روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﺑﺘﻨﯽ
ﺟﺪاول ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ در اﻣﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﺪاول ﺑﺘﻨﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺪاول ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻢ دوام در اﺛﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺮب )ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ،ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎي ﯾﺨﺒﻨﺪان و آب ﺷﺪﮔﯽ ،ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻤﮏ ﻫﺎ و  (...ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﺪاول ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در دوام آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب دارد  ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

روش ﺳﻨﺘﯽ  :در اﯾﻦ روش ﺑﺘﻦ در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻻزم ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎ ﺑﺎز و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻌﻪ آﻣﺎده ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ
دوام ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ
روان ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دوام در ﺑﺮاﺑﺮ دوره
ﻫﺎي ﯾﺨﺒﻨﺪان و آب ﺷﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺣﺒﺎﺑﺰا ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش ﭘﺮﺳﯽ :اﯾﻦ روش ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻮل ﭘﺮس و وﮐﯿﻮم ﭘﺮس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
روش ﻓﻮل ﭘﺮس :در اﯾﻦ روش ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آب ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺟﺪول در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎري ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ آن از آب
ﺑﺎﺷﺪ.
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وﮐﯿﻮم ﭘﺮس :دراﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻞ  ،ﺑﺘﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .اﻣﺎ در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺮوي ﭘﺮس ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ آب ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪول ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺮي و ﺧﯿﺲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در آب
و ﻫﻮاي ﺳﺮد  ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪول ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ آب در ﻫﺴﺘﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد

