
 و ویژگی های آن یبتن نمای

و ساختمان  یبتنهای اخیر، نماهای ترین مصالح ساختمانی است. در سال یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد بتن

ر ایاالت متحده، اند. ده خاطر مقاومت، طراحی زیبا و تداوم پذیری، محبوبیت زیادی داشته های نما بنتی، ب

 در حال رشد است. ی،بتنها و خانه های محبوبیت ساختمان 

 بتن ی از جنسساختمان

دارند. چون یکی از مصالح رایجی است که به لحاظ ساختاری،  بتنها در خود تقریبا تمام خانه ها و ساختمان 

)پی ریزی ساختمان(،  های ساختمانی مثل: فوندانسیوندر کل برای المان  بتنقوی و مقاوم است. ساختار 

 بتنهای اخیر در سال  گیرد.هن ها و دال سقف ها، مورد استفاده قرار می تیرآ ی،بتنهای دیوار باربر، ستون 

 ن است. ه خاطر استحکام یا مقاومت آرواج زیادی داشته است که به نظر بیشتر ب

های نامرغوب دارد که دوام زیادی نیاوردند. اری در تاریخ خود نمونه های فراوانی از ساختمان ها و سازه معم

کنیم. اختمان چقدر اهمیت دارد، شروع می پذیری سکه استقامت و تداوم  بردن به اینی را با پ ما بررسی خود

توانید در معماری انجام ترین چیزی که شما می پذیرکه تداوم  بر این باوریمبه عنوان یک معمار، همیشه 

 اختمان هایی با دوام است. دهید، ساختن س

 چیست؟ یبتن ینما

یااا نقشااه پاایو ماای رونااد، مااا جااایی کااه مااردم بااه ساامت تااداوم پااذیری و اسااتحکام در طاار   ناز آ

دنیااا در حااال ی در کاال بتناابیناایم. نماهااای ی بیشااتر و بیشااتری ماای بتناا  هااایساااختمان 

ساازی سااختمان  رساد در واورت تاداوم تبادیل باه روج رایا  درافزایو است و باه نظار مای 

معارو  اسات جدیادترین محصاوالت وانعت سااختمان بتن نما که باه باتن اکسا وز نیاز  د.نشو

به شمار می آید که معموالً به واورت پانال هاای پایو سااخته بتنای در دساتر. هساتند. هار 

 چند این پانل ها یا قطعات نسبت به بتن واقعی وزن سبک تری دارد. 

 با بتن اکسپوز مدرن هایمان ساختنمای 

این پنل های بتنی شود. ی اکس وز با کاربردهای مختلف استفاده م بتنز ا ی مدرنبتنهای نمای ساختمان در 

به دلیل داشتن سطحی وا  و ویقلی در نماکاری ساختمان بسیار محبوبیت دارند. بتن اکس وز در دو نوع به 

 هم دارند: های زیادی با، تفاوت این دو نوع بتن از لحاظ ماهیتابتدا باید گفت که بازار عرضه می شود که در 



 یا بتن اجرا در محل پروژه درجا بتن 

و مراحل انجام کار از جمله تولید و بتن ریزی دست ندارد.  ماده ای یک ارچه است که ظاهری یکدرجا  بتن

 در محل پروژه انجام می شود. 

 

 ساخته پیش بتن

و قالب بتنی گفته می شود که در کارخانه ساخته می شود. در این روج از ریخته گری یا تایل های به قطعات 

 .استفاده می شود یا پانل ها برای تهیه قطعاتگیری 

 پیش ساخته یبتن نمای و اجرای پرداخت

 تاثیرگذار است از جمله: بتنی و فاکتورها وجود دارد که درحالت بتنهای از پرداختانواع مختلفی 

 بندی قالب نوع .1

 بتنستربندی قالب آ .2

 بتنمخلوط کردن  .3

 بندی شدهمصالح دانه .4

 هاافزودنی .5

 بتن سیلرهای .6

 جال داده شده بتن .7

 ی بتنهاقالب

کار باید در نظر  گذارد که شما در طول پیشبردبتن الگوهایی به جا می بندی و قالب، روی قالب گره های

 های تصنعی، استفاده کنید.خود در ایجاد الگوها و طر  ی کار نها برای برتربگیرید. شما می توانید از آ

 بتن قالب ستربندیآ

گیرد. مصالحی هستند که در کنار قالب بند برای ایجاد شکل ها، الگوها و بافت ها، قرار می  ،لبستربندهای قاآ

ن خرید یا آ کنندههای تولیدآنها را می توان از شرکت . بکنید کاری هر توانید می قالب ستربندهایآ با شما

 خودمان درست کنیم.



 بتن کردن مخلوط

ها هستند که و افزودنی شده  بندیچون این مخلوط های دانه  فاکتور بسیار مهمی است بتنمخلوط کردن 

ها به عنوان افزودنی شما می توانید از رنگ  د. برای مثالندهبتن درست کردن را تحت تاثیر قرار می هنر 

 استفاده کنید.

 سیلر بتن

رود. این کار ه کار می کاری تکمیل شود، ب طو  هستند یعنی زمانی که بتنسیلرها برای اس ری کردن روی س

به بیان بهتر، سیلر سخت کننده و محافظ سطو  کند. یر داده و خاویت ضد آبی ایجاد می را تغی بتنظاهر 

 بتنی می باشد.

 کردن صیقلی یا دهی جال

زحمت البته یختن، برای وا  و براق کردن سطو ، ساییده و ویقل دهید که را بعد از ر بتنتوانید شما می 

بتن می ولی حس و حال فوق العاده ای به  ،دارد و کمی هم پرهزینه است ی به همراهزیاد و گرد و خاک فراوان

 بخشد.

 ساختهپیش  بتن نمای هایپنل 

پنل های کوچکی برای مثال  .کاربرد دارد، ترده و متنوعی در نماهای ساختمان هاساخته به طور گسبتن پیو 

پنل  ها،حفاظ بالکن  باربر، ای بزرگ دیوارند، پنل هشومتصل می تحمل بار برای ساختمانی های که به قاب 

)مشبک( دکوراتیو برای ورودی رود و پنل ه کار می های عایق میانی که برای روکاری نمای بیرونی ساختمان ب

بندی و پرداخت سطح، بسیار ر شکل و قالب های بی شمار، ترکیب خاطه اخته بسپیو بتنهای نمای پنل  ها.

مزیت اقتصادی نیز توویه می شود چون باعث کاهو زمان  ها از لحاظه کارگیری این پنل محبوب هستند. ب

کارخانه  شوند زیرا این محصوالت معموال در یک محیطو تضمین کیفیت باالی ساختمان می  سازیساختمان 

 شوند.می نترل شده تولید ای ک

 ساختهپیش  بتن قوت و ضعف نقاط

سان یا همراه است که می تواند این کار را آسازی با هر روشی ساخته شود با فواید و مشکالتی ساختمان 

یا درحال ساختن یک که آ ساخته واقف هستیم. این پیو بتنبه نقاط ضف و نقاط قوت  پیچیده کند. ما کامالا 

 محافظ هستید، یا موانع بزرگراه یا حتی یک ساختمان اداری، مهم است بدانید که چه انتظاریدیوار کوچک 

 خواهید استفاده کنید(.ساخته دارید)هر کدام را برای چه کاری میپیو بتنمحصوالت  از



  ساخته پیش بتنمزایا و معایب 

کاگیری این محصوالت ه فواید زیادی در بساخته وجود دارد که  پیو بتنمختلفی از محصوالت  انواع بسیار

ی، قسمت اساخته را می توان در ساختن موانع جاده  پیو بتنبرای اهدا  متفاوت ساختمانی وجود دارد. 

های متفاوت استفاده کرد. برخی موارد نواع قالب ها در شکل ها و اندازه های مختلف ساختمان مثل دیوارها و ا

 از: گاه بود، عبارتندبرای کاری باید از آن آه پیو ساخت بتنکه هنگام بررسی 

 ساخته پیش بتن مزایای

وجود دارد. از  به ویژه نما سازیسازی، ساخته در ساختمانبتن پیو دالیل زیادی برای استفاده از محصوالت 

                                                         توان به موارد زیر اشاره کرد:پیو ساخته می  بتنمزایای شناخته شده و مهم 

 زمان در جوییصرفه (1

یا عمل آوردن  بتن بندی، ریختندهی، قالب و زمانی برای شکل ماده شده است،آن آچون موارد مورد استفاده 

 وقفه انجام شوند. پروژه ها با وجود آنها می توانند بی  ، بنابراینالزم نیست

 گییکپارچ( 2

یکسان ساخته شده اند، تقریبا  در یک کارخانه با استفاده از ترکیباتی بارها بتنهای که سازه  به دلیل این

 ساخته را حفظ کرد. ی پیو بتنهای ی بین سازه توان یک ارچگمی  راحت

 باکیفیت محصوالت( 3

بررسی می شود. ن کیفیت آو نظارت شده و ، کنترل پروژه ساخته قبل از رفتن به محل پیو یبتن محصوالت

که  خاطر اینه ی در کار نباشد. بشود که نقصحاول گرفته شود تا اطمینان  مدن باید زیر نظرفرایند به عمل آ

ه وجود آمده مقاوم تر و بادوام ریزی می شود، محصوالت بدر یک محیط کنترل شده قالب  بتناین شکل از 

 است. بتنتر از انواع دیگر 

   هزینه در جوییصرفه ( 4

روی یک پروژه و ارزان تر بودن نسبت به بسیاری  واسطه کاهو وقته تواند بمی ساخته پیو  بتناستفاده از 

 جویی در هزینه کمک کند.دیگر، به ورفه از مصالح ساختمانی 

 ساختهپیش  بتنمعایب 



 ساخته معایبی دارد که در زیر اشاره شده است:پیو  بتن

، ماشین های سنگین و پیشرفته ساختهپیو  بتنیک سازه از نمای ی نصب برا ی اولیه زیاد:سرمایه .1

ساخته عظیم باید  های ساختمانی پیوپروژه ی اولیه زیادی الزم دارد. یه ای الزم است که سرما

 ورفه الزم را تضمین کنند.

ساخته دور باشد که در این پیو  بتنممکن است مکان ساختمان از محل  موضوع حمل و نقل: .2

 بتنموارد، قطعات پیو ساخته باید با استفاده از تریلرها حمل شود. در بسیاری موارد هزینه پایین 

 شود.و نقل آن تالفی می  ساخته با هزینه حملپیو 

پیو ساخته الزم  بتنجایی ه ب نگهداری وحیح و اقدامات احتیاطی برای جا جایی:ه ب مشکالت جا .3

زدن به  سخت بتوان بدون ودمه و بزرگ هستند ساخته سنگین و پیو بتنقطعات  والااست. معم

های برجی یا ه جایی قطعات پیو ساخته، از جرثقیل ب برای جا کرد. غالباا یشانجاه بها، جا نآ

 شود. بل)دستی( استفاده می پرتا

 قیمت نمای بتنی

قیمت بتن اکس وز بر اسا. طر ، ابعاد و برای نمای ساختمان از معموال از بتن اکس وز استفاده می شود. 

روج نصب متغیر است. جهت اجرای نمای بتن اکس وز باید هزینه پنل بتن، مصالح و اجرت نصب را در نظر 

 گرفت. 

 کالم پایانی 

در کیفیت هنری و زیبایی شناختی. در  است مخصوواااستاندارد متفاوت  بتنبا  جهت اجرای نما معماری بتن

ه کار می رود. ب نمای بیرونی ساختمان سازی و هم تزیینهم برای ساختمان استانداردی است که  بتنواقع 

ن، ممکن است سطح وا  یا پرمنفذ داشته باشد. به لطف استفاده از ی مورد استفاده در آهابسته به افزودنی 

ن نیز این آمیزی آ ورد. قابلیت رنگه وجود آب  هر شکل و بافتیاز آن می توان خاک مخصوص در طول تولید، 

 ه خاطر رنگرا ب بتننها را داشته باشیم هرچند که بسیاری از مردم انواع رنگ های آ امکان را فراهم کرده تا

 ن می پسندند.طبیعی خاکستری آ


