




 

 شـده تأسيس دانشگاهها ممتاز التحصيالن فارغ از گروهي آمدن هم گرد با 1384 سال در ونديداد طرح مهندسي شرکت�

 خوش پذيري، مسئوليت مداري، مشتري بر مبنـي خود پايــدار توسعه و اهــداف تـحقق جهت شـرکت ايـن مديـريت .است

 .نمايدمي کوشش همواره عمراني هايپروژه بهتر هرچه انجام در اعتماد جلب و نامي

 با بنايي زير و عمراني هايپروژه در مشارکت و خاص هايبتن توليد عرصه در فعاليت متمادي سالهاي طي ونديداد شرکت  

 نوين صنايع زمينه در چشمگيري دستاوردهاي ،موجود امکانات و نو دانش به اتکا با و نوين هايفناوري و محصوالت از استفاده

 به موفق کشور بتن صنعت در بار اولين براي بنيان دانش شرکت اين (R&D) توسعه و تحقيق مرکز راستا اين در .است داشته

 از حاکي المللي بين معتبر مراجع تأييدات که است، شده  ايسازه سبک فوق بتن نانو توليد زمينه در نظير بي افتخارات کسب

 راستاي در همواره خود متخصصان تعهد و تجارب از گيريبهره با ونديداد شرکت .باشدمي ملي صنعت اين در عظيم تحول

   .نمايد مي تالش کارفرمايان رضايتمندي و خدمات بهترين ارائه

 

 ایمبدع و مبتکر توليد نانو بتن فوق سبک سازه

 های خاص آماده و بسته بندی شده در کشوراولين و تنهـاترين سازنده انحصاری بتن 
 



 نانو بتن فوق سبک سازه ای

𝑘𝑔 وزن مخصوص فوق سبک داراي  اين نوع بتن 
𝑚3  1250 تا𝑘𝑔

𝑚3  1550 و مقاومت فشاري آنها از𝑘𝑔
𝑐𝑚2  200   تا𝑘𝑔

𝑐𝑚2  500  
 

 .چنين مشخصاتي در مقايسه با بتن هاي معمولي و ساير بتن هاي سبک کامالً منحصر به فرد است. است
 

پايين بودن نسبت . بتن معمولي داراي نقاط ضعفي است که تالش براي کاهش آنها منجر به نوآوري در ساخت بتن هاي خاص شده است

مقاومت به وزن بتن معمولي در مقايسه با فوالد براي ساخت سازه هاي بزرگ مانند پل ها و برج ها به عنوان يک مشکل اقتصادي مطرح 

همچنين در سازه هاي بلند مرتبه استفاده از بتن سبک سازه اي منجر به کاهش نيروهاي ثقلي و نيروهاي زلزله مي گردد که اين . مي شود

 امر مي تواند به صورت چشمگيري به کاهش  وزن اسکلت فلزي منجر گردد

 



 ورزشگاه کلوزيم معبد پانتئون

( تن 7500وزن ) 1919کشتي سلما   

 

 و پانتئون معبد احداث در روميان .گرددمي بر باستان روم به وزن سبک مصالح و سبک بتن کاربرد مورد در تاريخي هايگزارش اولين

 فرآوري و مصنوعي هايسبکدانه توليد از پس سبک بتن کاربرد.اندکرده استفاده است سبک مصالح نوعي که پوميس از کلوزيوم ورزشگاه

 متنوعي هاي سازه و ها کشتي ها، پل ، ها ساختمان از بسياري در بتن نوع اين تاکنون و شد جديدي مرحله وارد بيستم قرن اوايل در شده

  .است رفته کار به



 ساختمان هتل پارک پالز در سنت لوئيز

 در واشنگتن Dullesفرودگاه 

 در فرودگاه نيويورک TWAترمينال 



 1966-67در سال  Roxburghبرای مجلس شهر  Roxburgh اداری ساختمان  Peraltaکشتي 

  کشتي .رفت کار به کشتي ساخت براي فوالدي ورق به دسترسي محدوديت دليل به اول جهاني جنگ هنگام در مصنوعي هايسبکدانه

Atlantus کشتي 1919 سال در .افتاد آب به 1918 سال اواخر در شد، ساخته سبکدانه بتن با که تن 3000 وزن به Selma تن 7500 وزن به 

 متعددي شناور مخازن و هاکشتي 1922 سال تا سپس و اول جهاني جنگ پايان تا .شد انداخته آب به و ساخته بتن نوع همين با متر 132 طول و

 .بود شناور اخير سالهاي تا Peralta آنها از يکي که شد ساخته



 1974و برج مخابراتي  سال  Guysبرج بيمارستان 

 CanaryWharfساختمان 

   Redhillدر   East Surryروزنامه ساختمان 



 نوع بتن رديف
 مخصوصمحدوده وزن 

 ton/m3 

 محدوده مقاومت فشاري

kg/cm2 

 کششیمحدوده مقاومت 

kg/cm2 

 8ـ 15 200ـ 450 2/30-2/40 بتن هاي معمولي 1

2 
 نانوفناوري اي با  سازهبتن فوق سبک 

 (شرکت ونديداد)
 4ـ  8   200ـ 500 1/20 -1/55

 مقایسه بتن معمولی و بتن فوق سبک سازه ای

 



 درصد کاهش بار مرده

 درصد کاهش بار مرده

 بتن معمولي بتن سبک

 بار مرده سقف نوع سقف
(kg/m2) 

وزن بتن سقف   
(kg/m2) 

وزن بتن 
 سقف

(kg/m2) 

 بار مرده سقف
(kg/m2) 

32%  کامپوزيت 258 240 160 175 

34%  عرشه فوالدي 230 220 140 150 

32%  دال بتني 375 360 240 255 

33%  تیرچه بلوک 300 285 185 200 



NSLWC (Nano structural lightweight concrete)  

 کاهش به نهايتاً زلزله نيروهاي کاهش همچنين و ساختمان مرده بار کاهش به توجه با اي سازه سبک هاي بتن تکنولوژي از استفاده اقتصادي منظر از

 بتن از همچنين .است مؤثر بسيار سازه شده تمام هزينه کاهش در که شد خواهد منجر مصرفي فوالد و ريزي بتن حجم کاهش يا و فلزي اسکلت وزن

 در که داشت خواهد بر در را نيز را عمومي منافع ملي، منابع استفاده کاهش جهت به کننده مصرف براي شده تمام هزينه کاهش بر عالوه اي سازه سبک

 :است شده اشاره آنها به اختصار به ذيل

 
 کاهش وزن سازه•
 کاهش اثر نیروي زلزله•
 کاهش ابعاد ستونها  •
 آرماتورکاهش مصرف فوالد، بتن و •
 کاهش هزينه حمل•
 افزايش فضاي مفید و قابل فروش•
 افزايش مقاومت در برابر آتش سوزي•
 ضريب انتقال حررات کمتر از بتن معمولي•
 ضريب کاهش صدا، بیشتر از بتن معمولي•
 افزايش سرعت ساخت با توجه به کاهش مصرف مصالح•
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 کاهش آلودگي محیط زيست•
افزايش مقاومت سازه در برابر صدمات موضوع پدافند غیر •

 عامل
 افزايش عمر مفید ساختمان•
 کاهش ريسک خطر پذيري سازه در برابر زلزله•
 کاهش ريسک خطرپذيري سازه در برابر آتش سوزي•
 کاهش هزينه هاي بیمه حوادث•
 صرفه جويي بیشتر در مصرف انرژي•
 کاهش مصرف سیمان و افزايش صادرات صنعت سیمان•
افزايش درآمد هاي ارزي از طريق صادرات به خارج از  •

 کشور
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 سایر محصوالت و خدمات

   واحـدهاي تجهيـز با همچنين و تحقيقاتـي و آزمايشگاهـي ارزنـده تجـارب بر تکيه با ونديـداد بنيان دانش شـرکت

 تهيه طراحي، مشاوره، آماده (ونديداد بتن سپهر) خاص هاي بتن ساخت کارخانه اندازي راه و (تست شرکت) آزمايشگاهي

 :باشد مي ذيل هاي فصل سر اجراي و توليد متريال،

Nano Structural Lightweight Concrete (NSLWC) ای سازه سبک فوق بتن: 

𝑘𝑔 مقاومت محدوده و مکعب متر هر بر تن 1.55 تا 1.25 مخصوص وزن محدوده با اي سازه سبک فوق بتن
𝑐𝑚2   200 تا 𝑘𝑔

𝑐𝑚2  500 

 .گردد مي سازه شده تمام هزينه کاهش به منجر زلزله نيروي برابر در سازه مقاومت افزايش و ها سازه مرده بار وزن کاهش بر عالوه

 

 :ای سازه غیر سبک بتن

𝑘𝑔 از کمتر) اي سازه يرغ هاي مقاومت و مکعب متر هر بر تن1.30 تا0.80 مخصوص وزن محدوده با اي سازه غير سبک هاي بتن انواع
𝑐𝑚2  170( 

 .گيرد مي قرار استفاده مورد اي سازه غير ساخته پيش قطعات نيز و ها پرکننده باربر غير ديوارهاي در استفاده جهت

 

 

 Lightweight Concrete (LWC) 



 :باال مقاومت بتن

 بتن در معمول هاي مقاومت از استفاده و گردند مي طراحي باال مقاومت با هايي بتن اساس بر پيچيده هاي سازه و ساخت نوين روشهاي دنيا در امروزه

𝑘𝑔 از باال مقاومت هاي بتن توليد در شرکت اين دستيابي قابل مقاومتي محدوده .است فراموشي به رو رفته رفته
𝑐𝑚2   420 تا 𝑘𝑔

𝑐𝑚2  950    

  .است مفيد بسيار خاص هاي سازه برخي و تنيده پيش اجزاي و مرتبه بلند هاي سازه ساخت جهت که باشد مي

 

 

 High  strength Concrete (HSC) 

 :(توانمند بتن)باال کیفیت با بتن

 مانند بتن هاي مشخصه ديگر موارد از بسياري در ليکن هاست، سازه طراحي در کليدي و مؤثر عوامل از يکي بتن فشاري مقاومت اينکه وجود با

 به اهميت از ... و هيدراتاسيون دماي مخصوص، وزن مخرب، عوامل برابر در مقاومت نفوذپذيري، بتن، مدت دراز خصوصيات اوليه، مقاومت کارپذيري،

 .نمايند طرف بر را فوق موارد در کننده مصرف نياز تا دارند تالش (HPC) باال کيفيت با هاي بتن .گردند مي برخوردار سزايي

 

 High Performance Concrete (HPC) 



 :تراکم خود بتن

 دنيا در امروزه و است گرفته قرار استفاده مورد مختلف هاي پروژه در ميالدي 90 دهه اوايل از که است خاص هاي بتن از جديدي نوع تراکم خود بتن

 به نياز بدون بتن نوع اين .شود مي استفاده بتن نوع اين از ندارد، وجود ويبره امکان که مواردي در خصوصاً حجيم هاي ريزي بتن اکثر و شده فراگير

 پر را ريزي بتن محل فرج و خلل کليه آرامي به مصالح شدگي جدا و انداختگي آب بدون مناسب رواني بودن دارا با و گيرد مي جاي قالب در ويبره

 .دهد مي بتن به اي العاده خارق کارپذيري و گرفته را اسالمپ جاي بتن رواني بتن نوع اين در .نمايد مي

 

Self Compact (SCC) 

 :غلتکی بتن

 موجب آن پذيري غلتک خاصيت و گيرد مي قرار استفاده مورد سدها و بتني هاي رويه براي که است سيماني کم و متراکم بتن غلتگي هاي بتن

 .است غلتکي بتن نوع از دنيا در شده اجرا هاي روسازي از بسياري امروزه .باشد مفيد و مقاوم بسيار راه روسازي براي تا گردد مي

Roller Compact Concrete (RCC) 



 :جمله از ساخته پیش قطعات انواع ساخت و طراحی

 کامپوزيتي سبک ساخته پيش دالهاي-

 ها پل عرشه به مربوط (Pre dall) دالهاي پيش-

 تنيده پيش ساخته پيش تيرهاي-



 :شده بندی بسته خشک خاص های بتن انواع تولید

 بتن سپهر توليدي کارخانه مصالح و مواد اختالط و توزين انتخاب در دقيق کنترل لزوم و باال در شده ذکر هاي بتن خاص اختالط طرح به توجه با

 نيز را شده بندي بسته و خشک صورت به مذکور هاي بتن توليد قابليت انحصاري صورت به آماده صورت به خاص هاي بتن توليد بر عالوه ونديداد،

 .باشد مي دارا

 فراهم را طوالني فواصل در خاص هاي بتن از استفاده امکان و نموده حل نيز را حمل فاصله مشکل محصوالت کيفيت تضمين بر عالوه تکنيک اين

 .است آورده



 (مبحث نهم مقررات ساختمان)های فیزیکی بتن سازه ای یا سنگدانه های سبک ویژگی •
 (سنگدانه های بتن) 302رعایت طیف سنگدانه های مصرفی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره •
 (ویژگی های سنگدانه های سبک برای بتن سازه ای)4985رعایت طیف سنگدانه های مصرفی مطابق استاندارد ملی ایران به شمار •
 ASTMC330انطباق وزن مخصوص سبکدانه های بتن سبک سازه ای با استاندارد •

 ASTMC567انطباق تعیین وزن مخصوص بتن سبک سازه ای با استاندارد •

 ACI211.R2آیین نامه طرح اختالط بتن سبک سازه ای •
    ACI213راهنمای استفاده از بتن های سبک سازه ای •
 2930طیف مواد افزودنی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره •



 تأییدیه ها و مجوزها



 مجوز تأسیس

 



 سبکثبت اختراع تولید بتن 

 استفادهبا مقاومت باال با   

 نويناز فناوري   



 پروانه بهره برداري



تأيیديه سازمان مهندسی و عمران 
 شهر تهران



 تأيیديه فنی محصول
 (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)



  ACIرتبه سوم جهانی مسابقات بتن سبک سازه اي 



 افتخارات 



 برگزيدهطرح 

 1387فناوري نوين سال  
 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)



 انتخاب واحد فناور برتر 

 در حوزه نانو تکنولوژيکشور 
 (پارک علم و فناوري دانشگاه تهران) 



 تولیدواحد نمونه 

 اينانو بتن سبک سازه   

 1387کشور در سال   
 (ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري)



 تأيیديه

 سازه اي نانو بتن فوق سبک تولید 
 (دانشگاه تهران)



 برگزيدهطرح 

 بتناولین نمايشگاه صنعت سیمان و   



 تأيیديه

 اجراي بتن سبک سازه اي 
 (شرکت بلند پايه)



     ISO گواهینامه دارنده    
     ISO 9001:2008 

     OHSAS 18001:2007 

ISO14001: 2004 

     HSE-MS 



 آزمایشات 













 کارخانه تولیدی



 شدهبسته بندی  و مترمکعب بتن آماده  170,000ظرفیت تولید 

 تولید بتن با انواع متفاوت طرح اختالط و برای حاالت و کاربردهای مختلف و نیازهای متنوع متناسب با
 (بتن با مقاومت باال و بتن های سبک) کارفرما و پروژه  خواست

آماده تا رده مقاومتی ندارای نشان استاندارد ایران برای محصول بت C50(𝑘𝑔
𝑐𝑚2   500) 

 خشکدارای دو خط تولید بتن آماده با دو سیستم تر و 

دارای آزمایشگاه بتن مجهز و کارآمد 

 و بتن های خاص و خشک بسته بندی شده انحصاری بتن فوق سبک سازه ایتولید 

 مجتمع توليد سپهر بتن وندیداد 

 تولید کننده انواع بتن های خاص(SLWC,SCC,RCC,HSC,HPC) 











پروژه های بتن  
 خاص



 (تات)پروژه ایران مال 
 توليد صفحه زیرزمين بتنی سخت کننده سراميک بام 

  دنیا روز تکنولوژی از گیری بهره با که (مال تات) مال ایران مجتمع
  کل زیربنای .باشد می ساخت حال در هکتار ۲۷ وسعت به زمینی در

  حیث این از که باشد می مربع متر ۹۰۰٫۰۰۰ عظیم مجموعه این
  .باشد می خاورمیانه کل در تجاری اداری پروژه بزرگترین
 دسترسی حکیم و همت شهید اتوبان با مناسب بسیار های همسایگی

  از . آورده ارمغان به پروازانه بلند پروژه این برای را مناسبی بسیار
  جنگلی پارک و (فارس خلیج شهدای) چیتگر دریاچه دیگر سوی

  زده رقم بزرگ پروژه این برای را ای ویژه بسیار اندازه چشم چیتگر
 بتنی زیرزمین صفحه تولید به مفتخر وندیداد شرکت .است

 بتنی زیرین صفحه قطعه 4۰۰۰۰ تعداد به بام سرامیک کننده سخت
 ، میلیمتر 46 ضخامت به میلیمتر، 1۲۰۰*6۰۰ ابعاد به کننده سخت
  5 از کمتر آب جذب و مگاپاسکال 58 فشاری مقاومت دارای
 5/۲ زمان مدت در پروژه کل که بتنی کننده سخت صفحه ، درصد

 .است گردیده تحویل کارفرما به و تولید ماه

 

http://www.vandidad-co.com/index.php?id=91




 پروژه اطلس مال
 بتن سبک سازه ای

  سطح پرداخت و نظارت ای، سازه سبک بتن اجرای و تولید
 تجهیزات فونداسیون در استفاده جهت ای، لیسه صورت به بتن

  فونداسیون شدن اضافه به توجه با پروژه این در موتورخانه
 3۰ ضخامت به زیرزمین طبقات در موتورخانه تجهیزات

 .است گردیده استفاده c30 رده ای سازه سبک بتن از سانتیمتر
 صورت به سبک، بتن سطح معماری نیازهای اساس بر همچنین

 .است شده پرداخت ای لیسه
 



 پروژه اطلس مال
 بتن سبک سازه ای



 شهر 1001بچينگ پروژه 

 بچينگ 

 طرح ليبهر: بچينگ نوع

 مترمکعب در ساخت 50:ظرفيت

 فيدر و نوار نقاله: سيستم تغذیه

 تنی 150عدد سيلو   2: تعداد سيلو



 پروژه وحيدیه

 بتن سبک سازه ای

 وحیدیه پروژه در سازه نانو فناوری با ایسازه سبک فوق بتن از استفاده
 تهران 8 منطقه در وندیداد شرکت مجموعه خبره کارشناسان توسط

 .است گردیده اجرایی و طراحی
  تجاری واحد 6 و مسکونی واحد 4۰ شامل که 54۲۰ متراژ با فوق پروژه

 .باشدمی اجرا حال در
 





 (رودهن)پروژه اشنایدر

 تيرچه پيش ساخته بتن فوق سبک سازه ای



 پروژه گارنيت

 کانکس پيش ساخته بتن سبک



پروژه های بتن  
 نمایی



 (سعادت آباد)بورس 2پروژه ساختمان شماره 
 SCCبتن خود تراکم 

تهیه مصالح ، تولید ، حمل ، آماده سازي و اجراي بتن خود تراکم  
 دور ستون هاي فلزي( اکسپوز)نمايان

  هاي ستون نمودن کاور جهت کارفرما نیاز به بنا پروژه اين در
 (تراکم خود) SCC بتن از (اکسپوز) نمايان بتن با فلزي اسکلت
 بتن اين از استفاده بر عالوه که است توضیح به الزم .گرديد استفاده

  نیز حريق ضد پوشش عنوان به ها، ستون دور کاري نازک عنوان به
 .است گرديده استفاده

 



 (سعادت آباد)بورس 2پروژه ساختمان شماره 
 SCCبتن خود تراکم 







 کسریپروژه طرح توسعه بيمارستان 

 بتن اکسپوز

  در مربع متر 18,۰۰۰ حدوداً بازیربنایی کسری بیمارستان توسعه طرح پروژه

  احداث حال در هایبیمارستان اکثر حاضر حال در .باشدمی احداث حال

 بونکر به که پروژه از قسمتهایی در و بوده ایهسته پزشکی مرکز دارای

  تشعشعات خروج از جلوگیری جهت .باشدمی مصطلح رادیوتراپی

 .گردد اجرا باال دانسیته با توپر کامالً بتن بایستی رادیواکتیویته

  پر لزوم پروژه کارفرمای نیاز به بنا کسری بیمارستان توسعه و طرح پروژه در

 گردید مطرح رادیوتراپی بونکر سقف و دیوارها داخل فلزی هایستون نمودن

 پر لزوم و بتن لرزاندن جهت ستونها داخل به دسترسی امکان عدم به توجه با و

 خود بتن نانو را شرکت این نظر مورد دانسیته به توجه با و ستون مقطع کردن

2400 دانسیته و 350mpo=𝒸 �َ�مقاومت با تراکم 𝑘𝑔
𝑚3   صورت به که  

 سایر در تواند می محصول این .گردید استفاده و شده تولید خشک بندیبسته

 .قرارگیرد استفاده مورد مشابه هایپروژه



 کسریپروژه طرح توسعه بيمارستان 

 بتن اکسپوز





 پروژه روزنامه اطالعات ساختمان قدیمی
 خشک  (  SCC)نانو بتن خود متراکم 

  قالب اجرای و ساخت طراحی، ، خشک تراکم خود بتن تولید
   تنی یک های بندی بسته در سقف و برش دیوارهای بندی





 پروژه لواسان

 بتن اکسپوز



 پروژه لواسان

 بتن اکسپوز



 پروژه دانشگاه نراق
 خشک  (  SCC)نانو بتن خود متراکم 



 پروژه فرودگاه همدان
 خشک  (  SCC)نانو بتن خود متراکم 



 مبلمان
شهری و دکوریت    
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