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  ی زانیکه حداقل م مییبگو  دیبا ست،یبتن چ اریسوال که ع نیدر پاسخ به ا
 .بتن معروف است اریشود به ع  ی حکام بتن در نظر گرفته ماست یبرا که

با در نظر داشتن آن ها  دیمطرح است که با نهیزم نیدر ا ی نکات البته
 .بتن اقدام شود اریع نی نسبت به تع

که قطعا  میده حی را توض ی بتن مطالب اریدرباره ع میمقاله قصد دار نیا در
  نهیزم نیاگر به کسب اطالعات در ا نیبنابرا .خواهد بود دیشما مف یبرا

 .دیمتن با ما همراه باش انیتا پا  میده ی م  شنهادیپ  د،یعالقه مند هست

 

 با بتن ییآشنا 1#

گوناگون است که از سه   یدر ساخت سازه ها یکاربرد اریماده بس  کی بتن
 ی به ما کمک م  مانیآب، ماسه و شن و س بیترک .دی آ ی جزء به وجود م 

همچون   مانی کنند که س ی افراد تصور م شتریب .میابیکند تا به بتن دست 
  یماده ا مانیس دیاست بدان بهتر .ندارند گریکدیبا   ی بتن است و تفاوت
 .سازد  ی است که بتن را م 

  یماده به شکل پودر  نی. ادیباش ده ید کیرا از نزد مانیتا به حال س دیشا
 گریکدیپس از آن که آب، ماسه و شن با  لیدل نیهم به .در دسترس است
و آب   مانیس اختالط .به آن اضافه خواهد شد مانیمخلوط شدند، س

واقع آن چه  در .دیهمچون چسب به دست آ یشود ماده ا ی سبب م
 .است مان یشوند، س بیترک گریکدیشود ماسه و شن با  ی سبب م
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  ی مواد در امور سازندگ نیتر  ی از اصل  ی کیبتن  دیدان ی طور که م  نهما
ارزش  شتریواقع ب در .دیآ ی ساختمان ها و رشته عمران به حساب م

  اریبس زیآن ن اریع لیدل نیرود. به هم ی ساختمان ها با وجود بتن باالتر م 
 اریکه ع دیروبه رو شو ی با سوال دیجا شا نیا در .باشد ی م  تیحائز اهم

 کند؟ ی م  فی را تعر یدرجه بند  نیا یز یو چه چ ستیبتن چ

 نی تع یجزء برا نی تر  ی مذکور، بتن اصل بیدهنده ترک لیتبع مواد تشک به
 .روند ی آن به شمار م اریع زانیم

 

ادامه   نی. بنابرامیآشنا کن اریع نی با ا شتریشما را ب می دار میادامه تصم در
 .دیمتن را از دست نده 
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 ست؟ یبتن چ اریع 2#

  ی تمام  قاعدتا .شود ی م  دهیاستحکام آن سنج زانیبتن بر اساس م  اریع
 نی تع یبرا کارشناسان .ستندیدرجه استحکام برخوردار ن کیبتن ها از 

ساخت   تیفیاز کنترل ک پس کنند و ی م  ی روز بتن را بررس 28درجه تا   نیا
از  اریع نیا انیب یبرا .اقدام خواهند کرد یآن نسبت به انتخاب درجه ا

 ی آل بتن استفاده م  دهیمقاومت ا زانیدر کنار م M رینظ یی شوندهایپ
  30بتن با مقاومت مشخص   کی اریع میعنوان مثال اگر بخواه به .شود

 .نوع مطلوب آن خواهد بود M30 م،یبگذار شیمگاپاسکال را به نما 

  .دارد ی دهنده آن بستگ لی طور قطع استحکام بتن به مواد تشک به
بر اساس  دیبا  زیشود ن ی آن مشخص م اریکه به عنوان ع یعدد نیبنابرا

 .مواد سازنده آن ارائه شود زانیم
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بتن  اریع نی که روش تع میببر یموضوع پ نیبه ا رشت یآن که ب یبرا اما
 .دی به مطالعه ادامه متن بپرداز میکن یم  هیتوص ست،یچ
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 شود؟ یبتن چگونه مشخص م اریع زانیم 3#

  نی ساخت سازه مدنظر شما وجود دارد، تع یکه برا ی بتن طبق الزامات اریع
انواع بتن را که  دی با ستیبتن چ اریع دیافتیاز آن که در پس .خواهد شد

 .دیشوند، بشناس ی مختلف استفاده م  یسازه ها یبرا

و  ی دو نوع بتن وجود دارد که تحت عنوان بتن مخلوط اسم  ی حالت کل در
  ی زمان ی مخلوط اسم یبتن ها از  .شناخته شده اند یبتن مخلوط طراح

 دهیچیپ ی با طراح  میشود که هدف ما ساخت سازه عظ ی استفاده م 
واقع در   در .شود ی بتن به کار گرفته نم یادیز زانیموارد م نیا در .ستین

 .میکن تیرا رعا  ی منی است که فاکتور ا ازیبتن ن لیدل نی مذکور به ا طیشرا
اجزا با  بیترک لهیمجهز و به وس یها شگاهی در آزما ی بتن مخلوط طراح اما

ساخت آن  یبرا  یی فاکتورها دیبا ن یبنابرا .دیآ ی به دست م  نینسبت مع
  لیدخ اریموضوع بس نیبتن در ا یر یبه کارگ نوع ها در نظر گرفته شود که

 .خواهد بود

بتن به  اریع  نی از آن برخوردار است، تع ی که بتن مخلوط طراح ی ت ی مز
  بیترک گریکدیکه با   هیمقدار مواد پا رای ز .شود ی دلخواه محسوب م  زانیم
  نیاز ا ی زمان  دیترد  ی ب .شوند، توسط کارشناسان مشخص خواهند شد ی م

  اسیبا مق یی شود که قصد ساخت ساختمان ها  ی نوع بتن بهره گرفته م
 .میبزرگ را دار
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 بتن  اریو ع ی ساختمان یسازه ها 4#

 ی حاتیاز آن ها توض کیو کاربرد هر   ستیبتن چ اریانواع ع نکهیا درباره
از   کیاست که کدام  نیا دیآ شیشما پ یبرا دیکه شا یسوال  اما .داده شد

 ساخت مناسب خواهد بود؟   یبتن برا یارهایع

 

  کرده و ی را به شما معرف  ارهایع نی از ا یتعداد میخواه ی بخش م  نیا در
 .میکن انیب  ی ساختمان  یآن ها را در سازه ها کاربرد
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 C40 اریبتن با ع  1-4#

  یبرا که دیآ ی از بتن ها به حساب م  ینوع تجار  کی C40 عنوان مثال به
که   ی زمان .و جاده ها کاربرد دارد ی تجار  یساختمان ها یها هیساخت پا

نوع  نی ا یر یداشته باشد، به کارگ تی فرد اهم یدر ساخت برا یمقاوم ساز 
همچون   یار یبس یها ی ژگیو ی دارا C40 بتن .شود ی م  شنهادیبتن پ

 .است ی مقاومت در برابر خوردگ

 C35 اریبتن با ع  2-4#

جزو انواع   زیدرجه از بتن ن نینام دارد. ا C35 بتن اریاز ع یگر ید نوع
و   واریساخت د ی است و برا نیبتن سنگ نیا وزن .رود  ی به شمار م یتجار 

بود  دیقادر خواه نی بر ا عالوه .کارآمد خواهد بود اریحامل بس یستون ها
بهره   زیتر ن نیی درجه پا  یاستحکام بتن ها شیافزا ی نوع بتن برا نیاز ا
  ای وارید یرا رو C35 از بتن یا هی است ال ی منظور تنها کاف نیبد .دیریبگ

 .دی از ساختمان اعمال کن یگر یهر بخش د

 C30 اریبتن با ع  3-4#

داشته  توجه  .دارد یادیساخت جاده ها کاربرد ز ی نوع از بتن برا نیا
مناسب   یو تجار  ی خانگ یکاربردها یمذکور برا اریبا ع یکه بتن ها دیباش

ماده به  نیدرجه از ا  نیآخر C30 بتن .شود ی محسوب م  نهیگز  نی تر
بتن  اریاز ع دیگر ن یکاربرد ا اما .است یکه جزو انواع تجار  دیآ ی حساب م 

 ست؟ یچ
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بتن  یدرجه ها  گرینسبت به د یاز دوام و مقاومت باالتر  یتجار  یها بتن
قرار  تی ساخت سازه ها در اولو یاستفاده از آن ها برا ن یبنابرا برخوردارند؛

  ی از خود نشان م  یی از بتن در برابر آب و هوا مقاومت باال دیگر  نیا .دارد
 .آب و هوا نخواهد شد یبا مولکول ها یی ایمیش یواکنش ها دچار دهد و

 ای نیسنگ یها  کیکه اغلب با تراف یی در ساخت جاده ها لیدل نیهم به
 ی بتن استفاده م  نی بزرگ مواجه هستند، از ا یها  نیعبور و مرور ماش

 .شود

 

 

و سازه ها را   رهایبتن، مس یارهایبا شناخت ع 5#
 د ی ساز  منی ا  یزندگ یبرا

گوناگون به حساب   یساخت سازه ها یواد برام  نیتر  ی از اصل ی ک ی بتن
  ی م لیتشک مانیآب، شن، ماسه و س ی از چهار ماده اصل  بتن .دیآ ی م
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 یار یمواد در ساختار بتن، ع نیاز ا  کیوجود هر  زانیاساس م بر .شود
 .خواهد شد نیآن تع یبرا

افراد  ازیپرداخته شد که طبق ن ست،یبتن چ اریمقاله به موضوع ع نیا در
بتن  یارهایع .از آن ها را انتخاب کرد  ی کی دیساخت ساختمان ها با یبرا
ها در   بتن .شوند ی خاص نشان داده م  یو عدد شوند ی حرف پ کیبا 

  .شده اند میتقس  ی و مخلوط طراح  ی به دو نوع مخلوط اسم ی حالت کل
  زانیم رایروند؛ ز یکار م کوچک به  یسازه ها  یبرا ی مخلوط اسم یها بتن

 .کمتر است ی استحکام آن ها نسبت به بتن مخلوط طراح 

بتن وجود دارد، مقدار استحکام بتن   اریانتخاب ع  یکه برا  ینکته ا  نیتر   مهم
 رود.  ی ساخت سازه به شمار م یبرا


