
 

 پر مقاومتبتن و تفاوت بتن معمولی 

اومت . مقشودمی بندیتقسیم پر مقاومتمقاومت فشاری به دو گروه معمولی و  بر اساس، و ساز مصالح ساختیکی از  عنوانبهبتن 

 است. مگا پاسکال 40از  تربیش پر مقاومتبتن  و مقاومت پاسکالمگا  40 تا 20فشاری بتن معمولی بین 

 دارند، بحث خواهیم کرد. مگا پاسکال 140و  40از  تربزرگمقاومت فشاری  پر مقاومتی که هایبتندر این مقاله در مورد 

سال قبل، بتن دارای مقاومت  100. مثالً اندشدهتغییر دچار  نیز پر مقاومت بتن بتن معمولی و یمتمایزکنندهزمان، عوامل  باگذشت

. وجود دارد مگا پاسکال 800بیش از  ی با مقاومتاما اکنون بتن؛ شدمیگرفته  در نظر پر مقاومتبتن  عنوانبه مگا پاسکال 28فشاری 

 .شوندمینیز نامیده  )واکنش زا( پذیرواکنش، بتن پودری هابتناین 

اهش ک پر مقاومتتن استفاده از ب از بیشترین استفاده را دارد. هدف اصلی پر مقاومتبتن دارای مقاومت معمولی در مقایسه با بتن 

 است. مالحظات ویژه در نظرگیریسازه،  پذیریدوامخزش و نفوذپذیری، افزایش  وزن، کاهش مشکالت مربوط به

 
 استفاده شده است. هاساختماندر  1990تا  1980 هایسالکه در  پر مقاومت. بتن 1شکل 

 پر مقاومت خواص بتن معمولی و

 ا استفادهبدستی یا  صورتبهباید شکل تازه آن خمیری یا نیمه سیال باشد تا بتوان آن را ، پر مقاومتعمولی یا هر نوع بتنی اعم از م

 شکل داد.از ابزارهای مکانیکی 
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در بتن  هادانهسنگیا جداشدگی نشود. توزیع یکنواخت  انداختگییا انتقال دچار آب  ریزیبتن در طولبسیار ضروری است که بتن 

 .کندمیبه کنترل جداشدگی کمک 

 پر مقاومتکارایی بتن معمولی و 

 .است، تراکم و پرداخت بتن در حالت تازه ریزیبتن در سهولت یکنندهبیان، کارایی دانیممیکه  طورهمان

. این خواهد داشتکارایی مناسبی  بتن، ی داشته باشندمناسب و صحیح هاینسبت بتن معمولیکه تمامی اجزای  در صورتی

 مناسبی داشته باشند. بندیدانهباید  هادانهسنگ

هم استفاده شوند، این  سازهاروانحتی اگر آن بسیار دشوار است.  ریزیبتنغالباً بسیار چسبنده و عموماً  پر مقاومتمخلوط بتن 

 .دهدمیرخ زیاد سیمان  مقدار به علتوجود خواهد داشت. این شرایط اصوالً باز هم شرایط 

 پر مقاومتعوامل آب اندازی بتن معمولی و 

ازه( )حالت بتن ت شودمیسطح بتن  رویاز آب  ایالیه تشکیلدر مخلوط بتن تازه باعث  دانهسنگذرات جامد سیمان و  نشینیته

 أثیرتهای بزرگ بر دوام و مقاومت بتن اما آب اندازینیستند  کنندهنگران چنانآن . آب اندازی کمگویندمیبتن که به آن آب اندازی 

 .گذارندمی

مقدار آب  پر مقاومتاین است که بتن  دلیل. شودمیبتن پر مقاومت در مقایسه با بتن دارای مقاومت معمولی دچار آب اندازی ن

 کمتر و مقدار زیادی مصالح سیمانی دارد. بتن هواساز نیز شانس کمتری برای آب اندازی دارد.

 پر مقاومتنفوذپذیری بتن دارای مقاومت معمولی و بتن 

تقیمی مس یرابطهساییدگی، مقاومت در برابر حمالت شیمیایی و خزش در برابر مربوط به دوام بتن مانند مقاومت  هاینگرانیتمامی 

به  . نفوذپذیری بتنآیندمینفوذ کند، آنگاه این مشکالت به وجود با نفوذپذیری بتن دارند. اگر یک جسم خارجی به داخل بتن 

 ی آن وابسته است.هادانهسنگنفوذپذیری خمیر بتن و 

 که: کندمیکاهش نفوذپذیری کمک 

 افزایش یابد.اومت در برابر حمالت سولفات و حمالت شیمیایی مق 

  دهدمیساییدگی را افزایش در برابر مقاومت. 

  دهدمیمقاومت در برابر نفوذ کلرید را افزایش. 

ارای . برای بتن دشودمیمنجر  ترپاییننفوذپذیری  باکافی، به داشتن بتنی  آوریعملکاهش نسبت آب به سیمان به همراه مدت 

1 یمحدودهمقاومت معمولی، نفوذپذیری در  × 10−10 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 .قرار دارد  



 

 
 1998بتن مطابق با انجمن بتن آمریکا،  بر رویمختلف نفوذپذیری  هایآزمایش: 1جدول 

به ( کوره ذوب گرانولسرباره ) GGBFSافزودن مصالح سیمانی اضافی به داخل مخلوط بتن مانند نرمه سیلیس، نرمه خاکستر و 

 .کندمیکاهش نفوذپذیری بتن کمک 

 قاومتپر ماست که بتن  بدان دلیلبا بتن دارای مقاومت معمولی، نفوذپذیری کمتری دارد. این موضوع  در مقایسه پر مقاومتبتن 

بین  تپر مقاومبتن وذپذیری ضریب نف. شودمیسیلیس استفاده  ینرمهمعموالً از  هابتناین  کمتری دارد. درنسبت آب به سیمان 

1 × 1تا  10−11 × 10−13 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 است . 

اخت سدلیل این نوع بتن برای  همین. به دارد کلریدها یحملهو مقاومت باالتری نسبت به  ترپاییننفوذپذیری  پر مقاومتلذا بتن 

 است. هستند، مناسبکه بیشتر در معرض آب دریا  هاییسازهپارکینگ و  کف، هاپل

 پر مقاومتکربناسیون بتن دارای مقاومت معمولی و بتن 

ر هوا با ترکیبات موجود د اکسیددیکربناسیون مربوط به نفوذپذیری بتن است. کربن  یپدیده. افتدمیکربناسیون در سطح بتن اتفاق 

 .شودمیکه کربنات کلسیم نام دارند،  هاکربنات باعث جدا شدن . این واکنشدهدمیموجود در خمیر سیمان سخت شده واکنش 

 است.نسبت به بتن دارای مقاومت معمولی کمتر  پر مقاومتاثر کربناسیون در بتن 

 مترجم: علی برزگر
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