ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟
داﻧﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻻزم در ﻣـﻮرد ﯾـﺦ ﺧـﺮد  :ﯾـﺦ ﺧﺮدﮐـﻦ ﻫـﺎ ﭼـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟
ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼ
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺑﺘﻦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﯾﺦ ﻗﺎﻟﺒ
را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد دﺳﺘﺎه ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﮐﺮده و ﺧﺮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺦ ﭘﺲ از ﺧﺮد ﺷﺪن در ﺑﭽﯿﻨ ﭘﻼﻧﺖ ﺑﺎ

ﺑﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﺷﻮد.

ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟

اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز در اﯾـﺮان ﻧﺰدﯾـ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻣﺎی ﺑﺘﻦ از ﯾ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در اﯾﺮان ) ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑ ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺳﺎزی ﻻزم و ﺿﺮوری
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻦ دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﭽﯿﻨ ﭘﻼت دﺳﺘﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎن  ،ﻣﺎﺳﻪ و آب را ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣ رﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺮﯾﺰد .ﯾﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ آن رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺑﻪ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﭽﯿﻨ ﭘﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﭽﯿﻨ
ﭘﻼﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﻓﻮﻻد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع دﯾﺮی از ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎن ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﮔﻮﺷﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  ،از اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻮﻻد و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
اﺳﺘﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺮوم ﻧﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده دﯾﺮی وارد واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ
در ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻓﻠﺰﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣ اﻧﺪازد.
ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ در ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺦ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭘﻮدری و ﯾﺎ ﺑﺎداﻣ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺦ ﻣﺘﺪاول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻮدری ﯾﺎ ﺑﺮﻓ اﺳﺖ .ﯾﺦ ﺑﺮﻓ از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻻﺷﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ .دﻣﺎی ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪه  37درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد اﺳﺖ و در ﻫﻨﺎم ذﺑﺢ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ  40درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﯾﺦ ﻗﺮار ﻧﯿﺮد  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داغ ﺑﻮدن ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ رﯾﺰی و ﻧﻬﺪاری ﻣﺎﻫ از ﯾﺦ ﺑﺎداﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ
اﺳﺘﯿﻞ از ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﺎداﻣ و ﺑﺮﻓ ﺗﻔﺎوﺗ در ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺦ ﺧﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و اﺳﺘﯿﻞ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی در اﻧﻮاع ﺑﺎداﻣ و ﺑﺮﻓ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮد.

