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 : بتن  دهنده تشکیلاجزای  

 
از مصالح اصلی و    عنوانبه   توانمی بتن را     .نام برد که مصارف زیادی دارد   وسازها ساختدر    مورداستفاده  انکارناپذیریکی 

  ایماده   بتن  قرار گرفت.  مورداستفادهو اولین بار در حجم عظیم توسط رومیان باستان    بودهاستفاده از بتن بسیار طوالنی    پیشینه

زمان سخت شده و به جسمی مقاوم و محکم تبدیل    باگذشتاما    باشدمی روان    صورتبهترکیبی است که در حالت عادی  

 . آن بپردازیم با ما همراه باشید  دهندهتشکیل . در این مقاله قصد داریم به انواع بتن و مواد گردد می

آن    ازنظر بتن    در ساخت  که  موادی  انواع    کاررفتهبه نوع  استحکام    یگوناگون دارای  و  مکان  به  توجه  با  و    موردنظر است 

ظیر دوام، مقاومت گرمایی و شیمیایی، چگالی و کاربرد  ن  هاییویژگی . انتخاب نوع بتن بر اساس  گیردمی قرار    مورداستفاده 

 .رودمی مختلف نوع خاصی از بتن به کار   هایسازه و برای  شودمی انجام 

 : سنگدانه . 1

یا گرانیت همراه با مواد ریزتر از قبیل    آهک سنگ مانند    خردشدهشن درشت یا سنگ    معموالا شامل قطعات بزرگ در ترکیب، 

 .ماسه

بدین    خردشدهماسه، شن طبیعی و سنگ    معموالادهند.  قسمت ترکیب را تشکیل می   ترین بزرگهای ریز و درشت،  سنگدانه

سنگدانهمی   کاربردهبه منظور   )از  شوند.  بازیافتی  تخریب وسازساخت های  زباله   ،  حفاری(  و  بر  عنوان بههای  ای  جایگزینی 

 .گیرندقرار می  مورداستفاده ازپیش بیش های طبیعی سنگدانه

ها یکنواخت باشد، بیشترین فضای  ی سنگدانهاست. اگر اندازه   موردنیازمیزان مالت    یکنندهمشخصها  ی سنگدانه توزیع اندازه 

ها را پر کند،  اید فضای بین سنگدانههای ریزتر این فضاها پر خواهند شد. مالت ببین اجزا را دارند که با اضافه کردن سنگدانه
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های  بنابراین استفاده از سنگدانه   ؛عضو ترکیب نیز هست  ترینقیمتگران ها را به هم بچسباند و در عین حال  سطح سنگدانه 

ها از مقاومت باالتری نسبت به مالت برخوردارند،  همیشه سنگدانه  تقریبااشود.  با سایزهای مختلف باعث کاهش قیمت می 

 .منفی نخواهد داشت  تأثیرابراین بر مقاومت نیز بن

 

 آب:. 2

کند که  شود که دوغابی تولید می آسفالت(، از آب استفاده می   غیراز به ها )از سیمان   انواع متنوعی   با مخلوط برای تولید بتن  

شود که در آن آب با سیمان وارد  دارد. بتن از طریق یک فرآیند شیمیایی به نام هیدراته شدن، سفت می   دهیشکل قابلیت  

 .کندای قدرتمندتر و مانند سنگ ایجاد می چسباند و ماده واکنش شده و بقیه اجزا را به هم می 

تر مخلوط  جریان آسانو باعث    هکردها به یکدیگر شده، حفرات هوای داخلی را پر  چسب سیمانی باعث چسبیدن سنگدانه

پایین شود می نسبت  تولید می .  پایدارتری  و  باالتر  مقاومت  با  بتن  به سیمان،  آب  باعث می تر  بیشتر  ولی آب  بتن  کند  شود 

تواند باعث ایجاد مشکل  و اسالمپ باالتری داشته باشد. استفاده از آب ناخالص برای ساخت بتن، می   کردهجریان پیدا    راحتی به

 .هنگام تولید و ایجاد اشکال در سازه گردد  در
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 : سیمان. 3

د. مواد سیمانی دیگر  عنوان سیمان استفاده شو بهد توانرد دارد. مواد دیگری نیز می رتلند برای ساخت بتن کاربسیمان پُ معموالا 

گیرند؛ که این استفاده  قرار می   مورداستفادههای معدنی  افزودنی   عنوانبهمانند خاکستر بادی و یا سیمان سرباره نیز گاهی اوقات  

 .تواند از طریق پیش ترکیب با سیمان و یا استفاده مستقیم در بتن باشد می

ای بتن، مالت و خیلی از پالسترها  ترین نوع سیمان برای کاربردهای معمول است. این ماده، عضو پایه سیمان پرتلند رایج 

 .، تولید سیمان نسبت به بقیه موارد نیاز به انرژی بیشتری دارددهنده است. از بین تمامی اجزای تشکیل 
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نسبت آن نامناسب باشد در دوام بتن، مقاومت فشاری و سایر مشخصات    کهدرصورتی   ونسبت آب به سیمان بسیار مهم است  

 . گذارد می منفی  تأثیر بتن 

 . شودمی افزایش نسبت آب به سیمان باعث کاهش دوام بتن  -

 
 

 . شود می افزایش نسبت آب به سیمان باعث کاهش مقاومت فشاری بتن  -
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 : هاافزودنی. 4

بخشیدن برخی خواص  بهبود  برای  اما  ها استفاده نکرد؛  از آن   توان می و    نداجزای اصلی ترکیب نیست  ءجز هاافزودنی  اگرچه

را افزایش یا کاهش دهند و یا خواص مفید دیگری    گیرشسرعت توانند  ها می شود. این افزودنی ها استفاده می مختلف از آن 

 زدگی بتن. و یخ  جاد حباب هوا و مقاومت در برابر آب: افزایش مقاومت کششی، افزایش کارایی، ای ازجملهایجاد کنند 

های خاصی افزوده  های شیمیایی موادی به شکل پودر یا مایع هستند که جهت بخشیدن ویژگی افزودنی همانطور که بیان شد،  

از    ها افزودنی شوند. در کاربردهای معمولی، غلظت  می اختال   مورداستفاده حجم سیمان    %۵کمتر  زمان  افزوده  بوده و در  ط 

 :از اندعبارت ها های رایج افزودنی شوند. نمونهمی

ها و حضور کلر، استفاده  شوند. با توجه به ترکیبات موجود در آن باعث افزایش سرعت هیدراته شدن می  :هازودگیرکننده -

 .برای بهبود خواص در شرایط آب و هوایی سرد کاربرد دارند خصوصااها ها در برخی کشورها ممنوع است. زودگیرکننده از آن 

های عظیم و دشوار که گیرش موضعی تا پایان  ریزی دهد و برای بتن سرعت هیدراتاسیون را کاهش می  :هادیرگیرکننده  -

یم گلوکونات، گلوکز،  از: شکر، ساکارز، سد اندعبارت نیست، کاربرد دارد. چند نمونه دیرگیر کننده در دسترس  مدنظرریزی بتن

 .و تارتاریک اسید  اسیدسیتریک

شده و پایداری را افزایش    زدگییخ های  که باعث کاهش آسیب در چرخه   کنندمی تولید  های هوای ریز  حباب    :هوازاها  -

کاهش    %۵هوای موجود، مقاومت فشاری    %۱شود و به ازای هر  دهد. اگرچه، هوای محبوس باعث کاهش مقاومت می می

  وح بتنها به سط یی برای آوردن این حباب هااز افزودنی  توان می اختالط، هوای زیادی محبوس گردد؛  یدرنتیجه یابد. اگر  می

 .استفاده نمود

تر و با تالش کمتر در محل قرار  دهند آسان شوند و به آن اجازه می باعث افزایش کارایی بتن تازه می  :هاروان کننده  -

ها  برای کاهش آب موجود در بتن همزمان با حفظ کارایی آن استفاده نمود. با استفاده از آن   توانمی   اهروان کننده بگیرد. از  

 .یابدمقاومت و پایداری افزایش می 

 .ها استفاده نموداز آن  توانمی بتن برای نماسازی و جهت تغییر رنگ  :رنگدانه -

 .روندفوالد و میلگردهای موجود در بتن به کار می  زدگیزنگ برای کاهش  :ضدزنگ -

ها  از آن  زدگیزنگ برای ایجاد اتصال بین بتن قدیمی و جدید، با تلورانس دمایی باال و مقاومت در برابر   :عامل اتصال -

 .شود استفاده می 

نگام پاشش و کاهش  ذرات در ه  جدا شدنباعث بهبود قابلیت پمپاژ، ضخیم شدن چسب، کاهش  :آسان کننده پمپاژ -

 .شوندآب انداختن می 

http://khanebeton.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86/
http://khanebeton.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86/
http://khanebeton.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86/
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توانند باعث  کمتری دارند و در صورت استفاده می  آورزیان نیز نوعی روان کننده هستند که خواص  :هافوق روان کننده  -

 .بیشتر شود  شدهاستفاده ها که از روان کننده باحالتیشوند که کارایی در مقایسه 

 

 . شعور: 5

قالیبافیان پدر بتن ایران و استاد برجسته مهندسی راه و ساختمان جمله بسیار معروفی داشتند که گفتن آن  مرحوم دکتر مهدی  

 خالی از لطف نیست. 

 بتن ترکیبی از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور است. 

شد تا منجر به تولید  رف وجود مصالح برای تشکیل بتن کافی نیست و پشت آن باید دانش مهندسی و علم با، صِدیگر عبارت به

 . شودمی در اینجا برجسته   باکیفیت هایبتن در تهیه   بادانشنقش مهندسین عمران  درنتیجه  . بتن شود

 

 گردآورنده:

 دانشگاه تهران(  کیژئوتکنهای عمرانی )کتاب مهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 

 


