
شود می ساخته بتن چگونه

ی ههنمادیازیآدیییشهه  خمنهه مخلههی ییی.ا هه یگدانب هه یویخمنهه یازیمخلههی  یبهه  ی،بههبیبنههادی هها  ی

پیشه یییرا(یب رگ ه ی)ی رشه ییو(یریه ی)یریه ییههاییی انهبیی طحیکبیتش ن یشد یا  یآبیوی(هندرولنک)پ تل د

یتهی  یایه یییویشهد یی ف یهندراتا نیدینامیببیشنمنای یواک  ییش  ییتح ییکیخمن ای یمخلی ی.یمندهد

. هدیم ش  ییرایب  ،یمع وفیمان دی  گ

یم یمیا یت کنبییتاز یکبیه گام  ریاب دای :ا  ینهف ب ریای یف ای دیتش ن یب  ییکبی تیجهیقاب یویژگ ییک

یایه ی.یا ه یی وامیبهاییویمقاومی ف یم یشی یویوق  یا  یانعطافیقاب یوی یش  پال  ن یای یمخلی یید،نشی

یرای هدهاییویههاییخانبی،هایب رگ ا یویروهایپنا  ی،هایپ ی،هایخ اشیآ مادنشادیمندهدیکبیچگینبییب  ازییویژگ 

یم یتش ن یخمن ییبایوجی یآبیروادیشد یوی( هندرولنک)پ تل دی نمادیشنم  .بایای یما  یم یتیادی اخ 

ی،هندراتا هنیدیینهامییببیشنمنای یواک  ییکی  یقیاز.یپیشاندیم یرای(  گدانبی)ما بیوی  گیاتذریکبی ه د

ی.گن  یم یقدرتیویشد ی ف ی نمادیخمن 

.یا ه ییآنهایازیکلندییت ی یویژگه ی هاخ یبه  یمقهامیویمح همیییییییک  دیمخلی ت ا بییوی میای قنقیقسنمت

یباشد،یکاف یخمن یکبیمخلی   یبه  ییویبهی ییخیاههدیی شیاریهای  گدانبیبن یهاییحف  یتمامیک  دیپ ینداش ب

ی اش بی نمادیخمن یحدیازیبن یکبیبایوجی یای  بیمخلی یب  .یک دیم یتیلندراییناصافی  طیحباییم خلخ 

ینظه ییازیمنخهیر یوییته  ییراحه ییحاصه ییبه  ی،یامهاییک دیم یایجا راییصافی طحییکیویبی یخیاهدین میباشد،

یاشد.نم یبیص فبیببیمق ودیاق صا ی

ی نمادیببیآبینسب یببیخمن ای ییمقاوم همچ ن ییویک دیم یتعنن یرایب  یویژگ یحاص خمن ای ییکنفن 

ی ار یبس گ ی( نمادیوزدیب یشد یمخلی یآبیوزدیتقسنم) یبا یرف  یبن یازیبدودی نمادیویآبینسب یکاه .

یمه ییتیلنهدییبها ییکنفنه ییبهاییب  ،یآدیف اور  یشددیویتلفنقی،م ا بیق ارگن یویهمچ ن یباییتاز یب  یکارای 

ی.شی 

با ییمقاوم یوی وامباییتاز مح میوییب  یب اییم ا بیکارای یعم یآور  یشد یباشد،ی ر   یببیای یمخلی یاگ 

یآبی رصدی01یتای01یویدانب  گی رصدی51یتای01ی،ی نمادی رصدی01یتای01یاحدو یمخلی یای یمعمی .ی ار یرا

بهبیخهی ییییرای یگه یی رصهدیی8یتهایی1ینن یب  یهاییمخلی ی اخ یهیایهمچ ن یمم  یا  ی.یرایشام یم یشی 

یوی عهمییویباشهدییآشامندن یقاب یکبی بنع یآبیه یبطیریمعمیلب اییآبیمخلی یک  د یب  ی.یاخ صاصی هد

ی.ی ا یق اریا  فا  یمیر یتیاندییم رایینداش بیباشدیخاص یبیی



یبگذار ،یتأثن مم  یا  یییب  یمقاوم یویگن شیزمادیب یت هاینبمخلی یک  دییبن یازیحدیناخالص ی ریآبیی

به  ییی وامیکهاه ییویحجهمییعدمیتعا لی،یآرماتیریخیر گ ی،ب  یآمن ییرنگی،ب  شیر یز دییباعثیح  یبل ب

یبه ایییجامهدییمهیا ییویقلناههایی،های یلفاتی،کل یدهایب اییهای یمحدو ی یمعمی ًیب  یمخلی یمشخصات.یشی 

ینههای ییب  یب یناخالص یتأثن یتعنن یب اییآزمایشات ی ریغن یای یصیرتیبایدیک دیم یایجا یآبیک  دیمخلی 

 صیرتیبگن  .

.یشهیندییم یان خاببنش  ییی ق یبایهای  گدانبی،  یباشدم ا بیب  یک  دیمخلی یب اییآشامندن یآبیه چبی

 رییا ه فا  ییمهیر یی ه گدانبییانهداز ییوینهی ی.یشیندیم یشام یرایب  یحجمیک یازی رصدی51یتای01یهای  گدانب

یبهبییننازی اخ مادیکمیقط ینسب اًیبخشهایی. ار ب   یینهای یمحصیلیهدفیویضخام یببیبس گ ی اخ یب  ی

یا ه فا  ییای چی0یقط یببیهای ی  گدانبیازیب رگی دهایی ری ریصیرت یکبی، ار ی رش یکیچکیهایی  گدانب

ی.منشی 

یهای  گدانبی،ای یب یعالو .یم ا بیم یباشدیب   یذراتیانداز یمداومیب دیی رجبب اییا  فا  یمیث یازیخمن ،ی

یتأثن یب  یکنفن یب یا  یمم  یکبیباش دیاییما  یه گینبیازیعارییویتمن یبایدمیر یا  فا  ی ری اخ یب  ی

 .بگذار 

 رسانی آب مرحله شروع

ی هنمانهایییهمب.یک دیم یشددی ف یببیش و یمخلی ی،( نمادیویآبی،یهای  گدانب)یت کنبیازیپسیبالفاصلب

یمه یی ف یویم سجمیآبیهندراتا نیدیبایشنمنای یواک  ی  یقیازیکبیهس  دیهندرولن  ی نمانهاییپ تل د

یگس  شیویک دیم یرشدیگ  .یشی یم یتش ن ی نمادیذر یه ی طحی ریگ  ییکی،واک  یای ی یلی ر.یشیند

ی.بچسبدیمجاوریهایی  گدانبیببییایک دیپندایپنیندی نمادیذراتی یگ یهاییگ  یبایکبیزمان یتاییابدیم 

یشه  ییبهبییبایهدییمخلی یشددی ف یازیقب ی،اج ای ریآمدقاب یش  یببیوییویشدیمخلی یکامالًیب  یپسیازیآن ب

یمان دیاح مال یهاییعنبیب  یرای ریقالبیهای یفش   یک   یویمس ح میمنشی یتایب اییاج ا،.یگن  یق ارقالبی

ازی  ه ییی یخهی یرای یهبی هطحییر یبه ییبه  ییزمان یکهبییی.دنبب یبن یازیرایهیایحف  یهاییویزنبیرییهایی نب

ازییکیچیبییایفل ی    یب اییصهافیکه  دیبه  ییییی ریای یه گامییمندهد،یب ایی الیهاییب   یم ا بیا  .

ی.ا  فا  یم یشی 



تیلندیم یک دیکبیمقاوم یخیب ی ریب اب یلغ شی ار ییناهمیارباف ینسب اًیی  یاخ یامایکم ییصافیک  دیب  

ازی  ریصهیرتیننهازیییبن ون یمیر یا  فا  یق اریم یگن  یب   یهایی الب اییکاریویاغلبیببیع یادیپایادینهای ی

 ا  فا  یمنشی .،ی خ یویم  اکمیصافی ی طحب  ییباییمالبیفی  ییب ای

یب اییمحافظ یازیب  ی ریش ایطیآبیویهیای یمخ لفیبسناری   ییایگ میازیت  نکیهاییخاصه یبه اییپخه ییی

ب  یا  فا  یم یشی .یه چبیب  یبنش  یم  یبیبماند،یمقاوم یآدیننه یبنشه  یمه یشهی .یمنه ادیوی ه ع ییییییی

 خ یشددیب  یببیت کنبیویظ اف ی نمادیمص ف ،ینسب یمخلی یویش ایطیر یب یوی مهایبسه گ یکامه یییی

 . ار 

ی یا  ح امیویقدرتیب  یبایاف ای ی  یویپن ت یشددیقیییت یم یشی .یبنش  ی یمن ادیهندراتبیشددیویاف ا

ب  ی ریما یاولیازیچ خبیعم یب  یاتفاقیم یاف د.یامایف آی دیهندراتبیشددیب ایی الهاییم ما ییویبای ه ع یی

ی.کم  ییا امبیخیاهدی اش یویای یحقنق یباعثیا  ح امیبنش  یب  ی ری یلیزمادیخیاهدیبی 

یخیر گ یب اب ی ریب  یمقاوم یبا یب  دیب اییب  یبن ون ی طیحیشددی خ یازیپسیپخ  یویعم یآمددیب  

یبه  ییتاتداومیپندایک   یی نمادیهندراتا نیدعم یی،یب  یشددویمقاومیی ف  ریای یم حلبیبایی.شی یم یآغاز

یحفظیرایر یب یکبیهای یپارچبیازیا  فا  یباییایرویی طیحیب  یویآبیمبیپاشنددیبا.یکاف یب  دیا  ح امیبب

 یویعم یآورییپخ یهاییروشی ای  ری.یشیندیم ب  یانجامییپخ عم ییاییپ ببیهاییروک یمان دیک  دیم 

ی.شی یم یجلیگن ییآبیتبخن یازی،مخصیصیهاییا پ یییایپال  نکیبای طحیب دییآبیببیوا طبیب  

 

 

 


