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دالهاي بتن سبك ساخته شده از  )نگپانچي(منگنه اي  مقاومت برشي بررسي

  سبك معدني هاي سنگدانه
  

 استاد گروه عمران دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهدمحمدرضا اصفهاني، 

 كارشناس ارشد سازه، دانشگاه فردوسي مشهد حميد سروش،

  

 :چكيده

از آنجا . باشد هدف از اين تحقيق بررسي مقاومت برشي پانچينگ دالهاي بتن سبك ساخته شده از پوكه هاي معدني سبك مي     
ها در مورد برش پانچينگ دالها بر اساس اطالعات تجربي بدست آمده از آزمايش روي دالهاي ساخته  نامه كه بيشتر ضوابط آيين
  .ي است كه ميزان دقت اين روابط را براي دالهاي بتن سبك مورد ارزيابي و بررسي قرار دادباشد، ضرور شده از بتن معمولي مي

پارامترهاي متغير در اين دالها مقاومت . هاي معدني سبك ساخته شده است نمونه دال مربعي با استفاده از پوكه 6در اين تحقيق     
. ر دالها طوري انتخاب شده اند كه انهدام به صورت برش پانچينگ باشدابعاد و درصد آرماتو. بتن و درصد آرماتور كششي بوده اند

گيري شده  هاي فوق مورد آزمايش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشي پانچينگ و تغييرمكان نهايي براي هر يك از آنها اندازه نمونه
  .است
ها بحث  تغييرمكان و سختي هر يك از نمونه - وابط بارآمده، در مورد شكل انهدام و نوع تركها، ر  هاي بدست با توجه به داده    

نتايج آزمايش ها نشان مي دهند كه دالهاي بتني ساخته . اي مقايسه شده است  نامه شده و در پايان نتايج آزمايشات با روابط آيين
  .ستفاده قرار گيردها مورد ا تواند در سازه آوري مناسب مي هاي معدني سبك در صورت طرح اختالط و عمل شده از پوكه

  

  بتن سبك، برش پانچينگ، دال  :كلمات كليدي
 

  مقدمه - 1
هاي وارده كوچكتر باشند اعضاي سازه مورد نظر رهر چقدر با. تحمل بارهاي وارده از جمله اهداف ساخت يك سازه مي باشد      

در راستاي . تصادي و هم از نظر ايجاد فضاي بيشتر مهم و قابل توجه مي باشدقلحاظ ا د شد كه اين موضوع هم ازنظريفتر خواه
كاهش بارهاي وارده بر سازه ها پيشرفتهاي چشمگيري حاصل شده است كه يكي از آن موارد استفاده از بتن سبك در سازه هاي 

بسيار حائز اهميت بوده بر سازه ناشي از وزن آن وارد  مرده كه بيشترين بار مصالحيدالها بعنوان  بتن سبك در.  باشد مي بتن آرمه 
مقاطع  در نتيجهو  هكمتر شد وارد بر سازه نيروي زلزله ،با استفاده از بتن سبك در دالها، وزن كل سازه كاهش يافته. مي باشد
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به سرعت در حال  به همين دليل است كه استفاده از بتن سبك. مي باشد براي تحمل بارها، مورد نياز و فوالد كمتري كوچكتر
سبك در بسياري  نهجده سكوي استخراج نفت با استفاده از بت و مهم ه گذشته، هفت پلهبطوري كه در د بودهپيشرفت و توسعه 

مشكلي كه در استفاده .  ]2[و ] 1[ از كشورهاي اروپايي نظير نروژ، سوئد و آلمان ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است
هاي  برمبناي آزمايشاتي مي باشد كه برروي نمونه عموما ها تن سبك وجود دارد اين است كه روابط طراحي آيين نامهاز دالهاي ب

  .بتن معمولي انجام شده است و در زمينه استفاده از بتن سبك اطالعات كمي وجود دارد
 انجام تحقيقاتي كه منجر به روشن تر شدن رفتار، با توجه به داده هاي كمي كه در مورد عملكرد دالهاي بتن سبك وجود دارد      
از اينرو در اين تحقيق با ساخت دالهاي بتن سبك با استفاده از پوكه معدني  .الهاي بتن سبك شود الزم و ضروري بنظر مي رسدد

در ادامه با استفاده . ه استسبك، رفتار برش پانچينگ اين دالها مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج آزمايش با آيين نامه ها مقايسه شد
از روش سطح كنترل كه مبناي محاسباتي مقاومت برشي پانچينگ در بسياري از آيين نامه ها مي باشد، مقاومت برشي پانچينگ 

  .محاسبه شده و سپس يك كار آزمايشگاهي در مورد دال سبك بتني ارائه مي گردد

  روش سطح كنترل   - 2
ي از تقسيم مقاومت برشي پانچينگ بر سطح محيط كنترل، در اطراف ناحيه بارگذاري شده، در اين روش تنش برشي اسم      

سطح محيط كنترل بر سطح دال عمود بوده و محيط آن در فاصله مشخص شده خاصي از ناحيه ). 1شكل ( شود ميمشخص 
  . شود ميبارگذاري شده تعيين 

  سطح كنترل

  
  برش پانچينگشكل واقعي و محيط كنترل فرضي در  -1شكل

  
كه اغلب بوسيله مقاومت )  cτ(ايمني در برابر شكست پانچينگ از مقايسه تنش برشي وارده با پارامتر مقاومت برشي بتن       

روش سطح كنترل به عنوان روشي عملي و ساده معرفي شده  كه در صورت كاربردي . آيد ، بدست ميشود ميكششي بتن تعريف 
اين روش توسط تعداد زيادي از آيين نامه هاي ساختماني . مناسب، براي پيش بيني مقاومت، واقع گرايانه و مناسب خواهد بود

  .پذيرفته شده است
نامه معرفي شده،  پس از محاسبه تنش برشي اسمي در سطح محيط كنترل، اين تنش با تنش برشي مجاز كه توسط آيين      

قدار تنشي برشي اسمي كمتر از تنش برشي مجاز باشد دال از نظر برش پانچينگ مشكل نخواهد داشت در اگر م. گردد ميمقايسه 
غير اينصورت بايد با انديشيدن تمهيداتي از قبيل افزايش بعد ستون، استفاده از سرستون و يا آرماتور برشي دال با اين نوع شكست 

مت برشي پانچينگ مورد توجه قرار گيرند شامل مقاومت فشاري بتن، درصد در مقاو توانند ميكميت هايي كه . برشي مقابله كرد
، ابعاد ستون، فاصله محيط كنترل از لبه ستون، ابعاد دال و خروج از مركزيت بار )خمشي و برشي(آرماتورهاي طولي و عرضي 

  . اعمالي مي باشند
ي تعيين شده، براي به دست آمدن آنها نياز به فرضهاي اوليه از طريق تجرب صرفاًاز آنجا كه روابط بدست آمده از اين روش       
به عنوان مثال مي توان شكل محيط كنترل و فاصله آن از لبه ستون فرض كرد و بر اساس آن تاثير ساير كميت ها را . باشد مياي 

  . مشخص نمود
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  روابط آيين نامه هاي ساختماني -3

   ACI 318 آيين نامه بتن آمريكا
  : شود ميمقاومت پانچينگ براي بار مربعي بصورت زير محاسبه  ACIدر آيين نامه        

  
                    )1                                                               (       

2

1
'332.0)(4 cfddBP ×+=  

  : كه در آن

dt =  
2

1
'332.0 cc f=τ  

5.0=β  
، ضريب Bبراي بارگذاري دايره اي با قطر. است ولي مي تواند به صورت كثير االضالع باشد d5.0محيط كنترل در فاصله       

)(4 dB )(با ضريب  + dB +π   شود ميجايگزين .  
  ].3[باشد ميميانگين حسابي عمق مؤثر در دو جهت  dآرماتورگذاري دو طرفه،در حالت 

   
  آبا و ايران CSAآيين نامه بتن كانادا

. فرمول واحدي را براي بررسي مقاومت دال در برابر برش پانچينگ ارائه داده اند] 5[و ايران] 4[هاي بتن كانادا  نامه آيين      
بوده ولي بار  ACIفرمول ذكر شده در اين دو آيين نامه از لحاظ كميتهاي مؤثر و از لحاظ شكل فرمولي كامال مشابه آيين نامه 

  .برابر آيين نامه بتن آمريكا مي باشد 2/1مجاز ارائه شده توسط آيين نامه هاي كانادا و ايران 
 

 ساخت دالهاي بتن سبك و نتايج آزمايشگاهي - 4

  معرفي نمونه ها 
دالها . مورد آزمايش و شكست قرار گرفته استو هاي سبك معدني فاروج ساخته  دال با استفاده از پوكه 6 تحقيقدر اين       

. سانتيمتر مي باشند 15سانتيمتر بوده كه در وسط داراي يك ستون مربعي به بعد و ارتفاع  10و ضخامت  100مربعي شكل به بعد 
  .دنرا نشان مي ده يك دال ساخته شده پس از باز كردن قالب ها 3و شكل  جزئيات دالهاي ساخته شده 2شكل 

  
  جزئيات دالهاي ساخته شده -2شكل

  
درصد   .مي باشدرفي  و  درصد آرماتور  كششي استفاده شده  در  آنها  صبتن  م تپارامترهاي متغير در اين دالها مقاوم       

آنها ينگ بوده و انهدام خمشي در چبه صورت برش پان ثقليآرماتور كششي دالها طوري انتخاب شده است كه انهدام آنها تحت بار 
مقاومت بتن مورد استفاده نيز در سه رده  .تعيين شدند 58/1%  و  1/1% نسبت آرماتور مورد استفاده در دالها رو از اين  .اتفاق نيفتد
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. باشد مي MPa 9/40، 32، 8/22توان گفت كه مقاومتهاي بدست آمده از بتن دالها 

  
  

f

- 
)

  شماره نمونه

23 S1 
22 S2 
32 S3 
31 S4 
40 S5 
41 S6 

براي توليد بتن سبك از بين سنگدانه هاي سبك موجود در كشور، مناسبترين سنگدانه پوكه معدني معادن فاروج تشخيص 
و شكل  2ركيبات شيميايي اين سنگدانه در جدول 

  

، بفني دانشگاه تهران هايدانشكده، پرديس اولين كنفرانس ملي بتن سبك

توان گفت كه مقاومتهاي بدست آمده از بتن دالها  تقسيم بندي شده است كه بطور متوسط مي
  .ارائه شده است 1دالهاي ساخته شده در جدول  هر يك از و وزن مخصوص

  يك دال ساخته شده پس از باز كردن قالبها -3شكل 

  مشخصات دالهاي ساخته شده - 1جدول 

 وزن مخصوص

kg 

  قطر آرماتور
mm 

ρ  
% 

'
cf  

(MPa 
) 

 10  1/1 1/23
 12 58/1 5/22
 10 1/1 4/32
 12 58/1 7/31
 10 1/1 5/40
 12 58/1 2/41

  پوكه معدني سبك فاروج 
براي توليد بتن سبك از بين سنگدانه هاي سبك موجود در كشور، مناسبترين سنگدانه پوكه معدني معادن فاروج تشخيص 

ركيبات شيميايي اين سنگدانه در جدول ت. باشد شايان ذكر است كه جنس اين سنگدانه از نوع آتشفشاني مي
  .نشان داده شده است

  

  شكل ظاهري پوكه معدني فاروج -4شكل 

   

اولين كنفرانس ملي بتن سبك تمجموعه مقاال

  

تقسيم بندي شده است كه بطور متوسط مي
و وزن مخصوصمشخصات 

  

  

وزن مخصوص
3mkg

1910 

1900 

1960 

1960 

1980 

1980 

  
پوكه معدني سبك فاروج 

براي توليد بتن سبك از بين سنگدانه هاي سبك موجود در كشور، مناسبترين سنگدانه پوكه معدني معادن فاروج تشخيص       
شايان ذكر است كه جنس اين سنگدانه از نوع آتشفشاني مي. داده شد

نشان داده شده است  4ظاهري آن در شكل 
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  تركيبات شيميايي پوكه معدني فاروج - 2جدول 

 تركيب شيميايي درصد

12/58  SiO2 

09/18 Al2O3 

37/5 Fe2O3 

55/1 FeO 
26/0 TiO 
31/1 MgO 
92/2 CaO 
85/5 Na2O 
87/4 K2O 
42/1 L.O.I 

  ها  بندي پوكه دانه -5
بدين منظور پوكه ها در سه اندازه به شرح زير . كردجهت استفاده در بتن دانه بندي را آنها بايد پس از خرد كردن پوكه ها       

  :تقسيم مي شوند 
  ميليمتر 8/4ريز دانه، دانه هاي با ابعاد كوچكتر از  - الف
  :درشت دانه كه خود شامل دو قسمت مي باشد -ب
  ميليمتر  10تا  8/4 ـ دانه هاي نخودي با ابعاد بين1
  ميليمتر 19تا  10ـ دانه هاي بادامي با ابعاد بين 2

 70%وزني دانه هاي بادامي و  30%مصالح سنگي درشت دانه بصورت تركيبي از ،ASTMC  330با توجه به توصيه آيين نامه 
مختلف جهت رسيدن به هاي دانه بندي  ،درشت دانه پس با تغيير نسبت ريز دانه به س ،وزني دانه نخودي در نظر گرفته مي شود

  .بدست خواهد آمد متفاوت مقاومتهاي

  نمونه ها  آزمايش - 6
جهت ايجاد تكيه گاه . ه شدداد جك هيدروليكي مورد آزمايش قراريك نمونه ها توسط  ،روز از بتن ريزي 28پس از گذشت       

بر روي اين قاب ميلگرد . دياستفاده گرد ،ساخته شده است  IPE20پروفيل ساده براي دال از يك قاب فوالدي كه با استفاده از 
بر گيري پس براي آنكه از ايجاد تنش هاي موضعي در دال اجتناب گردد از چهار عدد صفحه فلزي جهت قرارسقرار داده شده و 

  .روي آرماتورها بهره جسته شده است
جك هيدروليكي  يك ها از براي بارگذاري نمونه. آغاز گرديدبارگذاري آنها  ه،پس از قرار گيري نمونه ها در محل مربوط      

سرعت . جك هيدروليكي مجهز به يك رايانه مي باشد كه نيروي وارده به نمونه را به صورت ديجيتال نشان مي دهد. شداستفاده 
ه قرارگيري نمونه روي دستگاه آزمايش در نحو. پذيرد كند انجام مي بارگذاري دستگاه بوسيله شيري كه دبي روغن را كنترل مي

  .باشد مشخص مي 5شكل 
ال توسط دو همزمان با آن تغييرمكان وسط  شروع شدهمخصوص به آرامي بارگذاري  شيرپس از تنظيم دستگاه توسط       

با . باشد مي kg/sec 50سرعت بارگذاري براي هر نمونه حدود . گرديدگيري  تغييرمكان سنجي كه در پايين دال نصب شده اندازه
ا يك صداي نسبتا بلند دال شكسته و از آن به بعد ديگر نيروي وارده افزايش بناگهان در يك لحظه  ،افزايش بار به صورت تدريجي

  .پانجينگ دال مي باشد مقاومت برشياين نيرو همان . نيافت
  



  550  .........................  1390همن ماه ، ب

  
  

و ه هر يك از دالهاي ساخته شده همانطور كه توضيح داده شد پس از ساخت توسط جك هيدروليكي مورد آزمايش قرار گرفت
بار و تغيير مكان نهايي را مقدار  3جدول 

'
cf  

(MPa) 
  شماره نمونه

1/23 S1 
5/22 S2 
4/32 S3 
7/31 S4 
5/40 S5 
2/41 S6 

مقاومت برشي پانچينگ بدست آمده از  
  .باشد ها زير بار مي

هر يك از دالها، تمامي آنها به صورت ناگهاني و ترد در برش 
منهدم شده و پس  بلندنمونه ها ناگهان با يك صداي 

در آنها  بوده و تركهاي شعاعي محيطيها نيز از آنجا كه انهدام تمامي آنها از نوع برش پانچينگ بود به صورت 

S6 عد از شكست و افت بار، بارگذاري تا ب
  .بارگذاري قطع شده است

، بفني دانشگاه تهران هايدانشكده، پرديس اولين كنفرانس ملي بتن سبك

  نحوه قرارگيري دال بر روي دستگاه آزمايش -5شكل

  ها نتايج آزمايش
هر يك از دالهاي ساخته شده همانطور كه توضيح داده شد پس از ساخت توسط جك هيدروليكي مورد آزمايش قرار گرفت

جدول . بار و تغييرمكان نهايي و نحوه تغييرات بار و تغيير مكان بدست آمد
  .ها نشان مي دهد

  نتايج آزمايش نمونه ها - 3جدول 

P

P
=0φ flexP 

)kN( 
testP 

)kN( 
ρ  
% 

82/0 217 179 1/1 

72/0 271 4/194 58/1 

87/0 225 7/196 1/1 

77/0 287 2/220 58/1 

91/0 229 5/208 1/1 

81/0 295 4/239 58/1 

 testPدرصد آرماتور كششي،  ρمقاومت فشاري نمونه استاندارد، 
ها زير بار مي تغييرمكان نهايي نمونه ∆uمقاومت نهايي خمشي محاسباتي و

  انهدام و نوع تركها 
هر يك از دالها، تمامي آنها به صورت ناگهاني و ترد در برش رماتورهاي با توجه به درصد باالي آ همانطور كه قبال گفته شد

نمونه ها ناگهان با يك صداي  ،بدين صورت كه بعد از اعمال بار به صورت تدريجي
  .يافتشده و كاهش ن هاز آن ديگر بار وارده اضاف

ها نيز از آنجا كه انهدام تمامي آنها از نوع برش پانچينگ بود به صورت 
  .دهد ها را پس از شكست نشان مي نمونه 6شكل 
S6ها بعد از شكست اين نكته شايان ذكر است كه در نمونه  در توضيح شكل نمونه

بارگذاري قطع شده است ،ها بعد از شكست و افت بار انهدام نمونه ادامه يافته ولي در ساير نمونه

اولين كنفرانس ملي بتن سبك تمجموعه مقاال

  

نتايج آزمايش - 7
هر يك از دالهاي ساخته شده همانطور كه توضيح داده شد پس از ساخت توسط جك هيدروليكي مورد آزمايش قرار گرفت      

بار و تغييرمكان نهايي و نحوه تغييرات بار و تغيير مكان بدست آمدمقدار براي هر نمونه 
ها نشان مي دهدبراي هر يك از نمونه 

  

u∆  
(mm) flex

test

P

P

4/8 

1/7 

9/7 

5/6 

1/7 

9/5 

  
'در جدول فوق 

cf  ،مقاومت فشاري نمونه استاندارد
آزمايش، 

flexP مقاومت نهايي خمشي محاسباتي و

انهدام و نوع تركها  شكل - 8
همانطور كه قبال گفته شد      
بدين صورت كه بعد از اعمال بار به صورت تدريجي. نددينگ منهدم شچپان

از آن ديگر بار وارده اضاف
ها نيز از آنجا كه انهدام تمامي آنها از نوع برش پانچينگ بود به صورت  تركهاي نمونه      

شكل   .شدبسيار كم مشاهده 
در توضيح شكل نمونه      

انهدام نمونه ادامه يافته ولي در ساير نمونه
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در   58/1%با  نسبت فوالد هاي نمونه و براي

  
  1/1%تغييرمكان براي دالهاي با نسبت فوالد 
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................................................................................................  هاكاربرد بتن سبك در سازه

          
  S2نمونه                                    S1نمونه 

         
  S4نمونه                                S3نمونه 

  

          
  S6نمونه                                S5نمونه 

  ها پس از شكست نمونه -6شكل 

  تغييرمكان 
و براي 7در شكل  1/1%منحني هاي بار ـ تغييرمكان براي نمونه هاي با نسبت فوالد 

  .نشان داده شده است

تغييرمكان براي دالهاي با نسبت فوالد  -منحني هاي بار -7شكل 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Displacement  (mm)

S1

S3

S5

كاربرد بتن سبك در سازه -چهارمبخش 

  

  

تغييرمكان  ـر روابط با - 9
منحني هاي بار ـ تغييرمكان براي نمونه هاي با نسبت فوالد      
نشان داده شده است 8شكل 
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  58/1%تغييرمكان براي دالهاي با نسبت فوالد  -منحني هاي بار -8شكل 

  
با افزايش مقاومت فشاري بتن تغيير مكان  ،در دالهاي بتن سبك ساخته شده استهمانطور كه از منحني هاي فوق مشخص       

با افزايش  1/1%بطور مثال در دالهاي با نسبت آرماتور . افزايش خواهد يافت هنهايي مربوط نهايي دال كاهش يافته ولي مقدار بار
. مي يابد افزايش 9/9%نهايي  كاهش و مقدار بار 6%مگاپاسكال مقدار تغيير مكان   4/32به   1/23مقاومت فشاري بتن از 

نهايي   كاهش يافته و مقدار بار 5/15%مگاپاسگال مقدار تغييرمكان   5/40به  1/23ن با افزايش مقاومت فشاري بتن ازنيهمچ
  .افزوده مي شود %5/16

 9ز شكلبا استفاده ا. دهد ن ميتغييرمكان را در هر يك از نمونه ها نشا -رماتور كششي دال بر منحني بارآاثر افزايش  9شكل       
بطور مثال . كاهش يافته ولي بارنهايي اعمالي افزوده مي شود دالپيداست كه با افزايش آرماتور كششي دال مقدار تغييرمكان نهايي 

 8/8%نهايي آن  بار و كاهش 5/15%تغيير مكان نهايي   58/1%به  1/1%با افزايش درصد آرماتور از  2و1در مقايسه نمونه هاي 
  .افزايش مي يابد

  
  تغييرمكان براي هر يك از نمونه ها -اثر افزايش آرماتور كششي بر منحني بار  -9شكل
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  سختي  -10
كه با افزايش مقاومت فشاري و درصد آرماتور  استمطلبي كه در ارتباط با سختي در نمونه ها مشهود مي باشد اين نكته       

  .هاي بار و تغييرمكان نمونه ها مشاهده مي گردد اين مطلب به وضوح در منحني. كششي، ميزان سختي دالها افزوده مي شود
  

  ACI-318مقايسه نتايج آزمايش با آيين نامه   -11
مقادير آزمايشگاهي و آيين نامه اي بار پانچينگ در برابر مقاومت فشاري بتن را براي نسبت آرماتور   10و شكل  4جدول      
  . نشان مي دهند 58/1%و  %1/1
  

 ACI-318  نامه مقايسه مقاومت پانچينگ آزمايش ها با مقادير محاسباتي آيين - 4جدول 

318−ACI

test

P

P
 318−ACIP  

)kN( 

ρ  
% 

'
cf  
)MPa( 

 شماره نمونه

53/1 117 1/1 1/23 S1 
74/1 112 58/1 5/22  S2 
42/1 139 1/1 4/32 S3 
66/1 133 58/1 7/31 S4 
34/1 156 1/1 5/40 S5 
58/1 152 58/1 2/41 S6 

 
  

براي برآورد  ACI-318نامه  مشخص است، مقادير در نظر گرفته شده از سوي آيين 10همانطور كه در منحني هاي شكل      
كاري با افزايش مقاومت فشاري بتن كاهش  البته مقدار اين محافظه. باشد كارانه مي مقاومت پانچينگ دالهاي بتن سبك محافظه

 MPa  5/40و اين نسبت در مقاومت فشاري 74/1برابر با   Ptest/PACIنسبت  MPa 5/22يافته بطوري كه در مقاومت فشاري

2اثر مقاومت فشاري بتن در برش پانچينگ بصورت ضريبي از  ACI-318در آيين نامه . باشد مي 34/1برابر با 

1
'

cf  در نظر
بطور مثال در شرايط يكسان با . گرفته شده است كه اين ضريب با توجه به نتايج آزمايشات مقداري زياد بوده و بايستي كاهش يابد

افزايش مي يابد در حالي  33%با توجه به روابط اين آيين نامه مقاومت پانچينگ  MPa  5/40به 1/23افزايش مقاومت فشاري از 
  .باشد مي 16%هاي مورد آزمايش  نمونه كه اين افزايش براي
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  ACI-318نامه  مقايسه نتايج آزمايش با روابط آيين -10شكل 

  
درصد آرماتوردال را در محاسبه بار پانچينگ وارد  ACI-318نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه آيين نامه       

باشد اين نكته باعث شده است كه در دالهاي با درصد آرماتور باال نتايج آزمايش  مشخص مي 11نكرده است و همانطور كه در شكل
 Ptest/PACI، 53/1ت نسب  1/1%با نسبت آرماتور  1بطور مثال در دال شماره . نامه فاصله زيادي پيدا كند با نتايج اين آيين

  . رسيده است 74/1آرماتور به  58/1%با  2باشد ولي همين نسبت در دال شماره  مي

  
 از نظر تاثير درصد آرماتور در بار پانچينگ  ACI-318مقايسه نتايج آزمايش با آيين نامه  -11شكل

  گيري نتيجه -12
در دالهاي بتن سبك نيز همانند . سبك بررسي گرديد در اين مقاله مقاومت برشي پانچينگ دالهاي ساخته شده از بتن
، مقاومت برشي پانچينگ و سختي دال افزوده شده ولي  دالهاي بتن معمولي با افزايش مقاومت فشاري بتن و درصد آرماتور دال

ها نتايج زير حاصل  نامه نبا توجه به تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و مقايسه آنها با روابط آيي. يابد تغييرمكان نهايي كاهش مي
  :شود مي
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  . از محافظه كاري بااليي در بدست آوردن مقاومت برش پانچينگ دالهاي بتن سبك برخوردار است  ACI-318 نامه آيين -1
جهت شود كه استفاده از پوكه معدني  ها چنين نتيجه مي نامه در مجموع با توجه به آزمايشات انجام شده و مقايسه آنها با آيين -2

هاي  آوري بتن و استفاده از افزودني اي مناسب بوده و با رعايت نكاتي همچون دقت در عمل استفاده در ساخت بتن سبك سازه
 .توان به مقاومتهاي برش پانچينگ قابل قبولي در دالهاي ساخته شده از اين نوع سنگدانه سبك دست يافت مناسب مي
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