
 

 بتن چیست؟

 :تعریف بتن

در مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن  بتن

 .شودتشکیل شده باشد، گفته می

 .های هیدرولیکی و آب استاین ماده چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال سیمان

ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد ها، سرباره کورهو نیز پوزوالن سیمان ممکن است از انواع مختلف بتن

 .افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره تهیه شود

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

 .های مختلف استفاده شودمتراکم کننده

 

 :ساختار بتن
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اند، این چهار رکن باشد که به صورت مناسبی مخلوط شدهدارای چهار رکن اصلی می بتون

 :عبارتند از

 شن 

 ماسه 

 سیمان 

 آب 

 

 :مقاومت بتن

گیری های اندازهدرصد تمامی مقاومت ۵، مقاومتی است که حداکثر بتون مقاومت فشاری مشخصه

 .روزه کمتر از آن باشد ۲۸های ای استاندارد بر اساس آزمایشای استوانههشده در نمونه
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 .ها داردهای ریز و درشت، آب و افزودنیسیمان، سنگدانه بستگی به نسبت بتون مقاومت

 .است بتون ترین عامل در مقاومتمهم سیمان با این حال نسبت آب به

 .بیشتر خواهد بود بتون چه نسبت آب به سیمان کمتر باشد، مقاومت فشاریهر

، باعث کاهش مقاومت فشاری آن بتون افزایش آب مصرفی در بتن آماده به منظور روان نمودن

 .شودمی

بتن ناشی از نوع و کیفیت مصالح متشکله از جمله مقاومت و دوام سیمان به آب عالوه بر نسبت

 .باشدسیمان، مصالح سنگی و آب نیز می

خوب ی و تعیین شده بتن، دو عامل دیگر نیز مالک و ممیزه بتون نظر از مقاومت طراح صرف

 :باشدمی

 دوام 

  بتونوضع ظاهری 

 .بایست متراکم و صاف بوده و دارای کمترین خلل و فرج و حباب و ترک باشدکه می
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 :مصرف بتن در ایران

یافت و به  در کشور افزایش بتون با آغاز طرح مسکن مهر، مصرف 1391تا  1390های بین سال

 .میلیون متر مکعب رسید 1۲0

 .های مسکن مهر کاهش یافتبرخی طرح بتون هرچند که کیفیت

و مالت تبدیل و  بتون میلیون تن به 4۵تولید کشور، تا  سیمان میلیون تن 60اکنون سالیانه از 

 .شودصادر می سیمان میلیون تن 1۵حدود 
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 :های بتنی معروف جهانسازه

 کشتی Atlantus  دستی سبک بتن تن که با 3000به وزن 

  کشتی 1919در سال Selma  متر 13۲تن و طول  7۵00به وزن 

 ساختمان هتل پارک پالزا در سنت لوئیز 

  در  19۲9در کانزاس سیتی در سال طبقه اداره تلفن بل جنوب غربی  14ساختمان

 آمریکای شمالی

 ترمینال TWA  1960در فرودگاه نیویورک در سال 

 فرودگاه Dulles 196۲در سال  واشنگتن در 

  196۵کلیسایی در نروژ در سال 

  1966پلی در وایسبادن آلمان در سال 

  196۸پل آب بر در روتردام هلند در سال 

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


 

 

 :های بتنیمراحل ساخت سازه

 اب مقادیر مناسب از اجزای سازنده بر اساس طرح اختالط داده شدهانتخ 

 مخلوط کردن 

 کنترل کارایی 

 انتقال 

 ریزیبندی برای بتنآماده کردن قالب 

 ویبره برای متراکم کردن 

 ها در زمان مناسبحذف قالب 

 های مناسب در زمان کافیآوری عضو مورد نظر با روشعمل 

 درجه )گرید( بتن چیست؟

 .مشخص کننده مقاومت آن برای ساخت و ساز است بتون گرید
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 مورد نیاز برای ساخت و ساز بتون به معنی این است که مقاومت M30 به عنوان مثال، گرید

MPa 30  است. 

 .گرددهای مختلف، گرید براساس طرح اختالط مشخص میاساس آزمایشبر

 .باشد 1:1:۲تواند می ، طرح اختالطM30 برای مثال، برای تولید محصولی با گرید

 .نسبت سنگدانه درشت براساس وزن یا حجم مواد است ۲نسبت ماسه و  1سیمان،  نسبت 1

 

 :های آب مصرفی بتنویژگی

 :های مناسب برای ساختن بتنآب

 آب باران 

 آب چاه 

 آب برکه 
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 های شیمیایی کارخانجات آلوده نباشد و غیرهآب رودخانه در صورتی که به پساب … 

 مواردی ءنیز مناسب است باستثنا بتون بطور کلی آبی که برای نوشیدن مناسب باشد برای نکته:

 .شد خواهد داده توضیح متعاقبا   که

 :های نامناسب برای ساختن بتنآب

 شود(های دارای کلر )موجب زنگ زدگی آرماتور میآب 

 باشندهایی که بیش از حد به روغن و چربی آلوده میآب 

 ه نباتات در آبوجود باقیماند 

 (شودمی بتن آب گل آلود )موجب پایین آوردن مقاومت 

 هاها و مردابآب باتالق 

 های دارای رنگ تیره و بدبوآب 

 ۲های گازدار مانندآب coو… 

 شونداری نامطلوب روی آن میو سولفات و یا کلرید موجب اثرگذ گچ های دارایآب. 

 :مزایا و معایب ساختمان بتنی

باشد از های فوالدی دارای مزایایی میهای بتنی نسبت به ساختمانعالوه بر این موضوع ساختمان

 :قبیل

 سوزی و عوامل جوی )خورندگی(مقاومت بیشتر در مقابل آتش 

 بتن به علت فراوانی مواد متشکله بتن آسان بودن امکان تهیه 

 عایق بودن در مقابل حرارت و صوت 

 .سازدها را فراهم میکه توسعه روز افزون این نوع ساختمان
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که با میزان  باشدوزن بسیار زیاد ساختمان می بتنی هایساختمان یکی از معایب مهم 

 .نسبت مستقیم دارد زلزله تخریب ساختمان در اثر

 

 :های بتنکننده تسریع

 .برندرا باال می بتون کنند و مقاومت اولیهرا تسریع می بتون شدگیسخت های بتنافزودنی

 :ها عبارتند ازکنندهچند نمونه از تسریع

 کربنات سدیم .1

 کلرور آلومینیوم .۲

 کربنات پتاسیم .3

 فلوئورور سدیم .4

 آلومینات سدیم .۵

 های آهن و کلرور کلسیمنمک .6
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 :های بتنکندگیر کننده

 .اندازندرا به تاخیر می بتون گیرش هایی هستند که زمانافزودنی

شود و همچنین برای کوتاه می بتون این مواد در هوای خیلی گرم که زمان گیرش معمولی

 .باشندمتوالی مفید می هایریزیبتن های ناشی از گیرش درجلوگیری از ایجاد ترک

 :ها شاملچند نمونه از کندگیر کننده

 شکر 

 مشتقات هیدروکربنی 

 محلول رویهای نمک 

 باشندهای محلول، میبرات. 

اضافه کنیم، حدود چهار  بتون شکر به سیمان وزن 0٫0۵به عنوان مثال اگر با یک کنترل دقیق 

 .اندازدرا به تاخیر می ساعت گیرش آن

 .آوردجلوگیری به عمل می سیمان تا یک درصد وزن سیمان از گیرش 0٫۲مصرف 
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 :انواع بتن

 بتن اسفنجی 

 هوادار بتون 

 بتن آسفالتی 

 مت باالبتون با مقاو 

 بتن غلتکی 

 ضد خوردگی بتون 

 شاتکریت بتن 

 بتون هوشمند 

 بتن سبک 
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 بتن سنگین 

  با عملکرد باالبتون 

 بتن خود متراکم 

 بتن الیافی 

 بتن اسفنجی 

 بتن پلیمری 

 بتون هوادار اتوکالو شده 

 بتن گوگردی 

  شفافبتون 

 بتن الیافی 

 بتون رنگی 

 بتن مگر 

 بتن مسلح 

 بتن اکسپوز 

 ک نورگذربتن سب 

 فوم بتن 
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 :بتن سبک

 بتون( ساختمان به طور مستقیم )به لحاظ سبکی ویژه این نوع 

 جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیمصرفه 

 (در مقابل سرما و گرما و در نتیجه کاهش میزان مواد سوختی بتون به لحاظ عایق بودن این نوع)

 از لحاظ اقتصادی 

بتن  ندسین و معماران سازنده ساختمان در دنیا با استفاده ازهای بلند و مهم امروزه مهگام

 .اندهای مختلف بنا با سبک کردن وزنی برداشتهدر قسمت سبک

پوششی است جدید جهت مصارف مختلف در ساختمان که به علت خواص فیزیکی  بتن فوم

نوع استفاده از منحصر به فرد خود بتنی سبک و عایق با مقاومت الزم و کیفیت مطلوب نسبت به 

 .دهدآن ارائه می

سیمان، ماسه بادی )ماسه نرم(، آب و فوم )ماده شیمیائی تولید کننده کف(  این پوشش از ترکیب

 .شودتشکیل می

 :بتنفوم  های عمدهویژگی

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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 ر حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساختهسهولت د .1

 العاده عایق بودن در مقابل گرما، سرما و صداخواص فوق .۲

زدگی و فرسایش ناشی از آن و مقاومت در برابر نفوذ خصوصیات عالی در مقابل یخ .3

 رطوبت و آب

 العاده در مقابل آتشمقاومت فوق .4

 قابل برش بودن .۵

 :تاریخچه ساخت و کاربرد بتن سبک در جهان

سبک و مصالح سبک وزن به روم باستان بر  بتون های تاریخی در مورد کاربردلین گزارشاو

 .گرددمی

رومیان در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده 

 .اندکرده

قرن بیستم  های مصنوعی و فراوری شده در اوایلپس از تولید سبکدانه بتون سبکدانه کاربرد

 .وارد مرحله جدیدی شد

 .با استفاده از کوره دوار اقدام به منبسط کردن رس و شیل کرد  S. J. Hayde،191۸در سال 

 .استفاده شد بتون ای مصنوعی تولید کرد که از آنها در ساختوسلیه سبکدانه بدین

 .آغاز گردید 19۲۸های منبسط شده نیز از سال تولید تجاری روباره

 :های کلی تولید بتن سبکروش

 :روش اول

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهری کم بجای سنگدانه معمولی که تقریبا دارای 

 .کنندباشد استفاده میمی ۲/6چگالی 

 :روش دوم

 .باشدیا مالت می بتون سبک تولید شده در این روش بر اساس ایجاد منافذ متعدد در داخل بتون

 بتن با حباب هوا متمایز باشد که بنام بتون به وضوح از منافذ بسیار ریزاین منافذ باید 

 .شناسندمی بتون هوادار یا بتون گازی و یا بتون منفذدار ،اسفنجی

 :روش سوم

 .شوندحذف می بتون های ریز از مخلوطن روش تولید، سنگدانهدر ای

های درشت با وزن معمولی آید و عموما از سنگدانهکه منافذ متعددی بین ذرات بوجود میبطوری

 .شوداستفاده می

 .نامندبدون سنگدانه ریز می بتون را بتون این نوع
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 :بتن آماده چیست؟

کند تولید می آماده بتون های مختلف مخلوطی به نامو آب با نسبت سیمان ،شن و ماسه ترکیب

 .شودکه پس از سخت شدن به راحتی تخریب نمی

 .شودمی بتون باعث چسبندگی توده سیمان در واقع

 .باشدوی و تطبیق پذیر است که در برابر آب، آتش و تغییرات جوی مقاوم میترکیبی ق بتون

چوب، فلزات، آسفالت و غیره دارای طول  در مقایسه با سایر اجزای ساختمان از جمله بتن آماده

 .عمر بیشتری است

 :های بتن آماده با کیفیتویژگی

ها، مقاومت کافی به ب در قالبخوب و مناسب باید کارایی الزم برای جای دادن مناس بتون یک

برداری رضایت بخش در شرایط محیطی قابل منظور تحمل بارهای طراحی، دوام کافی برای بهره

تر از نظر قیمت تمام شده تولید و نگهداری، اقتصادی و به برداری و از همه مهمانتظار در دوره بهره

 .صرفه باشد

د تا حمل و جا به جایی را آسان نماید و نیز دوام و باید پایداری مناسبی داشته باش آمادهبتن 

بینی شده و شرایط مقاومت مناسبی جهت تحمل بارهای وارده در شرایط محیطی پیش

 .برداری را داشته باشدبهره

 :قیمت بتن آماده

 بتن شود کمی بیش ازآماده بعلت اینکه به عنوان یک کاال خریداری می بتون قیمت

 .باشددر کارگاه می ساخته شده معمولی
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و  بتون ، هزینه ناظرریزیبتن جویی که در سازماندهی کارگاه درلیکن این افزایش قیمت با صرفه

 .گرددشود، جبران میمی سیمان مقدار

 .دهدتر و با تغییرات کم تحویل میهمچنین کنترل کیفیت بهتر بتنی به مراتب مرغوب

 :حمل بتن آماده

 .شودمیکسر تحویل داده می آماده توسط تراک بتون

 .تا زمان تخلیه در محل مورد نظر است بتون اش مخلوط نگه داشتندستگاهی که وظیفه

بتن در بچینگ تولید و توسط تراک میکسر به کارگاه ساختمانی حمل و با استفاده از پمپ دکل 

 .شودتزریق می

ساعت در هوای سرد  ۲گرم و  دقیقه در هوای 30در حالت معمول حدود  بتن آماده زمان حمل

 .شودکم می آماده بتن است و بعد از آن از کیفیت
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 :بتن پیش تنیده

سال پیش  ۵0ها از حدود ها و تمام سازهها و ساختماندر ایجاد پل پیش تنیدهبتون  استفاده از

 .است تاکنون در سطح وسیع متداول شده

های فلزی، خوردگی و زنگ زدگی، ستیک نیمرخبا توجه به عیوب مختلف فوالد )ناپایداری اال

 .شوندساخته می پیش تنیده بتن از بزرگ هایپل اغلب امروزه( …های تولیدفزونی

ها باید از کیفیت بسیار خوبی برخوردار مصالح مصرفی جهت این پل مسلح بتن اما برخالف حالت

 .باشند

از بتن که دارای مقاومت بسیار خوب فشاری است و  مسلح بتن نیز مانند پیش تنیده بتن در

 .شودفوالد استفاده می

در مقابل فشار و فوالد در مقابل  بتون و فوالد است که در آن بتون ترکیبی از مسلح بتن اما

 .کندکشش مقاومت می

های کششی و بتون به تنهایی تنش با انجام یک عمل مکانیکی پیش تنیده بتن در حالی که در

 .نمایدفشاری ایجاد شده را تحمل می

 بتن مگر چیست؟

 .سیمان، شن، ماسه و آب است ها مخلوطی ازنیز مانند تمام بتن بتون این

 .دهنده آن استیلها در نسبت مواد تشکتنها وجه تمایز آن با سایر بتون

 .است 1:۵:10و  1:4:۸، 1:3:6  مگر بتن دهندهمعموال نسبت مواد تشکیل
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از استحکام کمتری برخوردار است که این امر هم به دلیل حجم  بتن سنگین الغر نسبت به بتون

 .تر آب آن استو حجم بیش سیمان ترکم

یک سازه و  انواع فونداسیون در ایجاد یک سطح صاف و تراز برای اجرای بتون کاربرد اصلی این

 .جلوگیری از تماس فونداسیون سازه با خاک است

در جلوگیری از تماس فونداسیون با  مگربتن  ترین وظیفهترین کاربرد یا به طور بهتر مهممهم

 .خاک است

تواند ک میکند و در ثانی سولفات موجود در خاخاک رطوبت فونداسیون را به خود جذب می

 .فونداسیون را ضعیف کند یا خسارت به آن وارد کند

 

 سرطان بتن چیست؟

 .گرددمی بتون های شدید در سطحواکنش بسیار مخربی است که باعث انبساط بتن سرطان
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هایی که هایی که در معرض شرایط محیطی مرطوب قرار داشته و سنگدانهاین واکنش در بتون

 :مواد باشد شاملحاوی میزان معینی از 

 کانی اپال 

 تری دسییت 

 کریستو بالیت 

 ریولیت 

 آندزیت 

 هاکلسدونی یا داسیت 

گیرد، درصد تجاوز کند صورت می 0٫6آن از  K2O و Na2O که مجموع سیمان با مقدار قلیایی

 .گرددمی بتون های شدیدی در سطحکه باعث انبساط

 .دارای قلیایی باال باشد سیمان افتد کهاین انبساط مخرب زمانی اتفاق می

 .شودنیز می بتون این واکنش عالوه بر انبساط زیاد باعث افت مقاومت فشاری و فروپاشی

 سبب الکتروشیمیایی، –های شیمیایی بر اثر واکنشه بتنی یسازه درون فوالد ازدیاد حجم

 .اه داردرا به همر بتون گردیده که در نهایت فرایند تخریب بتون درون فشار افزایش
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 استوارسازان آموزشی گروه کاری از

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/

