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هدف این مقاله مطالعه برخی ویژگیهای مصالح ساختمانی ساخته شده با گچ (تجاری CGP -و بازیافت شده ) RGP-و ضایعات (سرامیک
قرمز RC -و چینی )PW-با استفاده از بارگذاری تحت فشار (فشار پرس) قبل از سخت شدن مواد است .آجرها با ترکیب جرم جامدی
ساخته میشوند که حاوی  %50وزنی ماده چسبنده و  %50وزنی مواد ضایعاتی و نسبتی از مقدار خیلی کمی آب /پودر خشک ( )0/22است.
بر اساس این یافتهها مواد ضایعاتی صنعتی مختلفی بصورت مخلوط مانند پالستر گچی بازیافت شده ،و همچنین مواد تهیه شده از ضایعات
سرامیک قرمز ( )RCو ضایعات چینی) (PWوجود دارند .در این تحقیق نمونه های مورد آزمایش قبل از زمان گیرش 1با استفاده از دستگاه
پرس تک محوری ( )10 kNقالب گیری شدند .پس از عمل آوری و سخت شدن نمونه ها مقاومت فشاری و خمشی ،تخلخل و ریزساختار
نمونه ها بررسی شد .نتایج مقاومت فشاری در محدوده  12MPaتا  35MPaبود .نسبت آب /جرم جامد و نیروی اعمالی پرس تک محوری
قبل از زمان گیرش در کاهش تخلخل نمونه ها تاثیر زیادی داشته و خواص مکانیکی آن ها افزایش پیدا کرد .نتایج به دست آمده نشان می-
دهند این افزایش مواد ضایعاتی مذکور سبب ایجاد مصالح ساختمانی آجر با کیفیت بهتر خواهد شد.
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کلیدواژهها :گچ بازیافت شده ،ضایعات سرامیک بدنه قرمز ،ضایعات چینی ،مقاومت فشاری.
 -1مقدمه
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امروزه مصالح ساختمانی جدید با ترکیبات نوین در کشورهای دنیا ساخته می شوند .بسیاری از این مصالح بر پایه مواد معدنی برای تقویت
سازه ها و اتصاالت می باشد[ .]4-1همچنین استفاده از کامپوزیت های پلیمری نیز نقش مهمی در تولید مصالح ساختمانی جدید داشته
است[ .]6-5با توجه به محدودیت مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته عمدتا تولید مصالح ساختمانی به سمت استفاده از مواد بازیافتی می
باشد .تولید مصالح ساختمانی مانند سیمان پرتلند 2و یا سرامیک ها و کاشی ها مصرف انرژی زیادی دارند و باعث آلودگی هوا میشوند.
استفاده از ضایعات به عنوان مواد جایگزین برای مصالح ساختمانی میتواند به محصوالتی ارزانتر و مصرف انرژی تولید کمتر منجر شود.
برخی از محققان در خصوص ساخت کامپوزیتهایی با استفاده از پالستر گچی 3و مواد ضایعاتی مطالعاتی را انجام داده اند .بر اساس این
یافتهها از دو ماده ضایعاتی صنعتی مختلف بصورت مخلوط استفاده شده که یکی با پالستر گچی بازیافت شده و تجاری و دیگری نمونه های
ساخته شده از ضایعات سرامیک قرمز ( )RCو ضایعات چینی ( )PWساخته شده است[.]8-7
پالستر گچی ( کلسیم سولفات نیمه سولفاته) 4ماده ای است که در ساخت وساز شهری بسیار کاربرد دارد .این ماده از طریق کشته سازی5
سنگ گچ (هیدرات سولفات کلسیم) در دمای پایین وبا استفاده از مواد چسبنده دیگر ساخته میشود .همچنین میتوان پالستر گچی را از
بازیافت گچ طبیعی و یا گچ مصنوعی ساخت[.]9
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 -2مواد و روشها
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پالستر گچی بازیافت شده
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در این تحقیق از پالستر گچی تجاری
استفاده شد.
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در فرایند کشته سازی گچ در جریان دیهیدراته شدن ،مواد آب خود را از دست میدهند تا نیمه هیدارته شوند .وقتی ماده نیمههیدارته با
آب تماس داشته باشد فرایند هیدارته (آب پوشی) و بلوری شدن رخ میدهد و مصالح سفت تر و مقاوم میشود[.]10
پالستر گچی را میتوان مادهای سازگار با محیط زیست و مصرف انرژی کم برای تولید به شمار آورد .دمای کشته سازی برای پالستر گچی
در بازه دمایی  125تا  180درجه سانتیگراد است .در این دما بخار آب از بین میرود و دی اکسید کربن بخاطر گرمای کوره از ماده جدا می
شود[ .]11درجریان تولید و استفاده از پالستر گچ ی در ساخت وسازهای شهری مقدار بسیار زیادی ضایعات پالستر گچی (1)GPWتولید
میشود GPW .ماده ای غیرفعال است که پتانسیل آلوده سازی آبهای زیرزمینی را دارد .میتوان تحت شرایط بی هوازی ،سولفات موجود در
محل دفن زباله که موجب بوی بد برای کارکنان و ساکنین اطراف این محلهها و همچنین موجب زنگ زدگی لولهها میشود را به سولفید
هیدروژن ( )H2Sمبدل کرد[.]15-12
میتوان از  GPWدوباره استفاده کرد یا آن را بازیافت نمود .زیرا در مقایسه با پالستر گچی اصلی عملکرد یکسانی دارد[ .]17-16برای کشته
سازی  GPWانرژی کمی ورد نیاز است .سوارز و همکاران 2نشان دادند انرژی مصرف شده برای فرایند بازیافت گچ  %65کمتر از آن چیزی
است که برای به دست آوردن گچ طبیعی استفاده میشود[ .]18کامارینی 3و همکارانش نشان دادند وقتی کشته سازی به شکلی مطلوب
انجام میشود ،مصرف انرژی برای بازیافت  )447kcal/tone( GPWبا تولید گچ طبیعی یکسان است(.]23-19[)439kcal/tone
ضایعات چینی ( )PWکه در این مطالعه از آن استفاده شده از ضایعات کارخانجات چینی سازی تهیه شد .امروزه تقاضای زیادی برای چینی
ها وجود دارد و به همین دلیل ضایعات بسیار زیادی از آن در دسترس است PW .یک ماده چگال و سخت است و دفن نهایی و صحیح آن
موضوعی مهم برای صنایع تولیدی محسوب میشود[ . ]26-24استفاده از ضایعات به عنوان مواد اولیه به توسعه پایدار کمک کرده و مصرف
منابع طبیعی را کاهش میدهد .قبال از  RCو  RWبرای تولید مصالح ساختمانی استفاده میشد[ .]30-27مطالعات نشان میدهند RC ،به
عنوان پوزوالن 4به صورت افزودنی به سیمان پورتلند اضافه شده و در ماده چسبنده قلیایی فعال شده با سنگ دانههای ریز ودرشت در بتن
استفاده میشود[.]32-31
سن آنتونیو گونزالز 5و همکارانش شرح دادند که امکان تولید کامپوزیتهای پالستر گچی بصورت ترکیب با  RCوجود دارد .این محققان
برای پوشش داخلی دیوارها به موادی دست یافتند که ویژگی های مطلوبی داشت (قدرت مکانیکی ،سختی و ظرفیت جذب آب) که حداقل
الزامات تعیین شده از سوی استانداردهایی که باید در ساختمان سازی رعایت شوند را دارا بود[ .]5بررسی ها نشان می دهند که استفاده از
ضایعات پالستر گچ و ضایعات چینی به صورت قطعات مصالح ساختمانی (مانند آجر) مطالعه نشده است .بنابراین در این تحقیق قطعات
مورد استفاده به عنوان مصالح ساختمانی ساخته شده از ضایعات پالستر گچی تجاری ( ،6)CGPپالستر گچی بازیافت شده (،RC ،7)RGP
 PWکه از طریق بارگذاری تحت فشار (پرس) تهیه می شوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .این مواد با استفاده از بارگذاری فشاری تک
محوری قبل از گیرش اولیه ساخته شده و برخی ویژگیهای آنها مانند مقاومت فشاری و خمشی ،تخلخل و ریز ساختار آن ها بررسی خواهد
شد.
(،9)RGP

 PW ،RCو آب حاصل از سیستم تامین آب شهری
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 RCاستفاده شده در این تحقیق ترکیبی از ضایعات کاشیهای سرامیکی بدنه قرمز است .از این ماده بدون هیچگونه تغییر و تحولی
استفاده شد PW .از ضایعات کارخانجات چینی سازی تامین شد .این ماده خرد و آسیاب شد تا پودر نرمی به دست آمد سپس الک شده تا
 %95آن از الک  45 µmعبور کند ،در نهایت پودر همگن به دست آمد.
از  CGPبدون هیچ تغییر و تحولی استفاده شد RGP .که توسط شرکتهای ساخت وساز محلی تولید شده بود ،جمع آوری و در معرض نور
خورشید خشک شد تا رطوبت آن از بین برود و سپس توسط هاون و بصورت دستی خرد شد .پس از آن این ماده توسط آسیاب چکشی
آسیاب شد و بصورت ذراتی با اندازه کمتر از  3میکرون درآمد .پودر حاصله در خشک کن و دمای ثابت (  150درجه سانتیگراد) به مدت 1
ساعت کلسینه (کشته سازی) شد.
جدول  1ترکیب شیمیایی و ویژگیهای فیزیکی  RGP ،CGPو  PWو  RCرا نشان میدهد .شکل  1و  2به ترتیب الگوهای توزیع اندازه
ذره و پراش اشعه ایکس ( )XRDاین مواد را نشان میدهد.
جدول  -1ترکیب شیمیایی مواد بازیافتی مورد استفاده در این تحقیق
Table 1. Chemical composition of recycled materials used in this research
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ترکیب %
SiO2

CGP

RGP

RC
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 =CGPپالستر گچی تجاری =RGP ،پالستر گچی بازیافتی =RC ،ضایعات سرامیک قرمز =PW ،ضایعات چینی.
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این ترکیب شیمیایی با استفاده از فلوئورسانس اشعه ایکس ( 1)XRFمدل ( Shimadzu XRF 1800آزمایشگاه بنیاد علوم کاربردی رازی)
به دست آمد .با استفاده از طیف سنج اشعه ایکس انتشار طول موج 2تحلیل انجام شد .الگوهای  XRDدر دستگاه فیلیپس اشعه ایکس
مدل( X’Pert-MPD 3پژوهشگاه مواد و انرژی کرج) با پرتو  40 mA ،40 kV ،)1/54060 A˚( Cu-Kαو در بازه  2θاز  60˚-10جمعآوری
شد .از پایگاه داده ساختار بلوری معدنی ( 4)ICSDبرای تشخیص فازهای بلوری استفاده شد .الگوی پراش اشعه ایکس  XRDنمونه ها در
شکل  2نشان داده شده است.
ترکیب شیمیایی  CGPو  RGPاختالفات معناداری را نشان ندادند و ترکیبات اصلی آن ها  SO3و  CaOبود SiO2 .و  Al2O3ترکیبات
اصلی ضایعات بودند .پس از فرایند بازیافت ویژگی های شیمیایی پالسترهای گچی با نمونه تجاری شباهت داشتند ،البته تغییراتی در برخی
مختصات فیزیکی ماده بازیافت شده وجود داشت .جرم حجمی  CGPبیشتر از  2برابر  RGPبود.
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 XRDمربوط به  RCسه فاز مختلف را نشان میدهد RC .دارای فازهای کریستالی کوارتز ( ،)PDF# 01-085-0457 46-1045آلبیت
( )PDF# 01-071-1151 10-393و روتایل )PDF# 16-934( 1است.
 PWدارای فازهای کوارتز ( ،)PDF# 01-085-0457 46-1045سیلیمانیت ( )PDF# 01-074-0274 38- 471و موالیتPDF# 01-( 2
 )073-1389 15-776بود CPG .فاز باسانیت )PDF# 01-083-0439-41-224( 3و  RGPفاز باسانیت را داشت و تکه کوچکی از گچ
( )PDF# 01-086-0944 36-432در  11/5 ˚ 2θمشاهده شد.

شکل  -1نمودار توزیع اندازه ذرات نمونه های آسیاب شده.
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.Figure 1. Particle size distribution diagram of milled samples
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شکل -2الگوهای  XRDمربوط به  RC ،RGP ،CGPو .PW

Figure 2. XRD patterns for CGP, RGP, RC and PW.
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جدول  2طرح نمونههای مخلوط که تحت فشار پرس پیش از زمان گیرش تشکیل شده اند را نشان می دهد.
جدول  -2ترکیب اختالط نمونه ها
Table 2. Sample mixing composition

نمونه
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CGP

100

-

-

-

RGP

100

-

-

-

CGP+RC
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-

50

-

CGP+PW

50

-

-

50

RGP+RC

-

50

50

-

RGP+PW

-

SC

50

-

50

نسبت آب به جرم

حداکثر بار فشار

جامد

اعمالی

0/22

1000

-

1000

-

1000

-

1000

-

1000

-

1000

 =CGPپالستر گچی تجاری؛  =RGPپالستر گچی بازیافتی؛  =RCضایعات سرامیک قرمز؛  =PWضایعات مقره چینی؛  =W/SMآب /نسبت جرم جامد.

 1-2تهیه مخلوط ها
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در ابتدا نسبت های مختلف ماده چسبنده و ضایعات بررسی شد .بهترین مخلوط تجربی با انجام برخی آزمایشها به دست آمد .آزمایش
نخست شامل  %75وزنی ماده چسبنده و  %25وزنی ضایعات ( جرم جامد) بود .این مخلوط مقاومت فشاری باالیی داشت اما کارپذیری آن
پایین بود ( خمیرها روی دستگاه قالب گیری چسبیدند) و پس از خشک شدن نمونهها ترک برداشتند .برای بهبود کارپذیری و از بین بردن
ترکها آزمایش دوم با استفاده از  %50وزنی ماده چسبنده و %50وزنی ضایعات (جرم جامد) انجام شد .این مخلوط حاوی همان مقدار ماده
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چسبنده و ضایعات از لحاظ درصد جرم کاربردپذیری بهتری داشت و نمونه نیز ترک نخورد .در آزمایش سوم  %25وزنی ماده چسبنده و
 75%وزنی ضایعات (جرم جام د) استفاده شد .مقاومت فشاری این مخلوط بسیار پایین بود و نمونهها با دست به راحتی شکسته میشدند.
مخلوطهای آزمایش اول و سوم تخلیه شده و کار با نسبتی از مخلوط آزمایش دوم ادامه یافت که شامل  50درصد وزنی ماده چسبنده و 50
درصد وزنی ضایعات بود که در آن جرم جامد نیز درنظر گرفته شد .نمونهها با نسبت حجمی آب /جامد  0/22قالب گیری شدند ،این مقدار
به حداقل مورد نیاز برای هیدراته پالستر گچی نزدیک بود که حدودا  17درصد وزنی است .نسبت آب /جرم جامد نیز بعد از برخی آزمایش-
ها با نسبتهای مختلف مشخص شد .هدف از این کار استفاده از کمترین نسبتی بود که بتواند کامال پالستر گچی را هیدراته کند و
کابردپذیری الزم برای قالب گیری نمونهها را ارائه نماید .جدول  2ترکیبات مخلوط و هویت نمونهها را نشان میدهد.
فرایند تهیه نمونه ها از پنج مرحله تشکیل شده است )1 :پودرهای خشک (گچ +ضایعات) مخلوط و یکدست شدند؛  )2بخشی از آب که باید
با مخلوط ترکیب می شد بر روی اسفنج ریخته شد و در انتهای قالب قرارداده شد؛  ) 3مخلوط خشک و یکدست شده اضافه شد و نمونهها با
استفاده از فشار پرس قالب گیری شدند تا به حداکثر بار مشخص یعنی  10 kNبرسد؛  )4نمونهها تا زمان آزمایش در شرایط محیطی قالب
برداری و خشک شدند (شرایط محیطی دارای میانگین دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت  .)%60فشار پرس با استفاده از دستگاه پرس
هیدرولیک  TONITECHبا ظرفیت  )100kNانجام شد .در این روش از قالب های مخصوص فوالدی به ابعاد  5×5×20سانتیمتر استفاده
شد.
 2-2روشها

برای درک اینکه چگونه افزودن ضایعات میتواند بر تنظیمات ماده چسبنده تاثیر می گذارد ،زمان گیرش ابتدایی و انتهایی مخلوطها با
استفاده از دستگاه ویکات1و طبق استاندارد ملی ایران شماره  392تعیین شد .این تنظیمات به نسبت مخلوط پودر و آب ارتباط داشت.
آزمایش با نسبت آب /جرم جامد 0/6انجام شد (برای دستیابی به کاربرپذی ری جهت قالب گیری نمونه الزم است) .برای این آزمایش نمونهها
بصورت دستی آماده شدند (بدون هیچ فشار بارگذاری).
 3-2مقاومت فشاری و خمشی
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آزمون مقاومت فشاری و خمشی نمونه های آماده شده در مدت زمان  28 ،7روز اجرا شد .استحکام فشاری در هر دو لبه نمونه ( دو نتیجه
برای هر آجر) با تقسیم حداکثر بار بر محدوده بار استفاده شده ارزیابی شد .روش انجام آزمون استحکام خمشی و فشاری طبق استاندارد رد
 ASTM C 78-02انجام شد .بنابراین مقاومت خمشی با استفاده از تست خمش سه نقطهای 2به دست آمد .شکل  3تصاویر نمونه های
آماده سازی شده برای آزمون های استحکام خمشی و فشاری را نشان می دهد.

Victa
Three-point-bending test
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شکل  -3نمونه های آماده سازی شده برای آزمون های استحکام خمشی و فشاری
Figure 3. Samples prepared for flexural and compressive strength tests

 4-2آزمون جذب آب

تاثیر فشار بارگذاری و افزودن ضایعات به فضاهای خالی و جذب و دفع آب ارزیابی شد .نمونه های  28روزه در آون (با دمای  40درجه
سانتیگراد) در زمان  120دقیقه خشک شدند و پس از خنک شدن در دمای اتاق وزن نمونه خشک شده به دست آمد ( .)Dmپس از آن
نمونهها در آب (در دمای  23درجه سانتیگراد) به مدت  3ساعت در محفظه ای با پمپ خالء قرار داده شد تا هوای محبوس در آن تخلیه
شود و فرایند سرعت گیرد .زیرا پالستر گچی نمیتواند برای مدت طوالنی در آب دوام بیاورد .جرم اشباع شده 1نمونههایی که در آب قرار
داده شده بودند ( )Sbبا استفاده از مقیاس هیدروستاتیک به دست آمد .سپس نمونهها از آب خارج و سطح آنها یا دستمال خشک و سپس
وزن شدند که جرم اشباع شده ( )Smبه دست آمد .جذب آب ( )Waو دفع آب ( )Voبه ترتیب با استفاده از معادله  1و  2محاسبه شد.

SC

()1

Wa  100  Sm – Dm  / Dm

Sb 

–  Sm

Vo  100  Sm – Dm  /

T

RIP

()2
که در آن  = Waجذب آب کل ((%؛ =Voدفع آب ()%؛ =Dmجرم نمونه خشک شده در آون ()kg؛  =Sbجرم اشباع شده نمونه درون آب ()kg
و  =Smجرم اشباع شده نمونه ( .)kgاین آزمایشها بر روی نمونههای مکعبی 5×5×20سانتیمتر انجام شد .نتیجه عبارت است از میانگین
سه نمونه از هر ترکیب .این نمونهها با تاثیر فشار بارگذاری تک محوری روی ویژگیهای تخلخل مقایسه شد.

Saturated mass
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تصاویر با استفاده از میکروسکوب الکترون روبشی ( 1)SEMمدل زایس به دست آمد .نمونهها در عرض  7روز تحلیل شد و قبل از مشاهدات
 SEMبا طال پوشش داده شد .نمونه تولید شده در این روش قراردادی (بدون هیچ فشاری) حاوری نسبت آب /پالستر گچی =  0/6بود .این
نمونه برای مشاهده تفاوتهای ریزساختاری بین نمونههایی با فشار بارگذاری تک محوری و بدون آن تهیه شد.
 -3نتایج و بحث ها
 1-3زمان گیرش

SC

NU
MA

ED
PT

CE

در شکل  4نتایج زمان گیرش مخلوطهای گچی نشان داده شده است .میتوان از این نتایج متوجه شد که  RCو  PWباعث تاخیر زمان
گیرش شدند .این نتایج با نتایج به دست آمده توسط خلیل و همکارانش  2مطابقت دارد .زمان گیرش طوالنیتر در نمونههایی با  RCیا PW
رخ میدهد زیرا این مخلوط ها مقدار کمی ماده چسبنده دارند تا بتواند با آب واکنش دهند و در نتیجه پیشرفت واکنش کندتر میشود .به
همین دلیل افزایش کلی زمان گیرش محاسبه شد و نتایج در جدول  3نشان داده شده است.
دادههای جدول  3نشان میدهند تاثیرافزودن ضایعات بر گیرش  CGPبیشتر از  RGPاست .در هردو نوع گچ  RCزمان گیرش را با نرخ
باالتری از  PWافزایش میدهد .در همه مخلوط ها حساسیت این تاثیر نسبت به زمان گیرش اولیه بیشتر از زمان گیرش نهایی بود .زمان
گیرش نهایی مخلوطهایی با پالستر گچی بازیافتی و ضایعاتی ( RGP + RCو  )RGP + PWبا زمان گیرش نهایی مخلوطهایی که فقط
با پالستر گچی بازیافت شده ( ) RGPساخته شده بود ،بسیار نزدیک بود .در این مورد افزودن ضایعات فقط  %9زمان گیرش را افزایش داد.
همانطور که انتظار میرفت پالستر گچی بازیافتی سریعتر از نوع تجاری آن آماده میشود .زمان گیرش پارامتری مهم برای صنایع مصالح
ساختمانی است .گیرش سریع ،مطلوب این صنایع است زیرا مقاومت باالتر در مدت زمان کمتر را ممکن میسازد که معنای آن افزایش
بهروه وری خواهد بود .نسبت پایین آب /جرم جامد که در عناصری استفاده میشود که توسط فشار بارگذاری تک محوری قالب گیری شده-
اند به گیرش سریعتر پالستر گچی کمک میکند .مصالح ساختمانی پالستر گچی که به روش قراردادی تولید میشوند در زمان تولید به آب
بیشتری نیاز دارند تا کاربردپذیر باشند که نتیجه آن زمان گیرش طوالنیتر خواهد بود.

T

RIP

شکل  -4نتایج زمان گیرش مخلوط آب وگچ با نسبت آب /پالستر گچی= 0/6و بدون فشار
Figure 4 Results of setting time of water and gypsum mixture with water / gypsum plaster ratio = 0.6 and without
pressure

Scanning electron microscopy
Khalil et al.

8

1
2

AC

جدول -3نتایج افزایش زمان گیرش نمونهها با افزودن ضایعات در مقایسه با نمونههای پالستر گچی مربوطه ( CGPیا )RGP
Table 3. Results of increasing the setting time of samples by adding waste compared to the corresponding
))gypsum plaster samples (CGP or RGP
مخلوط

اولیه

ثانویه

CGP+RC

92

60

CGP+PW

67

52

RGP+RC

55

9

RGP+PW

23

6

CE

افزایش زمان گیرش %

ED
PT

=CGPپالستر گچی تجاری؛  =RGPپالستر گچی بازیافتی؛  =RCضایعات سرامیک قرمز؛  =PWضایعات چینی.

 2-3ویژگیها مکانیکی

NU
MA

شکل  5نتایج مقاومت فشاری را نشان میدهد CGP .باالترین نتایج را از نظر مقاومت فشاری و خمشی در همه زمانها داشت .مختصات
مکانیکی  CGPاز  RGPباالتر بود که باردال و کامارینی 1نیز آن را در خمیرهای قالب گیری شده بدون هیچ گونه فشار بارگذاری مشاهده
کردند.
افزودن ضایعات مقاومت فشاری نمونههای  CGPرا کاهش میدهد[ .]17در زمان  28روز مقاومت فشاری  CGP+RCو  CGP + PWدر
مقایسه با  CGPبترتیب  %52/2و  %58/3کاهش داشتند .نتایج به دست آمده با نتایج ایرز 2و همکاران و سن -آنتونیو -گونزالز 3و همکاران
مطابقت داشت که گزارش کردند مقاومت ترکیب پالستر گچی با افزودن ضایعات کاهش مییابد[ .]5نتایج نشان دادند افزودن ضایعات به
 RGPسبب تغییر محسوسی در مقاومت فشاری نمیشود.

شکل -5نتایج مقاومت فشاری.

SC

Figure 5. Compressive strength results.

T

RIP

مقاومت فشاری  28روزه بین  12 MPaو  35MPaبود .نتایج مقاومت فشاری  RGP+RCدر  28روز کمی باالتر از نتایجی بود که سن-
آنتونیو -گونزالز و همکارانش[ ]5از کامپوزیتهای گچی حاوی  RCبه دست آوردند و باالتر از پالستر گچی تجاری نیز بود ( .)CGPنتایج
آماری بین گروههای آزمایش شده تایید کرد افزودن ضایعات باعث کاهش مقاومت فشاری نمونههایی میشوند که با  CGPساخته شدهاند.
اگرچه ،افزودن  RCو  PWبه مخلوطهای ساخته شده با  RGPبر عملکرد مکانیکی آنها تاثیری ندارد ( حروف بزرگ در ستونها).
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افزودن ضایعات سبب کاهش مقاومت خمشی نمونههای  CGPشد .در مدت  28روز مقاومت  CPG + RCو  CGP + PWهنگام مقایسه
با  CGPبه ترتیب  27/3درصد وزنی و  39/2درصد وزنی کاهش یافت که ایرز و همکاران و سن -آنتونیو -گونزالز و همکاران آن را تایید
کردند[ .]5شکل  6نتایج مقاومت خمشی نمونه ها در  7و  28روز را نشان می دهد .نتایج مقاومت خمشی و فشاری به دست آمده از نمونه-
ها نشان میدهند فشار پرس استفاده شده قبل از گیرش اولیه برای ایجاد ویژگیهای مکانیکی باالتر ،مطلوب بود .این مورد به دلیل کاهش
تخلخل های نمونه خام می باشد .گاموح و همکاران ]33[ 1نیز همین مشاهده را داشتند که مقاومت خمشی حدودا دو برابر از نمونههای
پالستر گچی بدون فشار پرش بود .ژو و همکاران ]34[ 2بلوکهای گچی به دست آمده با این ترکیب با سختی  1/47 GPaرا به دست
آوردند که با استفاده از فشار پرس ساخته شده بود.

NU
MA

شکل  -6نتایج مقاومت خمشی
Figure 6. Results of flexural strength

 3-3جذب آب کل و دفع آن

RIP

SC

شکل  7نتایج حاصل از جذب و دفع کل آب را در زمان  28روز نشان میدهد .همانطور که انتظار میرفت نتایج نشان دادند نمونههای
 CGPکه توسط فشار پرس قالب گیری شده بودند قبل از گیرش اولیه جذب و دفع آب پایینتری در مقایسه با  CGPداشتند که بدون
هیچگونه فشار پرسی ساخته شده بودند.

T

شکل -7نمودار درصد جذب آب کل و دفع آب نمونهها در  28روز
Gmouh et al.
Zhou et al.
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Figure 7 .Graph of the percentage of total water absorption and water excretion of samples in 28 days
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افزایش نسبت آب /پالستر گچی به تخلخل بیشتر منجر میشود .بنابراین تخلخل کمتر  CGPکه با استفاده از فشار بارگذاری ساخته شده
است در مقایسه با  CGPقراردادی بخاطر نسبت کمتر آب /پالستر گچی است .جذب آب  %50 CGP + RCبیشتر از  CGPاست که نشان
میدهد اضافه شدن  RCبه افزایش تخلخل منجر میشود .سن -آنتونیو -گونزالز مشاهده کرد که استفاده از  RCدر کامپوزیتهای پالستر
گچی سبب کاهش جذب آب مویینه 1کامپوزیت میشود (تا  .)%23مقدار آب کمی برای هیدراته گچ الزم است و آب اضافی معموال برای
رسیدن به کاربردپذیری مطلوب الزم میشود .در مصالح سخت شده این آب اضافی بخار میشود و منافذ را ترک میکنند که به کاهش
ویژگیهای مکانیکی منتهی میشود[ . ]35فشار بارگذاری تک محوری که قبل از گیرش اولیه استفاده میشود امکان استفاده از نسبت پایین
آب /پالستر گچی را میدهد و به کاهش تخلخل منجر میشود[ .]36در نتیجه مقاومتهای نهایی در این اجزای پالسترهای گچی بیشتر از
پالسترهایی است که به روش قراردادی به دست آمده اند[.]38-37
شکل  8تصاویر  SEMاز  CGPقراردادی و نمونههای بدون فشار بارگذاری  RGP ، CGP+ PW ،CGP + RC ،CGPو  RGP + PWرا
نشان میدهد.
SEMتصاویر نمونه  CGPرا نشان میدهد پس از فرایند هیدراته شدن بلورهای سوزنی شکل تشکیل میشود RGP .در مقایسه با CGP
ریزساختار فشرده تر و متراکمی را نشان دادند .بلورهای گچی هیدراته شده به هم پیوسته تر بودند ،یعنی ریزساختارهای فشرده و متراکمی
دارند .تصویر  CGP + RCو  CGP + PWو  RGP + PWبلورهای گچی را نشان میدهند که درون یکدیگر قفل شدهاند .در این
تصاویر همچنین ذرات  RCیا  PWپراکنده در ماتریس گچی مشاهده میشود .نتایج نشان میدهند فشار بارگذاری تک محوری بر
ریزساختارهای پالستر گچی تاثیر میگذارد .ویژگیهای ریز ساختاری پالستر گچی بازیافتی با نوع تجاری آن یکسان است .بلورهای سوزنی
شکل که به خوبی مشخص هستند مشخصه ریزساختار پالستر گچی معمولی است .بخاطر فشار بارگذاری تک محوری که قبل از گیرش
اولیه استفاده شد این بلورها فشرده شدند و آرایش آنها بر ویژگیهای مکانیکی تاثیر میگذارد .با استفاده از فشار بلورهای گچی بخوبی با
یکدیگر همبند میشوند و بلورهایهای درهم تنیده شکل میگیرد که امکان ایجاد ریزساختار فشرده را میدهد و از ویژگیهای مکانیکی نیز
بهرهمند خواهد بود.

Capillary water
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شکل  -8تصاویر  .SEMبزرگنمایی تصاویر  2میکرون می باشد.
Figure 8. SEM images. Image magnification is 2 microns.

SC

 -4نتیجه گیری
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در این تحقیق به بررسی مخلوطهای گچی (تجاری و بازیافتی) با استفاده از ضایعات صنعتی (سرامیک قرمز  RCو ضایعات چینی )PW
برای تولید اجزای ساختمانی پرداخته شد .مخلوطها با  %50وزنی ماده چسبنده و  %50وزنی ضایعات با نسبت آب /جرم جامد  0/22درنظر
گرفته شد .قبل از گیرش از فشار بارگذاری تک محوری برای قالب گیری اجزا استفاده شد .مخلوطهای فشرده شده در مقایسه با گچ
قراردادی از عملکرد مکانیکی مطلوب و تخلخل کمتری برخوردار بودند .تحلیل ریزساختار همبندی باالی بلورهای گچی را نشان داد .افزودن
ضایعات به طوالنی تر شدن زمان گیرش منجر شد .در نمونه های تولید شده با پالستر گچی تجاری افزودن ضایعات به مقاومت فشاری
کمتری منجر شد ،اگرچه وقتی از پالستر گچی بازیافتی استفاده شد نمونههای مرجع نتایجی مشابه با نمونههای ساخته شده از ضایعات را
نشان دادند .مقاومت فشاری  28روزه بین 12MPaو  35 MPaبود که چشماندازی مطلوب را نسبت به بازیافت مواد ضایعاتی ارائه میکند.
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نتایج نشان می دهند تولید ماده سازگار با محیط زیست با عملکرد مکانیکی مطلوب که در آنها از پالستر گچی بازیافتی و ضایعات استفاده
 تولید اجزای ساختمانی مبتنی بر گچ که برای ساخت آنها قبل از گیرش اولیه از فشار بارگذاری تک.شده است از لحاظ فنی ممکن است
PW  وRC ،محوری قالب گیری استفاده شده است میتواند گزینه ای سازگار با محیط زیست برای مقادیر زیادی از ضایعات پالستر گچی
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Abstract
The purpose of this paper is to study some properties of building materials made with plaster
(commercial - CGP and recycled - RGP)and waste (red - RC, and chinese - PW ceramics)using Press
pressure. The brick is made with a solid mass composition containing 50 wt% of cohesive material and
50 wt% of waste material and is proportional to the amount of dry water / dry powder (0.22).
According to these findings, there are various industrial waste materials such as plaster recycling, as
well as materials from red (RC)and chinese waste (PW)waste. In this study, specimens were cast before
using a single - core inquiry (10 kN)before obtaining a uniaxial compressive strength (10 kN). After
treatment and characterization of specimens, the stress and flexural strength, porosity and
microstructure of samples were investigated. The results of the compressive strength were in the range
of 12MPa to 35MPa. The ratio of solid water / mass and the applied force applied to the uniaxial
compressive stress before getting caught in reducing the porosity of specimens had a significant effect
on their mechanical properties. The results show that this increase of waste material will cause a better
quality of brick building materials.
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