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 چکیده:

روبارو هتاتندب باا  هاها و اضاافه شادن وزن ساااتمانابعاد سازه شیبا توجه به افزا نیدر جهان امروزه مهندس هدف:

را با مشکل فراوان مواجه کارده اساتب  یمختلف برسازه اثر گذاشته و طراح یهاها از راه و روشوزن سازه ادیز شیافزا

 کیابوده که در اثر وقاوع زلزلاه بار  شتریب یرویزلزله، اعمال ن وعاطر در هنگام وق نیترشدن وزن سازه، بزرگ شتریب

از راه و  دیاها بادر ساااتمان ییروین نیکاهش چن یاست و برا آورانیز اریسازه بت یبرا روین نیب اشودیسازه اعمال م

بامطالعاه و پاژوهش در امار  نیبناابرا شاود،یپاروهه م ناهیاستفاده شود که باعث اضافه شدن هز یقو اریبت یهاروش

 توانادیوزن ماستفاده از قطعاات سابک کهیطوراز زلزله کاست، به یناش یهاانیاز ز یادیتا حد ز توانیم یسازسبک

در اثار باروز  یکمتار یو ماال یاز اتاارت جاان نیزلزله و هم از وزن مرده سااتمان کاهش داد و همچن یرویهم از ن

اساتفاده از باتن  نیبناابرا باشاند،یاز باتن و فاو د م یبیترک ایو  یبتن هاتمانب ازآنجاکه اکثر ساادیبه وجود آ یاراب

 هتتب زیو گرما ن یصوت قیزلزله معمو ً عا یرویسبک عالوه بر کاهش ن یهامؤثر اواهد بودب بتن اریسبک بت

بر آن شاده کاه  یقرارگرفته است و سع یموردبررس یتیپژوهش سااتار بتن سبک پرل نیا در پژوهش: یشناسروش

دسات  یاقبول و با وزن مخصوص کم و در محدوده بتن سابک ساازهقابل یابا مقاومت سازه یسبک دانه، به بتن نیبا ا

و  ردیاقرار گ یمورد برس خصوصو کاهش وزن م یمقاومت فشار شیمختلف در افزا یاز اثر مواد افزودن نیو همچن ابدی

 یآورعمال یقرارگرفتاه اسات و بارا یمختلاف ماورد برسا یهاابا طرح ااتالط یشینمونه آزما 264 نامهانیپا نیدر ا

  شده استبدر بخارآب استفاده یآوراز روش عمل یبتن یهانمونه

 تاثیر چندانی بر رشد مقاومت بتن نداردب سیلیکروسیاز م درصد وزنی سیمان 12بیش از استفاده  : هایافته

 شودب یم تنب یمقاومت فشار شیهمراه با فوق روان کننده باعث افزا سیلیکروسیاستفاده از م گیری: نتیجه

 بدر بخارآب یآورو عمل یفوق روان کننده، مقاومت فشار لسیکروسیم ت،یپرل  های کلیدی:واژه

 
 

 مقدمه و هدف -1

 

  مقدمه-1-1

مانند  یبتن یسااتمان بخصوص در ساات سازها یماده اصل کیعنوان بوده که به یادیز اریبت یهابتن سال

 ،یبتن یهاگتترده و روزافزون جامعه به سازه ازیکه امروزه ن ردیگیمورداستفاده قرار م رهیها و غها، پلسدها، سااتمان
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 شیها در برابر زلزله و افزاسرعت ساات، مقاوم کردن آن شیفزارا به ااطر ا دیها و مصالح جدضرورت استفاده از روش

 مطرح کرده استب شیاز پ شیرا پ یسازسبک ترسازه و از همه مهم دیعمر مف

اجرا  نهیاضافه بودن هز ایو  دیبودن زمان اجرا، کمتر بودن عمر مف یمانند طو ن یبرطرف کردن مشکالت یبرا 

کاهش مدت ساات،  یبرا نینو یمصالح سااتمان دیتول دراز آن  یاست که استفاده علم ینینو یراهکارها ازمندین

در علم سااتمان هتت که  دیاز مباحث جد یکی یاستب سبک ساز شتریو دوام ب نهیکمتر کردن وزن سازه، کاهش هز

 و گتترش استب شرفتیروز در حال پروزبه

 س،یلیکروسیم یمواد افزودن ریوجود دارد استفاده شده و تأث شگاهیکه در آزما یزاتیو  تجه لیپژوهش از وسا نیا در

 بگرددیقرار م یموردبحث و برس انیصوف کی پیت مانیبتن باس یفوق روان کننده و مواد هوا زا بر مقاومت فشار

 

 بتن -1-2

 اتیب از اصوصادیآیشن، ماسه و آب به دست م مان،یاست که از ااتالط س یمصالح سااتمان نیتراز مهم یکیبتن 

باتن در مقابال  یآن مقاومات کششا اتیاصوصا گریمتفاوت در مقابل فشار و کشش هتت و د یهامهم بتن مقاومت

در نقاش عواو  عنوانچیهباتن را باه حاسابات،ها و مسازه یدر اجرا کهیطوراست، به زیناچ اریآن بت یمقاومت فشار

موجاود در آن، مقاومات  باتیبراوردار بوده و بنا به ترک ییبا  یب بتن از مقاومت فشارکنندیاستفاده نم یکشش یروین

 بکندیم رییبر مترمربع تغ لوگرمیک 400تا  100 نیرا ب یمعمول یهابتن

و  یریپاذانعطاف رد،یامورداستفاده قارار گ شتریبتن که موجب شده نتبت به فو د ب اتیاصوص نیتراز بزرگ یکی

باه  تاوانیم یراحتااطر باه نیآن در موقع استفاده هتت و به هم شدن یریحالت ام نیو همچن یریپذشکل رییتغ

 بشودیوسخت مسفت رش،یشکل داده و بعد از گ رییشکل قالب مربوطه تغ

در برابار  تواندیساعت م 24تا  یو حت دهدیاز اود نشان م یسوزدر برابر آتش یاوب اریمقاومت بت یبتن یهاسازه

 باوردیدوام ب یسوزدر مقابل آتش تواندیم یکمتر اریزمان بت یسازه فو د کهیآتش مقاومت کند، درحال
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بتن دهندهلیمواد تشک  -1-2-1  

 بتن از چهار مواد  زیر یعنی سیمان ،آب،دانه های سنگی ،هوا و مواد مواف تشکیل شده استب

مانیس -1-1-2-1  

های سنگی را با و دور دانه شدهتبدیل  دوغاب سیمان با آب به حالت ای چتبنده بوده که بعد از مخلوط بودنماده     

مقاومت چندانی را در برابر  تواندتنهایی نمیچتباندب پس سیمان بهها را به هم میو آن آغشته کرده امیر سیمان

بو فقط نقش چتبندگی را دارد نیروی فشاری داشته باشد  

آب -2-1-2-1  

درصد از  21تا  14 و همچنین شرکت در عمل هیدراتاسیون بوده که حدودبرای ایجاد روانی و کارایی  زم بتن     

 ب هتتترین آب برای تهیه بتن آب آشامیدنی در اکثر استانداردها، مناسببدهدمیحجم بتن را تشکیل 

منفی نگذاشته و موجب  آبی برای ساات بتن مناسب است که فاقد بو و مزه باشد و همچنین بر مقاومت بتن تأثیر   

 نشودب اوردگی میلگردهای مصرفی

آبی که جلبک در آن وجود دارد، برای ساات بتن استفاده شود باعث ایجاد حباب هوا در داال بتن شده و درنتیجه    

از آب دریا استفاده کنیم، آب دریا  ناچار مجبور هتتیم در مخلوط بتندهدب گاهی اوقات بهمقاومت بتن را کاهش می

در درازمدت  ولی افتهیشیافزاشود که مقاومت اولیه بتن چنین آبی باعث می که مالح محلول دارددرصد ا 5/3معمو ً 

 گرددبباعث کاهش مقاومت بتن می

اجبار از که بهشودب درصورتیهای کلر، باعث مرطوب شدن نمونه و ایجاد شوره در آن میآب دریا به ااطر وجود نمک   

 90آمده با این آب، حداقل دستاستفاده کرد، باید مقاومت نمونه مکعبی بتن به آب غیر آشامیدنی برای ساات بتن

 ب[15] شده با آب مقطر باشددرصد مقاومت نمونه مکعبی سااته

یسنگ یهادانه -3-1-2-1  

درصد از حجم  75 تا 60حدود شده را دارد که نقش پرکنندگی فوای االی و انتقال و همچنین تحمل بارهای اعمال  

بدهدمیبتن را تشکیل   

هوا -4-1-2-1  

 اند از:عبارت که شودهوا در بتن به دو حالت زیرنمایان می
 بباشددرصد  3تا  5/0بین  در بتن بدون حباب هوا باید حجم هوای موجود میزانبدون حباب هوا، بتن  -1

 درصد باشدب 8 یال 3 نیب دیموجود در بتن با حباب هوا با یحجم هوا زانیبتن با حباب هوا، م -2
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 مواد مضاف -1-2-1-5

اضافه  ااتالط بتندرصدی از وزن سیمان به  به مقدارو  کم مقدار ایلیمواد مواف مواد شیمیایی هتتند که به 

 ب[15]رسیدب  موردنظراواص مطلوب شده به در بتن درستتا  شودمی

 

 مانیآب درمالت س میزان -1-3

نتابت   کام انتخااب  المقادور،یب حتشاودی) ( نشان داده م مانیآب به س یآب در بتن معمول با نتبت وزن زانیم

شاده و در عمال جذب مانیسا زیاباه ررات ر شاودیدرست کردن باتن اساتفاده م یکه برا یاز آب یشود، چون مقدار

 بشودیمورداستفاده، قرارگرفته م مانیس ونیدراتاسیه

 کمتر مانیشده از نسبت آب به سبتن استفاده یایمزا -1-3-1

 بشودیم شتریدر بتن ب یو کشش یمقاومت فشار -1

 یزیرپشت سر هم در بتن یهاهی  نیبهتر ب یوستگیپ -2

 بابدیکه جذب آب در بتن کاهش  شودیباعث م -3

 بشودیو بتن م لگردیم نیبهتر ب یچتبندگ -4

 بابدییم شیدر بتن افزا یبندآب تیااص -5

 بشودیم ینامتاعد جو طیمقاومت بتن در شرا شیافزا -6

 افت و ازش در بتن هتتب زانیکمتر شدن م -7

 بشودیبتن م یباعث کاهش آب اندااتگ -8

 بشودیم گریکدیها از باعث کاهش جدا شدن دانه -9

 کمتر مانیشده از نسبت آب به سبتن استفاده یایمزا -1-3-2

 شتریتأسف است که ب یکندب جا دایپ شیبتن افزا ییو کارا یکه روان شودیباعث م مانیشدن نتبت آب به س شتریب

 شاتریب مانیااطر و از نتبت آب باه سا نیبتن شده و به هم ادیز ییکارا یکمتر قربان مانینتبت آب به س یهاتیمز

 [ب4دادب ] شیرا افزا ازیکار شود، آب بتن موردن ترتدر کارگاه با بتن راح نکهیبه ااطر ا یعنی شود،یاستفاده م

 

 بتن تازه -1-4

باتن تاازه  اتیاصوصا نیباشادب از بهتار یروان تیااص یکه تازه سااته شود و دارا شودیگفته م یبتن تازه به بتن

تر و که کاار کاردن باا باتن راحات شودیگفته م یزیراز بتن یبه مراحل ییآن نام برد؛ که کارا ییکارا زانیاز م توانیم

 [ب4انجام گردد ] یآسانبه یزیربتن
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ونقل و متراکم حمل یبرا ازیموردن لیدر انتخاب کردن وسا اتیاصوص نیمهم هتت که ا اریبتن تازه بت اواص

 یارهایدو مجموعه از مع دیسااتن بتن با یبرا نیدارد؛ بنابرا تیبر اواص بتن سخت شده، اهم نیکردن بتن و همچن

 در نظر گرفته شودب ریز

کاه از  ییبتن را به عنوان کارا اتیاصوص نیاست که ا یریکه بتن به صورت ام یدرموقع -مدتالزامات کوتاه -الف

 شودب یالزامات کوتاه مدت در نظر گرفته م

بتن ساخت شاده  نکهیا یباشدب برا یم یحجم یداریمقاومت، دوام و پا ریبتن سخت شده نظ -الزامات درازمدت -ب

را داشاته  ریابتواند قدرت بارآورده نماودن الزاماات ز یروان تیدر ااص دیقبول برسد، بتن باقابل تیفیکار به ک کیدر 

 باشدب

 مخلوط و حمل گرددب یراحتبه دیبتن تازه با -1

 داشته باشدب یکنوااتی هامانهیپ نیب دیبتن تازه با -2

 شده است، پر کندبآن سااته یکه برا یهابتواند قالب یراحتداشته باشد تا به یاوب یحالت روان دیبتن تازه با -3

 تراکم کردن کامل را داشته باشدب تیقابل یاضاف یرویو بدون اعمال ن یراحتبه دیبتن تازه با -4

 (2آن از هم جدا نگرددب ) یهاو تراکم کردن بتن دانه ختنیدر موقع ر یتتیبتن تازه با -5

 

 ییکارا -1-5

از ااواص  یکای دیمف یاستب کار داال شدهانیتراکم کامل ب جادیا ی زم برا یداال دیصورت مقدار کار مفبه ییکارا

در  ییبدون اطر جدا یبه وجود آوردن  تراکم غلبه بر اصطکاک داال یبرا ازیمورد ن یبتن است؛ و درواقع انره یکیزیف

، باتن در بخاش عماده ییمقاومت نهاا رایاست، ز یدیمق فیتعر نیا شودیبتن هتتب گفته م دهندهلیررات تشک نیب

بتن مؤثر  ییکه بر کارا یب عوامل مهمشودیمقاومت م ادیشدن  تخلخل هم  موجب کاهش ز ادیاز تراکم بوده و ز یتابع

 اند از:است عبارت
 

 ییعوامل مؤثر بر کارا -1-5-1

هرحال اضاافه کاردن آب آب آن استب به  زانیبتن م ییتنها عامل متتقل مهم و مؤثر بر کارا -مقدار آب مخلوط  -1

 ایامح زیادر باتن را ن یآب افتادگ نیو همچن گریکدیها از به مخلوط عالوه بر کاهش مقاومت بتن باعث جدا شدن دانه

مخلاوط کاردن  یآب بارا یمقدار مشخصا کردن آن به ریام یبرا دیهر مقدار مواد جامد با یهرحال به ازاکندب به یم

 اضافه کردب

نتابت  یگاریدانه دمقدار سانگ یکیدو عامل که  ییدانه بر کاراسنگ ریتأث یریدر نظرگ یبرا -دانه سنگ ریتأث -2

 ییکاارا مانیدانه به سنتبت سنگ شیبا افزا مانیمقدار ثابت آب به س یدانه در مخلوط مهم استب براو درشت زدانهیر

در  زداناهیباودن ر کماساتب ازیاموردن زین یشتریب مانیمقدار س ترزدانهیر یبندبا مصرف دانه نیهمچن ابد،ییکاهش م

 یاضااف زداناهیر گاریب از طرف دشودیها در سطح بتن سخت مبه جدا شدن دانه لیااتالط باعث اشن شدن بتن، تما

انجاام  یآسانااتالط به یبرا ییهرچند که کارا شود،یم تریراقتصادیو غ شتریب یریماسه که منجر به ااتالط بانفور پذ
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 بشودیم

 یهاهر چه مقدار داناه یروش کل کیعنوان ب به گذاردیمخلوط اثر م یبر حالت روان زیدانه نسنگ یو بافت سطح شکل

دارناد و ما ت  یجام کمتارنتبت سطح به ح یاستب ررات کرو شتریب زیآن ن یباشد، روان ادیمانند در بتن ز یا رهیدا

دانه در درشات لیاطو ایاررات متطح  کهیب هنگامکندیم فراهم یبهتر ییاست و کارا ازیها نپوشاندن آن یبرا یکمتر

ررات با سطح صاف نتبت به ررات با سطح  نیو آب استب همچن مانیاز ماسه، س یشتریب ریبه مقاد ازیموجود باشند، ن

 بدهندیبه مخلوط م یادتریز ییو کارا یحالت روان افته،ی لیدانه شکتته تشککه از سنگ زیر

نار   شیهم سبب افازا ادیز یدما رایدما وجود دارد، ز شیدر اثر افزا ییبر کاهش کارا یادیشواهد ز -زمان و دما  -3

استب  ازین یشتریگرم به آب ب یدر هوا کتانی ییکارا ینگهدار یبرا لیدل نیب به همشودیم ونیدراتاسیو هم ه ریتبخ

 زیان یشواهد گریب از طرف دابدییم شیبا تر افزا یدر دما نیمع زانیاسالمپ به م رییتغ یمقدار آب  زم برا نیچنهم

کاه دماا  یدر جا نیبنابرا رد،یگیدما قرار نم ریاود تحت تأث ییکوتاه، کارا یهادر زمان دهدیموجود است که نشان م

 دما در آن کار انجام شودب ریتأث نییتع یدر محل با مصالح مشخص برا یهاشیآزما دیعامل اثرگذار است با کی

و  میکلتا یتار کاتیلیسا ونیدراتاسایکاه باه علات ه ابدییکاهش م جیتدربتن بازمان، به ییکارا - ییافت کارا -4

باعث کم شادن آب در باتن باه علات وجاود  زیو ن یبا سرعت کم در دوران ااموش یحت مانیس میکلت یتر ناتیآلوم

 رییاهاا، انادرکنش ررات تغساطح آن یرودر  ونیدراتاسایبه علات وجاود ماواد ه نیو جذب آن است؛ و همچن ریتبخ

سااعت بعاد از  کیاتاا  میافات در نا نیاگرچه ا کند،یم رییتغ یصورت اطبه باًیافت اسالمپ بازمان تقر نیب اکندیم

افت اسالمپ بتن به هنگاام انتخااب  نیاست، بنابرا تیبتن بااهم ختنیاکه اسالمپ در زمان راستب ازآنج شتریااتالط ب

 استب شتریبا تر بتن ب یدر نظر گرفته شودب افت اسالمپ در دما دیااتالط با یهانتبت

دانه اساتب از ااواص سانگ ترتیااهممراتب کمباه ،ییکاارا نیایدر تع مانیمشخصات سا - مانیمشخصات س -5 

 اباد؛ییمشخص کااهش م مانیدر نتبت آب به س ییبا ( کارا هینوع سه )مقاومت اول مانیس یزیر شیهرحال با افزابه

 بشوندیم دراتهیه ترعیسر نیمچندارند و ه ازین یشتریآب ب اد،یز ژهیبه علت سطح و مانیس نیا رایز

و  مانیکه به دوغااب سا شودیو آب گفته م یپرتلند، مصالح سنگ مانیاز س ریغ یبه مواد هایافزودن - هایافزودن -6

 بشودیدرست قبل از به هم زدن به مصالح بتن اضافه م ایم ت در موقع مخلوط کردن و 

کاربرده باه مانیاز سا یباا بخشا ینیگزیاشان در جاا یهاامخلوط زداناهیر نیتأم یکه اغلب برا یمعدن یهایافزودن 

باعث  ریگ رید یهایآب و افزودن یهادهندهبگذارندب مواد حباب هوا زا، کاهش ییبر کارا یممکن است اثر کم شوند،یم

ها، دانهمختلف و سنگ یهامانیبا س ییایمیش یهایکه افزودن شدمتذکر  یتتیهرحال باب بهشوندیبتن م ییبهبود کارا

 [ب4] ندیافزایاز موارد به افت اسالمپ م یادارند و در پاره یمختلف یهاواکنش
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 متراکم کردن بتن تازه -1-5-2

ها را کااهش داده و موجاب دانه نیبتن، اصطکاک ب دهندهلیبه حرکت درآوردن ررات تشک یعنیمتراکم کردن بتن 

ارتعااش اساتب  شاود،یمتراکم کردن باتن اساتفاده م یکه برا یب راه و روششودیهوا در بتن م یهارفتن حباب نیاز ب

اساتب از  یطایدوام در برابر عوامل مخارب مح شیبدون تخلخل و توپر و افزا یهدف از تراکم بتن، به دست آوردن بتن

هاا آن نیدر با یترراحات یداده و چتبندگ شیرا افزا لگردیبتن و م نیسطح تماس ب توان،یتراکم کردن بتن م قیطر

بتن صااف، شافاف و بادون الال باه  یها سطح ظاهرپس از باز کردن قالبکه  شودیموجب م نیفراهم کرده و همچن

 توانادیکاردن م برهینوع و نیکردن ضربه زدن به قالب بتن است؛ که ا برهیو یروش برا نیتریمیاز قد یکیب دیدست آ

 یمتاراکم کاردن باتن  اساتفاده ما یکاه بارا یهاابهتر باشدب انواع روش یو کوچک تا حدود تیاهمکم یکارها یبرا

 اند از: کنند،عبارت

 لهیوسا کی یالهیم برهیهتت که و یشلنگ ای یالهیصورت مبه یدست برهیو -( ی)لرزاننده درون یدست برهیو -1

مختلف بتن را ارتعاش  یهاصورت قائم در قتمتو با فروبردن به شودیم تیدست هدا لهیوسلرزنده کوچک است که به

 بکندیهوا را اارج م یهاکرده و حباب

باه آن متصال  ایادر مجااورت قالاب باتن قرارگرفتاه و  برهیو نیا -( یلرزاننده قالب )لرزاننده خارج برهیو-2

هاوا از  یهااکه در داال آن بوده مرتعش داده و باعث شده حباب یها و بتنهمه قالب برهیو نیبا بکار افتادن ا شودیم

 داال بتن اارج شودب

شاودب در  یاستفاده ما سااتهشیبتن پ یهااکثرا در کارگاه یزیم برهوی از –لرزاننده(  یزهای)م یزیم برهیو -3

شروع به کاار کارد ،  یزیم برهیکه  دستگاه و یمتتقر کرده  و در موقع برهیرا در سالن و برهیو و زیم یهاکارگاه نیچن

 بردیگیشدن انجام م برهیعمل و و دهیهر سه باهم لرز یعنیبتن و قالب،  ز،یمجموعه م

 

 ینگهدار طیو شرا شیزمان آزما -1-6

ب ابدییها ادامه ممناسب و مطلوب، ماه طیشده، تحت شراداده یهاشده با مصالح و نتبتمقاومت بتن سااته شیافزا

داردب  یآوربه درجه حارارت و رطوبات در مادت عمال یبتتگ مان،یشده با انواع مختلف سمقاومت بتن سااته شیافزا

مقاومات  ترعیسار شیآن موجب افزا جهیشده و نت و آب مانیس ییایمیوانفعا ت شفعل عیدرجه حرارت با  سبب تتر

 [ب4] گرددیم

 

 (یآورمراقبت از بتن )عمل -1-7

باتن در  یدماا نیکارده و همچنا یریآن از کاهش رطوبت باتن جلاوگ یکه ط شودیگفته م یبه مراحل یآورعمل

 یبتاتگ یطایمح طیباتن و شارا یدما مان،یبتن به نوع س یآورزمان عملمحفوظ نگه داردبمدت یبخش تیحالت رضا
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 بدکمتر شو وسیدرجه سلت 5از  دیقتمت از سطح بتن نبا چیه یآن دما یدارد و ط

 

 یآورمراحل عمل-1-7-1

 بشودیم لیتشک ریصورت زگانه بهسه میاز مفاه یآورعمل

زمان کاه در باتن موجاود باوده باه مادت یمانیس شود،یگفته که موجب م روشی و راه مجموعه به - مراقبت – 1

شاده و مصاالح استفاده یساطح یهاهیا  نیدر با شاتریآن، ب یریاگآب زانیام کهیطورداشته، بهمرطوب نگه ینیمع

 ها قرارگرفته شودبدرکل حجم آن نیهمچن

 ایا عیمانند سارد شادن سار ،یرونیکه اثر نامطلوب عوامل ب شودیگفته م روشی و راه مجموعه به - محافظت – 2

 شودب یریها، بر بتن تازه جلوگآب باران، لرزش، ضربه و مشابه آن ای یشتته شدن با آب جار خبندان،ی

 و سخت شدن آن به کمک حرارت استب درگرفتن عیمنظور از پروراندن بتن، تتر -وراندن پر – 3

 

 عدم مراقبت از بتن -1-7-2

 بشودیدر بتن م ریز یهابیمراقبت ناقص از بتن موجب به وجود آوردن ع 

طور باه مانیسا ونیدرتاسایکاه عمال ه شودیعدم مراقبت از بتن باعث م - یو خمش یافت مقاومت فشار - 1

 بشودیبتن م یو امش یو باعث کاهش مقاومت فشار افتهیکامل انجام ن

 

که رطوبت باتن از  شودیآزاد باعث م یبتن در مقابل هوا یرونیقتمت ب - یسطح یپودرشدگ نهیزم جادیا - 2

باتن ستات  یسطح یهاهیکه   شودیشرکت نکرده و موجب م ونیدراتاسیطور کامل در عمل هبه مانیرفته و س نیب

و  شادهبیرفتاه ساطح باتن تخرکاه رفته شودیباعث م یطیعوامل مخرب مح ریتأث نیتربا کوچک یشده و بعد از مدت

 بافتدیاتفاق م یپودرشدگ دهیپد

 

افت در  دهیاز آن مراقبت نشود، حتماً دچار پد حیطور صحکه به یبتن -افت در بتن )انقباض(  زانیم شافزای –3

 [ب4ب ]شودیم جادیا ییهابتن )انقباض( اواهد شد و در سطح آن ترک
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 دوام بتن -1-8

باتن  بیاکه باعث به وجود آمادن تخر یائیمیو ش یکیزیدوام بتن عبارت است از مقاومت بتن در برابر نفور عوامل ف

 [ب5] شودیشود گفته م دشیدر طول عمر مف

 

 عوامل مؤثر بر دوام بتن -1-8-1

 بافتدیاتفاق م یکیو مکان ییایمیش ،یکیزیصورت فبه یعوامل اارج -یعوامل اارج - 1

 پشت سرهم یدما و روب و انجمادها راتییمانند تغ - یکیزیعوامل ف -الف

 یعیطب یها و گازهاسولفات دها،یمانند، کلر - ییایمیعوامل ش -ب

 شیو سا شیمانند فرسا - یکیعوامل مکان -ج

 نیو همچنا یدر مصاالح سانگ یائیکه به حالت واکنش قل شودیبه عوامل گفته م یعوامل داال - یعوامل داال - د

 [ب6ب ]افتدیبتن اتفاق م هیمواد اول دهندهلیتشک یهادانهو سنگ یمواد افزودن مان،یوجود امالح در آب، س

 

 انواع بتن سبک -1-9

 یوجاود داردب بعوا یمتفااوت یارهایمع زیها نآن یبندطبقه یبوده و برا یمتفاوت اتیاصوص یسبک دارا یهابتن     

 دانتته بتن استب زانیو م یاواص مقاومت ایکاربرد -دیبر اساس روش تول هایبندطبقه

 ریاصاورت زدانه آن داردب باتن را ازنظار وزن مخصاوص بهسنگ ییبه روش ساات و وزن فوا یبتن بتتگ ییفوا وزن

 کرد: یندبمیتقت توانیم

بار  لاوگرمیک 1800تاا  500 ییکام باا وزن فواا یو جا پر کردن و بارگذار یگرما بند یبرا -وزنبتن سبک -1

 مترمکعبب

 

 بر مترمکعبب لوگرمیک 2800تا  1800 ییاستاندارد با وزن فوا یبارگذار یبرا -وزن انیبتن م -2

 

 [ب4بر مترمکعب ] لوگرمیک 5000تا  1800 ییبا وزن فوا ژهیو یهاسااتمان یبرا -وزننیبتن سنگ -3

 
 ساختار آن یبتن سبک بر مبنا یبندطبقه -1-9-1

 ریاباه ساه دساته ز توانیها را مآن نیتریشده است که  عموم بتن سبک به کار گرفته دیتول یبرا یمختلف یهاروش

 کرد: میتقت

هاا در شاود کاه حباب جاادیحباب گاز ا ایکف  دیبتن با نیهتتند که در موقع درست کردن ا یهابتن -دسته اول  -1

باتن منفاذ دار گفتاه  ایابتن متخلخال  ای یگردد که به آن، بتن اسفنج جادیا یو مصالح سنگ مانیس ریاز ام یمنافذ

باتن  نیداشته باشاد؛ و همچنا زیبر مترمکعب ن لوگرمیک 1200وزن مخصوص تا حدود  یدارا یو بتن اسفنج شود؛یم

 نام بردب یاز انواع بتن اسفنج توانیرا م یو بتن گاز یکف

 یادیاکه منافذ زحالت  نیب در اشودی)ماسه( استفاده نم زدانهیهتتند که در سااتار آن از ر ییهابتن -دسته دوم  - 2

که باه آن باتن فاقاد  چتبندیبه هم م مانیدرشت با م ت س یهاو دانه دیآیبه وجود م دهندهلیمصالح تشک نیدر ب
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و  یعایطب یهادانهاز سانگ تاوانیناوع باتن م نیاساات ا یبرا نیمچنو ه شود؛یبتن با سااتار بازگفته م ای زدانهیر

 نیاسابک اساتفاده کاردب وزن مخصاوص ا یهاپرکنناده ایدر زهکش و  توانیها مبتن نیسبک دانه استفاده شودب از ا

 عب باشدببر مترمک لوگرمیک 1500تا  700در محدوده  تواندیها مبتن

 

 یهادانهسانگ یهتتند که در آن از مصالح سبک متخلخال باا وزن مخصاوص کمتار، بجاا یهابتن -دسته سوم  -3

 بشودیکه به آن بتن سبک دانه گفته م شوند؛یشده، سااته ماستفاده یمعمول

بار مترمکعاب محادود شاود؛ و  لاوگرمیک 2000باه  تواندیحداکثر م یابتن سبک سازه یعنیبتن  نیوزن مخصوص ا 

کارد  یعملا توانیبر مترمکعب را نم لوگرمیک 1300با وزن مخصوص کمتر از  یاساات بتن سبک دانه سازه نیهمچن

 [ب4]

 

 یبا بتن معمول سهیسبک در مقابتن دانه اتیخصوص -1-10

 بشتریها بشکل رییدرصد کمتر است و تغ 50تا  25 تتهیمدول ا ست یمقاومت برابر با بتن معمول کی یبرا - 1

باشد مشاروط بار  یادمیسبک ز یهادانهدر سنگ ادیزدن و آب شدن به علت داشتن تخلخل ز خیمقاومت در برابر  - 2

 نشده باشندبها قبل از ااتالط اشباعدانهسنگ نکهیا

با   جهیبه ارد شدن دارند و بتن درنت یکمتر لیسبک تما یهادانهاست، چون سنگ شتریمقاومت در برابر آتش ب - 3

 داردب یرفتن دما مقاومت کمتر

 را به آن نصب کردب یلیوسا توانیتر مو ساده شودیم دهیتر برراحت - 4

درصاد  50تاا  20 یوساتگیدرصد و مقاومات پ 25تا  15 یمقاومت برش ،یبرابر با بتن معمول یمقاومت فشار یبرا - 5

 کمتر استب

تحمال  ییتواناا رونیااساتب ازا یاز بتن معماول شتریدرصد ب 50در بتن سبک، در حدود  یکشش یکرنش تظرفی – 6

 [ب14هتت ] شتریدر بتن سبک ب یداال یدما راتییتغ جهیشده و درنت دیمق یهاحرکت

 

 مسئله انیب -1-11

نوع بتن، مصالح سابک  نیساات ا یداردب برا ینتبت به بتن معمول یبه تجربه ااص ازیاست که ن یبتن سبک بتن     

 زیاناوع باتن ن نیادر ا مانیکرده و اشباع نماودب سا سیطور کامل ابه دیدانه را قبل از اضافه کردن به مخلوط بتن با

 بشودیچتبنده بکار برده م ادهم کیرا داشته و به عنوان  یدر بتن معمول مانیهمانند نقش س

در سارما و گرماا و  قیعا تیدر برابر آتش، ااص ادیکمتر، مقاومت ز یمانند چگال یبه علت داشتن اواص تیپرل معمو ً

ماواد  گریموارد بعد از مخلوط شدن با د شتریو در ب شودیکاهش رطوبت در صنعت سااتمان استفاده م یبرا نیهمچن

 بردیگیمورداستفاده قرار م

 

 ضرورت انجام پژوهش -1-12

 نیادر ا یچناانآن یهااپژوهش کهییبوده ،ازآنجا یاسازه ریو غ یاسازه یدر اجزا رشتیکاربرد سبک دانه در کشور ما ب

و ارزان باودن  تیابودن سبک دانه پرل ادیز نیاست و همچن افتهیسبک دانه انجام ن نیدرست کردن بتن با ا یمورد برا

مختلاف هماراه باا  یهاااز طارح ااتالط قیتحق نیشده، در ا باعثها سبک دانه گریآن در کشور ما نتبت به د متیق
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قرارگرفتاه  یو برسا قیاطور جداگاناه موردتحقفوق روان کننده و مواد هوا زا به س،یلیکروسیاز  م یمختلف یدرصد ها

 شودب

 

 قیاهداف تحق -1-13

مانناد  یاز مواد افزودن نیو همچن تیو از سبک دانه پرل انیصوف کی پیت مانیبتن از س یمقاومت فشار قیتحق نیدر ا

صاورت گاروه اااتالط در به هایافزودن نیهرکدام از ا ریشده و تأثمواد هوا زا و فوق روان کننده استفاده س،یلیکروسیم

باوده و فقاط  کتاانیها نموناه یتماام یطارح اااتالط بارا منظاور نیاب باه اردیقرار گ یمورد برس یتیبتن سبک پرل

باا  یرکرشده در مقاومت فشاار یهایجداگانه هرکدام از افزودن ریاست؛ و سپس تأث افتهیرییتغ یمواد افزودن یدرصدها

 اند از:گرفته عبارتانجام ریاهداف ز یبررس یپژوهش برا نیب اشودیم یدر بخارآب بررس عیسر یآورعمل

 

 انیصوف کی پیت مانیبتن همراه باس یبر مقاومت فشار سیلیکروسیم یاثر مواد افزودن یو بررس نییتع -1

 انیصوف کی پیت مانیبتن همراه باس یفوق روان کننده بر مقاومت فشار یاثر مواد افزودن یو بررس نییتع -2

 انیصوف کی پیت مانیبتن همراه باس یمواد هوا زا بر مقاومت فشار یاثر مواد افزودن یو بررس نییتع -3

 مانیباتن هماراه باسا یهمراه با فوق روان کننده بر مقاومت فشاار سیلیکروسیم یو کنترل اثر مواد افزودن نییتع -4

 انیصوف کی پیت

 
 نامهانیفصول پا -1-14

 استب شدههیته ریاز پنج فصل ز نامهانیپا نیا

در مورد باتن و مراحال سااات  نیمتئله و همچن اتیاهداف و فرض ق،یتحق اتیفصل ضمن ارائه کل نیاول: در ا فصل

 شده استبآن پردااته

ماواد هاوا زا و فاوق روان کنناده  ت،یپرل س،یلیکروسیدرباره م یشده با موضوعاتانجام یهادوم: با عنوان پژوهش فصل

 شده استبها پردااتهطبق مطالعات صورت گرفته در مورد بتن سبک و سبک دانه نیقرارگرفته و همچن یموردبررس

صورت گرفتاه  یهاشیها، درست کردن و روش انجام آزماشده در ساات نمونهمصالح مورد استفاده اتیم: جزئسو فصل

 بگرددیپژوهش ارائه م نیبتن در ا یهانمونه یبر رو

 بشودیها ارائه مآن لیوتحلهیو تجز هاشیآزما جیچهارم: نتا فصل

 شدهبارائه یشنهادهایو پ یریگجهیپنجم: نت فصل

 



 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

گرفته است و انجام یفنّاور نهیکه در زم ییهاشرفتیبه کمک پ نیبه سااتمان و همچن ایگتترده و روزافزون دن ازین

سارعت سااات و  شیافزا د،یعمر مف شیافزا ،یمنظور، سبک سازبه نیها و مصالح نوبه استفاده از روش یشتریتوجه ب

 تاتیزطیباه مح یشتریکرده و توجه ب رییتغ یجهان ینداردهامقاوم نمودن سااتمان را مطرح کرده استب امروزه استا

است کاه در دهاه  سیلیکروسیآن م یهااز نمونه یکی رد،یموردتوجه قرار گ شتریب یمصنوع یباعث شده به پوزو ن ها

 شده استبتن استفادهساات ب یاز آن برا ریاا

به طرح ااتالط و ساات  اقدام آن از بتن را شنااته و بعد دهندهلیمصالح تشک دیساات بتن سبک، ابتدا با یبرا

 بتن کردب

 

 سبک یهادانه -2-2

 ییوزن فوا یکه دارند، دارا یکه به ااطر تخلخل، الل و فرج شودیاطالق م ییهاسبک، به دانه یهادانهسنگ

منظور کم به یاال یپر کردن فواها یبرا ییتنهابه توانیها را مدانهسنگ نیااطر از ا نیهتتند؛ و به هم یکمتر

 یهادانهموارد استفاده سنگ گریاز د نیکرد؛ و همچن ادهها استفو همانند آن ییگرما ،یصوت یکارقیکردن وزن، عا

، اندودها، بلوک فرشسنگ ،یسبک سااتمان یهاسبک مانند انواع بتن یهافرآورده ریسا دیتول یبرا توانیسبک م

 [ب9باشند ] یمصنوع ای یعیصورت طببه تواندیسبک م یهادانهب سنگشودیاستفاده م رهیو غ یبتن

 یعیطب یهاسبک دانه -2-2-1

ب شاودیصاورت نم یااصا یفاراور اتیاهاا عملآن یکه رو شودیاطالق م یهابه سبک دانه یعیطب یهاسبک دانه

دارناد و  یفشاانمنشاأ آتش هاانیپوکه سنگ و ااکتتر هماه ا ،یفشانپا، توف آتشمانند سنگ یعیطب یهاسبک دانه

دوم، ساازندگان  یپاس از جناگ جهاان ارجاا یاساتب در کشاورها افتاهی لیتشک یرسوب یهادانهها از سنگ اتومهید

بلند بار مارده را کااهش دهناد، از باتن  یهاآنکه در سااتمان یها براآنآوردندب  یبلند رو یهاسااتمان به سااتمان

 درست کردندب یسبک استفاده کردند که بتن سبک را با پوکه سنگ معدن

در  یساز غهیو ت وارید ،ییو گرما یصوت یکارقیعا یبرا شتریرا ب یعیطب یهاشده با دانهسبک سااته بتن

 [ب3استفاده نمود ] یو فو د یبتن یبندبا اسکلت یهاسااتمان



 

 

 یمصنوع یهاسبک دانه -2-2-2

 یکرد، بر اساس روش ساات و مواد اام یگذارها نامآن یمختلف تجار یهابهنام شتریرا ب یمصنوع یهاسبک دانه

 چند نمونه از آن آمده استب حیتوض ریشود؛ و در ز میمختلف تقت یبندها به گروهساات آن یکه برا

 لوح،منبتط شدن ااک رس، سنگ ،یا اتومهید یرسسنگ ت،یکه با حرارت دادن پرل یمصالح -گروه اول -

 بشودیحاصل م نیدیو ابت یرسسنگ ت،یکولیورموم

 بدیآیدر کوره با روش مخصوص به دست م یگدازاز سرد کردن و منبتط شدن سرباره آهن -گروه دوم -

 [ب10] دیآیها به دست مسنگ در کورهاز پودر شدن زغال یصنعت یهاجوش -سوم گروه-

 

 هاخواص سبک دانه -2-3

سانگ داناه هاا از  تیافیعلات ک نیشودب به هم یم لیتشگ یسنگ یهفتادوپنج صدم از حجم بتن از دانه ها باًیتقر

مقاومات، مادول  ،ازش،یی، افت، کاارا ریاز اواص بتن قبل از سخت شدن، نظ یاریبراوردار استب بت یااص تیاهم

ها سبک دانه یمختلف برا یهانامهنیو آئ انداردهتتندب در است یمصالح سنگ یهاو دوام وابتطه به  مشخصه تهییا ست

ها را سابک داناه ASTM نامهنیبآئشودیها اشاره ماز آن یاند که در ادامه به برارا قائل شده ییهاتیو محدود فیتعار

 بکندیم میتقت ریبر اساس اندازه به دو نوع ز

 سبکدانه زری – 1

درصد آن از الک نماره چهاار عباور کناد و وزن  100تا  85که بتواند به مقدار  شودیاطالق م یهابه سنگ زدانهیر 

 بر مترمکعب باشدب لوگرمیک 1120از  ترنییآن پا یمخصوص اشک ظاهر

 دانه سبکدرشت -2

دانه سبک به بر مترمکعب باشدب معمو ً درشت لوگرمیک 880با تر از  دیدانه نبادرشت یمخصوص اشک ظاهر وزن

 :شودیم یبندطبقه ریدو اندازه ز

 متریلیم 19تا  5و  متریلیم 15تا  3دانه متوسط: درشت-الف

 [ب4] متریلیم 10تا  2.5: زیدانه ردرشت -ب

 

 انواع سبک دانه -2-4

پاژوهش موردبحاث و گرفتاه  نیادر ا یتایپرل بتن سابک نکهیهتتند، با توجه به ا یادیتنوع ز یها دارادانهسبک 

 بشودیپردااته م یتیبه بحث درباره سبک دانه پرل شتریعلت ب نیقرارگرفته است، به هم
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 Scoriaپا سنگ -1 -2-4

سنگ در اثر ورود مواد مذاب  نیاست که مورد مصرف بشر قرارگرفته استب ا یاسبک دانه نیتراز کهن یکیپا سنگ

 توانیها را مسبک دانه نیب رنگ ادیآیبه دست م عیو سرد شدن سر اهایو در هااچهیبه مخزن آب، مثل در یفشانآتش

 800تا  500حدود ها در دانهسنگ نیا یاشک ظاهر خصوصکردب وزن م افتیروشن  یو ااکتتر اهیس ره،یت یاقهوه

 کیب نزدرسدیم N/mm220پا به سنگ یداردب تاب فشار SiO2درصد وزنش  50بر مترمکعب هتتب تا  لوگرمیک

 [ب4] مکندیو کم آب م شوندیمناسب است و کم جمع م یبندقیعا یاست و برا یدرصد حجمش اال 70

 Vermiculite تیکولیورم -2 -2-4

 کایم هیکه در ظاهر شب یهایاز گروه کان یبخش ایو  میزیآبدار آهن و من یها کاتیلینوسیاز آلوم یگروه ینام عموم

نشان  تیکولیاز ورم یا( نمونه1-2و در شکل ) شود؛یسااته م تیو فلوگوپ تیوتیب یهایکان یاست و از هوازدگ

 شده استبداده

 

 

 
 [3]تیکولیورم -(1-2شکل )

 

 

استب  شدهلیمحبوس تشک یدرصد هوا 90از  تیکولیاستب سااتار ورم تیبه پرل هیمتورق شب یحرارت تیکولیورم

و عدم سوزش بودن،  بویب ،یدگیو نتبتاً نتوز )مقاوم در برابر آتش(، ضدپوس ییایمیبودن ازنظر ش یو انث یصوت قیعا

 یکم است و جمع شدگ یلیمقاومت ا یدارا شودیم هکه با آن ساات یاستب بتن تیکولیتوجه ورمقابل اتیاز اصوص

 یآلودگ یرا حاو تیکولیورم ر،یاا یهاهتتب در سال یعال اریبت یحرارت قیعا کنیول دهدیاز اود نشان م یادیز

 [ب3ب ]دانتتندیآزبتت م

 



 

 

 
 

 Pumice یپوکه سنگ معدن -2-4-3

بار  لاوگرمیک 900تاا  500با وزن مخصوص در حادود  یفشانآتش یاشهیهمانند کف از نوع ش یسنگ یپوکه معدن

 یدرصد حجمشان ااال 85بر مترمکعب هتت و تا  لوگرمیک 600تا  350 یمعدن یهاپوکه ییمترمکعب استب وزن فوا

هاا جداساازند، کمتار آب را از آن متاریلیم 0.1از  زتاریر یهااگار داناه مکناد،یدرصد وزنشاان آب م 50تا  30استب 

 شده استبنشان داده یاز پوکه سنگ معدن یا( نمونه2-2شکل )ب در مکندیم

 

 

 

 [3]یپوکه سنگ معدن -(2-2شکل )

 یبر مترمربع هتت و از پوکه سنگ معدن وتنین 5تا  2.5روزه آن  28 یبتن سبک با پوکه تاب فشار ییوزن فوا

  [ب3را نام برد ] سیپوم توانیم یمعدن یهاکمتر استفاده شودب از پوکه یهایبارگذار یبرا توانیم

 Fly Ash یخاکستر باد -2-4-4

بخاار مادرن در  یهااگینرم ااکتتر پودر شده سوات اسات کاه از ساوزاندن پاودر زغاال در د اریبت ماندهیاز باق

 [ب10بر مترمکعب استب ] لوگرمیک 1000ب وزن مخصوص آن حدود دیآ یبدست م هاروگاهین

 یگدازپوکه آهن -2-4-5

وزن مخصوص  یب داراشودیم دیتول ینیو روش ماش یاست که به دو روش جت آب یگدازشده آهنمنبتطسرباره 

 یدرصد حجمش اال 75بر مترمکعب که  لوگرمیک 650آن  ییبر مترمکعب هتتب وزن فوا لوگرمیک 1750تا  950

 [ب3است ]
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Abstract 

Research aim: nowadays by increasing dimensions of structures, engineers face with increasing weights 

of structures. It effects structures in several ways and makes designing challenges. The first danger of 

weight increasing in structures is addition of lateral forces. This impose very high hazard and due to 

resistance it, the designer must use heavy elements which makes growth in cost. So by researching to 

lighten, we can discount the earthquake damages. By using light elements in structures, engineers will 

able to rebate dead loads and lateral forces which leads to less financial and safety damagesب Since most 

structures are made of concrete or a mix of steel and concrete, so lightening the concrete will be very 

useful. Light concretes are insulators of thermal and sonic in addition of being lightب 

Research method:  In this text, structure of light perlite concrete has been studied and tried using perlite 

seeds obtain a low weight concrete with admissible strength and suitable density to use in structures 

as light concrete. Also we have used different additive materials to increase compressive resistance 

and decrease density of the concrete. In this text we have used 264 samples with different admixtures 

has been tested. Steam bath curing has been used for all samplesب 

Results: using micro silica more than 12 weight percent of concrete has no excellent effect on strength of 

concrete. 

Conclusion : using micro silica with super plasticizer increases pressure resistance of concrete . 
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