کند و ساخمار حفرهای و ناحیه انمقثال

 8.5درصد کاهش یافت .نمونهها از حیث مقاومثت دربرابثر نفثوا

بیر سطحی  )ZITرا پ

از اینکه بمر به دمای اتاق رسید بهبود

یون کلرید و انقباض ناشی از خشک شدگی که از مشخصات دوام

بخشد سفت شدگی مجدد).

بمر محسو میشوند به سبب جثذ آ بسثیار کثم و تخلخثل
خرده شیشثه بهبثود اشثمگیری یافمنثد ( Kou and Poon,
.)2009

 -4نتیجه گیري

نمایج  ASRحاکی از ایر موضو بودند کثه انبسثاطهثا و تثرک
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شثهرداری تهثران اقثدامات زیثادی
خوردگیهای زیان آور در صورتی رخ دادند که مقدار شیشه بیشثمر
برای ترویج بازیافت ضایعات شیشه در تهران انجثام دادهانثد ،امثا
از  %45بوده است .با ایر حثال ،انبسثاط ناشثی از  ASRدر کلیثه
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هنوز  2درصد ضایعات شیشثه بثه دفثع روزانثه در محثل انباشثت

نمایج ایر تحقیق نشان داد که بازیافت شیشه از زباله هثای شثهر

زبالهها نیاز دارند .تزم اسثت کثه راه حثلهثای جثایگزینی بثرای

تهران از توجیه اقمصادی و زیست محیطی مناسب برخوردار است.

بازیابی و ساخت بازاری مطمئر نو ضایعات یافت شود.

لذا جهت توسعه و افزایش میزان بازیافت شیشه توصیه می گثردد

تحقیق و توسعهای که در دانشگاه پلثی تکنیثک هونثگ کونثگ

سرمایه گذاری در امثر آمثوزش و گسثمرش فرهنثگ بازیافثت در

جهت ارزیثابی مصثرف ضثایعات شیشثه بازیثافمی در محصثوتت

جامعه صورت گیرد.

مخملف بمنی بلوکهای بمنی ،بمر خودممراکم) انجام شده است به
نمایج امیدوارکننده ای دست یافمه است .برای بهبود بیشثمر میثزان
بازیافت ضایعات شیشه در تهران باید پیشرفت بیشمری در اقدامات
سیاسمی و قانونی مانند هزینههای دفع ضایعات در محل انباشثت
زبالهها) و تغییر دید ،مهندسان که اجاره مصرف محصوتت بمنثی
حاوی شیشه را در پثروژههثای سثاخممانی دهثد) ضثروری بنظثر
میرسد.
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