
 

 بتن اکسپوز یا بتن نمایان چیست؟

 :بتن اکسپوز

یکی از انواع بتن است که به دلیل دارا بودن سطح صیقلی و صاف در نمای خارجی و  بتن اکسپوز

 .گیردداخلی ساختمان مورد استفاده قرار می

را به راحتی  ساختمان های مورد نظرشان برای نمایدهد طرحاین نوع بتن به معماران اجازه می

 .سازی کنندپیاده

شوند ها در هر ابعادی تولید میت و پنلهای بتنی آماده شده اساین نوع بتن معموال به صورت پنل

 .تواند متفاوت باشدو بسته به محل مورد استفاده، اندازه آنها می

دارد، به همین دلیل به گزینه مناسبی  مصالح ساختمانی تری نسبت به سایرنما وزن سبکبتن

 .برای نمای ساختمان تبدیل شده

 .دهدسرعت پیشرفت کار را افزایش می

در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با  : )Béton( فرانسوی بهبتن 

 .شودخاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد گفته می

، مواد گوگرد ها، مواد مضاف،باره کورهسر ،هاپوزوالن و نیز سیمان است از انواع مختلفبتن ممکن 

 .ه تهیه شود، الیاف و غیرپلیمرها افزودنی،

 و فشارهای هیدرولیکی ،خأل ،اتوکالو ،بخار آب ،حرارت همچنین در نحوه ساخت آن ممکن است

 .شود استفاده مختلف هایکنندهمتراکم
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، هنگام مخلوط کردن مواد، مقداری مواد بتن کردن بعضی از خواص گاهی اوقات برای عوض

 .گرددافزودنی به آن اضافه می

 .باشدبتنی که تازه درست شده باشد شکل آن به صورت خمیری می

کل قالب را به خود گرفته و بعد از مدت مشخصی، سفت شده که در قالب ریخته شود، شبعد از این

 .کندو مقاومت مورد نیاز را کسب می

 

 :ساختار بتن اکسپوز

ید که به نسبت آست میدیگر به دنی ودفزاد امون، آب و سیما، ماسهو شن بتن با ترکیبی از 

 .ندشومیط مشخصی با هم مخلو
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ست دمحاسبه مشخصی به مول و فرس ساابرام که هر کدم دارد ناط ختالح امشخص طران ین میزا

 .ه خواهند آمدمدآ

 .کندهم تغییر میآن خل بتن خاصیت دامصالح اد و موام از هر کددادن با تغییر ا یرز

 .ندد را داربه خوص مخصو هایطرح اختالط اکسپوزبتن تولید کننده هایشرکت

 .ستا بتن اکسپوز هایتایلکیفیت ن یژگی پنهادر واقع وختالط اطرح 

 .کندف وزن این متریال نیز تغییر میهای مختلهای اختالط در شرکتبا همین تنوع در طرح

 .وگرم داردکیل 2400مربع آن وزنی معادل با  در حالتی که به طور متوسط یک متر
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 :آماده سازی بتن اکسپوز

 ها به صورت استاندارد درزبندی شوندقالب. 

 ها با استفاده از بولت و رامکا مهار شوندقالب. 

 های متراکم کننده استفاده شودکننده یا افزودنیاز فوق روان. 

 های سالم و نو استفاده شودگیری بتن از قالبدر قالب. 

 ها به کار برده شودنهایت دقت در تراز بودن قالب. 

 ترین روغن قالب به کار برده شودمناسب. 

 ویبره انجام  ها عملیاتهای هوا از بتن خصوصاً در کنار قالببرای خروج حباب

 .شود

 :کاربرد بتن اکسپوز

 نمای داخلی و خارجی ساختمان 

 ایهای حمل و نقل و جادهپوشش 

 هاها و باغپارک محوطه 

 )کف استخر )به دلیل مقاوم بودن این نوع بتن در مقابل نفوذ آب 

 روهاها و پیادهراه 
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 :تهیه بتن اکسپوز

 :های پیش ساختهپنل

 .شوندهای بتن تولید میهای از پیش آماده شده در کارخانهبتن پیش ساخته با استفاده از قالب

ها بر اساس استاندارهای سازی بتنهای پرکاربرد اقدام به آمادهها با استفاده از قالباین کارخانه

 .کنندالزم می

 :های پیش ساخته اکسپوز نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرنددر استفاده از بتن

 ها به روش درست انجام شودتراز کردن و شاقول گذاری بلوک. 

 شکسته و ترک خورده مورد استفاده قرار نگیرندهای ها و پنلبلوک. 

 های اکسپوز به سطح فراهم شودشرایط مورد نیاز برای چسباندن بتن. 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b2/


 

 های مناسب برای نصب آنها استفاده شودها از روشبا توجه به ابعاد و حجم بتن. 

 :اجرا در محل پروژه

رود و مراحل ها به کار میهای بزرگ و ساختمانهایی مانند ساخت پلاین روش اصوالً برای پروژه

 .شودریزی در محل پروژه انجام میتولید و بتن

 .بسیاری دارد هزینه های پیش ساختههای بزرگ استفاده از بتندر برخی از پروژه

در  بتن اکسپوز گذاریسازی و قالبدهند عملیات آمادهبه همین دلیل پیمانکاران ترجیح می

 .محل اجرای پروژه انجام شود
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 :های اجرا و نصب بتن اکسپوزروش

 :ب بتن اکسپوزهای نصروش

 .شودبه دو دسته نصب خشک و نصب دوغابی تقسیم می بتن اکسپوز های نصب تایلروش

 :نصب تایل بتن اکسپوز به روش دوغابی

 :مانند بتن اکسپوز هایدر این روش نصب تایل

هایی که پشت تایل شوند که ابتدا با شکافسنگ نما با استفاده از دوغاب ماسه و سیمان نصب می

هایی که از پشت تایل بیرون زده است با سیم اسکوپ یا ادوات شود یا با استفاده از مفتولایجاد می

 .اسکوپ

 .ریزندوغاب میاسکوپ را در تایل ایجاد کرده و پس از چیدن تعدادی در کنار هم پشت آن را د

 .باشد  5cmو حداکثر   3cmبایست حداقل ضخامت دوغاب می

 .دوغاب شامل ماسه، سیمان سیاه، سفید و چسب بتن و آب است

بتن  زند و باعث دو رنگی در نمای تایلدر این روش مقداری نم دوغاب از نمای تایل بیرون می

 .شودمی اکسپوز

تر یکنواخت بتن اکسپوز حداقل برساند و نمای تایل در صورتی که بخواهید این دو رنگی را به

 .باشد بهتر است از سیمان سفید استفاده شود

 .این روش حتما نیاز به بندکشی دارد
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تواند آجر یا بلوک یا سفال و یا رابیتس خمیر مالی شده برای استفاده از این روش زیرسازی کار می

 .باشد

 :نصب تایل بتن اکسپوز به روش نصب خشک

 :های زیر پرکاربردتر هستندبه صورت خشک شیوه بتن اکسپوز در روش نصب

نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و یراق آالت نصب )نبشی  .1

 و پیچ(

نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی فلزی و پیچ کردن تایل به  .2

 زیرسازی

 فلزی و چسب مگااستون نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی .3

نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی )دیوار نازک کاری شده، آجری یا  .4

 بتنی( و پیچ

نصب تایل بتن اکسپوز با استفاده از زیرسازی )دیوار نازک کاری شده با هر  .5

 متریالی( و چسب کاشی
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 :مراحل اجرا

 :کیفیت تولید

 .ترین عامل تعیین کننده زیبایی و ماندگاری نما استمهم بتن اکسپوز هایتایل

های مختلف، ها، تابیدگی تایل در جهتشامل گونیا بودن گوشه اکسپوزبتن کیفیت تولید

 .های سطحی و عمقی روی تایل استترک

 .تر نمود بیشتری داردها با ابعاد بزرگموارد ذکر شده به ویژه در تایل
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های با انتخاب و در اختیار داشتن تایل بتن اکسپوز دم اول در نصب و اجرای نمایبه هر حال ق

 .کیفیت است

 :انتخاب روش نصب مناسب و متناسب با پروژه

 .ای متفاوت استهای و مشخصات هر پروژهنصب خشک، نصب دوغابی بر اساس ویژگی

ارند که اگر در مرحله طراحی ها مخصوص به خود را دها و محدودیتهریک از این دو روش امکان

 .تواند مسائل متفاوتی را ایجاد کندگیری نشود در مرحله اجرا میدر آن مورد تصمیم

تر است و در مرحله اجرا با گیری در این مورد در مرحله طراحی کم هزینههر حال تصمیمبه 

 .توان کار را به انجام رساندمناسبی می سرعت سادگی و

 :بسیار اهمیت دارد shop drawing و Asbuilt هایتهیه نقشه

 .امکان برش دارند بتن اکسپوز هایتایل

ها پرهیز شود از برش این تایل Shop drawing و Asbuilt هایاما بهتر است که با تهیه نقشه

 .ممکن برشکاری انجام شود و یا در حداقل

 .ها، افزایش سرعت نصب و زیبایی بیشتر نما ضروری استها در جهت کاهش هزینهتهیه این نقشه
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 :مزایای بتن اکسپوز

 تولید نمای بتنی با هر طرح، شکل و رنگ دلخواهی 

 ترسازی سازه و طراحی مقاطع با ابعاد کوچکسبک 

 با توجه به عدم نیاز به نماسازی، توجیه اقتصادی باالیی دارد 

 های محیطی مانند محیط سولفاته مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی و آلودگی

 های شوریا کلراید آب

 ای یا ها به دلیل استفاده از فرموالسیون بتن سبک سازهوزن سبک این المان

 ایغیر سازه
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 ها و یا جذب آب پائین در این نوع بتن، آن را برای کاربرد در زیرزمین

 .سازدماس مداوم آب قرار دارند، مناسب میهایی که در تقسمت

 

 :مشکالت اجرا و ترمیم آن

 .باید مشکالت پس آن را در نظر گرفت بتن اکسپوز در کنار اجرای

ی های الزم انجام گیرد، گاهو دقتها با تمام تکنیک بتن اکسپوز حتی در صورتی که اجرای

 .نیازمند به ترمیم خواهد بود
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رود که برای رفع و ای شدن بتن نما از جمله معایب شایع در اجرای این نوع بتن به شمار میپله

 .شودترمیم آن از ساب خوردن استفاده می

 .باشدهای نما و اکسپوز مثل سایر تعمیرات و ترمیم بتن میمبنا و اصول عملیات ترمیم بتن

ای بودن نیازمند به ای یا غیرسازهامت، سازههای اکسپوز بسته به ابعاد، محل، ضخترمیم در بتن

 .باشدهای مختلف میکارگیری تکنیک

های اکسپوز و معمولی این است که برای ترمیم بتن اکسپوز باید مهمترین تفاوت در ترمیم بتن

 .های اطراف منطقه ترمیم انجام گیردتشابه عملیاتی با محل

ترین دارای اهمیت باالیی نبوده و صرفا بتوان مهمهای معمول و غیر نما این امر شاید در بتن

 .ها را در این ترمیم کیفیت و مباحث اقتصادی برشمردگزینه

های مجاور در کنار کیفیت از اهیمت باالیی های اکسپوز با بتنلذا تشابه رنگ و سطح در ترمیم

 .برخودار است

وجود دارد که اختالف رنگ در  های اکسپوزاز این رو همواره این دغدغه برای مجریان سازه

 .عملیات اجرایی باعث مشکالت دیداری گردد

شود برای این امر از مجریان با تجربه موفق و کارآزموده به همین منظور همیشه توصیه و سعی می

 .استفاده گردد

های اجرایی ترین عامل سوای کیفیت و هرگونه مصالح مصرفی تکنیکچرا که در این موضوع مهم

 .باشدات ترمیم میعملی

 موفق، موثر باشد بتن اکسپوز تواند در ترمیمبه صورت کلی دو موضع و تکنیک که می
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بندی مالت ترمیمی و نیز استفاده از درصدی سیمان سفید در طرح مخلوط بتن ترمیم، دانه

 .باشدپرداخت و ساب سطح نهایی ترمیم می

های بزرگ و کم ضخامت با در سایز اکسپوزبتن  از مشکالتی که تولیدکنندگان در زمان ساخت

 آن مواجه هستند،

 .کنندتاب برداشتن مقاطع بتنی در زمانی است که از قالب خارج می

 :خرید بتن اکسپوز

 :ابعاد بتن اکسپوز

 .در دو دسته ابعاد مربع و ابعاد مستطیل است بتن اکسپوز ابعاد استاندارد تایل

توان با توجه به زیبایی شناسی طرح، طرح و عرض دیوار، تناسب چیدمان سقف و کف با دیوار می

 .ابعاد متناسب را انتخاب کرد

 :روش نصب

 .یر گذارندثأت بتن اکسپوز هایعوامل مختلفی در تعیین روش نصب تایل

مرحله خرید تصمیم باید در مرحله خرید مورد بررسی قرار بگیرند تا کارفرما با آگاهی کامل در 

 .گیری کند

 های فضای نصب، ابعاد دیوارایمنی، جنس دیوار، محدودیت :مانند

 :کیفیت تایل
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در مرحله خرید آن از جهت دوام و ماندگاری، تابیدگی و  بتن اکسپوز دقت در کیفیت تایل

 .ناشاقولی، زیبایی بصری و سهولت نصب بایستی صورت پذیرد

 :قیمت بتن اکسپوز

 .قیمت است بتن اکسپوز گذار در مرحله خریدترین فاکتورهای تاثیریکی از مهم

، نوع قالب و بتن اکسپوز های مختلف تولید تایلای در تولید، روشبا رعایت اصول حرفه

 .کیورینگ مناسب تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده محصول نهایی دارد
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 :نحوه ی رنگ آمیزی بتن و بتن اکسپوز

خود  بتن اکسپوز ابتدا در نظر بگیرید که در روزهای مرطوب و بارانی سال به رنگ آمیزی -1

 .نپردازید

چرا که هر الیه رنگ آمیزی نیاز به یک شبانه روز زمان برای خشک شدن دارد و اگرجریان هوا 

 .شودتر میمرطوب باشد این زمان طوالنی

 .گردددر نماهای بیرونی که اگر هوا بارانی باشد رنگ آمیزی مختل می

 .زده شود را روی سطح مربوطه بتن اکسپوز در ابتدا الزم است یک الیه بتونه از رنگ -2

 .بمالید برای اینکه رنگ چسبندگی داشته باشد از پرایمر استفاده کرده و آن را روی بتن

اگر یک الیه رنگ قدیمی روی سطح وجود دارد بهتر است پس از اینکه یک الیه رنگ با پرایمر 

 .زده و خشک شد، یک الیه رنگ دیگر با پرایمر بزنید

نگ آمیزی دقت کنید که جنس رنگی که برای بتن عالوه بر انتخاب رنگ مناسب جهت ر -3

 .باشدو معموال از جنس االستومری می رود مخصوص استاکسپوزها به کار می

ها یا باشند لذا برای آنها از قلم موهای معمولی میها دارای غلظت بیشتری نسبت به رنگاین رنگ

 .های با ظرفیت باالتر استفاده گرددغلتک

شروع کرده و یک یا دو الیه نازک از رنگ مورد نظر خود را بر روی سطح رنگ آمیزی را  -4

 .کنید اعمال بتن
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ساعت فرصت دهید تا الیه پیشین کامال  24فقط اینکه پس از هر بار رنگ آمیزی باید حدود 

 .خشک شود

پس از اتمام رنگ آمیزی به مدت یک الی دو روز مراقب باشید جسمی را به دیوار مربوطه  -5

 یک نکنیدنزد

و یا دیوار را در معرض حرارت قرار ندهید و اجازه دهید رنگ کامال جا افتاده و سطحی صاف و 

 .صیقلی و با کیفیت به شما تحویل دهد
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد
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