
 

 

 انواع بتن 
 بتن مسلح 

بتن مسلح یا بتن آرمه به بتن مسلح شده با میلگرد )آرماتور( گفته می شود. برای مسلح کردن بتن از میلگردهای تقویتی،  

هدف اصلی استفاده از بتن آرمه، واگذاری نیروهای   .شبکه های توری تقویتی، صفحات فلزی یا الیاف تقویتی استفاده می گردد

بوجود آمده در بتن به میلگردهاست)به دلیل مقاومت کششی باالی میلگرد( تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن  کششی  

وارد نشده و سبب ترک خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود.. برای داشتن یک ساختمان محکم، انعطاف پذیر و بادوام، مواد و  

 اشته باشند مصالح تقویت کننده بتن باید ویژگی های زیر را د

 مقاومت باال   • :

 کرنش کششی زیاد  •

 پیوستگی مناسب با بتن   •

 سازگاری با حرارت زیاد   •

   ماندگاری باال در محیط بتن •
 ی بتن آسفالت

مخلوطی است از سنگدانه های شکسته و دانه بندی شده و فیلر که در ) concrete Asphalt :تن آسفالتی گرم )به انگلیسیب

ماشین در حال فرش کردن بتن آسفالتی داده شده و با قیر گرم در درجه حرارت های معین مخلوط و   ت  لت حرارکارخانه آسفا

. دوام زیاد، تولید یکنواخت، کنترل درجه حرارت و     .به همان صورت گرم برای مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می شود

مزایای بتن آسفالتی گرم می باشد که بدون هیچگونه محدودیتی در رطوبت مصالح و آماده شدن سریع برای عبور ترافیک، از  

 .راهها، خیابانها، فرودگاه ها، باراندازها، پایانه ها، و پارکینگ ها مورد مصرف قرار می گیرد

 بتن الیافی 

جمله مواد جدیدی  در ساخت این نوع بتن از کامپوزیت ها به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود. از  

که جایگاه ویژه ای در ساخت وساز به خود اختصاص داده، افزودنی های بتن و الیاف تقویت کننده می باشد. این مواد باعث بهبود  

خواص مطلوب بتن، همچون مقاومت آن می گردد و در بعضی موارد با کاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبکی را فرا راه  

 مهندسین بنا قرار می دهد

 مقاومت در مقابل تورق، سایش و هوازدگی سطح  •

 مقاومت زیاد در مقابل تنش های خستگی •

 مقاومت بسیار عالی در مقابل ضربه  •  



 

 

 قابلیت کششی خوب )ظرفیت زیاد کرنش(  •  

 قابلیت باربری زیاد بعد از ترک خوردگی  •  

 مقاومت کششی، خمشی و برشی زیاد  •  

 طاقت خیلی زیاد  •  

مصالح بر خالف بتن معمولی قادر به تحمل تنش ها و کرنش های کششی قابل مالحظه در بارهای کششی می باشد و این   • 

 می توان از آن در طراحی استفاده کرد 

در این مواد، ترک خوردگی از حالت ترک های متمرکز خارج شده و بصورت ترک های متعدد ظاهر شده است. این رفتار در   • .

 ری اعضا و مهمتر از آن در پایانی سازه های بتنی تأثیرات چشمگیری دارد افزایش شکل پذی

 با اتکا بر ظرفیت کرنش پذیری این مصالح در فشار می توان از میزان آرماتورهای محصور کننده در نواحی فشاری کاست  • .

 برشی را حذف نمود   مقاومت برشی در این بتن ها و رفتار آنها به گونه ای است که می توان آرماتورهای • .

از دیگر مزایای استفاده این مواد شکل پذیری در اعضای لرزه بر، افزایش میزان تغییر شکل های غیر االستیک، عدم افت   • .

 مقاومت و حفظ یکپارچگی در این تغییر شکل ها است که منجر به دست یابی به رفتار آسیب مدار می شود

فاده در المانهای جاذب انرژی به عنوان کنترل غیر فعال در بهسازی لرزه ای ساختمان را این مواد پتانسیل زیادی جهت است • .

 دارند. 

 شی ) شاتریت( بتن پاش

بتن پاشیده نام کلی است برای مالت یا بتن حاوی سیمان، ماسه و مصالح با دانه بندی مناسب که با هوای فشرده تحت سرعت  

 به دو دسته کلی از نظر روش اختالط تقسیم کرد   توان  می  را  پاشیده  بتن.  شود  می باال روی سطح پاشیده   

 مخلوط مرطوب )تَر(  •  

 مخلوط خشک  •  

 بتن پیش تنیده 

در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه الزم، به   )Prestress) بیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی

طوریکه در اثر این تنش، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری  

، محدود کردن تنش های کششی و ترک های ناشی از لنگر خمشی، تحت تاثیر بارهای  آن افزایش پیدا می کند. هدف اصلی

 وارده در آن عضو می باشد

 

 



 

 

 بتن خودمتراکم 

به منظور حل   okamura نسل جدید بتن است که توسط)، c.c.s ،concrete compacting self :این نوع بتن )به انگلیسی

  1بتنی مطرح گردید و در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت.]  مشکالت موجود ناشی از عدم آن و دوام سازه های

 .]این بتن یکی از دستاوردهای نوین تکنولوژی بتن بوده است که سالهاست در اروپا، آمریکاو ژاپن مورداستفاده قرارگرفته است

 . این صنعت هم به صورت بتن درجا و هم به صورت بتن پیش ساخته کاربرد وسیعی دارد

 تن شفاف ب

استفاده از تکنولوژی نانو امکان تولید بتن شفاف را فراهم نموده است که تحولی عظیم در زمینه طراحی ساختمان ها و سازه 

های شهری از قبیل پلها ایجاد می نماید. این نوع بتن با افزودن فیبرهای شیشه به مخلوط خرده سنگ، سیمان و آب به شیوه  

 دخت بتن، برای تولید محصولی خارق العاده تهیه می شوای متفاوت با شیوه سنتی سا

 بتن غلطکی 

بتن غلتکی یا بتن متراکم شده با غلتک یا بتن غلطکی، بتنی با اسالمپ صفر می باشد که با ارتعاش توسط غلتک ها محکم و 

سیمان کم، در ساخت سدها  سفت می شود. دو نوع بتن غلتکی در کارهای ساختمانی به کار می رود، بتن غلتکی حجیم با عیار 

و سازه های حجیم مانند دیوارهای حایل، پایه های سنگین و خاکریزها که در آن ها مقاومت زیاد مورد نیاز نیست وً  بتن 

غلتکی با عیار سیمان نسبتا زیاد، در اجرای سریع الیه های روسازی بزرگراهها و پوشش های مشابه که در آنها مقاومت مکانیکی 

 باالیی مورد نیاز است.  و سایشی  

 ( فومسبک )بتن 

این نوع بتن عالوه بر داشتن مزایای بتن معمولی  .بتن همراه با ماده کف ساز با پایه پروتئین حیوانی را بتن فوم می نامند

اعث خواص دیگری مانند وزن مخصوص کم و مقاومت فشاری باال را نیز دارا می باشد سبکی این بتن در سازه های ساختمانی ب

کاهش بار مرده ساختمان، صرفه جویی در حجم خاک برداری و بتن مصرف شده در فونداسیونها و همچنین کاهش بارهای  

 زلزله می گردد. 

 بتن کریستالی 

نمونه مناسبی برای توصیف یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است و آب به عنوان ویرانگر بزرگ )حالل و واسطه واکنش( مهمترین  

ی مصالح ساختمانی به شمار می رود. منافذ و سوراخهای داخلی بتن را تخلخل آن می نامند که به صورت درصدی  عامل نابود

از مجموع حجم کل ماده نشان داده می شود و نفوذ پذیری توانایی عبور آب در فشار بین منافذ ماده و مدت زمان نشت از  

کیل مسیری برای انتقال آب به درون ماده را همراه با ایجاد شکافی  منافذ می باشد. این خاصیت ها به کمک یکدیگر اجازه تش

 که هنگام انقباض بوجود می آید، می دهد 

 



 

 

 الیافی بتن 

تن مسلح با الیاف فوالدی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده  

ی بیشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الیاف فوالدی در جسم بتن می باشد. با توجه به است. دلیل این کاربرد گسترده مزایا

این مزایای مهم در خواص بتن، تولید و کاربرد الیاف فوالدی در کشورهای صنعتی جهان از طیف وسیعی برخوردار شده است،  

 گوناگون بطور صنعتی تولید انبوه می گردد بطوریکه در حال حاضر انواع الیاف فوالدی با مشخصات فنی و کاربری های  

 و انواع دیگری از بتن که در ادامه با مقاالت مفصل توضیح داده خواهد شد شامل  

 بتن گوگردی 

 بتن الیاف شیشه

 بتن الیاف فوالد  

 و غیره

 


