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  1386، يکشماره ، نوزدهمسال                  نشريه دانشكده مهندسي 

  �، پودر سنگ و ميكروسيليس، پودر سنگ و ميكروسيليس، پودر سنگ و ميكروسيليس، پودر سنگ و ميكروسيليسي سبكي سبكي سبكي سبكهاهاهاها    ساخت بتن سبك با مقاومت باال با استفاده از دانهساخت بتن سبك با مقاومت باال با استفاده از دانهساخت بتن سبك با مقاومت باال با استفاده از دانهساخت بتن سبك با مقاومت باال با استفاده از دانه

 )ت پژوهشيشياددا(

  )3(پيام شفيق             )2( نسيد باقر حسينيا           )1( بيگي حسينعليمرتضي 

ي رس ها ن از دانهآ كاهش وزن كه براي ي اختالط بتن سبك سازه اي با مقاومت باالها منظور تعيين نسبته تحقيقي است باين مقاله   چكيده
ي معدني و ها دستيابي به بتني با مقاومت باال از افزودني برای. ، استفاده شده استشود ميتوليد  تصنع توسطكه در ايران ) ليكا(منبسط شده 

ي اجرايي ها نظر داشتن جنبه با در .شدو افزايش مقاومت فشاري استفاده  همچنين از پودر سنگ به منظور كاهش تخلخل .يدشيميايي استفاده گرد
، مقدار سيمان و پودر بتن كل حجم دري سبك ها دانه مقدار، ينسبت آب به مصالح سيمان: ي مختلف عبارتند ازها يرها در طرحاين نوع از بتن، متغ

 ري ساخته شده دها نمونه .گرفت ها انجام مقاومت خمشي بر روي نمونهغير مستقيم و  يمقاومت فشاري، مقاومت كششي ها ايشآزم .سنگ
، از هر ها بتن اين گونهمقاومت فشاري  عمل آوري بر تأثيربررسي برای . تا روز آزمايش در زير آب قرار گرفتند بتن دانشگاه مازندران آزمايشگاه
بتن سبك سازه اي در ، ي سبك ليكاها استفاده از دانه با توان  ميدهد كه  نتايج اين پژوهش نشان مي .ر هواي آزاد قرار گرفتندد زني ييها نمونه طرح 

 همچنين .مگا پاسگال دست يافت 71تا  34مكعب با مقاومت فشاري مكعبي از  كيلوگرم برمتر 1965 –  1610خشك محدودة وزن  مخصوص
      .است قابل مالحظه بتن دانه سبك ليكا بهبود خواص مكانيكي سنگ در نقش پودرمالحظه گرديد كه 

 ، پودر سنگ)ليكا(وزن مخصوص، دانه سبك رس منبسط شده  ،فشاريمقاومت ، بتن سبك   يكليد يها واژه

  

Construction of Light Weight Concrete by using Light Weight Aggregates, Stone Powder and 
Micro Silica  

M.H.A. Beygi          S.B. Hosseinian          P. Shafigh 

Abstract This article is an investigation to determine mixture proportion of high strength structural light 
weight concrete in order to reduce the weight of concrete by using expanded aggregate clay (Leca), which in 
Iran is produced by industry. In order to reach to high strength concrete mineral and chemical admixtures 
additives have been used. Also stone powder has been used to reduce porosity and to increase compressive 
strength. Regarding the performance of this type of concrete, the variables in different mix designs are as 
follow: The ratio of water to cementitious materials, the amount of light weight aggregate to the total volume 
of concrete, the amount of cement and stone powder. Test for compressive strength, indirect tensile strength 
and flexural strength were carried out on the specimens. The specimens made in the concrete laboratory of 
Mazandaran University were kept under the water. In order to investigate the effect of curing on the 
compressive strength of these types of concrete from each mix design some specimens were kept in the open 
air. The results of this research show that by using light weight aggregate (Leca) it is possible to reach to a 

light weight structural concrete with dry unit weight of 1610 – 1965 3m/kg with cube compressive strength 

of 34 to 71 MPa. Also, it has been observed the role of stone powder for the improvement of mechanical 
properties of concrete with light weight aggregate is very important.     

Key Words Light Weight Concrete, Compressive Strength, Unit Weight, Light Weight Expanded 
Aggregate Clay (Leca), Stone Powder 

 

                                         
  .به دفتر نشريه رسيده است 11/2/85و نسخه نهايي آن در تاريخ   1/4/83اريخ در ت  نسخه اوليه مقاله �

 دانشکده عمران  ،بابل يروانينوش يو مهندس يفن يمجتمع آموزش عال ،استاديار دانشگاه مازندران) 1(

  دانشکده عمران ،بابل يروانينوش يو مهندس يفن يمجتمع آموزش عال ،استاديار دانشگاه مازندران) 2(

 آمل - عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي شمال ) 3(
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  مقدمه 
، ها يكي از مشكالت مهم در طراحي و اجراي ساختمان 

بتنـي،   ي بـزرگ هـا  پل ي مرتفع وها بخصوص ساختمان
 از ايـن رو . ر رفته در آن استوزن مرده قابل توجه بكا

درصــورت اســتفاده از بــتن ســبكي كــه داراي خــواص 
 توان  ميمكانيكي مطلوب باشد، امتيازات قابل توجهي را 

 ،به دست آورد كه از جملـه آن كـاهش مقـاطع در تيـر    
نهايت به اقتصـادي شـدن    در است که، دال و پي ستون

  . طرح منجر خواهد شد

بتن سـبك  رای ساختن بي زيادي ها تاكنون تالش  

 و ي نوشـچنو هـا  بررسـي . سازه اي صورت گرفته است

ي هــا ويتكومـب نشــان داد كـه بــا اسـتفاده از ســبكدانه   

 kg/m3سيليسي منبسط شده با مصرف سيمان تا 
و  520

بـه مقـاومتي    توان  ميزن سيمان و% 20يكروسيليس تا م

kg/m3 بــا وزن مخصــوص MPa 5/70 لمعــاد
1860 

وازكان نشـان دادنـد    ،، ياسرآتيز ،يكيه .[1]دست يافت 

 kg/m3پـوميس،   –ي بازالـت  هـا  با دانه توان  ميكه 
450 

بـه  وزني سيمان استفاده از ميكروسيليس % 10يمان و س

 MPaبـه مقاومـت فشـاري     تـوان   مي ،جايگزين صورت

ــا وزن مخصــوص خشــك در حــدود 8/43  kg/m3  ب

تحقيقـات   . [2]دست يافت ماه 3عد از گذشت ب 1820

، آگنسيني و مورايس نشان داد كه با اسـتفاده  روسيگنولو

 28به مقاومت فشاري  توان  ميبرزيلی ي سبك ها از دانه

با وزن مخصـوص خشـك در    MPa 6/53روزه معادل 

kg/m3 د حـدو 
مـالهوترا نيـز    .[3]سـت يافـت   د 1605

ي سنگ رسـي منبسـط   ها توانست با استفاده از سنگدانه

 365در  MPa70 ت فشاري شده به بتن سبكي با مقاوم

ــوص   ــه داراي وزن مخص  kg/m3 روز ك
ــ 2000 وده ب

رسيد كه بهترين نسبت دست يابد و به اين نتيجه  ،است

آيد كه از مواد سيماني بـه   مي به دست، هنگامي اختالط

  kg/m3ميــزان 
ــوع  500 ــق  IIIمتشــكل از ســيمان ن طب

، خاكستر بادي و آمريکای برای آزمايش مصالحاستاندارد

   .[4]حلول ميكروسيليس استفاده گردد م

بـا   اين پژوهش هدف آن بوده اسـت كـه اوالً   در  

بتوان به يك  سبکي رس منبسط شده ها استفاده از دانه

 ،بتن با مقاومت سازه اي مناسب كه كاربردي نيـز باشـد  

افزايش بهبود خـواص   بر مؤثرثانياً عوامل . دست يافت

عيار سيمان، نوع دانه  ، از جملهها بتن اين گونهمكانيكي 

، درصدهاي وزنـي مختلـف بكـارگيري آن    بندي ليكا و

، الح سيماني و اسـتفاده ازپـودر سـنگ   نسبت آب به مص

نـوع   تـأثير  يبررس خاطربه  .ند ا مورد بررسي قرار گرفته

نمونــه  5 هرطــرح عمــل آوري برمقاومــت فشــاري، از

ي مشابه موجـود در آب  ها هوا با نمونه فشاري مانده در

 . مورد مقايسه قرار گرفته اند
 

  جزئيات آزمايش
ي صورت گرفته درباره نـوع سـيمان نشـان    ها پژوهش  

هـم   ،IIكه بتن سبك ساخته شده با سيمان نوع  دهد مي

در سنين پايين و هم در سنين زياد نسبت به سيمان نوع 

I    ــزايش ــت و اف ــاالتري اس ــاري ب ــت فش داراي مقاوم

در ايـن   . [4]سـت  ا 6MPaمقاومت فشـاري در حـدود   

كــه داراي وزن  II  نــوعتحقيــق نيــز از ســيمان پرتلنــد 

ســطح مخصــوص بــروش    و kg/m3 3150مخصــوص 

ــين  ــده اســت m2/gr 306/0 (Blain)بل . اســتفاده گردي

دقيقه و گيـرش ثانويـه آن    175گيرش اوليه اين سيمان 

  روزه معادل 3مقاومت فشاري داراي . دقيقه است 230

MPa  4/17،7 روزه MPa 4/21  روزه  28وMPa 

  . باشد مي 1/34
ميكروسيليس استفاده شده در اين پژوهش توليـد    

كارخانجــات فروســيليس ايــران اســت كــه داراي وزن  
 .باشـد  مي m2/gr 2/20و بلين  kg/m3 2200مخصوص

ــدني در    ــي مع ــن افزودن ــتفاده از اي ــدار اس ــداقل مق ح
درصد وزن سيمان و بـه صـورت    10تحقيقات گذشته 

مالحظات اقتصادي از  خاطركه به  باشد زين آن ميجايگ
بدون حل كردن در آب و  ،ها اين مقدار در طرح اختالط
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. خشك، به مخلوط بـتن اضـافه شـده اسـت     به صورت
  .آمده است )1(جدول ر يز شيميايي آن دآنال
  

  هاي ليكا دانه آناليز شيميايي سيمان، ميكروسيليس و  1جدول 

  پودر 

  سنگ
 يسميكروسيل  ليكا

  سيمان 

پرتلند 

  2نوع 

تركيب 

  شيميايي

  اكسيد سيليم   22- 4/96  05/66  50/0
  اكسيد آهن   2/3  87/0  10/7  - 
  اكسيدآلومينويم   44/4  32/1  57/16  50/0
  اكسيد كلسيم   92/64  49/0  46/2  4/55
  اكسيد منيزيم   42/1  97/0  99/1  0/0
  اكسيد سديم   27/0  31/0  69/0  - 
  اكسيد پتاسيم   58/0  01/1  69/2  - 
  اكسيد فسفر  -   16/0  21/0  - 
  اكسيد گوگرد  67/1  1/0  03/0  - 
  ساير اكسيدها   3/1  -   84/0  - 
 كلر   -   -   -   02/0

 شدن  سرخ  افت  -   -   -   13/43

  

 )1(جدول  آناليز شيميايي آن در ليكا كه يها دانه  

ــده ده ورآ ــتش ــاك رس د  ،اس ــرارت دادن خ ــا ح ر ب

ـ  دمـاي  ي متحـرك در ها كوره تهيـه    oC 1100االتر از ب

 و سطح زبر داراي شكل نسبتاً گرد وها  اين دانه .شود مي

ي مختلـف قابـل توليـد    هـا  ناهموار هستند و در انـدازه 

داراي بافت اسفنجي سـياه رنـگ    ها داخل دانه. باشند مي

ايـن  . درصد فضاي آن خالي اسـت  88 تا 73است كه 

ي هـا  ژگـي ايجاد وي سبب ها ميزان فضاي خالي بين دانه

، هـدايت حرارتـي پـايين، افـت     مهمي چـون وزن كـم  

پوشـش  . گردد ميصوتي، مقاومت در برابر آتش و غيره 

ميكرون است و قابليـت   100تا  50خارجي آن به قطر 

رنگ . جذب آب كمتري نسبت به بافت درون دانه دارد

آن وابستگي زيادي به ماده معدني، روش و كيفيت توليد 

ايـن  . قهـوه اي اسـت   اخرايـي و  دارد و اغلب به رنـگ 

ـ   ،دانهريز يها در اندازه ها دانه ه درشت دانه و مخلـوط ب

 880 ،1120خشـک   مخصـوص  وزن نهبيشي ب باترتي

سـبک  ساخت بتن  يلوگرم بر متر مکعب براکي 1040و

  ق ازدر ايـن تحقـ   ].5[رندگي ميباربر مورد استفاده قرار 

ه جذب آب زدانه استفاده شده است کري يليکا يها دانه

   .درصد بوده است 29و  5/13آن  ساعته 72و  5/0

كـه   بـوده  اي ماسه مورد استفاده  از نوع رودخانه  

و اســت  3مــدول نرمــي  و 70 يارزش ماســه ا داراي

آمريکا برای آزمايش مصالح بندي آن مطابق استاندارد دانه

، هـا  دركليه طرح فوق روان كننده مورد استفاده. باشد مي

  . نفتالين فرم آلدئيد بوده است فوناتاز نوع سول
  

  .ي آزمـايش هـا  و مقـادير اجـزاء مخلـوط    ها نسبت

ي ليكا به علت سبكي، تمايـل بـه جـدا شـدن از     ها دانه

ساير اجزاء مخلوط بتن را دارند و هر چه اسالمپ بـتن  

براي رفـع   .بيشتر خواهد بود يشبيشتر باشد امكان جدا

مراه بـا فـوق روان   توان از ميكروسيليس ه مياين مورد 

 .افزايش داد نيز كننده مناسب استفاده كرد و قوام بتن را

 بـه صـورت   از ده درصد ميكروسـيليس  ها دركليه طرح

براي دست يـابي بـه    د وگردي استفاده مانسي جايگزين

رواني مناسب، از درصدهاي مختلف فـوق روان كننـده   

 8وزني براي  به صورتي اختالط ها نسبت. شد استفاده

 2در جـدول   كار گرفته شده در اين مطالعـه ه خلوط بم

كليـه شـرايط    3و  2 ،1ي ها در طرح .استشده ده ورآ

. ي ليكا استها دانهاندازه  يكسان بوده و تنها تفاوت در

درصـد از وزن   35ي ليكـا  هـا  كـه دانـه   ها در اين طرح

دهند از دانه  ميرا تشكيل ) ماسه + ليكا (مصالح سنگي 

 1-2 ،2-4 ي با قطرها از دانه ه ترتيبببندي گسسته و 

 5 و 4درطـرح  . متر استفاده شده است ميلي 5/0 -1 و

دست يابي به مقاومت باالتر، از آب كمتر و سيمان برای 

 30 ي ليكا،ها بيشتري استفاده شده است ضمن آنكه دانه

ــت    ــكيل داده اس ــنگي را تش ــالح س ــد وزن مص   . درص

بـا دانـه     6شـماره   طرح باالترين ميزان عيار سيمان در

  مورد  mm 4يمم قطرماکزبندي ليكا  از نوع پيوسته با 
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  (kg/m3)ي مكعبي ها و وزن مخصوص نمونه (kg)ي آزمايشي دريك مترمكعب بتن ها  اجزاء مخلوط   2جدول 

  

  (mm)ي سبك ليكا ها دانه  روزه 28وزن مخصوص 

گ
سن

ر 
ود

پ
  

ن   ماسه
 بت

ت
اف

)
تر

يم
ميل

(  

)
س 

سلي
رو

يك
م

+
ان

يم
س

( 
ب

آ
   

  آب 
ده 

كنن
ن 

روا
ق 

فو
  

س 
سلي

و 
كر

مي
  

ان
يم

س
  

ره
ما
ش

 
رح
ط

 

 تر  خشك

2
5
/
0 - 

0
 

5/
0 -

2
5
/
0 

1 -
5/

0 

2 - 
1 

4 -
2 

13 ± 1610  29±   1658   -   -   -   -  6/355   -  4/660  40  4/0  200  9  50  450  1  

18 ±  
1653  23±  1700   -   -   -  6/355   -   -  4/660  50  4/0  200  9  50  450  2  

34 ± 1675  26 ±  1766   -   -  6/355   -   -   -  4/660  65  4/0  200  9  50  450  3  

36 ± 1727  26 ±  1769   -   -   -   -  9/273   -  1/639  250  32/0  176  11  55  495  4  

28 ± 1810  29±   1862   -   -   -  9/207   -  220  1/485  260  32/0  176  11  55  495  5  

39 ± 1759  23±  1810  8/11  4/16  1/42  8/128  1/35  180  8/434  250  32/0  192  9  60  540  6  

21 ± 1965  25±  1984  8/11  4/16  1/42  8/128  1/35  165  6/553  100  29/0  154  6/6  55  495  7  

29 ± 1720  24 ± 1757  7/15  9/21  1/56  7/171  8/46  165  5/474  75  35/0  192  6/6  55  495  8  

  

C :سيمان، sf :ميکروسيليس، sp :فوق روان کننده، w  :آب  

نيـز بـا هـدف     8 و 7ي هـا  طـرح . استفاده قرار گرفته اسـت 

ــداقل وزن      ــاري و ح ــت فش ــاالترين مقاوم ــه ب ــيدن ب رس

 ي ليكـا هـا  سـبك بـودن دانـه   . مخصوص طراحي شـده انـد  

هنگـام ويبـره كـردن،     ي هـوا در ها حباب شود كه موجب مي

ي هـا  طـرح  ن تـازه خـارج نشـوند و در   طور كامـل از بـت  ه ب

 ، مشــاهده گرديــد كــههــا آزمايشــي بعــد از شكســتن نمونــه

ي هوايي کـه بـا چشـم    ها عليرغم ويبره کردن مناسب حباب

  . بتن پراكنده اند طور يكنواخت دره ب ،شوند ميديده نيز 
ايجاد بافتي پيوسته تـر در بـتن و    برای از اين رو  

 5ي هـا  گ در طـرح سـن  كاهش تخلخل در آن، از پودر
   .استفاده شده است 8الي

ي هــا بــراي آزمــايش مقاومــت فشــاري از نمونــه  

براي آزمايش مقاومـت   ،mm 100*100*100 يمكعب

ي اسـتوانه اي بـه قطـر    هـا  قالب  مستقيم از كششي غير

mm 100  و ارتفاعmm 200 براي آزمايش مقاومت  و

 mm500*100*100  منشـوري  يهـا  خمشي از نمونه

، 7، 3، 1 هاي فشاري در سنين نمونه .استفاده شده است

نمونه مـورد آزمـايش    6براي هر سن  روز و 90و  28

 28هاي كششي و خمشي نيز در سن  نمونه. قرار گرفتند

 ها نمونه. نمونه آزمايش شدند 3روز و هر يك به تعداد 

محيط  آورده شده و در بيرونساعت از قالب  24بعد از 

درجـــه ســـانتيگراد تـــا روز  20 ± 2آب  زمايشـــگاه درآ

نـوع عمـل    تـأثير بررسـي   بـرای . آزمايش نگهداشته شده اند

بـراي هـر طـرح     هـا  مقاومت فشاري اين نـوع بـتن   آوري بر

 28مقاومـت فشـاري    آزمـايش  بـرای نمونه مكعبي  5تعداد 

ــت  ــا رطوب ــواي آزاد ب ــبي  روزه، در ه ــه  60 ±15نس درج

  .اند نگهداري شده
  

  يل نتايج آزمايش تحل

آمده  به دستنتايج مقاومت فشاري     .مقاومت فشاري

ي هـا  دهد كه با استفاده از دانـه  در اين پژوهش نشان مي

ي هـا  به مقاومـت  توان  مي) ليكا(سبك رس منبسط شده 

کـه بـدون    ييهـا  در نمونه. فشاري مطلوب دست يافت

خلـل و   هـا  پودر سنگ بوده اند بعد از شکسـتن نمونـه  

يي بـه وضـوح قابـل مشـاهده بـوده انـد امـا در        ها فرج

که در آنها از پودر سنگ اسـتفاده شـده بـود     ييها نمونه

Archive of SID

www.SID.ir



  131    پيام شفيق  - سيد باقر حسينيان - مرتضي حسينعلي بيگي 
 

 هـا  همچنين نمونـه . از آنها حذف گرديدند يتعداد زياد

بـا حـذف   . انـد  نيز بـوده  يمطلوبتر يسطح ظاهر يدارا

قابـل   به طـور نيز  يمقاومت فشار ها همين خلل و فرج

روند افزايش مقاومت فشاري  .افزايش يافت يا مالحظه

نشان داده شده  )1(شکلنسبت به زمان در  ها كليه طرح

  . است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روند توسعه مقاومت فشاري با زمان 1شكل 
  

شاهده م )2(كل كه در ش طوريه حالت اخير ب در  
افتـه  ، مقاومت فشاري كـاهش ي ها كليه طرح شود در مي
  .است درصد بوده 18تا  5اين كاهش بين  که 

هاي ليكا در مقاومـت فشـاري    بندي دانه تغيير دانه  
مشاهده  3تا  1ي ها كه در طرح طوريه ب ؛باشد ميمؤثر 
ها مقاومـت فشـاري افـزايش     شود با ريزتر شدن دانه مي
 mmبه mm  4-2ها از يابد و اين افزايش با تغيير دانه مي

درصد خواهـد   27و  20حدود  mm  1-5/0و  2-1 
 2روزه  1ي ها نمونه معيار مقاومت فشاري انحراف .بود
 8تـا   5روزه  7درصـد،   9تـا   2 روزه 3درصد،  10تا 

  .درصد بوده است 8 تا 4روزه  28 درصد و

  

  

  

  

  

  

  

  

  فشاري عمل آوري بر مقاومت تأثير  2شكل 

  

ي تـر و  هـا  متوسط وزن مخصـوص    . وزن مخصوص

شده ده ورآ )2(در جدول  8تا  1ي ها خشك براي طرح

منظور از وزن مخصوص تـر، وزن واحـد حجـم     .است

از وزن  ساعت با سطح خشك و منظـور  24بتن بعد از 

روز  28واحد حجم بتن بعد از  مخصوص خشك، وزن 

اگــر وزن مخصــوص . نگهــداري در هــواي آزاد اســت

 نظـر  در Kg/m3 2400ي نرمال سـخت شـده را   ها بتن

صـد  در 33تا  18 خواهيم ديد كه وزن بتن بين بگيريم

دهـد كـه در صـورت     ميكاهش يافته است و اين نشان 

توان نيروهاي زلزله حاصل  مي ها استفاده از اين نوع بتن

. كـاهش داد  ينحـو چشـمگير   از وزن مرده سازه را بـه 

ي ليكـا بسـتگي   هـا  ي حاوي دانـه ها وزن مخصوص بتن

ـ  .در بـتن دارد  هـا  زيادي به ميزان مصـرف ايـن دانـه    ه ب

اشد وزن مخصوص ب زان بيشترچه اين مي كه هر طوري

 تـأثير بررسـي   بـرای همچنين . تري خواهيم داشت پايين

ي ها طرح ، درکابتن لي نوع دانه بندي بر وزن مخصوص

ديـده   .از سه نوع دانه بندي استفاده شـده اسـت   3تا  1

ي ليكا وزن مخصـوص  ها شدن دانه شود كه با ريزتر مي

بـا تغييـر   كه اين افـزايش   طوريه ب ؛افزايش يافته است

  ميلي متر حـدود   1-2ميلي متر به  2-4از  ها اندازه دانه

 ميلـي متـر   5/0-1متـر بـه    ميلـي  1-2درصد و از  7/2

كـه   5 و 4يهـا  طـرح  در. درصد بوده است 3/1حدود 
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سنگ و انـدازه ليكـا اسـت، وزن     ميزان پودرتفاوت در 

 متـر  كيلوگرم بـر  1810به  1727مخصوص خشك از 

ي ها نوع دانه تأثيربا توجه به . ه استمكعب افزايش يافت

كه استفاده از  شود مي، مشاهده 2 و 1 يها طرح ليكا در

درصـد افـزايش وزن    2 حـدود  ،5طرح  سنگ در پودر

به ايـن نتيجـه    توان  ميبر داشته است و درمخصوص را 

درصدي از  به صورترسيد كه هر ده درصد پودرسنگ، 

وع بتن سبك وزن مصالح سيماني، وزن مخصوص اين ن

ــد داد  5/0را حــدود  ــزايش خواه ــابراين  .درصــد اف بن

درمقابل مزايايي كه استفاده از آن در بـتن سـبك ايجـاد    

 طـرح  در. خواهد بود ناچيز شافزاي مقدار ناي نمايد مي

درصد مصـالح سـنگي را تشـكيل     30ي ليكا ها دانه  7

، شـاهد  8طـرح   درصـد در  40داده و با افزايش آن تـا 

 باشـيم،  مـي درصد  12صوص در حدود كاهش وزن مخ

مشـاهده   هـا  در كليه ايـن طـرح  . كه قابل مالحظه است

به ازاء افـزايش وزن مخصـوص، مقاومـت     كهد گرد مي

ارتبـاط بـين مقاومـت     .فشاري نيز افزايش يافتـه اسـت  

نشـان   )3( شـكل در  خشـک  فشاري و وزن مخصوص

به كمك معادلـه ايـن خـط، در هنگـام     . داده شده است

با توجه به مقاومت فشاري در نظر  توان  ميازه طراحي س

 . آورد به دستوزن مخصوص بتن سبك را  گرفته شده،

 

 رابطه مقاومت فشاري و وزن مخصوص  3شكل 

ي ها روزه نمونه 28مقاومت خمشي    .مقاومت خمشي
بوده است  MPa 71/9و  MPa 36/4آزمايش شده بين 

اده از روش با اسـتف . ستا شده دهورآ )3(كه در جدول 
آمـده، ارتبـاط بـين     بـه دسـت  طبق نتايج  رگراسيون، بر

بـا دو  ) 4شـکل  (مقاومت فشاري و مقاومـت خمشـي   
  : شود ميفرمول زير بيان 

cur f76.0f   سنگ  بتن سبك بدون پودر   =

cur f06.1f   بتن سبك با پودر سنگ    =

 فشـاري  مقاومـت  fcuمقاومـت خمشـي و     frكه در آن 

  .است MPaبرحسب  هاي مكعبي نمونه

  

  
  ارتباط مقاومت فشاري و مقاومت خمشي  4شكل 

  

ي هـا  فـرج  به دليل اينكه پـودر سـنگ از خلـل و     

كاهـد مقاومـت خمشـي مطلـوب تـري       مـي داخلي بتن 

 به دست ،سنگ است نسبت به بتن سبكي كه بدون پودر

به بتن اينكه  سنگ عالوه بر بنابراين وجود پودر. دهد مي

دهد، در  از نظر ظاهري سطحي عاري از خلل و فرج مي

خواص مكانيكي بتن، اثر بسيار مطلـوبي   رساي باال رفتن

ا کبتن لي يطبق نتايج اين تحقيق مقاومت خمش. نيز دارد

 يکـا درصد بيشتر از بتن لي 40با پودر سنگ در حدود 

  .بدون پودر سنگ خواهد بود

ارتباط بين مقاومت در ارائه يك فرمول تجربي كه    

ي سـبك را نشـان   هـا  اري بـتن خمشي و مقاومـت فشـ  

  : [6]اند ، كوئي و لي معادله زير را پيشنهاد دادهلو دهد مي

cur f69.0f =  
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ي سبك با مقاومت باال فرمول ها زنگ وگجرو براي بتن

  : ]7[ده اند زير را پيشنهاد كر

cur f73.0f =  

دانه رس منبسـط   يها براي بتنكينيرگ  شورت و  

  :]8[دله تجربي زير دست يافته اند به معا شده سبک

cur f76.0f =  

ـ  سـه رو با مقاي   ارائـه شـده گذشـته و     يابـط تجرب

قش قابل آمده است ن به دستق که در اين تحقي ينتايج

بـتن   يش مقاومـت خمشـ  مالحظه پودر سنگ در افـزاي 

  .  مشهود است کا کامالًلي

مستقيم  آزمايش مقاومت كششي غير    .قاومت كششيم
رفته است و نتـايج  روزه به روش برزيلي صورت گ 28
  ضـمناً . اسـت شـده  ده ورآ )3( در جدول دست آمدهه ب

 مقاومـت فشـاري و مقاومـت كششـي غيـر     ارتباط بين 
همچنـين فرمـول   . ارائه شده است )5( شکلمستقيم در 

بـا و بـدون    سـبك  يها تجربي زير براي اين نوع از بتن
  :شود پيشنهاد مي، پودر سنگ

cut f55.0f         سنگ بتن سبك بدون پودر     =

cut f65.0f   بتن سبك با پودر سنگ     =
fكــه در آن  t   مقاومــت كششــي برزيلــي وfcu  مقاومــت
  .است MPaحسب  بر هاي مكعبي نمونه فشاري

  

  MPaحسب  روزه بتن بر 28خمشي  و  )برزيليروش ( مستقيم غير مقاومت فشاري، كششي  3جدول 
  

  غيرمستقيم مقاومت كششي
  )برزيلي روش( 

 مقاومت
  خمشي

  فشاري مقاومت
  عمل آوري بدون

  مقاومت فشاري
  در شرايط عمل آوري

شماره 
  طرح

42/3  44/4  9/28  4/34  1  
24/3  28/5  5/36  4/41  2  
86/2  36/4  1/38  7/43  3  
50/4  43/5  3/37  9/44  4  
68/4  17/7  3/45  7/47  5  

27/4  76/6  9/44  6/47  6  
59/5  71/9  1/55  0/67  7  

21/4  89/6  9/41  2/48  8  

  
  

  ارتباط مقاومت فشاري و مقاومت كششي  5 شکل
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  نتيجه گيري
هـاي سـبك ليكـا و ميكروسـيليس      با استفاده از دانه -1

  .با مقاومت باال دست يافت سبک به بتن توان  مي

 آنهـا هاي ليكا و مقدار مصـرف   وع دانه بندي دانهن -2 

وزن مخصــوص و مقاومــت  در  اي نقــش تعيــين كننــده

ريزتر و يا  ها كه هر چه دانه طوريه فشاري بتن دارند، ب

 يفشـار  مقدار آن كمتر باشد وزن مخصوص و مقاومت

  . دست خواهد آمده بباالتري 

اي بـر بهبـود خـواص     پودر سنگ اثر قابل مالحظـه  -3

  .دارد کالي مكانيكي بتن سبك

در صورت استفاده از پودر سنگ در بتن سبك ليكا،  -4

درصد افزايش خواهد يافت  40 حدود مقاومت خمشي

  .بدون آنكه افزايش وزن مخصوص، قابل مالحظه باشد

در اين تحقيق مالحظه گرديد كـه عمـل آوري بـتن     -5

 ثرمـؤ   دانه سبك ليكا در مقاومت فشاري نهـايي بسـيار  

درصد كاهش  18 آوري تا كه بدون عمل طوريه است ب

 .مقاومت مشاهده گرديد
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