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 مقدمه مترجم 

مندی از آخرین ه ، بهرسطح بین المللی یکی از بهترین دالیل استفاده از مصالح ساختمانی جهانی و شناخته شده در 

تحقیقات و نتایج انجام شده در همه جای دنیا است.یکی از این محصوالت که بطور گسترده در دنیا علی الخصوص 

 اطالعهای بتن هوادار اتوکالو شده است.با توجه به گستردگی شبکه ، گیرداروپا و امریکا مورد استفاده قرار می 

می تواند سوای اطالعاتی که یک تولید کننده ارائه می نماید هر ای هر مصرف کننده رسانی در دنیای امروزی 

دسترسی  ( مزایا یا معایب یافته ها و تحقیقات انجام شده در خصوص این نوع مواد )من جمله لحظه به آخرین 

این در حالی است که این مهم برای محصوالتی که با حداقل دانش بومی و فقط در ایران تولید شده و  داشته باشد.

 دارای استاندارد بین المللی نمی باشند بهیچ وجه امکان پذیر نیست.

مه مقاله ای ترج مقاله پیش رو با عنوان بتن هوادار اتوکالو شده ایمن برای انسان و دوستدار محیط زیست

بوده که توسط دو  Autoclaved aerated concrete – safe for humanand environmentally friendlyبه همین نام 

 اروپامرکز معتبر علمی 

1 The Institute of Ceramics and Building Materials, Concrete Research Center CEBET in Warsaw 

 

2 University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Cathedral 

of Building Materials, Cracov 

 تهیه شده است.

بتن هوادار اتوکالو شده در این مقاله با تعیین میزان عناصر سنگین و اندازه گیری رادیواکتیویته طبیعی 

 عت و انسان میباشد.نشان داده می شود که این محصول کامال سازگار با طبی

می تواند به شناخت بیشر سازندگان از مصالح موجود کمک کرده و بدیهی است تحقیقات اینچنینی 

با بومی در انتخاب مصالح مورد استفاده باشد.که البته این مهم برای محصوالتی  یپارامتر تاثیرگذار

 وجود ندارد.ئه شده اند اراکاربرد مشابه نظیر انواع بلوک های سفالی و فوم بتنی و غیره 

 



فنالندالهتی و  هس آلمانده و انواع مالتهای خشک  تحت لیسانس تولید کننده سیستمهای بتن هوادار اتوکالو ش                 

 

 

 

 –شدهبتن هوادار اتوکالو

 زیست محیط دوستدار و )مصالح ساختمانی مطمئن( انسان برای ایمن

 چکیده: 

. به کاربرده میشود در صنعت ساخت و ساز گسترده ایبه طور  است که قساختمانی عای مصالحیکی از  ،شدهاتوکالو هوادار بتن

. داردمطابقت  EEC 98/106/ورده های ساختمانیدستورالعمل فرادر  با الزامات اساسی ،AACساخته شده از  هایساختمان 

،  AACمعدنی اتمطالعات ترکیب . درشده است در نظر گرفته ضروریبسیارمحیط زیست  مربوط به بهداشت، سالمت و الزامات

 رادیواکتیو طبیعی اتم هایغلظت  فلزات سنگین و ثبات فلزات سنگین و گوگرد، لیچینگقابلیت  غلظت و ،pH میزانآزمایشات 

(04K- ،222Ra- ،229Th- ) که نشان داد AAC ساکنینبرای  ی رایط بهداشتی مطلوبشراو  ایمن بوده مانیساخت مصالح 

 بی ضرر است.نیز که برای محیط زیست  ثابت گردیدو  کند می فراهم ختمانسا

 ایمن محیطی، رادیواکتیویته، مواد، حفاظت زیست عملکرد لیچینگیدی: بتن هوادار اتوکالوشده، کلمات کل

 مقدمه-1

مصرف و  باال انرژیراندمان  باهمراه  بوده، ضایعاتهرگونه  عاری ازاساسا  (AAC) شدهاتوکالو اربتن هوادتولید  کنونی تکنولوژی

اده مهیچ   AAC در سراسر فرایند تولید . ]1,2[ استدر مقایسه با فرمول تولید دیگر مصالح ساختمانی معاصر کم مواد خام

دارای  ،غیر قابل احتراق  AACمحصوالت.  باشد، تولید نمی شودمحیط زیست مضر  ودات زنده وموج برایاند توب که  خطرناکی

 به صرفهمقرون و  AAC هایساختمانانرژی  یباال راندمان که سبب بوده باال عایق حرارتیو  پایینت نسبتا باال در چگالی مقاوم

را فراهم داخلی محیط در  سالمی هوا برقراری امکان کاهش مصرف انرژی توسط سیستم های گرمایشی و گشته که آن بودن

   .]2]میکند

 ،گوگرد یونهای و سنگین فلزات قابلیت لیچینگدر این مقاله  ه،شد اتوکالو دار بتن هواداثبات شده ی با وجود خواص مطلوب  )
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از عناصر  AACی ایمن بودن ادعاضمنا  بررسی شده است.(انسان و محیط زیست آن برای سالمت و بتن هوادار اتوکالو شده 

 است. راستی آزمایی شده واکتیو رادی

بادی خاکستر  AAC) ها و فرمولها  تکنولوژیبا استفاده از انواع که و شده اتوکال دار هوادر مطالعات ارائه شده در این مقاله، بتن 

فلزات سنگین و سولفات  قابلیت لیچینگ غلظت و ،همچنین. ه استگرفت مورد بررسی قراردر کشور لهستان تولید شده، و ماسه( 

جرم های شامل تست  مطالعات است. شده تعیین طبیعی رادیواکتیویته آزمون های فلزات سنگین و ثبات، همراه با  AACدرها 

 تاکنون. است  AACترکیب فاز همچنین  و ،٪(2 ± 2) رطوبتو بعد از قرار گرفتن در معرض  در شرایط خشک و مقاومت حجمی

به  طبیعیغیر رادیواکتیویته  ،است شده تست نادر موارد در تنها AAC در ها فلزات سنگین و سولفات قابلیت لیچینگ غلظت و

 CEBET و مصالح ساختمانیها توسعه سرامیک و  تحقیقاتمرکز تحقیقات ساختمان، توسط موسسه  1894طور منظم از سال 

و آزمایشگاه  (CEBET بتن  مرکز تحقیقات ،ICiMB و مصالح ساختمانیها موسسه سرامیک  - 2411ژانویه  1در ورشو )از 

 مورد بررسی قرار گرفته است.  ،برای حفاظت رادیولوژی ،مرکزی

 حاضر حال در، رادیواکتیویته طبیعی برای خاص طور بهو  سطح هم ترازیای شرایط محیط داخلی و بر بهداشت و سالمتالزامات 

 و ضمیمه مقررات ، همراه با: قانون ساخت و ساز و قانون اتمیشده  اجباری ذکر در لهستانقانونی  مفاددر دو  به صورت اساسی

مجله قوانین،  )لهستانی 2442ژانویه  2 و مقررات شورای وزیرانها ساختمان در غلظت رادون  میانگیندر ،سالیانه، شورا پیشنهاد

Dz.U. 2007  .بیان موسسه تحقیقات ساختمان های در دستورالعمل ارزیابی  ضوابط روش پژوهش مربوطه و (.28مورد  0هیچ

 (.252 98/وITB 234/20031 )  شده است

هیچ   AAC تولیدی ضایعاتثابت شد  ،  CEBETبتنه توسط مرکز تحقیقات و توسعه ، در یک مطالعه انجام شد1889در سال  

در مکان  زباله ها های ، به عنوان مثال برای پوشش الیهاست مطلوب استفاده بیشتر برای و ندارد محیط زیست طبیعی بر اثر منفی

 به کار می رود. (زیر سطحی) خاک زیر سطح جاده هایکنواخت کردن های دفن زباله شهری، و یا 

 دارانواع و خواص بتن هوا-2

  AACتولید روز  تکنولوژی ابتولید شده   ،244دانسیته کالس  با شدهاتوکالو داربتن هوا ی ازیهانمونه  رویبربیان شده، مطالعات 

بتن  خواص فیزیکی ی ازمشخصات انواع مختلف 1جدول شماره  شده است. انجام ،در لهستانبه کار برده شده  کنونیمواد خام و 

 (.٪(2 ± 2و بعد از قرار گرفتن در معرض آب ) و مقاومت فشاری در شرایط خشکهوادار بتن چگالی  )دهد ارائه می  را تست شده

با  بتن 
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 ]0,5[است  شده آزمایش  PN-EN  توجه به استاندارد لهستانی قابل اجرا

 فاز آزمایش ترکیب-3

 .ه استقرارگرفت بررسی مورد(TGA / DTA)  / گرماسنجیحرارتی دیفرانسیل آنالیزاشعه ایکس و  های ترکیب فاز در آزمون

در  نمونهاندازه های است.  شده ارائه 2و  1در شکل  ، به ترتیبماسه  خاکستر بادی و AAC نمونه های پرتو ایکس پراشالگوهای 

  .ها نشان داده شده اندسمت راست نمودار

 ،یتورتوبرم آزمایش ها حضور .معمولی داشت ارهواد بتن با ز مشابهفاترکیب  ،شده تست اتوکالوی دارهوا بتن یتمام نمونه ها 

 H-S-C نمونه های بتن  در بعالوه .کرد تاییدرا  ، کلسیت و همچنین کوارتز واکنش نداده و انیدریتهیدرات( سیلیکات )کلسیم

تهیه شده با  اردر نمونه های بتن هواد یتیا انیدریگچ گونه  هیچ. و هیدروگارنت یافت شدت یالوم ،خاکستربادی ارهواد

   .دشنشناسایی  بادیخاکستر

اضافه شده  AAC به فرمولگچ  ،که واقعیتباوجود این  ،ی مشاهده نشدگچگونه هیچ  (ای ماسه AAC) G و Eنمونه هایدر 

شناسایی شده  F انیدریت در نمونه ناچیزیمقدارتنها ، AAC تولید فرآیند در انیدریت افزودن رغم علیبه همین ترتیب، است. 

 شد. تفاوت ظاهرمها ی تست شده فاز نمونه  اتترکیب . است

  شده بتن هوادار تست انواع خواص و فیزیکی مشخصات تعیین،. 1جدول

 استحکام***

[MPa] 

 رطوبت

[%] 

 استحکام**

[MPa] 

 چگالی*

[kg/m
3
] 

 نمونه نوع تکنولوژی افزوده سولفات

 A )خاکستر+آهک)PGS گچ طبیعی 244 5.8 5.2 5.0

 B )خاکستر+سیمان.آهک)Unipol گچ طبیعی 525 0.5 0.8 2.8

 PGS( C )خاکستر+آهک گچ بی گوگرد 524 5.2 5.1 0.2

 Unipol( D )خاکستر+سیمان.آهک گوگرد گچ بدون 525 2.5 5.0 2.5

 Unipol E)ماسه+سیمان.آهک( گچ طبیعی 594 5.5 5 0.2

 Unipol F)ماسه+سیمان.آهک( انیدریت 224 5.0 0.8 0.0

 SW( G)ماسه+سیمان.آهک گوگرد دونگچ ب 594 2.9 0.5 2.2

 Unipol H)ماسه+سیمان.آهک( گچ آزاد 524 0.1 0.8 2.0
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 مقاومت فشاری در شرایط خیس-***,مقاومت فشاری در شرایط خشک-**,دانسیته در شرایط خشک-*

 

 -Kمولیته  -,Mکلسیت  -C ,کوارتز -Q ,یتتوبرمور -T. الگوهای منحنی از بتن هوادار اتوکالو شده خاکستر بادی. 1شکل

 فاز C-S-H--C-S-H ,هیدروگارنت)کاتولیت(

 

 

 

-C-S-H--C ,انیدریت A ,کلسیت -C ,کوارتز -Q ,یتتوبرمور -T بتن هوادار اتوکالو شده ماسه ای. . الگوهای منحنی 2شکل

S-H فاز 

ی اتوکالوشده  هواددار بتنی  تست شدههای نمونه  منحنی حرارتی آنالیزاثرات حرارتی بر اساس  بررسیبه ترتیب  2جدول  
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 ارائه میدهد.را  ماسهو بادی خاکستر 

 خاکستر بادی و ماسه ای AAC بر روی. تاثیرات حرارتی 2جدول 

A B C D E F G H

گرماگیر

آبزدایی از توبرموریت و سایر کلسیم 

]c[̊سیلیکات های هیدراته
125 160 130 130 230 230 130 130

کاهش جرم]%[ 6.5 7.6 6.6 6.7 5.6 6.8 4.7 6.1

گرماده

احتراق حاصل از کربن باقیمانده از 

]c[̊خاکستر بادی

510 530 520 510 --- --- --- ---

گرماگیر

]c[̊تجزیه کلسیت
730 --- --- 815 750 780 720 750

کاهش جرم 0.4 --- --- 0.4 0.5 2.3 0.8 3.15

غلظت کلسیت 0.9 --- --- 0.7 1.1 5.2 1.8 7

گرماده

تغییر سیلیکات کلسیم C-S-H I به 

والستونیت]c[ )بدون کاهش جرم(

850 850 850 890 850 780 780 780

مجموع جرم کم شده 13.9 16.5 13.3 14 11.1 15.1 8 12.3

نوع اثر
AAC نمونه

 

 :زیر عملیاتبوسیله پارامترهای  Paulik & Paulikهدایت شده به سیستم  AACآنالیز دمایی برای نمونه 

DTG 14/1 -حساسیت ،DTA 5/1-حساسیت ،TG 200-حساسیت mg10-، برنامه گرمایش°/min  ، زمان طول

  mg 750-دقیقه، جرم نمونه 144-آزمون

 

 رادیواکتیویته طبیعیمیزان تعیین -4

با در حال حاضر  دستورالعمل ( .شده است تست 2003220/ شماره ITB دستورالعمل بامطابق یویته طبیعی رادیواکتمیزان 

 ارائه شده است. 2در جدول  تستنتایج   .( ]2[شده است  جایگزین   455/2010شمارهمقرارات 

 قرارگرفتندهنده نشان   f1 -شاخص. است شده ارزیابی f2 و f1 :یآزمایشگاه معین شاخص فعالیت بر اساس دومانی ساخت صالحم 

موجود در مواد  Th-228 توریم وRa-226، رادیوم K-40پتاسیم  :رادیواکتیوهسته های  گاما با منشاتابش  در معرض تمام بدن

 مانی است. ساخت
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و  Rn-222  آلفااشعه مستقیم تابش قرار گرفتن در معرض  رادون،  منشا، ایزوتوپ Ra-226غلظت  دهندهنشان  f2 شاخص

 است. مشتقات آن

 . نتایج اندازه گیری رادیواکتیویته طبیعی*2جدول 

پتاسیم

]Bq/Kg[

رادیوم

]Bq/Kg[

توریوم

]Bq/Kg[
f1

f2

[Bq/Kg]

A PGS(خاکستر+آهک,گچ طبیعی)
612.06

±88.85

90.05

±16.6

67.74

±9.03

0.83

±.08

90.05

±16.6

B Unipol (خاکستر+سیمان,آهک,گچ طبیعی)
529.77

±83.68

51.85

±14.68

63.76

±8.92

0.66

±0.07

51.85

±14.68

C PGS(خاکستر+آهک,گچ بی گوگرد)
584.63

±86.69

81.46

±16.02

65.1

±8.85

0.78

±0.08

81.46

±16.02

D PGS (خاکستر+سیمان,آهک,گچ بی گوگرد)
509.5

±83.73

85.36

±16.47

70.93

±9.26

0.8

±0.08

85.36

±16.47

E Unipol (ماسه+سیمان,آهک,گچ طبیعی)
267.23

±52.97

11.33

±8.36

11.63

±4.31

0.18

±0.04

11.33

±8.36

F Unipol (ماسه+سیمان,آهک,اندریت)
255.5

±53

10.93

±8.47

11.12

±4.35

0.17

±0.04

10.93

±8.47

G SW(ماسه+سیمان,آهک,گچ بی گوگرد)
176.24

±46.06

11.16

±7.87

8.75

±3.93

0.13

±0.04

11.16

±7.87

H Unipol(ماسه+سیمان,آهک,گچ آزاد)
278.15

±55.47

15.55

±8.93

11.73

±4.47

0.2

±0.04

15.55

±8.93

غلظت شاخص فعالیت

نمونه AACنوع تکنولوژی

 است./. 85 سطح اطمینانای را. در مجموع خطای اندازه گیری دشدند انجام MAZAR گرآنالیز زمونها درآ -*

 ، عناصر رادیواکتیو زیرطبیعی  یه ایونیز زمینه تابش ازلحاظ. ندمعدنی موجود یدر تمام مصالح ساختمان عناصر رادیواکتیو طبیعی

سالمت برای پاشی رادیوم او. محصوالت میباشند توریم های سریرادیوم و  -و عناصر اورانیوم K-40تاسیمپ آنها برجسته ترین که

 .ان شده استبسیار مضر عنو انسان

میزان ، به این معنی که  است 2/1 باالیی مجاز حد :استشده  برآورد 0.83-0.66 بادیخاکستر بتن هواداربرای  f1-شاخص

به عنوان امن ترین  که معموال است (f1 = 0.54-0.85) سرامیک و آجرخیلی مشابه  بادیخاکسترAAC  برای -f1 شاخص 

 کیلوگرم بربکرل  90-52 حدود شده ، که لحاظ f2 شاخص آنالیز. نتیجه گیری مشابهی ازشده اند شناخته ساختمانیمصالح 

ی طراحی شده برای در ساختمان هااستفاده شده باالیی برای مواد  مجاز حدکیلوگرم به عنوان بر بکرل  204با  است. برآورد شده

 است. ت انسان و حیوانا
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کیلوگرم بر بکرل  16-11و  0.20-0.13 و برابر به طور قابل توجهی پایین تر ای دار ماسهبتن هوا برایبه ترتیب  f2 و f1 شاخص

  .است

 مجاز حد  صر رادیواکتیو طبیعی در پایین تر ازاعن های غلظت ،تست شده اربتن هوادی بر اساس اندازه گیری رادیواکتیویته طبیع

تایید شده  (28آیتم  0شماره   Dz.U. 2007لهستانی مجله قوانین،  2ژانویه  2442 ) مشخص شده در مقررات شورای وزیران

 گرفته شود. نظر درمن و سالم یا طبیعی رادیواکتیویته پارامترهای نظر از می تواند اربتن هوادبنابراین . بود

 PHمیزان -5

  .نشان داده شده است 0تست شده در جدول  AAC در نمونه pH میزان

pH  نمونهAAC 

11.27 A 

11.21 B 

11.47 C 

11.44 D 

11.32 E 

10.42 F 

11.46 G 

11.50 H 

  .ودشده ببرآورد 02/14-02/11و  11.47-11.21 به ترتیب ای ماسه و  خاکستربادی اربتن هواد pH  میزان

را می متراکم بتن   pH باالتر میزان.  است 12-12 سایر موارد، و شده در فنداسیون استفاده متراکم برای بتن معمولی pH میزان

 محیط شورای وزیران مقررات در اتوکالوشده دارهوا بتن  pH میزان. نسبت داد کلسیم و قلیایی هیدروکسید محتوای توان به

تعریف  (5/11-4/2یر محدود )بسیار پایین تر و در مقادشده،  بندی طبقه مضر ضایعات که شرایطی تحت 2440می  12 از زیست

 [.2]شده است  ،حفظ pH پایینتر با وجود مقدار سازه های بناییدر  اربتن هواد پایداریکه  توجه داشته باشیداست.  شده

 هوادار غلظت فلزات سنگین و گوگرد دربتن-6 

 :تعیین شده است  زیر آزمون های روش باغلظت فلزات سنگین و گوگرد 
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 های نمونه AAC 9 ]در نظر گرفته شده اندد برای آزمایش طبق استاندار [.   

 [9]اندتعیین شده  دتعیین طبق استاندار محلول فلزات سنگین در کل حجم. 

 آنالیزطیف سنجی با ولحلمگوگرد در  حجم کل IR  ؛[10]تعیین شده است  استاندارد  طبق 

 : Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr, Ba, Sr, As,Hg . تست شده عنصر زیر 14 پساب و محلول درغلظت  

 میدهد. را نشان شده تست AAC های در نمونه گوگردکل و سنگین فلزات  حجم 5جدول 

  AAC های در نمونه] %وزن[گوگرد کل و mg/kg] [سنگین فلزات  حجم .5جدول 

 

10 ر حدود غلظت ها د که، تست شدند  044سما الطیف سنج پبا  پالسما  یاتمدر نشر  ها پسابو  ها در محلولعناصر غلظت*
-

7
-10

 شده ثبت یآب فاضالب و زیست محیط از حفاظت استانداردهای در راستای ( یعنی1ppb-0.1) شده است گیری اندازه 8-

10 اندازه گیری ها در  ،ICP-MSجرمی سنج طیف به وسیله شده تست پساب های و محلول ها دریون جیوه  غلظت . است
-

12
ppt .صورت گرفته است 

 IR** آزمون به روش مقدماتی تست 

تحمیل  فلزات سنگین و گوگرد در مواد ساخت و ساز غلظت محدودهدرنی لهستانی در حال حاضر هیچ محدودیتی مقررات قانو

شده است در  سیمانآماده سازی و  در سیمان (VI) حد باالیی برای غلظت کروم -است تنها استثنا  (VI) . کرومنمی کند

 مشتقات سیمان واگر . بر این اساس، شده است تعریف 2442 ژوئن 19 پارلمان اروپا و شورا از  EC/2003/53 العملدستور

مورد  باشد، امکان ندارد سیمان خشک وزن کل از که محلول VI  کروم (میلی گرم برکیلوگرم 2) 4442/4 از % بیش حاویسیمان 
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 ژوئیه 5اقتصاد و کار از وزارت مقررات  توسط اداره (VI) کروم یزانر لهستان، مود. دقرار داده ش بازار دراده قرار گیرد و یا استف

 هر گونه محصوالت حاوی آنها و آماده سازی  خطرناکواد مدر بازار و یا استفاده از قرار دادن و تولید نیز شده ومحدود 2440

 .(168/2004شماره  .DZ. U لهستانی قوانین،مجله ) ممنوع شده است

 نمونه تمامبرای  گرم گرم برکیلو میلی2کمتر از  (VI)  کروم ، غلظت آب در محلول ( VI)  کروم قابلیت لیچینگ ها در تمام آزمون

 (2)جدول  است. 2440جوالی  5کار از  وزارت اقتصاد و با معیار های مندرج در مقررات سازگار ، کهشد مشخص AAC  های

 داراز سیمان هوا سولفاتیون های  لیچینگقابلیت فلزات سنگین و  -7

 است: آزمون زیر تست شده های روشبا   AACهای فلزات سنگین و گوگرد از نمونه عملکرد لیچینگ

 آب قسمت 14 به ساختمانی مصالحقسمت  1 لیچینگ مده توسطفلز سنگین در پساب به دست آ قابلیت لیچینگ، 

 .[11]است  شده تست  استاندارد ابمطابق 

 با مطابق ،آب قسمت 14 به ساختمانی مصالح قسمت 1 لیچینگ توسطدر پساب  های سولفات یون قابلیت لیچینگ 

SO4یون  [، توسط رسوب12با استفاده از تجزیه وزنی بر اساس ]که ، [12]تست شده   استاندارد
کمک پساب با  در 2-

  انجام شده است. محلول کلرید باریم

 زباله قابلیت لیچینگ همراه با مقادیر حد مجاز برای، اروگرد از نمونه های بتن هوادگ فلزات سنگین و قابلیت لیچینگ 2 جدول در

  ت.اس شده داده نشان در مکان های دفن زباله با اشاره به عناصر خاص وری شدهآجمع 

صالح م تاثیر مورد دری ، در حال حاضر هیچ مقررات قانونصالح ساختمانیگوگرد در مفلزات سنگین و  با توجه به میزان وجود

 وجود ندارد.بر محیط زیست طبیعی  مانیاختس

 ک راآب یا خا بهوارد شده  ضایعات، و حداکثر غلظت برای هوادار بتن های نمونه فلزات سنگین در پساب های  غلظت 2جدول  

 دهد. می نشان

 ارائه می دهد. را AAC رفلزات سنگین د ثباترایب ض 9جدول 

  :استتجزیه و تحلیل شده در لهستان اجباری با مقررات قانونی   2و  2ان داده شده در جدول نتایج آزمون نش

 اقتصاد و کار از  ارتزو مقرراتبر اساس  عینمدر انواع محل های دفن زباله  زبالهدفن  شده تصویب ضوابط و روش های

 2445سپتامبر  2
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  ارتوز نظرمطابق  – به آب خطرناک موادورود  دربه ویژه به آب و یا خاک، و  ضایعاتورود که هنگامیشرایط این 

 .)2)جدول تحت کنترل قرار گیرد قابل انجام می شود ،20ژوئیه  2006 محیط زیست از

بر اساس نتایج حاصل از تست های آزمایشگاهی انجام شده  معینبرای دفن زباله در انواع محل های دفن زباله  شده تصویب ضوابط

 2445اقتصاد و کار از  ارتمقررات وز 5-2ر فایل های پیوست پارامترهای ذکر شده د تست برای انجامکه در یک آزمایشگاه معتبر 

ر گرفته درنظ 2442 18از دسامبر   EC/2003/33تصمیم گیری  در شورای مشخصآزمون های ، با استفاده از روش 2سپتامبر 

یک آزمایشگاه معتبر با روش های  تست شده بوسیلهاختمانی از مصالح و مواد س اجزای خطرناک قابلیت لیچینگ  شده است.

 بررسی شده است.  EC/2003/33تصمیم گیریشورای آزمون ذکر شده در 

 [mg/kg]تن هوادارت لیچینگ فلزات سنگین و گوگرد از ب. قابلی2جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ضایعات انباشته در محل دفن}مطابق با مقررات  برای ** تجزیه وزنی *** حد مجاز قابلیت لیچینگ ICP-MS*طیف سنج 

 خطرناک -Z: غیر از خطرناک و طبیعی  -Yطبیعی :  -X{: 2445سپتامبر2 وزارت کارواقتصاد در

mg/dm]بتن هوادار لظت فلزات سنگین در پساب. غ2جدول 
3
] 
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محیط زیست وزارت (بر طبق مقررات 2449.41.41آب )مقرر شده از  آلودگی بوسیله مواد خطرناک برای *حد مجاز

 .2442جوالی  20

 اتوکالوشده. ثبات فلزات سنگین در بتن هوادار 9جدول 

 

. ترکیبات ساختاری در نظر گرفته شده اندسازگار، فلزات سنگین  ثباتضرایب  هر دو مسئول C-S-Hو  (C5S6H5.5)توبرمریت 

از یون های سولفات را  مقداری[، و عالوه بر این، 12، 15، 10]هستندفلزات سنگین  ثباتقادر به  به میزان زیادیفوق  ی ذکر شده

 .]2] گنجانید C-S-H در فازمی توان 
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 خالصه-8

  شده اتوکالوهوادر تکنولوژی تولید بتن (AAC)یعنی مواد ضایعات کیک سبز، که در آن است،  ضایعاتبدون  یفرایند

 برایای که  ادهم هیچ .دن( به چرخه تولید هدایت می شووجود صورت در) اتوکالو ضایعات با همراه بعد از برش،اضافی 

 میتوان بیان کرددر نتیجه  .یشودتولید نم AAC فرایند تولید کلدر خطرناک باشد،   زیست محیط یا و زنده موجودات

  ت.تولید شده اس محیط زیست دوستداره ای شیو با  AAC که

 مطالعات AAC مواد مورد استفاده در تولید و ترکیب اولیه  تکنولوژیبه  ارائه شده در این مقاله AAC در لهستان 

 خطرناکطبیعی  محیط زیستان و سالمت انسبرای به هیچ وجه  AAC ثابت کرد که باور عموم،. برخالف اشاره دارد

  :، و به ویژهنیست

  خنثای زباله دفن برای تصویب شده هایبا معیار مطابق ،تست شده هوادار بتن (بقایا) ضایعاتمطالعات نشان داد که 

عیارهای تعریف ( با مکل گوگرد و فلزات سنگین لیچینگقابلیت از) به دست آمده تستنتایج  .دیگرمواد خطرناک است

 .است شده مقایسه 2445سپتامبر  2اقتصاد و کار از  ارتشده در مقررات وز

 پسابهای فلزات سنگین در نمونه های  غلظت AAC ارتتنظیم وز) است خطرناکبا مواد آب آلودگی مجاز حد در 

. شد یافت قانونی مجاز حدزیر  AAC های در تمام نمونه غلظت فلزات سنگینو  (2442ژوئیه  20درمحیط زیست 

SO4 یاه یون، غلظت بیش از حد اگرچه
-2

 ایمنی با این حال، باید تاکید شود که ،شده بودپیدا   AAC در فاضالب 

AAC  فاز در دمی توان یون های سولفات بخشی از هاست، کهبه دلیل ترکیب فاز C-S-H ود.گنجانیده ش  

انیدریت برای محیط زیست بی خطر در نظر  ، وهستند به حاللیت انیدریتاساسا منسوب  ها یون عالوه بر این، این             

 .شده است گرفته

  توبرمیت (، به ویژه9)جدول  دارد فلز سنگین ثبات برای باال پتانسیلیک  شده نشان داده بود کهاتوکالوداربتن هواد ،

ثابت  داردر بتن هواد سنگین فلزی ونهایی از ٪84، بیش از ی آنالیزشدهاکثر نمونه هادر  هیدروگارنت ها. و C-S-H فاز

 .یافت شد

 های  نمونهAAC  ازو ف . توبرمریتتبه نمایش گذاشمعمولی  فاز ترکیبتست شدهC-S-H  محصوالت اصلی از

 کوارتز واکنش نداده حاوی AACخاکستربادی را نشان داد. همچنین  AAC رد هیدروگارنت ها هیدراتاسیون، همراه با

و 
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 .بود از انیدریت یناچیزمقادیر حاوی  یک نمونه تک و تنها شدندر نمونه مشاهده  یگچ گونه هیچ. نیز بود تیالوم

 رادیواکتیویته طبیعی از نمونه های تست های AAC و هر  ، را تایید کرد سیستماتیک رادیواکتیویته مطالعات نتایج دیگر

 ماسه، صرف نظر از ترکیب مواد خام، و بادیخاکسترتولید شده با  AAC لهستان، تولید شده در داردو نوع بتن هوا

هم ترازی غلظت عناصر رادیواکتیو در برنامه های کاربردی ساخت و ساز، در مجاز حد د نیاز برایمطابق با الزامات مور

ر رادیواکتیو طبیعی غلظت عناص .بود تونل های جادهدریایی و راه آهن و  مثال عنوان بهو در سازه های زیر زمینی،  سطح

نشان می دهد   به وضوح  AAC های در ساختمان رادون غلظت شن و ماسه(، و بادی وخاکستر AAC) اردر بتن هواد

 .است من و سالمیا رادیولوژیکی نظرحفاظتنقطه  از دارکه بتن هواد

ه شد  ثابت محیط زیست طبیعیانسان و برای اتوکالو شده هوادداربتن  ایمنی مشخصات فنی مطلوب،به طور خالصه، جدا از

مراکز  انجام شده در انواع تست های دیگربا  و ات مورد اشاره در این مقالهحاصل از مطالع را می توان با نتایج  ایمنی این. است

 اثبات کرد. تحقیقاتی


