
 

 "همه چی در باب بتن سنگین"

 :تاریخچه بتن سنگین

 :بتن سنگین

های ناشی از جنگ جهانی و در اوایل قرن بیستم با رشد صنعت ساختمان و نیاز تعمیر خرابی

 .همچنین پیشرفت تکنولوژی، استفاده از بتن نیز وسعت پیدا کرد

ی مقاوم انگیز این مادهمهندسان و معماران آن روزها در پی این بودند که بیشتر با خواص شگفت

 .آشنا شوند

بتن  ،سنگین بتن ها و افزودن مواد متفاوتی در بتن، به طرح اختالطمهندسین با آزمایش

 .و معمولی پی بردند سبک

گیر تکنولوژی و ابداع انواع های چشماما نکته حائز اهمیت این است که بدون شک، پیشرفت

 .متفاوت بتن را مدیون مهندسان و معماران قرن بیستم هستیم

با  1960و  50های وزن برای اولین بار در دهه سنگین بتن توان گفتتر میبه عبارت دقیق

 .مقیاسی گسترده ظاهر شدند

 .در انگلستان و ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفتند ایصنایع انرژی هسته به موازات رشد
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 بتن سنگین چیست؟

بتنى است که اساسًا داراى وزن مخصوص بیشتری  بتن سنگین ،ACIبراساس تعریف موسسه

 .هاى معمولى استنسبت به بتن

، چدن و یا سولفات باریم استفاده فوالد هاىبه جاى شن و ماسه از خرده بتن سنگین در ساخت

 .شودمى

 .برابر وزن مخصوص بتن معمولى است 5/2تا  5/1حدود  بتن سنگین وزن مخصوص

تواند جرم براساس نوع و اندازه سنگدانه مصرفى و شیوه تراکم و تخلیه، مى بتن سنگین

 .کیلوگرم بر متر مکعب داشته باشد 6۴00مخصوصی بیش از 
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 :البته مقدار دقیق این عدد تا حدود زیادی به موارد زیر بستگی دارد

 های مصرفی در آنوزن و نوع دانه 

 های آنی تراکم و تخلیه دانهشیوه 

کیلوگرم بر متر مکعب فرض  6۴00 بتن سنگین و 2۴00مخصوص بتن معمولى حدود  اگر جرم

شود، جهت تهیه یک مخلوط همگن و یکنواخت، بدون اینکه فشار اضافى بر تجهیزات مکانیکى 

 .درصد ظرفیت اسمى دستگاه مخلوط کن استفاده شود ۴0اعمال گردد، باید از 

 .باشدمعمولی باالتر می و بتن سبک قیمت این نوع بتن در مقایسه با

هایی مختلفی دارد که عبارتند ها و مصالح آن مثل شن و ماسه فراوان نبوده و هزینهزیرا سنگدانه

 :از

 معدن استخراج از 

 حمل و نقل از معدن 

 شکستن 

 بندی کردندانه 

 اختالط با خمیر سیمان و غیره 

نظیر این نوع بتن برای مصارف گوناگون باعث شده است تا از قیمت باالی آن البته خواص بی

 .چشم پوشی شود

 .کاربرد دارد ساختمان این بتن عمدتا برای افزایش بار مرده
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 :تعریف سازمان استاندارد جهانی از بتن سنگین

سازمان استاندارد جهانی، وظیفه تدوین مقررات جهانی برای چگونگی آزمایش، تعیین کیفیت و 

 .استفاده از مواد و موارد گوناگون را به عهده دارد

های ملی، موظف به تعیین کیفیت و آزمایش مواد کشورهای مختلف جهان نیز با تاسیس سازمان

 .باشندگوناگون با توجه به شرایط زیست محیطی و جغرافیایی و غیره می

های ساختمانی نیز در به همین منظور کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده

های زمینه انطباق استانداردهای مواد و مصالح ساختمانی مصرفی در کشور، آخرین ویرایش

 .اردهای جهانی را داستاندارد

 .باشندهای مخصوص به خود قابل پیگیری میها با شمارهاستاندارد
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استفاده و به کارگیری آنها در آزمایشات، تعیین خواص و کیفیت، همچنین استفاده از مصالح 

 .باشدضروری می

وزن، باید قبل و حین ساخت، نمونه برداری و آزمایش شوند  بتن سنگین به عبارت دیگر، مصالح

 .ابقت با استانداردها و مشخصات اجرایی اطمینان حاصل شودتا از مط

 . های ساختمانی می باشدترین و پرکاربردترین مصالح و فراوردهیکی از مهم بتن سنگین زیرا

 .های مادی نیز در پی داردکه بطور مستقیم با جان انسان سر و کار دارد و البته هزینه

 .فاده از آن به استانداردهای تدوین شده توجه شودبنابراین الزم است قبل از تولید و است

 :باشد، نیازمند موارد زیر میبتن سنگین استفاده از

 تخصص .1

 دانش .2

 تجربه .3

 .استفاده از این مصالح، باید در زیر شاخه یک رشته تخصصی گنجانده شود

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی بتن سنگین المللیهای بیناز استاندارد

 استاندارد ACI 304.1R  

 استاندارد ACI 304.3R  

 استاندارد ACI 212.3R  
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 استاندارد ACI 301  

 استاندارد ASTM C 150  

 استاندارد ASTM C 595  

 استاندارد ASTM C 94  

 استاندارد ASTM C 637  

 استاندارد ASTM C 33  

 استاندارد ASTM C 494  

 

 :کاربرد بتن سنگین
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گذارد دفع یا جذب این پرتوها از ای بر روی محیط زیست میبه علت زیانی که تششعشعات هسته

 .اهمیت زیادی برخوردار است

 .تواند این پرتوها را به راحتی جذب کندای است که میماده بتن سنگین

ی هادر این فرآیند چگالی بتن عامل مهمی در جذب پرتوها است از این رو به دلیل محدودیت

 .شوداستفاده می بتن سنگین اجرایی و ضخامت، از

هاى ها بوده و اصوال در سازههو سایر اشع Y و X کاربرد این بتن جلوگیرى از تشعشع اشعه

 .شودسیسات اتمى و یا هر جا که امکان تشعشعات رادیو اکتیو وجود دارد استفاده مىتأ

 .انتخاب بتن برای حفاظت تابشی به نوع و شدت تابش و الزامات فضا بستگی دارد

 .کارایی حفاظ بتنی در برابر تشعشات تقریباً با جرم مخصوص بتن متناسب است

 .کندجرم مخصوص بیشتر، حفاظ موثرتری ایجاد می

ش بار مرده سازه است هاى تعادلى و یا در مواردى که نیاز به افزایاز این نوع بتن در ساخت وزنه

 .شودنیز استفاده می

پرهزینه  بتن سنگین ها جهت تهیهبندى سنگدانهبا وجود اینکه استحصال، حمل، شکستن و دانه

 .است

 .اختالط، حمل و نقل و ریختن آن هزینه باالترى نسبت به بتن معمولى دارد

 .شوداستفاده می سنگینبتن  هایی که نیاز به مقاومت سایشی باالیی است نیز ازدر مکان
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نیز  بتن سنگین در صورت یکسان بودن سایر شرایط، با افزایش چگالى بتن، مقاومت سایشى

 .یابدافزایش مى

را افزایش داده و نسبت آب  سیمان توان چگالى خمیربا کاربرد برخى از مواد افزونى پیشرفته، مى

 .به سیمان را کاهش و کارایى را افزایش داد

 .یابددر ضمن با کاهش نسبت آب به سیمان بالطبع، مقاومت بتن ساخته شده نیز افزایش مى

توان هاى شیمیایى، با بکار بردن دوده سیلیسى که یک افزودنى معدنى است، مىعالوه بر افزودنى

 .نفوذ پذیرى بتن، را کاهش و چگالى خمیر سیمان و مقاومت بتن را افزایش داد

 

 :ترکیبات بتن سنگین
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 هادانهسنگ 

 استفاده از باریت، سنگ آهن، فلزات سنگین، سیلیکون، گرانول و یا گلوله فوالدی

 سیمان 

 شامل افزایش حرارت هیدراتاسیون در هنگام انتخاب نوع سیمان و محتوا

 مقدار آب 

 هدف برای کاهش نسبت آب به سیمان

 

 .دانه مناسب برای آن است، در انتخاب سنگبتن سنگین کلید دست یابی به تولید

 .ترین فاکتور در فرایند تولید آن استدانه مهمبنابراین کیفیت و نوع سنگ
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، باید حداقل ضوابط و معیارهای مناسب برای بتن سنگین هایدانهله اول، سنگدر مرح

 .را دارا باشند ASTM C33 های معمول از قبیلدانهسنگ

 .کیلوگرم بر متر مکعب است 2۴00های معمولی در حدود دانهوزن مخصوص سنگ

 .ودکیلوگرم بر متر مکعب خواهد ب ۴۴00های سنگین دانهاین مقدار برای سنگ

 .شوددانه براساس خصوصیات فیزیکی، قابلیت دسترسی و هزینه انجام میبطور کلی انتخاب سنگ

ثیرگذار بر أز مواد ریز، روغن و مواد خارجی تهای سنگین باید تا حد معقولی عاری ادانهسنگ

 .پیوستگی بتن باشند

 .یادی در آن نباشددانه ها باید تقریباً شکل مکعبی داشته و ذرات پولکی یا دراز زسنگ

 :شود مانندهای سنگینی استفاده میدانهاز سنگ بتن سنگین برای تولید

 باریت 

 فروفسفر 

 ژئوتیت 

 هماتیت 

 ایلمنیت 

 لیمونیت 

 مگنتیت 

 ذرات پانچی فوالدی چربی زدایی شده 
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توان از سوپانتیت یا بوگیت استفاده در مواردی که به مقدار آب بلوری باالیی احتیاج است، می

 .کرد

کیلوگرم بر متر مکعب احتیاج است، از  ۴۸00در مواردی هم که به بتنی با جرم مخصوص بیش از 

 .شوداستفاده می ساچمه ذرات پانچی فوالدی و

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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