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چکيده  
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و افزایش ساخت مسکن در کشورمان , ایــران , یکـی از 
عواملی که می باید در تامین منابع در نظر گرفته شود , انرژی است . در این ارتباط یکی از روشهای 
نیمه پیش ساخته که اخیرا ً در کشور متداول شده و رو به رشد می باشد , روش ســاخت و سـاز بـه 
ــک الیـه عـایق  کمک پانلهای ساندویچی 3D می باشد . این پانلها که از دو صفحه مش فوالدی و ی
پلی استایرن در وسط آنها تشکیل و دو صفحه مش بوسیله اعضای قطری به هم متصــل شـده انـد , 
ــاختمان از دو طـرف شـاتکریت مـی شـوند . بـه منظـور سـبک سـازی در  پس از نصب در محل س
ــتفاده نمـود و  دیوارهای غیر باربر می توان بجای استفاده از شاتکریت معمولی از شاتکریت سبک اس
لذا کاهش قابل مالحظه ای در میزان هدر رفتن انرژی و بار مرده ســاختمان بوجـود مـی آورد . الزه 
بذکر است که استفاده از پانلهای غیر باربر در ساختمان عالوه بر کــاهش وزن و مـیزان هـدر رفتـن 

انرژی مزایایی از قبیل یکپارچه بودن تیغه ها با سازه در برابر بارهای جانبی را دارا می باشد . 
در این مقاله که عمدتا ً جمع آوری اطالعات مــی باشـد , سـعی شـده اسـت بـا توجـه بـه 
ــرح اختـالط شـاتکریت سـبک , خالصـه ای از آن  مطالعات گذشته [4] در مورد ارائه چند نمونه ط
نتایج به صورت جداول و نمودارهایی ارائه و مقایسه ای بین رفتار خمشی پانلهای ساندویچی ساخته 
شده از شاتکریت سبک و شــاتکریت معمولـی ارائـه گـردد . آزمایشـات خمشـی مطـابق اسـتاندارد 
ــها در قـالب  ASTME72 و به صورت خمش چهار نقطه ای انجام شده است و نهایتا ً خالصه جواب
ــده روی ضریـب هداسـت  نمودارها و جداول ارائه شده است . در نهایت با توجه به مطالعات انجام ش
ــداول و دسـتورالعمل هـای  حرارتی بتن سبک در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و ج
ــر صرفـه جویـی در مصـرف  مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به اصالح رفتار این دیوارها از نظ

انرژی , اشاره می شود .  
 
 



مقدمه  
ــه تبـع آن در کشـور ایـران و بـا عنـایت بـه  با توجه به توسعه صنعت ساختمان در دنیا و ب
ــه بـه مصـرف سـرانه  اهمیت سبک سازی و صرفه در مصرف انرژی در ساختمانها و همچنین با توج
ــرژی و سـبک سـازی  باالی سوخت در کشورمان , ایران , یکی از روشهای صرفه جویی در مصرف ان

ساختمانها , استفاده از تیغه های غیر باربر شامل عایق در ساختمانها می باشد .  
یکی از روشهای نیمه پیش ساخته که اخیرا ً در کشور توسعه یافته و موسســات صنعتـی و 
مراکز تحقیقاتی آغاز به انجام تحقیقات روی آنها نموده اند روش ساخت و ســاز بـه کمـک پانلـهای 
ــه  ساندویچی پیش ساخته (3D) می باشد . از این پانلها می توان در صورت انجام محاسبات دقیق ب
عنوان اعضای باربر ساختمانها استفاده نمود [3] و [4] . ولی در مقاله حاضر هدف , اســتفاده از ایـن 
پانلها به عنوان تیغه های پیرامونی و جدا کننده است . پانلهای سه بعدی ساندویچی متشکل از یــک 
الیه عایق پلی استایرن با ضخامت متغیر در وسط و دو الیه شبکه فوالدی جوش شده و در دو طرف 
بوده که شبکه های جوش شده بوسیله میلگردهای برش گیر قطری به یکدیگر متصل شده و نهایتا ً 
ــاختمان  یک شبکه سه بعدی تشکیل می گردد (شکل 1). پانلهای سه بعدی ابتدا در محل اجرای س
نصب گشته و سپس در دو طرف آنها به ضخامت 3 تا 5 سانتی متر بتــن پاشـیده مـی شـود . بتـن 
ــتفاده از ایـن  پاشیده شده از نوع شاتکریت تر می باشد [6] و [7] و [10] . در مقاله حاضر هدف اس
پانلها به عنوان دیواره های پیرامونی و تیغه های غیر باربر می باشد که بــه نحـو مناسـبی بهاسـکلت 

متصل شده اند .  
در اینجا فقط مختصری درباره اتصال این پانلها به اسکلت و کفها توضیــح داده مـی شـود . 
الزم به توضیح است که جزئیات متنوعی را بسته به طرح و سلیقه طراح می توان ارائه نمود . یکی از 
انواع جزئیات پیشنهادی قرار دادن میلگردای انتظار U شکل در داخل تیرها و کفــها در سـازه هـای 
ــوش داده المانـهای U شـکل بـه المانـهای اصلـی در اسـکلت فلـزی مـی باشـد .  بتن آرمه و یا ج
ــها , در فواصـل مناسـب تعبیـه  آرماتورهای انتظار با توجه به بار وارده جانبی مثل باد یا زلزله به پانل

شده و از باال و پائین و یا چهار طرف به سازه متصل می گردند .  

شکل 1 ـ پانل سه بعدی ساندویچی 
 

ــها بـه مسـئله سـبک سـازی و  تاکنون از مزایای پانلهلی پیش ساخته با شاتکریت سبک تن
ــه  یکپارچگی هنگام وصوع زلزله نامبرده شد و این در حالی است که در سالهای اخیر به مسئله صرف



جویی در مصرف انرژی به عنوان یک اصل در طراحی ساختمان تاکید شده است . این پانلها با توجه 
به بهره گیری از الیه عایق پلی استایرن در وسط و همچنین دو الیه بتن (کــه مـی توانـد سـبک یـا 
معمولی باشد) در دو طرف از نظر هدایت حرارتی شرایط بسیار اقتصادی می توان داشته باشد [1]. 

در این مقاله ابتدا مسئله شاتکریت سبک و طرح اختالطــهای پیشـنهادی بحـث مـی شـود 
ــده از شـاتکریت معمولـی و سـبک پرداختـه   سپس به مقایسه مقاومت خمشب پانل های ساخته ش

می شود . در پایان نیز در مورد صرفه جوئی انرژی حاصله به علت استفاده از این پانلها در دیوارهای 
پیرامونی مطرح می گردد .  

 
 

بنت پاششى سبک  
ــه اخـیر  بمنظور سبک سازی بتن و کاهش وزن مخصوص آن روشهای مختلفی در چند ده
ــرایط ویـژه ای را بـه  ارائه شده است که برای کاربرد بتن سبک به عنوان مصالح سازه ای می باید ش
ــه  لحاظ مسائل مختلفی از جمله تغییر شکلهای کوتاه و دراز مدت بتن مد نظر داشت [4]. در مطالع
ــات کـاهش وزن  فوق هدف کاربرد شاتکریت سبک در پانلهای غیر باربر بود و لذا مالک اصلی مطالع
ــهت ایسـتایی  مخصوص توام با پاشش پذیر بودن آن بود در حالی که حداقل مقاومت فشاری بتن ج
ــیر بتـوان بـه آنـها  در برابر بارهای جانبی مثل باد را داشته و همچنین قطعات الحاقی ساختمان را ن
ــه سـزائی در کـارایی و  متصل نمود . سنگدانه مصرفی برای ساخت شاتکریت معمولی و یبک نقش ب
ــار  پمپ پذیری مخلوط دارد . [3] سنگدانه مصرفی ماسه گرد گوشه با قطر تقریبی mm 8-0 و دوب
شور و دارای منحنی دانه بندی در محدوده شماره 2 آئین نامــه ACI- 506 و منطبـق بـر مـوراد 
مذکور در استانداردهای معتبر می باشد [7] و [10] . به طور کلی طرح و ساخت و آزمایش نمونهها 
ــوع تـر مـی باشـد مطـالب  مطابق استاندارد انجام شده بود و با توجه شاتکریت مورد استفاده که از ن
مندرج در مراجع [6] و [9] نیز مد نظر بوده است . سیمان مصرفی , سیمان تیپ II تهران میباشد 
و آب مورد استفاده از آب آشامیدنی تهران است . جهت آزمایش مقاومت فشاری مغزهایی به قطر 2 
ــاد 8*50 *50 سـانتی مـتر (مطـابق بـا  اینچ از نمونه های پاشیده شده در داخل قالب چوبی به ابع
ــل آوری 28 روز  مراجع [7] و [10] اخذ شده است . شاتکریت به روش دستی انجام شده است . عم
ــوده اسـت . در  و درتمام مدت زیر آب با دمای حدود oC 10 یا پوشیده شده با مواد حافظ رطوبت ب
جداول 1 طرح و اختالط شاتکرین معمولی و سبک آمــده اسـت . الزم بـه تذکـر اسـت کـه دو نـوع 
ــه صنعتـی  شاتکریت سبک در آزمایشات مطرح بوده است نوع اول با استفاده از دانه های سبک پوک
لیکا تهیه شده است و نوع دوم با استفاده سبک پلی استایرن تهیه شده است . پلی استایرن مصرفـی 
ــت .  از نوع گرانولهای منبسط شده با قطرmm 2-0 بوده و لیکای مصرفی دارای mm 3-0 بوده اس
ــتفاده اشـاره  در اینجا مختصری به روش ساخت و خصوصیات دانه های پلی استایرن و لیکا مورد اس
می شود . گرانول پلی استایرین که محصول پتروشیمی می باشد در دستگاه بخار مخصــوص تبدیـل 
ــیز و نسـبت بـه دیگـر  به گرانول منبسط شده می شود لذا وزن مخصوص و جذب آب آن بسیار ناچ



ــاک رس  مصالح بتن قابل صرف نظر می باشد . دانه های لیکا در واقع سنگدانه ها منبسط شده از خ
می باشد که در دمای حدود oC 1200 به وجود می آیند . دانه ها از کوره ها یگردان خــارج شـده و 
شکلی زیر و ناهموار و متخلل و با رنــگ قـهوه ای و تـیره دارنـد . وزن کـم , افـت صوتـی , هدایـت 
حرارتی پایین و مقاومت آتش از جمله مزایایی این نوع سنگدانه های سبک می باشند . البته از ایــن 
نوع مصالح مس توان در ساخت بتن ســازه ای نـیز اسـتفاده نمـود [2] . جـهت اطالعـات بیشـتر از 

مشخصات لیکای مصرفی می توان به راهنمایی جامع لیکا و یا مرجع [2] مراجعه نمود .  
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 11/5  1656  7  800  307  0/53  190  360 LSC1

 9/6  1549  6  644  307  0/51  185  360 LSC2

 8/3  1620  7  1058 پلی استایرین   0/43  172  400 PSC
 17/3  2285  8  1720  -  0/45  180  400 NSC

 
جدول ١ ـ طرح اختالط انواع شاتکريت معموىل و سبک نتايج آزمايشات [٤] 

 
 

آزمايش مخشى پانل ساندويچى 
در این قسمت به بررسی رفتار خمشی پانل ساندویچی 3D ساخته شده با شاتکریت سـبک 
ــزه هـا  پرداخته می شود . مقاومت فشاری شاتکریت سبک حدود MPa 8 طبق آزمایش فشاری مغ
به دست آمده است . آزمایشات خمش چهار نقطه ای مطابق استاندارد ASTM E72 و با چیدمان 
شکل2 انجام شده است [8]. به منظور مقایسه و شــناخت رفتـار آن , پـانل سـاندویچی سـه بعـدی 
دیگری با شاتکریت معمولی و طرح اختالط NSC (جدول 1) نیز شده است و مورد آزمــایش چـهار 

نقطه ای خمشی مشابه به شکل 2 قرار گرفته است .  

 
شکل ٢ ـ آزمايش مخش چهار نقطه اى ـ پانل ساندويچى مورد آزمايش 

 



ــد . همـانطور  به منظور مقایسه در شکل 3 در نمودار در یک نمودار مقایسه ای ارائه شده ان
ــا پـانل معمولـی بسـیار  که در شکلها مشاهده می شود شیب ابتدای منحنی پانل سبک در مقایسه ب

کاهش می یابد ولی تغییر مکان حداکثر تا نقطه خرابی در پانل سبک افزایش می یابد . 
 
 

 
شکل ٣ ـ مقايسه پانلهاى سبک و معموىل 

 
با توجه به شکل 3 مشاهده می شود که خیر ماکزیمم تا شکست در پانل سبک بیــش از دو 
ــبک مشـاهده شـده اسـت  برابر پانل معمولی است لذا انعطاف و شکل پذیری بیشتری در پانلهای س
ولی شیب خط در قسمت ابتدایی منحنی بار ـ تغییر مکان در پانل ســبک حـدود 20 درصـد شـیب 
همان قسمت برای پانل معمولی می باشد که در واقع بیانگر سختی خمشی بسیار کمی می باشد .  

 
 

صرفه جوىي در مصرف انرژى  
با توجه به محدودیت منابع انرژی در کره زمین و نیاز صنعت به انرژی بخصوص ســوختهای 
فسیلی جامعه بشریت در صدد کاهش هدر رفتن انرژی بــه هـر طریـق ممکـن مـی باشـد . یکـی از 
راههایی که اخیرا ً در کشور ایران بسیار مورد توجه واقع شده است کاهش پرت انرژی در ساختمانها 
ــوی مصـرف کشـور  می باشد. توجه به صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها در ایران به علت الگ
است که مورد توجه بیشتر قرار گرفته است . بر عکس کشورهای صنعتــی الگـوی مصـرف در کشـور 
ــکونی بسـیار بیشـتر از مقـادیر مشـابه در  ایران به نحوی است که مصرف انرژی در قسمت های مس
ــتر از کشـورهای صنعتـی  کشورهای صنعتی است . در حالی که مصرف انرژی در قسمت صنعت کم
ــرژی در سـاختمانها بـه عنـوان  می باشد . لذا این الگوی مصرف توجه همگان را به کاهش مصرف ان
ــک سـوم  یکی از عوامل اصلی هدر رفتن انرژی در کشور مبذول داشته است (درکشور ایران حدود ی
ــی سـه برابـر کشـورهای صنعتـی اسـت). در  مصرف انرژی در بخش مسکن می باشد که حدود 2 ال



مقایسه انجام شده بین انواع مختلف دیواره های پیرامونی مثال ً تیغه های گچی و آجــری 10 تـا 20 
ــی اسـتایرن و پانلـهای  سانتی متری در منابع مختلف مشاهده شده است که استفاده از الیه عایق پل
ساندویچی قابلیت صرفه جویی 40 درصدی در مصرف انرژی به دلیل انرژی جلوگیری از هدر رفتــن 

را دارد [1] . 
دراینجا با توجه به عایق بودن مصالح سبک ساز مانند پلی استایرن و هوای داخــل شـده در 
ــود بتـن بـه  بتن پاششی [2] انتظار می رود که عالوه بر عملکرد الیه عایق پلی استایرن عملرکرد خ
ــه منظـور  عنوان الیه مقاوم در برابر حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی باز هم بیشتر شود . لذا ب
شناسایی دقیق رفتار دیوارها می توان به آزمایشهای انجام شده بر روی ضریب هدایت حرارتی بتــن 
ــه دسـتورالعملهای مبحـث  سبک ساخته شده با سبک دانه های پلی استایرن اشاره نمود . با توجه ب
ــامل  نوزدهم مقررات ملی ساختمان و راهنمای آن وجود آرماتورهای قطری در این پانلها می تواند ع
ــن  هدر رفتن انرژی به علت ایجاد پل حرارتی بین دو الیه بتن دو طرف شود . لیکن در آزمایشات بت
ــت  سبک ساخته شده با سبک دانه های پلی استایرن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شده اس

ــن از حـدود 1/75 بـرای بتـن معمولـی بـه 0/205 بـرای بتـن سـبک   که ضریب هدایت حرارتی بت
ــی اسـتایرن تقلیـل مـی یـابد (وزن مخصـوص بتـن سـبک مـورد   ساخته شده با سبک دانه های پل

آزمایش حدود 600 بوده است) . با توجه به پوشش روی آمارتورهــا توسـط بتـن سـبک در پانلـهای 
ساندویچی و ضریب هدایت حرارتی بتن سبک که حدود یک هشــتم ضریـب هدایـت حرارتـی بتـن 
معمولی می باشد , کاهش اثر پل حرارتی برشگیرها و در نتیجه بــهبود خـواص حرارتـی پـانل هـای 

ساندویچی پیش بینی می شود .  
 
 

نتيجه گريى  
ــای غـیر بـاربر و دیـوار پـیرامونی و بـه  پانلهای ساندویچیD3 را می توان به عنوان تیغه ه
ــرژی و سـبکی ,  منظور صرفه جویی در مصرف انرژی به کار برد . عالوه بر صرفه جویی در مصرف ان

یکپارچگی تامین شده هنگام وقوع زلزله باعث عدم ریزش تیغه ها و جدایی آنها از قاب می شود . 
با به کارگیری پانلهای 3D به عنوان دیوارهای پیرامونی حدود 40 درصد در در رفتن انرژی 
از ساختمان های مسکونی صرفه جویی می شود که انتظار می رود با استفاده از شاتکریت سبک این 
عدد بهبود یابد . آزمایشات انجام شده بر روی بتن سبک حاوی دانه های پلی استایرن بیانگر کاهش 
چشمگیر ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده در این پانلها می باشد که خود تایید کننده و توجیــه 

مناسبی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی , برای استفاده از این پانلها در ساختمان می باشد . 
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