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بتن چیست؟
در مفهوم وسیع هر ماده ای که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد ،بتن نامیده میشود .به
طور معمول بتن مخلوطی است که از سه جز اساسی آب ،سنگدانه (شن و ماسه) و سیمان تشکیل شده است .سیمان یکی
از مواد تشکیل دهنده ی بتن است که اغلب به صورت پودر بوده و از اختالط آن با آب و سنگدانه ها ،ماده ای حاصل می
شود که با گذشت زمان سخت و منسجم می شود .این ماده بتن نامیده می شود .هر چه نسبت آب به سیمان کمتر باشد،
بتن از مقاومت بیشتر و نفوذپذیری کمتری برخوردار است.

انواع بتن
بتن با توجه به کاربرد و ترکیباتش دارای انواع مختلفی است که از آن جمله می توان به بتن با مقاومت عادی)مقاومت بین
تا  10تا  40مگاپاسکال) ،بتن ساده(مقاومت  200تا  500کیلوگرم بر سانتی متر مربع) ،بتن مسلح(مسلح کردن شده به
وسیله ی آرماتور) ،بتن پیش تنیده(مقاومت زیاد) ،بتن پیش ساخته ،بتن سبک(وزن مخصوص کمتر از  1920کیلوگرم بر
متر مکعب) ،بتن با وزن مخصوص زیاد(وزن مخصوص بین  3000تا  4000کیلوگرم بر متر مکعب) ،بتن هوادار یا هوازایی
شده(افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی و چرخه های ذوب و یخ متوالی با اضافه کردن مواد هواساز) ،بتن پلیمری(استفاده
از پلیمر به جای سیمان) ،بتن پر مقاومت(مقاومت بیش از  40مگاپاسکال) ،بتن خود تراکم(متراکم شده با وزن خود و بدون
نیاز به ویبراسیون) ،بتن پاششی ،اشاره کرد.
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خواص بتن
بتن جزو پر کاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که ویژگی اصلی اش ارزانی و در دسترس بودن مواد اولیه آن
است .عواملی همچون در دسترس بودن مصالح ،دوام نسبتا ً زیاد و نیاز اساسی به سازه های بتنی در صنعت ساختمان،
سازهها ،سدها ،پلها ،تونلها و راهها ،این ماده را بسیار پر مصرف نمودهاست .با دانستن خواص بتن می توان در انتخاب
انواع آن برای مصارف گوناگون اقدام نمود.
از نظر ظاهر ،بتن خاکستری رنگ بوده و به سادگی به شکل قالب خود درمی آید.
در حالت کلی بتن وزن فضایی در محدوده ی  ۰۳۳تا ۰۳۳۳کیلوگرم بر متر مکعب دارد که بسته به نوع سنگدانه ها و تراکم
آن ممکن است سنگین تر(با دانههای سنگی سنگین تر و متراکم تر) و با مقاومت مکانیکی بیشتر باشد و یا برعکس .تخلخل
در بتن در محدوده ی  8تا  5۰درصد در نظر گرفته می شود که هر چه مقدار آن بیشتر باشد ،بتن مقاومت در برابر یخبندان
و نیرو را از دست داده و ضریب هدایت حرارات آن کم میشود.
از نظر مکانیکی بتن دارای خواصی است که با پارامترهای مقاومت در برابر فشار ،مقاومت کششی ،مقاومت در برابر نیروی
برشی مورد بررسی قرار می گیرد:
مقاومت در برابر فشار که بیانگر مرغوبیت بتن است ،از طریق انجام آزمون فشار بر نمونههای بتنی در اشکال استوانه ،مکعب
و مکعب مستطیل پس از یک دوره زمانی مشخص ،ارزیابی می گردد .طی این آزمون نیروی فشاری عمود بر سطوح باال و
پایین نمونه که کامال ً صاف و مسطح شدهاند ،اعمال می گردد .زمانی که نمونه ازهم گسیخته می گردد ،مقاومت فشاری آن
بدست می آید .به طور معمول ،مقامت بتن پس از گذشت  58روز از ساخت ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .اما در برخی کشورها
مقاومت بتن  ۰۳روزه مالک است .باید توجه داشت که با توجه به سن بتن ،مقاومت فشاری افزایش مییابد.
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مقاومت کششی بتن بسیار کم ،در حدود  ۱۱۳تا  ۱5۳مقاومت فشاری آن است .ایجاد ترک های ریز بر اثر انقباض دوران
خودگیری بتن موجب به صفر رسیدن مقاومت کششی آن می گردد .ولی در بتن مسلح یا بتن آرمه وجود فوالد مانع از تقلیل
حجم بتن در اثر انقباض ناشی از خودگیری میشود .برای مسلح کردن بتن از میلگردهای تقویتی ،شبکههای توری تقویتی،
صفحات فلزی یا الیاف تقویتی استفاده میگردد.

مقاومت در برابر خمش که به صورت غیر مستقیم استحکام کششی تیر یا دال بتنی غیر مسلح را ارزیابی می کند .مدول از
هم گسیختگی حاصل از این روش حدود  ۱۳تا  ۱۰درصد استحکام فشاری بتن است.

خرابی بتن
بتن ممکن است بر اثر آتش سوزی ،انبساط سنگدانه ها ،تأثیرات آب دریا ،خوردگی باکتریال ،شسته شدن کلسیم،
کربوناسیون و  ...آسیب ببیند که این آسیب ها میتوانند عامل افزایش احتمال در معرض خرابی جدید قرار گرفتن بتن
باشند.
منابع:
www.clinicbeton.ir/ArticleDetail/
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