
 

 

 هاآنکاربرد  وانواع بتن 

 .دشومیپرداخته  هافونداسیونو  هادال، هاستونمانند تیرها،  ایسازهبرای اجزای مختلف بتن مناسب  به معرفی در این مقاله

 

 بتن سبک وزن

سبب . این وزن گاهی استمتغیر  2600تا  2200 ازمولی عبتن است. چگالی بتن م خودوزن یکی از مزایای اصلی بتن معمولی 

 شناخته شود. غیراقتصادیبه یک متریال  به عنوان بتن شودمی

  کیلوگرم بر مترمکعب متغیر است 1850تا  300سبک از  بتن ویژهوزن. 

 ساختکه بار مرده  شودمیسبب  این سرعت  ساز کاهش،   کاهشو نقل و راه اندازی  حمل هایهزینهو  افزایش و 

 .یابد

  وزن ساختمان بر روی فونداسیون، یک فاکتور مهم در طراحی به ویژه در مواردی که خاک ضعیف و سازه بلند مرتبه

ست شدمی، ا ستون  هایسازهدر . با شده از قابی، تیر و  . اگر دیوارها و را تحمل کنند هاکفدیوارها و باید بار منتقل 

 با صرفه اقتصادی همراه خواهد بود. به طور قابل توجهیپروژه از بتن سبک ساخته شده باشند،  هاکف

  ،سبک وزن ساناییبتن  شرایط  حرارتی پایینی دارد. ر ستفاده از بتنهوا شدید که تهویه  اقلیمیدر  صب گردیده، ا  ن

 دارای مزیت است. انرژیآسایش حرارتی و پایین بودن مصرف  به لحاظسبک 

  .جایگزین کردن 1 هایروشاین بتن از طریق تنها روش برای ساااخت بتن ساابک اسااتفاده و گنهاندن هوا اساات )

( حذف 3( اسااتفاده از یک نوگ گاز یا حباه هوا در م، ، 2ساابک وزن،  هایدانهساان معدنی با  هایدانهساان 

 .شودمی؛ ساخته از بتن هماس هایدانه

  باشدمی...  ، سرباره وپوست برنج پومیس،سبک وزن شامل  هایدانهسن. 

  دهندمیبتن سبک وزن مقاومت باالیی در برابر آتش نشان  هایدانهسن. 

  داشتن به ویژه برای که این  کندمیفراهم  جذه آه، عمل آوری داخلیاز طریق  سبک هایدانهسن ساختار سلولی

 بتن مفید است. در عملکرد باال



 

 

  عالی در برابر دوام  رتبه بندی بهتر در مقوله آتش، ساابک دارای خواح حرارتی بهتر، کاهش انقبا ، هایدانهساان

سازگاری االستیک  ینتیههدر  هاترک و سیمان، کاهش میکرو دانهسن ، بهبود ارتباط بین ذوه و انهماد هایچرخه

شتر در بهت شدمیصو  بهتر  جذه برابر انفهار ور، مقاومت بی  سبک در بتن دانهسن همچنین عملکرد باالی  .با

از  بتن ریزی آساااانترمز بر روی بتن( و همچنین  مث،ً) در برابر لغزش باعث ترک خوردگی کمتر، بهبود مقاومت

 .شودمیطریق پمپاژ 

 .آیدمیاز افزودن هوا یا گاز به دوغاه متشکل از سیمان پرتلند به دست  بتن هوادار

این نوگ بتن برای . شودمیکه از نامش پیدا است فقط از مصالح درشت دانه، سیمان و آه ساخته  طورهمانبتن بدون ریزدانه 

شده به کار  تحمل بار در دیوارهای خارجی صور  درجا اجرا  می دارد و اولیه ک یهزینه این نوگ بتن هبه دلیل اینک .رودمیبه 

 کاربرد دارد.موقت نیز  هایسازهد، برای )به عنوان دانه بندی( استفاده شوبه طور مهدد  تواندمی

 بتن با چگالی باال

ی هابتنبر مترمکعب متغیر اسااات. با این حال  کیلوگرم 3840کیلوگرم بر مترمکعب تا  3360از  هابتنچگالی این  -1

بر مترمکعب نیز با اساااتفاده از آهن هم به عنوان ریز دانه و هم  کیلوگرم 5820ای تا با دانسااایته توانندمیمذکور 

 درشت دانه تولید شوند.

 مصنوعی هایدانهسن سنگین طبیعی مانند سولفا  باریم یا مگنتیت یا از  هایدانهسن از  طبعاًبتن سنگین وزن  -2

 عموالً م استفاده شده بستگی خواهد داشت. هایدانهسن . دانسیته به نوگ شودیمه آهن یا سره ساخت یگلولهمانند 

سیته سولفا  باریم دان ستفاده از  صد  45کیلوگرم بر مترمکعب خواهد داد که  3500در حدود  ای ا شتردر از بتن  بی

درصااد  60که  دهدمیکیلوگرم بر مترمکعب را  3900 در حدود یامعمولی اساات. در حالی که مگنتیت دانساایته 

شتر  سنگین بی ست. بتن خیلی  ستفاده از  تواندمیاز بتن معمولی ا سره  هایگلولهبا ا ست آید کهآهن یا  به  به د

 .دهندمیرا نتیهه کیلوگرم بر مترمکعب  8900و  5900 برابر با یاترتیب دانسیته 

  (ا پزشکیی ایهستهتشعشعا  ) ضد تشعشع هایپوششخاح به عنوان  هایساختمانبه طور عمده در  هابتناین 

 .شودمیمشابه استفاده  هایسازهو  هالوله  برای باالستین نیز دریایی هایسازه در .شوندمیاستفاده 

 سیتهچگالی با معمولی و با مزایای بتن ستی ست از مدول اال ساط حرارتی پایین و خزش و تغییر ال عبار  ا ی باال، انب

 .شکل کم

  هایدانهساان مورد، از با چگالی باال به تفکیک و جدایی تمایل دارند لذا برای اجتناه از این  ییاهبتنبه دلیل اینکه 

 .گرددمیاستفاده  (PAC) آکندهپیش 

  شعا ، به عنوان یک متریال هایساختماندر  توانمی این بتناز شع صادی و همچنین به عنوان یک  مؤثری با ت و اقت

 استفاده کرد.محافظ دائمی 

  است. 3.5بیش از  هادانهاغلب سن   مخصوحوزن 

 

 



 

 

 بتن حجیم

که نیاز به اقداماتی برای مقابله با تولید گرمای ناشااای از  هر حهمی از بتن با ابعاد به اندازه کافی بزرگ ACIبر طبق تعریف 

شته باشد، بتن حهیم گفته  وهیدراتاسیون سیمان  با  یهایسازه. طراحی شودمیبه حداقل رساندن ترک خوردگی حرارتی، دا

اظ لحثانویه  فاکتوربه عنوان یک اغلب  مقاومت و باشاادمی و عمل حرارتی مسااائل اقتصااادی، دوامبر مبنای  عموماًحهیم  بتن

ست. به دلیل اینکه واکنش آه کندمیمتمایز  هابتنکه بتن حهیم را از دیگر  هاییویژگییکی از  .شودمی ، رفتار حرارتی آن ا

س ست، دما و  سرعتیابدمیزیاد بتن افزایش  حهم دریمان به طور طبیعی حرار  زا ا  روداز بین نمی ، چرا که گرما نه تنها به 

ششی و  هایتنش. رودمیبلکه باال هم  ست درقابل توجه  هایکرنشک شده تغییر حهم ینتیهه ممکن ا ا که مرتبط ب محدود 

 وجود آید.کاهش دمای ناشی از هیدراتاسیون است، به 

ناشاای از رفتار حرارتی در بتن انهام گیرد ممکن اساات ساابب از دساات رفتن  هایخوردگیاقداماتی که باید در محل ترک 

صولی که برای بتن ریزی حهیم یکپارچگی و تمامیت ساختاری، کوتاه شدن عمر سازه و از بین رفتن زیبایی آن شود.  بیشتر ا

صادی بوده و هم مزایای دیگری برای ب تواندمی شودمیبه کار برده  شود چون هم اقت ستفاده  ش تواندمیتن معمولی نیز ا ته دا

 باشد.

 )ایستگاه تولید بتن( بتن مخلوط آماده

و مرکزی محلی  یکارخانهکه در  باشدمی هاافزودنیو دیگر  آه، هادانهسن دارای همان مواد یعنی سیمان،  بتن مخلوط آماده

سیلهبه  پروژه ساخت محلو این بتن آماده، در  شودمیتولید  دقیق،در طی اقداما  مخلوط  سر تحویل  هایکامیون یو میک

در محل کارگاه بتن که  شاااودمیگاهی اوقا  ترجیح داده و بدون هیچ تغییری اساااتفاده گردد.  فوراً تواندمیو  شاااودمیداده 

شکیل شود  ساختهسایت( ) شخص همان جا مخلوط  یدهندهیعنی هر یک از متریال ت سبت م ه بکار این . شوندمیبتن به ن

. در هر صااور  گیردمیصااور  در محل کار  هاسااردرگمیمخلوط و کاهش  در تعیین نساابت مواد تشااکیل دهنده دلیل دقت

 بتن ده. مخلوط آمادهدمیو هم در اجزای واقعی بتن کاهش  تأمین یزنهیرهمخلوط بتن از پیش تعیین شده انعطاف را هم در 

به بتنی اشاره دارد که به طور خاح برای تحویل به سایت مشتری به صور  تازه، پ،ستیک یا غیر سخت، تولید شده  RMCیا 

 .شودمیعملیا  کامپیوتری کنترل  یوسیلهاست و البته به 

 مزایا:

  دهد.وسیعی را پوشش  یمنطقه تواندمی کارخانه بتن سازییک 

  شودمیبتن با کیفیت بهتر تولید. 

 حذف فضای انبار و ذخیره سازی برای مواد اولیه بتن در کارگاه 

  تولید بتن هایکارخانهحذف تدارکا  مربوط به سفارش بتن و حمل آن از محل 

  شودمیاز ات،ف مواد اولیه جلوگیری. 

  یابدمیزمان مورد نیاز تا حد زیادی کاهش. 

 

 



 

 

 :معایب

  سایت ستگاه( تا  شده از کارخانه مرکزی )ای سپری  صاًمد  زمان  صو سافتدر  خ ستطوالنی مهم  هایم . برخی از ا

 است تا فنی. تهاریسیار دور هستند هر چند این موضوگ بیشتر مربوط به مسائل نسبت به کارخانه ب هاسایت

 ست که باید  به و دسترسی دسترسی هایراه  د. در واقع مسیرها بایدندر نظر گرفته شوسایت نیز از عوامل دیگری ا

شکل را  شند. این م س توانمیقادر به تحمل وزن کامیون و بار آن با ستفاده از مینی میک نی این میرفع کرد. ر ها با ا

سرها، سرهای  میک ستند که مترمکعب 4با ظرفیت  تریکوچکمیک سی به قادر  ه ستر سیرهای هاسایتبه د ی با و م

 تند.بیشتر هس محدودیت

  به این معنی که بتن شااودمیمربوط زمان سااپری شااده بین اخت،ط و انتقال بتن به محل محدودیت زمانی بتن به .

ست اما  جاجابهساعت  2آماده، باید در طی  ستفاده ا ممکن شود هر چند که پس از این زمان، بتن هنوز هم قابل ا

 مربوطه مطابقت نداشته باشد. هایویژگیبا  است

 پلیمریبتن 

اساات.  مانند آن آه و یا خاصاایت ذاتی ساااختار ژل هایحفرههوا،  هایحفرهاین بتن متخلخل اساات و این تخلخل ناشاای از 

شدمیکاهش تخلخل، افزایش مقاومت بتن  ینتیههلذا  دهدمیتخلخل قدر  بتن را کاهش  سیون با شباگ مونومر و پلیمریزا . ا

 .باشدمیبتن  هایویژگیبتن و دیگر  مقاومتافزایش آخرین تکنیک برای کاهش تخلخل و  بعدی

 از: اندعبار یمری ی پلهابتننوگ اصلی از  4

 بتن پلیمری تزریقی 

 پلیمری بتن سیمانی 

 بتن پلیمری 

  سطحی یشدهبتن پلیمری نیمه آغشته و پوشش داده 

 بتن پلیمری تزریقی

وسااایل گرمایش الکترونیکی )مثل ماکروویو( عمل آوری و  یاکوره  که در شااودمیتهیه  معمولی پیش ساااخته از بتن این بتن

سپس یک مونومر  شودمیوکیوم حذف  یوسیله بهباز  هایسلولکه هوا در  باشدمیکار به این صور   ینحوه. شودمیخشک 

 رکیب()ت پلیمریزهو با اساتفاده از تابش اشاعه، گرما یا عمل شایمیایی  شاودمیپخش  هاسالولدر این ی پایین با ویساکوزیته

 .شودمی

 :شوندمیبه طور کلی مونومرهای زیر برای این کار استفاده 

  ،متیل متاکری 

 اکریلونیتریل 

  بوتیل استایرن –تی 

 دیگر مونومرهای ترموپ،ستیک 



 

 

شود به  تواندمیمقدار مونومری که  سیلهدر یک نمونه بتن بارگذاری  شغال  یو ضا خالی را ا ، دانکردهمقدار آه و هوایی که ف

 .شودمیمحدود 

 بتن سیمانی پلیمری

، آه و مونومر ساخته شده است. این ترکیب در قالب ریخته شده، خشک و دانهسن بتن سیمانی پلیمری از مخلوط سیمان، 

 از: اندعبار  ،شوندمیی که در اینها استفاده های. مونومرشودمییزه پلیمر

 استایرن-پ،ستر 

 اپوکسی استایرن 

 فوران 

 کلرید وینیل دنت 

با انیک ارگ مواداز بتن معمولی است و دلیل این است که  ترضعیف، در بسیاری از موارد آیدمیبتنی که به این صور  به دست 

ستم سانی هایسی ستند و گاهی اوقا  در فرایند هیسازگار  آه ر سیمان قلیایی تداخدنی شدن  س. کندمیل ایهاد راته   هایرو

الکل فورفوریل و آنیلین هیدورکلراید در مخلوطی مرطوه ایهاد کردند که این ماده غلیظ و اخت،ط  یوسااایله بهپلیمری را 

قاوم در برابر و م باشااادمی، مقاومت باالیی در برابر خوردگی دارد و دارای نفوذ پذیری کمی شاااودمیمتراکم بوده، منقبض ن

 درجا قالب گیری شود. تواندمی. این بتن باشدمینیز ارتعاش و کشش محوری 

 بتن پلیمری

شامل  ستفاده هایدانهسن این بتن  سیمان در آن ا ست که از یک چسب پلیمری به جای  صلی برای تولید . شودمیی ا روش ا

که این امر نیز با  باشاادمی هادانهمورد نیاز برای چسااباندن  به منظور کاهش مقدار پلیمر هاحفرهاین بتن حداقل کردن حهم 

 .آیدمیبه دست  هاحفرهافزایش تراکم و کاهش  برای هادانهسن دانه بندی مناسب و مخلوط صحیح 

 شاتکریت

یت گفته شاتکر اصط،حاًسرعت باال به سطح پاشیده شود، فشار و با چنانچه م،  از طریق شیلن  و به صور  پنوماتیک و با 

شیده . شودمی صور  بتن روی آن پا شد  تواندمی شودمیسطحی که به این  ستایرن یا ... با و این کار به دچوه، فوالد، پلی ا

 .دشونمیبعد از ترکیب با آه منتقل  مواد، خیس. در مخلوط گیردمیو مخلوط خشک صور   خیسروش اصلی یعنی مخلوط 

 :مزایا

یژگی . این وآوردمیشاتکریت استحکام باال، دوام، نفوذپذیری کم، پوشش عالی و استفاده برای هر سطح و به هر شکل را فراهم 

شود. دهدمیاجازه  ستفاده  سیاری ا شاتکریت با بتن معمولی  یشدهاگرچه شکل سخت  که بتن به این صور  در موارد ب بتن 

مزایای بیشااتری از جمله پیوند عالی، اسااتفاده در بیشااترین  شااودمیصااور  باعث یکی اساات اما ماهیت ریختن بتن به این 

 تواندمی، شاااتکریت هاساااختماندر  در اختیار ما قرار گیرد. پیچیده هایشااکلو  هافرمبسااترها، ساارعت در اجرا به ویژه در 

 برای استخرها استفاده شود. خصوصاً



 

 

 :کاربرد هایروش

شار هوا  شودمیپمپ  ،. متریال خیس به نازلشوندمیترکیبا  از جمله آه ترکیب  یهمهمخلوط خیس: در اینها  جایی که ف

 .شودمیبرای افزودن سرعت و تثبیت متریال روی سطح اضافه 

در اینها متریال خشک در داخل تههیزا  ریخته شده و هوای فشرده، متریال را از طریق یک شیلن  به نازل مخلوط خشک: 

 .شودمیمتریال با سرعت باال پاشیده شده و تثبیت  نهایتاًکه  گرددمینها آه اضافه رسانده و در آ

 .شود هاآنباعث بهبود خواح  تواندمی هاافزودنیدر هر دو روش استفاده از انواگ 

م،  ت در برابر قلیا و حفوم سااایلیکا: باعث کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت فشااااری و انعطاف پذیری، افزایش مقاوم

شوی آه بهبود مقا شیمیایی و شست و  شده همچنین باعث  .شودمیومت در برابر  صل  سطوح به هم مت برای )کاهش تعداد 

 سطوح ضخیم تک الیه، کاربرد داشته باشد.برای  دهدمیه یهه اجازدر نتکه ایهاد سطح ضخیم( 

چساابندگی در فرایند خیس شااده و همچنین باعث پایداری در برابر ساارد و  طورهمینی هوازا: باعث بهبود پمپاژ و هاافزودنی

 گرم شدن در هر دو فرایند خیس و خشک خواهد شد.

 .ودشمیالیاف: باعث کنترل ترک خوردگی، افزایش مقدار چسبندگی و بهبود مقاومت در برابر ضربه و همچنین جذه انرژی 

 کاربرد دارد. ،داشته باشدمطلوبی نابتن ریزی شرایط  محلکه  (: برای مواقعیدهندهشتاه) هاکننده زودگیر

 آکندهپیش بتن 

شد ی سیار پیچیده با ساز اگر عمل تقویت کردن ب ساخت و  شددر  شته با صی وجود دا ن نوگ ، ایا در جاهایی نیاز به ترکیبا  خا

ستفاده  ستوانهمخلوط کن   در یک م، این روش. در شودمیبتن ا و عمل تزریق، به  شودمیساخته  سرعت باالو با  دوبل ایا

 هایروسازیی مورد استفاده در هادالبرای  عمدتاً. این کار گیردمیانهام  آکندهپیش  هایدانهریختن م،  روی سن   وسیله

 .رودمیبه کار  یآسفالت

 مترجم: شهره مزروعی

 منبع:

https://theconstructor.org/concrete/types-of-concrete/966/ 
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