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خالصه
امروزه با توجه به بحران جمعیت و کمبود منابع طبیعی و معدنی ضرورت استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت به جای سنگدانه های طبیعی،
روز به روز بیشتر احساس می شود .همچنین مواد زائد از ساخت و ساز ها و تخریب ساختمان ها یک مشکل اساسی برای طبیعت به شمار می رود.
لذا باید موضوع استفاده مجدد از مصالح موجود در بتن برای ساخت بتن جدید به طور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.در این مقاله به
بررسی رفتار سنگدانه ها وبتن ساخته شده از مصالح بازیافتی و مقاومت فشاری بتن ساخته شده با مصالح بازیافتی و مقایسه آن با مقاومت فشاری
نمونه ساخته شده با مصالح طبیعی پرداخته ایم.
کلمات کلیدی :بتن بازیافتی ،سنگدانه های حاصل از بازیافت ،مقاومت فشاری

.1

مقدمه

هم اکنون میزان رشد جمعیت شهری در جهان بین  2تا  5.4درصد در سال است،که با توجه باا آماار منتشار شاده از ساوی وزارت کشاور در ساال 1931
متوسط رشد جمعیت شهری در ایران  19.1درصد می باشد.که این امر چالش های پیش روی این جمعیت در حال افزایش را هار چاه بیشاتر یاادآور مای
سازد.شاید بتوان گفت عمده ترین این چالش ها تامین مواد اولیه مورد نیاز این جمعیت رو به رشد از یک سو و مواد زائد تولید شده حاصل از مصار

از

سویی دیگر است .در کشور ما با توجه به ذخایر و منابع عظیم طبیعی و معدنی معموال مقوله بازیافت مواد زائد و استفاده مجدد از این مواد به عناوان ماواد
اولیه ،مورد غفلت واقع می گردد.مواد زائد حاصل از مصر

مواد اولیه انواع بسیار متنوعی دارند که نخاله های سااختمانی از جملاه مهمتارین آن هاا مای

باشد.مواد زائد حاصل از ساخت و ساز ساختمان ها،یک مشکل اساسی برای طبیعت به شمار می آیند.مکان های دفن این مواد به شادت در حاال کااهش
بوده لذا یک نیاز فزاینده به کاهش حجم این مواد احساس می شود .از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که مناابع طبیعای محادود مای باشاند ،لاذا لازو
استفاده از مواد قابل بازیافت احساس میشود.یکی از موادی که دارای پتانسیل باالیی جهت استفاده مجدد می باشاد باتن اسات کاه از نظار وزنای بیشاترین
بخش مواد زائد را به خود اختصاص داده است.بیلیون ها تن بتن از زمان جنگ جهانی دو تا کنون جهت ساخت ساختمان ها،پل ها،سد ها،راه ها و دیگار
سازه ها استفاده شده است.هنگامی که عمر مفید این سازه ها به پایان می رسد،موادی که در ساخت و سازها به کار رفته اند به شاکل قلاوه سانگ یاا پااره
سنگ تبدیل به مواد زائد می شوند.مکان های دفن مواد زائد که یافتن آن ها روز به روزمشکل تر می شود یا از محل تخریاب بسایار دور مای باشاند و یاا
نگهداری آن ها بسیار هزینه بر است .از طرفی به موازات این قضیه منابع تامین سنگدانه مناسب برای ساخت بتن به طور پیوسته در حال کااهش مای باشاد.
بازیافت مواد زائد حاصل ازتخریب ساختمان جهت ساختمان های جدید می تواند راه حل مناسبی برای حل ایان مشاکل باشاد،کوبیدن و آسایاد کاردن
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مواد حاصل از تخریب ساختمان های بتن آرمه می تواند حجم مواد زائد را تا حدود  18درصد کاهش دهد.در حالیکه کاهش حجام ماواد زائاد ساودمند
است ،بازیافت این مواد محصولی را تولید می نماید که قابل فروش بوده یا در کارهای دیگر استفاده می شود.لذا به واسطه این کاار و از طریاق جاایگزین
نمودن سنگدانه های بازیافتی با سنگدانه های طبیعی صدمات وارده به محیط زیست کمتر می گردد.
به خاطر خواص فیزیکی نامطلود سنگدانه های حاصل از بازیافت ،مانند جذد آد باال ،بیشتر تحقیقات قبلی در مورد اساتفاده از ایان سانگ داناه
ها به ساخت بتن غیر سازه ای محدود شده بود که به طور قابل توجهی استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت را در بتن سازه ای تحت تااییر قارار داده
است.
محققان دانشکده بهداشت دانشگاه علو پزشکی تهران و دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علو تحقیقات دانشگاه آزاد اساممی ،در پووهشای
با طراحی پرسشنامه در زمینه نحوه جمع آوری ،دفع و بازیافت نخاله های ساختمانی از مسئوالن شهرداری منااطق بیسات ودوگاناه شاهر تهاران نظرسانجی
کرده اند .نتایج این نظر سنجی نشان داد که میزان خاک و نخاله دفع شده در تهران از سال  1939تا  1912در مجموع  33182833تن برآورد مای شاود.که
مقدار نخاله های دفن شده در سال  1912در گود های اطرا

تهران در حدود  8313889تن بوده است.

اگر این حجم عظیم نخاله بازیافت شود ،میزان زمین مورد نیاز برای دفع این ضایعات کاهش می یابد و منابع سنگی طبیعای موجاود نیاز باه سارعت
مصر

نمی شود در نتیجه بازیافت این حجم زیاد ضایعات نه تن ها به حفظ منابع طبیعی کمک مای کناد بلکاه بحاران رشاد فضاای ماورد نیااز بارای دفاع

ضایعات را نیز حل می کند در کنار این مزایا ،بازیافت بتن منافع اقتصاادی بسایاری نیاز دارد .تحقیقاات بار روی باتن بازیافات شاده از  28ساال پایش در
کشورهای مختلف شروع شده است و نتایج تقریبا مشابهی به دست آمده است .به عنوان مثال معموال خواص مکانیکی بتن سااخته شاده باا سانگدانه هاای
حاصل از بازیافت ،در مقایسه با بتن با سنگدانه های طبیعی کمتر است و جمع شدگی ناشی از خشک شدن آن ها نیز بیشاتر اسات کاه بیشاتر ایارات زیاان
آور ناشی از میزان آد اختمط بیشتر و کارایی پای ین تر بتن ساخته شده از سنگدانه های حاصل از بازیافت ،باه ذرات ریازی کاه از باتن هاای اولیاه ناشای
شده اند و ممت های سیمانی خلل و فرج دار چسبیده به سنگدانه های حاصل از بازیافت،نسبت داده شده است.

اهداف

.2

بررسی و دسته بندی اطمعات موجود در این زمینه و فراهم آوردن زمینه ای برای مصر

بتن های تخریب شاده موجاود ،عاموه بار ایان انتظاار مای رود

نتایج زیر نیز به بار آید:
 -1شناخت فرصت ها ،تهدید ها و روش های جداسازی نخاله های حاصل از ساخت و تخریب از مواد زائد جامد
 -2افزایش بازیافت و استفاده از بتن های تخریب شده در تولید بتن هایی با مقاومت معمولی و با مقاومات بااال و در نتیجاه حفاظ مناابع طبیعای و
کاهش آلودگی محیط زیست
-9
-5

بررسی مقاومت فشاری بتن ساخته شده از سنگدانه های حاصل از بازیافت و مقایسه آن با مقاومت فشاری بتن ساخته شده با طبیعی
تخلیه فضاهایی که برای دفع این ضایعات مورد استفاده قرار می گیرناد و حفاظ زماین ایان فضااها بارای مصاار

ضاروری و ایجااد مناافع

اقتصادی
 -4استفاده از بتن تخریب شده برای تولید محصوالتی با ارزش افزوده باالتر
-6

.3

بسط اطمعات جدید در استفاده از بتن تخریب شده در بتن سازی و گسترش استفاده از آن ها در صنعت ساختمان

سنگدانه های طبیعی و سنگدانه های حاصل از بازیافت بتن

در امریکا به طور ساالنه تقریبا حدود  18تن سنگدانه به ازای هر نفر مصر
مصر

می شود .هر مایل از بزرگراه های بین ایاالتی در حادود  91888تان سانگدانه

می نماید .تقریبا  588تن سنگدانه نیز در ساخت بناهای معمولی استفاده مای شاود .شااید قابال بازیافات تارین مااده در ایالات متحاده باتن اسات.
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تحقیقات در سال  1333نشان داد که بتن در تمامی ایاالت امریکا بازیابی می شود .به طور متوسط سالیانه  135888تن بتن بازیاابی مای شاود .مناابع اصالی
برای قلوه سنگ های بتنی شامل پروژه های بهسازی راه و بزرگراه و کارهای تخریب است .از این مقدار 58 ،درصد مربوط به تخریب 92 ،درصد مرباوط
به راه و بقیه مربوط به برخی از منابع دیگر شامل ساخت و ساز ،بتن زائد و آیار مخروبه و آوار می باشد.
سنگدانه های طبیعی شامل شن و ماسه ،سنگ ها و سنگ های خرد شده می باشند .سنگدانه های مورد استفاده در ساخت و سااز تقریباا  18درصاد
سنگدانه های مصرفی را به خود اختصاص می دهند که معموال در راهسازی به عنوان مصالح پایه آسفالت و در ساختمان سازی به عنوان مصالح بتن مورد
استفاده قرار می گیرند .به طور کلی سنگدانه ها به دو گروه مجزا تقسیم می شوند :ریز دانه و درشت د انه .سانگدانه هاای ریاز باه طاور کلای شاامل ماساه
طبیعی یا سنگ خرده شده است که اکثر دانه های آن از الک  9/1اینچ ( 3.4میلیمتر) عبور می نمایند .سنگدانه های درشت معماوال داناه هاای بزرگتار از
 8.13اینچ ( 5.34میلیمتر) می باشند اما به طور کلی محدوده بین  9/1و  1.4اینچ قطر ( 3.4میلیمتر الی  93.4میلیمتر) قرار دارند.
سنگدانه های بازیافتی معموال از مواد زائد ساخت و ساز و تخریب بدست آمده و اساسا شامل بتن خرد شاده و آسافالت خارد شاده مای باشاد .در
اکثر کشورها ،تخریب راهها و ساختمان ها بیشترین حجم مواد زائد را تولید می نماید .سنگ دانه های حاصل از بازیافات درشات شاامل ذراتای باا ااهر
متفاوت است که شکل اهری این سنگدانه ها به مقدار سیمان چسبیده به ذرات بستگی دارد .وجود ممت های قدیمی معموال موجب می شود تاا سانگ
دانه های حاصل از بازیافت تقریبا گرد گوشه تر از درشت دانه های طبیعی باشد .شکل های متفاوت درشت دانه ها می تواند شامل موارد زیر باشند:
 -1سنگدانه درشت نسبتا تمیز با میزان کمی سیمان چسبیده به آن
 -2سنگدانه درشت با یک پوسته نازک از ماده سیمانی قبلی که بیشتر سطح سنگدانه را می پوشاند
 -9سنگدانه درشت با یک توده ممت در یک سمت
 -5ذرات ساخته شده از ممت های قدیمی
 -4مواد زائد مثل آجر
افزایش میزان ممت های قدیمی چسبیده به سنگدانه درشت ممکن ست ایرات مضری بر خواص بتن تازه و یا سخت شده داشته باشد ،که البتاه ایان خاود
بستگی به مقاومت بتن اولیه دارد به عبارت دیگر اگر بتن اولیه مقاومت پایین تری داشته باشد ایرات زیان آورتری نسبت به بتن باا مقاومات بااال دارد ،اماا
متاسفانه به علت ضایعات بتنی به طور غیر قابل اجتنابی مخلوطی از بتن های متفاوت است نمی توان مقاومت بتن اولیه را به طور مناسبی تعیین کرد.
باید این نکته را نیز مد نظر داشت که جذد آد سنگ دانه های حاصل از ب ازیافت درشت بیشاتر از درشات داناه هاای طبیعای اسات و چگاالی آن
کمتر است و این به دلیل وجود ممت های قدیمی خلل و فرج دار است.
سنگدانه های بازیافتی ریز دانه می تواند شامل موارد زیر باشند:
 -1ذرات ماسه با چسباننده سیمانی چسبیده به آن
 -2درشت دانه های قبلی که خرد شده اند یا به صورت ورقه ورقه در آمده اند.
چگالی ریز دانه ای بازیافتی در مقایسه با ریز دانه های طبیعی به خاطر وجود چسباننده سیمانی خلال و فارج دار چسابیده باه سطحشاان کمتار اسات اماا از
طرفی جذد آد ،آن باالتر از سنگدانه های طبیعی است.

.4

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

سنگدانه های بازیافتی بتن شبیه سنگ خرد شده می باشند .با این وجود بتن خرد شده دارای خصوصیات فیزیکی فراوانی است که متفاوت تار از سانگدانه
های طبیعی می باشد .به طور کلی،دانه ای بتن خرد شده زاویه دارتر بوده و نسبت به سنگدانه های طبیعی دارای یک بافت سطحی ناصا
می باشد.سطح ناصا

،زاویه دار و کشیده ذرات نسبت به سنگدانه های گرد گوشه،صا

تار و نااهموارتر

و متراکم نیاز به آد بیشتری جهت بتن کارآمد دارد.

ممت سیمان سبک وزن و دارای خلل و فرج که به سنگدانه هاای بازیاافتی باتن چسبیده،سابب مای شاود کاه ایان سانگدانه هاای خارد شاده وزن
مخصوص کمتر و جذد آد بیشتری نسبت به نمونه مشابه از سنگدانه های طبیعی داشته باشند .وزن مخصوص کمتر سنگدانه های بازیاافتی در مقایساه باا
سنگدانه های طبیعی متداول دارای بازده بیشتر می باشن د(.حجم بیشتر بارای وزن مشاابه و یکساان) و از نظار اقتصاادی بارای پیمانکااران پار جاذباه اسات.
افزایش گوشه داری سنگدانه سبب افزایش پایداری بتن می شود.
بتن بازیافتی از ساختمان ها ممکن است آلوده به سولفات حاصل از گچ و گچ خاک دیوارهاا و ساقف هاا باشاد کاه باه واساطه آن اگار سانگدانه
بازیافتی در بتن استفاده شود و در معرض رطوبت قرار گیرد امکان حمله سولفات ها را فراهم مای ساازد .یاک موضاوع اساسای در خصاوص اساتفاده از
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سنگدانه های بازیافتی بتن در تولید بتن جدید ،پتانسیل واکنش بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی و آبی که دارای خاصیت قلیایی است،می باشاد .واکانش
قلیایی -سیلیسی منجر به افزایش حجم شده که به واسطه آن احتمال شکست داخلی و تخریب زودرس بتن افزایش می یابد.
یون های کلراید نیز می توانند در سنگدانه های بازیافتی بتن موجود باشند .به دلیل استفاده از نمک های یخ زدا باه عناوان مکاانیزمی جهات کنتارل
توسعه یخ بر روی پیاده روها و جاده ها ،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که یون های کلراید در سنگدانه های بازیاافتی باتن موجاود باشاند .حضاور یاون
های کلراید در بتن حاوی سیمان می تواند تاییر معکوسی بر روی فوالد داشته باشاد .آرماتورهاای فاوالدی باا حضاور یاون هاای کلرایاد واکانش داده و
اکسید آهن یا زنگ زدگی را شکل می دهند .اگر شکل گیری اکسید آهن ادامه یابد احتمال زیادی در الیه الیه شدن و متاور شادن ساازه بتنای وجاود
دارد .از آنجایی که حذ

کامل همه محتویات زیان آور عملی نمی باشد ،لذا به منظور تعیین سطوح قابل قبول و حذ

روند های هزینه بر غیار ضاروری

جهت تولید محصولی کیفی نیاز به آزمایش می باشد.

.5

مشاهدات عمومی

بارزترین تفاوت میان سنگدانه های حاصل از بازیافت و سنگدانه های طبیعی در میزان جذد آد آن هاست که این امر به دلیل وجود ممت های خلال و
فرج دار است .تاییرات دیگر این مم ت ها بر پیوستگی بین سنگدانه های حاصل از بازیافت و چسباننده ،سیمانی وقتی که در بتن جدید اساتفاده مای شاود
است .بازیافت ممکن است تا حدودی کیفیت باالی سنگدانه ها را کاهش دهد .اما به طور کلی عمل بازیافت ،سنگدانه های باا کیفیات خاود تولیاد مای
نماید .با وجود این ،کیفیت به سبب تغییرات وسیع در نوع و میزان ناخالصی منابع مواد زائد به طور قابل ممحظه ای متفاوت مای باشاد .لاذا بایاد از آلاوده
بودن بتن به مواد ناخالص و غیر قابل قبول ساختمانی مانند محصوالت گچ ساختمانی که عمل بازیافت را با محدودیت مواجه می کنند مراقبت نمود.
با حذ

مشکمت ممکن در خصوص نمک های حاوی کلراید ،دیگر آلودگی ها مشکلی را برای بتن بازیافتی حاصل از بزرگراهها یا پیااده روهاا

بوجود نخواهد آورد .بازیافت بتن ساختمان به دلیل آلودگی های بیشتر اعم از گچ ،خاک ،چود ،پمستیک ها یا الستیک ها نیازمند توجه بیشتری اسات.
معموال آلودگی ها برای سنگدانه های بازیافتی قابل استفاده در زیر سازی راهها یک مشکل محسود نمی شوند .اماا بارای سانگدانه هاای بازیاافتی ماورد
استفاده در بتن نیاز به کنترل بیشتر است .میزان آلودگی را می توان با یک بررسی و بازرسی کوتاه از کامیون های ورودی به محل کارگاه تولید سانگدانه
محدود نمود که این کار به کمک داشتن اطمعاتی از محل حمل بتن تخریب شده انجا می شود .بتن اصمح شده ممکان اسات از مناابع مختلفای آورده
شده باشد و بنابراین ممکن است تحت تغییرات طبیعی در خصوصیات قرار گرفتاه باشاد .سانگدانه هاای بازیاافتی را بایاد تحات ایار آزمایشاات مشاابه باا
سنگدانه های طبیعی قرار داد .در ادامه آزمایشاتی بر روی انواع نمونه های بتن ساخته شده با سنگدانه هاای حاصال از بازیافات و مقایساه آن باا باتن هاای
ساخته شده از مصالح طبیعی صورت گرفته است که نتایج جالبی را نشان می دهد.
.6

برنامه آزمایشگاهی

در تهیااه نمونااه هااا از دو نااوع ساایمان پرتلنااد تیاا  2و پااوزوالنی محصااول کارخانااه ساایمان آبیااک اسااتفاده شااده اساات .همچنااین مصااالح ساانگی
مصاارفی از نااوع رودخانااه ای و شکسااته بااوده کااه مشخصااات فیزیکاای آن در جاادول  1و 2خمصااه شااده اساات .در تهیااه نمونااه هااای بتناای از مااواد
افزودنی استفاده نشده است.
جدول  -1مشخصات فیزیکی مصالح سنگی مصرفی در نمونه های بتنی(درشت دانه)
2.41

وزن مخصوص

8.3

درصد جذد آد

1898

وزن واحد حجم)(kg/m3

28

اندازه ماکزیمم )(mm

جدول  -2مشخصات فیزیکی مصالح سنگی مصرفی در نمونه های بتنی(ریز دانه)
2.88

وزن مخصوص

1.49

درصد جذد آد

9.88

مدول نرمی

4

اندازه ماکزیمم )(mm

4
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طاارح اخااتمط بااتن معمااولی مطااابق آیااین نامااه  ACI 211.1-31بااا در نظاار گاارفتن حااداکثر اناادازه اساامی ساانگدانه  28میلیمتاار و اساامم  98تااا
 88میلیمتاار باارای نساابت آد بااه ساایمان در محاادوده  8.5-8.8انجااا شااده اساات .در جاادول  9مقااادیر مصااالح مصاارفی بااتن بااه ازای طاارح هااای
اختمط در نظر گرفته شده ارائه شده است.
جدول  -3مقادیر مصالح مصرفی
شن()18-28

شن()4-18

ماسه()9-8

ماسه()8-9

سیمان

آد

مقدار آد

)(kg/m3

)(kg/m3

)(kg/m3

)(kg/m3

)(kg/m3

)(kg/m3

به سیمان

988.24

481.34

282.4

812.4

548

118

8.5

922

431

238

855

988

118

8.4

922.4

813.4

214

844

988

118

8.8

تعداد نمونه ها در هر آزمایش شش عدد بود ومقدار میانگین در نظر گرفته شده است .مقاومت فشاری بعد از  15 ،3 ،9و  21روز با اساتفاده از نموناه هاای
 148*988میلیمتری و دمای  21درجه سانتیگراد آزمایش شدند .مدول الستیسیته و نسبت پواسون و ارتباط بین تنش و کرنش توسط نمونه های اساتوانه ای
بعد از  21روز آزمایش شدند .سه نوع آزمایش مختلف بر روی مقاومت فشاری بتن ساخته شده از مصالح بازیافتی انجا شد .در حالات اول ،فقاط بخاش
درشت دانه سنگدانه های موجود در باتن را از مصاالح بازیاافتی انتخااد نماو دیم ،کاه در ایان حالات افات زیاادی بار روی مقاومات فشااری باتن دیاده
نشد(.شکل )1در حالت دو  ،فقط بخش ریزدانه سنگدانه های موجود در بتن را از مصالح بازیافتی انتخاد نمودیم،که در ایان حالات افتای حادود  98تاا
 48درصد بر روی مقاومت فشاری بتن دیده شد(.شکل )2در حالت سو تمامی سنگدانه های موجود در بتن را از مصاالح بازیاافتی انتخااد نماودیم کاه
افتی حود  28درصد در مقاومت فشاری بتن را شاهد بودیم(.شکل)9

1.6

استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت به عنوان درشت دانه

در این حالت از سنگدانه های حاصل از بازیافت به عنوان درشت دانه استفاده شد ،در حالی که قسمت ریز دانه آن با سنگدانه های طبیعای تاامین گردیاد.
در این حالت مقاومت فشاری بتن در حدود  2درصد نسبت به نمونه استاندارد افت مقاومت نشان داد( .شکل)1
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شکل  -1استفاده از سنگدانه های بازیافتی به عنوان درشت دانه
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2.6

استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت به عنوان ریزدانه

در این حالت از سنگدانه های حاصل از بازیافت به عنوان ریزدانه استفاده شد ،در حالی که قسمت درشت دانه آن با سنگدانه های طبیعای تاامیین گردیاد.
در این حالت مقاومت فشاری بتن در حدود  94درصد نسبت به نمونه استاندارد افت مقاومت نشان داد(.شکل)2
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شکل  -2استفاده از سنگدانه های بازیافتی به عنوان ریز دانه

3.6

استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت بعنوان کل سنگدانه مورد استفاده در بتن

در این حالت برای ساخت بتن تماما از سنگدانه های حاصل از بازیافت استفاده شد .،در این حالت مقاومات فشااری باتن در حادود  28درصاد نسابت باه
نمونه استاندارد افت مقاومت نشان داد(.شکل)9
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شکل  -3استفاده از سنگدانه های بازیافتی به عنوان کل سنگدانه مورد استفاده
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آزمایشات نشان داد که به طور کلی تا  98درصد سنگدانه های متداول در بتن را می توان با سنگدانه های بازیافتی جایگزین نمود بدون آنکه خصوصایات
مکانیکی بتن جدید به طور قابل ممحظه ای تحت تاییر قرار گیرد .این حالت شاید ساده ترین ،اقتصادی ترین و کم بحث انگیزتارین راه اساتفاده وسایع از
سنگدانه های حاصل از بازیافت در بتن جدید باشد.
.7

نتیجه گیری

با کاهش منابع طبیعی ،تقاضا و نیاز برای بازیافت بتن و استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت به جای مصالح طبیعی افازایش مای یاباد.
که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و هم از آسیب های جدی به محیط زیست جلوگیری به عمل می آورد .همانطور که ذکر شد
سنگدانه های بازیافتی را می توان به عنوان سنگدانه در بتن جدید به کار برد اما همچنان بایاد رفتاار دراز مادت باتن حااوی سانگدانه هاای
بازیافتی اعم از دوا و عملکرد مورد بررسی قرار بگیرد.
نتایج حاصل از پووهش به عمل آمده نشان داد که چه از سنگدانه های حاصل از بازیافت به عنوان درشت دانه در ساخت بتن جدیاد
مورد استفاده قرار گیرد و چه از این مصالح به عنوان ریز دانه استفاده گردد ،مقاومت فشاری بتن حاصله کمتر از مقاومت فشاری بتن ساخته
شده از مصالح طبیعی می گردد .لذا ،در آینده نیاز است که روش هایی جهت کنترل کیفیت سنگدانه های حاصل از بازیافت ابداع گردد و
با توجه به مقاومت فشاری بتن ساخته شده با مصالح بازیافتی روشی برای باال بردن مقاومت فشاری این نوع باتن ارائاه گاردد .تاا بتاوان باتن
بازیافتی را جایگزین مناسبی برای انواع بتن معمول در صنعت ساختمان کرد.
تحقیقات بیشتر در آینده باید بر روی موضوعات زیر متمرکز شود:
 -1پیدا کردن روشی برای باال بردن مقاومت فشاری بتن ساخته شده از سنگدانه های حاصل از بازیافت.
 -2جنبه اقتصادی عمل بازیافت سنگدانه ها و استفاده مجدد از آن ها.
 -9تاییر آلودگی های موجود در بتن قدیمی بر مقاومت فشاری بتن ساخته شده از سنگدانه های حاصل از بازیافت.
 -5استفاده از مواد افزودنی برای باال بردن مشخصات بتن ساخته شده از سنگدانه های حاصل از بازیافت.
 -4دوا سنگدانه های بازیافتی در بتن جدید و مشخصات خزش و جمع شدگی آن ها.
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