
 

 چرا باید از فوم بتن استفاده کنیم؟

 :بتنتاریخچه فوم

ميالدی در  1923از سال  CLC یا به اختصار Cellular Lightweight Concrete فوم بتن

 .كشور آمریكا، هلند و بعدها در كشور آلمان مورد توجه قرار گرفت

های بزرگ كاربرد گسترده بتن سبك پس از رشد چشمگير تقاضا برای استفاده از آن در پروژه

 .آغاز گردید 1980ساختمانی از سال 

  Aning-Jonson های آلمان و اروپا و شركتبا همكاری دانشگاه Voton در این سال شركت

 .آمریكا استفاده از این محصول را به صورت گسترده در جهان معرفی كرد

به عنوان یك مصالح سبك و مقرون بصرفه در  فوم بتن امروزه استفاده و بكارگيری بتن سبك یا

 .كشورهای مختلف رایج شده است

روسيه، آمریكا، آلمان، چين، رومانی و ایتاليا از پيشگامان و از بزرگترین توليد و مصرف كنندگان 

 .باشنداین محصول می

وارد بازار ایران شد و از چند سال بعد در  CLC با ساخت كارخانه بلوك 1380در سال  فوم بتن

 .ها به كار گرفته شدبندی بام پروژهسازی و شيبكف

با آشنایی بيشتر مسكن سازان با این محصول و بوجود  1387ولی اسقبال گسترده آن از سال 

 .رونق گرفت فوم بتن های متعددآمدن شركت

 .ظيم مسكن مهر به طور گسترده تر مورد استفاده قرار گرفتدر پروژه ع
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 :بتنفوم

پوششی است جدید جهت مصارف مختلف در ساختمان كه به علت خواص فيزیكی  فوم بتن

منحصر به فرد خود بتنی سبك و عایق با مقاومت الزم و كيفيت مطلوب نسبت به نوع استفاده از 

 .دهدآن ارائه می

 .شودن پوشش از تركيب سيمان، ماسه بادی، آب و فوم تشكيل میای

های هوا را توليد و با سرعت زیادی حباب ضمن اختالط با آب در دستگاه مخصوصزا درماده كف

 .باشدپایدار می تثبيت نموده و كف حاصل كه كامالً
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يری روان تشكيل كن ویژه، خمضمن اختالط با مالت سيمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوطدر

 .دهدمی

 .باشدهای فلزی یا پالستيكی قابل استفاده میكه به صورت درجا با در قالب

 300این خمير پس از خشك شدن با توجه به درصد سيمان و ماسه بادی دارای وزن فضایی از 

 .كيلوگرم در متر مربع خواهد بود 1۶00الی 

 :بتنروش تولید فوم

سيمان و آب با در نظر گرفتن مقدار مشخص شده جهت چگالی مورد ابتدا  فوم بتن برای توليد

 .شودنظر با هم در ميكسر دستگاه مخلوط می

سپس ماده فوم در فوم ژنراتور دستگاه با آب مخلوط شده و توسط پمپ هوا از لوله مخصوص كه 

كف شود این عمل باعث بدست آمدن باشد با فشار عبور داده میهای ریز میدارای ساچمه

 .شودمی

های بسيار شود كه در حين اختالط حبابكف حاصل در ميكسر با مالت سيمان و آب مخلوط می

 .آیدریز در سر تا سر مالت بوجود می

 .شودبعد از عمل آمدن، توسط پمپ به طبقات پمپاژ و روی سطح ریخته می

 .ر نگه داردهای هوا را تا گيرایش بتن در مالت پایداخاصيت فوم این است كه حباب

 .ها بستگی داردوزن بتن حاصله به پایداری این حباب
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 :بتنآوری فومعمل

 .نياز به عمل آوری مطلوب آن دارد فوم بتن دستيابی به بسياری از خواص

 .ترین عوامل عمل آوری استآب دهی در روزهای اوليه یكی از مهم

بار آب دهی روزانه بسيار الزم است تا سرعت خشك شدن آب بتن كم  2در روزهای گرم حداقل 

 .شده

 .های روی سطح بتن جلوگيری بعمل آوردتا از ترك

 .شودهمچنين این كار باعث باال رفتن مقاومت می
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 :بتنمقاومت فشاری فوم

 :وابسته به چندین عامل مختلف ازجمله بتن فوم مقاومت فشاری

دهنده بتن و چگالی )دانسيته( بتن، سن، رطوبت، مشخصات شيميایی و مكانيكی اجزای تشكيل

 .های اختالط آنها قرار داردنسبت

ای هتوان به رابطهزا را ثابت كرد، میهای اختالط سيمان، آب و مادۀ كفسبتدر صورتی كه بتوان ن

 .بين مقاومت فشاری و چگالی وزن بتن دست یافت

 .شودتغيير در پارامترهای فوق، موجب تغيير در روابط می

 .آوری باال بردهای عملتوان به كمك روشای میهطور قابل مالحظهمقاومت فشاری را به

 .آوری با رطوبت بر افزایش مقاومت فشاری تأثير فراوانی داردعمل

 :هایی همچونتوان با استفاده از افزودنیهمچنين می

سليس، الياف، پودر سنگ عالوه بر كاهش مصرف سيمان به مقاومت فشاری حاصل مقدار قابل 

 .توجهی افزود

 .طراحی شده فوم بتن استانداردهای مختلفی برای مقاومت فشاری

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مورد تایيد استاندارد ساختمانی ایران  12بطور معمول مقاومت فشاری 

 .باشدمی
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 :بتنویژگی فوم

 عامل اقتصادی 

 قابلیت برش دادن 

 مقاوم در برابر حریق و یخبندان 

 آل برای تأسیساتعایقی ایده 

 مقاومت مطلوب با توجه به وزن مخصوص آن 

 عایق مناسب در برابر رطوبت، حرارت و صوت 

 افزایش حجم و تشکیل بتن سبک کفی 

 سهولت نصب و جابجایی قطعات پیش ساخته 
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 ارزش اقتصادی باال با توجه به حجم زیاد آن 

 سازگار با طبیعت و محیط زیست 

 :بتنکاربرد فوم

 ها بصورت پیش ساخته و درجااجرای پارتیشن 

 های غیرباربر سبک بتنی جهت سقف و دیوارساخت بلوک 

 آن پوشش و بام پشت اجرای شیب بندی در 

 های اکوستیکخانه و اطاقهای و دیوارهای سردخانه، گرمای سقفاجر 

 های کاذب به صورت پیش ساخته و درجااجرای سقف 

 سازی طبقات و بالکن ساختماناجرای کف 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%a8-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 :بتنباد کردن فوم

های ایجاد شده پس از تركيب ای است كه حباباستاندارد به گونه فوم بتن فرمول شيميایی

 .فعل و انفعالشان متوقف شود سيمان با

یابد و پس از مدت طوالنی غير استاندارد این فعل و انفعاالت به ارامی ادامه می فوم بتن اما در

 .گرددموجب فشار به سنگ یا سراميك كف می

 :بتناستاندارد فوم

 .غير استاندارد دارای پایداری كمی است فوم بتن ها درحباب

 .شودكاسته می وم بتنف شكنند و از حجمها میهنگام باال رفتن درون شلنگ حباب

 

 :مثال

اگر در سطح زمين یك دستگاه با حجم یك متر مكعب داشته باشيم و در یكی از طبقات برای 

 .آزمایش یك مخزن یك متر مكعبی تعبيه كنيم

ایجاد شده با فوم غير استاندارد حدودا نيم متر مكعب از مخزنی كه در ارتفاع قرار دارد را  فوم بتن

 .كندپر می

 .كندغير استاندارد به طور نامحسوس دوبرابر سيمان مصرف می فوم بتن قع یك متر مكعبدر وا
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نماید به دو كند شمارش میهمچنين تعداد مخزنی كه پيمانكاری كه با فوم غير استاندارد كار می

 .یابدبرابر افزایش می

 :نتیجه

ام كار نيز دوبرابر برای در صورت مصرف فوم غير استاندارد مصرف مصالح دوبرابر و اجرت انج

 .شودكارفرما تمام می

 ین پایداری به حدی است كه به طوراستاندارد دارای كف پایدار است ا فوم بتن در صورتی كه

 :مثال

اگر حجم دستگاه یك متر مكعب باشد و همچنين حجم مخزن آزمایشی در ارتفاع یك متر مكعب 

 .باشد

 .كندمتر مكعب از مخزن را پر می 0.9استاندارد حداقل  فوم بتن

غير  فوم بتن تر ازاستاندارد از نظر مصرف مصالح و هزینه اجرا مقرون به صرفه فوم بتن به عبارتی

 .شوداستاندارد تمام می
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 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد
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