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 چکیده

باتوجه به اینکه قسمت  .بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی از اهمیت به خصوصی نزد مهندسین ساختمان برخوردار است

 درنتیجه کاهش وزن آن باعث کاهش نیروی زلزله میگردد. ،اعظم وزن مرده ساختمان مربوط به اسکلت آن می باشد

می باشد که همراه با کاهش وزن مقاومت باالیی از خود نشان می دهد در  یکی از راه های کاهش وزن استفاده از بتن سبک پرمقاومت

پرداخته شده است که نشان می  وترکیب اسکوریا  باگرانیت ریاواسکمت فشاری وکششی بتن سبکدانه لیکا،این پژوهش به بررسی مقاو

یافت .نسبت مقاومت باال به  دست 11*11مکعبیدر نمونه های  40mpa  بتن سبکدانه با مقاومت باالی دهد با طرح مخلوط ویژه، 

 چگالی پایین بیان گر آن است که رفتار سازه ای مناسب تری در برابر زلزله نشان می دهد.

 سبک دانه،سبک سازی،سبکدانه لیکا،بتن سبککلمات کلیدی: 

 

 

 

  مقدمه .1 

نشان داد  تکومبینوشچنو و و یها  یصورت گرفته است. بررس یساختن بتن سبک سازه ا یبرا یادیز یکنون تالش هاتا

 یتوان مقاومت یم مانیوزن س %01تا سیلیکروسیو م مانیمنبسط شده با مصرف س یسیلیس یکه با استفاده از سبکدانه ها

توان با دانه ها  یوازکان نشان دادند که ماسر،یز،یآت،یهی[ ک1].افتیدست kg/m31681با وزن مخصوص   MPa5107معادل

توان به مقاومت  ین،میگزیبه صورت جا سیلیکروسیاستفاده از م مانیس یوزن%11و مانیسkg/m3071 س،یپوم-بازالت ی

با استفاده [  مالهوترا 1].افتیماه دست . تبعد از گذش kg/m31601در حدود خشک  با وزن مخصوصMPa0.06   یفشار

 [2].فتدست یا kg/m30111 با چگالی 70MPaبه مقاومت فشاری یکساله  .از سنگدانه لیکا وسیمان پرتلند نوع 
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تری در برابر زلزله نشان می  تری برخوردار باشد رفتار مناسبپایین سازه ای که ازنسبت مقاومت باال به چگالی 

 گالی باال ببریم می توان سازه ای مقاوم تر در برابر زلزله طراحی نماییم.دهد،بنابراین اگر مقاومت بتن را همراه با کاهش چ

500kg/mبرای رسیدن به مقاومت باالتر از نسبت آب به سیمان پایین همراه در این مقاله
3
سیمان استفاده گردیدو برای   

سه  که این،است پرداخته شده همراه با پودر سنگ اسکوریا  باگرانیت سنگدانه لیکا،اسکوریا وترکیب  تیپسه  از کاهش چگالی 

 .ومورد بررسی قرار گرفت طرح به روش صحیح وخطا انتخاب 1.تیپ سنگدانه به صورت تجربی از بین 

 لح مصرفیمصا .2

 سیمان -2-1

کارخانه سیمان شهرکرد میباشد.که در تمامی طرح مخلوط ها  707سیمان پرتلند تیپ یک ها سیمان مصرفی در آزمایش

500kg/mبه مقدار 
3
 استفاده گردید..10آب به سیمان و بانسبت   

 

 آب-2-2   

 آب مورد استفاده آب مقطر خالص می باشد.

 

 مصالح سنگی-2-3

 

پودر سبکدانه لیکا،ماسه سیلیسی، سنگدانه گرانیتی،اسکوریا وپودر سنگ  می باشد.مصالح مصرفی مورد استفاده در آزمایش ها،

 % می باشد 81میکرون آن 57درصد بوده ومیزان رد شده از الک 81سنگ مورد استفاده از جنس کربنات کلسیم با خلوص 

 

 افزودنی-2-4

 

 1100kg/mفوق روان کننده مورد استفاده از نوع پلی کربوکسیالت باجرم مخصوص 
ومیزان ASTM-c494مطابق با استاندارد 3

 استفاده گردید.درصد مقدار سیمان  106مصرف

 طرح مخلوط .3

500kg/m،مقدار   .10در طرح مخلوط های  این آزمایش از نسبت آب به سیمان 
3
درصد وزن سیمان از فوق 106سیمان و   

 .تا 1به شرح جداول برای ساخت سی لیتر بتن  روان کننده پلی کربوکسیالت به صورت ثابت  ومشترک سه تیپ سنگدانه 

 استفاده گردید.

طرح انتخاب گردید. به  1.به صورت تجربی و روش صحیح وخطا از بین  درآزمایش ها نگدانه مورد استفادهسه تیپ س

 بیانگر سنگدانه گذشته از الک نمره باالتر ومانده بر روی الک نمره پایین تر در جدول می باشد. .تا1نحوی که اعداد در جداول 

 

 تیپ سنگدانه شماره یک -1جدول 

 ردیف سنگدانه مصرفی گذشته از الکشماره  grمقدار 

 1 لیکا 1/0اینچ  800

 2 لیکا اینچ 3/8 3200
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 3 لیکا 4 4000

 4 لیکا 16 6000

 5 سیلیسی ماسه 30 5800

 6 لیکا 50 9000

 7 لیکا 70 5500

 8 لیکا 100 2500

 9 پودر سنگ 200 1000
 

 تیپ سنگدانه شماره دو -0جدول 

 ردیف سنگدانه مصرفی گذشته از شماره الک grمقدار 

 1 اسکریا 1/0اینچ  850

 2 اسکریا اینچ 3/8 3000

 3 اسکریا 4 3800

 4 اسکریا 16 4000

 5 سیلیسیماسه  30 5000

 6 اسکریا 50 6500

 7 اسکریا 70 4800

 8 اسکریا 100 2000

 9 پودر سنگ 200 750
 

 

 

 تیپ سنگدانه شماره سه -.جدول 

 ردیف سنگدانه مصرفی گذشته از الک شماره grمقدار 

 1 گرانیت 1/0اینچ  900

 2 گرانیت اینچ 3/8 3500

 3 اسکریا 4 2950

 4 اسکریا 16 3800

 5 سیلیسیماسه  30 4650

 6 اسکریا 50 6200

 7 اسکریا 70 395

 8 اسکریا 100 185

 9 پودر سنگ 200 80
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 ساخت و عمل آوری .4

نمونه 9و برای آزمایش مقاومت فشاری11*11نمونه مکعبی  9سی لیتر بتن ساخت شد وسپس به صورت برای هر طرح 

  برای آزمایش کشش غیر مستقیم تهیه گردید.11*01استوانه ای  

 استفاده شد.درجه سانتیگراد07حوضچه آب دمای نمومه ها،ازعمل آوری  برای

  
 

 نتایج بدست  آمده .5

روزتوسط جک بتن  5،06،91آن ها را برای عمل آوری بهتر در حوضچه آب قرار داده و در سنین  ،بعد از ساخت نمونه

برای مقاومت کششی به روش غیر    ASTM C293-79برای مقاومت فشاری واستاندارد   ISIRI 3206شکن طبق استاندارد

 اشد.قابل مشاهده می ب 7-0که نتایج آن در جداول  مورد آزمایش قرار دادیممستقیم 

 

 (Mpa)مقاومت فشاری نمونه ها  -0جدول 

 سن نمونه 1تیپ 0تیپ .تیپ

 روز 5 07 05 7.

 روز 06 01 01 71

 روز 91 00 08 81

 

 

 (Mpa)نمونه ها  مقاومت کششی به روش غیر مستقیممقاومت  -5جدول 

 سن نمونه 1تیپ 0تیپ .تیپ

 روز 5 2.7 3 4.2

 روز 06 4 5.3 6.1

 روز 09 5.5 6 7.2

 

 گیری نتیجه.5

 

به کمک  .10باتوجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت می توان با استفاده ازسبکدانه و نسبت آب به سیمان 

 رسید. 07Mpaبه مقاومت حدود  711فوق روان کننده  وعیار سیمان 

پیشنهاد میگردد مقداری از درشت دانه ها را با سنگدانه های پرمقاومت  Mpa 71در صورت نیاز به مقاومت باالتر ا از 

 جایگزین نمود.

با توجه به چگالی پایین ومقاومت باالی بتن های ساخته شده با طرح مخلوط های فوق می توان پیشنهاد نمود در سازه 

  های ساخته شده با آن رفتار بسیار مناسبی در برابر زلزله از خود نشان دهد. 
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