
 

 

 شود می ساخته بتن چگونه

ی ههنٕاٖیاسیآٖیییضههىُٔخّههٛخیخٕنههزییی.ا هه ی ههٍٙنا٘ٝیٚیخٕنههزیاسیٔخّههٛ  یتهه ٗی،تههٝیتنههاٖی هها ٜی

ٝیی طحیوٝیتطىنُیضنٜیا  یآبیٚی(ٞننرِٚنه)پزتّٙن پٛضهصیییرا(یتشرٌ هزی)ی رضه ییٚ(یریهشی)یریهشییٞهاییی ا٘ه

یتهٛ ٜیایهٗیییٚیضهنٜیی ف یٞننراتا نٖٛی٘اْیتٝیضنٕنای یییضىُییتح ییهیٚاوٙصخٕنزایٗیٔخّٛخی.یٔننٞن

 . ٞنیٔ ضىُییرایت ٗ،یٔعزٚفیٔا٘ٙنی ًٙ

یٔ یٔٛا یتزونةییتاسٜیوٝی ریات نایٍٞٙأ  ا  :ی ریایٗیفزایٙنیتطىنُیت ٗیٟ٘ف ٝیوٝیتٛجٟ یلاتُیٚیژٌ ییه

ٗی.یا ه یی ٚاْیتهاییٚیٔماْٚی ف یٔ یضٛ یا  یٚیٚل  یا٘عطافیلاتُیٚیپال  نى یضىُیضٛ٘ن،یایٗیٔخّٛخی یایه

یرای هنٞاییٚیٞهاییخا٘ٝیٞا،یتشرٌزاٜیٚیرٚٞایپنا ٜیٞا،یپُیٞا،یخزاشیآ ٕاٖ٘طاٖیٔننٞنیوٝیچٍٛ٘ٝییاسیت ٗیٚیژٌ 

یٔ یتطىنُیخٕنزییتایٚجٛ یآبیرٚاٖیضنٜیٚی( ٞننرِٚنهپزتّٙن)ی نٕاٖیضنٕ  .تایایٗیٔا ٜیٔ یتٛاٖی اخ 

ْییتٝیضنٕنای یٚاوٙصییهی زیكیاس.یپٛضا٘نیٔ یرای ٍٙنا٘ٝ(یٔا ٝ)یٚی ًٙیذراتیوٝی ٞٙن یٞننراتا هنٖٛ،یی٘ها

ی.ٌنز یٔ یلنرتیٚیضنٜی ف ی نٕاٖیخٕنز

.یا ه ییآٟ٘ایاسیوّننییتزیٗیٚیژٌه ی هاخ یته ٗیٔمهاْیٚیٔحىهٓیییییییوز ٖیٔخّٛختٙا ةییٚی  لنكیٔٛایتمسنٓ

یتاضن،یواف یخٕنزیوٝیٔخّٛ   ٗییٚیتهٛ ییخٛاٞهنیی ضٛاریٞای ٍٙنا٘ٝیتنٗیٞاییحفزٜیتٕاْیوز ٖیپزی٘ناض ٝ یته 

ی اض ٝی نٕاٖیخٕنزیحنیاسیتنصیوٝیتایٚجٛ یایٙىٝیٔخّٛخیت ٗ.یوٙنیٔ یتِٛننرایی٘اصافی  طٛحتاییٔ خّخُ

ٗی،یأهاییوٙنیٔ یایجا راییصافی طحییهیٚیتٛ یخٛاٞنی٘زْیتاضن، ُییته  ی٘ظهزییاسٔنخهٛر یٚیییتهزنییراحه ییحاصه

یاضن.ٕ٘ یتیصزفٝیتٝیٔمزٖٚیال صا ی

ی نٕاٖیتٝیآبی٘سث یتٝیخٕنزایٗییٔماٚٔ ٕٞچٙنٗییٚیوٙنیٔ یتعننٗیرایت ٗیٚیژٌ یحاصُخٕنزایٗییونفن 

ی ار یتس ٍ ی نٕاٖ(یٚسٖیتزیضنٜیٔخّٛخیآبیٚسٖی)تمسنٓ یتا یرف ٗیتنٗیاسیتنٖٚی نٕاٖیٚیآبی٘سث یواٞص.

یٔه ییتِٛنهنییتها ییونفنه ییتهایی،یت ٗآٖیفزاٚر ٜیضنٖیٚیتّفنكی،ٔٙا ةیلزارٌنزیٚیٕٞچٙنٗیتاییتاسٜیت ٗیوارای 

ی.ضٛ 

تا ییٔماٚٔ یٚی ٚاْتاییتاسٜٔحىٓیٚییت ٗیتزاییٔٙا ةیوارای یتاضن،عُٕیآٚر ٜیضنٜیی ر   یتٝیایٗیٔخّٛخیاٌز

یآبی رصنی01یتای01یٚینا٘ٝ ٍٙی رصنی51یتای01ی،ی نٕاٖی رصنی01یتای01یاحنٚ یٔخّٛخیایٗیٔعٕٛ .ی ار یرا

تهٝیخهٛ ییییرای یٍهزیی رصهنیی8یتهایی1ی٘نشیت ٗیٞاییٔخّٛخی اخُیٞٛایٕٞچٙنٗیٕٔىٗیا  ی.یرایضأُیٔ یضٛ 

ٓییٚیتاضهنییآضأنن٘ یلاتُیوٝی ثنع یآبیٞزیتطٛریٔعَٕٛتزاییآبیٔخّٛخیوٙٙنٜیت ٗی.یاخ صاظی ٞن یٚی عه

ی.ی ا یلزاریا  فا ٜیٔٛر تٛا٘نیییرایٔ ی٘ناض ٝیتاضنیخاص یتٛی



 

 

یتٍذار ،یتأثنزٕٔىٗیا  یییت ٗیٔماٚٔ یٚیٌنزشیسٔاٖیتزیتٟٙای٘ٝٔخّٛخیوز ٖییتنصیاسیحنی٘اخاِص ی ریآبیی

ٓییعنْیتعا َی،یآرٔاتٛریخٛر ٌ ی،ت ٗیآٔنشییرً٘ی،ت ٗضٛرٜیس ٖییتاعثیح  یتّىٝ ته ٗییی ٚاْیوهاٞصییٚیحجه

یتهزایییجأهنییٔهٛا ییٚیلّناٞهاییٞا،ی ِٛفاتیوّزینٞا،یتزاییٞای یٔحنٚ ی یٔعٕٛ ًیت ٗیٔخّٛخیٔطخصات.یضٛ 

یٟ٘های ییت ٗیتزی٘اخاِص یتأثنزیتعننٗیتزاییآسٔایطات ی ریغنزیایٗیصٛرتیتاینیوٙنیٔ یایجا یآبیوز ٖیٔخّٛخ

 تٍنز .یصٛرت

.یضهٛ٘نییٔ یتنط زییا٘ خابی ل یتایٞای ٍٙنا٘ٝیٔٙا ث زیتاضن،یت ٗیوز ٖیٔخّٛخیتزاییآضأنن٘ یآبیٞزچٝی

ٝییا٘هناسٜییٚی٘هٛ ی.یضٛ٘نیٔ یضأُیرایت ٗیحجٓیوُیاسی رصنی51یتای01یٞای ٍٙنا٘ٝ ی ریییٔهٛر یی هٍٙنا٘ ا ه فا ٜ

ٝیی٘ناسی اخ ٕاٖیوٓیلطزی٘سث اًیتخطٟاییت ٙ ی ار .یٟ٘ای یٔحصَٛیٞنفیٚیضخأ یتٝیتس ٍ ی اخ یت ٗی یته

یا ه فا ٜییایٙچی0یلطزیتٝیٞای ی ٍٙنا٘ٝیاسیتشريی نٞایی ری ریصٛرت یوٝی ار ،ی رض یوٛچهیٞایی ٍٙنا٘ٝ

ی.ٔنطٛ 

یٞای ٍٙنا٘ٝیایٗ،یتزیعالٜٚ.یٔٙا ةیٔ یتاضنیت ٙ یذراتیا٘ناسٜیٔناْٚیتٙنیی رجٝتزاییا  فا ٜیٔٛثزیاسیخٕنز،ی

یتأثنزیت ٗیونفن یتزیا  یٕٔىٗیوٝیتاضٙنیاییٔا ٜیٞزٌٛ٘ٝیاسیعارییٚیتٕنشیتاینٔٛر یا  فا ٜی ری اخ یت ٗی

 .تٍذار 

 رسانی آب شروع مرحله

ی هنٕاٟ٘ایییٕٞٝ.یوٙنیٔ یضنٖی ف یتٝیضزٚ یٔخّٛخی نٕاٖ(،یٚیآبی،یٞای) ٍٙنا٘ٝیتزونةیاسیپسیتالفاصّٝ

یٔه یی ف یٚیٔٙسجٓیآبیٞننراتا نٖٛیتایضنٕنای یٚاوٙصی زیكیاسیوٝیٞس ٙنیٞننرِٚنى ی نٕاٟ٘اییپزتّٙن

یٌس زشیٚیوٙنیٔ یرضنیٌزٜ.یضٛ یٔ یتطىنُی نٕاٖیذرٜیٞزی طحی ریٌزٜییهیٚاوٙص،یایٗی َٛی ر.یضٛ٘ن

ی.تچسثنیٔجاٚریٞایی ٍٙنا٘ٝیتٝییایوٙنیپننایپنٛ٘نی نٕاٖیذراتی یٍزیٞاییٌزٜیتایوٝیسٔا٘ یتاییاتنیٔ 

ٝییتایهنییٔخّٛخیضنٖی ف یاسیلثُی،اجزای ریآٔنلاتُیضىُیتٝیٚییٚیضنیٔخّٛخیوأالًیت ٗیپسیاسیآ٘ىٝ ُییته یضهى

یٔا٘ٙنیاح ٕاِ یٞاییعنةیت ٗیرای ریلاِةیٞای یفطز ٜیوز ٜیٚیٔس حىٓیٔنطٛ یتایتزاییاجزا،.یٌنز یلزارلاِةی

اسی  ه ییی یخهٛ یرای یهٝی هطحییر ٛته ییته ٗییسٔا٘ یوهٝییی.ن٘تثزیتنٗیاسیرایٞٛایحفزٜیٞاییٚیس٘ثٛرییٞایی ٘ٝ

اسییهیچٛبییایفّشی    یتزاییصهافیوهز ٖیته ٗییییی ریایٗیٍٞٙاْییٞاییت ٙ یٔٙا ةیا  .ٔننٞن،یتزایی اَی

ی.ا  فا ٜیٔ یضٛ 



 

 

تِٛننیٔ یوٙنیوٝیٔماٚٔ یخٛت ی ریتزاتزیِغششی ار یی٘إٞٛارتاف ی٘سث اًییىٙٛاخ یأایوٕ ییصافیوز ٖیت ٗ

اسی  ریصهٛرتی٘نهاسیییلزاریٔ یٌنز تنزٚ٘ یٔٛر یا  فا ٜییت ٙ یٞایی اَتزاییواریٚیاغّةیتٝیعٙٛاٖیپایاٖیٟ٘ای ی

 ا  فا ٜیٔنطٛ .صاف،ی خ یٚیٔ زاوٓیی ی طحت ٗییتاییٔاِٝیفٛ  ییتزای

تزاییٔحافظ یاسیت ٗی ریضزایطیآبیٚیٞٛای یٔخ ّفیتسناری ز ییایٌزْیاسیتىٙنهیٞاییخاصه یتهزاییپخه یییی

.یٔنهشاٖیٚی هزع یییت ٗیا  فا ٜیٔ یضٛ .یٞزچٝیت ٗیتنط زیٔز ٛبیتٕا٘ن،یٔماٚٔ یآٖی٘نهشیتنطه زیٔه یضهٛ یییی

 خ یضنٖیت ٗیتٝیتزونةیٚیظزاف ی نٕاٖیٔصزف ،ی٘سث یٔخّٛخیٚیضزایطیر ٛت یٚی ٔهایتسه ٍ یوأهُیییی

 . ار 

ت ٗیتایافشایصی ٗیٚیپنزتزیضنٖیلٛییتزیٔ یضٛ .یتنط زیٗیٔنشاٖیٞننراتٝیضنٖیٚیافشایصیا  حىاْیٚیلنرتی

ٞننراتٝیضنٖیتزایی اِٟاییٔ ٕا ییٚیتای هزع ییت ٗی ریٔاٜیاَٚیاسیچزخٝیعٕزیت ٗیاتفاقیٔ یاف ن.یأایفزآیٙنی

ی.وٕ زییا أٝیخٛاٞنی اض یٚیایٗیحمنم یتاعثیا  حىاْیتنط زیت ٗی ری َٛیسٔاٖیخٛاٞنیتٛ 

یخٛر ٌ یتزاتزی ریٔماٚٔ یت ٗیتزاییتا یتز ٖیت ٗیتنزٚ٘ ی طٛحیضنٖی خ یاسیپسیپخ ٗیٚیعُٕیآٔنٖیت ٗ

ٗییتاتناْٚیپننایوز ٜیی نٕاٖیعُٕیٞننراتا نٖٛی،یضنٖیت ٗٚیٔماْٚیی ف  ریایٗیٔزحّٝیتایی.ضٛ یٔ یآغاس یته 

یحفظیرایر ٛت یوٝیٞای یپارچٝیاسیا  فا ٜیتاییایرٚیی طٛحیت ٗیٚیآبیٔٝیپاضننٖیتا.یواف یتز نیا  حىاْیتٝ

ٗیٚیعُٕیآٚرییپخ یٞاییرٚشی ایز ری.یضٛ٘نیٔ ت ٗیا٘جاْییپخ عُٕییاییپٙثٝیٞاییرٚوصیٔا٘ٙنیوٙٙنیٔ 

ی.ضٛ یٔ یجٌّٛنزییآبیتثخنزیاسیٔخصٛظ،یٞاییا پزیییایپال  نهیتای طحیتٙنییآبیتٝیٚا طٝیت ٗ

 

 

 


