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 بتن: هایافزودنی

 
تن مواد ب هایافزودنی. باشدمیبتن مختلفی  هایافزودنیویژه در شرایط خاص نیاز به استفاده از  هایبتنبرای ساختن 

تا  شودمیبه بتن اضافه  سیمان درصدی از وزن صورتبه معموالًهستند که حین فرایند اختالط بتن  ایمعدنیشیمیایی یا 

بعضی از خواص آن را به شکل مطلوبی تغییر دهد. میزان مصرف مواد مضاف در بتن کم بوده و این مواد افزودنی بسیار متنوع 

هم برای بتن تازه و هم برای بتن  توانمیکه   افزودنی بتن . موادشوندمی بندیتقسیمهستند و در محدوده بسیار وسیعی 

آگاهی  لذا شناخت و کسب .اندشدهسخت شده به کار برد از اهمیت زیادی برخوردارند و موجب پیشرفت چشمگیر صنعت بتن 

 .روری استدر رابطه با این مواد برای هر مهندس عمران ض

 مواد افزودنی بتن چه مزایایی دارند؟

 شود:اشاره میموردی  طوربه هاآنکه به برخی از  باشدمیمواد افزودنی بتن دارای مزایای متعددی 

 کسب مقاومت اولیه درروندتسریع  –

 ها سنگدانه سیمان با قلیایی هایواکنشکنترل  –

 گیرشزمانطوالنی کردن  –

 به سیمان آب نسبت افزایش بدون کاراییافزایش  –

 تهیه بتن پر مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن مکرر –

 بتن هایویژگیتنظیم و بهبود  –

http://civilshow.ir/
https://engineerplus.ir/Construction-Material/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://engineerplus.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://engineerplus.ir/Construction-Material/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://engineerplus.ir/Constraction-Material/%D8%A2%D8%A8
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 وسازساخت هایهزینهکاهش -

 کمک به توسعه پایدار –

 

 کلی داریم: بندیدستهدر حالت کلی دو نوع 

 مواد افزودنی شیمیایی -

 د افزودنی معدنیامو -

 افزودنی پرکاربرد و مرسوم در مهندسی عمران اشاره می شود:در زیر به مواد 

 :هاکنندهو فوق روان  هاکنندهروان  .1

 :کنندمیرا با سه هدف در بتن استفاده  هاافزودنیاین 

 .گرددمیالف( با کاهش نسبت آب به سیمان با کارایی ثابت، مقاومت باالتر در بتن کسب 

حجیم، کارایی ثابت در بتن  هایبتنب( با افزایش مقدار سیمان به جهت کاهش دمای هیدراتاسیون سیمان در 

 .گرددمیکسب 

 .شوندمی دسترسغیرقابلپر کردن مقاطع رویه ج( باعث افزایش کارایی برای آسان نمودن 

مدت اثر مواد افزودنی کاهنده آب موقتی است و طول مدت اثر آن بسته به نوع و ترکیب شیمیایی این مواد متغیر 

 ۴الی  ۳ ،معمولی آب هایکاهندهزیرا به نسبت  شودمیکاهنده قوی آب نیز گفته  هاکننده. به فوق روان باشدمی

 .دهندمیبرابر بیشتر میزان مصرف آب را کاهش 

، با شودمیمواد افزودنی روان کننده معمولی ممکن  نبرد کاربه درصد کاهش آبی که با  10تا  5با  در مقایسه

د بدون کاهش روانی در توانمیدرصد اغلب  25الی  10آب در حدود  هایکاهش، هاکنندهاستفاده از فوق روان 

ا متناسب ب طورکلیبهفشاری و خمشی(  هایمقاومتبتن شاهد به دست آیند. بهبود خواص مکانیکی )افزایش 

 .کاهش در نسبت آب به سیمان است
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 :سازحباب هایافزودنی. 2

. بسیاری از مواد وجود دارند شوندمیعمدی ریز هوا در بتن  هایحبابساز موادی هستند که سبب ایجاد مواد افزودنی حباب

تار هایی با ساخساز مهم است ایجاد حبابهای حبابکه قابلیت ایجاد حباب در خمیر سیمان را دارند، اما آنچه در مورد افزودنی

 .کنندو حباب ریز تولید می شدهترکیبموجود در سیمان در مجاورت آب  آهک زا بامواد حباب معموالً. باشدمیمناسب و پایدار 

 منظوربه مالت ن وریز میکروسکوپی و توزیع آن در بت هایحبابعملکرد اصلی مواد افزودنی هوازا، ایجاد حجم معینی از 

تن مایع یا محلول به ب صورتبهزا حباب . بهتر است مادهباشدمییخبندان و ذوب  هایسیکلافزایش مقاومت بتن در برابر 

اد هوازایی مقادیر زی درنتیجهو  شودمیدر هیدراتاسیون سیمان  تأخیرمواد افزودنی هوازا باعث  ازاندازهبیشاضافه شوند. افزودن 

 .باعث کاهش متقابل مقاومت بتن خواهد بود

  

 

http://civilshow.ir/
https://engineerplus.ir/Construction-Material/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%87%DA%A9%DB%8C
https://engineerplus.ir/Construction-Material/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 :هاکنندهکندگیر . 3

است که  ورتصبدینبتن  هایافزودنی. نحوه عملکرد این نوع از رودمیانداختن گیرش بتن به کار  تأخیربه  منظوربهاین مواد 

ن . استفاده از ایشودمیو افزایش زمان آن  گیرشسرعتواکنش هیدراتاسیون سیمان، موجب کاهش  درروند تأخیربا ایجاد 

تر، فاصله حمل بیشتر و از بین م جهت زمان حمل طوالنیهای بتنی باعث فراهم آوردن شرایط الزنوع مواد افزودنی در سازه

ها همچنین برای مقاومت در برابر کندگیرکننده .شوندمیکن مرکزی های مخلوطهای جابجایی دستگاهبردن هزینه

 .گیرندقرار می مورداستفادههای افقی احتمال وقوع دارد، تبخیر که در دالاز حاصل  جمع شدگیخوردگی ناشی از ترک
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 :هاکننده زودگیر() تندگیر .4

آغازین  هایزمانرا در  بتن موادی هستند که نرخ کسب مقاومت سخت شدگیهای گیرش و کنندهبتن تسریع هایافزودنی

در  اهافزودنیکنند. ابتدا از این نوع دهند و یا هر دو اثر را ایجاد میرا کاهش می گیرشزماندهند و یا افزایش می بتن گیرش

اردی که برای ما بحث زمان و برای کلیه مو هاآناز  توانمیاکنون  طورکلیبهاما  شدمیدر هوای سرد استفاده  ریزیبتن

 تنیده برای افزایش مقاومت اولیه وساخته و پیشمطرح است استفاده کرد. همچنین در ساخت قطعات پیش بتن مقاومت اولیه

 .ها را بکار برداز این افزودنی توانمی پیش کشیدهدر قطعات  ویژهبهتنیدگی یا اعمال پیش قالب برداری

های اجرای مخلوط مشابه با بتن شاهد خواهد ذا نسبتل. ندارند بتن ها اثر چندانی بر روی کارایی و مقدار هوایکنندهتسریع

باید مقدار آب افزودنی را در محاسبه مقدار آب الزم طرح در  شوندمیمایع استفاده  صورتبهاین مواد  کهدرصورتیبود. تنها 

 نظر گرفت.

صرفی، مقادیر ، نوع سیمان مکنندهتسریعبتن دقیقاً بستگی به نوع و ترکیب شیمیایی  هایافزودنیمقدار مصرف این نوع از 

 با و آزمایشگاه توسط باید دقیق مصرف مقدار. دارد …و  آوریریزی، دمای عملو بتن اجزاء مخلوط بتن، دمای ساخت بتن

 .باشد شدهمشخص واقعی محیطی شرایط داشتن نظر در

 

 پوزوالن ها:. 5

. این مواد ندباشمیارزش چسبانندگی نداشته یا دارای ارزش چسبانندگی کم  تنهاییبهکه خود  ایسیلیسیاز مواد  اندعبارت

از هیدراتاسیون سیمان در دمای معمولی  آزادشدهبه شکل ذرات بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی واکنش شیمیائی با آهک 

ت کاهش آهنگ بروز آبگیری سیمان و از بین بردن قابلی منظوربه. پوزوالن ها آورندمیترکیباتی با خاصیت سیمانی به وجود 

http://civilshow.ir/
https://civilercity.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://civilercity.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://civilercity.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://civilercity.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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های اخیر سال رباشد که دمی سیلیسنوع پوزوالن، میکرو  ترینمهم .روندمیسنگدانه ها بکار  انبساط ناشی از واکنش قلیایی

 است. یافتهافزایشاستفاده از آن 

 پوزوالن ها در چه مواردی مصرف دارند؟

 کاهش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرایند آبگیری سیمان –

 کاهش میزان سیمان –

 بهبود کارایی بتن –

 مقاومت بتنافزایش  –

 افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری –

 .ها برای هریک از موارد فوق باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیردباید به این نکته توجه نمود که عملکرد پوزوالن

 

 :هارنگدانه. 6

هبود از طرفی موجب ب .شوندمیموجب افزایش مقاومت بتن ن معموالًولی  شوندمیسنگدانه در بتن مصرف  عنوانبهاین مواد 

برای کاربردهای رنگی و معماری کاربرد زیادی دارد  یبتن رنگ .که کمبود ریزدانه دارند شوندمیهایی کارایی و چسبندگی بتن

 .استفاده کرد نیز هامحیطی بتن آمیزیرنگ عنوانبهتوان از آن و می

 :به شرح زیر است باشندمیکه شامل مواد معدنی  شوندمیرنگدانه هایی که برای تولید بتن رنگی استفاده 

 قرمز، سیاه و زرد هایرنگاکسید آهن:  – 

 اکسید کرم: رنگ سبز – 

http://civilshow.ir/
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 اکسید آبی کبالت: رنگ آبی – 

 اکسید تیتان: رنگ سفید – 

 کربن سیاه: رنگ سیاه – 

 ایقهوهسیاه و  هایرنگاکسید منگنز:  – 

 

  

 گردآورنده:

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 
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