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چکيده
در دهه گذشته ،بازيافت نخاله هاي ساخت و تخريب و توليد سنگدانه بازيافتي بتني به عنوان يک رويکرد زيستمحيطي رواج
فراواني يافته است .کاربرد اين نسل از سنگدانهها در پروژههاي عمراني ،مانند راهسازي ،ميتواند به افزايش عرضه شن و ماسه
و حل معضالت ناشي از دفن نخاله کمک شاياني کند .يکي از مشخصههاي عملکردي اين نوع مصالح ،دوام در برابر
چرخههاي متوالي ذوب و يخبندان است .تخريبهاي ناشي از اعمال اين چرخه يکي از مسائل دوامي براي اليههاي مختلف
راهسازي در اقليمهاي سرد محسوب ميگردد .از سوي ديگر ،با توجه به سهم مصالح سنگدانهاي در راهسازي ،بايد عنوان نمود
که عملکرد دوامي سنگدانهها در برابر چرخههاي ذوب و يخبندان بر عملکرد اليههاي راهسازي مؤثر است .تاکنون
استانداردهاي مختلفي بهمنظور ارزيابي دوام سنگدانهها در برابر چرخههاي ذوب و يخبندان تدوين شده است .اما با توجه به
ساختار متفاوت سنگدانههاي بازيافتي بتني و کيفيت به مراتب کمتر اين نوع سنگدانهها نسبت به سنگدانههاي طبيعي ،قابليت
کاربرد استانداردهاي مذکور براي سنگدانههاي بازيافتي مورد پرسش است .لذا در اين پژوهش ،سه استاندارد ،ASTM C 88
 AASHTO T 103و  CSA A23.2-24Aبهمنظور ارزيابي دوام سنگدانههاي بازيافتي بتني و طبيعي در برابر چرخههاي ذوب
و يخبندان انتخاب شدند .آزمايشهاي جذب آب و سايش در دستگاه لس آنجلس نيز تعيين شده است .نتايج آزمايشهاي
دوامي نشان داد که آزمايش  AASHTOقدرت تخريب بسيار زيادي دارد و استفاده از آن با چرخه دما -زمان در اين پژوهش
توصيه نميشود .همچنين ،آزمايش سالمت سنگدانه با استفاده از محلول منيزيم سولفات قابل کاربرد براي سنگدانههاي بازيافتي
نيست و نتايج قابل اطميناني ندارد .اما آزمايش  CSAنتايج قابل قبولي متناسب با نتايج آزمايشهاي فيزيکي و مکانيکي داشت.
واژههاي کليدي :واژههاي کليدي :سنگدانه بازيافتي بتني ،سنگدانه طبيعي ،منيزيم سولفات ،آزمايش سالمت سنگدانه
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و ماسهي بيشتر ،منجر به استفاده از نخالههاي بتني به

 .1مقدمه
مقدار زباله توليدي در هر سال در اتحاديه اروپا نزديک
به  3ميليارد تن تخمين زده ميشود که در حدود %31
آن را زبالههاي ناشي از ساخت و تخريب ()C&D
تشکيل ميدهند (مانک -کاپمن .)2003 ،بهطور معمول،
سنگدانهها بين  60تا  80درصد کل وزن بتن مصرفي ،بيش
از  %90آسفالت و بهطور متوسط بيشاز  %85حجمي
اليههاي روسازي را تشکيل ميدهند (دوريتو و سايکِيا،
 .)2012پس ميتوان انتظار داشت که عملکرد مکانيکي و
دوامي سنگدانهها نقش بهسزايي در عملکرد کاربردهاي
مذکور داشته باشد .حضور سنگدانه ضعيف در بتن ميتواند
منجر به کاهش مقاومتهاي مکانيکي از قبيل مقاومت
فشاري ،مقاومت کششي و مقاومت خمشي گردد .يا بهطور
مشابه ،در روسازي آسفالتي ،مقاومت اصطکاکي سطح راه،
مقاومت خمشي و مقاومت کششي با حضور سنگدانههاي
ضعيف بهشدت کاهش مييابد .از سوي ديگر ،در اليههاي
مختلف روسازي راه ،مانند اساس يا زيراساس ،بعضاً
سنگدانه بهتنهايي بهعنوان عضو اصلي باربر ايفاي نقش
ميکند .لذا ،همزمان با افزايش ساخت و ساز ،استخراج،
بهرهبرداري و مصرف سنگدانههاي طبيعي به عنوان
بزرگترين جزء تشکيلدهنده اين سازهها نيز افزايش
مييابد .بهگونهاي که تنها در اتحاديه اروپا ساالنه 3
ميليارد تن سنگدانه طبيعي توليد و مصرف ميشود
(آژانس محيطزيست اروپا.)2008 ،
عواملي همچون محدوديت منابع شن و ماسه
طبيعي ،عدم بازيافت نخالههاي ساختماني ،کمبود
مدفنهاي زباله ،پديد آمدن مسائل متعدد زيستمحيطي،
افزايش هزينه ساخت و توليد به دليل کمبود بحراني
سنگدانه طبيعي و همچنين اهميت محيطزيست،
دولتها را بر آن داشت تا با رويکردي جديد نسبت به
اين پديده برخورد نمايند .وجود معضالت مطرح شده،
رشد فناوري و در نهايت افزايش توان براي عرضه شن

عنوان جايگزين سنگدانههاي طبيعي شد .نتيجه اين امر
پديد آمدن مصالحي جديد در ساخت و ساز بود:
سنگدانه بازيافتي بتني .بهطور کلي ،سنگدانه بازيافتي از
دو قسمت تشکيل شده است :الف) سنگدانه (هاي)
طبيعي اوليه و ب) ذرات سيمان هيدراتهي چسبيده به
سنگدانه طبيعي اوليه (ارشد و احمد.)201 ،
هنگاميکه از سنگدانههاي بازيافتي براي توليد بتن،
آسفالت يا هر سازه جديدي استفاده شود ،خصوصيات
فيزيکي ،شيميايي و مکانيکي سازه حاصله دستخوش
تغييرات زيادي ميشود .از طرفي نيز سنگدانههاي
بازيافتي ساخته شده از قطعات بتني متفاوت،
خصوصيات مقاومتي و دوامي متفاوتي خواهند داشت
(گوکسه و همکاران .)2011 ،لذا ،تعيين مشخصات
عملکردي مصالح سنگدانهاي بازيافتي بتني امري
ضروري مينمايد.
يکي از اين مشخصات عملکردي ،تعيين دوام
سنگدانههاي بازيافتي بتني در برابر چرخههاي ذوب و
يخبندان است .تخريبهاي ناشي از اعمال چرخههاي
ذوب و يخبندان يکي از بزرگترين مسائل دوامي براي
روسازيهاي آسفالتي و بتني و همچنين سازههاي بتني
در اقليمهاي سرد محسوب ميگردد .در سازههاي بتني،
سيمان هيدراته شده پتانسيل بسيار زيادي براي تخريب
در اثر اين مکانيزم را دارد .اما با استفاده از افزودنيهاي
هوازا 1ميتوان بهخوبي اين معضل را برطرف نمود
(پيجن و پلو .)2010 ،در روسازيهاي آسفالتي نيز
ميتوان بيان کرد که عملکرد دوامي مخلوط آسفالتي در
برابر ذوب و يخبندان در مجموع باعث کاهش مقاومت
مخلوط در برابر تغييرشکلهاي دائمي ميگردد
(الشانس -ترمبلي و همکاران .)2017 ،مسئله يخبندان
در ساير اليههاي روسازي نيز بر هر دو عملکرد کوتاه-
مدت و بلندمدت اليه روسازي اثر منفي و مخربي
- Air entraining admixture
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بهجاي ميگذارد .به طوري که هنگام يخبندان ،تخريب

آزمايش بر پايهي ايجاد فشار داخلي در ساختار

اصلي صورت نميگيرد .اما هنگام ذوب آبهاي منجمد

سنگدانهها است که در نهايت منجر به تخريب سنگدانه

شده ،مقاومت مکانيکي اليه به شدت کاهش مييابد.

ميگردد (کوئلهو و همکاران2007 ،؛ وو و همکاران،

عملکرد بلندمدت نيز شامل تأثير ذوب و يخبندان بر

1998؛ يوآنو و همکاران .)2013 ،در اين آزمايش،

رفتار پارامترهاي تشکيلدهنده اليههاي مذکور (مصالح

سنگدانهها در يک بازهي زماني مشخص در يک چرخه،

سنگدانهاي ،خاک و  )...ميشود که در اين نوع

به صورت اشباع در محلولهاي سديم سولفات يا

تخريبها ممکن است خود مصالح سنگدانهاي دچار

منيزيم سولفات قرار ميگيرند .سپس ،نمونهها در داخل

خرابيهاي فيزيکي و شيميايي شوند (مومانني.)2011 ،

گرمخانه در دماي زياد خشک ميشوند .هنگاميکه

در اين مقاله ،با توجه به اهميت موضوع و همچنين

سنگدانهها به صورت اشباع در محلول قرار دارند ،به

لزوم ارزيابي دوام سنگدانههاي بازيافتي بتني و

مرور ذرات نمک به داخل حفرات آنها نفوذ ميکند و

سنگدانههاي طبيعي در برابر چرخههاي متوالي ذوب و

زماني که در داخل گرمخانه تحت دماي زياد خشک

يخبندان ،سه روش استاندارد AASHTO ،ASTM C 88

ميشوند ،به دليل انبساط حجم ذرات نمک ،در داخل

 T 103و CSA A23.2-24Aمورد بررسي و مقايسه قرار

ساختار سنگدانهها تنشهاي فشاري زيادي به وجود

گرفتهاند .اين موضوع ،به دليل تخلخل و درصد جذب

ميآورند که اين تنشها باعث بزرگتر شدن حفرات

آب بيشتر سنگدانههاي بازيافتي بتني نسبت به

داخل سنگدانه ميشود .با تکرار چند چرخه تر و

سنگدانههاي طبيعي ،با پيچيدگيهايي همراه است و

خشکشدگي ،در نهايت متالشي شدن سنگدانهها را

تاکنون بهصورت گسترده مورد بررسي قرار نگرفته

شاهد خواهيم بود .بايد قيد نمود که تعداد چرخههاي

است .از سوي ديگر ،سنگدانههاي مصرفي در مناطق

اعمالي در اين آزمايش معموالً  5چرخه ميباشد؛

سردسير بايد در برابر چرخههاي ذوب و يخبندان دوام

هرچند که استانداردهاي مطرح در اين مورد تعداد

مطلوبي داشته باشند .در کنار آزمايشهاي مذکور،

دقيقي مشخص نکردهاند .در خصوص آزمايش سالمت

درصد جذب آب و همچنين شاخص افت وزني در

سنگدانه ميتوان بيان نمود که عليرغم مقاومت

دستگاه سايش لس آنجلس نيز تعيين شده است.

مکانيکي و دوام کمتر سنگدانههاي بازيافتي بتني نسبت
به سنگدانههاي طبيعي ،در آزمايش سالمت سنگدانه با

 .2روشهاي مختلف ارزياابي دوام سانگدانه
در برابر چرخههاي متوالي ذوب و يخبندان
اولين آزمايشي که بهمنظور ارزيابي دوام سنگدانهها در
برابر چرخههاي ذوب و يخبندان طراحي و اجرا شده
است ،آزمايش سالمت سنگدانه ()2014 ،ASTM C 88
با استفاده از محلولهاي سديم سولفات و منيزيم
سولفات بود که همچنان نيز در بسياري از مناطق
مختلف دنيا به عنوان يکي از روشهاي متداول مورد
استفاده قرار ميگيرد .مکانيزم اصلي تخريب در اين

استفاده از محلول منيزيم سولفات ،تناقضهايي نيز
مشاهده شده است (اشنايدر و همکاران .)1994 ،اما در
خصوص استفاده از محلول سديم سولفات ،در بسياري
از تحقيقات ،نتايج بهدست آمده با عملکرد مکانيکي
سنگدانه همخواني خوبي دارند (گوکسه و همکاران،
2011؛ تابش و عبدالفتاح .)2009 ،تابش و عبدالفتاح
( )2009آزمايش سالمت سنگدانه با استفاده از محلول
سديم سولفات را روي سه نوع سنگدانه بازيافتي بتني
اجرا کردند و دوام کمتر سنگدانههاي بازيافتي بتني را
نسبت به سنگدانه طبيعي مشاهده کردند .آنها دريافتند
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که سنگدانه بازيافتي با مقاومت فشاري بتن اوليه بيشتر،

خصوص معيار ارزيابي نيز بايد ذکر نمود که براي

داراي عملکرد بهتري نسبت به ساير سنگدانههاي

استاندارد  AASHTO T 103معياري براي پذيرش يا رد

بازيافتي بتني است .اين موضوع تأثير مشخصات بتن

سنگدانه تاکنون ارائه نشده است .اما در روش

اوليه را بر مشخصههاي دوامي سنگدانههاي بازيافتي

 A23.2-24Aمؤسسه استاندارد کانادا حداکثر مقدار افت

بتني نشان ميدهد.

وزني مصالح سنگدانهاي مصرفي در بتن روسازي را در

CSA

در کنار آزمايش سالمت سنگدانه ،آزمايشهاي

آزمون مذکور به  6و  10درصد محدود کرده است.

ديگري نيز براي شبيهسازي دقيقتر و واقعيتر اين

مقدار  %6براي شرايطي در نظر گرفته ميشود که رويه

مسئله دوامي طراحي شدهاند .از جمله اين آزمايشها

بتني در معرض چرخههاي ذوب و يخبندان قرار داشته

ميتوان به استاندارد  )2009( AASHTO T 103و

باشد و مقدار  %10نيز براي ساير شرايط هوازدگي و

استاندارد  )2004( CSA A23.2-24Aاشاره کرد.

دوامي اعمال ميشود (.)2014 ،CSA

استاندارد ( AASHTO T 103روش  )Aدوام
سنگدانههاي ريز و درشت را در برابر چرخههاي ذوب
و يخبندان به صورت محصور شده 1ارزيابي ميکند .به
اين معني که مصالح سنگدانهاي در دوره يخبندان توسط
محلول منجمد شده ،محصور ميشود .اين در حالي
است که آزمايش  CSA A23.2-24Aدوام مصالح
سنگدانهاي را به صورت محصور نشده ارزيابي ميکند.
به عبارت ديگر ،در اين آزمايش ،قبل از شروع دوره
يخبندان ،محلول موجود در ظرف حاوي نمونه سنگدانه
زهکشي شده و در حين يخبندان صرفاً رطوبت موجود
در داخل و سطح سنگدانهها منجمد ميشود و از فضاي
اطراف نيروي ديگري به آنها اعمال نميگردد .لذا ،با
درنظرگيري شرايط يکسان از نظر چرخه دما -زمان،
محلول مصرفي ،غلظت محلول مصرفي و تجهيزات
يخبندان ،به نظر ميرسد که روشهاي محصورکننده
قدرت تخريبي بيشتري داشته باشند؛ زيرا در کنار

 .3برنامه آزمايشگاهي
 .3-1مواد و مصالح
در اين پژوهش ،مجموعاً  9نمونه شن ( 3نمونه شن
بازيافتي بتني و  6نمونه شن طبيعي) در نظر گرفته شد.
بهمنظور تهيه و انتخاب سنگدانههاي طبيعي ،تالش
زيادي انجام شد تا نهايتاً مجموعهاي از سنگدانهها
انتخاب شوند که محدوده مقاومتي و دوامي گستردهاي
را در بر گيرند .عمده اين معادن در بخشهاي شمالي
شهر تهران قرار داشتند .در بين شنهاي طبيعي 4 ،نوع
شن شکسته کوهي و  2نوع شن رودخانهاي قرار داشت.
شنهاي رودخانهاي از دو کارخانه متوساک و کارخانه
صحراي شن و ماسه تهيه شدند و غالب شنهاي
شکسته کوهي را نيز سنگ آهک تشکيل ميداد.
شناسنامه شنهاي طبيعي در جدول  1ارائه شده است

تنشهاي داخلي ،تنشهاي خارجي توسط محلول
منجمد شده نيز به سنگدانهها اعمال ميگردد .در
خصوص تعداد چرخهها نيز بايد اشاره کرد که روش
استاندارد

CSA A23.2-24A

پنج چرخه و روش

استاندارد  AASHTO T 103حداقل  25چرخه (و
حداکثر  50چرخه) را شامل ميشوند .از سوي ديگر ،در
1

- Confined
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جدول  .1شناسنامه شنهاي طبيعي
*

کد سنگدانه

معدن تهيه

NA-1

شمال شهر تهران

شکسته کوهي

NA-2

شمال شهر تهران

شکسته کوهي

سنگ رسوبي /سنگ آهکي

NA-3

شمال شهر تهران

شکسته کوهي

سنگ رسوبي/سنگ آهکي

سياه رنگ با رگههايي سفيد /کامالً تيزگوشه

NA-4

شمال شهر تهران

شکسته کوهي

سنگ آذرين /توف

سبز رنگ /کامالً تيزگوشه

رودخانهاي

عمدتاً سنگ رسوبي /مخلوط

 30% /-تيزگوشه و  %70گردگوشه

رودخانهاي

عمدتاً سنگ رسوبي /مخلوط

 15% /-تيزگوشه و  %85گردگوشه

NA-5

NA-6

کارخانه متوساک-
شهريار
کارخانه صحراي شن و
ماسه -کهريزک

نوع سنگدانه

نوع سنگ /سنگ شناسي

مشخصات رنگ /شکل ظاهري

سنگ رسوبي /سنگ آهکي

قهوهاي سوخته /کامالً تيزگوشه
شيرهاي رنگ %45 /گردگوشه و  %55شکسته

* اين منابع به واسطه انجام تحقيقات گذشته ،در آزمايشگاه مکانيک سنگ دانشگاه تهران موجود بودند.

بهمنظور تهيه و توليد سنگدانه بازيافتي بتني در اين

جدول  .2مشخصات طرح اختالط بتن اوليه سنگدانههاي
بازيافتي بتني  RCA-1و RCA-2

پژوهش ،سه نوع سنگدانه بازيافتي با بتن اوليه متفاوت
در نظر گرفته شد .سنگدانه بازيافتي RCA-11و

مشخصه

RCA-2

نوع سنگدانه بازيافتي بتني
RCA-1

RCA-2

W/C

0/34

0/34

سيمان ()kg/m3

390

420

(درياچه چيتگر) تهيه و به محل آزمايشگاه مصالح

ميکروسيليس ()kg/m3

30

-

آب ()kg/m3

132/6

142/8

ساختماني دانشگاه تهران منتقل شدند .علت اصلي

سنگدانه mm 19-9/5

253

335

انتخاب بتن خودتراکم ،وجود درصد ريزدانه بيشتر

()kg/m3

نسبت به بتن معمولي و همچنين مواد جايگزين سيمان

سنگدانه mm 12/5-4/75

(مانند ميکروسيليس) در طرح اختالط آن بوده است.

()kg/m3

بهطور کلي ،مقدار ريزدانه بيشتر در طرح اختالط به

سنگدانه mm 6-0

بهترتيب از خردايش بتن خودتراکم و بتن معمولي تهيه
و توليد شد .اين بتنها بهصورت نمونههاي مکعبي
 15*15*15 cm3واقع در محل پروژه شرکت ايرانمال

مقدار شن طبيعي کمتر و در نتيجه مقدار مالت سيماني
بيشتر ميانجامد .عمر شکست نمونههاي بتني 90±5
روز بوده است .اين نمونهها تا سن  28روزه در محلول
آب -آهک عملآوري شده بودند .مشخصات طرح
اختالط اين دو نوع سنگدانه بازيافتي در جدول  2ارائه
شده است.

160
1197

258
1238

3

( )kg/m
پودر سنگ ()kg/m3

160

-

از سوي ديگر ،بهمنظور درنظرگيري شرايطي که بتن
اوليه سنگدانه بازيافتي ناشناخته است و يا سنگدانه
بازيافتي از خردايش نخالههاي بتني مخلوط توليد شده
است ،در اين پژوهش ،يک نوع سنگدانه بازيافتي بتني با
بتن اوليه نامشخص در نظر گرفته شد .بدين منظور،

1

- Recycled concrete aggregate-1

نخالههاي بتني موجود در محل آزمايشگاه مصالح
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ساختماني تفکيک و خرد شدند .فرايند توليد هر سه

 .3-2طراحي آزمايشها

نوع سنگدانه بازيافتي به صورت دستي و با استفاده از

درصد جذب آب مطابق با استاندارد

چکشهاي فوالدي صورت پذيرفت .در ادامه ،به دليل

( )2004روي سه نمونه از هر نوع سنگدانه انجام شد و

دقت کمتر خردايش دستي نسبت به خردايش مکانيکي،

مقدار ميانگين به عنوان نتيجه آزمايش ارائه گرديد.

سنگدانههاي بازيافتي با استفاده از الکهاي استاندارد

بهمنظور تعيين رفتار مکانيکي سنگدانهها ،آزمايش

دانهبندي شدند .حداکثر اندازه اسمي سنگدانهها mm

سايش در دستگاه لس آنجلس انتخاب شد .اين آزمايش

 25در نظر گرفته شد و الک  4/75 mmنيز بهمنظور

مطابق با دستورالعمل استاندارد )2014( ASTM C 131

جداسازي ماسه بازيافتي از شن بازيافتي مورد استفاده

روي دو نمونه سنگدانه  19- 9/5 mmاجرا شد.

قرار گرفت .نتايج آزمايش  XRF1روي سنگدانههاي

بهمنظور تعيين رفتار دوامي سنگدانههاي طبيعي و

بازيافتي در جدول  3آورده شده است .در شکل  1نيز

بازيافتي بتني در برابر چرخههاي ذوب و يخبندان نيز

نمودار دانهبندي شنهاي طبيعي و بازيافتي ارائه شده

سه آزمايش ( ASTM C 88محلول منيزيم سولفات)،

است.

( AASHTO T 103-08روش  )Aو

جدول  .3نتايج آزمايش  XRFروي سنگدانههاي بازيافتي

انتخاب شدند .کليه آزمايشهاي دوامي روي سه نمونه

بتني

 4-25/75 mmاجرا شدند .نمودار دما -زمان در

ترکيب شيميايي

RCA-1

RCA-2

RCA-3

()%
SiO2

27/55

30/87

33/77

Al2O3

5/69

5/92

7/12

Fe2O3

3/05

2/90

3/52

CaO

26/79

25/53

22/32

MgO

2/00

1/25

1/77

SO3

0/76

0/66

0/53

Na2O

1/42

1/24

1/24

K2O

1/19

1/41

1/53

ASTM C 127

CSA A23.2-24A

استانداردهاي ذوب و يخبندان در شکل  2نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل مشخص است ،در
طول  24ساعت ،مجموعاً روش  CSA2سرماي بيشتري
را به نمونه اعمال ميکند .اما به دليل رطوبت کمتر در
سطح و داخل سنگدانهها ،عمالً شدت تخريب وارده در
اين روش کمتر خواهد بود.

شکل  .2نمودار چرخه دما -زمان استاندارد AASHTO

شکل  .1نمودار دانهبندي شنهاي طبيعي و بازيافتي بتني

1

- X-ray fluorescence

70

( T 103-08باال) و ب) استاندارد CSA A23.2-24A

(پائين)
- CSA A23.2-24A

2
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 .4نتايج و بررسي

 .4-2نتايج حاصل از آزمايش سايش در دساتگاه

 .4-1نتايج حاصل از آزمايش جذب آب

لس آنجلس

ميانگين نتايج جذب آب در اين پژوهش براي هر 9

ميانگين نتايج آزمايش سايش در دستگاه لس آنجلس

نمونه سنگدانه در جدول  3نشان داده شده است.

براي هر  9نمونه سنگدانه در جدول  3نشان داده شده

همانگونه که مشاهده ميشود ،شنهاي بازيافتي بهمراتب

است .اين نتايج نشان ميدهد که شنهاي بازيافتي

داراي درصد جذب آب بيشتري نسبت به شنهاي

بهطور متوسط  1/78برابر  LAبزرگتري نسبت به

طبيعي هستند .بهطور متوسط ،شنهاي بازيافتي 6/6

شنهاي طبيعي دارند .اين موضوع نشاندهنده کيفيت به

درصد جذب آب بيشتري نسبت به شنهاي طبيعي

مراتب کمتر شنهاي بازيافتي نسبت به شنهاي طبيعي

دارند .در اين بين ،سنگدانه  NA-3با جذب آب 0/49

است که داليل اصلي آن وجود ذرات سست در سطح

RCA-1

سنگدانههاي بازيافتي ،وجود پيوندهاي ضعيف بين

با جذب آب  8/7درصد داراي بيشترين مقدار جذب

مالت سيماني و سنگدانههاي طبيعي اوليه و همچنين

آب ميباشند .يکي از داليل جذب آب بيشتر شن

مقاومت مکانيکي کمتر مالت سيماني نسبت به سنگدانه

 RCA-1نسبت به ساير شنهاي بازيافتي را ميتوان

طبيعي اوليه است .سنگدانه  NA-3بهترين و سنگدانه

درصد بيشتر مالت چسبيده به سطح سنگدانههاي

بازيافتي  RCA-3ضعيفترين عملکرد را در اين

بازيافتي عنوان نمود .همچنين ،دو شن طبيعي  NA-1و

آزمايش داشتند.

درصد ،کمترين جذب آب و سنگدانه بازيافتي

 NA-6نيز نسبت به ساير شنهاي طبيعي ،درصد جذب
آب بيشتري دارند .با توجه به اين نتيجه ،ميتوان

 .4-3نتايج حاصل از آزمايش ساالمت سانگدانه

تخلخل بيشتر اين سنگدانهها را نسبت به ساير

()ASTM C 88

سنگدانههاي طبيعي نتيجهگيري کرد.

نتايج حاصل از آزمايش سالمت سنگدانه در شکل 3

جدول  .3نتايج حاصل از انجام آزمايشهاي درصد جذب

نشان داده شده است .نتايج آزمايش سالمت سنگدانه

آب و سايش در دستگاه لس آنجلس

(در محلول منيزيم سولفات) نشان ميدهد که برخالف

آزمايش

کد سنگدانه

انتظار ،بهطور ميانگين ،شنهاي بازيافتي بهمراتب

WA (%)1

LA (%)2

NA-1

2/02

23/68

NA-2

0/85

26/19

NA-3

0/49

8/26

NA-4

1/65

11/52

NA-5

1/68

13/69

NA-6

2/40

15/93

منتشر کرده نيز به احتمال وقوع اين نتيجه اشاره کرده

RCA-1

8/70

29/25

است .در اين استاندارد ،آورده شده که ارزيابي سالمت

RCA-2

7/45

27/72

سنگدانههاي بازيافتي با استفاده از محلول ميزيم

RCA-3

8/20

31/21

عملکرد بسيار بهتري نسبت به شنهاي طبيعي دارند.
نتايج نشان ميدهد که بهطور متوسط ،شنهاي طبيعي
 2/03برابر افت وزني  )MS%(3بيشتري نسبت به
شنهاي بازيافتي دارند .استاندارد

AASHTO MP 16-

 )2009( 07که الزامات شنهاي بازيافتي در بتن را

1

- Water absorption coefficient
- Los Angeles abrasion value

2

sulphate
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magnesium

in

3

- Weight loss
soundness test
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سولفات ،برخالف سنگدانههاي طبيعي ،نتايج قابل

نمودهاند (2009 ،AASHTO MP 16-07؛ ،ASTM

قبولتري نسبت به محلول سديم سولفات ارائه ميکند.

2016؛ 2008 ،BS؛ معاونت برنامهريزي .)1392 ،مطابق

شن طبيعي  NA-4با افت وزني  5/7درصد ،داراي

با حد  ،%18بايد عنوان نمود که همه سنگدانههاي

بهترين و شن طبيعي  NA-1با افت وزني  22/37درصد

بازيافتي را ميتوان در اليههاي راهسازي و توليد بتن

داراي ضعيفترين عملکرد در آزمايش سالمت سنگدانه

استفاده کرد .اما در بين شنهاي طبيعي ،استفاده از

هستند.

شنهاي  NA-1و  NA-6به دليل افت وزني بيشتر از

کليه استانداردهاي مرتبط با راهسازي و همچنين

 18%در اليههاي مختلف راهسازي و توليد بتن به تأييد

استانداردهاي کاربرد سنگدانه در بتن ،حد  %18افت

دستگاه نظارت وابسته است .استفاده از ساير شنهاي

وزني را براي شن در محلول منيزيم سولفات تعيين

طبيعي نيز بالمانع است.
90
)MS (%

80

)CFS (%

70

)AFS (%

50
40
30

درصد افت وزنی ()%

60

20
10
0
RCA-3

RCA-2

RCA-1

NA-5

NA-6

NA-4

NA-3

NA-2

NA-1

شکل  .3نتايج حاصل از انجام آزمايشهاي ارزيابي دوام در برابر چرخههاي ذوب و يخبندان

 .4-4نتايج حاصل از انجام آزمايشهااي CSA

سنگدانههاي طبيعي دارند .سنگدانه طبيعي  NA-2با

 A23.2-24Aو AASHTO T 103-08

 4/47 CFSدرصد بهترين و سنگدانه بازيافتي

نتايج حاصل از انجام آزمايشهاي  CSA A23.2-24Aو
 AASHTO T 103-08در شکل  3آورده شده است .در
خصوص نتايج حاصل از انجام اين آزمايشها ميتوان
بيان کرد که برخالف آزمايش سالمت سنگدانه ،اين
نتايج همبستگي قابل قبولتري با نتايج حاصل از
آزمايشهاي فيزيکي و مکانيکي دارند .در آزمايش
 ،CSAبهطور متوسط ،سنگدانههاي بازيافتي بتني 2/74
برابر افت وزني  )CFS%(1بيشتري نسبت به

RCA-3

با  18/82 CFSدرصد ضعيفترين عملکرد را در
آزمايش  CSAدارند .استاندارد

A23.1-09/A23.2-09

( )2014حداکثر افت وزني در آزمايش  CSAرا براي
سنگدانههاي مصرفي در بتن ،هنگامي که بتن در معرض
چرخههاي ذوب و يخبندان قرار دارد به  %6و براي
ساير شرايط محيطي خورنده ديگر به  %10محدود
ميکند .با مقايسه نتايج و الزامات اين استاندارد ميتوان
دريافت که هيچيک از سنگدانههاي بازيافتي حدود
مجاز  6و  10درصد را رعايت نکرده و در نتيجه مطابق

1

- Weight loss in CSA A23.2-24A test

72

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال سوم ،پیاپی دوازده  ،زمستان 1396

عقیلی لطف ،پالسی ،رمضانیان پور

با اين استاندارد اجازه استفاده در بتن در معرض شرايط

در برابر ذوب و يخبندان انتخاب شد که بهنظر ميرساد

محيطي خورنده و نامطلوب را ندارند .اگرچه بايد قيد

اعمااال  25چرخااه از اياان آزمااايش روي ساانگدانههااا

نمود که اين استاندارد بسيار سختگيرانه عمل ميکند.

موجب بروز تخريابهااي بسايار شاديدي مايگاردد.

بهطوري که از بين سنگدانههاي طبيعي فقط  NA-2و

همانطور که در شکل  4نشان داده شاده ،سانگدانههااي

 NA-4الزامات اين استاندارد را بهطور کامل برآورده
ميکند و ساير سنگدانههاي طبيعي نيز صرفاً در
صورتيکه بتن در معرض چرخههاي ذوب و يخبندان
قرار نداشته باشند ،ميتوانند استفاده شوند.
در آزمااايش  AASHTOنيااز هماننااد آزمااايش ،CSA
سنگدانههاي بازيافتي باهمراتاب کيفيات بسايار کمتاري
نسبت به سنگدانههاي طبيعاي دارناد .باهطاور متوساط،
شاانهاااي بازيااافتي  2/64براباار افاات وزنااي ()AFS%
بزرگتري نسبت به سنگدانههاي طبيعي دارناد .سانگدانه
 NA-2با  7/80 AFSدرصد بهترين و سنگدانه بازياافتي
 RCA-1با  78/9 AFSدرصد ،ضعيفتارين عملکارد را
در آزمايش  AASHTOدارند .در خصوص مقادير زيااد
افاات وزنااي در اياان آزمااايش بايااد اشاااره کاارد کااه
سختگيرانهتارين (طاوالنيتارين چرخاه دماا -زماان)
شرايط در اين آزمايش بهمنظور ارزيابي دوام سنگدانهها

طبيعي بعد از اتمام  25چرخه دچار خرابيهااي زياادي
شدهاند .سنگدانههاي بازيافتي نيز عماالً باهطاور کامال
بازيافت شدند؛ بهطوري کاه کلياه ماالتهااي سايماني
متالشي شده و سنگدانههاي طبيعي اوليه بازتوليد شدند.
در شکل  ،5سانگدانه بازياافتي  RCA-1قبال و بعاد از
اتمام آزمايش نشان داده شده است .الزم باه ذکار اسات
که هيچگونه معيار پذيرش يا رد سنگدانه مطابق باا ايان
اسااتاندارد در مراجااع معتباار درج نشااده اساات .اياان
استاندارد بهطور کلي چندان مورد استفاده قرار نميگيرد
و مجموعاً استاندارد جديدي بهشمار ميآيد .اما به دليال
ارائه روشهاي تسريع شده در ارزيابي دوام سنگدانه در
براباار ذوب و يخبناادان (روشهاااي  Bو  )Cبااه نظاار
ميرسد با گذشات زماان ماورد اساتفاده بيشاتري قارار
خواهد گرفت.

(الف)

(ب)

شکل  .4سطح سنگدانههاي الف)  NA-1و ب)  NA-6بعداز اتمام  25چرخه ذوب و يخبندان مطابق با استاندارد AASHTO
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(ب)

(الف)

شکل  .5سنگدانه بازيافتي  RCA-1الف) قبل و ب) بعداز اعمال  25چرخه ذوب و يخبندان در استاندارد AASHTO

طبيعي اوليه ،مجموعاً شنهااي بازياافتي بتناي مقاومات

 .5نتيجهگيري
بر مبناي تحقيقات انجام شده در اين پژوهش ،نتايج زير

مکانيکي بسيار کمتري نسبت به شنهاي طبيعي دارند.

ارائه ميگردد:

 -با مقايسه نتايج آزمايشهاي دوامي ميتوان گفات کاه

 -شنهاي بازيافتي بتني باه مراتاب درصاد جاذب آب

آزمايش  AASHTOقدرت تخريب بسيار زيادي دارد و

بيشتري نسبت به شنهاي طبيعي دارند .تخلخال بسايار

استفاده از آن با چرخه دما -زمان اساتفاده شاده در ايان

زياد و همچنين چگالي کمتر مالت هيدراته شده نسابت

پژوهش بهمنظور ارزيابي دوام سانگدانههااي طبيعاي و

به سنگدانههاي طبيعي علل اصلي اين موضوع ميباشند.

بازيافتي در برابار ذوب و يخبنادان توصايه نمايشاود.

 -بررسي عملکرد مکانيکي شنهاي بازيافتي با اساتفاده

همچنين ،آزمايش سالمت سنگدانه با استفاده از محلاول

از آزمايش سايش در دستگاه لس آنجلس نشاان داد کاه

منيزيم سولفات قابل کاربرد براي سنگدانههاي بازياافتي

به دليل ساختار متخلخل و کيفيت کمتار سانگدانههااي

نيست و به نتاايج قابال اطمينااني خاتم نمايشاود .اماا

بازيافتي بتني نسبت به سنگدانههاي طبيعاي و همچناين

آزمايش  CSAنتايج بسيار قابل قبولي متناسب باا نتاايج

وجود پيوندهاي ضعيف بين مالت سايماني و سانگدانه

آزمايشهاي فيزيکي و مکانيکي ارائه نمود.
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