
 

 :اختراع بتن سبک نورگذر توسط جوانان ایرانی:

 :هامشخصات فنی بتن سبک نورگذر و مزیت در مقایسه با سایر بتن

از سیمان، آب و سنگدانه  اًگیرد، عموممورد استفاده قرار میها بتنی که امروزه در ساخت و ساز

 .)شن و ماسه( تشکیل شده است

زیاد آن باعث عدم عبور نور  چگالی همانگونه که مشخص است، بتن دارای رنگ خاکستری بوده و

 .شوداز آن می

 .شودها و اشکال از پشت بتن میاین امر باعث عدم تفکیک اشخاص، رنگ

 آن مقاومت میزان و ای مهمترین عامل سبک بودن وزن آن استهای سبک سازهت بتندر ساخ

 .نیست مهم

 .کنندمجاز را قید می وزن مخصوص ها حداکثرنامهاز این رو در آیین

اند و مقاومت بتن را به میزان زیادی کاهش متخلخل های سبک معمولً ز آنجایی که سنگدانها

 .دهندمی

ای بتن در دفترچه مشخصات حداقل مقاومت مورد نیاز به منظور کسب اطمینان از کیفیت سازه

 .شودروزه ارائه می ۲۸در سن 

روزه  ۲۸ی است که مقاومت فشاری ای سبک بتنتوان گفت، بتن سازهبا این وجود به طور کلی می

کیلوگرم بر  ۱۸۵۰مگاپاسکال بوده و وزن مخصوص خشک شده در هوای آزاد از  ۱۷آن بیش از 

 .متر مکعب بیشتر نباشد

 .ای از جمله موارد چالش برانگیز استبر این اساس افزایش مقاومت بتن سبک سازه
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نور باعث تعامل بهتر ساخت و ساز با باید به این نکته توجه کرد که بتن با خصوصیت گذردهی 

تری با نورطبیعی روشن است، سبب حفظ محیط زیست شده و با ایجاد محیطی که ساعت طولنی

 .زیست خواهد شدای در مصرف انرژی و حفظ محیطکاهش قابل مالحظه

 .آوری و نگهداری بتن خواهد شدهای عملاز طرف دیگر این ویژگی باعث کاهش هزینه

 

 :هدف از ساخت و تولید بتن سبک نورگذر
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 پرمقاومت هایبتن جزو که طوری به بوده؛ ایسازه سبک بتن رفتار بهبود هدف از ساخت این بتن،

 .دارد نیز را نور گذردهی قابلیت و بوده

برای رسیدن به این هدف کلی، بتنی تولید شده که نه تنها برای قطعات پیش ساخته قابل استفاده 

 .ستفاده کردتوان اای نیز میاست؛ بلکه به عنوان بتن سازه

ریزی و هم آمیخته شده و بعد از بتنها طبق طرح اختالط باو سنگدانه بدین ترتیب که مصالح

 .ای پرمقاومت نورگذر بدست خواهد آمدگیرش و عمل آوری بتن سبک سازه

 .ای باشدهای سبک سازهای که در رده بتنکاهش وزن مخصوص بتن با مصالح موجود به گونه

و بالتر، دستیابی به  C ۴۰ رده بتن بتن با مصالح موجود به منظور دستیابی بهافزایش مقاومت 

ای و کاهش مصرف انرژی الکتریسیته و حفظ منابع بتن سبک با قابلیت استفاده در اعضای سازه

 .از جمله دیگر اهداف این پروژه بوده است های بعدیانرژی برای نسل

 

 :های بتن سبک نورگذراز دیگر قابلیت
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 حفظ محیط زیست با افزایش طول مدت استفاده از نور طبیعی در اماکن 

  با توجه به خاصیت گذردهی نورکاهش مصرف انرژی 

 استفاده از مصالح دور ریز در راستای بازیافت و حفظ محیط زیست 

 های عمل آوری و نگهداری بتن با توجه به خاصیت گذردهی نورکاهش هزینه 

 سازی ای سبک پرمقاومت و مقاومها با استفاده از بتن سازهبهبود رفتار سازه

 های تاریخی با حفظ ارزش آثار تاریخیسازه

های معمولی اعم از مقاومت فشاری، خمش، سایش، جذب آب، های بتناز سوی بهبود تمامی رفتار

توان از آثار مثبت بال را مییخبندان، مقاومت در محیط اسیدی، قلیایی و مقاومت حرارتی بسیار 

 .آن اعالم کرد

 

 :های بتن سبک نورگذرکاربرد
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ها که نور های با کاربری خاص مثل موزهتوان در ساختمانطوری که گفته شد، از این بتن میهمان

مین نور و روشنایی استفاده أباشد در جهت تمستقیم آفتاب برای وسایل نگهداری شده مضر می

 .کرد

توان مدت زمان بیشتری را بدون روشن کردن لمپ در ها به دلیل عبور نور میهمچنین در سازه

 .محیط مورد نظر به فعالیت ادامه داد

ها با تعبیه روولوژی نانو در این بتن، در پیادهگری از تکنمل دیگر اینکه با توجه به بهرهأنکته قابل ت

وشنایی معابر عمومی را از نور خورشید تامین کرد و به توان رسلول خورشیدی در زیر این بتن می

 .دلیل صفر بودن جذب آب امکان از بین رفتن بتن در فصل زمستان وجود ندارد

های اسیدی و بازی مقاوم گیری از تکنولوژی نانو در این بتن، در محیطهمچنین با توجه بهره

 .است

توان در اماکن هنمایی و رانندگی یا تبلیغات میبا این وجود، با نورپردازی و مشخص کردن عالئم را

 .عمومی از ویژگی گذردهی نور استفاده کرد

توان ارزش تاریخی این آثار را حفظ همچنین با استفاده از این بتن در مقاوم سازی آثار تاریخی می

 .کرد
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 :تکنولوژی نانو و بتن سبک نورگذر

 .گرددساخت بتن شفاف بر می LITRACON ایده ساخت و تولید این بتن به لیتراکن

چرا که بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بال 

 .مطرح است

های ها و یا پانلتواند به عنوان بلوکهای نوری و ذرات بتن است و میاین متریال ترکیبی از فیبر

 .پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد

بندی شده را کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانهها بخاطر اندازه فیبر

 .دهندتشکیل می
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به این ترتیب نتیجه کار صرفا ترکیب دو متریال شیشه و بتن نیست، بلکه یک متریال جدید سوم 

 .آیدکه از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همگون است، به دست می

 

رد گیرد و کاربدر حقیقت لیتراکن برای تولید قطعات پیش ساخته مورد استغاده قرار می

 .ای داردغیرسازه

سیمان  دوغاب هاشود و در بین آنهای بسیار زیاد فیبر نوری استفاده میبدین صورت که در لیه

 .شودریخته می

بوده که عالوه بر دارا بودن خاصیت  سبک نورگذر بتن ای ازبه همین منظور مخترع دنبال گونه

 .ای دارا باشدهای غیر سازهای را عالوه بر المانهای سازهگذر دهی نور قابلیت استفاده در المان
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به همین دلیل احسان دادخواه خیابانی، دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه تبریز، با تشکیل گروه سه 

ی ربطی، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه تبریز و نفره که به همراهی حسن نماز

سال  ۲محمدخیرالهی دهخوارقانی، دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز( طی 

 .اند به هدف خود دست یابندتالش و کوشش توانسته

 

 :هزینه تولید و آینده بتن سبک نورگذر

میلیون  ۷هزینه هر مترمکعب این بتن در مقیاس آزمایشگاهی با مشخصات ذکر شده در حدود 

 .ریال است
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های اجرایی این نوع بتن، در تالش هستند تا عالوه بر بهبود این گروه با در نظر داشتن جنبه

میزان گذردهی نور طبیعی میزان شفافیت این بتن را افزایش داده و همچنین هزینه تمام شده آنرا 

 .کاهش دهند

 

مدال طالی بتن سبک نورگذر در بین المللی نمایشگاه و تخصصی اختراعات 

 :۲۰۱۸ژنو 

، اواسط آوریل زیر نظر و ژنو ۲۰۱۸المللی و تخصصی اختراعات چهل و ششمین نمایشگاه بین

شهرداری ژنو، حمایت فکری سازمان ملل متحد، فدراسیون جهانی  حمایت دولت فدرال سوئیس و

های علوم، تحقیقات و فناوری های علمی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط و وزارتخانهمخترعین، سازمان

کشور از جمله فرانسه، آلمان، رومانی، روسیه، ایران، کرواسی، مجارستان، مالزی،  ۴۰بیش از 

 .اختراع برگزار شد ۱۰۰۰مخترع با  ۷۰۰ شرکت با …جنوبی، تایوان و پرتغال، هلند، اسپانیا، کره
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انتخاب و اعطای مدال و جوایز در بخش مسابقات این عرصه بین المللی به مخترعین با بررسی 

های ویژه صورت نفر از هیات داوران بین المللی با تخصص ۷۰دقیق اختراعات توسط بیش از 

 .پذیردمی

ای پر بتن سبک سازه»روه ایرانی در بخش عمران و معماری تحت عنوان با این وصف، اختراع گ

اختراع توانست مدال طالی این عرصه  ۱۰۰۰در بین  (ELASTICON) مقاومت نورگذر

المللی کشور تایلند را به دست المللی را کسب کند و همچنین جایزه ویژه بهترین اختراع بینبین

 .آورد

 

 استوارسازان گروه آموزشی کاری از
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