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  چكيده
است  شیدر حال افزا سازیاست که استفاده از آن در صنعت ساختمان یدیجد یاز جمله مواد مهندس یبتن سبک کف

و  یحرارت یکار قیبه عنوان عا یخال یماده پر کننده فضا کیو  نیيپا یبتن با توجه به ضرب انتقال حرارت نیلذا ا

و طراحان صنعت  نيدر حال حاضر مورد توجه مهندس هاتمانساخ یانرژ یهانهیدر هز ییصرفه جو کردیبا رو بندیبيش

 یلزوم بررس، یبه کاهش مصرف انرژ ازين نيبودن کشور و همچن زيبا توجه به زلزله خ. ساختمان قرار گرفته است

 377 از حدود یبا جرم حجم یکف یهابتن. شودمیک در صنعت ساختمان احساس استفاده از بتن سب یهاليپتانس

مطالعات  بندیو جمع یمقاله به بررس نیدر ا. باشندمی ديبر متر مکعب قابل تول لوگرميک 1777برمترمکعب تا  لوگرميک

و  یاقتصاد یهاتیمز یو بررس ليآن به تحل یو در پ یو مواد سازنده بتن کف ديتول یچگونگ، یمعرف رامونيانجام شده پ

 . پرداخته شده است هاساختمان یحرارت یکار قیو عا بندیبيکاربرد آن به عنوان مصالح سبک در ش

 

 . بتن هوادار، بتن سبک، یبتن کف، فوم بتن: کليدی هایواژه

 

  مقدمه -1
هوا در بافت  یهاحباب ديروش تول، ) هوادار اتوکلاو شده ( داشته و تفاوت عمده آنها یبه بتن گاز یادیت زفوم بتن شباه

 . باشدمیبتن و عدم قرار دادن در اتوکلاو 

با  ییايميش شود تا در اثر واکنشمیبه مخلوط اضافه  یخاص طیدر شرا ومينيپورد نرم آلوم، یبتن گاز ديتول در

اما در . شودمیباعث انبساط مخلوط ، هاحباب نیآزاد شدن ا. شود ديداخل بتن تول، دروژنياز ه ییهاحباب ميکلس ديدروکسيه

 . شودمیو در مخلوط بتن اضافه  ديتول، زاکف یهماد کیبه کمک  ییهاحباب، یبتن کف ديتول

 یساختمان یهاکارگاه در است و امکان ساخت آن یبتن گاز یاز تکنولوژ ترذیرپو امکان ترساده، یبتن کف ديتول یتکنولوژ

مختلف  یشود که کاربرد آن در کارها جادیدر بتن ا ایهژیشود تا مشخصات ومیباعث  یبتن کف یحالت اسفنج. وجود دارد زين

اشاره  یپذیرو برش یپذیرخيم، ادیلزجت ز، خوب یرارتح قیعا، یتوان به سبکمیآن  ی. از جملهدینمامیآل  دهیا یساختمان

 . کرد

مثل  ییهایحباب ساز )فوم( و گاهاً افزودن یآب و ماسه و مواد افزودن، مانيس بياز بتن است که از ترک یبتن نوع فوم

شده در  تيتثب یهوا یهاه از ادغام حباب( از انواع بتن سبک است کیبتن هوادار اتوکلاو نشده )بتن کف. دیآمیبدست  سيليس

آن به  ديتول زاتيانتقال تجه تيو قابل هياول یگذار هیسرما یتوجه به کم بودن نسب اب. شودمی ليملات تشک ای مانيس ريخم

 . بحث امکان استفاده از آن در صنعت ساختمان کشور مطرح است، مناطق دورافتاده
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در کاهش وزن  یتواند نقش موثرمیکمتر است و  یاز بتن معمول یاآن به مقدار قابل ملاحظه یلکه چگا یکف بتن

سبک  یهاساخت بلوك، بتن فوم در ایران یین کاربردهاترعمده. داشته است ایهبه خصوص در قسمت غير ساز، هاساختمان

 . تاس بندیو شيب یو همچنين بتن کفساز یدیوار، یسقف

 

 یبتن کف یهایژگیو -2
موقت مورد مصرف قرار  یماده مصرف کیدهد و به عنوان یشکل نم رييتغ، بوده انیپابیعمر آن  یمانند سازه بتن- 1

 . رديگینم

صالح و مواد م یگردد به جامیبودن آن به صورت همزمان باعث  یو رطوبت یصوت قیکه عا یکاربرد نهيبودن زم عيوس -9

 . افتیمهم دست  نیبتن به ا نیتنها با ا، مختلف

حمل ونقل را به صورت فاحش  یهانهیبتن هز نیا، یسنت هيحمل ونقل بخصوص در مواد اول نيسنگ نهیبا توجه به هز -4

 نیيدرصد پا 47ساختمان را حداقل به اندازه  هر یبتن ایو  یسازه فلز نهیآن هز یبا توجه به سبک نيهمچن. دهدمیکاهش 

 . ]1[ آوردمی

به  اجياحت یسطوح داخل، شودمی ینيوارچید، قابل برش بوده و با چسب یبتن با اره معمول نگونهیا نکهیبا توجه به ا -3

 . باشدمی یآميزقابل رنگ نهینداشته و با حداقل هز رهيمانند گچ و گل و غ یپوشاننده سنت

 . ساخت یتوان هرگونه فرم را به راحتمیبتن  نیاز قالب مناسب با ا یدر صورت برخوردار -0

 . باشدمیکاملا هماهنگ  ستیز طيبا مح، صوت و رطوبت، و عدم انتقال حرارت ییايميش یآلودگ چگونهينداشتن ه -1

آن محسوب  تیمز گرید ديتول وهيآلات و ش نيو ماش یو ساده بودن تکنولوژ یبتن کف هياولدر دسترس بودن مواد  -7

 . گرددمی

 

 فوم بتن  یایمزا -3
قطعه فوم بتن با  کی کهیباشد بطورمی ادیدر برابر آتش فوق العاده ز هامقاومت فوم بتن: مقاومت در برابر آتش -1

 . ]9[درجه است  1977تا درجه حرارت  یه تحمل گرمامتر قادر ب یسانت ۸۸ضخامت متوسط 

از نفوذ  یناش یزدگ خینفوذ بودن فوم بتن مشکل  رقابليبا توجه به غ: و رطوبت شیو فرسا یزدگ خیمقاومت در برابر  -9

 . فوم بتن وجود ندارد شیزدن آن و فرسا خیآب به داخل بتن و 

 ونيو فونداس یوارد به پ یروهاين یروهايکاهش ن جهيعث کاهش وزن سازه در نتسبک بودن فوم بتن با: یسبک وزن -4

 زيرا ن هاکاهش وزن طبقات کاهش ابعاد ستون نيشود هم چنمی یدر رابطه با پ هانهیموضوع باعث کاهش هز نيشود و هممی

 . باشدمیه به سازه خطر خسارات وارده از سمت زلزل هشبحث کا تراما از همه مهم، خواهد داشت یدر پ

در برابر سرما و گرما هستند  یخوب قیبودن وزن مخصوص عا نیيبه علت پا هافوم بتن: بودن در برابر سرما و گرما قیعا -3

 زيصدا ن قیبالا عا کيجذب اکوست بیبخاطر بالا بودن ضر نيدهند همچنمیرا کاهش  یحرارت یهاقیمربوط به عا یهانهیو هز

 . شندبامی

 . تخلخل در سطح در برابر نفوذ آب و رطوبت مقاومند زانيبه علت بالا بودن م هافوم بتن: مقاومت در برابر نفوذ آب - 0

 البته. باشدمی ترارزان سازیکف یهاقيمت تمام شده هر متر مکعب فوم بتن نسبت به سایر روش: بودن تریاقتصاد -1

دارد که  زني …مورد نياز و  یهادستگاه، به مواد اوليه یپروژه و عوامل دیگرهمچون دسترس یبه محل اجرا یبستگ این موضوع

 . انجام شود ایسهو مق یدر مورد هر پروژه باید بررس

 . کاهش وزن مرده - 7

 . و ارزان عیحمل و نقل سر -۸
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کاملاً سازگار  ستیز طيصوت و رطوبت با مح، و عدم انتقال حرارت ییايميش یودگگونه آل چيبا توجه به نداشتن ه -2

 . است

 . راحت بتن توسط قالب اريبس یالاحداث و شکل ده عیسر -17

 . باشدیم یآميزقابل رنگ نهینداشته و با حداقل هز رهيگل و غ، مانند گچ یبه پوشاننده سنت اجياحت یسطوح داخل -11

 . ديتول وهيآلات و ش نيماش، یو ساده بودن فنّاور یبتن کف هيدر دسترس بودن مواد اول -19

 فوم بتن ديتول یبرا یمواد مصرف یژگیو

 . ماسه ریزدانه وکف حاصل از یک ماده کف زا، آب، سيمان: عبارتند از یپایه در بتن کف مواد

 : مانيس

استاندارد( و بدون پوزولان  9) پيت مانيس یبتن سبک استفاده گردد ول ديتول یتواند برامیکشور  یديتول مانيس انواع

خواهد  تياهم یدارا ارينرفته باشد بس نيمورد استفاده که خواص آن از ب مانيس یتازگ. خواهد داشت یمناسب و بهتر جهينت

 . باشدمیموجود در داخل کشور کاملًا ایده آل  ديسف مانيس، ديفبتن سبک س ديتول یبرا علاوه بر این. بود

و  هانهیجهت کاهش هز مانياز س یبخش نیگزیبه عنوان جا شده ابيو سرباره کوره بلند به صورت آس یباد خاکستر

 17تا  توانمیمقاومت دراز مدت  شیافزا یو برا درومیبه کار  ونيدراتاسيه یکاهش گرما نيبتن و همچن تيفيک شیافزا

 . استفاده نمود سيليکروسيرا از م مانيدرصد وزن س

 : آب

توان از آب شرب استفاده میحالت  نیو خاك باشد و در بهتر یو روغن یبه مواد آل یفاقد هرگونه آلودگ دیبا یآب مصرف 

دقت را بکار برد که آب تا  تینها یستیکرد فقط با نيآب تام یهاتانکر ایو  یشهر یوله کشتوان با استفاده لمیآب را  نیا. کرد

 . نشود یدگبه مرحله اختلاط دچار آلو دنيرس

 : زاکف ماده

به  یاحفظهاین مایع ابتدا با آب رقيق شده و سپس در م. شودمیبه نام فوم استفاده  ایهکف معمولا از ماد ديتول یبرا

با قطر در حد ميليمتر  یهایشود که در آن حبابمی یزدن سریع تبدیل به کفاز کمپرس هوا یا در اثر به هم یکمک فشار ناش

کننده کف استفاده  داریماده پا کیبطور مستقل  ایو  زاکفماده  یدر ساختار داخل داریپا یفک ديتول یبرا. اندو کمتر توليد شده

، و اختلاط ییدر اثر جابجا هااست که حباب نیا هاشدن حباب داریمنظور از پا. شوند داریشده پا ديتول یهاتا حبابشود می

توان می)فوم( را  زاکفمواد . باشدمیشکل  یاخامه، حاصل داریمعمولا کف پا. و اصطلاحا کف نخوابد ندیشکل خود را حفظ نما

 ییايميش یزاکف( و مواد ئنهي)فوم پروت یوانيح نيپروتئ هیکرد که شامل مواد بر پا بندیدر دو کلاس طبقه یلحاظ ساختار به

از کف حاصل از مواد  ترداریکمتر و پا، یبه لحاظ حجم نيپروتئ هیمعمولا کف حاصل از مواد بر پا. باشندمی( ییايمي)فوم ش

ساعت و  9کف در حد کمتر از  یداریبا پا تريگرم در ل 37وزن مخصوص کف حدود  یدارا ییايميد )مواد شباشمی ییايميش

و  یبا چگال نهيکه در مواد فوم پروتئ ستيدر حال نیباشند امی هيبرابر حجم اول 90حجم حاصل از کف کردن حدود  شیافزا

باشد که بعد  یتا حد دیکف با یداریپا. باشند(می ییايميواد ششده حدود نصف م ديو حجم کف تول شتريب بربرا 9کف  یداریپا

 یساختار، صورت نیا ريدر غ دیخود را حفظ نما یداریکف پا، مخلوط هياول شیرايو تا گ یمانياختلاط کف با ملات س ندیاز فرا

 هياول رشيقبل از گ هااز حباب یرفتن قسمت نيثر از بدر ا، شده جادیدر داخل مخلوط ا هاحباب عیو توز یريکه با قرارگ

 . ]4[ ابدیمی شیوزن افزا جهيو در نت دهياز هم پاش، مانيس
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 زاکفماده : 1 شكل

 

 : ماسه

است و  یماسه در بتن سبک مانند بتن معمول تيفيباشد و اثر کمیبه کار رفته در بتن ماسه  یاز مصالح ساختمان یکی

 زدانهیبتن از ماسه ر نیکردن ا یو اقتصاد یچگال شیافزا یبرا. بدست آمده بهتر خواهد بود جیباشد نتا زتريهرچه ماسه تم

چون  یاز مصالح سبک توانمی یه بادعلاوه بر ماس نيو همچن شودمی استفاده مانيمختلف آب به س یها( با نسبتی)ماسه باد

، از انقباض بتن یناش یهامقابله با ترك یبرا، یکف یساخت قطعات بتن یبرا. استفاده کرد یآتشفشان خاکستر، تيورکوم

 . شودمی هيتوص زين یو فولاد لنيپروپ افياستفاده از ال

 

 فوم بتن در ساختمان کاربرد-4
 یروش برا نیبهتر، سبک بودن فوم بتن زيو ن یو رطوبت یحرارت یرینفوذناپذ، ادیمقاومت ز ليبه دل :بام بندیبيش

گونه  چيهبیو  ميمستق، بامفوم بتن در پشت  یبعد از اجرا توانیم. (9محصول است )شکل نیپشت بام استفاده از ا بندیبيش

 تواندیم نکهیعلاوه بر ا یروانيش یهاسقف یفوم بتن رو یاجرا، درضمن. کرد زوگامیا ای بندیقیآن را عا یرو یاضاف اتيعمل

و از  شودیسقف م یهاموجب محکم شدن ورق، سقف را سبب شود قیانتقال حرارت و صوت از طر یدرصد 07کاهش 

به سازه بر اثر شتاب زلزله را  وارد یروين، ساختمان ۀکه علاوه بر کاهش بار مرد یبتن. کندیم یريآنها جلوگ یاضاف یهالرزش

 . شودمیکم  زيوزن آوار آن ن، بیدهد و در صورت تخرمیکاهش 

 

 
 بام با فوم بتن بندیبياتمام ش: 2 شكل

 

کف طبقات محوطه و بالکن  یتمام توانمیآن  هيوزن فوم بتن و آسان بودن ته یسبک ليبه دل :طبقات یکفساز

 . آن انجام داد یرو ماًيرا مستق یبعد اتيبا آن پوشانده وعمل یساتيتاس یساختمان را بعد او اتمام کارها



, Architecture EngineeringCivil ational Congress on Intern.th7 

and Urban Development  /  08-10 March 2021,Tehran , Iran 

In cooperation with Shiraz University, maraghe University 

And University of Science and Technology of Iran 

 0 

 
 طبقات با فوم بتن سازیکف: 3 شكل

 

جدا کننده ساختمان را با استفاده  یهاقسمت بندیغهيکار ت یتمام توانيتو پر م یهابا بلوك :غيرباربر سبك یهابلوك

حمل و  اتيشود عملمی یريوگکردن ساختمان جل نيعلاوه بر اینکه از سنگ هابا این نوع بلوك. از ملات یا چسب بتن انجام داد

. آن را گچ نمود یرو ماًيمستق توانمیدیوار  یپس از اجرا. شودمیهزینه  یکمتر مزدو دست رديگمیسریع انجام  یلينصب خ

 . ]3[باشند می لوگرميک1177 یال۸77 نيب تهيدانس یدارا هااین بلوك

 

 
 سبك فوم بتن یهابلوك: 4 شكل

 

  :در موارد خاص یجهت محوطه و کاربر یحصار یهاکننده یكپارچه و نردهجدا  یهاپانل

بتن را به صورت  فوم بندیتوان در محل با قالبمیضد صدا  یهاو سالن هاگرمخانه هاسردخانه یساخت دیوارها جهت

پوشش ، هاگرمخانه، هاسردخانه بندیجهت عایق، عمده عایق بودن این نوع بتن یویژگ ليبه دل، ریخت ییکپارچه عمود

 یهاو اتاق هاموتورخانه یباشد برامیاینکه عایق صدا  ليضمناً به دل. دارد یکاربرد مهم...... و یو برودت یحرارت یهالوله

 . ]3[ رديگمیقرار  عيمورد استفاده وس کيآکوست

 

 یبتن کف زاتيو تجه یتكنولوژ -0
ملات اضافه  یحاو کسريو به م دشدهيدستگاه کف ساز تول لهيکف به وس. باشدمیفوق العاده ساده  یبتن کف یکنولوژت

 هيتخل یتوان آن را در هر قالب دلخواهمیکه  دیآمیبه دست  کدستی یکه ملات با کف کاملا مخلوط شد ملات یزمان. گرددمی

 لهيمتعارف به وس وهيمطابق ش ایرساند و  ییتوان آن را با بخار به سرعت به مرحله نهامیکردن محصول  یینها یبرا. کرد

 . روز به مقاومت دلخواه رساند 9۸ ینگه داشتن آن ط سيخ

خصوص کننده به نسبت وزن ممصرف ماده کف زانيم. است فوق العاده ساده زين یلازم جهت ساختن بتن کف زاتيتجه

 . باشدمی نيسنگ یهااز بتن شتريب نیيوزن مخصوص پا یلازم برا یهااست چراکه حجم حباب ريمتغ ییمحصول نها
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 فوم بتن یاجرا نحوه -6
مورد نظر با هم در ميکسر  یتوليد فوم بتن ابتدا سيمان و آب با در نظر گرفتن مقدار مشخص شده جهت چگال یبرا

د سپس ماده فوم در فوم ژنراتور دستگاه با آب مخلوط شده و توسط پمپ هوا از لوله مخصوص با فشار شومیدستگاه مخلوط 

شود که میو کف حاصل در ميکسر با ملات سيمان و آب مخلوط  ودشمیشود این عمل باعث بدست آمدن کف میعبور داده 

 یتوسط پمپ به طبقات پمپاژ و رو، آید و بعد از عمل آمدنمیبسيار ریز در سر تا سر ملات بوجود  یهادر حين اختلاط حباب

وزن بتن حاصله به . هوا را تا گيرایش بتن در ملات پایدار نگه دارد یهاخاصيت فوم این است که حباب. شودمیسطح ریخته 

 . دارد یبستگ هااین حباب یپایدار

همانند گچ که بعد از جذب  یمواد چگونهيشده و ه یمحدوده موردنظر پاکساز یتسیابتدا باسازی، کف یاز اجرا قبل

تراز  لنگيکار توسط ش نیشود که امیکف انجام  یسپس ترازبند. حجم داشته باشد وجود نداشته باشد رييتواند تغمیرطوبت 

پس از استقرار . مدنظر بود اجرا شود ینيمع بياگر ش ایتا سطح کاملا تراز شود و  رديگمی صورت …و  یزريتراز ل ای نيدورب ای

 یهابر اساس نسبت یسازمصالح کف، یسازکف یاز دستگاه تا محل اجرا یکشدستگاه ساخت فوم بتن در محل و لوله

در  9/1 یال ۸/7حدود  فومو مصرف  1/7الی  0/7کيلوگرم و نسبت آب به سيمان  907 یال 977مشخص با عيار سيمان حدود 

به این صورت که معمولًا ابتدا آب و سيمان در داخل ميکسر دستگاه با هم ترکيب شده و . شوندمیهر متر مکعب با هم ترکيب 

تبدیل به کف شده و سپس به  یفرآیند یشود و مایع فوم در این دستگاه طمیفوم نيز به قسمت فوم ساز دستگاه اضافه 

مخصوص  یبرای پهن کردن فوم بتن از پارو. گرددمیود و سپس فوم بتن حاصل به محل مورد نظر پمپ شمیميکسر اضافه 

 . ]0[گردد میاستفاده 

 

 
 دستگاه ساخت فوم بتن: 5 شكل

 

بطور کامل  گریکدی با را …آب و، ییايميمواد ش، ماسه، مانيس: چون یاهيسبک در ابتدا مواد اول یهاساخت بلوك یبرا

در . شوندمی دهيو درون کوره چ ختهیمخصوص ر یهامخلوط شدند آنها را در قالب گریکدیکه مواد با میهنگا. کنندیمخلوط م

که فوم بتن بطور کامل پخته شد آنرا از  یزمان. خته شودتا فوم بتن پ رنديگیقرار م ییبالا اريبس یها تحت دماداخل کوره قالب

 زنندیباز فوم بتن را برش م طيپس انتقال به مح. کنندیباز دور از حرارت و رطوبت منتقل م طيمح کیدورن کوره خارج و به 

 . رسدمی انیشده و به دست مشتر بندیبستهشده  هآماد یهابعد از اتمام برش فوم. کنندیم لیتبد یمختلف یهاو به اندازه
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 یسبك ساخته شده با فوم بتن بعد از برشكار یهابلوك: 6 شكل

 

 یبتن کف (Curing) آوریعمل -7
که فوم  یا، به گونهشودمی( اطلاق یکفساز اتيمطلوب فوم بتن )پس از عمل یرطوبت و دما زانيبه حفظ م آوریعمل

 . کند دايدست پ مناسب یانیبتواند به مقاومت وپا یو پرداخت کار ریزیشده بلافاصله پس از بتن آوریبتن عمل

با  یآمدن محصول دیمناسب جهت پد یفوم بتن قادر به واکنش ده، یمانيمصالح س، فراهم آوردن رطوبت مناسب بدون

 ییايميش یهاانجام واکنش یبرا ازيخشک شدن زود هنگام بتن ممکن است آب مورد ن ایآب  ريتبخ جهيدرنت. ندستين تيفيک

، ونيدراتاسيبا توجه به سرعت ه. باشدیمطلوب خود نم تيفيبه ک دنيو لذا فوم بتن قادر به رس ببرد نيدرفوم بتن را ازب

 . افتدمیاتفاق  ترعیبالاتر سر یدر مقاومت در دماها شرفتيلذا پ، است مناسب آوریدر عمل یحرارت عامل مهم

 گراديسانت یدرجه 17از  شيهمواره ب دیبه سرعت مناسب در کسب مقاومت با یابيدست یفوم بتن برا یدما یطور کل به

 یحرارت یهاآمدن ترك دیتا از پد دیفوم بتن فراهم آ درون دیبا زين یمشابه یبه هنگام کسب مقاومت دما نیعلاوه بر ا. باشد

 . شود یريجلوگ

دو عامل با اثر گذاشتن بر سرعت از دست دادن  نیا. شوندمیمحسوب  یعوامل مهم زيوزش باد ن طیشرا و یاضاف رطوبت

 یاز ترك خوردگ یريجلوگ یبرا. گردندمیدوام آن  زيسطح فوم بتن ون تيفيکاهش ک، آمدن ترك دیرطوبت بتن سبب پد

آن در  گيریرطوبت از سطح فوم بتن قبل از قرار ريتبخ مودنجهت کنترل ن یاطياحت ريدر نظر گرفتن تداب یريخم یانقباض

 . است یمحل ضرور

 

 گيریجهينت-8
و  ییاز بتن با کارا یدیکفدار نسل جد یهاسبک مشخص کرد که بتن یهابتن ديتول نهيانجام شده در زم یو بررس مطالعه

 نیا انگريخواص آن متمرکز بوده است و ب یابیارز یبر رو یبتن کف یبر رو قاتيتحق شتريمنحصر به فرد است و ب یهایژگیو

که باشد می ليقب نیاز ا یدارد و خواص یکم یحرارت تیهدا بیجذب آب و ضر، عبور آب تيقابل یباشد که بتن کفمیموضوع 

 رانیمحصول در ا نیا یتقاضا ريچشمگ شیداده و با افزا شیافزا سازیرا در صنعت ساختمان دیجد یمواد مهندس نیکاربرد ا

از بتن سبک )فوم بتن( به  استفادهبه روش  هااحداث ساختمان دیجد ستميچرا که در عصر حاضر استفاده از س ميمواجه هست

 . شودمیآن  ینیزيگیدر پنج محور باعث جامتداول و مرسوم  یهاستميس ریسا یجا

 سازیارزان -1

 سازیمقاوم -9
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  سازیعیسر -4

 سازیقیعا -3

 سازیسبک -0

و  نیترسالم یطيمح ستیماده هم از نظر ز نیتوان خاطر نشان کرد که استفاده از امیلذا با توجه به موارد گفته شده  

توان از آن بهره می، راه در ساخت و ساز نیتریو اقتصاد نیترمطمئن، نیترعیشد و هم به عنوا سربامیبتن  ديروش تول نیبهتر

ملات  ای مانيس ريادغام شده در خم ای جادی( ایهاکف )حباب یداریبه پا یاست توجه کاف لازمنوع بتن  نیا ديلذا در تول. برد

 . گردد زيحجم و افت سطح بتن پره کاهش رينظ یگردد تا از مشکلات

 

 مراجع
زلزله و  یاولين همایش بين الملل، بالا یهابا قابليت ییا فوم بتن به عنوان مصالح یاز نوع کف یبتن سبک اسفنج یمعرف. م، یاميص ]1[

 . 14۸3مهر، دانشگاه قم، یو مهندس یدانشکده فن، ساختمان سازیسبک

 . 1427، رانیا یصنعت قاتيموسسه استاندارد و تحق، هایژگیو -سبک  یبلوك بتن، نرایا 1303استاندارد  ]9[

و سبک  نیبه عنوان مصالح نو یو کاربرد بتن سبک کف دينحوه تول. ا، گلوب یسيع.، ح. م، یمهران.، ف، ینیعابد.، ع، اسدپور.، ف، اسدپور ]4[

 . عمران یدر مهندس نینو یهامصالح و سازه یکنفرانس مل نيدوم، ساختمان یحرارت یکار قیو عا بندیبيدر ش

 . صنعت دانشگاه، یو توسعه اقتصاد شهر یمعمار، عمران یالملل نيکنفرانس ب نياول، یکفبتن سبک . ا، یتقو.، ح. م، رپوريش ]3[

مرکز ، یکاربرد و ظوابط بتن کف، اجرا، ديتول یراهنما. ج، یسبحان.، ر، یقاسم.، ا، اریماز.، ع، یديپورخورش.، ط، زکاريپره.، ع، یباقر ]0[

 . 1424چاپ اول  یمسکن و شهرساز، راه قاتيتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



, Architecture EngineeringCivil ational Congress on Intern.th7 

and Urban Development  /  08-10 March 2021,Tehran , Iran 

In cooperation with Shiraz University, maraghe University 

And University of Science and Technology of Iran 

 2 

 

Cellular Lightweight Concrete/ C.L.C. 

(Foam concrete) 

 
Hamed Rafati1*, Mohammad Ali Dashti Rahmatabadi2 

1- Master of Civil Engineering, Construction Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran. 

(Corresponding Author). 

Phone number: +989137704225 E-mail: hamedrafati71@gmail.com 

2- Assistant Professor of Civil Engineering, Islamic Azad University, Branch, Yazd, Iran. 

Phone number: +989131549691 E-mail: hamedrafat71@gmail.com 

 

Abstract 

Cellular Lightweight Concrete is of the new engineering materials that using it in the 

construction industry is increasing, thus, due to low heat transfer coefficient and a space 

filler, this concrete material as thermal insulation and grading with saving energy costs of 

buildings approach, is currently being considered by engineers and designers in the 

construction industry. Regarding the seismicity of the country and the need to decrease 

energy consumption, it is essential to study the potentials of using lightweight concrete in 

the construction industry. Foam concretes with a volumetric mass of about 400 kg/m3 to 

1700 kg/m3 can be produced. In this article, we review and summarize the studies done 

on the introduction, production, and construction materials of foam concrete. It is 

followed by the analysis of economic advantages and its application as a lightweight 

material in grading and thermal insulation of buildings. 

Keyword: Foam concrete, Lightweight concrete, Aerated concrete 
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