
 

 "ویژه آشنایی با انواع بتن"

 :آشنایی با انواع بتن ویژه و کاربرد آنها

 بتن ویژه: 

های نامتعارف تولید هایی که از خواص غیرعادی برخوردارند یا با روشبتن ویژه عبارت است از بتن

 .شوندمی

های سنگی تشکیل بنابر تعریف، بتن ماده ترکیبی است که اساساً از یک عامل چسباننده و دانه

 .های گوناگون به خود بگیردتواند شکلشده است و می

 ایبتن سبک سازه: 

 .ای مشابه بتن معمولی است با این تفاوت که جرم حجمی کمتری داردبتن سبک سازه

ها )هم سنگدانه درشت و هم سنگدانه ریز( یا ترکیبی از دانهبرای ساخت این بتن از سبک

 .شودهای معمولی استفاده میها و سنگدانهدانهسبک

دانه درشت و ماسه طبیعی دار( به بتن سبکی اطالق شود که با سبکبه اصطالح )بتن سبک ماسه

 .ساخته شده باشد

ها ن اعضای بتنی، مانند سقفای اساسًا به منظور کاهش بار مرده ناشی از وزبتن سبک سازه

 .شودمی گرفته کار به…و

ای برای یک اسالمپ و مقدار هوای مشخص به جای نسبت آب به مقاومت فشاری بتن سبک سازه

 .بستگی دارد سیمان سیمان، معمواًل به مقدار

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/special-concrete/


 

ای، مانند بتن معمولی، مقاومت آن را در برابر یخ زدن و آب شدن و نیز هوازایی در بتن سبک سازه

 .کندزداها تضمین میدر برابر مصرف یخ

دهد و بخشد، آب انداختگی و جداشدگی را کاهش میافزون بر این، هوازایی کارایی را بهبود می

 .ا جبران کندبندی رهای ریز در دانهممکن است کمبود دانه

های اختالط بتن با جرم ای مشابه روشهای اختالط برای بتن سبک سازهبه طور کلی، روش

 .اندحجمی معمولی

هایی که جذب باالتری دارند پیش از تنها تفاوت این است که ممکن است الزم شود برخی سنگدانه

 .استفاده خیس شوند

توان چنان انتخاب کرد که ای را میازههای بتن سبک سنسبت اجزای تشکیل دهنده مخلوط

پذیری و شکل ظاهری مانند مخلوط بتن )با جرم حجمی معمولی( که به طور کارایی، پرداخت

 .یابی شده باشد، برخودار باشندمناسب نسبت

ها، بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی، با همان تر بودن جرم حجمی سنگدانهبه دلیل پایین

 .سالمپ کمتری استکارایی دارای ا

توان در شرایطی ریخت که همین میلیمتر را می 70تا  50بتن سبک هوازایی شده با اسالمپ 

 .میلیمتر را برای بتن معمولی نیاز دارد 125تا  75شرایط اسالمپی 

 .ای، معمواًل آسانتر از بتن معمولی استانتقال و ریختن بتن سبک سازه

 .آوردبهترین نتایج را برای پرداخت کردن به بار می میلیمتر، 100تا  50اسالمپی بین 
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تواند موجب جداشدگی، تأخیر در عملیات پرداخت کردن شوند و سطوحی های باالتر میاسالمپ

 .زبر و ناصاف پدید آورند

شوند، عمدتاً برای عایق حرارتی و صوتی، های با جرم حجمی پایین که در محل ساخته میبتن

ها، ها یا سقفها، ماده ترازکننده برای پشت بامهای کف زیرزمینننده دالها، پرکتزئین سقف

 .شوندگدازهای زیرزمینی به کار گرفته میهای حرارتی آبدیوارهای ضدآتش و پوشش

ساخته، پشت بام، کف و دیوارهای بتنی مسلح نیز به کار بتن با جرم و حجم پایین در قطعات پیش

 .روندمی

توان های با مقاومت متوسط را میهای با جرم حجمی پایین و بتنبرای بررسی بهتر، بتن

 :بندی کردهای زیر دستهدر گروه

 گروه :I  

استایرن منبسط شده های پلیهای منبسط شده مانند پرلیت، ورمیکولیت یا دانهبا سنگدانه

 .شوندهای یونولیت( ساخته می)دانه

 گروه :II  

گدازی، ایی که از طریق منبسط کردن، تکلیس یا ذوب کردن موادی مانند باره آهنهبا سنگدانه

هایی که با فراوری مواد خاک رس و خاک دیاتومه، خاکستر بادی، شیل یا سنگ لوح یا سنگدانه

 .شودشوند ساخته میطبیعی مانند پومیس، اسکوریا یا توف تولید می

 گروه :III  

های هوا به داخل د آوردن یک ساختار متخلخل یکنواخت از حبابهایی است که با وارشامل بتن

 .شودخمیر سیمان مالت ماسه سیمان ساخته می
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زای ویژه بدست این ساختار متخلخل با استفاده کف از پیش آماده شده در محل، یا مواد کف

 .آیدمی

 .گویندمی بتن اسفنجی این نوع بتن را عموماً 

به علت مقدار زیاد هوایی که دارند عمومًا از کارایی  Kg/m3800های سبک با وزن کمتر از بتن

 .خیلی خوبی برخوردارند

بندی یا با جرم حجمی پایین یا بتن سبک با مقاومت متوسط برای عایق بتن سبک در مواردی که

شدگی آن تعیین کننده و بحرانی نیست، ولو گیرد معمواًل جمعپرکنندگی مورد استفاده قرار می

 .تواند موجب تاب برداشتن شودشدگی بیش از اندازه میمعاینکه ج
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 بتن سنگین از انواع بتن ویژه: 

و جرم شود ای تولید میهای سنگین ویژهبتن سنگین، مانند بتن محافظ در برابر تابش با سنگدانه

 .رسدکیلوگرم بر متر مربع مکعب می 6400حجمی آنها تا 

های برند ولی از آن برای وزنهها به کار میرا عمدتًا برای حفاظت در برابر تابش بتن سنگین

 .شودتعادل و کاربردهای دیگری که جرم حجمی زیاد دارای اهمیت باشد نیز استفاده می

های با جرم حجمی باال مانند باریت، فروفسفر، گوئتیت، هماتیت، ایلمنیت، لیمونیت، سنگدانه

 .روندهای فوالدی برای تولید بتن سنگین به کار میا و دم قیچیهمگنتیت و ساچمه

و هزینه انجام  جه به خواص فیزیکی قابلیت دسترسیبه طور کلی انتخاب یک سنگدانه با تو

 .گیردمی

های سنگین باید به نحو معقولی عاری از مصالح ریز، روغن و مواد اضافی دیگری باشند که سنگدانه

 .گذارندها یا بر آبگیری سیمان اثر میه دانهبر چسبندگی خمیر ب

روند ولی باید دقت کرد تا از های معمولی و متداول به کار میریزی غالباً روشبرای اختالط و بتن

های های بسیار سنگینی مانند دم قیچیکن به خصوص با سنگدانهپرکردن بیش از اندازه مخلوط

 .فوالدی اجتناب شود

های سنگین چون برخی سنگدانه کن کاهش یابددرصد ظرفیت اسمی مخلوط 50 ها باید تاپیمانه

 .اندبسیار شکننده

بخشی بر کارایی و آب انداختگی به ها که آثار زیانبرای جلوگیری از خرد شدن اینگونه سنگدانه

 .دنبال دارد باید از اختالط بیش از اندازه پرهیز شود

 بتن پرمقاومت از انواع بتن ویژه: 
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یا بیشتر  MPa 42 شود که مقاومت فشاری آنتن پرمقاومت، به طور کلی به بتنی گفته میب

 .باشد

 .اندرا در ساختمان به کار برده MPa140 های پرمقاومت بتن

 .شودروزه سنجیده می 28مقاومت مشخصه بتن معمواًل برمبنای نتایج آزمایش 

اومت نیاز دارند روند اجرایی چنان است که های بلندی که به بتن پرمقبا همه اینها، در سازه

تر در کمتر از یکسال یا حتی بیشتر تحت بارگذاری کامل قرار ای در طبقات پاییناعضای سازه

 .گیرندنمی

ی مصالح و بتن معمواًل جویی چشمگیر در هزینهبه همین دلیل در چنین مواردی برای صرفه

 .شوندروزه تعیین می 90تا  56های فشاری براساس نتایج آزمایش مقاومت

شوند و از طریق ارتعاش دراز های بسیار محکم ریخته میهای خیلی سفت در قالباین مخلوط

 .شوندای( متراکم میهای شوکی )تقهمدت با روش

 .تولید بتن پرمقاومت ممکن است نیاز به تهیه مصالح خاص داشته یا نداشته باشد

تولید کننده باید عوامل مؤثر برمقاومت فشاری را بشناسد و بداند که چگونه این عوامل را برای 

 .دستیابی به بهترین نتایج تغییر دهد

باید توجه داشت که در نظر گرفتن مزایای اقتصادی به کار بردن مصالح موجود در دستیابی به یک 

 .طرح مخلوط بهینه نقش به سزایی دارد

های مکعبی مالت انجام ن پرتلند برای بتن پرمقاومت نباید براساس آزمایش نمونهانتخاب سیما

 .روزه نیز در نظر گرفته شوند 90و  56، 28های نسبی بتن در سنین گیرد بلکه باید مقاومت
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های روزه براساس مکعب 7رود باید حداقل مقاومت سیمانی که برای بتن پرمقاومت به کار می

 د.داشته باش MPa 29/4 مالت، حدود

 560تا  385های آزمایشی بسته به مقاومت خواسته شده باید با مقادیر سیمان بین مخلوط

 .کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شوند

ناپذیر غالباً برای تولید بتن پرمقاومت استفاده از خاکستر بادی یا دوده سیلیسی ضروری و اجتناب

توان تنها با استفاده از آید نمیها به دست میپوزوالن است، زیرا افزایش مقاومتی را که با این

 .سیمان اضافی بدست آورد

 .شونددرصد وزن سیمان به مخلوط افزوده می 20تا  5ها معموالً در محدوده مقادیر این پوزوالن

اند که باید بادقت به آنها شناسی و تمیزی سنگدانه از جمله مواردیاندازه، بافت سطحی، کانی

 .کرد توجه

سه ) mm 5/12تا   5/9mmهایی با بزرگترین اندازه ها، سنگدانهبنابر نتایج بسیاری از بررسی

 .آورندهشتم تا یک دوم اینچ( مقاومت بهینه را به بار می

آمیزی مورد استفاده نیز به طور موفقیت) سه چهارم(1inو  mm25و  mm19بزرگترین اندازه 

 .اندقرار گرفته

های گرد و خاک و شت مصرفی در بتن پرمقاومت باید تمیز، یعنی عاری از پوششهای درسنگدانه

 .رس باشند

بسیاری از تولید کنندگان بتن آماده در آمریکا عقیده دارند که برای استفاده کارآمدتر از مقادیر 

 ترین نسبت ممکن آب به سیمان،زیاد مواد سیمانی در بتن پرمقاومت و تسهیل دستیابی به پایین

های آب های آب کندگیر، کاهندههای آب، کاهندهاستفاده از مواد افزودنی شیمیایی مانند کاهنده

 .ناپذیر استها( یا ترکیبی از آنها اجتنابکنندهممتاز )فوق روان

 هایی اجتناب شود و چنانچه روند باید از هرگونه تأخیر در تحویل و ریختن این چنین بتن
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ینی شده کندتر باشد، گاهی کاهش حجم پیمانه ساخت بتن ضرورت بریزی از سرعت پیشبتن

 .کندپیدا می

مراقبت سفت و سختی باید در کارگاه اعمال شود تا هرگونه افزودن مجدد آب به بتن در محل 

 .ریزی کنترل شودبتن

برای رسیدن به پتانسیل مقاومتی بتن پرمقاومت، نحوه متراکم کردن آن از اهمیت به سزایی 

 .وردار استبرخ

 .ها به سرعت لرزانده و مرتعش شوداالمکان بالفاصله پس از ریخته شدن در قالببتن باید حتی

ارتعاشگرهای پربسامد باید به اندازه کافی کوچک باشند تا فاصله الزم بین سر ارتعاشگر و 

 .میلگردهای فوالدی تأمین شود

 .شودکاهش مقدار هوا و یا هر دو می ارتعاش بیش از اندازه بتن غالبًا منجر به جداشدگی،

 

 بتن با مقاومت زود رس از انواع بتن ویژه: 

اش را در سنی کمتر از بتن بتن با مقاومت زود رس، عبارت است از بتنی که مقاومت مشخصه

 .آوردمعمولی بدست می
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تواند از چند ساعت )یا حتی چند دوره زمانی که مقاومت مشخصه باید در آن بدست آید می

 .دقیقه( تا چندین روز تغییر کند

ریزی بدست تنو عملیات متداول ب بتن توان با استفاده از اجزای معمولمقاومت زود رس را می

 .های خاصی مورد نیازندآورد، هرچند که گاهی مصالح و روش

بسته به سنی که مقاومت مشخصه باید در آن بدست آید و بسته به شرایط کارگاه، مقاومت 

 :گیری از یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آنها بدست آوردتوان با بهرهرس را می زود

 سیمان با مقاومت زود رس نوع III 

 ( 600تا  340مقدار زیاد سیمان )کیلوگرم بر متر مکعب 

 ( 45/0تا  2/0نسبت پایین آب به سیمان )وزنی 

 بتن تازه با دمای باالتر 

 باالتر آوری بتن عمل دمای 

 مواد افزودنی شیمیایی 

 دوده سیلیسی 

 آوری با بخار یا در اتوکالوعمل 

 بندی حرارتی به منظور نگهداشتن و حفظ گرمای آبگیریاستفاده از عایق 

 های خاصهای با گیرش کنترل شده یا سایر سیماناستفاده از سیمان 

 :بتن با مقاومت زود رس در
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 تنیدگیتنیده، به منظور اعمال زودتر نیروی پیشبتن پیش .1

 ساخته به منظور تولید سریعتر قطعاتدر بتن پیش .2

 سازی در محلاجرای سریع ساختمان .3

 هااستفاده مجدد سریع از قالب .4

 سازی در هوای سردساختمان .5

 تعمیرات سریع به منظور کاهش زمان توقف آمد و شد خودروها .6

و آمد سریعاً روی آنها آغاز خواهد شد و برخی کاربردهای دیگر هایی که رفت روسازی .7

 .شوداستفاده می

های با مقاومت های بتنروند، استفاده از مخلوطهای که به سرعت زیر بار ترافیک میدر روسازی

 .آوردریزی فراهم میساعت پس از بتن 24زود رس امکان گشوده شدن ترافیک را در فاصله 

 واع بتن ویژهبتن حجیم از ان: 

بتن حجیم عبارت است از )هر حجمی از بتن یکجا با ابعادی به اندازه کافی بزرگ که نیازمند انجام 

اقداماتی برای مقابله با گرمای ایجاد شده در اثر آبگیری سیمان و تغییر حجم ناشی از آن باشد تا 

بتن کم سیمان مورد استفاده خوردگی به حداقل برسد( بتن حجیم نه تنها در برگیرنده امکان ترک

شود بلکه شامل بتن با مقدار سیمان متوسط تا زیاد در های حجیم میدر سدها و سایر سازه

شود که نیازمند مالحظات خاصی برای انتقال گرمای آبگیری و مقابله با ای نیز میاعضای سازه

 .افزایش دما هستند

 .سیمان استافزایش دما در بتن حجیم ناشی از حرارت آبگیری 

 .یابد، سطح بتن ممکن است سرد و منقبض شودهمچنان که دمای داخل بتن افزایش می
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 های کششی وباشد، موجب پایدار شدن تنشاین موضوع، چنانچه اختالف دما بسیار زیاد می

 .شودهایی در سطح بتن میترک

های ی سدها و سایر سازهبرای جلوگیری از ترک خوردن نباید اجازه داد که دمای داخلی بتن برا

درجه سلسیوس باالتر از  14تا  11بتنی حجیم غیر مسلح با مقاومت فشاری نسبتًا پایین بیشتر از 

 .میانگین سالیانه دمای محیط باشد

 :توان موارد زیر را اعمال نمودهای حجیم میبرای پایین آوردن دمای بتن در بتن

های با اندازه بزرگ ر متر مکعب، سنگدانهکیلوگرم د 265تا  120مقدار سیمان پایین  .1

 .درصد کل سنگدانه 80میلیمتر و مقدار سنگدانه درشت زیاد تا حدود  150تا  75

 .زایی کم یا سیمان آمیختهسیمان پرتلند با حرارت .2

زایی سیمان درصد حرارت 50درصد تا  25زایی یک پوزوالن حدود ها، حرارتپوزوالن .3

 .است

درجه سلسیوس از طریق سرد کردن اجزای  10ولیه بتن به حدود پایین آوردن دمای ا .4

 .تشکیل دهنده بتن

 .های آب سرد کار گذاشته شده در بتنسرد کردن بتن به کمک لوله .5

 .های فلزی برای پراکندن سریع حرارتقالب .6

 .آوری با آبعمل .7

توان افزایش دمای داخلی بتن را یا کمتر می m 5/1ریزی های بتنکاهش ارتفاع الیه .8

 .کنترل کرد

 :بتن با سنگدانه پیش آکنده از انواع بتن ویژه
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بتن با سنگدانه پیش آکنده عبارتست از بتنی که با ریختن و چیدن سنگدانه درشت در یک قالب 

 به همراه یک ماده افزودنی(، به منظور پرکردن و سپس تزریق یک دوغاب ماسه سیمانی )معموالً 

 .شودها و فضاهای خالی تولید میحفره

های معمول ریخته شده باشد، هرچند که به دلیل خواص بتن حاصل مشابه بتنی است که با روش

شدگی ناشی از خشک شدن شدگی حرارتی و جمعهای سنگدانه جمعتماس نقطه به نقطه دانه

 .روداین نوع بتن انتظار میبسیار کمتری در 

 بتن بدون اسالمپ از انواع بتن ویژه: 

 .یا کمتر است in) یک چهارم (mm6 بتن بدون اسالمپ، بتنی با روانی متناظر اسالمپ 

چنین بتنی اگرچه خیلی خشک است ولی باید به اندازه کافی کارا باشد که بتواند با تجهیزات مورد 

 .راکم شوداستفاده در کارگاه ریخته و مت

 

 بتن کوبیده غلتکی از انواع بتن ویژه: 

https://ostovarsazan.com/special-concrete/


 

های لرزاننده بتن کوبیده غلتکی کم سیمان، بدون اسالمپ، تقریبا خشک است که به کمک غلتک

 .شودهای متراکم کننده دستی در محل متراکم مییا دستگاه

ن مخلوطی از سنگدانه، سیمان و آب است و مواد کمکی سیمان مانند خاکستر بادی نیز این نوع بت

 .در آنها استفاده شده است

 .کندکیلوگرم بر متر مکعب تغییر می 355تا  60مقدار سیمان در این نوع بتن از 

عضی های پیوسته یا در بهای معمولی، مخلوط کنی مخلوط کنها به وسیلهاختالط این نوع بتن

 .گیردکن با دیگ کج انجام میهای مخلوطی کامیونموارد به وسیله

بتن کوبیده غلتکی به عنوان یک روش سریع و اقتصادی برای ساخت سدهای بزرگ وزنی، 

های استانی و به ها، جادهجایی کانتینر(، محوطه فرودگاههای روسازی )مانند تأسیسات جابهپروژه

 .های معمولی در حال گسترش و پیشرفت استها و بزرگراهزی خیابانعنوان زیر اساس برای روسا

 بتن پاشیده از انواع بتن ویژه: 

 .شودبتن پاشیده، مالت یا بتنی است که با فشار هوا و با سرعت زیاد به روی سطح پاشیده می

افقی تواند روی سطح قائم یا شود و میمخلوط نسبتاً خشک با نیروی حاصل از ضربه متراکم می

 .اجرا شود بدون آنکه شره کند

 .رودبتن پاشیده هم برای ساخت و ساز جدید و هم برای کارهای تعمیراتی به کار می

 .های بتنی نازک یا دارای انحناء و تعمیرات سطحی بسیار مناسب استبتن پاشیده برای سازه

 .توان به روش تر یا خشک ساختبتن پاشیده را می
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اند به از سیمان و سنگدانه مرطوب که از قبل با یکدیگر مخلوط شده ایدر روش خشک آمیزه

 .شود تا به افشانک برسدکمک هوای فشرده در طول یک شیلنگ به جلو رانده می

شود و تمامی اجزا که به خوبی با یکدیگر آب در افشانک به مخلوط سیمان و سنگدانه افزوده می

 .شونداند به روی سطح پاشیده میمخلوط شده

 .شونددر روش خیس، تمامی اجزای تشکیل دهنده از قبل با یکدیگر مخلوط می

 .کندهوای فشرده مخلوط را از طریق شیلنگ به افشانک منتقل می

شود تا سرعت ای در افشانک دمیده میه پرتاب مخلوط بر روی سطح، هوای فشرده اضافهلحظ

 .پرتاب را افزایش دهد

 شدگی جبران شدهبتن با جمع: 

شدگی جبران شده از یک سیمان منبسط شونده یا یک افزودنی منبسط شونده که بتن با جمع

ای گیرد و پس از گیرش و در حین سخت شدن به اندازهشود بهره میافزوده می سیمان پرتلند به

شک شدن مورد انتظار در یک مخلوط بتن شدگی ناشی از خبرابر یا قدری بیشتر از مقدار جمع

 .شودمعمولی منبسط می

ها و کارهای تعمیراتی به حداقل های بتنی، روسازیشدگی جبران شده در دالوظیفه بتن با جمع

 .باشدشدگی ناشی از خشک شدن میهای جمعرساندن ترک

 بتن متخلخل از انواع بتن ویژه: 
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ریزه و بندی تک اندازه، کمی تا بدون سنگه درشت با دانهبتن متخلخل )بدون ریزدانه( از سنگدان

های سنگدانه درشت را پرنکند ای که خمیر سیمان فضاهای خالی بین دانهخمیر سیمان به گونه

 .تشکیل شده است

 .این نوع بتن دارای نسبت آب به سیمان و اسالمپ پایین است

ها و ها، روسازیو در محوطه پارکینگهای هیدرولیکی به عنوان زهکش بستن متخلخل در سازه

 .رودهای سطحی به کار میها برای کاهش قدرت جریان آبباند فرودگاه

های آب زیرزمینی محلی را این بتن با فراهم آوردن امکان نفوذ آب از داخل خود به زمین، سفره

 .کندنیز تغذیه می

 .ده شده استها نیز استفاهای تنیس و گلخانهاز بتن متخلخل در زمین

 بتن سفید از انواع بتن ویژه: 

استفاده  سیمان سفید برای ساخت بتن سفید که یکی از مصالح پرمصرف معماری است، از

 .شودمی

 .رودسیمانی نیز به کار میو رنگ پایه موزاییک ندود، نماسازی،سیمان سفید، در مالت، ا

شود که حاوی موادی نباشند که رنگ بتن را تغییر ای ساخته میبتن سفید با آب و سنگدانه

 .دهند

 بتن رنگی از انواع بتن ویژه: 

 .های رنگی یا با افزودن رنگدانه و یا هر دو تولید کردتوان با استفاده از سنگدانهبتن رنگی را می

 .ها باید در سطح بتن نمایان باشندبرند این سنگدانههای رنگی را به کار میوقتی سنگدانه
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 .درصد وزن سیمان باشد 10نباید بیشتر از  شودای که به یک مخلوط بتن افزوده میمقدار رنگدانه

 
 

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/special-concrete/

