
 

 

 در ساختمان سازی انواع بتن

 

 :شودمیارائه از انواع بتن  در زیر لیستی

 بتن معمولی 

 بتن با مقاومت باال 

 بتن با عملکرد باال 

 بتن هوادار 

 بتن سبک 

 )بتن پاششی )شاتکریت 

 بتن نفوذپذیر 

  غلتکیبتن فشرده 

 بتن معمولی -1

  ،آب، سنننیمان و روان د  وه و ود داردی این بتن همن ین هادانهمعمول نظیر سننن    هایالماندر این نوع از بتن ،

 یشودمیش اخته  نیز بتن با وزن معمولی یا بتن با مقاومت معمولی ع وانبه

  دقیقه استی 90 تا 30 بین و عوامل دیگر هوابه رطوبت  بستهزمان گیرش در این بتن 

  الی  75 ،روز 28متغیر است و در  مگا پاسکال 40تا  10روز آغاز شوه و از  7رونو افزایش مقاومت در این بتن پس از

 ینمایومیدسب  مقاومت خود رااز  درصو 80

 



 

 

 مشخصات بتن معمولی

  ای چ استی 4تا  1اسالمپ آن بین 

  تیاس پونو در هر فوت مکعب 175تا  140 بینچگالی آن 

 مقاومت خوبی در فشار و مقاومت دمی در دشش داردی 

  درصو استی 2الی  1درصو هوای آن 

 بتن معمولی در برابر ذوب و یخب وان مقامت الزم را نواردی 

 بتن با مقاومت باال -2

  ینمایومیپونو بر ای چ مربع تجاوز  6000از  این نوع بتنمقاومت فشاری 

  یداردو دمتر  0.35بتن با مقاومت باال نسبت آب به سیمان 

 یشودیمداشته و سبب افزایش مقاومت بتن  تأثیرآب به سیمان دم و استفاده از سیلیکا بر دارایی بتن  هاینسبت 

  اشننته و مثال دانه ب وی ریز مقاومت دمی در برابر نیروهای وارده د ع وانبه یبایو دقت نمود هادانهسنن  در انتخاب

 یشودمیتحت بارهای وارده  هادانهس  سبب شکست 

 بتن با عملکرد باال -3

 :باشومیزیر  هایویژگیاین بتن دارای 

 مقاومت بسیار باال 

 سازگاری باال 

 دوام باال 

  ترآسانبتن ریزی 

  هادانهس  فشرده شون بوون  وا شون 

  ترسریعگیرش 

 مشخصات مکانیکی بل و موت 

 نفوذپذیری 

 چگالی بهتر 

 گرمای هیوراتاسیون 

 سفتی 

 پایواری حجمی 

 مقاومت در شرایط هوایی سخت 

 یآیومیبتن با عملکرد باال با انتخاب طرح اختالط م اسب به و ود 

  داهش داده و  0.25ده نسبت آب به سیمان را به دمتر از  آیومی به دست هایید  وهروان عملکرد باال با استفاده از

 یده ومیون را داهش رونو هیوراتاسی



 

 

  ستر دوام باالی این بتن صالح بادی و غبار ب دلیل و ود خاد سبب ا ست ده  این  یشودمیسیمان  نقایصسیلیکا ا

 یدهومیرا داهش  CHو مقوار  بخش ومیمواد استحکام مواد تشکیل ده وه بتن را بهبود 

 یدهومیتشکیل  پرتل و معمولی درصو باقیمانوه را سیمان 70و  بادی خادستر را درصو 25تا  20 نوع بتنین در ا 

 برشمرد: توانمیزیر  صورتبه این طرح اختالط را  هایویژگی

  استی پونو بر هر ای چ مربع 15000تا  10000مقاومت بتن با عملکرد باال بین 

  استی 0.25نسبت آب به سیمان دمتر از 

 الدینغیاثمسعود : مترجم

 :بعمن

http://www.civildailyinfo.com/concrete/categories-of-concrete-in-construction.html 

 

http://www.civildailyinfo.com/concrete/categories-of-concrete-in-construction.html

