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 بتن سبک
Lightweight Concrete 

 
 یده:چک

 گیریشکلیشرفته و پدر کشورهای  به ویژهگسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنیا  با

منحصر به فردی  هایقابلیتاین نوع بتن که دارای  متأسفانه، هاآناجرایی  هاینامهآیین 

شده تا با معرفی  بر آنی سعدر کشورمان هنوز شناخته شده نیست؛ در این مقاله  باشدمی

 و موارد کاربرد آن آشنا شوند. سبکانواع این بتن کارا، جامعه ساختمانی بیش از پیش با بتن 

  
  Leca ،یکف، بتن یاسازه، بتن سبک مرده ، باربتن سبک بتن، یدی:کل لغات

Cellular Lightweight Concrete (CLC) 

Autoclaved Aerated Concrete (AAC) 

Autoclaved Cellular Concrete (ACC)  
 

 :مقدمه
محل مشخصی  در، بشر زمانی پیشرفت و تمدن را تجربه کرد که برای مدتی طوالنی، شکیب

 کردنو برای برطرف  شدینمطوالنی  یهامهاجرتسکونت یافت؛ دیگر توان بشر صرف 

ی ثابت، بدون مکانن در روی آورد. برای ماندگار شد یاتازهتازه و افکار  یهاحلراهمشکالت به 

برابر بالیای  دررا  هاآنکه  ایخانهبوده،  هاآناصلی  دغدغهمناسب  یخانهشک، داشتن 

ین که امکانات اطبیعی، حمله وحوش و حتی بیگانگان محافظت کند؛ پیشینیان با توجه به 

: چوب، کردندمیمحدودی داشتند، برای این منظور از مصالح در دسترس استفاده  ونقلحمل

 سنگ، گل، پوست احشام و...

مصر سالیان سال  اهرامتردید، ماندگارترین این نوع مصالح که از تخت جمشید ایران تا  بدون

 ونقلحملکم و  پذیریشکلپایدار مانده سنگ است؛ اما سنگ به صورت اولیه؛ با توجه به 

داشته باشد و این امر  ربردکاامروزی  هایساختمانبه عنوان مصالح اصلی در  تواندنمیدشوار 

بر داشتن خواص سنگ  عالوهباعث شد که نوعی سنگ مصنوعی توسط بشر خلق گردد، که 

مناسب  پذیریشکلمانند  هاییقابلیتمانند ماندگاری باال و سازگاری با محیط اطراف، دارای 

 .شناسیممیبتن  نامباشد؛ امروزه این نوع مصالح را بآسان نیز  و حمل

مختلف  یهانهیزمصورت گرفته در  یهاشرفتیپی پیشرفته امروزی و با توجه به دنیا در

 هاپیشرفتتحول گردیده، تولید بتن سبک نیز حاصل همین  دچار زینعلمی، صنعت بتن 

اثر شتاب زلزله  در؛ بتنی که عالوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه باشدمی
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به عنوان بتن  آن را امروزهو  یابدمیب، وزن آوار حاصل نیز کاهش و در صورت تخری کاهدمی

دارای کاربردهای مختلف  داردخاصی که  یهایژگیو. بتن سبک با توجه به نامندمیقرن 

 .گرددمیفشاری آن تفکیک  و مقاومتوزن مخصوص  بر حسب، که باشدمی

  
  

 بتن سبک: کاربردیای مزا
شدن ابعاد آن، کمتر شدن تعداد و  ترکوچکیون، موجب فونداسوی وارد بر ر بارکاهش  با     -

آرماتورهای و به طبع آن اجرای سریع تر و آسان تر  مقدارو کاهش  هاشمعشدن  ترکوچک

 .گرددمیفونداسیون 

 . شودمیشدن اعضا نگهدار  تربار مرده سبب کوچک  کاهش         -

 .گرددمیوارد بر سازه  ایلرزهاهش نیروهای باعث ک ماًیمستقبار مرده  کاهش         -

عرشه پل را  توانمیاز مواد سبک مانند بتن سبک  استفادهبا  توانمی هاپلگسترش  در     -

بدون اینکه تغییری در سازه و یا فونداسیون پل  تر نمودجهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگ 

 یم.کنایجاد 

از حداقل  توانمی سوزیآتشدر برابر  دانهسبک  بتنتوجه به مقاومت مطلوب  با     -

 .(ACI-216در  شدهبیانکاست ) هاکفضخامت بتن در  شدهتوصیه

با بتن سبک بسیار راحت تر بوده و هزینه کمتری در  ساختهپیشقطعات  ونقلحمل         -

 بر دارد. 

  
  

 

  
 :(Structural Lightweight concrete) یاسازهسبک  بتن

 ایسازهدر زمینه تولید بتن سبک تعاریف مختلفی در رابطه با بتن سبک  موجود یهانامهنییآ

 :باشدمیقرار ذیل  بدهد بهرا پوشش  هاآنو بهترین تعریفی که اکثر  اندداده ارائه

 لوگرمیک 0441 تا 0441 نیبکه دارای وزن مخصوصی  شودمیگفته  ایسازهبتنِ سبکی،  به

یی که هر آنجاو از  باشد Psi 2500یا  و Mpa 01 اری باالیفش مقاومتو  مترمکعب بر

مقدار  ایسازه، برای بتن سبک یابدمیآن نیز کاهش  پذیریشکلگردد  ترسبکچقدر بتن 

 . شودمیحداقل وزن مخصوص در نظر گرفته 

با  و تقریباً لگاریتمی دارد ایرابطهبا وزن مخصوص  ایسازهبتنی سبک  هاینمونه مقاومت

 . باشدمیبه نوع بتن سبک دارای طیف مقاومتی متفاوتی  جهتو
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 ید بتن سبک:تولی چگونگ
در هر دو  دتوانمیسنگدانه؛ سبک سازی  -2سیمان  خمیر -0:باشدمیدارای دو جز اصلی  بتن

 جز صورت پذیرد،

ی متفاوت هایروشخاص و با استفاده از  یهایژگیوسبک سازی در هر قسمت دارای  که

 .گیردمی صورت

  
 یمان:سسبک کردن خمیر  -1

و دیگر اعضا احشام و یا مواد  ، خونپایه حیوانی مانند: سم، شاخ بای این منظور از موادی برا

با ایجاد تخلخل در خمیر  باشندمی؛ این مواد که حباب زا گرددمی استفادهخاص شیمیایی 

 CLC) (بک، بتن کفی یا گازی. این نوع بتن سدهندمیتولیدی را کاهش  بتنسیمان، وزن 

Cellular Lightweight Concrete  شودمینامیده. 

بسته به ، ماسه، آهک )مانی: ساز اندعبارتاین نوع بتن سبک  ترکیبدر  کنندهشرکت مواد 

فوق  ،(Micro Silica) سیلیس کروی: ممانند ییهایافزودنو  ، آبی(، مواد حبابزاکفنوع بتن 

و  ، پلونیاف پروپیلینال ،(Fly Ash)خاکستربادی  ،(Super Plasticizerها )کنندهروان 

 غیره.

این مواد با ایجاد  دارند؛نوعی از مواد حباب زا در پایین آوردن جذب آب بتن نیز کاربرد  البته

حفرات موئینه داخل بتن  شده،استاندارد تعریف  هاآنحفرات بسیار ریز که برای حداکثر قطر 

 .شودمی هاآنز نفوذ آب در را بسته و مانع ا

 تأمینیرند و برای ناپذحباب زا یا کف ساز شیمیایی، معموالً از نظر محیط زیست تجزیه  مواد

خاص نمود که خود کلراید،  توجهو به این نکته باید  گرددمیاز کلراید استفاده  هاآنپایداری 

دارای کلراید نباید در بتن مسلح  ی زاخورندگی زیادی در تماس با فوالد دارد؛ و از مواد حباب 

 .باشندمین ایسازهین مواد، دارای کاربرد ااستفاده گردد و به همین دلیل بتن تولیدی با 

ین نحو که فوم در داخل ابه  گرددمیتولید نوع دیگری از بتن کفی یا گازی از فوم استفاده  در

. امروزه با تولید فوم گرددمیمیکسر با بتن مخلوط گردیده و باعث کاهش وزن بتن تولیدی 

و با توجه به صرفه اقتصادی  کردههای ارزان قیمت، این نوع از بتن کفی کاربرد وسیعی پیدا 

  اندکردهبتن  نوعاین  کارگیریبهبزرگ ساختمانی اقدام به  هایشرکتآن 



 

9 

 

 رطوبت نفوذ برابر در مقاومت و آن از ناشی فرسایش و زدگی یخ مقابل در عالی خصوصیات -4

در نتیجه  باشدمین در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان بت فوم اینکه به نظر :آب و

 ضخامت با بتن فوم پوشش و اگر  شودمیدرزهای کمتری در سطح ایجاد  وموئین  یهاشکاف

 خواهد مطلوبی مقاومت رطوبت و باران نفوذ خطر لمقاب در گیرد قرار استفاده مورد کافی

  .داشت

  

  .باشدمیمقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده  :شآت مقابل در العاده فوق مقاومت -0

در متر مکعب که  کیلوگرم 411الی  111از نوع فوم بتن با وزن فضایی  ایقطعهبه طور مثال 

را تحمل  گرادیسانتدرجه  0211به راحتی تا  باشدسانتی متر ضخامت داشته  4حداقل 

  .احتراق است رقابلیغ پایین یهاوزن در  اصوالًو  دینمایم

  

 کارهای .آن بودن پذیر میخ و نجاری اره با بودن برش قابل دلیل به:  بودن برش قابل -5

  .بود خواهد عمل قابل راحتی به و سریع خیلی ساتیتأس و برقی لوازم نصب و یکشمیس

  کاربرد فوم بتن در ساختمان 
 توانیمفوم بتن با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که  :بامپشتشیب بندی  -0

 بتن صورت به مخصوص دستگاه با اینکه به نظر . از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود

 یا یبندقیعا را آن روی مستقیماً توانمی است استفاده و تهیه قابل محل در یکپارچه

   .نمود ایزوالسیون

تمامی کف  توانمی .تن و آسان بودن تهیه آنب فوم وزن سبکی دلیل به :طبقات بندی کف -2

با آن پوشانده و بالفاصله  تأسیساتیمحوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهای  .طبقات

   .روی آن انجام داد مستقیماًعملیات بعدی را 

یغه بندی ت کار تمامی توانمی دلخواه ابعاد به پر تو هایبلوک با :سبک بر بار غیر هایبلوک -3

با این نوع  .قسمت های جدا کننده ساختمان را با استفاده از مالت یا چسب بتن انجام داد

عملیات حمل و نصب  شودمیعالوه بر اینکه از سنگین کردن ساختمان جلوگیری  هابلوک

 توانمیپس از اجرای دیوار  .شودمیو دست مزد کمتری هزینه  گیردمیخیلی سریع انجام 
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 کیلوگرم 0011الی  411دارای وزن فضایی بین  هابلوکاین  .روی آن را گچ نمود مستقیماً

  .باشندمی

 موارد در کاربری و محوطه جهت حصاری های نرده و یکپارچه کننده جدا های پانل -4 

 در توانمی صدا ضد های سالن و ها خانه گرم .ها انهسردخ دیوارهای ساخت جهت :خاص

به دلیل ویژگی عمده  .فوم بتن را به صورت یک پارچه عمودی ریخت .بندی قالب با محل

پوشش لوله های حرارتی  .گرم خانه ها .یق بندی سردخانه هااجهت ع .عایق بودن این نوع بتن

برای موتورخانه ها  باشدمییل اینکه عایق صدا به دل ضمناً .و برودتی و ...... کاربرد مهمی دارد

 .گیردمیو اتاق های آکوستیک مورد استفاده وسیع قرار 

 
 

 


