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2



:فهرست مطالب

معرفی مختصر شرکت وندیداد•

آشنایی با نانو بتن فوق سبک سازه ای و خواص آن•

ه ای موارد کاربرد و روشهای نوین بکارگیری نانو بتن فوق سبک ساز•

وندیداد

جمع بندی مزایای بکارگیری نانو بتن فوق سبک سازه ای•

موانع پیش روی گسترش کاربرد این محصول ویژه•
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معرفی

گردبا1384سالدروندیدادطرحمهندسیشرکت
ممتازالتحصیالنفارغازگروهیآمدنهم

تشرکایـنمدیریت.استشدهتأسیسدانشگاه ها
برمبنیخودپایدارتوسعهواهدافتحققجهت

بجلوخوش نامیپذیری،مسئولیتمداری،مشتری
عمرانیهایپروژهبهترهرچهانجامدراعتماد
طیوندیدادشرکت.نمایدمیکوششهمواره

هایبتنتولیدعرصهدرفعالیتمتمادیسال های
اببناییزیروعمرانیهایپروژهدرمشارکتوخاص

بهااتکباونوینهایفناوریومحصوالتازاستفاده
چشمگیریدستاوردهایموجود،امکاناتونودانش

راستاایندر.استداشتهنوینصنایعزمینهدر
رایببنیاندانششرکتاینتوسعهوتحقیقمرکز
کسببهموفقکشوربتنصنعتدرباراولین

سبکوقفبتننانوتولیدزمینهدرنظیربیافتخارات
نبیمعتبرمراجعتأییداتکهاست،شدهایسازه

یمملیصنعتایندرعظیمتحولازحاکیالمللی
.باشد
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نانو بتن فوق سبک سازه ای

𝒌𝒈 مخصوصوزندارایسبکفوقبتننوعاین
𝒎𝟑1250تا

 𝒌𝒈
𝒎𝟑1550ازآنهافشاریمقاومتو 𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐200تا 𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐500

تنبسایرومعمولیهایبتنبامقایسهدرمشخصاتیچنین.است
.استفردبهمنحصرکامالًسبکهای

هاآنکاهشبرایتالشکهاستضعفینقاطدارایمعمولیبتن
نبودپایین.استشدهخاصهایبتنساختدرنوآوریبهمنجر

ساختبرایفوالدبامقایسهدرمعمولیبتنوزنبهمقاومتنسبت
مشکلیکعنوانبههابرجوهاپلمانندبزرگهایسازه

مرتبهبلندهایسازهدرهمچنین.شودمیمطرحاقتصادی
وثقلینیروهایکاهشبهمنجرایسازهسبکبتنازاستفاده
ریچشمگیصورتبهتواندمیامراینکهگرددمیزلزلهنیروهای

.گرددمنجرفلزیاسکلتوزنکاهشبه
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مجموعه سپهر بتن وندیداد

وخاصبتن هایوسازه ایسبکفوقبتنانحصاریتولید•
شدهبسته بندیخشک

شدهبسته بندیوآمادهبتنمکعبمتر170000تولیدظرفیت•
وحاالتبرایواختالططرحمتفاوتانواعبابتنتولید•

رفرماکاخواستبامتناسبمتنوعنیازهایومختلفکاربردهای
(سبکبتن هایوباالمقاومتبتن)پروژهو

مانندخاصبتن هایانواعتولید•
((SLWC, SCC, RCC, HSC, HPC

ردهتاآمادهبتنمحصولبرایایراناستانداردنشاندارای•
C50مقاومتی

خشک،وترسیستمدوباآمادهبتنتولیدخطدودارای•
کارآمدومجهزبتنآزمایشگاهدارای

هایطرحوابعاددربتنیساختهپیشقطعاتانواعتولید•
.فیتکیودوامبردنباالجهتفناورینانوازاستفادهبامختلف
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مجموعه سپهر بتن وندیداد
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مقایسه بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه ایبتن فوق سبک سازه ای

نوع بتنرديف
مخصوصمحدوده وزن 

ton/m3

محدوده مقاومت فشاري

kg/cm2

کششیمحدوده مقاومت 

kg/cm2

8-20015-2/30350-2/40بتن هاي معمولی1

2
نونافناوري اي با سازهبتن فوق سبک 

(ونديدادشرکت )
1/55-1/25500-20017-8
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درصد کاهش بار مردهبتن فوق سبک سازه ای

درصد کاهش بار مرده

بتن سبک بتن معمولی

بار مرده سقفنوع سقف
(kg/m2)

وزن بتن سقف
(kg/m2)

وزن بتن سقف
(kg/m2)

بار مرده سقف
(kg/m2)

32% 175 160 240 258 کامپوزیت

34% 150 140 220 230 عرشه فوالدی

32% 255 240 360 375 دال بتنی

33% 200 185 285 300 تیرچه بلوک
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انواع محصوالت

نانو بتن فوق سبک سازه ای

بتن توانمند قطعات پیش ساخته بتنی

بتن خشک بسته بندی

بتن مقاومت باال ایبتن خودتراکم و نانو بتن خودتراکم سازه

10سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای



بتن خشک بسته بندی

(زمانیفاصلهدقیقه30ازبیش)طوالنیفواصلدرآمادهبتننقلوحمل
وبرورجدیمشکالتباراآمادهبتنازاستفادهکهاستمشکالتیازهمواره

بادارندکمیبسیارحجماغلبکههاستونریزیبتنهمچنین.نمایدمی
اینزیریبتنوشودمیروبروآمادههایبتنازاستفادهبرایمالکینمقاومت

نایدراست،مطلوبکیفیتفاقدودستیصورتبهعموماً هاسازهقبیل
درخاصاختالططرحباهایبتنالخصوصعلیهابتناغلبخصوص
دارد،قرارصنعتیهایشهرکدربیشتروشهرازخارجکههاییکارخانه

تنبحملمصرف،هایمحلتاطوالنیحملفاصلهبنابراینمی گردد،تولید
هایسنگدانهآبجذبطرفیاز.نمایدمیمشکلدچاررا(تربتن)آماده
نیزوتاهکفواصلدرحمللذابوده،متغییربسیارخاصهایبتندررفتهبکار

یناازاستفادهشدهسببکهدارد،راخودخاصمشکالتهابتننوعایندر
ختالطاطرحرعایتهمچنین.روبروگرددمتعددیکیفیمشکالتهابتننوع

یباالیاهمیتازمذکورهایبتنهایافزودنیوسنگدانهوسیمانمناسب
رد.دهدمیقرارتأثیرتحترابتندوامونهاییمقاومتاست،کهبرخوردار

نظارتتحتخشکصورتبهکارخانهدربتنمصالحکلیهطرح،این
ازارغفسپس.گرددمیبندیبستهومخلوطکیفیت،کنترلکارشناسان

ی،اعالمدستورالعملمطابقوگردیدهحملمصرفمحلبهمحصولفاصله،
.گیردمیقرارمصرفموردبالفاصلهوشدهمخلوطآببا

بتن خشک بسته بندی

سنگدانه خشکافزودنی سیمان

کیلوگرمی1000و 200، 100، 50، 25

.آب و افزودنی تر در محل پروژه به اختالط خشک اضافه شده و بتن ساخته می شود

افزودنی تر آب
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مهم ترین دستاورد و نوآوری اختراعنوآوری اختراع

مشکالت اصلی

تنواکنش سیمان با آب و یا رطوبت مصالح و آغاز گیرش ب

گیرش بتن در زمان حمل و نقل تا محل مصرف 

عدم کنترل کیفیت های مناسب در محل پروژه

مهم ترین دستاور اختراع

حذف واکنش سیمان با آب با حذف آب از اختالط

حذف گیرش بتن در طول مسیر حمل با حذف آب 

ارخانهکنترل کیفیت تضمینی در واحد کنترل کیفیت ک
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انبهبود مشکالت صنعت ساختم

بتن خشک بسته بندی وندیدادرفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایایردیف

1
یکی از عمده ترین مشکالت سازه ها بخصوص در هنگام زلزله ستونهای بتنی است که فاقد کیفیت مطلوب بوده که عمدتاً و به

کور راصورت دستی بتن ریزی انجام گرفته است، این طرح با تضمین کیفیت مقاومت بتن در بسته بندی های خشک آماده، مشکل مذ
کامالً برطرف می نماید

و همچنین نقاط( صادرات محصوالت)طرح اختالط دقیق بتن بسته بندی باعث قابل مصرف شدن در کلیه پروژه های داخلی و خارجی 2
روستایی دور از دسترس، صرف نظر از فاصله تا محل تولید می گردد

گرددامکان تولید بتن های خاص با کاربردهای متنوع به صورت خشک بسته بندی شده و با اطمینان کامل از کیفیت نهایی میسر می3

با توجه به حذف وزن آب در اختالط بتن آماده، لذا حمل و نقل آن هزینه کمتری خواهد داشت4

عدم دخالت مصرف کننده در طرح اختالط بتن و اطمینان از کیفیت محصول نهایی یکی دیگر از موارد دارای اهمیت است5

مقاومت سازه ای با توجه به کنترل های متعدد در کارخانه قابل تضمین خواهد بود6

کاربری ساده و تنها اضافه کردن آب به محصول طبق دستورالعمل از دیگر مزایای این طرح می باشد7
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انبهبود مشکالت صنعت ساختم

رفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایای بتن خشک بسته بندی وندیدادردیف

افزایش مقاومت و کیفیت بتن با حذف فاصله حمل بتن آماده تا محل مصرف حاصل می گردد8

کاهش هزینه حمل و نقل با حذف تراک میکسر میسر می گردد9

جلوگیری از پرت بتن در تخمین بتن آخر کار، از دیگر مزایای این طرح است10

یری شوداین طرح می تواند به منظور صنعتی سازی هر چه بیشتر فرایند ساخت و ساز بخصوص در نواحی روستایی بکارگ11

وداین طرح می تواند به منظور صنعتی سازی در استفاده از مصالح نوین از قبیل بتن سبک سازه ای بکارگیری ش12
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سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای

خترعینماختیاردرکه)سازه ایپرمقاومتسبکبتننیزوبازاردرموجودنوردشدهگرمناودانیازترکیبیحاضرطرح
موردعیفرتیرهاینقشناودانی،مقاطعطرحایندر.می باشنددهندهتشکیلاصلیاجزایبعنوان(می باشدحاضرطرح

فرعیتیرهای،ناودانیمقاطعپشتبهپشتگرفتنقرارهمکنارباکهترتیباینبه.می نمایدایفارااسکلتدراستفاده
Iبیجانبندیقالبنقشهاناودانیاینساخت،زماندردرضمن.شدخواهدتامینسقفصلبیتوآمدهبوجودشکل

وخمشیایلنگرهفوالدیناودانیترکیبباایسازهپرمقاومتسبکبتنطرح،ایندر.دارندنیزراساختهپیشقطعات
کاهشثباعنهایتدرکهاستآنپائینوزنحالعیندروباالمقاومتبتن،اینخصوصیاتاز.می کنندتحملرابرشی

ستفادها(نبشی)برشگیرهاازنیزآهنبابتنهمزمانعملکردوسقفیگپارچگیجهت.شدخواهدزلزلهازواردهبارهای
ثباعوشدهساختهمش،صورتبهکههستندحرارتیمیلگردهاییدارندقرارسقفرویکهمیلگردهایی.شودمی

این. شودمیبتنخوردنترکمانعهاناودانیبهدادنجوشباوشودمیکامپوزیتسقفبادرگیریوبتنیکپارچگی
کنترلمهندساننظارتتحتوطراحینیاز،مورددهانه هایطولبرایکارخانه،محلدرساختهپیشبصورتسقف

یاوجوشیاتصاالتانواعباجرثقیلحضوردرپروژه،محلبهحملوتولیدازپسآخردر.شدخواهدتولیدکیفیت
.باشدموثرربسیانیزسقفاینسازیصنعتیدرتواندمیاختراعاین.گرددمیمتصلسازهاصلیتیرهایبهمکانیکی
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سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای

جزئیات آرماتور و گل میخ

نحوه استقرار و اتصال به 
جزئیات مقطع بتنتیرهای اصلی

جزئیات مقطع

برای اولین بار در 
ایران و جهان
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نمونه آزمایشگاهیسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای
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نمونه آزمایشگاهیسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای
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سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ایرفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایایردیف

.کاهش وزن بار مرده ساختمان بواسطه استفاده از بتن سبک سازه ای1

(کیلوگرم در مترمربع... با وزن )نسبت به سایر سقف ها ( بار مرده ساختمان)کاهش وزن سقف 2

.کاهش وزن مصالح اسکلت بواسطه کاهش بار مرده ساختمان3

وزن کاهش)فونداسیون به دلیل کاهش بار وارد شده به فونداسیون از سوی سازه ( بتن، فوالد و میلگرد) کاهش ضخامت و مصالح مصرفی 4
(ساختمان

.کاهش ابعاد المانهای سازه و افزایش فضای مفید ساختمانها5

قف، افزایش سرعت عملیات اجرایی، کاهش هزینه اجرایی سقف ها و کاهش نیروی کارگر به سبب حذف مراحل تیرریزی فرعی، آماده سازی س6
.آرماتوربندی سقف و بتن ریزی

.کاهش هزینه تمام شده ساختمان بواسطه کاهش آهن آالت مصرفی و هزینه های اجرایی7

بهبود مشکالتسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای
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سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ایرفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایایردیف

...کاربری گسترده این نوع سقف ها در تمام ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاری، پارکینگ و 8

کاهش ارتفاع کل سازه ها به دلیل کاهش ضخامت سقف9

عدم تاثیر شرایط آب و هوایی در زمان اجرای اسکلت10

قابلیت طراحی و اجرای سقفها در هر طول دلخواه11

.کاهش ابعاد المانهای سازه و افزایش فضای مفید ساختمانها12

قابلیت پیش بینی لوله گذاری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بدلیل ساخت در کارخانه13

کنترل کیفی باال به سبب تولید قطعات پیش ساخته در کارخانه و اطمینان از کیفیت محصول نهایی14

بهبود مشکالتسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای

20



سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ایرفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایایردیف

کاربری ساده و ایمن و استفاده از نیروی کارگری کمتر و حذف هزینه های باالسری مربوط15

مالی و و کاهش خسارت( کاهش نیروی زلزله وارد شده به ساختمان)بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله به دلیل کاهش وزن سقف و ساختمان 16
جانی ناشی از خرابی زلزله

سهولت حمل و نقل و جابجایی سقف پیش ساخته به دلیل وزن پایین آن17

بتی داشته سقف های مرکب ضمن دارا بودن مقاومت بسیار مناسب در مقابل زلزله می تواند در حفظ تعادل ساختمان و یکپارچگی آن نیز اثر مث18
باشند

عایق حرارتی با جایگزینی بتن سبک پر مقاومت سازه ای بجای بتن معمولی در سقف کامپوزیت عالوه بر اثر کاهنده بار سازه ای، از خصوصیت19
و صوتی آن نیز استفاده می شود

ای با توجه به کنترلهای متعدد در کارخانه قابل تضمین خواهد بود¬مقاومت سازه20

کاهش هزینه حمل و نقل با حذف تراک میکسر میسر می گردد21

بهبود مشکالتسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای
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سقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ایرفع مشکالت در صنعت ساختمان و مزایایردیف

جلوگیری از پرت بتن سقف در تخمین بتن آخر کار، از دیگر مزایای این طرح است21

داین طرح می تواند به منظور صنعتی سازی هر چه بیشتر فرایند ساخت و ساز بخصوص در کاربرد سقف کامپوزیت بکارگیری شو22

باشد و این طرح می تواند به منظور صنعتی سازی هر چه بیشتر فرایند ساخت و ساز بخصوص در پروژه هایی که زمان و هزینه اجرا در اولویت23
نواحی که به شدت زلزله خیز هستند،  بکارگیری شود

بک سازه ای این طرح می تواند به منظور صنعتی سازی هر چه بیشتر فرآیند ساخت و ساز بخصوص در استفاده از مصالح نوین از قبیل بتن س24
بکارگیری شود

بهبود مشکالتسقف کامپوزیت پیش ساخته سبک سازه ای

22



نانو بتن سبک مقاومت باال

ارسال به کشور مالزی به صورت 
خشک بسته بندی شده

تن در 1.85وزن مخصوص 
مترمکعب

مگاپاسکال70مقاومت 

( مالزی)تراورس سبک بتنی 

برای اولین بار در 
ایران و جهان

23



قطعات پیش ساخته سبک

تن در 1.45وزن مخصوص 
مترمکعب

مگاپاسکال30مقاومت 

تایل بتنی اکسپوز

24



قطعات پیش ساخته سبک

تن در 1.45وزن مخصوص 
مترمکعب

مگاپاسکال30مقاومت 

تایل بتنی اکسپوز

25



650  𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐 تایل های نازک و سبک با مقاومت فشاری
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UHPCدریچه های فاضالب بتنی با فناوری نانو و مقاومت باال 
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مزایابتن فوق سبک سازه ای

سازهوزنکاهش•
زلزلهنیرویاثرکاهش•
ستونهاابعادکاهش•
آرماتوروبتنفوالد،مصرفکاهش•
حملهزینهکاهش•
فروشقابلومفیدفضایافزایش•
سوزیآتشبرابردرمقاومتافزایش•
معمولیبتنازکمترحرراتانتقالضریب•
معمولیبتنازبیشترصدا،کاهشضریب•
حمصالمصرفکاهشبهتوجهباساختسرعتافزایش•

منافع مستقیم

زیستمحیطآلودگیکاهش•
دپدافنموضوعصدماتبرابردرسازهمقاومتافزایش•

عاملغیر
ساختمانمفیدعمرافزایش•
زلزلهبرابردرسازهپذیریخطرریسککاهش•
سوزیآتشبرابردرسازهخطرپذیریریسککاهش•
حوادثبیمههایهزینهکاهش•
انرژیمصرفدربیشترجوییصرفه•
سیمانصنعتصادراتافزایشوسیمانمصرفکاهش•
ازخارجبهصادراتطریقازارزیهایدرآمدافزایش•

کشور

ملی( غیرمستقیم)منافع 

زلزلهنیروهایکاهشهمچنینوساختمانمردهبارکاهشبهتوجهباایسازهسبکهایبتنتکنولوژیازاستفادهاقتصادیمنظراز
ازهسشدهتمامهزینهکاهشدرکهشدخواهدمنجرمصرفیفوالدوریزیبتنحجمکاهشیاوفلزیاسکلتوزنکاهشبهنهایتاً
منابعاستفادهکاهشجهتبهکنندهمصرفبرایشدهتمامهزینهکاهشبرعالوهایسازهسبکبتنازهمچنین.استمؤثربسیار
:استشدهاشارهآنهابهاختصاربهذیلدرکهداشتخواهدبردررانیزراعمومیمنافعملی،

28



موانع پیش روی گسترش کاربرد نانو بتن فوق سبک سازه ای

عدم مهندسی ارزش پروژه هاعدم فرهنگ سازی موثر

کارفرمای غیر متخصص بروکراسی فراوان اداری

مافیای قدرت و ثروت

29



گالری تصاویر پروژه ها

30



بتن خشک بسته بندی

پروژه وحیدیه

یبتن خشک بسته بندی سبک سازه ا

%13: بتن 

%22: میلگرد 

%10: ریالی 

طبقه7

34*24ابعاد 

مترمربع5420

1.6: وزن 

25: مقاومت 
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پروژه وحیدیه بتن خشک بسته بندی
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پروژه وحیدیه

بتن خشک بسته بندی
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یپروژه طرح توسعه بیمارستان کسر

بتن خشک بسته بندی 
سبک سازه ای

بتن خشک بسته بندی
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پروژه روزنامه اطالعات ساختمان قدیمی

نانو بتن خود متراکم 
(SCC)خشک

بتن خشک بسته بندی
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(تات)پروژه ایران مال 

نی تولید صفحه زیرین بت
مسخت کننده سرامیک با

بتن مقاومت باال

مقاومت باال سازه ای: نوع بتن 
مترمربع1.200.000: مساحت پروژه 

هزار40: تعداد قطعه 
سانتی متر120*60: ابعاد قطعه 

میلیمتر46: ضخامت قطعه 
مگاپاسکال110: مقاومت فشاری 
%2کمتر از : جذب آب 

ماه2: زمان تحویل 
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رامیک بامتولید صفحه زیرین بتنی سخت کننده س(تات)پروژه ایران مال 

بتن مقاومت باال
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رامیک بامتولید صفحه زیرین بتنی سخت کننده س(تات)پروژه ایران مال 

بتن مقاومت باال
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رامیک بامتولید صفحه زیرین بتنی سخت کننده س(تات)پروژه ایران مال 

بتن مقاومت باال
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پروژه اطلس مال

خشک بسته بندی سبک سازه اینانو بتن 

بتن خشک بسته بندی

40



(آبادسعادت )بورس2شمارهپروژه ساختمان 

سبکSCCبتن خود تراکم 

بتن خودمتراکم

بتن اکسپوز
بتن مقاوم در برابر آتش

عدم نیاز به نازک کاری مجدد
41



پروژه فرودگاه همدان بتن خشک بسته بندی

SCCتراکم نانو بتن خشک خود 
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پروژه دانشگاه نراق بتن خشک بسته بندی

SCCتراکم نانو بتن خشک خود 
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(رودهن)پروژه اشنایدر  نانو بتن سبک سازه ای

ازه ایتیرچه پیش ساخته بتن فوق سبک س

44



پروژه بتن نمایی پارک بتن نمایی

بتن سبک نمایی در پارک
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پروژه میدانگاه بریانک

طرح چرمی HPCبتن توانمند 

بتن نمایی
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پروژه دارآباد

 HPCبتن توانمند 

بتن نمایی
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پروژه اداری تجاری پالیزی

یو شکل با شیار آب  HPCبتن توانمند 
چکان 

بتن نمایی
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مجوز ها و افتخارات
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مجوز ها و افتخارات

ت ثبت اختراع تولید بتن سبک با مقاوم
پروانه بهره برداریباال با استفاده از فناوری نوین

پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری

50



مجوز ها و افتخارات

ACIرتبه سوم جهانی مسابقات بتن سبک سازه ای (مرکز تحقیقات راه و مسکن)تائیدیه فنی محصول 
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مجوز ها و افتخارات
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مجوز ها و افتخارات
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سابقه و یا اختراع مشابه در ایران و جهان

در ایران

دی در رابطه با انواع مالت های بسته بن
اقداماتی صورت گرفته است

به بتن خشک بسته بندی در ایران تا
حال کار نشده است

وزنی و مقاومتیرده های به صورت خشک در سازه ای هدف از این اختراع، تولید بتن 
ه می باشد که در ایران سابقخاص جهت کاربرد در اسکلت و سازه ها بتن های و انواع 

ندارد

در جهان
ر بتن های خشک بسته بندی شده د
کشورهای پیشرفته دنیا تولید و

استفاده می گردد
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نمونه های خارجی
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بازدیدها
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بازدید ها از مجموعه سپهر بتن وندیداد

گروهی از متخصصین و 
سرمایه گذاران مالزی
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بازدید ها از مجموعه سپهر بتن وندیداد

و دانشجویان دانشگاه علم
صنعت ایران
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ندانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایرابازدید ها از مجموعه سپهر بتن وندیداد
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راه های ارتباط با 
مجموعه وندیداد

60



021-44282308-9: تلفن دفتر مرکزی

026-4308: تلفن کارخانه 

09128478112:ارتباط با مدیر تولید و مهندسی

www.vandidad-co.com:وب سایت 
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با سپاس از توجه شما


