ایده برتر
رتبه دوم مسابقه ایدههای برتر استفاده از آب خاکستری در محیط شهری ()1398
(برگزار شده توسط کمیته تخصصی بازیافت آب ،انجمن آب و فاضالب ایران)
عنوان :استفاده از آب خاکستری در شستوشو ،اختالط و عملآوری بتن
نگارندگان :محمدعلی معلمی و نوید یزدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست ،دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
تاریخ :مرداد 1398

مساوی و يا بیشتر از  90درصد مقاومت نمونه شاهد با آب شرب
باشد ،آب مورد استفاده در نمونه ميتواند بهعنوان جايگزين آب
شرب در بتن مورد استفاده قرار گیرد .مطابق استاندارد ASTM-
 C94نیز گیرش اولیه و گیرش نهايي (نسبت به حالتي كه از آب
شرب استفاده شود) بهترتیب نبايد كمتر از  60دقیقه و بیشتر از
 90دقیقه باشد .در انتها توصیه  EPAبرای كیفیت آب بتن و
حدود كیفیت ذكر شده آب خاكستری در مراجع مختلف نیز در
جدول  1آمده است.

مقدمه
امروزه يكي از مهمترين و پركاربردترين مصالح بهمنظور احداث
سازههای زيربنايي در كشورهای درحالتوسعه ازجمله ايران ،بتن
است .بعد از آب ،بتن پرمصرفترين مصالح ساختماني بهشمار
ميرود .گسترش شهرها ،كشاورزی و صنعت از يک طرف و افزايش
آلودگي آبها از طرف ديگر ،استفاده از پسابها (منابع آب
غیركارآمد) را در بتن مورد توجه قرار داده است .يكي از اين منابع
آب نامتعارف ،آب خاكستری است كه ميتوان از آن بهعنوان يک
منبع جايگزين آب شیرين در صنعت بتن بهره برد .آب خاكستری،
آب خروجي از آشپزخانه ،ظرفشويي ،روشويي ،حمام و ماشین
لباسشويي است كه بهطوركلي غلظت آاليندههای بیولوژيكي و
پاتوژنها در آن قابلتوجه نیست؛ همچنین آب خاكستری بهعنوان
يک شكل رقیق از فاضالب ،بهطور متوسط  67درصد فاضالب
خانگي را شامل ميشود.

واژههای کلیدی
بتن ،منابع آب نامتعارف ،آب خاكستری ،محیطزيست
جدول  -1کیفیت آب خاکستری

تبیین ایده پیشنهادی
برای تولید بتن در كشور ايران بهطور متوسط در حدود 125
میلیون لیتر آب در روز مصرف ميشود .از طرف ديگر ،اكثر
استانداردهای جهان ،مشخصات آب اختالط را محدود كردهاند كه
بايد عاری از هرگونه ماده زيانآوری باشد .استفاده فعلي از آب
شرب برای تهیه بتن با توجه به تقاضای باالی آب و كمبود منابع
آن باعث تحمیل تنش بیشازحد به منابع آب و محیطزيست
ميشود .ايده پیشنهادی اين مطالعه استفاده از آب خاكستری
بهصورت تصفیهشده يا نشده بهعنوان جايگزين آب شرب در
صنعت تولید بتن است .فاصله محل منبع آب خاكستری تا محل
استفاده از آن ،بايد حداقل فاصله ممكن باشد تا اهداف فني و
اقتصادی طرح برآورده شود .براساس استاندارد  ASTM-C109اگر
مقاومت فشاری نمونه  7روزه بتن با آب غیرشرب يا غیرمتعارف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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توصیه EPA

مراجع

(صنعت بتن)

مختلف
6/7-8

متغیر کیفی

واحد

pH

-

6-8

SO4

mg/L

2000

10-200

Cl

mg/L

500

~250

COD

mg/L

500

180-520

TDS

mg/L

2000

~1000

TSS

mg/L

2000

22-760

E. coli

MPN/100 ml

<200

~200000
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