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 فصل اول

 و پیشینه تحقیق مقدمه

 

 مقدمه: -1-1

بتن مصالح ساختمانی است که از اختالط ماسه، شن، آب و سیمان بوجود می آید و به علت وجود 

دانه های غیر هم اندازه و غیر هم شکل دارای خواص متفاوت در جهات مختلف است و نمی توان آن را 

بتن دارای خاصیت ارتجاعی نمی باشد یعنی رابطه بین نیرو و مانند فوالد همگن و همسان در نظر گرفت. 

تغییر شکل در آن خطی نمی باشد، ولی با توجه به آئین نامه های موجود، بخصوص آئین نامه آمریکا 

(ACI) مقاومت نهایی بتن می باشد، در  45/0، می توان برای بتن نیز یک حد ارتجاعی در نظر گرفت که

نیرو و تغییر شکل را خطی فرض می کنند و قوانین ارتجاعی در مورد آن بکار می این محدوده رابطه بین 

 رود.

از مهمترین خواص بتن دارا بودن مقاومت های متفاوت در برابر کشش و فشار می باشد. مقاومت 

کششی بتن در مقابل مقاومت فشاری آن بسیار پایین بوده، بطوریکه در محاسبات و اجرای سازه ها، به 

وجه بتن را در نقش عضو کششی بکار نمی برند. بتن دارای مقاومت فشاری خوبی می باشد و بنا به هیچ 

. یکی ]3[تغییر می کند 3kg/m(400تا ) 3kg/m(100ترکیبات موجود در آن مقاومت بتن های معمولی بین )



 پ

ذیری و تغییر از خواص بسیار مهم بتن که موجب برتری استفاده آن نسبت به فوالد شده است انعطاف پ

شکل پذیری و دارا بودن حالت خمیری در حین مصرف می باشد، چرا که می تواند برخی از لحاظ حجمی 

تغییر شکل داده و به شکل قالب مربوط درآید و پس از گیرش، سفت و سخت شود. سازه های بتنی در 

ی است در ظرف مدت ساعت دوام می آورند )بدیه 24برابر آتش سوزی مقاومت خوبی دارند وحتی تا 

مذکور حتی بزرگترین آتش سوزی ها را می توان مهار کرد( در حالیکه سازه های فوالدی زمان بسیار 

 کوتاهتری در برابر آتش سوزی مقاومت می کنند.

نقطه جالب توجه این است که دو مصالح ساختمانی عرضه شده، یعنی بتن و فوالد، با هم سازگاری  

 .]3[ر سازه ها، ترکیب این دو نتایج بهتری را می دهد.بسیار خوبی داشته و د

 

 مواد تشکیل دهنده بتن -1-2

 درصد حجم بتن را تشکیل می دهد. 15تا  7سیمان: حدود  -1

 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد. 21تا  14آب:  -2

 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد. 75تا  60دانه های سنگی: حدود  -3

 هوا: -4

 درصد است. 30تا  0، 5ن حباب هوا، میزان حجم هوای موجود بین الف( در بتن بدو

 درصد است. 8الی  4ب( در بتن با حباب هوا، میزان حجم هوای موجود بین 

 

مواد مضاف مواد شیمیایی هستند که به میزان جزئی و به صورت درصدی  مواد مضاف: -5

 را در بتن ایجاد کنند. از وزن سیمان به مخلوط اضافه می شوند تا خواص مطلوب مورد نظر

 در حالت کلی بتن عمدتًا از دو قسمت تشکیل شده است:

 درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشکیل می شود. 75تا  60مصالح سنگی: حدود  -1

 درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می شود. 40تا  25خمیر سیمان: حدود  -2

 

 میزان آب در خمیر سیمان -1-2-1



 پ

)( با نسبت وزنی آب به سیمان میزان آب در بتن معموالً 
C

W  نشان داده می شود کهW  معرف وزن آب

معرف وزن سیمان است. به صورت یک اصل باید حتی المقدور، نسبت  Cو 
C

W  کم انتخاب شود. قسمتی

ات سیمان شده و در درصد وزنی سیمان(، جذب ذر 25از آب که در ساخت بتن مصرف می شود )حدود 

و250واکنش شیمیایی )هیدراسیون( به کار گرفته می شود. اما عماًل ساخت بتنی با 
C

W
  امکان پذیر

نیست، زیرا چنین بتنی به اندازه ای سفت است که کار کردن با آن میسر نیست به همین جهت باید 
C

W  را

به سهولت بتوان با بتن کار کرد. لذا  تا آنجا افزایش داد که
C

W  افزایش می دهند. اما باز  0، 6الی  0، 4را تا

هم در همین محدوده هرچه 
C

W  کمتر در نظر گرفته شود، بهتر خواهد بود، زیرا مازاد آب که در واکنش

تاً در بتن محبوس می شود و یا تبخیر شده و فضای خالی شیمیایی شرکت نمی کند، جا اشغال کرده و نهای

 ایجاد می کند، یعنی در هر حال از حجم مفید بتن می کاهد.

 بتن تازه -1-3

بتن تازه بتنی است که تازه ساخته شده و دارای خاصیت روانی یا پالستیسیته است. مهمترین مساله در 

 جه سهولت ریختن و کار کردن با بتن اطالق می شود.بتن تازه میزان کارایی آن است، که کارایی به در

 

 آزمایش و شرایط نگهداری  -1-4

افزایش مقاومت بتن ساخته شده با مصالح و نسبت های داده شده ، تحت شرایط مناسب ومطلوب، 

روزه مشخص می گردد. افزایش مقاومت بتن  28ماهها ادامه می یابد. لیکن در اکثر استانداردها مقاومت 

ته شده با انواع مختلف سیمان، بستگی به درجه حرارت و رطوبت در مدت عمل آوری دارد. درجه ساخ

حرارت باال سبب تسریع فعل و انفعال شیمیایی سیمان و آب شده و در نتیجه باعث افزایش سریعتر 

معینی بر مقاومت می گردد. برای انجام آزمایش مقاومت بتن، نمونه ها معموالً در آب و در درجه حرارت 

 قسمت سوم نگهداری می شوند. BS 1881طبق مشخصات 

 

 مراقبت از بتن )عمل آوری( -1-5



 پ

پس از ریختن بتن، با گذشت زمان، بتن تازه به بتن سخت شده تبدیل می شود. از زمان ریختن بتن تا 

ی رطوبت مسالهمراقبت از بتن باید به دو  مرحله سخت شدن آن، باید از بتن نگهداری و مراقبت نمود. در

نیاز است و  %80عمل آوری بتن، به رطوبتی حداقل معادل رجه حرارت مناسب توجه کرد. برای کافی و د

باشد، مناسب خواهد بود. بهترین درجه حرارت برای نگهداری بتن در حدود  %100اگراین رطوبت در حد 

روز است، یعنی 7ت پیشنهاد شده درجه سانتی گراد است. حداقل زمانی که برای بتن عادی جهت مراقب 13

 نگهداری شود. %80شبانه روز باید بتن در دمای مناسب و رطوبت حداقل  7در طول مدت زمان 

 

 طبقه بندی بتن بر مبنای وزن مخصوص -1-6

 از نظر وزن مخصوص بتن را به صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:

 بتن سبک وزن -1

 بتن میان وزن -2

 بتن سنگین وزن -3

 یی بتن بستگی به روش ساخت و وزن فضایی سنگدانه آن دارد. بتن را در سه وزن می سازند: وزن فضا

 ، برای گرمابندی وجا پر کردن و بارگذاری کم.1600تا  3kg/m 300بتن سبک وزن با وزن فضایی  -

 برای بارگذاری استاندارد 2800تا  3kg/m 1800بتن میان وزن، با وزن فضایی  -

با توجه به اینکه . ]5[5000تا  3kg/m 3000ساختمانهای ویژه با وزن فضایی  بتن سنگین وزن، برای -

موضوع حاضر در رابطه با بتن سبک وزن است، در ادامه از بین انواع بتن های ذکر شده، به بررسی بتن 

 های سبک پرداخته می شود.

 

 طبقه بندی بتن سبک بر مبنای ساختار آن -1-7

دن بتن و تولید بتن سبک به کار گرفته شده است که می توان عمومی روشهای گوناگونی برای سبک کر

 ترین آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف( دسته اول بتن هایی هستند که در حین ساخت آن ها با ایجاد کف یا حباب گاز، حباب ها و 

بتن » یا « تن اسفنجیب»سنگدانه ایجاد می گردد که اصطالحًا  -منافذی در خمیر سیمان یا در مالت سیمان

نامیده می شود. این منافذ باید به وضوح از منافذ بسیارریز بتن با حباب هوا « بتن منفذدار» یا « متخلخل



 پ

تمیز داده شوند. حباب های مورد نظر یا از طریق مواد کف زا در حین اختالط تولید شده و یا به صورت 

اد واکنش زایی مانند پودر آلومینیوم به بتن تازه تولید می کف آماده به مخلوط اضافه شود و یا با افزودن مو

 .]5[شود. واکنش این مواد باعث ایجاد گاز در بتن و در نتیجه سبک شدن ماتریس سیمان آن می شود

ب( دسته دوم بتن هایی هستند که با حذف ریزدانه )ماسه( از ساختار آنها ساخته می شوند بطوریکه 

وجود می آید و دانه های درشت با خمیر سیمان به یکدیگر می چسبند، که منافذ متعددی بین ذرات ب

نامیده می شود. در ساخت این نوع بتن هم از سنگدانه « بتن با ساختار باز»یا « بتن بدون ریزدانه»اصطالحاً 

های طبیعی و هم از سبکدانه می توان استفاده کرد. این بتن ها برای مصارفی چون زهکش ویا پرکننده 

قرار  3kg/m(1500تا ) 3kg/m( 700های سبک بکار می روند.وزن مخصوص این بتن ها عمدتاً در محدوده)

 .]4[می گیرد

پ(دسته سوم بتن هایی هستند که با استفاده از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهری کم، 

ه از سنگدانه های کردن از طریق استفاد بجای سنگدانه های معمولی ساخته می شوند و در واقع سبک

نامیده می شوند. بتن های سبکدانه معمواًل بر اساس « بتن سبکدانه»سبک صورت می گیرد که اصطالحًا 

که سبکدانه مورد استفاده در آن دانه « بتن سبک پرلیتی» نوع سبکدانه به کار رفته شناخته می شوند، مانند 

بکدانه استفاده شده در آن دانه های سبک منبسط که س« بتن سبک لیکا»است، و یا « Perlite»های پرلیت 

 .نامیده می شوند« LECA» هستند که اصطالحاً لیکا « Light Expanded Clay Aggregate»شده رس 

 

 طبقه بندی بتن های سبک بر مبنای مقاومت -1-8

ه دسته طبقه عالوه بر طبقه بندی بتن سبک از نظر ساختار، این بتن ها بر مبنای کاربری و مقاومت در س

 بندی می شوند که عبارتند از:

  (Insulating Light Weight Concrete)الف(بتن سبک غیر سازه ای یا بتن سبک عایق بندی 

 ب( بتن سبک نیمه سازه ای یا بتن سبک با مقاومت متوسط

  (Structural Light Weight Concrete)پ( بتن سبک سازه ای )ساختمانی( 

ربر ساختمانی، بتن مصرفی در دیوارهای غیر باربر، بتن عایق حرارتی و غیره تمایز بین بتن های سبک با

به تنهایی به بتن هایی اطالق می شد که دارای بافت ریز « بتن سبک بار ساختمان»وجود دارد. در گذشته 

بندی  و مصالح سبک وزن بودند، ولیکن از آنجائیکه امروزه همیشه این موارد صحت ندارد ترجیحاً طبقه
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 C330-77 ASTMبتن سبک باربر طبق حداقل مقاومت فشاری انجام می گیرد. برای مثال طبق استاندارد 

چنین در نظر گرفته شده است که بتن سبک باید دارای مقاومت فشاری )بر مبنای نمونه های استوانه ای 

نین بتنی در حالت نباشد. وزن مخصوص چ MPa 17روز( کمتر از   28استاندارد آزمایش شده پس از 

است. بتن  3kg/m( 1800و) 3kg/m(1400تجاوز نماید که معمواًل بین ) 3kg/m(1850خشک نباید از )

می  MPa 7و  0، 7و مقاومتی بین  3kg/m 800مخصوص عایقکاری معموالً دارای وزن مخصوصی کمتر از 

 باشد.

 

  (Insulating Light Weight Concrete)بتن سبک غیر سازه ای یا عایق بندی  -1-8-1

مگا پاسگال در رده بتن های سبک غیر سازه ای طبقه بندی می  7بتن های سبک با مقاومت کمتر از   

شوند این نوع بتن می تواند در ترکیب با موارد دیگر در دیوار، کف و سیستم های مختلف سقف مورد 

وجب افزایش وزن بتن و مقاومت آن می قرار گیرد. اضافه کردن ریزدانه هایی با وزن معمولی، م استفاده

شود، لیکن به منظور حصول خواص عایق بندی حرارتی )ضریب انتقال حرارت کم(، حداکثر وزن 

 .]5[لوگرم در متر مکعب محدود می گرددکی 800مخصوص به 

 

  (Structural Light Weight Concrete)بتن سبک سازه ای  -1-8-2

ولید بتن سبک تعاریف مختلفی در رابطه با بتن سبک سازه ای ارائه آیین نامه های موجود در زمینه ت

 داده اند و بهترین تعریفی که اکثر آنها را پوشش بدهد به قرار ذیل می باشد:

و  3kg/m(1840تا ) 3kg/m(1440به بتن سبک، سازه ای گفته می شود که دارای وزن مخصوص بین )

باشد، و از آنجایی که هر چقدر بتن سبکتر گردد شکل  Psi 2500و یا  MPa 17مقاومت فشاری باالی 

پذیری آن نیز کاهش می یابد، برای بتن سبک سازه ای مقدار حداقل وزن مخصوص در نظر گرفته می 

 شود.

اکثر بتن های سبک سازه ای از خانواده بتن های سبکدانه می باشند که در آن برای کاهش وزن 

فاده شده است. به این دلیل بعضاً از عبارات بتن سبکدانه و بتن مخصوص بتن از سنگدانه های سبک است

سبک سازه ای برای بیان یک مفهوم استفاده می شود. سنگدانه هایی که این شرایط را عموماً برآورده می 

  .برای ساخت بتن سبک سازه ای مورد استفاده قرار می گیرند ASTM C330کنند و طبق استاندارد 



 پ

 

 نیمه سازه ایبتن سبک  -1-8-3

کاربرد این بتن معمواًل در بلوک های مجوف بتن، کف سازیها و موارد مشابه است. بتن های سبک 

موجود در این طبقه عمدتاً از نوع بتن های سبک دانه و بتن های با ساختار باز می باشند. به عبارت دیگر 

طبیعی یا  سبک از سنگدانه های برای کاهش چگالی بتن، یا ریزدانه از مخلوط بتن حذف می شود و یا

مگاپاسگال  17تا  7مصنوعی برای سبک سازی مخلوط استفاده می گردد. مقاومت فشاری این نوع بتن از 

تغییر می کند. کاربرد مواد افزودنی نظیر تسریع کننده ها و روان کننده ها می تواند در تغییر مقاومت بتن 

 .]5[از روش های مذکور موثر باشد های ساخته شده با سنگدانه های تولید شده

 

 مزایای کاربرد بتن سبک -1-9

در کارهای ساختمانی بتنی، وزن خود بتن قسمت عمده ای از کل بار وارده بر سازه را تشکیل می دهد 

و لذا مسلماً امتیازات قابل توجهی در کاهش وزن آن وجود خواهد داشت. امروژه اکثر ساختمانها در شهرها 

ت فلزی یا بتنی هستند به عبارت دیگر در این ساختمانها، دیوار باربر که وزن سقف اعم از بار دارای اسکل

مرده و زنده را تحمل کند وجود ندارد. این امر باعث می شود که از دیوارهای جدا کننده انتظار تحمل 

مل کنند و اگر مقاومت مقاومت فشاری باال را نداشته باشیم. در واقع اگر این دیوارها فقط وزن خود را تح

کیلوگرم بر سانتی متر مربع را داشته باشند کافی است. اگر یک سازه تحت اثر  30تا  20فشاری حدود 

باشد نیروی وارد بر آن طبق قانون  m، )شتاب حرکت زلزله( قرار گیرد، و جرم سازه برابر با Aشتاب زمین 

تبع آن کاهش بار مرده بطور مستقیم باعث کاهش است. پس کاهش وزن ساختمان و به  F=m.Aنیوتن برابر 

 نیروهای لرزه ای وارد بر سازه می گردد.
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Abstract: Concrete is one of the most important materials which produced from 

proportional mixture of cement, aggregates, water and admixtures. Concrete has large 

compressive strength but the large amount of that’s weight produce problems in big 

buildings. Hence replacing aggregates with lightweight aggregates can solved that 

problem. Other problems that can occur is vibration of concrete. In cases such as 

foundation of bridges, bottom columns of skyscrapers and … vibration is impossible. To 

solve this problem we can use self-compacting concrete in that occur perfect compacting 

and casting velocity is increase. These concretes produce with superplasticizier and other 

admixtures. In this research the effect of microsilica and nanosilica  on the rheological 

properties of fresh concrete and mechanical properties of hardened concrete produced by 

leca and perlite aggregates are considered. Self-compacting concrete testes carried out on 

fresh concrete and then cube samples were prepared then compressive strength test 

carried out. Conclusion of rheological and mechanical tests and specific weight  are 

available in corresponding tables and figures.              

 

 

 


