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 چکیده

و حجم باالی تولید   باشد.تعداد شرکت های تولید کننده شیشه در کشور بسیار زیاد بودهیکی از پرمصرف ترین مواد در صنایع مختلف،شیشه می

در مراحل  (GBP)ارد. از مهمترین ضایعات این شرکت ها، ضایعات محصول فرعی تولید شیشه ضایعات بسیاری نیز به همراه د این شرکت ها،

باشد.در گذشته بنا به دالیلی همچون حجم کم تولید، ضعف قوانین محیط زیست، فضای کافی جهت نگهداری و دفن هیچ ابتدایی تولید می

افزایش یافته است.از آن جایی که  آننگرانی ها در مورد  ،تولید و کمبود فضا با افزایش میزانامروزه اقدامی جهت دفع اصولی صورت نمی گرفت.

باشد، لذا در این مقاله به منظور ارائه یک راهکار عملی سیلیس بسیار باالیی هستند و حجم تولیدشان نیز بسیار زیاد می درصد این مواد دارای

یگزین بخشی از ریزدانه مصرفی بتن کنترل)شاهد( پرداخته شده است.خواص مکانیکی استفاده از آن به عنوان جا امکان دفع این ماده به بررسی

بتن همچون مقاومت فشاری، و خواص دوامی همچون جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی آزمونه ها اندازه گیری شده است.نتایج بیانگر بهبود 

تغییر چشمگیری در  %51جایگزینی بهبود یافته اند ولی در  %6می تا خواص مکانیکی بتن با افزایش درصد جایگزینی می باشد ولی خواص دوا

 آن ها مشاهده نمی شود.  

 

 

تولید شیشه، خواص مکانیکی بتن، خواص دوامی بتن محصول فرعی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 .می شود برداشت از ذخایر طبیعی زمین  را سبب افزایندهحجم  و نیاز بیشتر به ساخت و ساز ،رشد روز افزون زندگی شهری

نیاز به تولید مصالح اولیه برای ساخت بتن به عنوان یکی از پیش شرط  های ساخت و ساز که پرمصرف ترین ماده ساختمانی نیز 

برای تولید بتن می گردد. به همین دلیل از دیرباز  محققان  ی طبیعیسنگدانه ها ذخایر باعث برداشت حجم وسیعی از ،می باشد

 ستفاده از مصالح طبیعی زمین بوده اند.در جست و جوی راهی برای کاهش ا

روز به تا کنون  زمانو از آن  دارد  هسال 9433طوالنی  در کشور ما سابقه ،در جهان یکی از مواد پر مصرفتولید شیشه به عنوان 

تفاوت ه بسیار هرچند فن آوری های گذشته تا به حال در تولید این مادروز به کاربرد های آن در زندگی روزمره افزوده می شود. 

مواد اولیه آن تقریبا تفاوت چندانی را شاهد نبوده است.شیشه ساختاری غیر  ، ولینموده است و تغییرات زیادی را به خود دیده

این ماده هم   .(5) می باشند اکسید سدیمو  اکسید کلسیم، اکسید سیلیسیومو ماده اصلی تشکیل دهنده آن دارد  1کریستالی

 دارد و پس از مصرف نیز ضایعاتی را به همراه خواهد داشت.ایر مواد در فرآیند تولید، مواد فرعی یا زائدی به همراه همانند س

از کارخانجات بازدید های نگارندگان  وجود ندارد ولی محصوالت فرعی واحد های تولیدی در کشور آمارهای دقیقی از  که هرچند

 ین محصول در کارخانجات تولیدی کشور می باشد.تولید شیشه بیانگر حجم باالی تولید ا

در بتن، چندیست که مورد توجه فعالین بتن گردیده است، امری که هم  ،استفاده از ضایعات یا خروجی های بال استفاده صنایع 

 .منجر به برداشت کمتر از مصالح سنگی زمین می گردد و هم در برخی موارد باعث بهبود خواص بتن نیز گشته است

پیشتر آزمایش های فراوانی بر روی استفاده از شیشه چه به صورت پودر و چه به صورت خرد شده در بتن انجام شده که اثرات 

 از آن ها اشاره می شود: مورد چندکه به ،رضایت بخشی هم در آن مشاهده شده است

به بررسی تاثیر  در آن است که فتهصورت گر ( حاوی خرده شیشه و پودر شیشهSCCبررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم )

 .(1) شده است پرداخته بر خواص مکانیکی بتن پودر شیشه

، در این مقاله به بررسی استفاده از قلیایی سبکدانه بتن-انتقال یون کلر و واکنش انبساط سیلسی استفاده از پودر ششه درتاثیر 

اخته شده است.نتایج مقاله بیانگر این دقلیایی سبکدانه بتن پر-یون کلر و واکنش انبساط سیلسیپودر شیشه بر مقاومت، نفوذ 

روزه شده  12روزه و 7پودر شیشه با سیمان مصرفی باعث کاهش مقاومت فشاری  %11مطلب می باشد که با جایگزین کردن 

 (9) روز تاثیری بر مقاومت فشاری نداشته است 33است ولی در سن 

 صورت گرفته است، بررسی تأثیر ریزدانه های شیشه ای و پودر شیشه در دوام بتن با مقاومت باال در محیط سولفات منیزیم

تاثیر افزودن شیشۀ ضایعاتی در محدودۀ اندازۀ دانه های ماسه ای، و نیز به صورت پودر شیشه در خصوصیات دوام بتن با 

 (4). ه استمطالعه قرار گرفتمقاومت باال مورد 

درصد پودر  43و  93،  13،  53 نمونه هایی حاوی نیز تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکمبررسی به منظور 

نتایج حاصل بیانگر تاثیر  و ساخته شیشه به عنوان جایگزین درصدی از سیمان مصرفی در بتن , با یک طرح اختالط ثابت

درصد پودر شیشه به  53درصد می باشد ولی نمونه های با  53کاهش مقاومت با افزایش درصد پودر شیشه در درصدهای باالی 

  (1). عنوان جایگزین سیمان اثرات مطلوبی بروی مقاومت بتن خودتراکم در مقایسه با نمونه های بدون پودر شیشه داشته است

  

یافتن مطالبی  برایتالش نگارندگان  هرچند پژوهشگران از ضایعات پس ازمصرف شیشه مقاالت مختلفی را منتشر نموده اند ولی 

شیشه بی نتیجه بود لذا در این پژوهش به بررسی اثرات استفاده از این ماده در بتن پرداخته  ضایعات فرعی تولیددر خصوص ماده 

ابعاد دانه های آن به عنوان جایگزین بخشی از ریز دانه بتن  به با توجهماده حاوی مقادیر زیادی سیلیس می باشد،  اینچون  .شد

بر نتایج   گذار مختلف برای پیدا کردن نسبت های اولیه  تاثیر نه های آزمایشیونم پس از ساختکه . به این صورت داستفاده ش

به عنوان جایگزین ریز دانه بتن گردید و نتایج حاصله با نمونه های  درصدی این ماده 51و  6مقادیر با سعی و خطا  ،مقاومتی بتن

 شاهد مقایسه گردیدند که نتایج آن در ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

 
 

                                                           
1 amorphous 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
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 مصالح مصرفی
 

 های آزمایشی مورد نیاز برای این مقاله از مصالح مصرفی زیر استفاده شد: آزمونهدر ساخت 

 طبیعی شسته گرد گوشه ماسه 

 شن شکسته 

 1 نوعسیمان پرتلند 

 (GBP)1تولید شیشه محصول فرعی

 

 شن و ماسه مصرفی است. استفاده شده محل انجام آزمایشبتن آماده شرکت  طرح های اختالط یکی از برای طرح اختالط پایه از

خواص فیزیکی آن ها در جدول  کهتامین شده  همین شرکت ح از دپوی مصال معادن هشتگرد بوده کهمحصول نیز  در این تحقیق

 قابل مشاهده می باشد. 5شماره 

 

 خواص فیزیکی سنگدانه های مصرفی-1جدول 

چگالی توده جامد در  درصد جذب آب نام سنگدانه

 SSD )3(kg/mحالت

درصد ذرات 

 222عبوری از الک 

 7/9 1145 6/9 ماسه

 5/3 1633 4/1 شن

 

حد باال و حد پایین مصالح مشخص شده است. 1و شکل شماره  5دانه بندی مصالح مصرفی در شکل شماره همچنین نمودار 

 تهیه شده است. 931با توجه به استاندارد ملی شماره 

 

 
 نمودار دانه بندی ماسه 1شکل 

 

                                                           
2 Glass Byproduct 
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 نمودار دانه بندی شن 2شکل 

 

 و محصول کارخانه سیمان آبیک بود. 1 پرتلند نوعسیمان مورد استفاده در این تحقیق 

و  1شماره محصول کارخانه شیشه قزوین بوده که مشخصات فیزیکی آن در جدول ،شیشه مورد استفاده محصول فرعی تولید

 قابل دسترس می باشد. 9شماره آنالیز شیمیایی آن در جدول 

 

 شیشه محصول فرعی تولیدمشخصات فیزیکی -2جدول 

 ابعاد kg/m)3(وزن مخصوص رنگ

 13ریزتر از الک شماره  1663 صورتی روشن

  

 )درصد( شیشه محصول فرعی تولیدآنالیز شیمیایی -3جدول 

LOI  O  2K O 2Na CaO   3O2Al  3o2Fe   2Sio 

74/3 6/3 1/5 54/3 71/1 93/3 1/39 

  

 

 طرح اختالط
از جمله جنس  تاثیر گذار بر شرایط آزمایش عوامل تااولیه همه نمونه ها یکسان در نظر گرفته شده و سعی شده طرح اختالط 

مصالح سنگی، دانه بندی و رطوبت و دیگر عوامل تاثیر گذار ثابت نگه داشته شده و تنها تفاوت نمونه ها در مقدار جایگزینی 

عدد پس از  می باشد و معرف ماده جایگزین GBP روش نام گذاری بدین صورت می باشد که  .محصول فرعی تولید شیشه باشد

جایگزین از ماده فوق  %6یعنی در این طرح اختالط  GBP-6می باشد. برای مثال  این موادخط تیره نشان گر درصد استفاده از 

 شده است. ریزدانه نمونه شاهد

 

 

 مخلوططرح اختالط -2جدول 

 

 کد طرح

 عیار سیمان
3Kg/m 

 آب
3Kg/m 

نسبت آب 

 به سیمان

 ماسه 
3Kg/m 

 شن
3Kg/m 

فرعی ضایعات 

 شیشه تولید
3Kg/m 

GBP-0 413 153 42/3 291 233 3 
GBP-6 413 153 42/3 3/724 233 1/44 
GBP-12 413 153 42/3 2/794 233 23 
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 آزمایش ها و نتایج حاصله
 جذب آب وزنی

 BS 1881 Partدو با تغییراتی در استاندار ی سانتی متر 53 یمکعبهای  قالبهای ساخته شده توسط  آزمونهجذب آب وزنی 

گیری شد که نتایج آن ه انداز ساعته 14دقیقه و  93غوطه وری ن در دو زماک های خش آزمونهگیری جذب آب ه و انداز   122

 .می باشند قابل رویت 9جدول در 

 

 ها آزمونهنتایج آزمایش بررسی جذب آب وزنی کوتاه مدت برروی -3جدول 

 

 آزمونهکد 

 درصد جذب آب میانگین درصد جذب آب

 ساعته 24 دقیقه 32 ساعت 24 دقیقه 32

GBP-0 53/9 71/1 

13/9  23/1  

GBP-0 95/9 34/6 

GBP-0 53/9 22/1 

GBP-6 21/1 52/1 

33/1  19/1  

GBP-6 22/1 53/1 

GBP-6 36/1 95/1 

GBP-12 54/9 71/1 

55/9  67/1  

GBP-12 33/9 66/1 

GBP-12 55/9 69/1 

 

 الکتریکی ویژه مقاومت
 

های  آزمونهو با اندود کردن سطح باال و پائین Impedance Spectroscopy(IS) ش طبق روا ه آزمونهمقاومت الکتریکی 

ها با استفاده  آزمونهانجام شد و همچنین مقاومت ویژه الکتریکی  KHZ 5با خمیر سیمان و با فرکانس  یسانتی متر 53 یمکعب

 ( بدست آمد.5ه )از فرمول شمار

                                                r=(R×A)/L                                                                        (1) 

 مقاومت ویژه الکتریکی می باشد. rو  می باشند آزمونه ارتفاع L و  آزمونهسطح مقطع   Aمقاومت الکتریکی،  R که در آن

 مشاهده می باشند: قابل 4از آزمایش مقاومت الکتریکی در جدولنتایج حاصل شده 

 

 ها آزمونهنتایج آزمایش مقاومت الکتریکی برروی -4جدول 

 

 آزمونهکد 

 مقاومت الکتریکی
Ω 

 مقاومت ویژه الکتریکی
Ω.m 

  آزمونهمقاومت ویژه میانگین دو 
Ω.m 

GBP-0 33/997  32/94  

91/94  GBP-0 33/992  93/94  

GBP-0 33/945  17/94  

GBP-6 33/913  53/96  

54/91  GBP-6 15/946  93/94  

GBP-6 944 31/91  

GBP-12 33/952  62/91  

57/99  GBP-12 33/995  12/99  

GBP-12 33/991  14/99  
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 مقاومت فشاری
و   1جدول شماره انجام پذیرفت که نتایج آن در ها آزمونهروی  BS12390 part3د آزمایش مقاومت فشاری بر طبق استاندار

 دسترسی است.  قابل 9 شماره شکل
 

  )Map( ها آزمونهنتایج آزمایش مقاومت فشاری بر روی -5جدول 

 مقاومت میانگین مقاومت فشاری آزمونه کد

 

 روزه 22 روزه7 روزه 22 روزه7

GBP-0 1/97  7/46  

9/92  1/42  GBP-0 9/92  6/47  

GBP-0 1/93  1/15  

GBP-6 1/41  3/14  

9/45  1/19  GBP-6 4/43  6/11  

GBP-6 1/45  3/11  

GBP-12 2/43  4/43  

4/45  6/43  GBP-12 7/41  3/13  

GBP-12 2/43  1/43  
 

 

 
  آزمونه ها مقایسه روند کسب مقاومت فشاری 3شکل 

 

 نتیجه گیری
 

نسبت به نمونه  %55، و میانگین جذب آب نهایی حدود %53حدود  GBP-6 دقیقه ای نمونه 93میانگین جذب آب

نسبت به آن و میانگین جذب آب نهایی  GBP-12دقیقه ای نمونه  93کاهش داشته است. میانگین جذب آب  (GBP-0)شاهد

 تفاوت چندانی را نداشته است. (GBP-0)نمونه شاهد

 

 در نمونه داشته است، در صورتیکه تغییر اندکی، (GBP-0)نسبت به نمونه شاهد GBP-6میانگین مقاومت ویژه الکتریکی نمونه 

GBP-12  به نمونه شاهدکاهش چشمگیری نسبت(GBP-0) می شود.ن، مشاهده 
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 نسبت به نمونهGBP-12 و GBP-6مقاومت فشاری نمونه ها  میانگین مشاهده می شود، 1همان طور که از نتایج جدول 

 GBP-6روزه  7میانگین مقاومت فشاری نمونه  روزه( افزایش داشته است، به طوری که  12و7در تمام سنین) (GBP-0)شاهد

 ، افزایش داشته است.(GBP-0)شاهدنسبت به نمونه  %53روزه حدود  12،  %2حدود 

 

درصد باعث افزایش مقاومت  6با توجه به نتایج ذکر شده به نظر می رسد که استفاده از این ماده در بتن با مقدار جایگزینی 

درصد اگرچه  51. استفاده از درصد های باالتر این ماده در بتن تا شدفشاری و مقاومت الکتریکی و کاهش جذب آب بتن خواهد 

حسوسی ندارد اما با توجه به تاثیراتی که بر روی جذب آب و مقاومت الکتریکی  از خود به جا بر روی مقاومت فشاری بتن تاثیر م

 نیازمند آزمایش های تکمیلی می باشد.محیطی خاص  می گذارد برای استفاده در شرایط 

 

ش مقاومت فشاری در با توجه به افزایش مقدار سیلیس در این نمونه ها اگر چه احتمال واکنش قلیایی سیلیسی به دلیل افزای

نمونه ها کاهش می یابد اما انجام آزمایش های تکمیلی برای اطمینان از عدم انجام این واکنش و همچنین بررسی بیشتر بر روی 

 دیگرخواص این ماده در بتن به محققین پیشنهاد می گردد.

  

 تقدیر و تشکر

مرکز تحقیقات صنعت و مسئولین محترم  ساختمانی، تولیدی و تحقیقاتی آپتوس ایرانکت شرمحترم  انمدیربا تشکر از 

 که تجهیزات و امکانات خویش را در اختیار نگارندگان این مقاله قرار دادند.ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 
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Investigative of Mechanical and Durability of 

ordinary concrete containing varies percentage 

of Glass Byproduct (GBP) 

 
Reza Farrokhzad, Maysam Kariminia, Mohammad Peirovi, 

 Nima Aminian 

 
Abstract 

Glass is one of the most widely used materials in different industrials. The number of 

producing factories is very high and volume production of these, make a lot of wastes. 

Glass Byproduct (GBP) is one of the most important wastes of these factories in initial 

production process. In the past due to reasons such as low volume production, weak 

environmental lows, and efficient place to keeping and burial, no action was taking place 

to systemically disposal. Today due to high volume production and low space, concerns 

has increased. Since these materials containing high percentage silica and the volume of 

production is high, so in this article in order to present a practical solution to disposal this 

material, ability to use of that as partial replacement of control concrete fine aggregate is 

investigated. Concrete mechanical properties such as compressive strength and Durability 

properties such as water absorption and special electrical resistance of specimens are 

measured. Results suggest improve mechanical properties with increase replacing 

percentage, Durability properties till replacing 6% improved but in 12% no effects 

observed. 

 

Key words: Glass Byproduct, concrete mechanical properties, concrete   
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