امکان سنجی تولید بتن سبک هوادار اتوکالوشده با استفاده از باطله های معادن
احسان آخوندی *1؛ علیرضا عابدی1؛ حبیب اله

رستگاری1و2

 -1واحد تحقیق و توسعه ،مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی ،بیرجند ،خراسان جنوبی
 -2استادیار،گروه مهندسی مواد ،دانشکده مهندسی مکانیک و مواد ،دانشگاه صنعتی بیرجند ،خراسان جنوبی
◊◊◊◊◊◊◊

چکیده
در سالهای اخیر ،باتوجه به بوجود آمدن حجم گسترده ای از باطله ها در معادن ،بخصوص معادن مس و آهن ،در طول
فرایند فراوری در معادن مختلف موجود در ایران و مشکالت زیست محیطی ناشی از آنها ،استفاده از این نوع باطله ها را به
عنوان ماده اولیه جهت تولید بتن سبک هوادار اتوکالوشده می تواند مطرح کند .مزایای اینگونه جایگزینی شامل کاهش
هزینه تولید و کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از تجمع این نوع باطله است .مواد اولیه اصلی برای تولید بتن سبک
هوادار اتوکالوشده شامل مخلوطی از سیمان ،آهک ،سیلیس ،پودر آلومینا و آب می باشد .انواع مختلف باطلهها ،بویژه مس
و آهن ،بطور غالب حاوی سیلیس و آهک هستند .بنابراین امکان جایگزینی موثر این افزودنی بعنوان ماده اولیه جهت تولید
بتن سبک هوادار اتوکالوشده وجود دارد .هدف از این تحقیق ،مطالعه امکان سنجی تولید بتن سبک هوادار اتوکالوشده
بوسیله باطله معدن مس قلعه زری است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که بلوک بتنی تولید شده با استفاده از باطله
مس منجر به حصول استحکام فشاری بیش از  30مگاپاسکال و جرم مخصوص حدود  600کیلوگرم بر مترمکعب گردیده
است که در محدوده تعیین شده در استاندارد می باشد.
کلیدواژهها :بتن سبک هوادار اتوکالوشده ،باطله مس ،استحکام کششی ،جرم مخصوص.
◊◊◊◊◊◊◊

 -1مقدمه
روند رو به رشد توسعه معادن در ایران و افزایش قابل مالحظه باطله های دپو شده در معادن ،تهدیدی جدی برای
محیط زیست می باشد .در سال ه ای اخیر تحقیقات مختلفی جهت استفاده از این نوع باطله انجام گرفته است [.]4-1
در این میان ،بتن سبک هوادار اتوکالوشده ( ) AACبعنوان یک گزینه مناسب برای این منظور مطرح گردیده است .در
حال حاضر ،بتن  AACبعنوان یک ماده متخلخل ،سبک و توانایی عایق سازی عالی ،کاربرد گسترده ای در ساختمان
سازی پیدا کرده است [.]5-7
مواد اولیه اصلی جهت تولید بتن  AACشامل سیمان ،آهک و سیلیس است .تاکنون تحقیقات مختلفی جهت
جایگزینی مواد اولیه با ضایعات صنعتی جهت کاهش هزینه تولید انجام گرفته است .برای مثال می توان به استفاده از
سرباره [ ،]8خاکستر زغال سنگ ]9[ 1سرباره های فسفری [ ،]10باطله های سرب-روی [ ]11و باطله های سنگ آهن
[ ]12و باطله های مس [ ]13اشاره کرد .هوانگ و همکارانش ]13[ 2به بررسی تاثیر استفاده از باطله مس از نوع
اسکارن 3و سرباره فوالدی جهت تولید بتن  AACپرداخته اند .این نوع باطله مس با توجه به محتوی باالی CaO
امکان جایگزینی با آهک را دارد .همچنین کاهش مصرف آهک منجر به کاهش انتشار گاز  CO2در فرایند کلسینه
Coal bottom ash
Huang et al
3
Skarn-type copper tailings
1
2
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کردن و مشکالت زیست محیطی ناشی از آن می گردد .از طرفی سرباره فوالدی دارای محتوی  SiO2باالیی است و می
تواند تا میزان مشخصی جایگزین ماسه سیلیسی گردد .بتن  AACتولید شده در این تحقیق با محتوی  30درصدوزنی
باطله مس نوع اسکارن و  35درصدوزنی سرباره فوالدی ،دارای وزن مخصوص  610کیلوگرم بر مترمکعب و استحکام
فشاری  4مگاپاسکال بوده است .در تحقیق دیگری ،کای و همکارانش ]14[ 4به بررسی تاثیر استفاده از باطله های
آهنی با درصد جایگزینی مختلف با ماسه سیلیسی جهت تولید بتن  AACپرداخته اند .نتایج بدست آمده از این
تحقیق نشان می دهد که افزایش محتوی باطله آهن تاثیر منفی بر روی استحکام فشاری دارد .از طرفی کاهش
ریزدانگی ذرات باطله منجر به افزایش موثر استحکام بتن تولیدی می گردد .مقدار و اندازه بهینه بدست آمده برای
باطله آهن در تحقیق شامل  27-34درصدوزنی و اندازه کمتر از  80میکرومتر است.
در همین راستا ،هددف از تحقیدق حاضدر ،بررسدی و مطالعده جواندب مختلدف افدزودن باطلده معدادن تدا حدد معیندی
بعنوان مداده اولیده جهدت تولیدد بدتن  AACو همچندین تولیدد نمونده آزمایشدگاهی از ایدن محصدول بدا اسدتفاده از
باطله معدن مس قلعه زری واقع در استان خراسان جنوبی می باشد.
◊◊◊◊◊◊◊

 -2استفاده از باطله های مس

به منظور بررسی تاثیر استفاده از باطله های مس بهمراه سرباره فوالدی ،نمونه های بلوک بتن  AACبصورت
آزمایشگاهی تولید می گردد .لذا خردایش مواد اولیه اعم از ماسه سیلیسی ( ،)QSباطله مس ( ،)SCTسرباره فوالدی
( ،)BFSسیمان ( ) CCو گچ طبیعی در آسیاب گلوله ای انجام می گردد .نسبت اختالط اجزا تشکیل دهنده بلوک و
ترکیب شیمیایی مواد اولیه به ترتیب در جدول  1و  2نشان داده شده است .ترکیب شیمیایی گچ طبیعی بطور غالب
حاوی ترکیب  CaSO4.2H2Oاست .پودر آلومینیوم نیز جهت ایجاد گاز هیدورژن طی فرایند پخت به مخلوط
دوغابی اضافه می گردد .فرایند پخت در دمای حدود  48درجه سانیتگراد به مدت  12ساعت انجام می گیرد .نهایتا
بلوک های بتنی پس از برش در ابعاد مناسب در فشار  13/5بار به مدت  8ساعت اتوکالو می شوند .آزمون های اندازه
گیری وزن مخصوص و استحکام فشاری مطابق استاندارد  GB 11968-2008انجام می شود .جهت مشخصه یابی
ساختار بلوک بتنی و اجزا تشکیل دهنده آن (عنصری و فازی) از دستگاه  NMR ،XRDو  FESEMبهره گرفته می
شود [.]13
جدول  -1نسبت اختالط اجزا تشکیل دهنده بلوک [.]13

نتایج بدست آمده از آزمون استحکام فشاری نمونه بتن  AACنشان دهنده استحکام  4مگاپاسکال برای وزن مخصوص
حدود  610کیلوگرم بر مترمکعب می باشد .استحکام محصول بدست آمده در شرایط کامال خشک شده 5می تواند تا
 5/9مگاپاسکال افزایش یابد.

Cai et al
Absolute dry condition
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جدول  -2ترکیب شیمایی و مساحت سطح ویژه مواد اولیه [.]13

الگوی پراش اشعه ایکس بدست آمده از آنالیز  XRDبرای سه حالت مختلف شامل نمونه مخلوط خشک مواد
( ،)DMنمونه بتن هوادار شده )HAC( 7پس از پخت به مدت  12ساعت و نمونه بتن  AACدر شکل  1نمایش داده
شده است .همانطورکه از طیف نمونه  DMمشاهده می شود ،غالب مواد معدنی در  SCTبجز تالک و کلینوکلر
شناسایی شده است .عدم شناسایی این دو ماده معدنی به دلیل محتوی بسیار کم آنها در مخلوط است .فازهای کوارتز،
کچ و آلیت شناسایی شده به ترتیب مربوط به مواد اولیه شامل ماسه ،گچ طبیعی و کلینکر سیمان است .طبیعت آمورف
سرباره فوالدی بصورت یک باند در بازه  22الی  38درجه قابل مشاهده است [.]13

اولیه6

شکل  -1الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های  HAC ،DMو .]13[ AAC

در مورد طیف  ،HACپس از پخت در  48درجه به مدت  12ساعت ،پیک های مربوط به آلیت و گچ ناپدید می شوند.
از طرفی فاز  Aftو ژل  C-S-Hبواسطه واکنش هیدراتاسیون بین گچ ،کلینکر و سرباره فوالدی تشکیل شده اند.
کاهش شدت پیک فاز کوارتز بیانگر شرکت ذرات ریز کوارتز در واکنش پوزوالنی است .در مقایسه با پیک های ،DM
شدت پیک فازهای دیگر شامل  augite ،albite ،phlogopite ،dolomiteو  amphiboleنیز کاهش یافته است.
Dry mixture
Hardened aerated concrete
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این موضوع نشان می دهد که فازهای مختلفی که در دمای اتاق بی اثر هستند ،در واکنش هیدراتاسیون در حین پخت
شرکت کرده اند و منجر به تشکیل فاز  Aftو ژل  C-S-Hشده اند [.]13
بر اساس طیف بدست آمده برای شرایط  ،AACمشاهده می شود که فاز اصلی تولید شده در نمونه نهایی فاز
 tobermoriteو  anhydriteاست .برخی دیگر از فازهای معدنی نیز هنوز بطور جزئی وجود دارند .نکته مهم اینکه
اجزا مربوط به باطله مس در مرحله اتوکالو به مدت  8ساعت ،وارد واکنش هیدرترمال نمی شوند و پیک های آنها در
این شرایط هنوز مشاهده می شود .به عبارت دیگر ،دو فاز اصلی  tobermoriteو  anhydriteبواسطه تبدیل فاز Aft
و ژل ( C-S-Hکه قبال بواسطه واکنش هیدراتاسیون تشکیل شده اند) بوجود می آیند .در حین تبدیل فازی  Aftو
ژل  ،C-S-Hعناصر شیمیایی تجزیه شده از  SCTجذب کریستال  tobermoriteمی شوند .همانطور که مشاهده
می شود به دلیل تغییر پارامتر شبکه این فاز کریستالی بواسطه جانشینی عناصر شیمیایی نظیر  Mg2+و  ،Al3+پیک
های  tobermoriteدر الگوی پراش عریض گردیده است [.]13
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های مختلف در شکل  2نشان داده شده است .بررسی ریزساختار سطح
داخلی حفرات در نمونه ( HACشکل -2الف) نشان می دهد که به جز فاز  Aftو ژل  ،C-S-Hهیچ نوع محصول
کریستالی دیگری بواسطه واکنش هیدراتاسیون تشکیل نشده است که در تطابق با نتایج بدست آمده از  XRDاست.
در مورد نمونه  ،AACناحیه مربوط به دیواره های بین حفره ها (شکل -2ب) به دلیل نسبت آب به جامد پایین،
مورفولوژی فشرده ای دارد.

شکل  -2تصویر  FESMنمونه (الف) ( ،HACب)  AACاز مقطع برش و (ج)  AACاز جداره داخلی یک حفره [.]14

این ساختار فشرده منجر به استحکام فشاری خوبی برای بتن می گردد .به هرحال بررسی تصویر  SEMجداره داخلی
یکی از حفرات نشان دهنده وجود نوارهای بلند فاز  anhydriteبصورت درهم تنیده با کریستال های عریض و مسطح
 tobermoriteاست (شکل -2ج) .ضخامت و عرض صفحات مسطح  tobermoriteبه ترتیب برابر  60-80نانومتر و
 2-1میکرومتر است .تشکیل چنین ساختاری منجر به حصول استحکام فشاری باال ،خاصیت عایق سازی حرارتی خوب
و کاهش اتالف حرارتی این محصول می گردد .بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون  ،NMRدر ساختار
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 tobermoriteاتم های کلسیم بوسیله اتم های منیزیم جایگزین شده اند که ناشی از وجود سرباره فوالدی و باطله
های مس می باشد .همچنین اتم های آلومینیم جایگزین اتم های سیلیسیم در ساختار کریستالی  tobermoriteشده
اند [.]13
◊◊◊◊◊◊◊

 -3استفاده از باطله های آهنی
ترکیب شیمیایی اجزا تشکیل دهنده شامل ماسه سیلیسی ،باطله آهنی ،سیمان و آهک در جدول  3آورده شده است.
همچنین اطالعات مربوط به جرم مخصوص حقیقی و سطح ویژه اجزا در جدول  4لیست شده است .باطله های آهنی
مورد استفاده مربوط به معدنی در چین و شرکت  Wuhan Iron and Steelاست .سیمان از نوع پرتلند ( P.O.
 )42.5تولیدی شرکت  Hubei Yadong cementاست .نسبت اختالط هر نمونه در جدول  5نشان داده شده
است .میزان سیمان ،آهک و گچ در تمامی نمونه ها ثابت و به ترتیب برابر  8 ،21و  3درصد است .همچنین میزان
آلومینیم و آب (با دمای  50درجه سانتیگراد) معادل  0/14و  60درصد وزنی مخلوط خشک است .نسبت وزنی باطله
آهنی به ماسه سیلیسی ( )MSISبرای نمونه های  T1تا  T7به ترتیب  80 ،60 ،50 ،40 ،20 ،0و  100است .تاثیر
اندازه ذرات باطله نیز برای نسبت  40درصد (نمونه های  )T8-T11 ،T3مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  -3ترکیب شیمیایی مواد اولیه (درصد وزنی) [.]14

جدول  -4جرم مخصوص حقیقی و سطح ویژه مواد اولیه [.]14

جدول  -5نسبت اختالط نمونه های مختلف [.]14

در نهایت دوغاب تولید شده در قالب های مکعبی با اندازه  100میلیمتر ریخته شده و به مدت  2/5ساعت در دمای 50
درجه سانتیگراد پخت گردیده است .فرایند اتوکالو در فشار  14بار به مدت  8ساعت انجام شده است .مشخصات
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فیزیکی و مکانیکی مطابق استاندارد  GB/T 11969-2008اندازه گیری شده است .به منظور مقایسه استحکام
فشاری نمونه ها در وزن مخصوص های مختلف ،از استحکام ویژه (نسبت استحکام فشاری بلوک  AACبه وزن
مخصوص بالک) استفاده شده است .از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو آنالیز  XRD ،EDXو  DSCجهت
مشخصه یابی ریزساختاری و آنالیز شیمیایی بهره گرفته شده است [.]14
تصویر باطله های آهنی در شکل  3نمایش داده شده است .واضح است که شکل ذرات غیر منظم و ابعاد اکثر ذرات
کمتر از  2میلیمتر است .در گام اول ،جهت کاهش اندازه به زیر  60میکرومتر و افزایش اکتیویته شیمیایی ،باطله های
آهنی تحت خردایش قرار گرفته اند .آنالیز  DSCباطله آهنی پس از خردایش بیانگر کاهش وزن  1/6درصدی به دلیل
حذف آب موجود در ترکیب در دماهای حدود  63و  122درجه سانتیگراد است .اکسیداسیون هماتیت در محدوده
دمایی  473الی  531درجه سانتیگراد رخ می دهد .درمحدوده دمایی  700الی  1000درجه سانتیگراد نیز به دلیل
تجزیه کلسیت به  ،CaOکاهش وزن  3/76درصدی بوجود می آید [.]14

شکل  -3مورفولوژی باطله های آهنی قبل از خردایش [.]14

تاثیر فاکتور  MSISبر روی خواص مکانیکی بلوک بتنی در شکل  4نشان داده شده است .مالحظه می شود که
 MSISتاثیر مشخصی بر روی جرم مخصوص بلوک بتنی ندارد .افزودن باطله های آهنی تاثیری بر روی وزن مخصوص
نداشته است .با افزایش  MSISاز صفر تا  50درصد ،استحکام فشاری از  3/15به  2/5مگاپاسکال کاهش یافته است؛
درحالیکه استحکام ویژه از  5975به  4821نیوتن.متر بر کیلوگرم کاهش پیدا کرده است.

شکل  -4خواص مکانیکی بلوک های  AACبا  MSISمختلف [.]14
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به هرحال ،مشخصات بلوک تولید شده بوسیله باطله آهنی در محدوده استاندارد  GB 11968-2006قرار می گیرد.
از طرفی افزایش سهم باطله آهنی تا  100درصد منجر به افت شدید استحکام فشاری و استحکام ویژه به 1/65
مگاپاسکال و  3185نیوتن.متر بر کیلوگرم می شود .این موضوع می تواند به دلیل کاهش  SiO2موجود درترکیب
بعنوان ماده اصلی جهت تشکیل  tobermoriteباشد.بنابراین میزان افزودن باطله آهنی می بایست به دقت کنترل
گردد و مقدار  40درصد جایگزینی مناسب است.
در رابطه با تاثیر اندازه ذرات باطله ،نتایج نشان داد که ذرات ریزتر منجر به حصول استحکام فشاری باالتر می گردد .در
این تحقیق ،اندازه کمتر از  80میکرومتر بعنوان اندازه بهینه ذرات پیشنهاد شده است .بر اساس بررسی های
ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ الکترونی و آنالیز  ،XRDواکنش هیدراسیون در نمونه های حاوی باطله های آهنی
منجر به تشکیل ژل  tobermorite ،C-S-Hو anhydriteشده است [.]14
◊◊◊◊◊◊◊

 -4تولید بتن  AACبا استفاده از باطله مس معدن قلعه زری

جهت تولید بتن  AACمطابق روش متداول از روش اختالط و پخت مواد اولیه استفاده گردید .از یک آسیاب گلوله ای
آزمایشگاهی جهت خردایش مواد اولیه بهره گرفته شده است .در همین راستا ،سیلیس به همراه آب بعد از فرآیند
سایش در آسیاب گل وله ای به صورت دوغاب در آورده شده و سپس با پودر آهک میکرونیزه (آهک پخته شده بعد از
فرآیند خردایش و سایش) ،سیمان و پودر آلومینیوم با نسبت اختالط استاندارد در میکسر های مخصوص در زمان های
تعیین شده و شرایط معلوم مخلوط گردیده و در قالب ریخته شده است .مخلوط موجود در قالب پس ار فعل و انفعاالت
شیمیایی مشخص در مدت زمان معین حجم قالب را بطور کامل پر می کند .پس از عملیات برشکاری ،بلوک های بتنی
در درجه حرارت  200درجه سانتیگراد و با فشار  12اتمسفر در اتوکالو عمل آوری گردیده اند .از باطله های معدن مس
قلعه زری جهت جایگزی نی با سیلیس بهره گرفته شده است .به منظور جایگزینی سیلیس با باطله های معدن مس قلعه
زری ،نسبت های اختالط  50درصد جایگزینی و  100درصد جایگزینی در نظر گرفته شد .یک بلوک با شرایط متدوال
جهت مقایسه نیز تولید گردید .عالوه براین ،با توجه به موجود بودن آهک در ترکیب باطله های معدن مس قلعه زری،
جایگزینی آهک با باطله های مس نیز انجام گرفته است .بنابراین مشخصات نمونه ها به شرح زیر می باشد:

نمونه شماره  : 1جایگزینی  % 50از باطله معدن مس قلعه زری با سیلیس
نمونه شماره  : 2جایگزینی  % 50از باطله معدن مس قلعه زری با سیلیس  +کاهش  % 20میزان مصرف آهک
نمونه شماره  : 3جایگزینی  % 100از باطله معدن مس قلعه زری با سیلیس
نمونه شماره  :4نمونه استاندارد تولید شده به روش متداول
نتایج بدست آمده از حالت های مختلف تولید در جدول  6لیست شده است .همانطورکه مالحظه می شود افزودن باطله
مس منجر به افزایش نسبی وزن مخصوص و کاهش جزئی استحکام فشاری گردیده است .با کاهش میزان آهک
مصرفی تا  20درصد بوسیله جایگزینی بوسیله باطله مس ،مقاومت فشاری محصول افزایش یافته است .به هرحال،
نتایج بدست آمده بیانگر موفقیت آمیز بودن استفاده از باطله های مس معدن قلعه زری و حصول بلوک بتنی  AACبا
خواص استاندارد می باشد.
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. تولید شده در شرایط مختلفAAC  مشخصات فیزیکی و مکانیکی بلوک های-6 جدول
استحکام فشاری نمونه
(N/

)
3.3
3.5
3.1
3.6

وزن مخصوص
(kg/cm3)

افت وزنی
)gr(

وزن بعد از آون
)gr(

وزن قبل از آون
)gr(

612
590
612
500

144
168
50
200

612
614
624
510

756
782
674
710

ابعاد بلوک
)cm(
10
10.1
10
10

9.9
10.2
10.1
9.9

نمونه
10.1
10.1
10.1
10.1

◊◊◊◊◊◊◊

 جمع بندی-5
مشکالت زیست محیطی ناشی از به بوجود آمدن حجم گسترده ای از باطله در معادن و ارزش معدنی آنها به لحاظ
 یکی از کاربردهای. منجر با استفاده از این مواد در کاربرد های مختلف گردیده است،محتوی سیلیس و آهک نسبتا باال
 استفاده از این نوع باطله به عنوان ماده اولیه جهت تولید بتن سبک هوادار اتوکالوشده جهت کاهش،موثر در این حوزه
 نتایج بدست آمده از. کاهش مصرف سیلیس و آهک و همچنین کاهش مخاطرات زیست محیطی می باشد،هزینه تولید
این تحقیق بر روی باطله های معدن مس قلعه زری واقع در استان خراسان جنوبی و جایگزینی آن با سیلیس و آهک
 مشخصات فیزیکی و مکانیکی تعیین شده در،نشان می دهد که بلوک بتنی تولید شده با استفاده از باطله مس
، بر اساس نتایج آزمایشگاهی بدست آمده.استاندارد را برآورده می کند و تولید این نوع بلوک بتنی امکانپذیر است
. کیلو گرم بر متر مکعب بدست آمده است600  مگاپاسکال و جرم مخصوص حدود30 استحکام فشاری بیش از
◊◊◊◊◊◊◊
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