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 انساختم صنعت در دانه سبک و سبک بتن از استفاده های قابلیت بررسیمطالعه و 
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 چکیده 

بتن یکی از پر مصرف ترین مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان می باشد . امروزه ساخت سازه های 

مرتفع، با شرایط استاندارد و در عین حال با رعایت نکات ایمنی مورد توجه است . از طرف دیگر مقاومت 

دسین است. تمامی این گزار در نظر مهن تأثیرحرارتی و عایق سازی صوتی و دمایی سازه از نکات مهم و 

اره شده اش آنمی باشد که در این مقاله به  تأمینو سبک دانه قابل از بتن سبک بهینه نکات با استفاده 

 رد و شده تأمین کامل طور به نیز مرتفعاست.  همچنین ضوابط آیین نامه برای مقاومت فشاری مناسب 

. بود خواهیم شاهد را نظر مورد سازه ابعاد همچنین و شده تمام وزن مرده، بار در زیادی کاهش حال عین

 با دهش تعیین حد از بهتر بسیار مقاومتی مقاله این درانجام شده بر روی بتن سبک  هاییشآزمااز طرفی 

             منحصر ای سازه ساخت به فقط سبک بتن کارایی. دهد می نشان را تر پایین بسیار مخصوص وزن

 در یادیز جویی صرفه باعث و رفته کاره ب نیز  سبک بلوک و ساخته پیش دیوار ساخت در بلکه شود، نمی

 .شود می شده تمام هزینه و وقت

 در هو سبک دان بتن سبک از بهینه ی استفاده نتایج بررسی ،است شده پرداخته آن به مقاله این در آنچه

 .باشد می ایمنی نکات رعایت عین در آل ایده ی سازه ساخت

 

 دیوار پیش ساخته سبکبتن سبک، ساختمان، لیکا، مقاومت فشاری، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

بتن سبک تا کنون )در ایران( بصورت سنتی و با استفاده از دانه های سبک وزن مانند پوکه های معدنی و پوکه صنعتی و بتن 

اغلب بتنهای سبک خواصی از  ..طبیعت و ... معایبی دار ند سبک گازی تولید شده است و هر کدام از نظر جذب رطوبت و تبخیر

را دارا می  زلزلهقبیل عایق بودن نسبت به حرارت و صوت، مقاومت در برابر یخ زدگی و آتش سوزی و کاهش لطمات ناشی از 

د. سبک و یکپارچه سازى را می توان راهکارى محورى و عملى براى افزایش ایستادگى و ایمنى بناها در برابر زلزله محسوب باشن

چون کاهش جدى وزن سازه و ابعاد برخى اجزا، صرفه جویى زیاد در میزان فوالد مصرفى در اسکلت و پى،  هایى داشت. ویژگى

 و عطافان پذیرى، کار گوناگون هاى حائل صدا و رطوبت و به ویژه عایق حرارت بودن، افزایش مؤثر فضاى مفید داخل بنا، قابلیت

ا، کاهش خستگى بنا و پایانى مناسب در برابر عوامل آسیب زا .نیز راج و حمل در سهولت و سرعت و سادگى، اشکال، در تنوع

 بر یهتک است بدیهى. باشند سازها و ساخت در متعدد کاربرى موارد با ها بتن این از شده تجربه گیرى بهره مزایاى از توانند مى

اقتصادى و اجرایى، نه تنها به معنى کم  فنى، موارد مجموعه به توجه با و یافته نظام و منسجم رویکردى در محورى راهکار این

 جبران ضمن بلکه بود نخواهد آن به مربوط هاى آورى بها دادن به سایر عوامل مؤثر در ایمن و مقاوم سازى بناها و مجموعه فن

 دودیتمح مشکل.انجامدمی نیز مقتضى راهکارهاى دیگر کارایی افزایش و ارتقا به ها زمینه دیگر در ها کاستى بسیارى نسبى

 در. تاس مشترک جهان توسعه حال در یا و یافته توسعه صنعتی از اعم ها کشور کلیه برای بیش و کم دسترس در انرژی منابع

 شود می استفاده ساختمان با ارتباط در مصرفی انرژی کل%03 تا 03 بین صنعتی فعالیتهای میزان به بسته مختلف های کشور

 است معنی بدان این. گردد می سال مختلف فصول در ساختمان سرمایش و گرمایش صرف آن %03 تا 33 حدود میزان این از. 

 این بر بنا.  رسد می ها ساختمان داخل مسکونی فضای سرمایش و گرمایش مصرف به %03تا 53کشور مصرفی انرژی کل از که

 رد ای مالحظه جویی صرفه به منتج پذیرد می صورت حرارتی تبادالت دیدگاه از ساختمان کیفیت ارتقای جهت در های اقدام

  . شود می کشور در انرژی کل مصرف

در این مقاله در ابتدا روش تحقیق بیان شده و سپس به تاریخچه ای در مورد بتن سبک پرداخته می شود . در ادامه بررسی 

گرفته است . و در انتها نتایج آزمایش های و سبک دانه در سازه انجام فواید استفاده از بتن سبک  ورد آزمایش وسبک دانه م

انجام شده بر روی بتن سبک و همچنین توجیه اقتصادی این نوع بتن، معرفی چند پروژه و نمونه استفاده شده در سازه انجام 

 شده است. در انتها  نتیجه گیری و منابع ذکر شده است .

 

 روش تحقیق .2
آماری از پژوهش های انجام شده و روش انجام آزمایش تجربی پژوهش انجام گرفته  در این مقاله  به دو صورت بررسی داده های

 است . 

 . تاریخچه 3

 معبد احداث در رومیان. گرددبر می باستان روم به سبک مصالح و سبک بتن از در مورد استفاده های تاریخیاولین گزارش 

 سبک لیدتو از پس دانه سبک بتن کاربرد. کردند استفاده است سبک مصالح نوعی که پومیس از کلوزیوم ورزشگاه و پانتئون

 کوره از استفاده با S.J.Hayde 5151 سال در. شد جدیدی مرحله وارد بیستم قرن اوایل در شدهفراوری و مصنوعی هایدانه

 گذاشت تهایدی را دانه سبک این نام و کرد تولید مصنوعی سبک دانه ترتیب بدین و کرد شیل و رس کردن منبسط به اقدام دوار

 زیادی هایپل ها وساختمان میالدی 03 و 33 هایسال طی در. گردید آغاز 5101 سال از شده منبسط هایروباره تجاری تولید

 شد.  ساخته جهان در سبک بتن با
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Alduaij et al های متفاوت شامل آجرهای خردشده روی بتن سبک در نواحی ساحلی با استفاده از سبک دانه و همکاران  بر

و وزن  Kg/cm003ایها بتن سبک با مقاومت فشاری استوانهسبک، لیکا و شن معمولی با حذف ریزدانه مطالعه کردند. آن

 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آوردند. Airdry ،5303مخصوص 

Wischers  وManns  چنین عنوان کردند که در حال حاضر اگر سبکدانه مقاومت باال و شن طبیعی بکار گرفته شوند بیشترین

مگا پاسکال( کاربرد دوده سیلیسی فشرده و فوق  33کیلوگرم بر سانتی متر مربع است )  033مقاومت فشاری بدست آمده حدود 

مگا پاسکال را دارا خواهند بود . گرچه چنین مقاومتی برای  73روان کننده ها بتن های سبک، مقاومت های فشاری بیشتر از 

خیلی از نیازهای سازه ای الزم نیست، اما استفاده از بتن سبک مقاومت باال در بعضی موارد مانند سکوهای حفاری ساحلی فواید 

 بسیاری دارد .

 آسان تر است چنین بتنی دارای شناوری بیشتری بوده و در نتیجه برای تزریق در آبهای عمیق

 

 .لیکا4

درجه سانتی گراد  5033لیکا دانه های مدور و سبک رس منبسط شده ای است که در کوره های گردان و در حرارت حدود 

کشور جهان با نامهای تجاری گوناگون تولید و عرضه می گردند. دانه  03تولید می شود. این دانه ها در حال حاضر در بیش از 

دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ  آنمدور با سطحی زبر و ناهموار است. قشر میکروسکپی خارجی  تقریباًهای لیکا به شکل 

از این سبک دانه تولید کارخانه لیکای ساوه  هایشآزماکه در این  .و داخل دانه ها به شکل بافت سلولی و به رنگ سیاه است

  استفاده شده است.

 مترمیلی 03-3و  03-53، 53-0، 0-3و در چهار نوع دانه بندی  متفاوتدر اندازه های دانه های تولید شده در ایران 

 می گردند.        عرضه
 کاربردهای سبک دانه لیکا در ایران و جهان 1جدول 

 کشورهای اصلی تولیدکننده کاربردها دانهسنگ

 لیکای سوئدی
اربر،      برارتی و صوتی، دیوار غیر منظور عایق حساخت بتن سبک به

 یب بندی و ...ش
سوئد، نروژ، آلمان، آمریکا، 

فنالند، انگلستان، چین، 

دانمارک، سوئیس، لهستان، 

چک، روسیه، اسلواکی، ایتالیا، 

 فرانسه

 لیکای نروژی
های باربر ای مانند المانمنظور مصارف سازهساخت بتن سبک به

 سازه با مقاومت متوسط

 /ایران033 لیکا
منظور عایق حرارتی و صوتی، دیوار غیر باربر، سبک بهساخت بتن 

 شیب بندی و ...

 /ایران733 لیکا
منظور عایق حرارتی و صوتی، دیوار غیر باربر، ساخت بتن سبک به

 هایمنظور استفاده در المانشیب بندی و ... دارای ظرفیت الزم به

 ای دیگرباربر سازه و مصارف سازه
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مقادیری از این دانه ها روی آب شناور  بنابراینمشخص است که وزن مخصوص لیکا از آب نیز پایین تر است  0از نتایج جدول 

 می شوند. که برای ساختن بتن سبک باید به این مسئله توجه شود . 
 باربر سبک بتن در مصرف برای سبک هایدانه فضایی وزن بیشینه 2 جدول

 3Kg/mبیشینه وزن فضایی خشک دانه ها  اندازه

 113 ریز دانه

 353 درشت دانه

 033 مخلوط

 

ته در کشور های پیشرف متأسفانهمشخص است، سبک دانه لیکا بسیار پر کاربرد می باشد که   0همانطور که در جدول 

که نیاز به افزایش معلومات و توسعه این فناوری در این  ل توسعه داردتولید و استفاده بسیار باالتری نسبت به کشورهای در حا

 کشور ها می باشد. 

 
 بندی لیکا از لحاظ کاربردطبقه 3لجدو

 بندیدانه انواع کاربردهای لیکا
وزن مخصوص 

 )حداکثر(

ساخته، پرکننده سبک، مالت لیکا، تصفیه آب بتن سبک، بلوک سبک، قطعات پیش

 mm 4-3 3Kg/m 353 ...کشاورزی از قبیل کشت آبی و 

و فضای  ایکاشانه یهاساخته، کشت آبی، تزئین گلدانبتن سبک، بلوک سبک، قطعات پیش

 سبز

 

mm 53-4 3Kg/m 003 

، کشاورزی از قبیل تزیین، کشت آبی، یبتن سبک پرکننده، تصفیه آب و فاضالب، زهکش

 ای و ....کاشانه یهاای، گلدانجات گلخانهصیفی
mm 03-53 3Kg/m 033 

 سازی و کشاورزیسازی، پرکننده سبک، راهشیب بندی و کف
mm 03-3 3Kg/m 073 

 

ارائه شده است. سبکی دانه  0 وزن فضایی دانه های خشک لیکا به صورت فله و برای دانه بندیهای مختلف در جدول

.انواع  درصد فضای کل را اشغال می کند 11تا  70ها به علت هوای موجود بین و داخل دانه هاست که برحسب دانه بندی بین 

ارائه شده است . همچنین دانه بندی مورد استفاده در این مقاله نیز  0در جدول  آنو طبقه بندی  5کاربرد های لیکا در جدول 

 نشان داده شده است. 5در نمودار 

 است.  4بر روی دانه های لیکا ی مورد استفاده در این پژوهش آزمایش های وزن مخصوص انجام شد که نتایج به قرار جدول 
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 ی سبک دانه لیکای مصرفیاتودهخالصه نتایج آزمایش وزن مخصوص  4جدول 

 

میانگین وزن مخصوص 

  3Kg/mمتراکم شده

میانگین وزن مخصوص 

  3Kg/mمتراکم نشده

 وزن مخصوص

  3Kg/mمتراکم شده

 وزن مخصوص

  3Kg/mمتراکم نشده
 سبک دانه لیکا

701 

 
700 

 نمونه یک 735 713

 نمونه دو 750 733

 نمونه سه 743 701

 

 برابر در مقاومت رطوبت، نفوذ بازدارنده صوت، عایق حرارت، عایق کم، وزن:  از اندعبارت لیکا هاى ویژگى ترین مهم

 این کم وزن  نزدیک به نرمال. PHدر برابر آتش و  مقاومتزدگى، تراکم ناپذیرى تحت فشار ثابت و دائمى، فسادناپذیرى،  یخ

 اصخ کاربردهاى در. شود استفاده خالى فضاهاى کردن پر در لیکا از تا است شده باعث آن پائین حمل هزینه نتیجه در و ها دانه

فراهم  آنشیب بندى بام، خواص عایق حرارتى و دوام لیکا مشخصات فنى مناسبى براى  و تسطیح و ساختمان سازى زیر نظیر

نین جذب مى شود. همچنیز از تراکم ناپذیرى لیکا براى کنترل نشست پالستیک بسترهاى سست استفاده  یسازراهمى کند. در 

را براى کشاورزى بدون خاک مناسب ساخته است. همین خواص باعث شده است تا در تصفیه  آنآب مناسب، تخلخل و دوام لیکا 

 خانگى از فیلترهاى ساخته شده از لیکا استفاده شود.  هایفاضالب

 اندعبارت الیک بتن هاى ویژگى ترین مهم. باشد داشته فراوانى کاربردهاى لیکا سبک بتن تا است شده باعث لیکا خواص           

نگام اجرا، سطح مناسب براى اندود کارى، مقاومت و باربرى در شرایط خاص، ه باال یوربهره نقل، و حمل سهولت کم، وزن:از

رطوبت و دوام در برابر مواد مقاومت در برابر یخ زدگى، بازدارندگى در برابر نفوذ عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا،

 آهکى.

ه عنوان پر کننده، عایق و یا باربر استفاده مى شود. بتن لیکا مى ب لیکا سبک بتن از نظر مورد مقاومت و وزن با متناسب           

اربرد اسب با کقطعات پیش ساخته بکار رود. در هر مورد متن و سایرتواند در جا ریخته شود و یا بصورت بلوک، اجزاى ساختمانى 

 و روش اجرا از دانه بندى هاى مناسب لیکا استفاده مى شود. 

کننده و عایق اغلب در پى سازى و زیر سازى ساختمان، شیب بندى کف و بام، بلوک ها یا اجزاى دیوارهاى  پر هاى بتن           

 جدا کننده و محیطى غیرباربر به کار مى روند. 

 ىسقف و دیوارى هاى پانل باربر، هاى بلوک نظیر مقاوم اجزاى ساخت در هستند نیز عایق البته که سبک هاى بتن از           

 استفاده مى شود. هاساختمانح و نیز اسکلت بتن مسلح مسل

 دوجدارهکاهش عبور صدا از بیرون ساختمان، بین واحد ها و اتاق های مجاور هم، یکی از نیاز های ساختمان های امروز می باشد. 

، و همچنین در بتن ریزی کفو سه جداره بودن بلوک لیکا و همچنین عایق صوت بودن سبکدانه استفاده شده در تولید بلوک،

باعث افزایش شدید افت صدا می گردد. به همین منظور برای ساختمان های با کاربرد خاص نظیر بیمارستان، مدارس، دانشگاه، 

تی زیاد، استفاده از بلوک سبک و عایق لیکا به همراه پنجره های دو جداره و کف سازی و سینما و  ... یا در مکان با آلودگی صو

 شیب بندی با بتن لیکا، توصیه می گردد.
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 بتن سبک و سبک دانهو موارد استفاده از . فواید 5

 . استفاده به عنوان بلوک سبک3-5

بلوک های سبک لیکا از مهمترین فرآورده های لیکا در ایران است .این بلوک ها از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست 

حفظ سبکی این قطعات،ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل باالتری نسبت به بتن  یبرا. آیدمی 

کیلو گرم بر متر مکعب است .مقاومت این  5533نی دانه سبک اغلب کمتر از نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک های بت

کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز، با طرح اختالط مناسب می توان به مقاومت هایی تا  03بلوک ها حداقل 

می گردد.  ای کاربرد در دیوار و سقف تولیدکیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید .بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی بر 533

ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی یهابلوکضخامت جداره 

اع واست،که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.بلوک های سبک لیکا در ان

مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی،جدا کننده، 

 نما،دو جداره،عایق،ضد آتش و نیز سقف های سبک بتنی )تیر چه و بلوک (می باشند

 
 استفاده از بلوک سبک لیکا در ساختمان سازی مدرن 1شکل 

 . استفاده در ساخت انواع دیوار پیش ساخته سبک 3-0.

کیلوگرم  H2:48 کیلوگرم بر مترمربع ودیوارهای خارجی H1:35 داخلی دیوارهای سازی سبک برای: ) وزن بسیار کم دیوار سبک

صرف میلگرد درصدیِ م 03استفاده شود، می توان شاهد کاهش  اولیه سازه از دیوار سبک بر مترمربع( چنان چه در محاسبات 

 .درایگان نمای بعضاً و بتن در سازه بود. کاهش این رقم قابل توجه می تواند قیمت دیوارها را در پروژه های انبوه سازی، تعدیل و 

این ویژگی سبب کاهش . از ویژگی های استفاده این نوع دیوار در سازه است دیگردیوار های سبک یکی عایق حرارتی وبرودت

میزان تقاضای بار انرژی در طی فصول گرم و سرد سال می گردد. با توجه به اینکه حاصل جمع تلفات حرارتی جداره ها و هوای 

و غیره خواهد بود بدست می دهد،  کوئلفناتاق را که مبنای انتخاب مبدل های حرارتی از قبیل رادیاتور،  بار حرارتینفوذی، 

چنانچه ضریب انتقال حرارتی جداره ساختمان پایین باشد، میزان تلفات حرارتی در ساختمان پایین آمده و نیاز  بدیهی ست که

به سیستم حرارت مرکزی و تهویه با ظرفیت کمتری خواهد بود. این امر موجب کاهش سرمایه گذاری اولیه مربوط به بخش 

ن تلفات حرارتی در ساختمان را پایین آورد هزینه های بهره برداری خواهد شد و به عالوه چنانچه بتوا %03تأسیسات درحدود 

برای تمامی  51قبل از هر مطلبی در مورد دیوار عایق، در حال حاضر رعایت مبحث  .ساکنان کاهش چشمگیری خواهد داشت

ارجی ساختمان است ساختمان های در حال ساخت، اجباری می باشد. یکی از مهم ترین موارد این مبحث عایق بودن پوسته خ

قرار دارد و  آنکه شامل دیوارهای پیرامونی می گردد. میزان عایق بودن دیوار پیش ساخته به شهری که ساختمان مورد نظر در 

 نوع ساختمان از لحاظ کاربری بستگی دارد. 
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. آیده شمار می کاهش ورود صدا یک عامل کلیدی در حفظ سالمت و آسایش ساکنان ساختمان های مسکونی ب، عایق صوت

همچنین چند جداره  .ساختار سلولی و نحوه ی پخش هوا در این دیوار، ایزوالسیون صوتی را تا میزان زیادی تقویت می نماید

 . است  بودن جداره از جنس کامپوزیت معدنی، عامل مهمی درتقویت عایق بندی صدا

 
 در ساختمان پیش ساخته سبکامنیت صوتی با استفاده از دیوارهای  2شکل 

 
 دیوار پیش ساخته سبک 0شکل 

 در بتن ریزیسازه ای . استفاده به صورت بتن سبک 3-0

درصد  05براساس نتایج حاصل به دست آمده،در تیرهای ساخته شده با بتن سبک نسبت به بتن معمولی،مقدار فوالد حدود 

کاهش داشته،اما در ستون ها به دلیل الزامات شکل پذیری سازه مقدار فوالد برابر خواهد بود.از طرفی،به دلیل وزن مخصوص 

ن بیشتر است .در ضمن،به دلیل وز آنل و جرثقیل کمتربوده و سرعت اجرای کمتر بتن سبک نسبت به بتن معمولی،هزینه حم

کمتر است.هم چنین،به دلیل عایق حرارت  آنکمتر سازه ساخته شده با بتن سبک،ابعاد فونداسیون کوچک تر و هزینه ساخت 

ن ی تواند گران تر بودن بتبودن بتن سبک،میزان قابل توجهی صرفه جویی در مصرف انرژی صورت خواهد گرفت.نتایج مذکور م

اما در سازه های بلند مقدار  .سبک نسبت به بتن معمولی را جبران کرده و استفاده از بتن سبک را در ساختمان اقتصادی کند

 کم شدن  کامالً یسه کنیم سازه سمت چپ را با سازه سمت راست مقا 4این میلگرد ها باز هم تغییر می کند . با توجه به شکل 

 هم تعداد طبقات بیشتری می توان در ارتفاع یکسان ساخت و هم ابعاد داخلی سازه بیشتر می شود . آنازه و باتوجه به ابعاد س

مت مقاو ضمیمه. در اخته شده با بتن سبک اشاره کرد از لحاظ ایمنی نیز می توان به کم شدن نیروی ناشی از زلزله سازه س

ر بخش د آنانجام گرفته، بتن سبک مقاومت بسیار خوبی از خود نشان داده است که نتایج  هاییشآزمافشاری نیز  با توجه به 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 0

 . استفاده به صورت شاتکریت3-4

ر بتن ها دها باید مطابق مشخصات سنگدانهسبک استفاده می شود، این سنگدانه یهادانهسنگدر صورتی که در شاتکریت از 

های سبک منبسط شده یا گلوله شده از توان از دانهباشند. به طور کلی برای سبک سازی شاتکریت می ASTM C330 سبک

های طبیعی همچون پومیس و توف و یا سبکدانه سبک هایخاک رس، دیاتومه، خاکستر بادی و غیره استفاده کرد. همچنین دانه

 .توانند مورد استفاده قرار گیرندای برای تولید شاتکریت سبک میاسفنجی، پلی استایرن و مواد غیر آلیِ دانه
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 مقایسه  ساخت با زمین و ارتفاع یکسان ) سمت چپ با بتن معمولی، سمت راست با بتن سبک( 4شکل

 ستفاده از مصالح سبک دانهجمع بندی مزیت های ا 3-3

ولید با ت آنو کاهش  رودیمبشمار  آنیکی از محدودیت های  عنوانبهست که دانسیته باالی بتن معمولی ا مسلم است این آنچه

بتن سبک می تواند گامی مهم در رفع این محدودیت تلقی شود. بعالوه بتن های سبک عمومًا دارای خواص مهندسی ویژه ای 

ارجح می نماید. در ادامه مهمترین مزایای بتن سبک در مقایسه با بتن های معمولی  ساختمانهستند که کاربرد آنها را در بخش 

 ارائه خواهد شد.

ده به اجزای باربر در یک سازه بار مرده در ساختمان که ناشی از وزن سازه می باشد بخش مهم و اصلی نیروی وار، سبک بودن 

منجر به کاهش نیروهای وارده و لذا کاهش وزن اسکلت فلزی و دیوار ها شده و کاهش مخارج  آنتلقی می شود و لذا کاهش 

فونداسیون و پی را بدنبال خواهد داشت. از طرفی دیگر وزن کمتر سازه باعث کاهش نیروی منتقل شده به سازه از طریق زلزله 

خواهد شد. سبکی اجزای بتنی سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته را  آنحتمال خسارات مربوط به و کاهش ا

 نیز بدنبال خواهد داشت. 

مقاومت حرارتی باالتر این بتن ها باعث کاهش سرعت انتقال حرارت در آنها شده و منافع متعددی را بدنبال خواهد ، عایق گرما  

داشت. یکی از این موارد کاهش تلفات انرژی می باشد. این موضوع هم در انتقال حرارت از داخل به خارج از ساختمان در فصل 

 میسمکانساختمان در فصل تابستان مطرح خواهد بود. انتقال حرارت در جامدات با زمستان و هم انتقال حرارت از خارج به داخل 

و با دیمانسیون  kحرارتی آنها تلقی می شود که با عالمت  یرساناهدایت صورت می گیرد و ضریب هدایت حرارتی معیاری از 

W/m.K  در سیستمSI  ارزیابی می گردد. مقدارk  متر  5نانچه دو طرف دیواری به مساحت به این معنی است که چ 5برابر با

ژول را در هر ثانیه  5درجه کلوین )یا سانتی گراد( داشته باشد گرمائی برابر با  5برابر با  دماییمتر اختالف  5مربع و ضخامت 

تی مواد کالری خواهد بود. ضریب هدایت حرار 03/3است که کمی کمتر از  N.mمنتقل خواهد کرد. ژول واحد انرژی و معادل با 

برای مس که فلزی با هدایت حرارتی خوب  433برای الماس خالص و  0433برابر از  353در محدوده گسترده ای با اختالف 

برای پشم شیشه که ایزوله حرارتی خوبی محسوب می شود تغییر می نماید. بتن با ضریب هدایت  301/3محسوب می شود تا 

است. این بدین معنی است که در شرایط  0/3های سبک در چگالی پائین کمتر از و بتن  3/3و گچ  5-0حرارتی بتن معمولی 

متر از بتن معمولی در مقابل انتقال حرارت مقاومت  5متر از بتن سبک معادل دیواری به ضخامت  5/3یکسان، دیواری با ضخامت 

 خواهد کرد. 
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شده و مقاومت آنها را  دماییث کاهش سرعت تغییرات حجمی در اثر تغییرات باع ها بتن این بودن عایق دیگر طرف از           

در مقابل سیکل های حرارتی و یخبندان افزایش می دهد. عایق بودن حرارتی باعث خواهد شد تا سرعت انتقال حرارت به داخل 

های پالستیکی موضعی تعدیل شود. این بتن ها کاهش یابد و لذا تنش های وارده ناشی از تغییرات حجمی در اثر تغییر شکل 

 همچنین این خاصیت فیزیکی باعث افزایش مقاومت این بتن ها در مقابل آتش می گردد. 

ساختار پفکی این بتن ها باعث قابلیت جذب صوت در آنها شده و لذا کاربرد های آکوستیکی را برای آنها ایجاد می ، عایق صوتی 

 نماید.

تأسیساتی و برش بر روی این بتن ها عموماً بمراتب بهتر از بتن معمولی میسر است که در کاربرد انجام عملیات ، قابلیت برش 

 های ساختمانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

  بدون افزودنی . نتایج آزمایش ها بر روی بتن سبک 6

 بندیهدان آزمایش است ذکر به از کارخانه تولید لیکای ساوه تهیه شده است. الزم پژوهشهای این لیکای مورداستفاده در آزمایش

های کارخانه به بندیاست دانه گرفتهانجام مکانیکی صورت به و بوده  ASTM C330 استاندارد طبق کارخانه آزمایشگاه در لیکا

 . بندی مخلوط استفاده شده استمه از دانهناهای این پایانشده که در آزمایشسه دسته ریز، درشت و مخلوط تقسیم

 

 
 بندی لیکای مصرفیدانه 1نمودار

 

 

ی هامونهناختالط مناسب اقدام گردید. سپس با ساخت  هایطرحجهت بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک ابتدا برای ساخت 

 ی خواص مکانیکی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.ااستوانهاستاندارد مکعبی و 

 ASTM، آزمایش های کشش برزیلی با استاندارد BS EN12390-3های مقاومت فشاری نمونه مکعبی با استاندارد تمام آزمایش

C496/C 469M-04های مدول االستیسیته با استاندارد ، آزمایشASTM C469-94  های مقاومت فشاری همچنین آزمایش و

گرفته  انجام  ASTM C 39/C 39M-04aه است بر اساس استاندارد های مدول االستیسیته صورت گرفتکه پس از آزمایش

 است.

 می باشد : 3طرح اختالط نمونه های ساخته شده به شرح جدول 
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Kg/m3جدول 5 طرح اختالط برحسب  

مصالح          

               طرح

 

 سیمان

 

 آب

 

 ماسه

 

 لیکا

ده
نن

 ک
ان

رو
ق 

فو
  

W/B5 

)شاهد(5طرح   033 033 433 033 3/5  04/3  

کیلوگرم بر سانتی متر مکعب و برای حالت نگهداری  5333وزن مخصوص میانگین به دست آمده برای حالت نگهداری خشک 

 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب بدست آمده است. 5333مرطوب 

 

مرطوب  خشک ونگهداری ی هاحالتمقایسه رشد مقاومت فشاری میانگین در  2 نمودار  

نیز مشاهده می شود، نتایج بسیار خوبی برای بتن سبک دانه بدست آمده  0در آزمایش مقاومت فشاری همانطور که در نمودار 

است که این نتایج نشان دهنده مقاومت باالتر از حد استاندارد بتن برای استفاده سازه ای می باشد . این مقاومت در کنار وزن 

زیادی در ساخت سازه های ایده آل بلند مرتبه می باشد.  تأثیرمخصوص بسیار پایین تر بتن سبک   

                                                           
1 Binder = )خمیر سیمان )مجموعه سیمان و پوزوالن 
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بر روی بتن سبک لیکا در مقاومت کششی نیز ادامه دارد. در سازه تحمل تنش کششی به عهده فوالد  هاشیآزمانتایج خوب 

به صورت نموداری در این نتایج  می باشد ولی بتن سبک می تواند تا سه برابر بتن معمولی مقاومت کششی از خود نشان دهد.

نشان داده شده است. 0نمودار   

 

مرطوب  ی خشک وهاحالتمقایسه رشد مقاومت کششی میانگین در  3نمودار   

مدول االستیسیته نیز بتن سبک نتایج مطلوبی را از خود نشان  یهاشیآزماهمانند نتایج مقاومت فشاری و مقاومت کششی در 

نشان داده شده است. 4داد . که این نتایج در نمودار   

 

نتایج مدول االستیسیته میانگین   4نمودار   

 .استترین تفاوت میان این دو نوع بتن تفاوت وزن مخصوص شده در این زمینه بزرگی انجامهاپژوهشها و در تمامی آزمایش

که این میزان در بتن با متر مکعب بوده درصورتیکیلوگرم بر سانتی 0333تا  0033دانه بین حدود وزن مخصوص بتن با سنگ

وری طبه است. تفاوت دیگر میان مقاومت فشاری حاصل شده است متر مکعب کیلوگرم بر سانتی 5033تا  5433سبک دانه بین 

 ٔٔدرزمینهر که نیازمند پژوهش بیشت دهدیمنسبت به بتن با سبک دانه از خود نشان  بهتری نسبتاًی هامقاومتدانه که بتن با سنگ

 .است آنباال بردن کیفیت بتن سبک و درنتیجه افزایش مقاومت فشاری 
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 . توجیه اقتصادی 7

بر خوردار است هزینه سود و زمان برگشت سرمایه از فاکتور هایی  اییژهوتوجیه اقتصادی هر گونه سرمایه گذاری از اهمیت 

در اخذ تصمیم در تحلیل هر نوع سرمایه گذاری می باشند که مورد بررسی و مقایسه  مؤثربه عنوان عواملی  معموالًهستند که 

 رود به بازدهی اقتصادی منتهی قرار می گیرند عایق بندی حرارتی ساختمان هم که مستلزم صرف هزینه اولیه بوده و انتظار می

 عضاً بمی شود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بایستی از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد . اگر چه منافع عایق های حرارتی 

  .صرفه اقتصادی این سرمایه گذاری است آیددر وهله اول به ذهن می  آنچهکمی نیستند لیکن  برآوردقابل 

 مطرح استفاده از این نوع بتن در سازه . نمونه های 8

استفاده از بتن سبک سازه ای و به صورت دیوار و بلوک سبک در کشورهای پیشرفته بسیار زیاد است. یکی از بهترین نمونه ها 

 نشان داده شده است. 3آلمان می باشد که در شکل  BMWبرج شرکت 

 
 آلمان BMWساختمان شرکت  5شکل 

 

نیاز به  اقتصادی بهتر است ولی توجیهدر ایران نیز تالش بسیار در تغییر استفاده از مصالح قدیمی و استفاده از مصالح جدید و با 

 0در این زمینه است. دو نمونه از پروژه های ساخته شده در ایران در شکل سرمایه گزاری ها، اطالع رسانی و تحقیق بیشتری 

 نشان داده شده است.

 
 در ایران پروژه انجام شده با بتن سبک حاوی سبکدانه لیکانمونه دو  6شکل 
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  سایر کاربردها و خواص بتن سبک.9

خاک رس استفاده شده برای تولید آجر و انرژی بکار رفته برای پخت آجر با حجم تقاضای باال برای این محصول ساختمانی 

کاهش منابع طبیعی و افزایش مصرف انرژی را بدنبال داشته است. از طرفی حجم زیاد ماسه و سیمان برای تولید یک متر مکعب 

متر مکعب در مقایسه با آجر هر چند شاید به نظر مناسب تر برسد، اما میزان استفاده  کیلوگرم در 0433بتن معمولی با دانسیته 

از ماسه اضافی در مقایسه با بتن سبک باز هم عاملی در کاهش منابع طبیعی برای ساخت ساختمان ها می باشد. بتن سبک 

 نآبتن معمولی همانطور که در متن به پاسخ مناسبی به این مسائل است صرفه جویی های ناشی از جایگزینی بتن سبک با 

اشاره شد، باعث کاهش مصرف برق و یا سایر انرژی های فسیلی در سطح بسیار گسترده می گردد، که این امر نه تنها باعث 

 سرمایه گذاری کمتر در تولید انرژی شده، بلکه هزینه برق و انرژی مصرف کننده را نیز کاهش می دهد. میزان سرمایه گذاری در

  .بسیار ناچیز است آنتولید بتن سبک در مقایسه با منافع حاصل از تولید 

هزینه های نصب پانل های بتن سبک و یا بتن ریزی در محل در مقایسه با بتن معمولی و آجر به خاطر سرعت انجام کار و عدم 

رطوبت  د شده با مواد اولیه قابلیت جذبنیاز به مهارت و تخصص خاص پایینتر می باشد. یکی دیگر از ویژگی های بتن سبک تولی

 .هوا بصورت سطحی در مناطق معتدل می باشد که این ویژگی باعث افزایش مقاومت بتن می گردد

بنابراین با توجه به موارد اشاره شده باال، تولید و مصرف محصوالت بتن سبک نیاز سازه ها را نه فقط از دیدگاه ایمنی، راحتی و 

 .می نماید بلکه هیچ گونه هزینه اضافی برای مصرف کننده نخواهد گذاشتسهولت ساخت تأمین 

این فناوری قابلیت های الزم را برای توسعه بیشتر در سطح کشور و منطقه دارد و به خوبی می تواند جهت رفع نیاز مسکن در 

 .دریال به رفاه ملی کمک می کن در سطح کشور میلیاردها آنکمک بسزایی نماید بخصوص که صرفه جویی های ناشی از کاربرد 

تولید بتن سبک با در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت تولید بتن سبک چندان مشکل نخواهد بود. بخصوص اگر ماشین 

 .مورد استفاده قرار گیرد یکاتوماتآالت نیمه 

 

 . نتیجه گیری 11

ها مقاومت فشاری و مقاومت موردبحث و بررسی قرار گرفت. از جمله آزمایش نتایجی بتن هانمونهبا ساخت  پژوهشدر این 

ای در زمینه کاربرد ه پژوهشیو همچنین  شده انجام شدی ساختههانمونهکششی و مدول االستیسیته در سنین مختلف بر روی 

 :استبه شرح زیر  آنگیری کلی و نتیجه مختلف بتن سبک و سبک دانه انجام شد

 

در سازه مزیت های زیادی از جمله سهولت حمل، عایق  آناز سبک دانه ها در ساخت بلوک سبک و استفاده استفاده  -

 طبیعی صوت و دما، تحمل باالی حرارت را دارد.

عدم دیوار های سبک پیش ساخته دارای مزیت های بسیار زیادی در ساختمان از جمله راحتی نصب، کاهش هزینه،  -

 ، عایق صوت و حرارت، زیبای در کار و اجرای بهتر نما بر روی این دیوار ها می باشند.نیاز به تخصص خاص در اجرا

کاهش هزینه و  آنتغییر ابعاد، سبک شدن سازه یا به عبارتی کاهش بار مرده سازه باعث کم شدن عمق پی و در پی  -

 افزایش ضریب ایمنی بیشتر سازه ساخته شده با بتن سبک می شود. 

درصد  44درصد و مقاومت  کششی تا  55شده در شرایط مرطوب، مقاومت فشاری تا  ی ساختهها نمونهآوری  عمل -

 بهتر، در نتایج از خود نشان داده است. 

کیلوگرم بر  133مقاومت فشاری بتن سبک از بتن معمولی کمتر است اما تفاوت زیاد وزن مخصوص که در حدود  -

 ل توجهی در استفاده بتن سبک در سازه ها باشد.سانتی مکعب سبک تر است،  می تواند مزیت قاب
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