
 

 

 

 ؟ چیست بتن

  بودن دسترس در و بودن ارزان آن اصلی ویژگی از. است ساختمانی مصالح کاربردترین پر از بتنی های فرآورده و بتن

  هاسنگ خرده یا شن، ماسه، شامل سنگدانه. است خمیر و سنگدانه جزء دو از ترکیبی اساسا بتون. باشد می اولیه مواد

  را هاسنگدانه که باشدمی آب و سیمان شامل خمیر و دهندمی تشکیل را بتون حجم چهارم سه تقریباً که باشدمی

 سیمان خمیر کیفیت به زیادی حد تا بتون کیفیت. آورددرمی سنگی ایتوده صورت به و چسباندمی هم به آب و سیمان شیمیایی واکنش اثر بر

 .است وابسته

 :از عبارتند کنند توجه هاآن به بایستیمی بتون کنندگانمصرف و کنندگان تولید که مواردی جمله از

. دهد دست از را خود یکنواختی اینکه بدون نمود، متراکم و پخش حمل، تولید، را آن راحتی به بشود که بتونی (:بتون کارپذیری) کارایی 

 .است موثر بتون بودن کارا در حرارت درجه و افزودنی مواد مصرفی، مصالح اسالمپ، نظیر عواملی

 بتون تخریب و اضمحالل به منجر فرآیند هرگونه و سایش شیمیایی، حمالت جوی، شرایط با مقابله برای بتون توانایی به :بتن( پایایی) دوام

 حفظ را بتونی هایساختمان از نظر مورد برداریبهره قابلیت و اولیه کیفیت حداقل شکل، نظر، مورد محیطی شرایط در پایا بتون. شودمی اطالق

 .کندمی

 بتن در مصرفی سیمان مشخصات

 پنج پرتلند سیمان دسته سه به توان می را بتون در استفاده مورد مصرفی های سیمان

 پنج پرتلند های سیمان. نمود بندی دسته آمیخته پرتلند سیمان و ویژه سیمان گانه،

 در مقاوم و کم زایی حرارت شونده، سخت زود شده، اصالح معمولی، پرتلند شامل گانه

 سفید پرتلند سیمان گروه زیر دو به خود نیز ویژه های سیمان. باشند می سولفات برابر

 می نیز را آمیخته پرتلند های سیمان. شوند می بندی دسته رنگی پرتلند سیمان و

 بندی تقسیم بنایی سیمان و ای روباره ،(ویژه و معمولی) پوزوالنی دسته سه به توان

 .نمود

 بتن در مصرفی سنگدانه مشخصات

 می مشخص بماند باقی آن روی بر سنگدانه وزنی درصد ۱۰ حداکثر که الکی کوچکترین اندازه اساس بر را مصرفی های سنگدانه اسمی اندازه

 الک از عبوری ذرات و شن یا دانه درشت را( متر میلی ۴/۷۵ از بزرگتر ذرات) ۴ شماره الک روی بر مانده باقی های سنگدانه اساس این بر. کنند

. شود می گفته سبک سنگدانه آنها به که گیرند می قرار استفاده مورد بتن در نیز ها دانه سنگ از نوعی. نامند می ماسه یا ریزدانه را ۴ شماره

 استفاده قابل ای سازه غیر های بتون در هم و ای سازه های بتون در هم و شده ساخته طبیعی و مصنوعی صورت دو به ها سنگدانه از نوع این

 .باشند می

 بتن در مصرفی آب مشخصات

 به ترتیب به که نمود بندی تقسیم ریزی بتون از پس و بتن ساخت حین در بتن، ساخت از پیش بخش سه به توان می را بتن در آب مصرف



 

 

 

 مورد بتون آوری عمل منظور به و بتون دهنده تشکیل اجزای از یکی عنوان به ها، سنگدانه شستشوی منظور 

  درون به مضر مواد ورود از که باشد نحوی به باید بتون در مصرفی آب ذخیره و نگهداری حمل،. گیرد می قرار استفاده 

 .باشد نیز خزه رشد و آلی مواد گونه هر از عاری باید این بر عالوه. شود جلوگیری آن

 آماده بتن

 از. نمایند می استفاده میکسر یا و کامیون از کار، محل به بتنها از نوع این انتقال برای. گویند میReady-mix concrete آماده بتون بدان

 شده ساخته معمولی بتون از بیشتر آماده بتون خریداری قیمت. نمود اشاره آن یکنواختی و کامل اختالط به توان می آماده بتنهای مزایای جمله

 مقدار کاهش موجب عمرانی های پروژه اجرای در آن از استفاده و بوده تر مرغوب کیفیت، بهتر کنترل دلیل به مقابل در اما. است کارگاه در

 های بتون از استفاده که گفت توان می رو این از. گردد می بتنی کارگاه سازماندهی نیز و بتون ناظر به مربوط های هزینه کاهش مصرفی، سیمان

 .باشد می اقتصادی توجیه دارای آماده

 بتن اجرای

 بتن انتقال وسایل

 تشکیل مواد که کنند تامین طوری را کار پای به بتون رساندن امکان باید بتن انتقال وسایل

 انتقال وسایل. نرود دست از متوالی هایریزیبتن بین بتن، خمیری حالت و نشوند جدا دهنده

 :از عبارتند بتون

 کن مخلوط کامیون،  جام یا باکت،  بتن دستی تلمبه،  شیبدار شوت یا شیبدار ناوه،   دامپر گروه

آن آوریعمل و بتون سطح پرداخت  

 سایشی مقاومت به دستیابی هدف با که باشد می بتون تهیه در مهم مراحل جمله از بتن پرداخت

 ماله مرحله کردن، تراز یا شمشه مرحله از عبارتند بتون سطح پرداخت مراحل. شود می انجام بتون سطح کردن تراز و پذیری نفوذ کاهش بیشتر،

 پس پرداخت عملیات توقف زمان که داشت توجه باید بتن پرداخت در. نهایی پرداخت و کشی ماله ،(کشی تی) کوتاه یا بلند دسته ماله با کشی

 .باشد می بتن انداختن آب از

 ویژه هایبتن 

 خاصی و ویژه های روش با … و دوام افزایش باال، مقاومت همچون اهدافی به دستیابی منظور به که شود می گفته هایی بتون به ویژه های بتن

 خود بتون الیافی، بتون مقاومت، پر بتون به توان می ویژه های بتون جمله از. شوند می تولید

 .نمود اشاره سبک بتون و سنگین بتون پلیمر، با شده اصالح بتون تراکم،

 بتن بازرسی

 مقررات ضوابط و استانداردهای با آن اجرای و بتون کیفیت و خواص انطباق از اطمینان منظور به

 از تعدادی که باشد،می ضروری اجرا مرحله در بتن آزمایشات انجام و گیری نمونه ساختمان ملی

 .است شده آورده زیر در ها آن



 

 

 

 ،  بتون روانی تعیین ، بتن مخصوص وزن تعیین،  تازه بتون سنجش آزمایش،  شده سخت بتون مقاومت آزمایش

  گیری مغزه آزمایش،  بتون غیرمخرب های آزمایش، بتون فشاری مقاومت تعیین،  تازه بتن هوای درصد تعیین آزمایش

  بتون

 بتنی هایسازه اجرای

بتن در دگذاریمیلگر ضوابط و میلگرد  

 توجه با. است ناچیز کششی نیروی برابر در آن مقاومت شکنندگی، ماهیت دلیل به اما دارد توجهی قابل مقاومت فشاری، نیروهای مقابل در بتن

 در کافی مقاومت برای بتنی قطعات است الزم گیرند،می قرار کششی و برشی فشاری، نیروهای انواع تاثیر تحت توامان بتنی قطعات اینکه به

 نیروهای واگذاری بتون در میلگرد از استفاده اصلی هدف. گردند مسلح میلگرد جمله از مناسبی عناصری با برشی، و کششی نیروهای مقابل

 .شود جلوگیری نیروها این تحت بتون تخریب نهایت در و خوردگی ترک از صورت بدین تا. میلگردهاست به بتن در آمده بوجود کششی

 و روند کار به بتنی هایسازه در( خاموت) دورپیچ میلگرد عنوان به توانندمی فقط میلگردها این(: صاف رویه با میلگرد) ساده میلگرد :توجه

 .نیست مجاز شده ذکر مورد از غیر ایسازه میلگرد عنوان به هاآن از استفاده

 بندیقالب ضوابط

 می استفاده سازی ساختمان عملیات در میلگرد و خیس بتن نگهداری منظور به بندی قالب از

 شکل آن به و شده دلخواه مقاومت به آن رسیدن تا بتون نگهداری موجب ها قالب واقع در. گردد

 بندی قالب فلزی، بندی قالب از بتنی اجزای بندی قالب منظور به. دهند می دلخواه اندازه و

 می استفاده محدود ریزی بتون با های پروژه در چوبی های قالب از. برند می بهره … و چوبی

 بندی قالب از ها، قالب از مجدد استفاده به نیاز دلیل به ریزی بتون عظیم های پروژه در اما. شود

 .گردد می استفاده فلزی

 بتنی هایسقف

 .نمود اشاره ذیل موارد به توانمی که شود می برده کار به مجریان و طراحان توسط سقف اجرای برای گوناگونی های سیستم

 کامپوزیت سقف .۷ تنیده پیش سقف .۶ مجوف سقف .۵  یوبوت سقف .۴ کوبیاکس سقف .۳   بلوک تیرچه سقف .۲  بتنی دال .۱

 ساخته پیش سقف. ۱۱کرومیت تیرچه سقف .۱۰روفیکس سقف .۹فوالدی عرشه سقف .۸

 بتنی هایسازه سازیمقاوم

 های سازه مختص تنها ساختمان سازی مقاوم. گیرندمی بهره سازیمقاوم هایروش از وارده نیروهای برابر در سازه یک مقاومت افزایش منظور به

 کاربری تغییر اجرایی، مشکالت ها،نامه آیین در آمده وجود به تغییرات طراحی، خطاهای همچون دالیلی بلکه. باشدنمی فرسوده و قدیمی

 .کندمی فراهم سازه یک در را سازی مقاوم به نیاز … و ساختمان

 



 

 

 

 این جمله از. آورد بدست اطالعاتی نظر مورد بتنی سازه مورد در تا است نیاز سازیمقاوم طرح اجرای از پیش

 .شوندمی حاصل مخرب غیر و مخرب هایآزمایش طریق از که باشدمی بتنی ایسازه اجزای مقاومت اطالعات، 

  بتنی هایسازه سازیمقاوم برای زیر روش چندین یا یک اجرایی، جزئیات و ایسازه اجزای مقاومت از اطالع از پس

:شود پیشنهاد تواندمی  

  از استفاده،  فوالدی ژاکت از استفاده،  بتنی ژاکت از استفاده،  جدید برشی دیوار احداث،  جدید سازه قاب اجرای

 FRP الیاف از استفاده،  میراگر اجرای مانند انرژی جاذب هایسیستم اجرای،  بتنی شاتکریت

 بتنی هایفرآورده

 واش همچون هافرآورده این از برخی. داد قرار بتنی های فرآورده دسته در توانمی را باشد شده استفاده بتن از آن تولید در که محصولی هر

 هاراهسازی در نیوجرسی و سنگدال همچون برخی ساختمان، صنعت در بتنی لوله و منهول بتنی، بلوک تیرچه، بتونی، ساخته پیش دیوار بتون،

 .دارند کاربرد شهرسازی در بتونی مبلمان و بتنی جدول همچون برخی و

 بتن قیمت

 به شود،می شامل را ریزی بتون اجرایی های هزینه تا آن نقل و حمل و بتن خرید قیمت از که پروژه یک در ریزی بتون به مربوط های هزینه

 سخت بسیار کار تازه افراد برای آن گرفتن نظر در که دارد وجود جزئیاتی پروژه اجرای حین در. بود خواهد افراد تجربه میزان به وابسته شدت

 منطقه کاری مناسبات و جغرافیایی وضعیت بلکه دهد پوشش را فنی مسائل فقط نه که باشد اختیار در دقیق هایی لیست چک آنکه مگر. است

 .بگیرد نظر در نیز را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


