
 فوم بتن چیست
 شود. فوم بتن نوعی بتن سبک است که با ترکیب سیمان، آب، فوم و بعضا ماسه و خاکستر بادی ساخته می

شود. فوم بتن به عنوان یک مصالحی  لفظ فوم بتن در واقع به یک گروت یا مالت دارای حباب اطالق می

درصد هوای عمدی است. این هوای عمدی بصورت مکانیکی به  02شود که حداقل دارای  سیمانی تعریف می

ر مترمکعب است کیلوگرم ب 0022تا  022مالت پالستیک وارد شده است. دانسیته خشک فوم بتن در حدود 

 مگاپاسکال است که قابلیت افزایش نیز دارد. 02تا  2.0ی آن نیز بین  روزه 02و مقاومت فشاری 
 

 
 

 ( و بتنAir Entrained Concreteهوادار) حجم هوای موجود در آن با بتنترکیبات و  فوم بتن به لحاظ

 2تا  0در حدود  هوادارمتفاوت است. میزان حباب هوای عمدی بتن  (Aerated Concrete) هوادهی شده

 حجم بتن است. درصد  00تا  01و میزان هوای بتن هوادهی شده نیز در حدود درصد 

 تاریخچه فوم بتن

این بتن ساخته شد.  0200استفاده از فوم بتن سابقه طوالنی مدتی دارد. فوم بتن برای اولیه بار در سال 

 در گذشته سال 02 طول در های حاصل شده بعنوان مصالح عاقکاری مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفتابتدا 

 فوم بتن از استفاده باعث بهتر کیفیت با زای کف عواملکشف  این نوع بتن و همچنین تولید تجهیزات زمینه

 .است شده تریبزرگ های مقیاس در

 تولید فوم بتن
از آب  معینی نت در داخل حجمازا یا سورفکت مواد شیمیایی کف مناسبی ازمیزان جهت تولید فوم بتن، 

شود. سپس کف تولید شده به  محلول از طریق ژنراتور به کفی پایدار تبدیل میو این حجم  شود میرقیق 

 شود.  مالت یا گروت سیمانی اضافه شده و منجر به ایجاد یک مخلوط سیمانی با دانسیته مورد نیاز می



کنترل شده نیز مورد و های سبک یا اصطالحا مصالح با مقاومت پایین  ها برای تولید پرکننده نتاکتفاین سور

 گیرند. استفاده قرار می

 گیرد: بطور کلی دو روش برای تولید فوم بتن مورد استفاده قرار می 

 و در واقع فوم همزمان اضافه  شود که با یک دستگاه مخصوص انجام می "درون خطی"تولید  روش

 شود می

  و فوم بصورت مجزا ساخته  گیرد برای مقادیر کم مورد استفاده قرار میکه  "پیش فوم"تولید روش

 شود می

 درون خطیروش تولید 

این با اضافه شدن فوم  سپس سیمان و بعضا ماسه به درون یک مخزن ریخته شده و ،در این روش تولید

های مخصوص و از پیش  با توجه به اینکه این پروسه تولید درون دستگاهشود.  مخلوط بطور کامل آمیخته می

ترهای تاثیرگذار در تولید بصورت مناسبی قابل کنترل است. با استفاده از این متد مشود پارا انجام میساخته 

 پذیرد: توان مقادیر باالیی فوم بتن تولید نمود. روش تولید درون خطی به دو صورت انجام می می

 شوند. : مصالح بصورت تر و میکس شده با آب وارد میکسر میسیستم درون خطی تر -0

 گردد. : مصالح بصورت خشک وارد میکسر شده و آب جداگانه اضافه میتم درون خطی خشکسیس -0

های مخصوص فوم بتن ساخته  روش درون خطی خشک با استفاده از دستگاهبه عمدتا  فوم بتن در ایران

 و آّب شود. بطور معمول نیز ماسه و سایر مواد مضاف در طرح وجود ندارد و مصالح اصلی همان سیمان می

 است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 روش تولید بصورت پیش فوم
در مسیر پمپ  ،شود و فومی که از پیش تولید شده در این روش مخلوط آماده با تراک میکسر وارد سایت می

مانند ترزیق گروت یا  کاز این متد جهت امور کوچشود.  و یا به درون تراک در حال چرخش اضافه می

 توان استفاده کرد.  پرکردن ترانشه می

 

 

 

 ی فوم بتن ترکیبات تشکیل دهنده
تر  ای کم ر است. عموما فوم بتنی که دارای دانسیتهه مقدار دانسیته مورد نیاز، متغیترکیبات فوم بتن بسته ب

اوقات موادی مانند خاکستر بادی یا  سیمان، آب و فوم است. گاهیرم بر مترمکعب باشد شامل کیلوگ 022از 

ماسه در مخلوط فوم بتن جهت دستیابی به  شود. پودر سنگ آهک نیز به عنوان افزودنی در طرح اضافه می

تر قابل  گینبرای حصول فوم بتن سن 0به  0تا  0 به 0شود. معموال نسبت  بکار برده می ی باالتر دانسیته

تری فیلر  توان از مقادیر بیش کیلوگرم بر مترمکعب می 0122. جهت افزایش دانسیته به بیش از کاربرد است

شود  و مقادیر متوسطی از ماسه استفاده نمود. جهت کاهش دانسیته نیز باید فیلر را کاهش داد. توصیه می

 تر نباشد. کیلوگرم بر مکعب کم 022کمینه دانسیته فوم بتن از 
 

 سی مصالح مورد استفاده در فوم بتنبرر
 سیمان: -1

های  توان از سیمان زوم میشود اما گاها در صورت ل معموال از سیمان پرتلند معمولی استفاده می

توان از ترکیب سیمان و  در تولید فوم بتن میسخت شونده و زودگیر کننده نیز استفاده نمود. زود



درصد خاکستر بادی 02درصد سیمان،  02بطور مثال ترکیب سایر مواد پرکننده نیز استفاده نمود. 

 کیلوگرم در هر مترمکعب است. 022تا  022درصد پودر سنگ. میزان مصالح سیمانی حدود  02و 

 ماسه:  -2

تر باشد. استفاده از  متر بزرگ میلی 1آن نباید از  ی ترین دانه در صورت استفاده از ماسه، سایز بزرگ

 شود. ، توصیه می21تا  02میکرون بین  022صد عبوری الک متر با در میلی 0ماسه تا 

 ترکیبات پوزوالنی: -3

توان بطور وسیع در تولید فوم بتن استفاده  از مواد سیمانی تکمیلی مانند خاکستر بادی و سرباره می

توان  درصد باشد. سرباره را نیز می 02تا  02تواند بین  مقدار خاکستر بادی مورد استفاده مینمود. 

توان مقادیر سیمان را کاهش داد و  درصد استفاده نمود. با استفاده از این ترکیبات می 12تا  02

نظور درصد وزنی سیمان به م 02توان بمقدار حدود  طرح را اقتصادی کرد. میکروسیلیس را نیز می

 افزایش مقاومت نهایی فوم بتن اضافه نمود. 

 :فوم -0

محصوالت  که هستند موادهایی ترین رایج مصنوعی های و سورفکتانت شده هیدرولیز های پروتئین

تر  معموال به سهولت تولید شده و ارزانزای مصنوعی  د. عوامل فومشو می ساخته ها آن پایه بر زا فوم

تر  زای پایه پروتئین گران توان برای مدت طوالنی انبارش کرد. مواد فوم . این عوامل را میدهستن

باشد: فوم خیس و فوم  به دو شکل می تولیدیاما باعث حصول مقاومت باالتری میشوند. فوم  است

لوگرم بر مترمکعب برای تولید فوم بتن توصیه کی 022تر از  ی کم خشک. فوم خیس با دانسیته

فوم خشک بطور طبیعی پایدار های این نوع فوم بزرگ و شکننده است.  گردد. ساختار حباب نمی

به وسیله کمپرسور هوا تحت فشار به داخل محفظه اختالط وارد زا  است. محلولی از آب و عامل فوم

تر از فوم خیس است. در واقع  های هوای کوچک شود. در این حالت فوم حاصله دارای حباب می

 اند.  متر که بصورت مرتب و مساوی در سراسر ساختار پخش شده میلی 0ذراتی کوچکتر از 
 

 مشخصات فوم بتن
 فاکتورهای زیر دارد: مشخصات فوم بتن بستگی به

 حجم فوم وارده 

 میزان سیمان طرح 

 وجود یا عدم وجود پرکننده 

 فوم بتن سن 

 .دارد فوم بتن خواص روی بر کمی بسیار تأثیر سیمان مقدار و فوم برخالف سیمانبه  آب ظاهرا نسبت

 گیرد: در ادامه خواص فوم بتن در حالت تر و سخت شده به شرح زیر مورد بررسی قرار می

 

 
 



 بتن ترخواص فوم 
باشد )حدود شبیه بتن خود متراکم(. دقیقا مشابه  کارایی فوم بتن بسیار باالست و دارای اسالمپ فلو می

آن را برای بسیاری از کاربردها حالتی که در بتن از فوق روان کننده استفاده شده باشد. این ویژگی فوم بتن 

روپیک است. بدین معنا که با اعمال نیروی فوم بتن در حالت تر دارای خاصیت تیکسوت ناسب کرده است.م

ی درصد باالی حباب هوا بسیار ناچیز است.  شود. احتمال آب انداختگی در این بتن به واسطه برشی روان می

و پخش شدن بتن در سطوح بسیار  شدن پر هوا، انبساط دلیل به یابد، افزایش مخلوط دمای که هنگامی

شود. اگر میزان ماسه مورد استفاده )در صورت وجود ماسه در طرح( افزایش یابد و یا از ذرات  بهتر انجام می

یابد. همین امر ممکن است  درشت غیراستاندارد استفاده شود، احتمال وجود جداشدگی در طرح افزایش می

بهتر است در نوع پمپاژ ان حباب هوا و حجم مخلوط گردد. شکنی و در نتیجه کاهش میز منجر به حباب

و ریختن از ارتفاع باعث شکسته شدن  م فوم بتنکردن فوم بتن بسیار احتیاط شود چرا که پمپاژ متالط

ای جهت پمپاژ فوم بتن استفاده نمود و  های تقه شود. ازهمین رو نباید از پمپ های هوا می ساختار حباب

نوع مونو پمپ بدین منظور استفاده شود. همچنین شلنگ انتقال فوم بتن در انتهای  گردد از پیشنهاد می

 مسیر باید بر روی کف مورد نظر قرار گیرد و پر کردن بصورت پاششی انجام نشود.

 

 خواص فوم بتن سخت شده
یرها متغخواص فیزیکی فوم بتن به وضوح وابسته به دانسیته خشک آن است. جدول زیر این وابستگی بین 

 دهد. را بهتر نشان می

 

Dry 
Density Kg/m3 

Compressive 
Strength 
N/mm2 

Tensile 
Strength N/mm2 

Water 
Absorption Kg/m2 

400 0.5 - 1 0.05-0.1 75 

600 1-1.5 0.2-0.3 33 

800 1.5 -2 0.3-0.4 15 

1000 2.5 -3 0.4-0.6 7 

1200 4.5-5.5 0.6-1.1 5 

1400 6-8 0.8-1.2 5 

16 00 7.5-10 1-1.6 5 

 



شدگی ناشی  ( است. جمعw/m.kمتر بر کلوین )وات بر 2.0تا  2.0ضریب انتقال حرارتی فوم بتن معموال بین 

درصد است. این  2.0کیلوگرم بر مترمکعب حدود  022از خشک شدن برای فوم بتن با وزن مخصوص 

 0022یابد. بطور مثال برای فوم بتنی با وزن مخصوص  پارامتر با افزایش وزن مخصوص فوم بتن کاهش می

 تنش بار وارده، تأثیر تحت. گزارش شده است 2.20شدگی در حدود  کیلوگرم بر مترمکعب میزان جمع

فوم بتن  شود. می آن شکلتغییر باعث که گردد می وارد ساختار فوم بتن سخت شده داخل در یهیدرولیک

دهد. مشاهده شده  های ذوب و یخبندان از خود نشان می های ناشی سیکل مقاومت باالیی در مقابل تنش

درجه سانتیگراد بدون هیچ نشانی از تخریب و  01تا  -02ی دمایی  است فوم بتن در نواحی دارای بازه

 صدمات پابرجاست. 

 

 بتن فوم کاربردموارد 
 :نمود اشاره زیر موارد به توان می بتن فوم هایکاربرد جمله از

 سقف بندی شیب اجرای 

 سبک بسیار وزن با باربر غیر های بلوک 

  یکپارچه صورت به دیوارها اجرای 

 ها تونل یا وها  فاضالب شده ایجاد های حفره نمودن پر 

 ها راه مناسب زیرسازی اجرای 

 ساختمان طبقات سازی کف اجرای 

 مسیرها زیرسازی اجرای 

 بتنمزایای فوم 

 عدم نیاز به تراکم 

 کاهش وزن مرده کفسازی به واسطه سبک بودن 

  فوم بتن در حالت تر دارای حالت روانی است، این ویژگی منجر به پر شدن کامل حفرات و سطوح

 شود می

  ویژگی عالی در پخش یکنواخت بار به دلیل ساختار فوم بتن 

 توجه قابل جانبی بارهای عدم تحمیل 

  دارای ویژگی جذب آب 

 قابلیت ساخت، کنترل و اعمال آسان 

 های ذوب و یخبندان مقاومت باال در برابر سیکل 

 مقاومت در برابر آتش 

 عایق حرارتی 

 سرعت باالی اجرا و اجرای بی خطر 



 مقرون بصرفه و نگهداری کم 

 طبقات به اولیه مواد حمل عدم 
 

 معایب فوم بتن

  گردد باعث حساسیت باالی فوم بتن میوجود آب در مواد مخلوط شده 

 تر نسبت به بتن معمولی زمان میکس طوالنی 

  شدگی باال جمعاحتمال وقع 

 های ناشی از انقباض ظهور ترک 

 مقاومت مکانیکی پایین 

  مدت زمان زیاد جهت کسب مقاومت 

 خشک شدن دیرتر 


