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 نیچن و هم دیمواد جد ، یستیز طیمح یهادر مورد محرک یبه شناخت ، ستیزطیمواد سازگار با مح شتریب هتوسع یبراچکیده 

 دیبا ح پایدار،و مصال داریپا هتوسع فیباشد. با توجه به تعار یم ازیمواد مرسوم درساخت ساز، ن ، یستیز طیاثرات مح یابیارز

 یکیزیخواص ف یکافدوام ، چون  هم یخواص یکم مصرف بوده ودارا یاستفاده کرد که به لحاظ مصرف انرژ یاز مصالح

 یمناسب تواند پاسخ یم یمریشود . مصالح ژئوپل یطیمح ستیز یها یندگیآال شکاه موجبحال  نیدرع ،مناسب  ییایمیوش

د گسترش کمی درسه بعاپلی تربا ساختارهای  های معدنی سرامیک مانندی هستند که پلیمر؛ ژئوپلیمرها  امر باشد. نیا یبرا

 .جاد می شوندر دمای نسبتاً پایین ایدس جامد حاوی آلومینیوم و سیلیاثر فعال شدن شیمیایی مواد  بر هاژئوپلیمر پیدا می کنند.

ه ط زیست و جایگزینی برای سیمان پرتلند مطرح شددر   سال های اخیر ژئوپلیمر به عنوان یک مصالح پایدار ، دوستدار محی

 کمی درسه بعد  هستند که در اثر فعال شدن شیمیایی مواد جامدااست.  ژئوپلیمرها موادی سرامیک مانندی با ساختارهای پلی تر

برای تولید بتن ژئوپلیمری واستفاده در ساختمان  می توان از  .در دمای نسبتاً پایین ایجاد می شوند  حاوی آلومینیوم و سیلیس

ها برای ژئوپلیمر حاضر به طور خالصه روش سنتز و خواص مقاله .پسماند ها یا محصوالت جانبی حاصل از صنایع استفاده کرد

یندگی های آالانتشار  هش به منظور کا ، و ساز  به عنوان مصالح پایدار و جایگزین مناسب سیمان پرتلند  در ساختاستفاده 

ی مطالعات نشان م ها و نتایجیافته بررسی می کند . بر اساس مطالعات انجام شده ، عمر هزیست محیطی بارویکرد ارزیابی چرخ

خته شده از سنسبت به بتن های  بسیار مطلوب تریشیمیایی  عملکرد  که بتن های ژئوپلیمری خصوصیات مکانیکی ،دهند 

 توجهی را ارائه می کنند.مزایای  محیط زیستی قابلو دارند  سیمان پرتلند 
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Abstract 

Further development of environmentally friendly materials requires knowledge of environmental 

stimuli, new materials, as well as environmental impact assessments, conventional materials in 

construction. According to the definitions of sustainable development and sustainable materials, 

materials should be used that are low in energy consumption and have properties such as adequate 

durability, appropriate physical and chemical properties, while reducing environmental pollution. 

Geopolymer materials can be a good answer to this. Geopolymers; Mineral polymers are ceramic-

like that expand in three dimensions with poly-compact structures. Geopolymers are formed by 

the chemical activation of solids containing aluminum and silica at relatively low temperatures. In 

recent years, geopolymer has emerged as a sustainable, environmentally friendly material and an 

alternative to Portland cement. Geopolymers are ceramic-like materials with three-dimensional 

poly-compact structures that are formed by the chemical activation of solids containing aluminum 

and silica at relatively low temperatures. Waste or industrial by-products can be used to produce 

geopolymer concrete and use it in construction. The present paper examines the synthesis 

technique and properties of geopolymers for use in construction as sustainable and acceptable 

alternatives to Portland cement and with a life cycle assessment approach based on studies to 



 

 

reduce the emission of environmental pollutants.  The results of studies show that geopolymer 

concretes, in addition to significant environmental benefits, have better mechanical quality and 

chemical performance than hardened concretes with Portland cement. 
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 مقدمه

وانایی نسل که نسل امروز نباید ت کند بیان مییکی از رایج ترین آنها  ؛مفهومی است که تعاریف مختلفی دارد ، پایدار هتوسع

 محیطیزیست ، حمایت اقتصادی  :عبارتند از پایدار هرکن توسع چهار. [1]به خطر بیاندازدرا های آینده در تأمین نیازهای خود 

 معماری پایدار گفته می شود. هرچند ،که ساخته شده  یپایداردر محیط هتجلی توسع[ .2] اجتماعی هچنین توسع و هم یحقوق ،

 دارد قصد پایدار طراحی  .است دشوار کاری، و اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی های جنبه سایر از این موضوع جداکردن که

 ،ساختمان ها مورد در . ببرد بین از آینده را نسل برای باقیمانده طبیعی منابع آنکه بدون رو شود، به رو آینده نیازهای با تا

اصل  سه پایدار معماری مباحث . کند می اشاره عمر طوالنی و پذیری انعطاف ، حداقل انرژی ، منابع به کارایی پایدار طراحی

از راه حل های  یکی.  [3]شامل می شود را انسانی طراحی و حیات هچرخ اساس بر طراحی منابع، مصرف در جویی صرفه

 عنوان مصالح پایدار یا موادبازیافته استفاده ازپسماند و ضایعات ب پایدار ، هتوسع ایجاد و کاهش بارآالیندگی زیست محیطی

به دنبال به حداقل رساندن اثرات  1داریپا یمعمار ای ایپا یمعمار مسکن و سازه های شهری می باشد. ،ا معماری پایشده در 

 یطور کلساخت و به یفضا ،یو اعتدال در استفاده از مصالح، انرژ یوربهره شیافزا قیها از طرساختمان یطیمحستیز یمنف

و  یآگاهانه در مورد انرژ کرد یرو کیساخته شده، از  طیمح یدر طراح داریپا یاست. معمار عیدر ابعاد وس ستمیاکوس

 شود، می برشمرده مصالح پایدار برای هایی ویژگی پایدار معماری بحث در[ . 4] کندیاستفاده م ستیز طیحفاظت از مح

 شهرهای . [5]باشد دوام واستحکام کافی  نیز دارای کمینه و آن محیط زیستی آلودگی تولید میزان و انرژی مصرف جمله از

                                                           
- 1 Sustainable architecture 



 

 

 پسماند های شامل مصالح از  ؛ داریپا یمصالح ساختمان درنظربگیرند.بر این اساس را "پسماند بدون" اصل تدریج به باید سبز

است  یبدان معن نیا متمرکز است. پسماندبر استفاده در محل از مدیریت  وباشد  یاستفاده م انیضرر در پا یب ایشده،  افتیباز

مواد  دیتول یراب می توانند ،)مناطق صنعتی حاشیه شهرها( گسترده تر هدر منطق ایشده در شهر  دیتول پسماند های  شتریکه ب

 و پایدار وسعهت به قطعاً  روش ایناستفاده شوند.  ، مختلف از جمله ساخت و ساز یدر کاربردها ،باشند افتیکه قابل باز یجانب

توجه  مورد دیهستند که با یازجمله موارد مصالح پایدار هنیو هز تیفیک. کرد خواهد کمک ای گلخانه گازهای اثر کاهش

.از  [4،4] شود فیتعر ریپذ دیمصالح تجد کیبه عنوان  یو انرژ ستیز طیمح بر اقتصاد ، هیبا تک داری. مصالح پارندیقرار گ

کربن  دیاکس یاز د یادیز ریمقاد یباعث رها ساز آن در مصالح ساختمانی مانند بتن ، از و استفادهپرتلند  مانیس دیتول طرفی

. [ 7] شود یکربن م دیاکس یتن د کی بایتقر دیپرتلند سبب تول مانیتن س کی دیکه تول یبه طور .)شود یم ستیز طیبه مح

در سراسر  یستیز طیمح یها ینگران نیتر یاز جد یکیبه  یجهان شیگرما هدیاز پد یناش یمیاقل راتییتغ گر،ید یاز سو

 ید یا گلخانه یگاز ها انیاست و در م یگلخانه ا یانتشار گاز ها یجهان شیگرما هدیپد یشده است. علت اصل لیجهان تبد

رتلند پ مانیس دیتول ندیفرآ نیچن دارد. هم یجهان شیگرما هدینقش را در پد نیشتریدرصد، ب 45انتشار  زانیکربن با م دیاکس

 جایگزین کیبه استفاده از  ازیرو ن نیاز ا [ .8]کربن است دیاکس یگاز د یانتشار جهان زانیدرصد از کل م 7تا  5 دیعامل تول

امروزه در اکثر کشورها روند رو به رشدی نسبت به طراحی و ساخت ساختمانهای . رسد یبه نظر م یپرتلند ضرور مانیس یبرا

 حفظ به باید خود عمر طول چرخه در و باشد داشته خاصی فرد به منحصر های ویژگی باید سبز ساختمان یک .سبز وجود دارد

 طراحی مدرن های استراتژی .]9[کند کمک زیست محیط از حفاظت به آالیندگی کاهش و(مواد و آب زمین، انرژی،) منابع

 روبرو تصادیاق موانع با هنوز که کنند استفاده  زیست محیط با سازگار  ساخت و طراحی های تکنیک از باید سبز ساختمان

 عایق وادم هوشمند،توسعه های شبکه از استفاده سمت به عمدتا سبز انرژی وری بهره به مربوط تحقیقات هستند . تاکنون،

به عنوان جای گزین مناسب سیمان پرتلند در   .است رفته( GHG)2 ای گلخانه گازهای انتشار رساندن حداقل به و تر اثربخش

                                                           
- 2Greenhouse gas  



 

 

 هدف .دنامر باش نیا یبرا یپاسخ مناسب می توانند 3ژئوپلیمرهاراستای تولید مصالح پایدار )با توجه به ویژگی مصالح پایدار( ، 

 وپسماندها یجانب محصوالت از استفاده پایدار، با درراستای توسعه  روش سنتز و خواص ژئوپلیمرها بررسی  مروری  مقاله این

ه عمر آالیندگی زیست محیطی بارویکرد ارزیابی چرخ ااثر کاهش به منظورپایدار )سبز(  مصالح ساختمانی و بتن تولید برای

 باشد. می بر اساس مطالعات انجام شده

 ژئوپلیمر

 یهامریپل هاز خانواد یدیجد یندرهای، به عنوان بایفرانسو هبرجست دانیمیش 4داویدوویتسبار توسط  نیاول یبرا مریژئوپل

پیشوند  یپلها پیشنهاد کرد که ایی ژئو پلیمرییرا برای شناسایی شیم 5پلی سیاالتچنین استفاده از نام  . وی همشد یمعرفی معدن

پلی انواع مختلف  1است. در شکل شماره  7سیلیکو  اکسوآلومینات هنیز عبارت اختصاری برای زنجیر 4سیاالتپلیمری و 

 .]11[نشان داده شده استسیاالت 

 

 .]11 [ها پلی سیاالت ساختار شیمیایی – 1شکل 

                                                           
- 3 Geopolymer 

- 4 Davidovits 

- 5 poly(sialate)   

- 6 sialate  

- 7 silicon-oxo-aluminate 



 

 

 لید می شوند. ژئوپلیمرها، زنجیرهتو º C111زیر  پلیمرهای معدنی سرامیک مانندی هستند که در دمای پایین عموماً ژئوپلیمرها، 

O-[≡Si- از نقطه نظر ژئوپلیمر،ها یا شبکه هایی از مولکول های معدنی هستند که با پیوندهای کوواالنسی اتصال یافته اند. 

n]2(OH) -Al  که از ماکرومولکول پلی)سیلوکسو( کوواالنسی را به صورت گروه های جانبی هیدروکسیل آلومینیوم

کرد پلیمری پیامدهای عمیقی با در نظر گرفتن درک بهتری  منشعب شده است، می نویسیم. این روی n]-O-[≡Siهگزاگونال 

در کائولینیت  OH–نتیجه هیدروکسیل زدایی گروه های  دارد. به طور خاص، متاکائولین در ه شدناز مکانیسم های ژئوپلیمریز

 مطابق واکنش زیر حاصل می شود: 

O2+ 2H 2O2Al5O2→ Si 4(OH)2Al5O2Si  سیلیکات-ول دو اکسید آلومیناممولکول واکنش پذیر ش؛ 

(2O2Al5O2Si) :است که عبارتند ازnAl=O]-O-[≡Si   وn]-O-Al-O-[≡Si  ،این اشاره به واکنش پذیری قوی دارد .

بع عنوان منه برای سنتز ژئوپلیمر نیاز به مواد خام اولیه ب است. 3O2Al⋅22SiOکه بر خالف روش نوشتاری مرسوم به صورت 

به صورت شیمیایی از طریق دو روش سنتزی متفاوت واکنش می دهند: در  مواد خام اولیهاین آلومیناسیلیکاتی می باشد که 

که انواع پلی )سیلیکات ها(، پلی )سیلوکسو(، پلی  محلول( و سیلیکات های قلیایی Na,Kمحیط قلیایی با هیدروکسیدهای )

-ینودر محیط اسیدی )با فسفریک اسید( که انواع پلی )آلوم دیگریآلومینات ها(، پلی )سیالت( را به دست می دهد و-)سیلیکو

 .[ 11] فسفو( را می دهد

 

 ژئوپلیمرها شدن سخت و گیرش مکانیزم

می  شروع Si و Al ایجاد کمپلکس های و شده حل می گیرد، قرار قلیایی محلول با تماس در آلومینیوسیلیکاتی منبع وقتی  

 نالیزآ و ساختار شدن، حل زمان مدت زدن، هم سرعت قلیایی، فلز کاتیونی قلیایی، محلول غلظت به شدن حل مقدار. شود

 قلیایی محلول لظتغ و سیلیکاتی آلومینا منبع ویژگی های عوامل این میان در. دارد بستگی آلومینوسیلیکات منبع شیمیایی

 Al های کمپلکس و می شود آغاز ژل زنی جوانه سطح شان، از سیلیکاتی آلومینا ذرات شدن حل از بعد. دارد بیشتری اهمیت



 

 

 کاهش آلومینوسیلیکاتی ذرات سطح در Si و  Al کمپلکس های غلظت ترتیب به این. می کنند نفوذ ژل فاز داخل به Si و

 هب می باشند تاثیرگذار عوامل از زدن هم شدت و زمان نفوذ، همرحل حین. می شود بیشتر Si و Al شدن حل بنابراین و یافته

 سد شکست سطح از Si و Al کمپلکس های شدن حل باشد شدیدتر زدن هم و تر طوالنی شدن حل زمان قدر هر که طوری

 Si کمپلکس های پلیمریزاسیون به نسبت Si و Al کمپلکس های نفوذ و شده بیشتر ژل فاز و اولیه مواد ذرات میان کینتیکی

 آلومینوسیلیکاتی منبع از کمپلکس ها این نفوذ و شدن حل و Siو Al کمپلکس های چگالش بنابراین. می کند پیدا ارجحیت

 pH باالتر، دمای. می باشند کاتیون هانداز و pH دما، چگالش، همرحل بر موثر عوامل. می گیرد صورت زمان هم صورت به

 سخت همرحل در. ی کندم سریع تر  را چگالش بزرگتر اتمی اندازه با قلیایی فلز کاتیون و قلیایی محلول بیشتر غلظت یا باالتر

 ی تواندم ژل فاز و ذرات سطح میان نفوذ و شدن حل ولی نمی گیرد صورت ذرات بین تحرکی نوع هیچ که این وجود با شدن

 ژئوپلیمر اصطالح .هستند  به معنای وسیعتر ژئوپلیمرها نشانگر تبدیل ژئومولکولها از طریق فرآیندهای ژئوشیمیایی .دهد  رخ

 اب موادی شامل و شود داده توسعه تواند می اما دارد اشاره )معدنی( آلی غیر مواد به عمدتاً شد مطرح ابتدا در که طور همان

( کهیومی مواد مثال عنوان به) آلی مواد حاوی،  رودخانه گل و کاه از که  است معروف باستان مصریان از . شود آلی محتوای

پلیمری ژئو طول در که است مهم بنابراین کردند . می استفاده،  توجه قابل دوام و مقاومت با ساختمانی اجزای تولید برای

واحدهای مولکولی )یا بعد از مکانیزم گیرش  ژئوپلیمرها .شوند  گرفته نظر در آلی و آلی غیر های گونه بین کنش شدن،برهم

ه شماری مورد مطالعه و اجرا قرار گرفت که در حال حاضر در تحوالت صنعتی بی راتشکیل می دهندگروه های شیمیایی( زیر 

 اند:

-Si-O-Si-O -)سیلوکسو، پلی )سیلوکسو، -Si-O-Al-O -سیالت، پلی سیالت ،-Si-O-Al-O-Si-O -سیالت-

 ،دی سیلوکسو(-دی سیلوکسو، پلی )سیالت-سیالت-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O - ، سیلوکسو(-سیلوکسو، پلی )سیالت

-(R)-Si-O-Si-O-(R)  سیلوکسو، پلی سیلیکون-آلی،-Al-O-P-O - فسفو(-پلی )آلومینو و فسفو-آلومینو، - Fe-O-

Si-O-Al-O-Si-O-سیالت(-سیالت، )پلی فرو-فرو.  



 

 

یا در دمای اتاق رخ می دهد. ماهیت  º C111گذاری، یا ژئوپلیمریزه شدن، در دمای پایین یعنی کمتر از  سخت شدن، یا جای

 .ایکس( هایکس( در دمای محیطی و معتدل، یا بلورین است )در برابر اشع هژئوپلیمر سخت شده یا آمورف است ) در برابر اشع

  .[11-12]برای گونه هایی که پتاسیم دارند ºC1111دارند و باالتر از  Naبرای گونه هایی که  ºC511ای باالتر از در دم

پلیمر یک ماکرومولکول با ابعاد و وزن مولکولی مشخص است. این دو مقدار کلیدی از طریق چندین روش فیزیکی مکمل ژئو

از سوی دیگر،  د.نکنند، تعیین می شو در محلول )پراکندگی نور( کار میکه یا در حالت جامد )میکروسکوپ الکترونی( و یا 

، از میکروسکوپ الکترونی  2113در سال  کریون. را تعیین می کند به دست نیامدهژل، یک ترکیب آمورف نامشخص با ابعاد 

اده را بررسی کند. واکنش د سیلوکسو( کامال-پلی)سیالت-عبوری استفاده کرد تا میکروساختار ژئوپلیمرهای از نوع پتاسیم

نانومتر  3-11جدا شده اند، ویژگی ای که نظم آن  نانوحفراتنانومتر  است که توسط  5-15که این شامل نانوذرات با ابعاد 

خصوصیات نانومتخلخل و میکروساختار اسفنج مانند یک ناحیه ای از ژئوپلیمر کامال کریون وهمکاران به (. 2است )شکل 

از این نواحی کامال واکنش داده نشان داد که میکروشیمی مربوط به نسبت  TEM/EDSیافتند. آنالیزهای  تدسواکنش داده 

Si/Al  سیلوکسو( است، به طور مرتب مشاهده می شود. سپس نمونه های در دمای اتاق به آرامی -که پلی )سیالت 2:1برابر با

 در و تثبیت بعدیºC 1111در سایز نانو بعد از رسیدن به دمای گرم شدند. میکروساختار  ºC 1111 ساعت تا دمای 4به مدت 

نشان داد که نواحی کامال واکنش داده همچنان  ،پایدار بود. پراکندگی ناحیه انتخاب شده همچنان  ºC 991تقریبا  کوره تا

یک ویژگی خاصی  ،مشاهده نشد. نانوذرات "رشد دانه ای"آمورف هستند. هیچ شاهدی مبنی بر سخت شدن )رسوب دادن( و 

د و ابعاد آن ها، حضور ماکرومولکول با اندازه مشخص و بنابراین با وزن مولکولی مشخص ناز ماتریس ژئوپلیمر را نشان می ده

 را پیشنهاد می دهد.

ه فتند کبررسی کردند و دریارا خاکستر بادی  مبتنی برمیکروساختار ماتریس ژئوپلیمر   2114وهمکارانش در سال سندهوناتا 

نانومتر است، که به هم متصل شده اند و حفرات و کانال هایی در  5-21ساختار آن مشابه نانوذرات آلومینوسیلیکات با ابعاد 

سو( کوسیل-پلی )سیالت-پتاسیمبرای ژئوپلیمر  2113و همکارانش در سال  کریونسایز نانو تشکیل می دهند، همان گونه که 



 

 

گاهی اوقات تحت عنوان ذرات  که ماتریس ژئوپلیمر را تشکیل می دهد ،یا ذرات منفرد. تجمع این نانوذرات  گزارش دادند

ند، ا مولکول های سورفکتانت تشکیل شده رسوب داده شده نامیده می شوند و ابعاد آن ها مشابه آن مایسل هایی است که از

ه پایداری دمایی نانوذرات ژئوپلیمر ب که از خودتجمعی مولکول های سورفکتانت کوچک در آب ناشی می شود. با این حال،

 [. 13-14] پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر، این به نفع مدل پلیمری است مولکول هاابر شدت از حضور 

 

 .]14[ که توسط پیکان مشخص گردیده (نقطه ای)نانو ذره ای یا ژئوپلیمری،  8مایسل -2شکل

 

 

 هاژئوپلیمرمکانیکی و شیمیایی )دوام (   خواص و کاربردها

 پلی تراکمی و ژئوپلیمر ه یماد پیش عنوان به تواند می شود، حل قلیایی محلول یک در بتواند که آلومینا و سیلیس منبع هر

سانتیگراد،پسماند کشاورزی مانند  درجه 751 دمای درنه شده کلسیکائولن  توسط شده تولید ،(MK) 9متاکائولین کند . عمل

.بلسن اسکاریا توماس وهمکاران  . [15]شوند استفاده ژئوپلیمرها تولید می توانند برای اغلب باگاس ،کاه کلش ،شلتوک برنج 

درخت چنار  هپتانسیل تعداد زیادی از پسماندهای کشاورزی مانند ؛ خاکسترهای شلتوک برنج ،چوب ذرت ،نخل خرما , پوست

                                                           
- 8 Micelle 

- 9 Metakaolin 



 

 

. بتن های عنوان پوزوالن درسیمان بررسی کردنده ،برگ بامبو ، به منظور ژئوپلیمری شدن وساخت بتن ژئوپلیمری ویا مصرف ب

 بتن .[14]ژئوپلیمری ساخته شده ازاین ضایعات کشاورزی خواص فیزیکی مطلوبی را)مقاوت فشاری(، از خود نشان دادند

باشد.  یتن معمولب یگزینیمصالح جهت جا یناز بهتر یکیتواند های ارزنده خود مییژگیبه وبا توجه  یمرژئوپل باساخته شده 

تقات آن به سرعت در مش یانوع بتن و  یناستفاده از ا یصورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است ولهنوز به یمرئوپلژبتن 

های استفاده در باند ینهمچنها و راه یروساز یمترم ،ساخت بتن  یمواد برا ینباشد. استفاده عمده از احال رشد در جهان می

اخته بوده س یشقطعات پ یبخصوص برای، بتن در پل ساز ینکوتاه مدت استفاده از ا یهدف گذار ینبوده، همچن یفرودگاه

گرما  بتن تحت ینا یعمل آور یطساخته با توجه به شرا یشساخت بتن در قطعات پ ینوع مواد برا یناز ا ستفادهاست. ا

 .رسدتر به نظر مییمنطق

که استفاده از طوریباشد بهآن می یو دوام باال یاییپا یبر بتن معمول یمربتن ساخته شده از ژئوپل یتمزترین حال مهم ینبا ا

ها ولفاتخورنده مانند حمله س یطکه تحت شرا یقطعات بتن یهو کل یاییدرهای سازهها، مانند کالورت یقطعات رنوع بتن د ینا

همچون ساخت و کار هایی یتحال محدود ینا . بارسدمناسب به نظر می داکسید کربن باال قرار دارنبا دیهای یطمح یاو 

 ید. علوجود دار یپخت و عمل آور یبتن به دما ینا یباال یتنوع بتن و حساس ینساخته شده از اهای کردن مشکل با بتن

 یطیمح یستز یتر، آلودگیینپا یدتول یباالتر، انرژ ییاپایاز جمله  یادیهای مثبت زی ویژگیدارا یمریبتن ژئوپل ینکهرغم ا

 یهای بتنسازه یدر همه یمرتن ژئوپلب ینحال استفاده از ا ینباشد، با امی یکمتر، خزش و انقباض کمتر نسبت به بتن معمول

های در سازه یمرلجهت استفاده از بتن ژئوپ یشترب یبررس نوینبا توجه به رشد جهان به سمت استفاده از مصالح  یول یستممکن ن

 .]19-17[  رسدخاص الزم به نظر می

اتی وهرمنبع آلومیناسیلیک ساختمانی شهری ،کشاورزی، وگاه هایمعادن ،نیرهای  پسماند جمله از؛  پسماندها زیادی از تعدادی

 ساختمان، جزایا بتن، واستفاده درساخت ژئوپلیمر مواد تولید برای توان می شود، می تولید زیاد مقدار به کشور هر در امروزه که

سرباره کوره  ،بادی خاکستر مثال عنوان به) پسماندها این از برخی .گردد استفاده نیز ها عایق و آتش برابر در مقاوم های پوشش



 

 

( کابرد های  ژئوپلیمر 1. در جدول ) [21] شود می استفاده پرتلند سیمان تولید در صورت پوزوالن به فقط امروزه( آهن گدازی

 .  مشاهده می شود ALبه  SI ها  با توجه به نسبت 

 .]Si/Al ]21 مختلفهای نسبت یبرا مریژئوپلهای کاربرد _1جدول 

Si/Al کاربرد 

 ها، مواد ضد آتشآجرها، سرامیک 1

 های سمی و مواد رادیواکتیوهای باطلهکربن پایین، نگهدارندهاکسیددیهای سیمان 2

 های فایبرگالسهای مقاوم در مقابل حرارت، تجهیزات ریختگری، کامپوزیتکامپوزیت 3

 آب بندهای صنعتی 3 <

 

 می تولید سدیم سیلیکات و( NaOH یا KOH) قلیایی های محلول با شده پودر اولیه هماد یک کردن مخلوط با ژئوپلیمرها

 O2H 4 ٪، KOH ،٪82 شود ،ترکیب  سرباره خام استفاده می هسرباره فرونیکل به عنوان مادکه  بعنوان مثال ،زمانی شوند .

 شود می ریخته قالب در آمده را بدست همگن شود . سپس خمیر برای تولید مالت همگن پیشنهاد می ٪ 3SiO2Na 9 و 3٪

 ثرحداک دمای تا  لزوم، صورت در دهند و کیورینگ قرار می از قبل اتاق دمای کوتاهی در مدت نمونه ها راموارد  بیشتر در .

شاهد  تا در قالب می مانند، روز 28 یا 7 مدت به ها نمونه سپس .روزکیورینگ می شوند 2 یا 1 مدت به سانتیگراد درجه 81

به  1نمودار سخت شده و مطابق  یعسر خیلی اتاق یدر دما ژئوپلیمرییمان س [.22]ساختاری باشیم پیوندهای توسعه وافزایش

روز  28مگاپاسکال در مدت  111-71 یینها یساعت و به استحکام فشار 4مگاپاسکال فقط پس از  21معادل  یاستحکام فشار

  .]23[ رود فراتر آن از یا رسدگراد میدرجه سانتی 21 یدر دما



 

 

 

 .]23 [اتاق یدر دما میپتاس Poly (sinlante – siloxoساخته شده از ) مانیس یبرا رشیگ _1نمودار 

 2نموداردر  . به دست می آید تخلخل آنها می تواند از سیمان ها یا مالت ها کمتر باشد و بنابراین خصوصیات مکانیکی برتری

 .]24[شودمشاهده می یمریژئوپل یمانبا س یپرتلند یماناستحکام س یسهمقا

  

 .]24[ پرتلندىو  یمریژئوپل بتن استحکام سهیمقا -2نمودار 

 فلزات حتوایم حرارتی، هتاریخچ ذرات، هانداز آب، محتوای مانند ؛پارامتر چندین به آنها فیزیکی خصوصیات و نهایی ساختار 

 ژئوپلیمرها بادوام یلیخ محصوالت تولید با قلیاییکننده متراکم هایواکنشو  سولفات .دارد بستگی گیری شکل هدرج و قلیایی
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ای بتن یسهمقا 3نمودار .  کنندمی حفظ دگراسانتی درجه 1111 دمای تا حرارت از پس را خود کم، سالمت آهن مقدار با

 .]25[اندشکسته شده 28دهد که هردو در سن مختلف نشان می یرا در دماها یمرینمونه بتن ژئوپل یکبا  پرتلند

 

 .]25 [مختلف یدر دماها یمرینمونه بتن ژئوپل یکای بتن پرتلند با یسهمقا -3نمودار 

 برابر در عالی مقاومت کم، انقباض قلیایی، مواد کم انبساط ثانیه، بر متر سانتی11-9پرتلند سیمان مشابه نفوذپذیری  ژئوپلیمرها 

 ینب ایس  مقایسهتداویدووی [.28-24]دهند   می نشان را زدگی ذوب شدگی ویخ های چرخ و خوردگی ها، سولفات اسیدها،

تیپ رتلند پ یمانساخته شده از س بتنیهای و نمونه یطمح یشده در دما یعمل آور یمریژئوپل یهای بتننمونه یمقاومت فشار

نشان داده  4نمودار در  یجنتا یناست. ا یمریهای ژئوپلتنب یو مقاومت باال یعسر یرشاز گ یانجام دادند که حاک، 3و تیپ  1

 .]29[ است شده



 

 

 

 .]29 [مریهای ساخته شده از ژئوپلبا بتن سهیدر مقا 3و  1 پیت مانیبا س یهای معمولبتن یاتاق برا یدر دما یعمل آور -4نمودار 

 یمیاییدر برابر حمالت ش ییمقاومت باال یمریژئوپلهای هستند. بتن یدیاو کلر یبتن، حمالت سولفات 11یبتخر یزمدو مکان

بب شده است که سی، معمول یپرتلند یمانبا س یسهدر مقا یمرهادر ژئوپل یمصورت گرفته، مقدار کم کلس یقاتدارند. طبق تحق

 یمعمول یپرتلند یمانس یسولفات یبکه مسئول تخر یباتیترک یلتشک یراباشد. ز یشترها در برابر سولفات بمقاومت آن عموماً

ود س است. یپرتلند یمانکمتر از س یمرژئوپل یفاز چسب 11یریاست. مقدار نفوذپذ یمکلس یحضور مقدار مشخص یازمندهستند، ن

شده  تیفوالد موجود در بتن تقو یبر رو یدیاست که آهنگ حمله کلر یدکلر یریکم، کاهش نفوذپذ پذیرینفوذ ینعمده ا

 واکنش برای آوری زیان عامل قلیاها که براین است تصور عموماً .]31[شودطول عمر آن می یشرا کاهش داده و باعث افزا

 سیمان ها درقلیایی کردن اضافه هرگونه از اجتنابو  جلوگیری به نتیجه، تمایل در. هستند هابتن برخی در 12سنگدانه -قلیایی

 ئوپلیمریژ شود اما سیمانهای سیمان، سیمانی با مقدار قلیای کمتری خواسته میمعمولی وجود دارد و معموال از کارخانه پرتلند

 مهم هجنب یک.  ]31[کندنمی ایجاد هاسنگدانه -قلیایی واکنش خطر گونهدرصد، هیچ 9٫2 اندازه به قلیاها بودن دارا با ، حتی

 نشده نجاندهگ حاصل ژئوپلیمر ساختار در اما،  کند می تسهیل را اولیه خمیر کارایی که است  آب ، ژئوپلیمریزاسیون طول در

                                                           
- 10 Degradation 

- 11 Permeability 

- 12 Alkali-Aggregate-Reaction 



 

 

چندانی ش نقژئوپلیمری شدن ،های اصلی شیمیایی  ، آب در واکنشدربتن معمولی  هیدراتاسیون های واکنش برخالف .است

 تخصوصیا بر توجهی قابل تأثیر عمل گردد ،که اینو خشک شدن پس از آن دفع می  عمل آوری حرارتیدر طی  و ندارد

 شود می مخلوط آب اب پرتلند سیمان .دربتن معمولی برخالف بتن ژئوپلیمری،  است،  دارد ژئوپلیمری بتن شیمیایی و مکانیکی

 . [32]ودشود که به این فرایند هیدراته شدن ،گفته می ش می کلسیم هیدروکسید و هیدراته کلسیم سیلیکات تولید به منجر و

 از بیش فشاری مقاومت با FeNi سرباره ای شیشه ژئوپلیمر یک ساختار ریز از( BSI) برگشتی الکترون تصویر یک 3شکل

 .[33]دهد   می نشان را مگاپاسکال 71

 

 .]33 [دهد، می نشان را( B چسب ،G شیشه ،S سرباره) سرباره شیشه ژئوپلیمر ریزساختار که( BSI) برگشتی الکترونی تصویر_3شکل 

 روند فعلی در تولید سیمان 

 انتشار کل از ٪11 تقریباً که است جهان سراسر در 2CO کننده تولید صنعتی بزرگ بخش سومین ساختمانی مصالح بخش

2CO 2 انتشار این از ٪85 حدود است . بتن ساخت به مربوط آنها بیشتر دهد، می نشان را انسانیCO سیمان هتهی طریق از 

 .شود می آزاد نهایی محصوالت و اولیه مواد حمل هنگام در ٪5 تنها و تولید حین در 2CO این ٪95 تقریباً. شود می حاصل

 سه این  .است شده تأیید و شناخته خوبی به مجزا منبع سه از توجهی قابل انتشارآالینده با سیمان محیطی زیست تأثیرات



 

 

 می تولید کلینکر تشکیل برای باال دمای در اولیه مواد دادن حرارت ازطریق  که انتشاراتی.1 :چون ی همموارد شامل منبع

 هکارخان فعالیت جهت بکاررفته انرژی به مربوط انتشارات .3 سیمان هکور در سوخت احتراق به مربوط انتشارات .2  شوند

 [.43-53است ] 2CO انتشار گر نمایان که دهد می نشان را سیمان تولید هساد فرآیند یک 4 شکل می باشند. ،  سیمان

 

 

 .]34[ است 2CO انتشار هدهند نشان که  سیمان تولید هساد فرآیند  -4 شکل

 شناسی()روش عمر هارزیابی چرخ

 ههم یابیارز یبرا کیتکن کی 13(LCAعمر ) هچرخ یابیارز

 یابی(، ارزاتیح هچرخ یخدمات )فهرست موجود ای ندیمحصول )داده ها و ستانده ها(، فرآ یها یها و خروج یورود پ

 ه( در کل چرخاتیح هچرخ ری)تفس یابیارز جینتا ریاثر( و تفس یابی)ارز یکیزائدات، اثرات بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژ

تعریف  :[ 34] اسـت شـده تشکیل اصلی هاز چهار مرحل اتیح هچرخ یابیارز باشد. یم یمورد بررس ندیفرآ ایمحصول  اتیح

  هبالقو یتسیز طیمحارزیابی تاثیر، اثرات   .تفسیر نتایج  وارزیابی اثرات  عمر، هچرخ فهرسـت هتهیـ، اهداف و مرزهای سیستم

های دهد. با اعمال مدلرا مورد سنجش قرار می 14LCIشده در ی تعریفستیز طیمحهای ها و خروجیمربوط به ورودی

( به صورت LCIای(، فهرست )ی  )مانند گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانهستیز طیمح هایمختلف برای مکانیزم

                                                           
- 13  Life Cycle Assessment     

- 14 Life Cycle Inventor       



 

 

. [ 37های مختلف با نقاط قوت و ضعف گوناگونی وجود دارد]روش« تعبیر»ی بالقوه تعبیر شده است. برای ستیز طیمحاثرات 

ها( در زیر آورده شده است: تخریب منابع غیرزیستی)پتانسیل تخریب منابع ای از انواع تاثیر پرکاربرد )و شاخصمجموعه

غیرقابل زیست شدن )پتانسیل غیرقابل زیست شدن  (، GWP8–وهوا )پتانسیل گرمایش جهانی (، تغییر آب15ADP-غیرزنده 

–EP10 پتانسیل سمیت انسان  ( ، سمیت انسان(– HTP11و تخریب الیه)پتانسیل تخریب الیه( ی اوزون ی اوزون– ODP12.) 

 طیاثرات مح یابیارز یساز یکممانندکه به توسعه داده شده است  یروش های گوناگون یستیز طیاثرات مح یابیبه منظور ارز

 یساز یگژیو یو فاکتورها یستیز طیمح یاثرات، مدل ها یروش ها در طبقه بند نی. تفاوت امی پردازد اتیح هچرخ یستیز

 .[38]است 

 یستیز طیمحنقش ترکیب ژئوپلیمری بر اثرات 

ستگی دارند. کار رفته ب به  هبه مقدار زیادی به مواد اولی ومصرف انرژی چه مستقیم و چه غیر مستقیم  یستیز طیمحمشخصات 

ف )مانند مصرجامد فرعی با منابع کم هآهن گدازی( و مواد اولی هجامد اصلی با منابع پرمصرف)خاکستر کور همیان مواد اولی

، محلول سیلیکات( و NaOHلی با منابع پرمصرف )مانند محلول چنین میان مواد خام سیال اص خاکستر زغال سنگ( و هم

-5ودارنمنسبت جرم مواد خام )  همصرف )مانند آب( تفاوت قابل توجهی وجود دارد. مقایسمواد خام سیال فرعی با منابع کم

ترکیب ژئوپلیمری  ( برای دو2-5نمودار )( و  2COپتانسیل گرمایش جهانی)انتشار  ی با شاخصستیز طیمح( به سهم اثرات 1

 :]39[کندمختلف، جنبه های مهم زیر را بیان می

                                                           
- 15  Abiotic Resource Depletion Potential 

- 8 Global Warming Potential     

- 9 Acidification Potential 

- 10 Eutrophication Potential 

- 11 Human Toxicity Potential 

- 12 Ozon Depletion Potential 

 

 

 



 

 

 رغم مقدار باالی جرم خود، سهم ناچیزی در ماسه و شن علیGWP  .پتانسیل گرمایش جهانی ( دارند ( 

  خاکستر بادی )خاکستر بادی سخت یا نرم زغال سنگ( درGWP  .تاثیر اندکی دارد 

  فقط در اختالط( سربارهMI به طرز )ای در قابل مالحظهGWP  .سهم دارند 

  تامین آب تاثیر چندانی درGWP .ندارد 

  محلول سیلیکاتی به طور قابل توجهی درGWP محیطی را در هر دو اختالط  سهم دارد و مشخصات زیست

 تحت تاثیر قرار می دهد.

 ی متعادل از محلول استفادهNaOH (51%در هر دو اختالط باعث تاثیر قابل توجهی )  برGWP   شود.می 

 فقط در اختالط استفاده( ی متعادل از متاکائولنSI  به طرز چشمگیری تاثیر بر )GWP  .دارد 

  فقط در اختالط( خاکسترشلتوک برنجMIتاثیر ناچیزی  بر  ) GWPدارد. 

 خاکستر تفاله نیشکر اندکی بر GWP.دارد 



 

 

].39[  (SI,MI)برای دو ترکیب مختلف ژئوپلیمری Massنتایج جرم متعادل شده  همقایس -1-5نمودار 

 

 .]39[  (SI,MI)برای دو ترکیب مختلف ژئوپلیمری (  یجهان شیگرما لی) پتانس GWPنتایج  همقایس -2-5نمودار

 دراین مقاله بکاررفته است(. ] GWP  equivalent ] 2kg COجهت کمی سازی وارزیابی تاثیرشاخص  CML 14)روش 

 

                                                           
 ستیز طیاز دانشمندان تحت رهبری  مرکز علوم مح یتوسط گروه CML (Centrum voor Milieukunde Leiden) ریو فراگ کاربردی روش 13

 .دیارائه گردمی پردازد،  اتیح ةچرخ یستیز طیاثرات مح یابیارز یساز یکمکه به  2001سـال  در دنیاز دانشگاه ل



 

 

محلول سیلیکات و هیدروکسیدسدیم  تا جایی که امکان دارد باید به حداقل کاهش یابد یا این مواد باید با یک استفاده از 

چنین برای متاکائولن که باید برای کاهش دغدغه های  ه همألگزین شوند. این مس زیست جایساز سازگارتر با محیطفعال

ر دسترس د کند. الزم به ذکر است که کیفیت کاربردی )عموماًیگزین شود، نیز صدق م هایی جایمحیطی با  گزینهزیست

باشد. از این رو باید سنجیده شود که آیا یک کیفیت پایین برای کاربردهای بودن( متاکائولن از نظر خلوص بسیار باال می

دون فرعی مانند خاکسترهای بادی )بدون آسیاب و ب هتر هست یا خیر. مصرف مواد اولیهای ژئوپلیمری مناسبسیستم هگسترد

ه این منابع ک تر هستند، مشروط به اینگدازی )فقط نیازمند آسیاب(، مطلوبآهن هکور هنیاز به عمل آوری حرارتی( یا سربار

 ژئوپلیمر بتن مورد در. ]39[ ی از حد خود فراتر نروندستیز طیمحهای  ثانویه )پسماندها( موجود باشند و مقدار محدودیت

 نیاز مورد سدیم سیلیکات زیادی مقدار متاکائولن ، در کم Si / Al نسبت دلیل به که است شده داده نشان متاکائولن بر مبتنی

 .]41[. شود می زیادی محیطی زیست تأثیرات باعث که است

 

 بتن ژئوپلیمری در مقابل بتن معمولی

 این دقیق ارزیابی منظور هب .دندار پایین کربن اثر باپایدار  ساختمانی مصالح و "سبز" بتن تولید برای خوبی پتانسیل هائوپلیمرژ

 ارزیابی مطالعات در ادهاستف مورد  فرعی(پسماند یا) محصوالت تأثیر گرفتن نظر در با باید ژئوپلیمرها محیطی تأثیر پتانسیل،

ن ژئوپلیمری، شده و بت،تغییرات دوام سیمان تقویتبه علت عملکرد کربناسیونی متفاوت شوند  مشخص(  LCA) حیات چرخه

 ستمیس طول عمر هر ، یستیز طیمح طیشرا یریگمدل دوام با در نظر کی کمکبا باید  از دیدگاه فنی مورد بررسی قرار گیرد. 

 تأثیر ژئوپلیمر تنب استاندارد انواع اکثر تولید که است داده نشان تاکنون  تحقیقاتشود.  یابیارز تواندیم یشتریب اتییبا جز

 یمحصولتواند می مانیس ی،صنعت یدر کشورها[. 41]  دارد زمین هکر شدن گرم در استاندارد( بتن معمولی) به نسبت کمتری

 هکور هسربارانند م ارزان  هاولیمواد  ای،شدهنهیبه ستمیس نیرقابت با چن یانبوه بتن در نظر گرفته شود. برا دیتول یارزان برا

 ام ثانویه همخاستفاده از مواد  .ردیمورد استفاده قرار گ مریژئوپل دیتول یبرا توانندمی سنگی زغالو خاکستر باد گدازیآهن



 

 

با  ژئوپلیمری تمسیس ایکه آ شودیمطرح م یوجود سوال نی. با ادهدیرا کاهش م ژئوپلیمری ستمیس  یستیز طیمح ریتاثچنین 

پتانسیل  سهیقام ی. براریخ ای باشدمی رقابتقابل ی و مصرف انرژی طیمحزیست منظراز  های مرسوم مانیس هبرپای ستمیس یک

جهت ارزیابی چرخه   2مصرف انرژی و گرمایش جهانی ترکیبات سیستم های ژئوپلیمری و بتن معمولی ، طرح اختالط جدول 

 ایمقایسه LCA کیممکن است در  ،است مشابههر دو ماده  یعمر که برا هچرخ . مراحلی ازشودیدر نظر گرفته معمر 

بدون  شن ,ماسه بوده و بتناز  برابری میزان یها داراهمه مخلوط 2در جدول  ،شدهسهیمقا یهاستمیس باتی. ترکشودحذف 

 بر مترمکعب لوگرمیک 341مخلوط بتن سیمان پرتلند شامل است.شده دیتول (هاکنندهروانمانند فوق) ییایمیش افزودنی چیه

آوری عملگونه  چیبه ه ،21به  81سرباره به خاکستر بادی تقریبا با نسبت   ی فعلیشدهسازی. بتن ژئوپلیمری بهینهاست مانیس

کسان ی/دفع افتیو باز یبرداربهره همرحلکه ی. در حال ندارد ازی( نی سانتیگراددرجه 21اتاق ) یو سخت کردن در دماحرارتی 

 17CEDو  پتانسیل کاهش منابع غیرزنده() ADPرا بر حسب  ی مشابهستیز طیمح 5 در شکل جینتا شوند،یگرفته مدر نظر 

(. در ذوب-زدگییخ)بتن مقاوم در برابر  دهدیکاربرد خاص نشان م نیا یبرا ژئوپلیمری، ستمیس )تقاضای تجمعی انرژی(

 بتن نسبت به ژئوپلیمریبتن  GWP(. GWP) گرمایش جهانی داردپتانسیل  ژئوپلیمری سهم خیلی کمتری دربتن  ن،یمقابل ا

بیشتر از  بتن ژئوپلیمری  % 21بتن سیمان پرتلندی تقریبا  ،و از نظر مصرف تجمعی انرژی کمتر است %71 بای، تقریپرتلند مانیس

 .]39[ است

 .]93[ (3kg/mبتن ژئوپلیمری و بتن سیمانی ) همقایس -2جدول 

 

 

 

 

                                                           
17Cumulative Exergy Demand 

بتن 

 ژئوپلیمری

بتن 

 سیمانی  

 مواد

 CEM I 32.5Rسیمان  341   

 سرباره  231



 

 

 

 

 

 

 .]39[ برای بتن ژئوپلیمری و بتن معمولی LCAنتایج  -5شکل

 انرژی دراین مقاله بکاررفته است(.مصرف   هجهت محا سب CED18)روش 

 می معمولی بتن به نسبت کمتری 2CO انتشار به منجر بادی خاکستر از شده ساخته ژئوپلیمر بتن که دنده می نشان اتمطالع

  مناسب مولی نسبت با خام هماد از ژئوپلیمر بتن تولید ،2CO فعلی اهداف به بتن صنعت رسیدن برای راه بهترین .شود

                                                           
 جهت محاسبة  مصرف انرژی یک محصول به صورت تجمعی )مستقیم و غیر مستقیم (، در ارزیابی چرخة عمر بکار می رود. CEDروش تک منظوره  18

 خاکستر بادی  57

 پسماند واکنشی  83

 %37محلول سیلیکات/سدیم سیلیکات   33

24   NaOH %(51) 

 شدهآب یونیزه  171 99

 میلیمتر(  14-1شن/ماسه )  1878 1878

2414 2388           kg/m3 



 

 

 Si / Al را امکان این ژئوپلیمر فناوری واقع، در .ندارد تأثیراختصاصی و شود می شناخته صنعتی ضایعات عنوان به که است 

 فرونیکل و آهن سرباره.  شود استفاده  ازپسماندها فرعی محصول جای ،به LCA نظر نقطه  به توجه با که سازد می فراهم

 .شود برده رکا ژئوپلیمربه های دهنده اتصال عنوان به تواند می اما شود، استفاده مخلوط سیمان فناوری با تواند نمی منیزیم

اهش جهت ک با متاکائولن خاکستربادی متاکائولن یا از باالتر Si / Al نسبت با حرارت با شده فعال های رس خاک از استفاده

 [. 42-44] شود گرفته نظر در تواند می سیلیکات مصرفی ؛نیز

 

 نتیجه گیری

 علمی اقتصادی، اول جایگاه با توسعه یافته است کشوری ایران آن در که ایران اسالمی جمهوری سند چشم انداز به توجه با

 توسعه به توجه است، لزوم المللبین  روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و هویت الهام بخش با منطقه، سطح در فناوری و

 یبرابر اساس مفاهیم  توسعه پایدار  می کند. مشخص پیش از رابیش بتن خصوصا صنعت و ساز و ساخت صنعت در پایدار

هم چنین  و دیمواد جد   یستیز طیمح یها در مورد محرک دانشیطراح مواد به  ست،یزطیمواد سازگار با مح شتریب گسترش 

بهره وری انرژی و به حداقل رساندن اثرات منفی زیست  ی  مواد مرسوم درساخت ساز، نیاز دارد.ستیز طیمحدانش اثرات 

 مروری مقاله نیدر ا عمر یک ساختمان یا سازه ، مهمترین هدف مصالح پایدار  است . ازاینرو همحیطی مصالح در کل چرخ

 .یدررسی گردبارویکرد ارزیابی چرخه عمر ب داریمصالح سبز و پا به خاممواد  لیتبدجهت فناوری ژئوپلیمر  پتانسیل استفاده  از

ها که آن یمتفاوت یهایژگیبه و دنیرس فرایند های   مختلف جهتدر یا پسماندها  گوناگون خاماز مواد  توانیرا م ژئوپلیمرها

شخصی مژئوپلیمر یک ماکرومولکول معدنی با اندازه و ساختار مولکولی  .کرد دیتول ،سازدیمناسب م متنوع یکاربردها یرا برا

امل نانوذرات ابتدایی ش، سیلوکسو(-پلی )سیالت-پلی)سیالت( و )سدیم،پتاسیم(-)سدیم،پتاسیم( نوعی  . ژئوپلیمرهاباشد  می

 5. این میکروساختار نانوذرات با اندازه حفراتی جدا شده اند، می باشندنانو  که توسطنانومتر  15تا  5با ابعاد  یمنحصر به فرد

م شیمیایی سکانییک م هنتیج ژئوپلیمری شدن ، خاکستر سبک یافت می شود. هبر پای مریژئوپلی نانومتر نیز در سیمان 21تا 



 

 

انوذرات تیب این نبا این حال، تر بسیار دقیق است که شامل پیوند کوواالنسی و ترویج تشکیل و تولید مواد سرامیک مانند است.

ی که در انواع مختلف استفاده م خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی را که را تشکیل می دهند ژئوپلیمر است که ماتریس

ی ی ، به مواد معدنی طبیعی پردازش شده ، پسماندها و محصوالت فرعی صنعتاکثر سیستم های ژئوپلیمر. ،کنترل می کننددنشو

 بخش در 2CO  هتوج قابل کاهش باعثمی توانند  ژئوپلیمر ها   بنابرایننده را فراهم کنند . تکیه می کنند ، تا عوامل اتصال ده

با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مطلوب  .ارائه کنندرا  یتوجهقابل یستیز طیمح  یایمزا ونیزشوند   ساز و ساخت

دوام و عملکرد شیمیایی باالیی دارند )مانند  سازه هایی که تحت  مصالح ژئوپلیمری،  می توان  از آن  در سازه هایی که نیاز به 

اهش بار جهت ک  با توجه به بررسی مطالعات گردآوری شده ، حمالت سولفاتی یا کلرایدی شدید هستند(، استفاده کرد.

 آالیندگی زیست محیطی  تولید بتن موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 نوان جایگزین مناسب سیمان پرتلند در صنعت ساخت ساز از سیمان ژئوپلیمری بع استفاد کردن .1

ترکیب مواد آلومیناسیلیکاتی مختلف جهت کاهش مصرف سدیم سیلیکات )بعنوان عامل افزایش گازهای گلخانه  .2

(، در طرح اختالط بتن ژئوپلیمری )مانند ترکیب متاکائولن و خاکستر بادی جهت افزایش نسبت  2COای وتولید 

SI/AL. ) 

به منظور کاهش مصرف انرژی و بار آالیندگی زیست محیطی  سدیم سیلیکات از پسماند کشاورزیش سنتز از رو .3

 بتن ژئوپلیمری استفاده گردد.

 در ای ژئوپلیمریهستمیس پتانسیل تقویت و فناوری بهبود برایعلیرغم مزایای مصالح ژئوپلیمری نسبت به مصالح رایج ، 

 می باشد.   نیاز بیشتری مطالعات به ، زیست محیطی  اثرات کاهش منظور به تجاری، کاربردهای

 

 



 

 

 مراجع 

 

1. Omer A.M., Energy, Environment and Sustainable Development. Renew. Sust. Energ., 12, 

2265-2300, 2008. 

2. Dickens C., Smakhtin V., McCartney M., O’Brien G., and Dahir L., Defining and 

Quantifying National-Level Targets, Indicators and Benchmarks for Management of 

Natural Resources to Achieve the Sustainable Development Goals. Sustainability, 11, 462, 

2019. 

3.  Abad A.S.H.  and Zadeh G. L., The Necessity of Revitalizing the Traditional Elements 

Effective on Economic Sustainability and Cost Management (Case Study of Tabatabai's 

House), Procedia Econ. Finance., 36, 81-88, 2016. 

4. Bielek B., Green Building – Towards Sustainable Architecture, Appl. Mech. Mater., 824, 

751–760, 2016. 

5. Florez L. and Castro-Lacouture D., Optimization Model for Sustainable Materials Selection 

Using Objective and Subjective Factors. Mater. Design., 46, 310-321, 2013. 

6. Sagbansua L. and Balo F., A Novel Simulation Model for Development of Renewable 

Materials with Waste-Natural Substance in Sustainable Buildings. J. Clean. Product., 158, 

245-260, 2017. 

7. Malhotra V.M., Reducing CO2 Emissions, ACI Concrete International., 28, 42-45, 2006. 

8. García-Gusano D., Herrera I., Garraín D., Lechón Y., and Cabal H., Life Cycle Assessment 

of the Spanish Cement Industry: Implementation of Environmental-Friendly 

Solutions. Clean. Technol. Environ., 17, 59-73, 2015. 

9. Jingwei C., Ping Z, . and Xue W., The Research on Sino-US Green Building Rating 

System. Energ. Procedia., 5, 1205-1209, 2011. 

10. Davidovits J., Geopolymers: Inorganic Polymeric New Materials, J.Therm. Anal.., 37, 

1633-1656, 1991. 

11. Davidovits J., Geopolymers: Ceramic-like inorganic polymers. J. Ceram. Sci. Technol., 8, 

335-350, 2017. 

12. Sakulich A.R., Miller S., and Barsoum M.W., Chemical and Microstructural 

Characterization of 20‐ Month‐ Old Alkali‐ Activated Slag Cement., J. Am. Ceram. 

Soc., 93, 1741-1748, 2010. 

13. Van Deventer J.S.J., Lukey G.C., and  Xu H.,  Effect of Curing Temperature and Silicate 

Concentration on Fly-Ash-Based Geopolymerization, Ind. Eng. Chem., 45, 3559-3568, 

2006. 



 

 

14. Kriven W.M., Bell J.L., and Gordon M., Microstructure and Microchemistry of Fully-

Reacted Geopolymers and Geopolymer Matrix Composites, Ceram. Trans., 153, 227-250, 

2003. 

15.  Esparham A., Factors Influencing Compressive Strength of Metakaolin-Based 

Geopolymer Concrete (Persian), Modares Civil Eng J., 20, 53-66, 2020. 

16. Thomas B.S., Yang J., Mo K.H., Abdalla J.A., Hawileh R.A., and Ariyachandra E., 

Biomass Ashes From Agricultural Wastes As Supplementary Cementitious Materials or 

Aggregate replacement in Cement/Geopolymer Concrete: A Comprehensive Review. J. 

Build. Eng., 40, 102332, 2021. 

17. Almutairi A.L., Tayeh B.A., Adesina A., Islam H.F and Zeyad A.M., Potential 

Applications of Geopolymer Concrete in Construction: A review. Case Stud. Constr. 

Mater., 15, e00733, 2021. 

18. Albitar M., Ali M.M., Visintin P., and Drechsler M., Durability Evaluation of Geopolymer 

and Conventional Concretes. Constr. Build. Mater., 136, 374-385, 2017. 

19. Esparham A., Moradikhou A.B., and Mehrdadi N., Introduction to Synthesise Method of 

Geopolymer Concrete and Corresponding Properties (Persian)., J. Iran. Chem. Soc., 4, 13-

24, 2020. 

20. Esparham A., and  Moradikhou A.B.,  A Novel Type of Alkaline Activator for Geopolymer 

Concrete Based on Class C Fly Ash, Adv. Civ. Eng., 3, 1-13, 2021. 

21.  Davidovits J., Geopolymers: Man-Made Rock Geosynthesis and the Resulting 

Development of Very Early High Strength Cement. J Mater Educ., 16, 91-91, 1994. 

22. Esparham A., Moradikhou A.B., Andalib F.K., and Avanaki M.J., Strength Characteristics 

of Granulated Ground Blast Furnace Slag-based Geopolymer 

Concrete., Adv. Concr. Constr., 11, 219-229, 2021. 

23. Neupane K., Chalmers D., and Kidd P., High-Strength Geopolymer Concrete-Properties, 

Advantages and Challenges. Adv. Mater., 7, 15-25, 2018. 

24. Singh, N. B., Fly Ash-based Geopolymer Binder: A Future Construction 

Material. Minerals, 8, 299, 2018. 

25. Mane S.,  and Jadhav, H., Investigation of Geopolymer Mortar and Concrete Under High 

Temperature. Mater. Sci. Eng., 1, 384-390, 2012. 

26. Moradikhou A.B., Esparham A., and  Avanaki M.J.,  Effect of Hybrid Fibers on Water 

Absorption and Mechanical Strengths of Geopolymer Concrete Based on Blast Furnace 

Slag, J. Mater. Civ. Eng., 3, 4, 195-211, 2019. 

27. Moradikhou A.B., Hosseini M.H., Mousavi Kashi A., Emami F., and Esparham A.,  Effect 

of Simple and Hybrid Polymer Fibers on Mechanical Strengths and High-Temperature 



 

 

Resistance of Metakaolin-Based Geopolymer Concrete (Persian), Modares Civil Eng. J., 

20, 147-161, 2020. 

28. Esparham A., Hosseini M. H., Mousavi Kashi A., Emami F., and  Moradikhou A.B., 

Impact of Replacing Kaolinite with Slag, Fly Ash and Zeolite on the Mechanical Strengths 

of Geopolymer Concrete Based on Kaolinite (Persian), Build. Eng.Hous. Sci., 13, 9-15, 

2020. 

29. Davidovits J., Geopolymers: Ceramic-like Inorganic Polymers. J. Ceram. Sci. Technol., 8, 

335-350, 2017. 

30. Lyon R.E., Foden A.J., Balaguru P., Davidovits J., and Davidovics M., Properties of 

Geopolymer Matrix-Carbon Fiber Composites. Fire. Mater., 21, 67-73, 1997. 

31. Davidovits J., Geopolymers Based on Natural and Synthetic Metakaolin A Critical 

Review. Ceramic Eng Science Proc., 38, 201-214, 2018. 

32. Esparham A. and Moradikhou A.B., Factors Influencing Compressive Strength of Fly Ash-

Based Geopolymer Concrete (Persian), Amirkabir J.Civil Eng.,  53, 21-21, 2021. 

33. Komnitsas K., Zaharaki D., and Perdikatsis V.,  Effect of Synthesis Parameters on the 

Compressive Strength of low-Calcium Ferronickel Slag Inorganic Polymers, J. Hazard. 

Mater., 161, 760-768, 2009. 

34. Van den Heede P. and De Belie N., Environmental Impact and Life Cycle Assessment 

(LCA) of Traditional and ‘Green’Concretes: Literature Review and Theoretical 

Calculations, Cem. Concr. Compos., 34, 431-442, 2012. 

35. Nabi Javid M. and  Esparham A., A Review of Life Cycle Assessment (LCA) in 

Quantifying Environmental Impacts of OPC and PFA Concrete Products (Persian), Civil. 

Project. J., 3, 22-31, 2021. 

36. Chevalier B., Reyes T., and Laratte B., Methodology for Choosing Life Cycle Impact 

Assessment Sector-Specific Indicators. Paper Presented at the DS 68-5: Proceedings of the 

18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Impacting Society 

through Engineering Design, Vol. 5: Design for X/Design to X, Lyngby/Copenhagen, 

Denmark, 15.-19.08, 2011. 

37. Dreyer L.C., Niemann A.L., and Hauschild M.Z., Comparison of Three Different LCIA 

Methods: EDIP97, CML2001 and Eco-indicator 99 – Does it matter which one you 

choose? Int. J. Life. Cycle. Assess.,  8, 191–200, 2003. 

38. Goedkoop M., Heijungs R., Huijbregts M., De Schryver A., Struijs J., an Van Zelm R., 

ReCiPe 2008, A Life Cycle Impact Assessment Method Which Comprises Harmonised 

Category Indicators at the Midpoint and the Endpoint Level., 1, 1-126., 2009. 

39. Weil M., Dombrowski K., and Buchwald A., Life-Cycle Analysis of Geopolymers. 

In Geopolymers. Woodhead Publishing., 194-210, 2009. 



 

 

40. Esparham A., Investigation of the Effects of Nano Silica Particles and Zeolite on the 

Mechanical Strengths of Metakaolin-Based Geopolymer Concrete. Int. J. Innov, 1, 82-95, 

2021. 

41. Esparham A., and Moradikhou A.B.,  A Novel Type of Alkaline Activator for Geopolymer 

Concrete Based on Metakaolin. J. Civ. Eng. Mater. Appl., 2, 57-65, 2021. 

42. Rajan H.S. and Kathirvel P., Sustainable Development of Geopolymer Binder Using 

Sodium Silicate Synthesized from Agricultural Waste, J. Clean. Prod., 286, 124959, 2021. 

43. Esparham A., Moradikhou A.B., and Jamshidi Avanaki M., Effect of Various Alkaline 

Activator Solutions on Compressive Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Concrete. J. 

Civ. Eng. Mater. Appl., 4, 115-123, 2020. 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


