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 آمیختن با که است ساختمانی مصالح از یکی بتن
 تولید آب و سنگدانه ها سیمان، از متناسبی نسبتهاي

.می شود

 چسبنده اي ماده خود شیمیایی واکنش با سیمان و آب
  و می چسباند یکدیگر به را سنگدانه ها که می کنند ایجاد
.می کند تولید را بتن سخت توده



:مزایاي اصلی بتن

هزینه اندك -1
آسانی دستیابی به اجزاي تشکیل دهنده -2
شکل پذیري زیاد -3
دوام باال -4
مقاومت فشاري زیاد -5
مقاومت در برابر آتش -6



Aggregateسنگدانه 

 بازیافت یا مصنوعی ،طبیعی مصالحی سنگدانه :تعریف
  کورة سربارة یا شکسته، سنگ شن، ماسه، مانند ،شده
  است دانه اي شدة منبسط رس خاك و آهن ذوب بلند
  کار به بتن مانند ،ساختمانی فرآورده هاي تولید در که

.می رود



Aggregate)  مصالح سنگی(سنگدانه 
 استفاده مناسب، کیفیت با بتن ساخت در قدم اولین

  سنگدانه ها که چرا .است مناسب سنگی مصالح از
  و می دهند تشکیل را بتن حجم درصد 75 تقریباً
  .می باشند بتن در مقاومت ایجاد اصلی عامل

  ریزدانه سنگی مصالح صحیح نسبت و نوع انتخاب لذا
.دارد بسیاري اهمیت )شن و ماسه( درشت دانه و



Aggregate)  مصالح سنگی(سنگدانه 
 .باشد بیشتر بتن مقاومت از باید سنگدانه ها مقاومت اساساً
  سنگدانه یک تماس سطح بر وارد تنش هاي امر این علت
 .می باشد وارده فشاري تنش از بیشتر بسیار که است

 بافت و داخلی ساختار ترکیبات به سنگدانه ها مقاومت
  سنگدانه ها کم مقاومت بنابراین .دارد بستگی آنها سطحی
  عدم یا آنها تشکیل دهنده ذرات ضعف از ناشی است ممکن
  بطور .باشد ذرات بین کافی چسبندگی و انسجام وجود

- 200 بین سنگدانه ها مناسب فشاري مقاومت متوسط
.است سانتیمترمربع بر کیلوگرم 800



دسته بندي سنگدانه از نظر اندازه

:بر دو دسته سنگدانه ریز و درشت استاز نظر اندازه سنگدانه ها 

 و میلیمتر 9/5 الک از آن تمامی که است اي سنگدانه :)ماسه( ریز سنگدانه
.بگذرد )4 نمره الک( میلیمتر 4/75 الک از آن درصد 90 حدود

  4/75 الک روي بر آن عمده بخش که است اي سنگدانه :)شن( درشت سنگدانه
.بماند باقی )4 نمره الک( میلیمتر



دسته بندي سنگدانه از نظر 
جرم مخصوص

:به سه دسته تقسیم می شوندنظر جرم مخصوص از سنگدانه ها 

  7500 تا 2400 از( زیاد مخصوص جرم با سنگدانه :سنگین دانه
  مانند .می رود بکار سنگین بتن ساخت در که )مترمکعب بر کیلوگرم

هماتیت باریت، سرپانتین،
  سبک بتن ساخت در که کم مخصوص جرم با سنگدانه :سبک دانه

رس آتشفشانی، خاکسترهاي مانند دارد کاربرد
 و سبک سنگدانه از غیر است سنگدانه اي :معمولی وزن با سنگدانه
.می رود بکار معمولی مخصوص جرم با بتن ساخت براي که سنگین



مواد زیان آور سنگدانه

در   نبایدبا توجه به اهمیت سنگدانه ها در بتن، مواد زیان آور زیر 
:سنگدانه ها وجود داشته باشند

ناخالصی هاي آلی-
کلوخه هاي رسی و ذرات سست-
)200نمره (میکرون  75از الک  مواد ریزتر-
سنگ، لیگنیت یا سایر مواد سبک زغال-
هاي پولکی و سوزنیدانه -



سایر الزامات سنگدانه
.متخلخل نبوده و آب جذب نکنند-
.با آب ترکیب یا در آن حل نشوند-
.در برابر رطوبت، یخبندان و مواد شیمیایی مقاوم باشند-
.دانه هاي تیز و گوشه دار در آن زیاد باشد مقدار-
کیلوگرم بر سانتیمترمربع باشد 800حداقل مقاومت فشاري  داراي-
.باشد 3آنها بیشتر از  سختی-
و  ) در بتن ریزي در هواي گرم(در معرض تابش مستقیم خورشید  نباید-

در بتن ریزي در هواي (یا در هواي سرد، در معرض یخبندان و رطوبت 
)سرد

در جایی یا بگونه اي انبار شود که به مواد خارجی و زیان آور آلوده   نباید-
.گردد

.شرایط بگونه باشد که سنگدانه ها شکسته نشوند-



الزامات زیست محیطی 
سنگدانه

.مصالح سنگی را نباید از سواحل دریاها و رودخانه ها تامین کرد-
حفظ محیط زیست، الزم است از ذخایر مخلوط رودخانه هاي   براي-

.متروك و منابع کوهی استفاده شود
فرایند تولید، باید از انتشار گردوخاك زیاد در کارگاه تولید   در-

مثل استفاده از آب پاشی. سنگدانه جلوگیري شود
صورت مطابقت مشخصات سنگدانه شکسته بازیافتی از آوارهاي   در-

ساختمانی با ویژگیهاي استاندارد، از آنها به جاي بخشی از سنگدانه 
.طبیعی با طرح اختالط مناسب استفاده کرد



آب مصرفی در بتن

  :می رود بکار بتن در صورت سه به آب

سنگدانه ها شستشوي براي مصرفی آب•
 هنگام در که بتن تشکیل دهنده اجزاي از یکی عنوان به آب•

.می رود بکار آن ساخت
بتن عمل آوري براي مصرفی آب•



آب مصرفی در بتن مشخصات
.کرد استفاده مزه و بو بدون آشامیدنی آب از باید بتن تهیه براي -
  در نباید را مرداب ها آب و شهري فاضالب پساب ها، گندابها،-

.برد بکار بتن ساخت
  حل خود در را سیمان آهک که باش کم آن قدر نباید آب یسخت-

.کند
  این زیرا .باشد ... و آلی مواد نظیر ناخالصی هایی فاقد باید آب-

  نهایتاً و آن گیرش زمان و سیمان بر است ممکن ناخالصی ها
 ناخالص آب همچنین .باشند داشته نامطلوب تاثیر بتن مقاومت
  بر لکه هایی بروز یا و مسلح بتن میلگرد زنگ زدگی سبب می تواند

.شود بتن سطح روي



آب مصرفی در بتن مقدار
:دارد بستگی زیر عوامل به بتن در آب مقدار

 آب باشد، موردنیاز غلیظ تري بتن چه هر :موردنیاز بتن غلظت -
 ساخت براي( سفت حالت سه به را بتن .می شود مصرف کمتري

 اطراف براي( شل و )مسلح بتن ساختن براي( خمیري ،)بتنی بلوك
.می سازند )... و فلزي ستونهاي

 آب شود، مصرف کمتر سیمان میزان هرچه :مصرفی سیمان مقدار-
.است موردنیاز کمتري

 آب باشند، درشت تر سنگدانه ها هرچه :مصرفی سنگدانه هاي اندازه-
.است موردنیاز کمتري



مقدر آب مصرفی در بتن
 باشند، مرطوب تر ها سنگدانه هرچه :مصرفی سنگدانه هاي رطوبت-

.است موردنیاز کمتري آب
 دانه ها شکل چه هر :آنها سطح زبري و مصرفی سنگدانه هاي شکل-

.است موردنیاز کمتري آب باشد، صاف تر آنها سطح و کروي تر
 جذب را بتن آب چوبی قالب از کمتر فلزي قالب :قالب نوع -

.می کند
ریزي بتن هنگام در هوا خشکی و گرما -



افزودنی هاي بتن
  و معمولی سیمان هاي خواص از بعضی که دارد وجود امکان این معموالً

 از بعضی در .داد تغییر افزودنی یک با آن کردن ترکیب بوسیله را بتن
  مناسب مصالح انتخاب با تنها دلخواه خصوصیات بعضی تامین موارد
  زمان بودن طوالنی به می توان خصوصیات این جمله از .نیست مقدور
.نمود اشاره اولیه مقاومت کسب روند در تسریع یا گیرش

 ویژگی چند یا یک و هستند مایع یا گرد صورت به معموالً افزودنی مواد
.می دهند تغییر را سخت شده یا تازه بتن

.است سیمان وزنی درصد 5 افزودنی مواد مصرف میزان حداکثر



افزودنی هاي بتن
 و می کنند تسریع را بتن شدن سخت :کننده تسریع افزودنی هاي•

)سرد هواي در بتن ریزي( .می برند باال را بتن اولیه مقاومت
  ایجاد تاخیر سیمان خمیر گیرش در :کندگیرکننده افزودنی هاي•

.مناسبند گرم هواي در بتن ریزي براي و می نمایند
آب کاهنده افزودنی هاي•
حباب ساز افزودنی هاي•
معدنی افزودنی هاي•
  چسبندگی که هستند چسبنده افزودنی هاي :دیگر افزودنی هاي•

  براي بیشتر و میدهند افزایش شده سخت بتن به را تازه بتن
.می روند بکار تعمیراتی کارهاي



خواص بتن



بتن ظاهريخواص 

.است رنگ خاکستري بتن-
.درمی آید خود قالب شکل به سادگی به و ندارد خاصی شکل-
.می باشد بو بدون-
.ندارد بخصوصی بافت معموالً-



بتنفیزیکی خواص 

  کلی بطور .دارد قطعه تراکم و سنگدانه ها نوع به بسته :بتن فضایی وزن -
.است مترمکعب بر کیلوگرم 5000 تا 300 بین بتن فضایی وزن

  با و می شود گرفته درنظر درصد 25 تا 8 بین معموالً :بتن در تخلخل-
.می یابد کاهش بتن مقاومت آن رفتن باال

 موئین منافذ در موجود آب حرارت، درجه کاهش با :زدن یخ عمل-
 فشار مقدار وقتی .می شود منبسط بتن و می زند یخ سیمان، خمیر

 بشکل بتن، نماید، تجاوز آن کششی مقاومت از بتن در منبسط کننده
.دید خواهد خسارت کامل، پاشیدگی هم از تا سطحی شدن پوسته



بتنمکانیکی خواص 

:فشاري مقاومت•
  آن میزان .دارد بستگی فشار برابر در آن مقاومت به بتن مرغوبیت

 مشخص زمانی دوره یک از پس نمونه روي فشاري آزمایش بوسیله
  قرار عمل مالك روز 28 از بعد بتن مقاومت معموال .می شود
.می یابد افزایش بتن، سن افزایش با بتن فشاري مقاومت .میگیرد

:کششی مقاومت •
 مقاومت درصد 20 تا 10 حدود در و کم بسیار بتن کششی مقاومت
.است آن فشاري



مراحل بتن ریزي

آماده سازي محل بتن ریزي -
بتن) اختالط(ساخت  -
انتقال بتن -
بتن ریزي -
تراکم بتن -
پرداخت سطح بتن -
عمل آوري بتن -

بسیار مهم



آماده سازي محل بتن ریزي
 محل هاي از باید قالب بندي زواید و یخ جمله از زاید مواد تمامی-

.شوند برداشته و زدوده بتن ریزي مورد
 اندود قالب روغن با و شده تمیز مناسب نحوي به باید قالبها-

.شوند
 خیس بخوبی باید بود خواهند بتن با تماس در که بنایی مصالح-

.شوند
 از عاري و شده تمیز کامال بتن ریزي از قبل باید میلگردها تمامی-

.باشند آالینده پوشش هاي
.شود خارج بتن ریزي محل از اضافه آب باید بتن، ریختن از قبل-



ساخت بتن



ساخت بتن
 و می شود استفاده ویژه اي دستگاه هاي از بتن تولید براي

 .نمی شود توصیه دستی طریق به آن ساخت
  بتن ساز دستگاه هاي دیگ در هم با ماسه و شن ابتدا

)Batching Plant( به رسیدن براي و شده مخلوط 
  .می شوند هم زده خوب مناسب، یکنواختی

 زیر بار چندین هم باز و شده اضافه آنها به سیمان سپس
  .می گردند رو و

 به را آب هم زدن، و چرخیدن حین در دستگاه نهایت در
  .هم می زنند را آن ها و کرده اضافه مواد



ساخت بتن

 ریخته مخلوط کن داخل در گونه اي به باید بتن
 تشکیل دهندة مواد تمامی که شود مخلوط و شده

.شوند پخش مخلوط کن در همگن صورت به آن

 طور به را مخلوط کن باید مجدد، پرکردن از قبل
.کرد تخلیه کامل



ساخت بتن

ساخت و اختالط بتن هاي سازه اي با دست به 
.مجاز نیستهیچ وجه 



انتقال بتن
  تا ساخت محل از بتن حمل براي مختلفی روش هاي

 حمل روش هاي از هریک .است متداول و معمول مصرف،
 آنها از یک هر انتخاب و می باشد معایبی و محاسن داراي

  میزان متشکله، مصالح مشخصات پروژه، شرایط به بستگی
  هوایی و آب شرایط باالخره و حمل زمان بتن، حجم و

.داشت خواهد ساخت محل
  باید بتن ریزي نهایی محل تا مخلوط کن از بتن انتقال
 مصالح رفتن بین از یا شدن جدا از که گیرد صورت چنان

.نرود دست از بتن خمیري حالت و شود جلوگیري



روشهاي انتقال بتن
:بتن انتقال روشهاي انواع

)نیست مجاز سازه اي بتن در( دامپر و دستی چرخ هاي•
شیبدار شوت یا شیبدار ناوه•
بتن پمپ•
جام یا باکت•
)میکسر تراك( مخلوط کن کامیون•



روشهاي انتقال بتن



کارایی بتن 
  نمود، حمل ساخت، را آن راحتی به بتوان که است بتنی کارا بتن
 یکنواختی در اینکه بدون نمود، متراکم و ریخت نظر مورد قالب در

 .شود حاصل تغییري فوق مراحل طول در آن

:دارد زیر عوامل به بستگی بتن کارایی
اسالمپ-
مصرفی مصالح-
افزودنی مواد-
حرارت درجه-



کارایی بتن 
اسالمپ آزمایش



بتن ریزي
 و خصوصیات که شود انجام نحوي به باید بتن ریزي -

 میزان اسالمپ، سیمان، به آب نسبت نظیر بتن، کیفیت
.شود حفظ بتن یکنواختی باالخره و موجود هواي

 خود نهایی محل به نزدیک امکان حد تا باید بتن -
 مجدد جابجایی اثر بر دانه ها جدایی از تا شود ریخته

.شود جلوگیري
 آن گیرش و درآمده نیمه سخت حالت به که بتنی -

 است، شده آلوده بیرونی زیان آور مواد به یا و شده شروع
.رود بکار سازه اي قطعات بتن ریزي در نباید



تراکم بتن

  کامالً اینکه جهت به شد ریخته قالب در بتن که زمانی
  شود، خارج آن درون هواي و بیفتد جا خود محل در

 چنان باید عمل این .می کنند متراکم را بتن بالفاصله
  خارج تماماً بتن داخل محبوس هواي که شود انجام
  و مدفون قطعات میلگردها، دور یکپارچه بتن و شده

.نماید پر را قالب زوایاي کلیه نهایتاً



تراکم بتن



پرداخت سطح بتن
هدف از عملیات پرداخت سطح بتن، افزایش مقاومت 

سطح   تراز کردنسایش و کاهش نفوذپذیري یا فقط 
توسط ماله کشی دستی و مکانیکی. بتن است



عمل آوري بتن

  حفظ را بتن مطلوب دماي و رطوبت که است روندي عمل آوري
 دوام و خواص و یابد ادامه هیدراسیون فرآیند تا کند تأمین یا

 .شود حاصل بتن موردنظر
  از سخت شده، بتن ویژگی هاي روي بسزا تأثیري بتن آوردن عمل
 شدن آب و زدن یخ برابر در مقاومت و نفوذپذیري کاهش جمله
 بتن تا شود آغاز بتن تراکم از پس بالفاصله باید آوردن عمل .دارد

.نماید محافظت زیان بار عوامل گزند از را



عمل آوري بتن

:می شوند تقسیم زیر شرح به گروه دو به عمل آوري روش هاي
  افقی سطح بر حوضچه ایجاد شامل روش این :آبرسانی روش -الف
.است گونی کشیدن مانند خیس پوشش هاي و بتن
  از و می شود حفظ بتن رطوبت روش، این در :عایقی روش -ب

 مانند پوشش ها شامل روش این .می گردد جلوگیري بتن آب تبخیر
.است عمل آوري غشایی شیمیایی مواد و قالبها پالستیک،
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  50 از بیشتر مشخصه فشاري مقاومت با بتن هاي :پرمقاومت بتن -1

مگاپاسکال
 محسوسی بطور آن مخصوص جرم که بتنی از عبارتست :سبک بتن -2

  شکسته یا طبیعی هاي سنگدانه با که است بتنی مخصوص جرم از کمتر
.می شود ساخته

  در صوتی عایق و جداساز تیغه هاي بعنوان :سازه اي غیر سبک بتن -2-1
  بر کیلوگرم 800 از کمتر مخصوص جرم داراي و می شود استفاده کف

 آن فشاري مقاومت کم، مخصوص جرم وجود با .می باشد مترمکعب
.است مگاپاسکال 7 تا 0/35 حدود

 .است مجاز سازه اي اعضاي بعنوان آن کاربرد :سازه اي سبک بتن -2-2
  و بوده مترمکعب بر کیلوگرم 1900 تا 1400 بتن مخصوصی جرم داراي

.است مگاپاسکال 17 آن براي موردنیاز فشاري مقاومت حداقل
.است فوق نوع دو بین :متوسط سبک بتن -2-3
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 سطح به ضربه اي بصورت :)شاتکریت( پاششی بتن هاي -3

تر و خشک نوع دو در می شود پاشیده
پلیمري ترکیبات با خواص بهبود :پلیمر با شده اصالح بتن -4
  خودپخش شدگی و شدن جاري قابلیت با :خودمتراکم شونده بتن -5
.ویبره به نیاز بدون و ذرات جداشدگی بدون قالب نقاط تمام در
  اندازه هاي و شکلها در الیافی از آن ساخت در :الیافی بتن -6

 استفاده دیگر طبیعی مواد و شیشه پلیمر، فوالد، جنس از و متفاوت
.می گردد


	بتن
	مهمترين فراوردههاي سيماني
	بتن يكي از مصالح ساختماني است كه با آميختن نسبتهاي متناسبي از سيمان، سنگدانهها و آب توليد ميشود.��آب و سيمان با واكنش شيميايي خود ماده چسبندهاي ايجاد ميكنند كه سنگدانهها را به يكديگر ميچسباند و توده سخت بتن را توليد ميكند.
	مزاياي اصلي بتن:��1- هزينه اندك�2- آساني دستيابي به اجزاي تشكيل دهنده�3- شكل پذيري زياد�4- دوام بالا�5- مقاومت فشاري زياد�6- مقاومت در برابر آتش
	سنگدانه Aggregate
	سنگدانه (مصالح سنگي)  Aggregate
	سنگدانه (مصالح سنگي)  Aggregate
	دسته بندي سنگدانه از نظر اندازه
	دسته بندي سنگدانه از نظر جرم مخصوص
	مواد زيانآور سنگدانه
	ساير الزامات سنگدانه
	الزامات زيست محيطي سنگدانه
	آب مصرفي در بتن
	مشخصات آب مصرفي در بتن
	مقدار آب مصرفي در بتن
	مقدر آب مصرفي در بتن
	افزودنيهاي بتن
	افزودنيهاي بتن
	خواص بتن
	خواص ظاهري بتن
	خواص فيزيكي بتن
	خواص مكانيكي بتن
	مراحل بتن ريزي��- آمادهسازي محل بتنريزي�- ساخت (اختلاط) بتن�- انتقال بتن�- بتن ريزي�- تراكم بتن�- پرداخت سطح بتن�- عملآوري بتن
	آمادهسازي محل بتنريزي
	ساخت بتن
	ساخت بتن
	ساخت بتن
	ساخت بتن
	انتقال بتن
	روشهاي انتقال بتن
	روشهاي انتقال بتن
	كارايي بتن
	كارايي بتن
	بتنريزي
	تراكم بتن
	تراكم بتن
	پرداخت سطح بتن
	عملآوري بتن
	عملآوري بتن
	انواع بتنهاي ساختماني
	انواع بتنهاي ساختماني

