
 مقاومت مخلوط بتن

 

علی رغم تصور عموم ، بتن و سیمان یک چیز یکسان نیستند. سیمان در اصل فقط یک بخشی ازمخلوط بتن 

است. بتن از سه بخش اساسی ایجاد میشود: آب ، سنگ ماسه یا شن و سیمان. سیمان ، به طور معمول به 

ت پودر ، هنگام مخلوط شدن با آب و سنگدانه ها به عنوان ماده اتصال دهنده عمل می کند. این ترکیب یا صور

 .مخلوط بتن در مواد با دوامی که همه ما با آن آشنا هستیم ریخته و سخت می شود

 بخش های ترکیب بتن اساسی

 :به کار میرود مخلوط بتن سه ماده مهم در

 سیمان پورتلند 

 اب 

 سنگ و شن 
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سیمان و آب خمیری را به وجود می آورد که روی سنگدانه و شن و ماسه موجود را ترکیب  –سیمان پرتلند 

 .می پیوندد می کند. خمیر سنگدانه ها و شن و ماسه ها را به هم 

راتاسیون( و همچنین کارایی با مخلوط بتن احتیاج میباشد. مقدار آب برای واکنش شیمیایی با سیمان )هید –آب 

کمتر  w / c آب مخلوط به پوند در مقایسه با مقدار سیمان را نسبت آب / سیمان نامیده میشود. هرچه نسبت

 قویتر میباشد. )مقاومت و استحکام بیشتر و باالتر ، نفوذ پذیری کمتر( باشد ، بتن مستحکم تر و 

شن و ماسه یک سنگ خوب است. سنگ ریزه یا سنگ خرد شده در بیشتر ترکیب های سنگدانه  -سنگدانه ها

 .درشت میباشد

 ویژگی های مد نظر بتن

اجرا پذیراست. به وسیله خود شما یا کارگرانتان می تواند به طرز صحیحی قرار گیرد و  مخلوط بتن .1

 .ترکیب گردد

كیفیتهای مطلوب بتن سخت شده برآورده می شود: برای نمونه ،استحکام در برابر یخ زدگی و ذوب  .2

دن و استحکام. شدن و شیمیایی شدن ، ضد آب بودن )نفوذ پذیری پایین( ، مقاومت در برابر ساییده ش

 .باید بدانید که با بتن قرار است چه چیزی ایجاد گردد

اقتصاد. از آنجا که کیفیت عمدتا به نسبت آب به سیمان وابسته است ، برای کمتر کردن نیاز سیمان )و  .3

 .در نتیجه کاهش هزینه( باید نیاز آب به کمترین مقدار ممکن برسد

 

 :ن مراحل را اجرا کنیدبرای کم کردن نیاز به آب و سیمان ای

 از سخت ترین ترکیب ممکن استفاده کنید 

 از بزرگترین مصالح بزرگ برای کار استفاده کنید. 

 از نسبت بهینه ریز به درشت استفاده کنید. 
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 کارهایی که آنها انجام می دهند مواد افزودنی بتونی: متداول ترین انواع و

 .اهدف های ویژه استفاده میکنندمواد افزودنی موادی هستند که برای رسیدن به 

 .در اینجا مواد مهم و اصلی اضافه کردنی و مقصود آنها برای دسترسی به آنها آورده شده است

مواد افزودنی کاتالیزور یا شتاب دهند : شتاب دهنده برای کاهش زمان گیری مخلوط بتن و سرعت دادن به 

ان تقلیل در زمان تنظیم بسته به اندازه کاتالیزور مورد استحکام ومقاومت اولیه به بتن افزوده میگردد. میز

ها اکثرا برای ممانعت از   استفاده گوناگون است . کلرید کلسیم یک کاتالیزوربا هزینه کم میباشد ولی مشخصه

 .فوالد تقویت کننده ، یک کاتالیزور غیر کلرید را می طلبد خورده شدن 

ر شرایط آب و هوایی گرم برای به کم کردن سرعت زمان تنظیم به اکثرا د  مواد افزودنی کاهش دهنده سرعت

 .کار میرود. بسیاری از کاهش دهنده ها هم به عنوان کاهنده آب عمل می کنند و استفاده میشوند

سیمان  30–15خاکستر بادی محصول جانبی گیاهان سوزاننده ذغال سنگ است. خاکستر بادی می تواند   

زین کند. سیمان و خاکستر بادی در یک ترکیب با هم ترکیبات کلی انباشت را ایجاد موجود در ترکیب را جایگ

 .میکنند

 خاکستر بادی کارایی و بهره وری را بهتر میکند. 

  انتهارسیدن خاکستر پرواز راحت تر است به. 

 خاکستر بادی گرمای به وجود آورنده توسط بتن را کم میکند. 

  جایگزین می شود هزینه داردخاکستر پرواز به مقدار سیمانی که. 

باید در هر زمان که مخلوط بتن در معرض یخ زدگی و ذوب شدن است و همچنین  –اضافه کردنی هوا  مواد 

نمک زدایی از آن استفاده شود. عوامل حبوب کننده هوا حباب های میکروسکوپی هوا را در بتن مرمت می 



د داخل بتن به جای آسیب رساندن به بتن در این حباب های کنند: زمانیکه بتن سخت شده یخ می زند ، آب منجم

 .هوا منبسط میگردد

 حفره هوا کارایی مخلوط بتن را بهبود می بخشد. 

 حفره هوا باعث افزایش دوام می شود 

 حفره هوا ترکیبی کاراتر را تولید می کند 

دهد. نسبت سیمان آب کمتر و مواد افزودنی کاهش دهنده آب ، مقدار آب مورد نیاز مخلوط بتن را کاهش می 

٪ آب مورد نیاز در مخلوط را کاهش 10-٪ 5مقاومت آن بیشتر خواهد شد. اکثر گیرنده های آب با دامنه کم ، 

درصد کم میکند اما بسیار  30تا  12می دهند. گیرنده های آب با دامنه باال ، آب مخلوط مورد نیاز را بین 

 .ی مسکونی مورد استفاده قرار میگیردقیمت باالیی دارد وکمتر در عملیات ها

 

 

 



 :تقویت کردن ماده بتن

 .الیاف را قادریم به جای مش سیم جوش داده شده به مخلوط بتن افزود

زمان قرار دادن مخلوط بتن اکثرا در اثر قرار  مشکلی که در مش سیم جوش خورده دیده میشود این است که 

ممانعت یا به حداقل نمی  گرفتن روی زمین پایان می یابد. مشکل دیگر این است که مش از ترک خوردگی 

 .هم رخ داده اند نگه می دارد بلکه ترک هایی را که از قبل  –رساند 

ادر بودید به بخشی از بتن ریخته شده با الیاف بنگرید ، می بینید که میلیون ها الیاف در تمام جهات اگر ق

مخلوط بتن پخش شده اند. از آنجا که بخاطر یکجا قرار گرفتن در اثر تبخیر آب از بتن )کوچک شدن 

را مسدود می کنند و ظرفیت  پالستیک( ، میکرو ترک ها نمایان میگردد ، این شکاف ها با الیافی که رشد آنها

 .کششی باالتری در این زمان مهم به وجود می آورند ، تالقی می کنند مقاومت و استحکام 

 تنظیم کردن مخلوط های بتونی برای غلط گیری صحیح مشکالت

د ، زمانی که بتن زمان برداشتن از روی بتن به ماله می چسبد ، یا مخلوط بتن به تخته های زانوخاتمه می یاب

 .به احتمال باال ماسه زیاد در ترکیب یا باالتر از حفره هوا نیازاست

اضافه کردن شن و ماسه بیشتر به ترکیب ، اضافه کردن هوای درونی بیشتر ، به کارگیری آب ترکیب کم 

 .اضافه کردن سیمان یا خاکستر بادی درمان های احتمالی میباشند یا 

ماده شما می داند که آیا بتن پمپ می کنید یا خیر. مخلوط های پمپاژ به مطمئن باشید که تهیه کننده ترکیب آ

تا مخلوط قابل پمپ شدن  مقدار خوبی ریزه کاری ها نیاز دارند و محدودیت هایی در امقدار سنگدانه ها است 

ریم با عقب باشد. خاکستر پرواز و حبوبات هوا کارایی و قابلیت پمپاژ را بهتر میکند.زمان تنظیم مخلوط را قاد

 .انداختن مقادیر تقلیل داد



شمع کل در گیاه  ترکیب ممکن است در هوای گرم با جایگزینی قسمتی از آب مخلوط با یخ ، پاشیدن آب روی

مخلوط آماده یا تزریق نیتروژن مایع به داخل گروه ، سرد شود.زمان تنظیم ترکیب را می توان با کاتالیزورها 

 .افزود

 .کیب و سنگدانه ها می توان ترکیب را در گیاه مخلوط آماده گرم کردبا گرما دادن آب تر

 جدول محتوایی

 1 نصب بتن 

 2 پخش بتن 

 3 مزایای مخلوط بتن 

 4 معایب مخلوط بتن 

 5 مزیت استفاده از برند ورتینا در اجرای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی موردنظرتان  : 

 نصب بتن

 قرار دادن بتن

یی که امکان دارد نسبت به موقعیت پوند بر فوت مکعب است و باید تا جا 150وزن مخلوط بتن معمولی تقریباً 

قادر است باعث جداشدن مسیر و سنگدانه های ریز گردد.  نهایی خود قرار گیرد. جابجایی بیش ازاندازه 

 .واقع نیست ترشدن بتن در جهت جابجایی یا هل دادن آن به مکانی دور از مکان تخلیه مورد قبول 

ته می شود ، با ماشین در محل چرخ می شود یا با پمپ بوم بتن بتن مستقیم از ناودان کامیون ترکیب آماده ریخ

 .در جای خود پمپ میگردد

اینچی تعیین می گردد. برای انجام پروژه های صنعتی ، تجاری و  4/5بتن به طور معمول در یک رکود 

ینی می کند مسکونی ، بازرسان بر روی بتن های ریخته شده نیاز به جستجو دارد که رکود مخلوط بتن را بازب

 .و در فاصله های زمانی مورد نیاز ، اندازه گیری های رکود را اجرا میکند
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 پخش بتن

بتن تا جایی که امکان دارد تا انتهای سطح برای راحت تر شدن مسطح  هدف از پخش بتن تازه ، گذاشتن 

 .سازی / تراشکاری بتن است

بیلهای دسته دار کوتاه و انتهایی مربع برای توزیع بتن سفارش میگردد. برای پخش بتن از بیل لبه گرد استفاده 

 .نمی کندتوزیع  نکنید چون بتن را به طور مساوی 

 مزایای مخلوط بتن

بتن تا اندازه باالیی در جوامع ما جدایی ناپذیر است چون تنها ماده ساختمانی و ساخت سازه است که از لحاظ 

 :هزینه مقرون به صرفه میباشد

 کمترین اثر کربن برای یک سازه یا روسازی در طول چرخه عمر آن •

 عمر و مقاومت بی نظیرمقاومت ، دوام ، طول  •

 حداکثر بهره وری انرژی از طریق جرم حرارتی •



 دوام در هر محیطی •

 یک ماده ساختمانی که نمی سوزد ، زنگ نمی زند و نمی پوسد •

 ایمنی و امنیت •

گویی که می توان تصور کرد ، می توان آن را به هر شکل ، رنگ یا ال –تطبیق پذیری  •

 قالب بندی کرد

 بدون گاز •

 لرزش عالی و عایق صدا •

 هزینه های نگهداری کم •

٪ ، به عالوه مواد مورد نیاز برای ساخت بتن ، تقریباً در هر 100قابلیت بازیافت  •

 منطقه از کره زمین وجود دارد

 .اده ترین متنوع ترین مصالح ساختمانی روی زمین استاین کامالً س

 

 



 معایب مخلوط بتن

 .تصال دهنده ، مقاومت کششی مخلوط بتن نسبتاً کم استدر مقایسه با سایر مواد ا

 .بتن شکل پذیری کمتری دارد

 .وزن مقایسه شده در مقایسه با قدرت آن زیاد است

 .ممکن است بتن حاوی نمک های محلول باشد. نمکهای محلول باعث گلدهی می شوند

 .خلوط بتن تقویت شودبه دلیل مقاومت کششی کم ، برای جلوگیری از ایجاد ترک ، الزم است م

در سازه های طوالنی ، در صورت وجود اختالف زیاد دما در منطقه ، الزم است اتصاالت انبساطی تهیه 

 .شود

اتصاالت ساختمانی برای جلوگیری از ایجاد ترک در اثر جمع شدن خشک شدن و انبساط رطوبت در نظر 

 .گرفته شده است

 .بت با آنها باعث گلدهی می شودنمکهای محلول در بتن در صورت واکنش رطو

 .بتن ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی ، در مجاورت مواد قلیایی ، سولفاتها و غیره یکپارچه می شود

 .بارهای پایدار در سازه ها خزش ایجاد می کنند

 :  مزیت استفاده از برند ورتینا در اجرای ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی موردنظرتان

تیم مبنا با برند تجاری ورتینا کادری متخصص در امر دکوراسیون داخلی و اجرای فعالیت های عمرانی 

 . میباشد که قادر به رائه خدمات زیر به شما مهندسین ، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرامی میباشد  سازه

 سبک شناسی و ایجاد هویت ساختمانی و مشاوره توسط تیم فنی و مهندسی



 ی و ارائه پالن های معماری متناسب با سبک مورد نیازطراح

 آنالیز کیفی و ریالی و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه

 زمانبندی و اولویت بندی اقدامات اجرایی برای تحقق دوره پروژه ازجمله نوسازی و بازسازی

 تامین تجهیزات و بررسی کیفی مصالح و تجهیزات

 متعهداجرای طرح توسط تیم متخصص و 

 ارائه تضمین کیفی و خدمات ساالنه

 و نقاشی ساختمان و پتینه کاری و روف گاردن  به کارگیری دیوارهای پیش ساخته و سبک

ما در اینجاییم تا شما راحت زندگی کنید ، ما باور داریم یک سرپناه برای شما آخر رضایت نیست و خلق 

 . رضایت هنر ما است

روش برسانید ، اگر میخواهید در یک ملک سکونت کنید و یا هر تغییری را شما اگر میخواهید ملکی را بف

برای بهبودی و ایجاد حس خوب را برای خود رقم بزنی نیاز دارید یک متخصص را درکنار خود داشته 

 . باشید

 اگر افتخار دادید و مارا به عنوان یک متخصص انتخاب کردین ، از شما درخواست میکنیم که به ما اعتماد

 ! کنید

 


