تکىًلًشی تته
تتٗ ٔاد ٜجأذی و ٝدس دٔای اتاق فشْ ٔیٍیشداص ٔخّٛط سیٕاٖ $ػٕذتا سیٕاٖ پشتّٙذ، #آب ٔ ٚػاِح سٍٙی تطىیُ ضذ ٜاست
ٔ ٚاد ٜایست و ٝت ٝعٛس ٌستشد ٜدس صٔیٗ استفادٔ ٜیطٛد .تخٕیٗ ٞای فؼّی د٘یا خثش اص تِٛیذ  1/7تیّی ٖٛتٗ سیٕاٖ دس ساَ
ٔیذٙٞذ و ٝایٗ ٔٙجش ت ٝتِٛیذ ساال٘ 6 ٝتیّیٔ ٖٛتش ٔىؼة تتٗ ٔیطٛد .یؼٙی ت ٝاصاء ٞش ٘فش اص جٕؼیت د٘یا ا ٔتشٔىؼة .ایٗ سلٓ
ٕٞچٙاٖ دس حاَ افضایص است تغٛسیى ٝپیص تیٙی ٔیطٛد دس ساَ  5/5-3، 2050تیّی ٖٛتٗ تتٗ ٘یاص داضت ٝتاضیٓ! ٔیثیٙیٓ
و ٝتجض آب ا٘ساٖ ٞیچ ٔاد ٜی دیٍشی سا دس ایٗ سغح ٌستشد ٜاستفاد٘ ٜىشد ٜاست.
استفاد ٜاص تتٗ دس تاسیخ لذٔت صیادی داسد .اٌشچ ٝسٔٚیٟا اِٚیٗ ٟٔٙذسا٘ی ٞستٙذ و ٝاص ایٗ ٔاد ٜت ٝضىُ ٔؼٕ ٚ َٛسسٕی آٖ
استفاد ٜوشد٘ذ أا اص آثاس ت ٝجا ٔا٘ذ ٜاص ساختٕاٟ٘ای سٍٙی ٔایاٞا دس ٔىضیه دس  100ساَ لثُ اص ٔیالد دس وف  ٚدیٛاس اص ٘ٛع
خاغی اص تتٗ و ٝتا ٌشاِٟٚای آتطفطا٘ی  ٚآٞه دسست ضذ ٜتٛد استفادٔ ٜیىشد٘ذ.
ایٗ ٔتشیاَ جزاب تؼذٞا دس ساختٕاٟ٘ای ٔذس٘یست تتٙی لشٖ تیستٓ تجّی پیذا وشد و٘ ٝطاٖ اص پیطشفت غٙؼتی  ٚلذست
سیاسی اسٚپای لثُ اص ج ًٙداضت ٚ.دس آٖ دٚس ٜدس أشیىای دٔ ٚ 60 ٝٞجتٕغ ٞای ٔسى٘ٛی دس افشیما  ٚأشیىای جٛٙتی دس
ٔمیاس ٚسیؼی ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌشفت .استفاد ٜاص ایٗ ٔاد ٜآ٘مذس ٌستشد ٟٓٔ ٚ ٜتٛد و ٝحتی ت ٝپیذایص سثىی تٙاْ
تشٚتاِیسٓ دس ٔؼٕاسی ٔذسٖ وٕه وشد....
ایٗ ٔاد ٜتا تٛج ٝت ٝدس دستشس تٛدٖ  ٚاستفادٚ ٜسیغ تؼٛٙاٖ یه ٔتشیاَ ٔؼٕاسی پتا٘سیُ تسیاس خٛتی تشای ٔتجّی وشدٖ
خاللیت  ٚپیطثشد اٞذاف اجتٕاػی ٚسیغ ٘ٛع تطش داسدٔ...مذاس تتٙی و ٝغٙؼت یه وطٛس تِٛیذ سٚی فؼاِیت وّی غٙؼت
ساختٕاٖ یه وطٛس تاثیش ٔیٍزاسد  ٚتا  ٓٞساتغ ٝی تٍٙاتٍٙی داسد...وطٛس چیٗ تضسٌتشیٗ تِٛیذ وٙٙذ ٜتتٗ دس د٘یا است ٚ
وطٛسٞای ٙٞذ  ٚایاالت ٔتحذ ٜدس ستثٞ ٝای ت ؼذی ٞستٙذ ٚ.اص دٚس ٜی ٔذسٖ تا و ٖٛٙپیٛست ٝسؼی ضذ ٜو ٝخٛاظ ٔىا٘یىی ،
فیضیىی  ٚضیٕیایی ایٗ ٔاد ٜسا تٟثٛد تثخطٙذ.

وسثت مًاد تشکیل دَىذٌ در تته:
تتٗ ٘شٔاَ سٍٙیٗ  150پ٘ٛذ دس ٞش فٛت ٔىؼة ٚصٖ داسد 2400.ویٌّٛشْ تش ٔتش ٔىؼة#
سیمان ٞ : #" 15-10$ش سیٕا٘ی و ٝتا اضاف ٝوشدٖ آب ت ٝآٖ سخت ضٛد سیٕاٖ ٞیذسِٚیه است و ٝتٚ ٝسیّ ٝسٛصا٘ذٖ
ٔخّٛط خان سس  ٚسٙه آٞه دس یه وٛس ٜی ٌشداٖ دسست ٔیطٛد .سیٕاٟ٘ای پشتّٙذ ػٕذتا ٛ٘ 5ع اغّی ٞستٙذ وٞ ٝش
وذاْ چٙذیٗ صیش ٔجٕٛػ ٝداس٘ذ.
سغٛح داخّی  ٚتتٗ پیص ساخت ٝتا سیٕاٖ ٘ٛع $ 1سیٕاٖ ٘شٔاَ  #ساختٔ ٝیط٘ٛذ و ٝدس سٍٟ٘ای خاوستشی  ٚسفیذ ٔٛجٛد٘ذ.
سیٕاٖ سفیذ تا سیٕاٖ خاوستشی تفاٚتی ٘ذاسد أا اص ٔٛاد تا اوسیذ آٙٔ ٚ ٗٞیضیٓ وٕتش ساخت ٝضذ ٜاست  ٚتشای ساختٗ تتٗ
یا ٔالت سفیذ یا سٍ٘ی استفادٔ ٜیطٛد.

مصالح سىگی :#" 60-75$تا تٛج ٝت ٝا٘ذاصٔ ، ٜمأٚت ،ضىُ  ٚتافت سغح آٟ٘ا  ٚتٛا٘ایی جزب سعٛتت ... ٚا٘تخاب ٔیط٘ٛذ.اِه
سٍٙذا٘ٞ ٝا تا تٛج ٝت ٝواستشد تتٗ ا٘تخاب ٔیطٛدٔ .ؼٕٛال تشای ػٙاغش ظشیف  ٚوٛچه ٔمیاس اص سٍٙذا٘ٞ ٝای ظشیفتش استفادٜ
ٔیطٛد .تتٗ تاصیافت ضذٔ ٜیتٛا٘ذ تؼٛٙاٖ سٍٙذا٘ ٝدس تتٗ جذیذ ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌیشد.اخیشا ٔٛاد سشأیىی دس سٍٟ٘ا ٚ
ضىّٟای ٔتٛٙع دس سغح تتٗ استفادٔ ٜیط٘ٛذ.
آب  : #" 15-20$تشای ساخت تتٗ اص آب آضأیذ٘ی استفادٔ ٜیطٛد
ًَا  : #" 5-8$ػّٕىشد تتٗ سا دس ٔماتُ یخ صدٌی تٟثٛد ٔیثخطذ.
تا ػُٕ ٞیذساسی # hydration $ ٖٛتتٗ سخت ٔ ٚمأ ْٚیطٛدٞ .شچ٘ ٝسثت آب ت ٝسیٕاٖ وٕتش تاضذ تتٗ اص ویفیت تٟتشی
تشخٛسداس است ٚ ،اٌش ٔخّٛط آب  ٚسیٕاٖ ٘سثت ت ٝدا٘ٞ ٝای سٍٙی خیّی وٓ تاضذ تتٗ ٔتخّخُ  ٚصتشی ایجاد ٔیطٛدٔ .ایغ
سیٕا٘ی اٌش اضاف ٝضٛد ت ٝواسایی  ٚسسیذٖ ت ٝیه سغح یىٛٙاخت وٕه ٔیىٙذ أا تسیاس غیش التػاری است  ٚتاػث ٔیطٛد
تتٗ تؼذ اص خطه ضذٖ جٕغ ضٛد  .دس ٚالغ اٌش تٞ ٝش دِیّی ٘سثت ٔٛاد تطىیُ دٙٞذ ٜتغییش وٙذ اضىاالتی دس تتٗ تٕاْ ضذٜ
تشٚص ٔیىٙذ اص لثیُ جٕغ ضذٌی  ،واٞص ٔمأٚت ....ٚ

اوًاع تته از وظر اجرا:
 تته آمادٌ (  :) ready mixedتمشیثا س ٝچٟاسْ استفاد ٜاص تتٗ سا تطىیُ ٔیذٞذ  ٚدس پشٚطٞ ٜای وٛچه ٚ
داخّی ٛٔ ٓٞسد استفاد ٜلشاس ٔیٍیشد .تتٗ ساخت ٝضذ ٜدس واسخا٘ ٝتا استفاد ٜاص یه تشان تا ٔخضٖ ٌشداٖ تٔ ٝحُ
فشستادٔ ٜیطٛد  ٚدس ٔحُ ٕٔىٗ است دٚتاسٔ ٜخّٛط ضذٛٔ ٚ ٜاد افضٚد٘ی ت ٝتتٗ اضاف ٝضٛد اص لثثیُ :
-

ٔٛادی و ٝحثاتٟای ٛٞا ت ٝتتٗ اضافٔ ٝیىٙٙذ#Air entraining $.

-

تاػث واٞص آب دس تتٗ ٔیط٘ٛذ # Water reducing$.

-

دس ٛٞای ٌشْ سشػت ٞیذسات ٝضذٖ سا وٓ ٔیىٙٙذ# Retarding $.

-

دس ٛٞای سشد سشػت ٞیشات ٝضذٖ سا تاال ٔیثش٘ذ # Accelerating $

-

تشای تاال تشدٖ واسایی تتٗ تا یه ساػت دس ٔحُ تذ ٖٚتاثیش تش ٔمأٚت Plasticizers & Super plasticizers$
#

.
.
.
 تته پیش ساختٍ یا پیش ریختٍ (  :)Precastفشْ ٞای ٔختّف ٔی تٛا٘ٙذ تػٛست پیص ساخت ٝسفاسش دادٜ
ض٘ٛذ .ػٙاغش ساختٕا٘ی ت ٝایٗ سٚش تسیاس ٔماٙٔٚذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ دٚتاسٛٔ ٜسد استفاد ٜلشاس ٌیش٘ذ.

ٔحػٛالت ت تٙی پیص ساخت ٝو ٝدس فضای داخُ ٔٛسد ااستفاد ٜلشاس ٔیٍیش٘ذ ػثاستٙذ اص ػٙاغش تتٙی تٙایی یا ٞ CMUا
ٔثُ آجشٞای تتٙی  ٚسسٍٙفشش  ٚ ... ٚػٙاغش ساختاسی تتٙی  ٚسا٘ذٚیچ پّٟٙای تتٙی پیص ساخت ٝو ٝتتٗ د ٚالی ٝای
داس٘ذ و ٝیه الی ٝػایك تیٗ آٟ٘ا تؼثی ٝضذٞاست .ػال ٜٚتش استفادٞ ٜای ساختاسی تتٗ ٔیتٛا٘ذ تشای فالٚس تاوسٟا ٔ ،ثّٕاٖ
 ٚدیٍش اضیاء دوٛساتی ٛدس فضای داخُ ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌیشد.
ٔٛاد تتٙی پیص ساخت٘ ٝسثت ت ٝتتٗ دسجا ٌشا٘تش دس ٔیاد أا دس ػٛؼ دس ٘یشٚی ا٘سا٘ی  ٚصٔاٖ غشف ٝجٛیی ٔیطٛد.

تته مسلح:
اٌشچ ٝتتٗ دس ٔماتُ ٘یشٞٚای فطاسی ٔما ْٚاست أا تشای ٔمأٚت دس ٔماتُ ٘یشٞٚای وططی ،تشضی  ٚخٕطی تایذ ٔسّح
ض٘ٛذ.

تته پیش تىیذٌ ( ) pre- tensioned-تته پس تىیذٌ ( ) post-tensioned

عملیات وگُذاری ي عمل آيری تته

دیًارَای تتىی : Tilted-Up
دیٛاسٞای ٔسّحی ٞستٙذ و ٝافمی سیختٔ ٝیط٘ٛذ ٚتؼذ تػٛست ػٕٛدی تٛسظ جشثمیّٟای ٔتحشن تٔ ٝحُ تشد٘ ٚ ٜػة
ٔیط٘ٛذ .فٛالد تشای ٔسّح وشدٖ  ،آب تٙذی تخاس  ،لاتٟای دس  ٚپٙجش ٚ ٜػٙاغش اِىتشیىی  ٚوّیذ  ٚپشیض  ٕٝٞ... ٚدس دیٛاس ٘ػة
ٔیط٘ٛذ .ایٗ سٚش تسیاس سشیغ  ٚالتػادی است  ٚدس ٔمیاس ٚسیغ ٔیتٛا٘ٙذ استفاد ٜض٘ٛذ .تغییش دس ع ٚ َٛػشؼ  ٚاستفاع آٟ٘ا
ت ٝساحتی لاتُ دستشسی است .ایٗ تتٗ ٔیتٛا٘ذ سً٘ ضٛد  ٚتافت  ٚفشْ داد ٜضٛدٕٞ.چٙیٗ آجشٕ٘ا  ٚسغٛح ٔٙحٙی  ٚسٍٙذا٘ٝ
ٞای  ٓٞ exposeتشاحتی لاتُ ٘ػة سٚی ایٗ پاّٟ٘ا ٔیثاضذ.
ٔٛاسد واستشد ایٗ دیٛاسٞا تشای ساختٕاٟ٘ای تجاسی یه عثم ٚ ٝساختٕاٟ٘ای اداسی  2-4$عثمٞ ٚ #ٝتّٟا تا  10عثمٔ ٝیثاضذ.

کارترد تته در فضاَای داخلی
تغٛس وّی تتٗ دس ٔؼٕاسی داسای ٘مطٟای صیش ٔیثاضذ:


تتٗ تؼٛٙاٖ ساص : ٜاٌش دلیك  ٚتٕیض اجشا ضذ ٜتاضذ ٔیتٛاٖ دس عشاحی داخّی آٟ٘ا سا دست ٘خٛسد ٍٝ٘ ٜداضت ٚ
ٔتشیاَ جذیذی ت ٝآٖ اضاف٘ ٝطٛد.



تتٗ ٞایی و ٝتػٛست پٛست ٚ ٝتٙذیس ٌ ٝ٘ٛاجشا ضذ ٜا٘ذ و ٝدس ایٗ لسٕت ٔ ٓٞؼٕٛال ٔؼٕاسی فضا ٔؼٕاسی داخّی
سا ٔ ٓٞتاثش ٔیىٙذ  ٚفضا ٞا تذ٘ ٖٚاصن واسی استفادٔ ٜیط٘ٛذ.



تتٗ تؼٛٙاٖ پشداخت ٟ٘ایی واس ٚپٛضص سغح

شًمیىٍ َای تتىی :اص ٔضایای ایٗ ٘ٛع ضٔٛیٞ ٝٙا ایٙست و ٝدس ٔماتُ حشیك ٔماٙٔٚذ ٌ ٚشٔای خٛتی دس خٛد ٍ٘ٝ
ٔیذاس٘ذ،تٙاتشایٗ ٚلتی ٌشْ ٔیط٘ٛذ ٔا٘ٙذ تخاسی ػُٕ ٔیىٙٙذ ٔ ٚتٛا٘ٙذ تمشیثا دس ٞش فشٔی لاِثٍیشی ض٘ٛذ ٔ ٚحذٚدیتٟای
دیتیُ ٔثُ ٔحذٚدیت دس پٛضص سٚی ضٔٛی ٚ ٝٙوف ضٔٛی ٝٙسا وٓ ٔیىٙٙذ.
ضٔٛیٞ ٝٙای تتٙی ٔ ٓٞیتٛا٘ٙذ دس ٔحُ لاِثٍیشی ض٘ٛذ  ٓٞ ٚتػٛست پیص ساخت ٝدس دستشس ٞستٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ تٞ ٝش فشٔی
تشش داد ٜض٘ٛذ.
تسیاسی اص ضٔٛیٞ ٝٙا اص تتٗ تمٛیت ضذ ٜتا فیثش ٞای ضیط ٝای  # Glass Fiber Reinforced Concrete$ساخت ٝضذٜ
ا٘ذٞ GFRC .ا ا٘تخاتٟای صیادی دس سً٘ ٔ ٚذَ داس٘ذ تا ٔا٘ذٌاسی ٔٛاد تطىیُ دٙٞذ ٜتاال و ٝتسیاس سثىتش اص تتٗ پیص ساختٝ
ٞستٙذ.

سیىک َای تتىی :ػثاستٙذ اص  vessel sinksو ٝواس ٝایست و ٝسٚی یه وا٘تش تؼثیٔ ٝیطٛد  Integral sinks ٚو ٝدس
ٔذِٟای ٔختّف ٔٛجٛد٘ذ ضأُ سیٙىٟای ٔٛجی ضىُ تا یه جفت سٚص٘ ٝتخّی ٝدس ٔشوضٚیا ٔذِٟای ٔؼّك...ایٗ ٘ٛع سیٙىٟا تا
ٞش ٘ٛع استا٘ذاسد ِ ِٝٛوطی ٕٞاٞ ًٙٞستٙذ.
Ramp countertop sink 
Multiple through sink 

سطًح ريی کاوترَا (:) concrete countertopsتسیاس تا دٚاْ ٞستٙذ ٞشچٙذ لثُ اص ٘ػة تیس دلیك ٔ ٚحىٕی احتیاج
داس٘ذ.ایٗ سغٛح اص سٌ ًٙشا٘یت سٍٙیٙتش ٞستٙذ  ٚسٚی یه تیس استا٘ذاسد واتیٙت ٘ػة ٔیط٘ٛذ.سیّشٞای اپٛوسی تشای
ٍٟ٘ذاسی ایٗ سغٛح استفادٔ ٜیطٛدأا تسیاس ٌشا٘ٙذ  ٚتمشیثا یه ٞفت ٝعٔ َٛیىطذ تا د ٚالی ٝصد ٜضٛد .سٚش التػادی تش
واستشد یه ٘ٛع ٚاوس تا حالَ آب ٞش ٔ 9ا ٜدس ساَ ٔیثاضذ.

آتىماَا ي صخرٌ َای مصىًعی :ایٗ ػٙاغش تشای واستشیٟای خاظ لاِثٍیشی  ٚساختٔ ٝیط٘ٛذ  ٚدس ٟ٘ایت تافت  ٚسً٘ دادٜ
ٔیط٘ٛذ.ایٗ ػٙاغش تا تتٟٙای سثه أا ٔما ْٚپّیٕشی  ٚیا ٔسّح ضیط ٝای دس فضاٞای داخّی  ٚخاسجی اجشا ٔیط٘ٛذ.
Polymer-modified concrete
Glass fiber reinforced concrete
دس ٔمایس ٝتا حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتشش سٍٟٙای عثیؼی سٔ ًٙػٛٙػی آسا٘تش  ٚسشیؼتش آٔادٔ ٜیط٘ٛذ  ٚتا سیستٓ ِ ِٝٛوطی
ٕٞاٞ ًٙٞستٙذ  ٚتٛ٘ ٝػی تاسیسات سا پٟٙاٖ ٔیىٙٙذ.

یًویت َای تتىی تىایی () CMUs( ) concrete masonary units
تػٛست پیص سیخت ٝاص سٍٙذا٘ٞ ٝای سیض ٚسیٕاٖ پشتّٙذ تِٛیذ ٔیط٘ٛذ  ٚدس ضىّٟای ٔتٛٙػی لاِثٍیشی ٔیط٘ٛذ .تػٛست
تىٙیىی ٚاط ٜی ی٘ٛیتٟای تتٙی تٙایی ضأُ تّٛوٟایی ٔیط٘ٛذ و ٝاص تتٗ  cinderساخت ٝضذ ٜا٘ذ.
Breeze blocks-Cinder blocks-Hollow tile-Ordinary concrete blocks
تّٛوٟای سیٙذس  ٚتایُ تػٛست یه ٞست ٝساختاسی تشای آجشٕ٘ا  ٚیا تٟٙا استفادٔ ٜیط٘ٛذ .صٔا٘ی و ٝتٟٙا استفادٔ ٜیط٘ٛذ
تشای استحىاْ تیطتش تٛسیّ ٝی ٔالت ٌچ  ٚیا سیٕاٖ دسصٌیشی ٔیط٘ٛذ .ایٗ ی٘ٛیتٟا تؼٛٙاٖ ػٙاغش ساختاسی اسصا٘میٕت
استفادٔ ٜیط٘ٛذ ٔ ٚؼٕٛال تا ٔػاِح پشداختی دس داخُ پٛضا٘ذٔ ٜی ض٘ٛذٞ CMU .ا ٔی تٛا٘ٙذ تا سشأیه ٕ٘ا واسی ض٘ٛذ ٚیا
ِؼاب ٚجال داد ٜض٘ٛذ.

تاریخچٍ،وًع ي رفتار یًویتُای تتىی تىایی
اِٚیٗ تّٛوٟای تتٙی دست ساص دس ساَ  1882تِٛیذ ضذ  ٚتػٛست تجاسی دس ایاالت ٔتحذ ٜاص سیٕاٖ،ضٗ  ٚآب دس ساَ 1900
تِٛیذ ضذ.ایٗ تّٛوٟای  # 508.508.203cm$تسیاس سٍٙیٗ  ٚواس وشدٖ تا آٟ٘ا تسیاس سخت تٛد ٚدس ٔحُ تِٛیذ ٔیطذ٘ذ.أشٚصٜ
ایٗ تّٛوٟا دس سایضٞای استا٘ذاسد تِٛیذ ٔیط٘ٛذ و ٝحُٕ ٘ ٚمُ  ٚاستفاد ٜاص آٟ٘ا سا تا ٔتشیاِٟای دیٍشآساٖ ٔیىٙذ.
ایٗ تّٛوٟا تٛسیّ ٝی پش وشدٖ فضای خاِی آٟ٘ا تا دٚغاب سیٕاٖ  ٚلشاس دادٖ ػٕٛدی ٔیّٞ ٝای فٛالدی دس آٟ٘ا تمٛیت ٔیط٘ٛذ.
ٕٞچٙیٗ لذست ساختاسی تسیاس ػاِی داس٘ذ  ٚدس ٔماتُ آتص سٛصی تسیاس ٔماٙٔٚذ  ٚپس اص اجشا ضشایظ ٍٟ٘ذاسی تسیاس سادٜ
ای داس٘ذ.
اتؼاد یه ی٘ٛیت تتٙی استا٘ذاسد  20.20.41cmاست ٔ ٚؼٕٛال تا دٞ ٚست ٝی خاِی تِٛیذ ٔیطٛدوٚ ٝصٖ آٖ وٕتش ضٛد ٚ
تشداضتٗ آٖ تا دست آسا٘تش تاضذ .تؼال ٜٚایٗ حفشٞ ٜا تشای تٟثٛد ضشایظ آوٛستیىی  ٚحشاستی ٔیتٛا٘ذ تا ػایك پش ضٛد.
تّٛوٟای تتٙی دس ٔذِٟای سثه  ٚیا ٘شٔاَ  ٚتّٛوٟای سٍٙیٗ و "75 ٝت ٛپش ٔیثاضٙذ تشای دیٛاسٞایی ؤ ٝیخٛاٙٞذ ٕ٘اساصی
ض٘ٛذ،دیٛاسٞای تا حفش ٚ ٜتاستش استفادٔ ٜیط٘ٛذ .عیف سٍ٘ی تِٛیذ ضذ ٜاص ایٗ تّٛوٟا تا سٍ٘ذا٘ٞ ٝای اوسیذ ٔؼذ٘ی ػثاستٙذ اص
صسد ٘خٛدی ،لشٔض،لٟٞٛای  ٚصسدٛ٘ .ع سٍٙذا٘ٞ ٝأ ٚحتٛیات آب ٔٛسد استفاد ٜحیٗ تِٛیذ تافت آٖ سا ٔطخع ٔیىٙٙذ

یًویتُای تتىی تىایی لعاتذار( )Glazed CMUs
اص عیف سٍ٘ی تٟتشی تشخٛسداس٘ذ ٚداسای یه سغح پشداخت تشاق ٔیثاضٙذ .تغٛس وّی ایٗ ػٙاغش چ ٝسً٘ ض٘ٛذ  ٚچ ٝتػٛست
سً٘ ٘طذ ٜاستفاد ٜض٘ٛذ سغح تا ویفیتی سا اسائٔ ٝیذٙٞذ و ٝت ٝفضای داخّی ٔمیاس ٔیذٞذ.
ػال ٜٚتش ٔذِٟای  CMUتّٛوٟای  ٚ screen wallوفپٛضٟای تتٙی ٘یض دس دستشس ٔیثاضذ .تّٛوٟای دیٛاسی داسای ٔذِٟای
ٔطثه ٞستٙذ و ٝتاػث ػثٛس ٛٞا ٛ٘ ٚس ٔیط٘ٛذ  ٚتشای دیٛاس تاغٟا ٘ ٚشد ٜتىاس ٔیش٘ٚذ.تّٛوٟای وفپٛش  ٓٞتشای جٌّٛیشی اص
فشسایص خان تىاس ٔیش٘ٚذ  ٓٞ ٚتشای ٔسیشٞای ٔاضیٗ س ٚ ٚدس سٍٟ٘ا  ٚضىّٟای ٔختّفی اسائٔ ٝیط٘ٛذ.
ی٘ٛیتٟای  Grass gridتشای وفپٛش تىاس ٔیشٚد  ٚاجاص ٜتشٌطت آب ت ٝصٔیٗ سا ٔیذٞذ.
ٞ CMUا ػّٕىشد خٛتی دس تشاتش حشیك اص خٛد ٘طاٖ ٔیذٙٞذ  ٚظشفیت حشاستی تاالیی داس٘ذ و ٝتاػث واٞص ٞضیٞ ٝٙای
ٌشٔایص  ٚسشٔایص ٔیط٘ٛذ  ٚدٔای داخّی سا تؼذیُ ٔیىٙٙذ .
ایٗ تّٛوٟا تش حسة ٔٛسد استفادٔ ٚ ٜمأٚت فطاسی و ٝتحُٕ ٔی وٙٙذ دسج ٝتٙذی ضذ ٜا٘ذٔ .ثال ٌشیذ  Nتاستش است ٚیا ٌشیذ
 Sدس فضاٞایی و ٝدس ٔؼشؼ آب ٛٞ ٚا تاضذ استفادٔ ٜیطٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ تّٛوٟا تش حسة ٘ٛع ٔ ٚحتٛای سعٛتت عثم ٝتٙذی
ٔیط٘ٛذٛ٘ :ع یه داسای ٔحتٛی سعٛتت تاال ٛ٘ ٚع د ٚتذ ٖٚسعٛتت ٔی تاضذ.

َسیىٍ َا :ایٗ تّٛوٟا ٔؼٕٛال اسصا٘میٕت ٔیثاضٙذ  ٚتّٛوٟای تتٙی استا٘ذاسد تغٛس ٔتٛسظ دس حذٚد  1.301دس ٞش تّٛن ٚ
 1.461دس ٞش فٛت ٔشتغ لیٕت داس٘ذ.

وصة :تیٗ ٞش تّٛن ٔ 10mmالت ٔاس ٝسیٕاٖ الصْ است  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ اتؼاد تّٛوٟا سٞ ٝطتٓ ایٙچ وٕتشاص اتؼاد اسٕی
آٟ٘ا ٔی تاضذ .ایٗ ٔیتٛا٘ٙذ دٚتاس ٜدس واسٞای ساختٕا٘ی ٔا٘ٙذ آجش استفاد ٜض٘ٛذٔ ٚیتٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ سٍٙذا٘ ٝدس ساخت تتٗ
جذیذ استفاد ٜض٘ٛذ.

Finishes for concrete

کارترد تته در پرداخت وُایی کار
Screeding
ساحت تشیٗ ٔ finishی تاضذ و ٝدس آٖ سغح افمی سا تتٗ سیضی وشد ٚ ٜتا ٔاِ ٝآٖ سا تسغیح ٔیىٙٙذ تا ت ٝتشاص دِخٛا ٜتشسٙذ ٚ
تتٗ اضاف ٝسا اص سٚی سغح تشٔی داس٘ذ.
Concrete acid staining

سً٘ وشدٖ اسیذی سغٛح تتٙی جذیذ  ،لذیٕی  ،خٛسد ٜضذ ٚ ٜتذ ظاٞش ٔی تاضذٔ .حّٕ٘ َٛه فّضات ٔختّف دس اسیذ تا آٞه
ٞیذسات ٝضذ ٜدس تتٗ سخت ٚاوٙص ٔی دٞذ ٙٔ ٚجش ت ٝسً٘ ضذٖ سغح تتٙی ٔیطٛدٌ .ش ٜٚسٍٟ٘ای اغّی  ٚپای ٝتشای سٍٟ٘ای
اسیذی سیا ، ٜل ٜٟٛای  ٚسثضآتی ٔی تاضذ ٚسٍٟ٘ای فشػی تش٘ٚض سٚضٗ ،سثض  ،لشٔض ٔایُ ت ٝل ٜٟٛای  ٚسثضآتی سٚضٗ.
تتٗ سا تؼذ اص سً٘ وشدٖ تا یه ٔحّ َٛچشن تشای اص تیٗ تشدٖ وٙتشاست تیٗ سٍٟ٘ا ضستطٔ ٛی دٙٞذ.# Black Wash$.
دس ایٗ فشآیٙذ اسیذ تؼث خٛسدٌی سغح تتٗ ٔیطٛد  ٚسٍ٘ذا٘ٞ ٝا ٔی تٛا٘ٙذ ت ٝایٗ سٚش ت ٝسسٛب  ٚتشویثات آٞىی تتٗ ٘فٛر
وٙٙذ  ٚتا آٟ٘ا ٚاوٙص دٙٞذ .اسیذ تؼذ اتٕاْ واس تٔ ٝذت یه ٔإٞ ٜچٙاٖ تا اسیذ ٚاوٙص ٔی دٞذ.
ِى ٝداس وشدٖ اسیذی تتٗ تحت تاثیش ٘ٛع ٔ ٚمذاس سیٕاٖ  ٚدا٘ٞ ٝای سٍٙی ٔٛسد استفادٕٞ ٜچٙیٗ ٔتذ ٞای پشداخت ٟ٘ایی
تتٗ ٔ ،مذاس ٛٞا  ٚسعٛتت ٔٛجٛد دس تتٗ  ٚضشایظ آب ٛٞ ٚایی صٔاٖ واس ٔی تاضذ .سیٕاٟ٘ای تا ٔحتٛای تاالی دی اوسیذ
وّسیٓ دس عٞ َٛیذسات ٝضذٖ سً٘ تیطتشی ٔی پزیش٘ذ  ٚتتٗ ٞای تا سیٕاٖ تیطتش حیٗ سً٘ ضذٖ پشسٍ٘تش ٔی ض٘ٛذ .تتٗ
سً٘ ضذ ٜت ٝساحتی تٕیض ٔی ضٛد  ٚتشای وا٘تش ٞای تتٙی  ،سیٙىٟا ،دٚضٟا  ... ٚاستفادٔ ٜی ض٘ٛذ.
ایٗ سٍٟ٘ا دس تاصاس تػٛست پٛدس ٔٛجٛد است  ٚدس آب  ٚحالَ ٔخػٛظ ت ٝخٛد حُ ٔی ض٘ٛذ .تتٗ ٞایی و ٝپای ٝآتی داس٘ذ تٖٛ
ٞای ضؼیف ٔ ٚالیٓ  ٚخاوی ایجاد ٔیىٙٙذ  ٚاٌش تا اسیذ حُ ض٘ٛذ تٞ ٖٛای پشسٍ٘تشی ایجاد ٔی وٙٙذ .ایٗ سٍٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ
دس ٔحُ آٔاد ٚ ٜت ا اسپشی یا لّٓ ٔ ٛصد ٜض٘ٛذ  ٚدس وٕتش اص یه دلیم ٝخطه ٔی ض٘ٛذ .الصْ ت ٝتٛضیح است و ٝتتٟٙای
چٍاِتش  ٚتذ ٖٚخُّ  ٚفشج سً٘ وٕتشی تخٛد ٔی ٌیش٘ذ.
سغٛح تتٙی سً٘ ضذ ٜتا ٘ٛػی ٚاوس یا سیّش ٍٟ٘ذاسی ٔیط٘ٛذ .سً٘ وشدٖ سغٛح تتٙی دس ٔمایس ٝتا سشأیه ٘سثتا ٌشاٖ
است .تغٛسیىٞ ٝش سً٘  ٚ 25-501سٍٟ٘ای سفاسضی  75-1501لیٕت داسد تشای ٞش ٔتش ٔشتغ.

Polishing
جال دادٖ سغٛح تتٙی
سغٛح تتٙی لذیٕی  ٚجذیذ ٔی تٛا٘ٙذ تسیاس تشاق ض٘ٛذ تذ ٖٚایٙىٞ ٝیچ ٌٚ ٝ٘ٛاوس  ٚیا سٚوص جذیذی احتیاج داضت ٝتاضٙذ.
جال دادٖ سغٛح تتٙی ٔی تٛا٘ذ دس لذْ آخش اجشا سغحی دسخطٙذ ،ٜتٕیض ٔ ٚمأٓ دس تشاتش آِٛدٌی تذٞذ .دس ع َٛػّٕیات جال
دادٖ سیّش ٔخػٛغی سٚی سغح ٔی ص٘ٙذ و ٝتٛسظ سغح تتٙی جزب ضذ ٚ ٜدیذٕ٘ ٜیطٛد.دسج ٝدسخطٙذٌی سغح دس عَٛ
اجشا تٛسظ عشاح  ٚواسفشٔا لاتُ ا٘تخاب است.
ػّٕیات جالدادٖ خطه تٛسظ ٔاضیٟٙای ٔخػٛظ ا٘جاْ ٔیطٛدؤ ٝخضٖ ٌشدٚخان داس٘ذ ٔ ٚثُ جاس ٚتشلی تٕاْ ٌشد ٚ
خان سا تؼذ اص جال دادٖ جزب ٔیىٙٙذ .تتٗ جذیذ تایذ لثُ اص آٖ تٔ ٝمأٚت  28سٚص ٜسسیذ ٜتاضذ .ایٗ سغٛح چٙذیٗ ساَ
دٚاْ داسد  ٚتیطتش تشای ٔحیغٟای ضّٛؽ و ٝاحتٕاَ آِٛدٌی خیّی صیاد استفادٔ ٜی ضٛد.
Commercial polishing compound

Fine grit abrasive
)Concrete engraving(Carving
حىاوی سٚی تتٗ
اص اتضاسٞای ٔختّفی تشای ایجاد اٍِ ٚ ٛعشحٟای ٔختّف سٚی تتٗ استفادٔ ٜی وٙٙذ ؤ ٝی تٛا٘ذ سً٘ ضٛد تا لسٕت حىاوی
ضذ ٜتیطتش دیذ ٜضٛد .لیٕت حىاوی سٚی تتٗ  3-61دس فٛت ٔشتغ ٔی تاضذ .و ٝایٗ ػذد تا وٛچه  ٚپیچیذ ٜضذٖ واس
افضایص پیذا ٔی وٙذ.

Concrete self leveling overlays
ا٘ذٚدٞای پٛضطی سٚی تتٗ
پّیٕشٞای سیاِی ٞستٙذ و ٝسٚی سغح سیختٔ ٝی ض٘ٛذ  ٚیا پٕپ ٔیط٘ٛذ  ٚتا یه واسدن سٚی سغح پخص ٔیط٘ٛذ ٚسغح
یىٛٙاختی سا ا یجاد ٔی وٙٙذ ٚ .تشای لسٕتٟای تشش خٛسد ٚ ٜیا ٔحّٟای حىاوی ضذ ٚ ٜاتػاالت استفادٔ ٜیطٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ
ا٘ذٚد الی ٝای تشای چسثا٘ذٖ چٛب  ،فّض ...ٚت ٝتیس تتٙی ایجاد ٔی وٙذ .ایٗ ا٘ذٚد سً٘ پزیش است  ٚتشای ٘ػة واضی ٛٔ ،وت
 ٚلاِی  ٚدیٍش وفپٛش ٞا  ٓٞاستفادٔ ٜی ضٛد .ایٗ ا٘ذٚدٞا ٔی تٛا٘ٙذ تا سٍٙذا٘ٞ ٝای دوٛساتی ٚ ٛضیطٞ ٝای تاصیافتی ... ٚ
تضییٗ ض٘ٛذ.

)Insulating concrete forms (ICFs
تشای سیستٓ دیٛاسٞا  ٚوف ٞا دس تٙاٞای ٔسى٘ٛی استفادٔ ٜی ض٘ٛذ.

TERRAZO
٘ٛػی تتٗ است و ٝاص تشاضٞ ٝای س ًٙدس سغح آٖ استفاد ٜضذ ٜاست .ایٗ ٘ٛع تتٗ اساسا تٛسظ ٘ٚیضی ٞا اختشاع ضذ تؼٛٙاٖ
یه وفپٛش اسصا٘میٕت و ٝاص سٍٙشیض ٜدس آٖ استفادٔ ٜیطذ .آٟ٘ا سٍٙشیضٞ ٜا سا تا ٌُ  ٚضیش تض تؼٛٙاٖ سیّش ٔخّٛط ٔی وشد٘ذ
 ٚدس وف ٔؼاتش پ ٟٗوشد ٚ ٜآٖ سا پشس ٔی وشد٘ذ.
أا أشٚص ٜاجشاٞای  terrazzoدس پیاد ٜسٞ ٚا ،وف ٞا ،پاّٟ٘ا  .... ٚتا اضاف ٝوشدٖ تشاضٞ ٝای سٍٙی اص جّٕ ٝسٔ ًٙشٔش تٝ
سغح تتٙی  ٚیا سصیٗ اپٛوسی ٔی ساص٘ذ .تشصٚی سیٕا٘ی اص س ٝالیٔ ٝتشیاَ تطىیُ ضذ ٜاست .اتتذا یه ف٘ٛذاسی ٖٛتتٙی تٝ
ضخأت  3-4ایٙچ سیختٔ ٝیطٛد  ٚتؼذ اص غاف وشدٖ حذٚد یه ایٙچ تتٗ ٔاس ٝای دس الی ٝتؼذ اضافٔ ٝیىٙٙذ أا لثُ اص اجشای
ایٗ الی ٝتػٛست تى ٝتىٔ ٝىاٟ٘ایی و ٝلشاس است دس آٖ تغییش سً٘  ٚیا اتػاِی ایجاد ضٛد تٛسظ ٘ٛاسٞای فّضی تؼثیٔ ٝیىٙٙذ ٚ

تشای الیٟ٘ ٝایی دس ٞش لسٕت جذا ضذٔ ٜخّٛط تشاضٞ ٝای سٍٙی سا ؤٕ ٝىٗ است سٍ٘ذا٘ ٓٞ ٝداضت ٝتاضذ ٔیشیض٘ذ  ٚتٛسظ
غّغه سثىی آ٘شا پشس ٔیىٙٙذ.
دس د 70 ٝٞتشصٞٚای تا تیس پّیٕشی ت ٝتاصاس ٔؼشفی ضذ٘ذ و٘ THIN-SET ٝاْ داضتٙذ .سصیٗ ٞای پّی استش ٚ ٚیٙیُ استش
تؼٛٙاٖ ٔٛاد چسثٙذ ٜایٗ سٍٙشیضٞ ٜا استفادٔ ٜیط٘ٛذ .دس حاَ حاضش تیطتش تشصٞ ٚا اپٛوسی ٞستٙذٔ .ضایای ایٛ٘ ٗٙع ٘سثت
تٛ٘ ٝع سیٕا٘ی آٖ ایٗ اس ت ؤ ٝذَ اپٛوسی عیف سٍ٘ی ٌستشد ٜتشی داسد ،ضخأت آٖ وٕتش  ٚسثىتش است  ٚساحت تش ٘ػة
ٔی ضٛدٕٞ .چٙیٗ سغح غیش لاتُ ٘فٛر تشی ٔیذٞذ  ٚسیسه تشن تشداضتٗ آٖ وٕتش است.
ػال ٜٚتش سٍٙشیضٌٛ ، ٜش ٔاٞی  ٚغذفٟای دسیایی  ٚسٍٙذا٘ٞ ٝای تاصیافتی ٔثُ ضیط ، ٝچیٙی  ٚسشأیه  ،تتٗ  ٚفّض ٓٞ
ٔیتٛاٖ دس تشویة آٖ استفاد ٜوشد .ضىّٟا  ٚفشٟٔای ٔختّف ٔی تٛا٘ٙذ  ٓٞدس ٔحُ تٛسیّٛ٘ ٝاسٞای تمسیٓ فّضی  ٚیا پیص
ساخت ٝتٛسیّ ٝتشش  water-jetتِٛیذ ض٘ٛذ.
ٚل تی تػٛست وأُ خطه ضذ تا استفاد ٜاص ٌشیٙذس سغح آٖ سا ٔی سایٙذ  ٚتشای سسیذٖ ت ٝیه سغح تشاق دسصتٙذی ٔیطٛد ٚ
چسة ٔیخٛسد  ٚجال دادٔ ٜیطٛد.

Self-consolidating concrete
یىی اص اغّی تشیٗ سلاتتٟا  ٚوطٕىطٟا دس تِٛیذ تتٗ ٍٟ٘ذاضتٗ ٘سثت دسست ٔٛاد اِٚی ٝاستٔ .ثال افضایص ٔمذاس آب دس تتٗ
واسایی آ٘شا تاال ٔیثشد أا استحىاْ ٔ ٚمأٚت ٟ٘ایی آ٘شا واٞص ٔیذٞذ .تٙاتشایٗ تِٛیذ وٙٙذٌاٖ اص عشفی تایذ ت ٝفىش چسثٙاوی
 ٚفشْ پزیشی تتٗ حیٗ واس  ٓٞتاضٙذ و ٝتؼذ اص سخت ضذٖ تا استا٘ذاسدٞای ایٕٙی ٔغاتمت داضت ٝتاضذ .ایٗ ٘ٛع تتٗ تا ٘سثت
تٟی ٝٙآب ،سیٕاٖ ت ٝاضاف ٝیه ٔاد ٜسٚاٖ وٙٙذ ٜتٙاْ  Super-Plasticizerداسای واسایی فٛق اِؼاد ٜتاال تشای ساخت احجاْ
پیچیذ ٜاست تا ٔمأٚت ٟ٘ایی تسیاس تاال.
تش خالف تتٗ ٔؼِٕٛی ایٗ تتٗ ٚیثش ٜوشدٖ ٘یاص ٘ذاسد  ٚتٛصیغ دا٘ٞ ٝای سٍٙی دس ایٗ تتٗ یىٛٙاخت است تٙاتشایٗ تشای تتٗ
سیضیٟای تا تشاوٓ تاالی فٛالد  ٚتا لاِثٟایی ؤ ٝجاسی تاسیىی داس٘ذ ٔٙاسة ٔی تاضذ .اص ٔضایای دیٍش ایٗ ٘ٛع تتٗ ایٙست وٝ
تؼذ اص سخت ضذٖ تافت غاف  ٚیىٛٙاختی ٔیذٞذ و ٝاحتیاج ت ٝپشداخت ٘ذاسد.

Ultra-high performance concrete
ػٕال ٞش ساختٕاٖ تتٙی و ٝدس ٌزضت ٝساختٔ ٝی ضذ ٜتا فٛالد تمٛیت ٔی ضذ ٜاست و ٝػال ٜٚتش تحُٕ ٘یشٞٚای فطاسی دس
ٔماتُ خٕص  ،تشش  ٚوطص ٘یض ٔمأٚت وٙذ .اخیشا تٕأا ٔسّح وشدٖ تتٗ دست عشاحاٖ س ٚتٛٙػی ٔحذٚد ٔی وٙذ .تا
ٔتشیاَ تتٙی جذیذ ایٗ ٔٛضٛع تا حذی حُ ضذ ٜاست .ایٗ تتٗ و٘ Ductal ٝاْ داسد دس تافت خٛد داسای سضتٞ ٝای تسیاس
ٔحىٓ فٛالدی است .اسٓ ٔتشیاَ تغییش یافت Ductile ٝاست تٔ ٝؼٙای ا٘ؼغاف پزیش و ٝدس ٔماتُ تشن خٛسدٌی  ٚفشسایص
تسیاس ٔما ْٚاست.

ایٗ تتٗ ٔی تٛا٘ذ تشای ساختٗ ػٙاغش ٘اصن ٔا تا ٔمأٚت تسیاس تاال استفاد ٜضٛد  ٚدٞا٘ٞ ٝای تسیاس تضسي سا پٛضص ٔیذٞذ.
دس ٔماتُ حشاست  ٚسعٛتت ٔ ٓٞمأٚت تاالیی اص خٛد ٘طاٖ ٔیذٞذ.

Bendable concrete
تتٗ خٕص پزیش اص وأپٛصیتٟای سیٕا٘ی  eccتطىیُ ضذ ٜا٘ذ و ٝتا تاسٞای تسیاس ا٘ؼغاف پزیشی تمٛیت ضذ ٜا٘ذ .ایٗ تتٗ
لاتّیت ایٗ سا دا سد و ٝتذ ٖٚضىستٗ چٙذیٗ تاس خٓ ض٘ٛذ  ٚتا اص تیٗ سفتٗ ٘یش ٚدٚتاس ٜت ٝحاِت ا َٚتاصٌشد٘ذ.

Fabric-formed concrete
دس ایٗ ٔحػ َٛاص ػٙاغش تافت ٝضذ ٜا٘ؼغاف پزیش تجای ٔتشیاِٟای خطه تشای تیس تتٙی استفاد ٜضذ ٜاست .ایٗ ٘ٛآٚسی اص
ساختاسٞای تتٙی تا تافتٟای جاِة  ٚاضىاَ تٙذیس ٌٔ ٝ٘ٛحػٛالت ٔتٛٙػی سا تِٛیذ وشد ٜاست .ایٗ تافت خاغیت وطسا٘ی
داسد٘ ٚیشٞٚا سا دس ع َٛخٛد خٙثی ٔی وٙذ .دس ایٗ ٘ٛع تتٗ ٘سثت ٔمأٚت تٚ ٝصٖ ٘سثت خٛتی است چ ٖٛفشْ آٖ اص اٍِٛی
٘یشٞ ٚا تثؼیت ٔیىٙذ  ٚدس جاٞایی و٘ ٝیش ٚوٕتش است ٔمذاس تتٗ وٕتشی ٔػشف ٔیطٛد  ٚدس ٔػشف تتٗ  ٓٞغشف ٝجٛیی
ٔیطٛد .ایٗ تتٗ دس جا سیختٔ ٝیطٛد  ٚػٙاغش تافت ٝضذ ٜأىاٖ تثخیش آب اضافی  ٚخشٚج حثاتٟای ٛٞا سا اص تتٗ ٔیذٙٞذ.

Fabric-reinforced concrete
استفاد ٜاص تافت پاسچ ٝ٘ ٝت ٝػٛٙاٖ لاِة تّى ٝتؼٛٙاٖ جایٍضیٙی تشای تمٛیت وٙٙذٞ ٜای فٛالدی دس تتٗ ٔسّح تا استفاد ٜاص
لذست وطص  ٚا٘ثساط یه ٘ٛع اص اِیاف تشویثی .دس ٔمایس ٝتا ٔیّٞ ٝای فٛالدی ایٗ اِیاف ٔی تٛا٘ٙذ تٞ ٝش ضىّی فشْ تٍیش٘ذ
و ٝتسیاس دلیمتش ٘یشٞ ٚا سا دس سغح ػٙػش تتٙی تٛصیغ ٔی وٙذ .ػال ٜٚتش آٖ پاسچ ٝتسیاس سثىتش اص فٛالد ٔیثاضذ  ٚتشاحتی تٝ
ٔحُ واسٌا ٜحُٕ ٔیطٛد  ٚتاس ٔشد ٜتتٗ تٕاْ ضذ ٜسا واٞص ٔیذٞذ.
استفاد ٜاص پاسچ ٝتؼٛٙاٖ تمٛیت وٙٙذ ٜدس ػٙاغش تتٙی چطٓ ا٘ذاص سٚضٟای غیش ٔؼٕ َٛساخت سا ٌستشش ٔیذٞذ .ساختٕاٟ٘ای
تتٙی پاسچ ٝای ٕٔىٗ است اص تاال ت ٝپاییٗ ساخت ٝض٘ٛذ تشای استفاد ٜاص ستٟ٘ٛایی و ٝاص سمف ت ٝپاییٗ وطیذٔ ٜیط٘ٛذ  ٚتا
تتٗ پش ٔیط٘ٛذ  ٚدس ٚالغ وف تؼذی سا ٔ supportیىٙٙذ.

Robot laid concrete
پشٚت ٛتایپی ًٙدس ٚالغ یه اغغالح ػٕٔٛی است تشای پشیٙت س ٝتؼذی .ساختٗ ٔذَ ت ٝعٛس ٔستمیٓ اص فایّٟای وأپیٛتشی
و ٝاص ٔٛاد ٔتٛٙػی دس ساخت استفادٔ ٜیىٙذ .تا ایٗ تىٙیه دیٛاسٞا  ،غفحات وف  ٚحتی اضیاء دوٛساتی ٛتا تتٗ سیختٔ ٝیطٛد.
ایٗ سٚش ٞضیٞ ٝٙای ٘یشٚی ا٘سا٘ی ٔ ٚاضیٗ آالت سا واٞص ٔیذٞذ .تا ایٗ فٙاٚسی سیختٗ  2000فٛت ٔشتغ دس یه سٚص تذٖٚ
ٞیچ ٘یشٚی ا٘سا٘ی أىا٘پزیش است.

Autoclaved Aerated concrete
تذ ٖٚضه یىی اص فاوتٛسٞای ٔٙفی تتٗ ٚص٘ص ٔیثاضذ و ٝچیضی دس حذٚد  2400ویّ ٛدس ٔتش ٔىؼة است .سٔٚیاٖ تاستاٖ وٝ
اِٚیٗ ٔختشػاٖ تتٗ ت ٝضىُ حمیمی اش تٛد٘ذ تضٚدی دسیافتٙذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ٚصٖ تتٗ سا تا استفاد ٜاص سٍٙذا٘ٞ ٝای سثه
خاغی تٙاْ پٔٛیس $یه ٘ٛع سٔ ًٙتخّخُ آتطفطا٘ی #واٞص دٙٞذ .دس ػػش جذیذ ٔػاِح سٍٙی سثه ٔتٛٙػی دس ساختاس
تتٗ استفادٔ ٜیطٛد و٘ ٝأٟای تجاسی تسیاس ٔتٛٙػی داس٘ذ .أا تٕاْ ایٟٙا تٛ٘ ٝػی تا ٔتخّخُ وشدٖ  ٚواٞص ٔمأٚت اِٚیٝ
تتٗ ٚصٖ آ٘شا واٞص ٔیذٙٞذ دس غٛستیى ٝتشای یه واٞص ٚصٖ اساسی ٛٔ ٚثش دس تتٗ تایذ حتی ٔٛاد سا  ٓٞتا تىٙیه  ٚتٙاٚب
خاغی تا ٔ ٓٞخّٛط وٙیٓ .یىی اص ٔٛفمتشیٗ ٘ٛآٚسیٟا دس ایٗ صٔی ٝٙتتٗ ٔ AACیثاضذ و ٝاص آٞه ،سیٕاٖ  ،آب  ٚسیضدا٘ٞ ٝای
ضٗ ٛٔ ٚاد آتطفطا٘ی تٟی ٝضذ ٜاست .تشویثات آِٔٛیٙیٔٛی خاغی ٚ ٓٞاسد ایٗ تتٗ ٔیىٙٙذ و ٝتا تطىیُ حثاتٟای خاغی
چٍاِی تتٗ سا و اٞص ٔیذٞذ .تؼذ اص ایٙى ٝایٗ ٔخّٛط سخت ضذ تشش دادٔ ٜی ضٛد ٚ ٚاسد دستٍأ Auto clave ٜیطٛد.
ٔحػ َٛتذست آٔذ ٜؤ ٝؼٕٛال ت ٝضىُ تّٛوٟای تٙایی  ٚػٙاغش استا٘ذاسد پیص ساخت ٝدس تاصاس ٔٛجٛد است یه پٙجٓ ٚصٖ
تتٗ ٔؼِٕٛی سا داساست.
ٞشچٙذ تتٗ  AACحذٚد  18ساَ پیص دس اسٚپا تِٛیذ ضذ أا او ٖٛٙتػٛست ٌستشد ٜای دس أشیىا ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٔی ٌیشد.
ػال ٜٚتش سثىی ایٗ ٔاد ٜت ٝعٛس لاتُ ٔالحظ ٝای ػایك سعٛتت  ،حشاست  ٚغٛت ٔی تاضذ .تٞ ٝیچ ػٛٙاٖ آتص ٕ٘ی ٌیشد ٚ
ٔٛاد اِٚی ٝوٕی تشای تِٛیذ احتیاج داسد .ایٗ تّٛوٟا ٔی تٛا٘ٙذ دس واسٞای تسیاس تسیاس دلیك ساختٕا٘ی ٔٛسد استفاد ٜلشاس
ٌیش٘ذ.

Translucent concrete
 Litraconیا تتٗ ا٘تماَ دٙٞذٛ٘ ٜس دس ساَ  2001تٛسظ یه آسضیتىت ٔجاسستا٘ی اختشاع ضذ .ایٗ ٔحػ َٛو ٓٞ ٝاوٖٛٙ
تػٛست پاّٟ٘ا  ٚتّٛوٟای پیص ساخت ٝدس تاصاس ٔٛجٛد است ٘ٛس سا اص عشیك سضتٞ ٝای ٘ٛسی ػثٛس ٔیذٞذ .ایٗ سضتٞ ٝا ٔمأٚت
ٟ٘ایی تتٗ سا واٞص ٕ٘ی دٙٞذ ٔ ٚی تٛا٘ٙذ  ٓٞتشای ٞذفٟای دوٛساتی ٓٞ ٚ ٛساص ٜای ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌیش٘ذ .ایٗ تتٗ تا
ضخیٓ ضذٖ ٔیضاٖ ا٘تماَ دٙٞذٌی ٘ٛس آٖ واٞص پیذا ٕ٘ی وٙذ  ٚتا ٔ 2تش ٔی تٛا٘ٙذ ضخأت داضت ٝتاضٙذ  ٚوٕاواٖ ٘ٛس سا
ٔثُ دیٛاس  15سا٘تیٕتشی ا٘تماَ دٙٞذ .تشای ایٙىٛ٘ ٝس تذ ٖٚضىست اص تتٗ ػثٛس وٙذ  ٚتغییشی دس ضىُ سایٞ ٝا تٛجٛد ٘یایذ
ایٗ فیثش ٞای ٘ٛسی تایذ تٕٛاصات  ٓٞدس تتٗ تؼثی ٝض٘ٛذ  " 4 ٚحجٓ وّی تتٗ سا تطىیُ ٔی دٙٞذ .دس حاَ حاضش ایٗ ٔتشیاَ
دس ٔمیاس تسیاس ٔحذٚدی اجشا ضذ ٜاص جّٕ ٝدسٚاص ٜیادتٛد اسٚپا دس ساَ  2004تٕٙاسثت ٚسٚد وطٛس ٔجاسستاٖ ت ٝاتحادیٝ
اسٚپا.

