
bloated—swollen, as in certain lightweight aggregates as a result of processing. 

 .فرآوریها در نتیجه متورم شده، مانند برخی از سنگدانه - پف کرده

block, concrete—a concrete masonry unit, usually containing hollow cores. 

 توخالی است.های سیمانی قسمتواحد بنایی بتنی که معموالً حاوی  - یبلوک بتن

block, end—an enlarged end section of a member intended to reduce anchorage stresses to 

allowable values and provide space needed for post-tensioning anchorages. 

به مقادیر مجاز و فراهم کردن فضای  مهاریهای شده یک عضو که برای کاهش تنش بخش انتهایی بزرگ - انتهایی لوکب

 های مهار پس کشیدگی.مورد نیاز برای گیره

block, wood—a solid piece of wood used in concrete formwork to fill space or prevent 

movement of the formwork. 

 مانع حرکت قالب شود.و یا رکند که در قالب بتن تعبیه میشود تا فضا را پ   یای چوبقطعه – چوبی بلوک

block beam—a flexural member composed of individual blocks that are joined together by 

prestressing.  

  اند.شدهتنیدگی بهم متصل های بتنی که با پیشتشکل از بلوکمای خمشی عضو سازه – تیر دانه تسبیحی

blockout—a space within a concrete structure under construction in which fresh concrete is not 

to be placed, called core in the United Kingdom. 

 ود.شریخته شود، در انگلستان مغزه نامیده میبتن در سازه بتنی درحال ساخت، فضایی که بتن نباید در آن  – یی خالجا

blowdown period—time taken to reduce pressure in an autoclave from maximum to 

atmospheric. 

 تا فشار جو. بیشینهدر اتوکالو، زمان الزم برای کاهش فشار از مقدار  –دوره کاهش فشار 

blowholes—small regular or irregular cavities, usually not exceeding 15 mm in diameter, 

resulting from entrapment of air bubbles in the surface of formed concrete during placement and 

consolidation. (See also sack rub.) 



س شدن وحبممیلیمتر نیست و در نتیجه  15که قطر آنها بیشتر از  های کوچک منظم یا نامنظمحفره – سطحی هایحباب 

 surface سطحی  بابح رجوع شود بهقالب در حین ریختن و تراکم ایجاد میشود. )در مجاورت های هوا در سطح بتن حباب

air voids (preferred term).) 

blowholes—            سطحی هایحباب                          (surfaceair voids (preferred term) رجوع شود ) 

     به

blow pipe— air jet used in shotcrete gunning to remove rebound or other loose material from 

the work area. 

 .تن پاشیبمواد سست از محل  ریسا ایبرگتی  بتنحذف  بتن پاششی برای یبرا استفاده از لوله هوای تحت فشار –لوله دمنده 

blowup—the raising of two concrete slabs off the subgrade where they meet as a result of greater 

expansion than the joint between them will accommodate; typically occurs only in unusually hot 

weather where joints have become filled with incompressible material; often results in cracks on 

both sides of the joint and parallel to it. 

ین از آنچه که درز ب انبساط بیشدر نتیجه پیوندند از روی الیه بستر در محلی که بهم میدو دال بتنی  ورآمدگی– ورآمدگی

اغلب  وند شده باشناپذیر پ ر-تراکم مواددرزها از  رخ میدهد که گرمدر هوای بسیار  الً معموآنها میتواند تحمل کند؛ این پدیده 

 منجر به ایجاد ترک در دو طرف درز و موازی با آن میشود.

board butt joint—construction joint in shotcrete formed by sloping the sprayed surface to a 1 

in. (25 mm) board laid flat. 

 25سطح به ضخامت ای تخته به طرفپاشیده شیب دادن سطح بتن زپاشی، که ادر بتن، درز اجرایی – درز لب تخته

 .دمیلیمترایجاد میشو

bolster, slab—continuous wire bar support used to support bars in the bottom of slabs; top wire 

is corrugated at 1 in. centers to hold bars in position. (See also bar support.) 

؛ شودیبکار گرفته م هادال تحتانیگاه آرماتورهای عنوان تکیهه ب میلگرد سیمی کهگاه ممتد تکیه – )خرک شاسی( دالخرک 

 bar        تا بتواند آرماتورهای باالیی را ثابت نگهدارد.  )رجوع شود به اینچی موجدار است 1های با فاصله یم فوقانیس

support)  

bolt, anchor—a metal bolt or stud, headed or threaded, either cast in place, grouted in place, or 

drilled into finished concrete, used to hold various structural members or embedments in the 



concrete, and to resist shear, tension, and vibration loadings from various sources, such as wind 

and machine vibration; also known as a hold-down bolt or a foundation bolt. 

روان ا ریزی، بیا پس از بتند، وشمیکار گذاشته  درجاریختهکه در بتن رزوه، با سر یا  باپیچ یا میل فلزی،  - مهارمیل 

تلف ای مخ، برای نگهداشتن اعضای سازهگرددمیپیچ بتن سوراخ ایجاد شده در سطح یا در  دوشمیکار گذاشته ریزی مالت

مختلف، مانند باد و لرزش  عواملاز  ناشیشی زرل هایریذاش و بارگکشبرش،  تحمل برایدر بتن، شده ی گذاریا جا

 شود.نیز شناخته می شالودههمچنین بعنوان پیچ نگهدارنده یا پیچ وشود؛ استفاده می هاماشین

bolt, foundation— bolt, anchor    میل مهار؛ پیچ مهار      ( رجوع شود به).   

bolt, hold-down—anchor bolt provided near the ends of shear walls for transferring boundary-

member loads from the shear wall to the foundation. (See also bolt, anchor.) 

رشی ی، از دیوار بپیرامونانتهای دیوارهای برشی برای انتقال بارهای عضو دو ه در نزدیکی قرار گرفتپیچ مهار  – پیچ مهار

 (.bolt, anchor   به شالوده. )همچنین رجوع شود به 

bolt, she—a type of form tie and spreader bolt in which the end fastenings are threaded into the 

end of the bolt, thus eliminating cones and reducing the size of holes left in the concrete surface. 

 به انتهای پیچ رزوه میشوند،زیرین  یبندهاپشت پیچ پخش کننده که در آن و قالب )یا تنگ قالب( کشعی نو - یرامه کش

 های باقیمانده در سطح بتن کاهش می یابد.ها از بین می روند و اندازه سوراخبنابراین مخروط

 

bolt sleeve— a tube surrounding a bolt in a concrete wall to prevent concrete from adhering to the bolt 

and acting as a spreader for the formwork. 

 اصله نگهدارفعنوان کند و ب یریجلوگ چیبتن به پ دنیکند تا از چسبیاحاطه م یبتن واریرا در د چیکه پ یالوله – مهاریغالف 

 عمل کند. بندیقالببین دو دیوار برای 

bond—             گی یاپیوست   پیوند  

(1) adhesion of concrete or mortar to reinforcement or other surfaces against which it is placed, 

including friction due to shrinkage and longitudinal shear in the concrete engaged by the bar 

deformations; 

 جمع شدگیاصطکاک ناشی از  شاملگیرد، مالت به آرماتور یا سطوح دیگری که در مقابل آنها قرار می. چسبندگی بتن یا 1

 و برش طولی در بتن درگیر با تغییر شکل میلگردها.

(2) adhesion of cement paste to aggregate; 



 . چسبندگی خمیر سیمان به سنگدانه.2

(3) adhesion or cohesion between plaster coats or between plaster and a substrate produced by 

adhesive or cohesive properties of plaster or supplemental materials; and 

یا مواد  اندودچسبی اص دگرچسبی یا هموکه توسط خ آستر و الیه اندودیا بین  اندودهای الیهبین  یا چسبندگی چسبیهم .3

 شود. وتکمیلی ایجاد می

(4) patterns formed by the exposed faces of masonry units,for example, running bond or 

flemish bond. 

 .راستهن یا آجرچینی کلهاندود. الگوهای تشکیل شده توسط سطوح نمایان واحدهای بنایی، بعنوان مثال، آجرچینی ر4 

bond, ceramic—the development of fired strength as a result of thermochemical reactions 

between materials exposed to temperatures approaching the fusion point of the mixture such as 

that which may occur, under these conditions, between calcium-aluminate cement and a 

refractory aggregate. 

حرارتی بین موادی که در -های شیمیاییایجاد مقاومت حرارتی در نتیجه واکنش - حرارتی(-)شیمیاییسرامیکی پیوند 

شوند، مانند دمایی که ممکن است در این شرایط بین سیمان معرض دمایی هستند که به نقطه همجوشی مخلوط نزدیک می

 سنگدانه نسوز رخ دهد.و )سیمان برقی( آلومینات -کلسیم

bond, chemical—bond between materials that is the result of cohesion and adhesion developed 

by chemical reaction. 

 چسبی و چسبندگی ایجاد شده توسط واکنش شیمیایی است.پیوند بین مواد که نتیجه هم -پیوند شیمیایی 

bond, flexural stress—in structural-concrete members, the stress between the concrete and the 

reinforcing element that results from the application of external load. 

 شود.که از اعمال بار خارجی ناشی می آرماتورای بتنی، تنش بین بتن و در اعضای سازه - خمشیپیوستگی تنش  پیوند

bond, mechanical—    پیوند مکانیکی  

1. in general concrete construction, the physical interlock between cement paste and 

aggregate, or between concrete and reinforcement (specifically, the sliding resistance, not 

the adhesive resistance, of an embedded bar); and 

ومت مقا مقصودبین خمیر سیمان و سنگدانه، یا بین بتن و آرماتور ) فیزکی درگیریعمومی، وساز بتنی . در ساخت 1

 (. وباشدنمیدر بتن قرار مقاومت چسبندگی میلگرد بوده و  لغزشی



2. in plastering, the physical keying of a plaster coatto: a) another; b) to the plaster base by 

means of plaster keys to the lath; or c) through interlock with adjacent plaster casts created 

by means of scratching or cross raking. 

ا استفاده ب اندود الیه زیرین: الف( به دیگری؛ ب( به به صورت کام و زبانه به بستر اندودکاری پیوند فیزیکی  اندود. در 2

زدن در  ارشیمجاور بواسطه ایجاد  اندودبا الیه  قفل و بستی به زیرکوب. یا ج( از طریق گچزیر پوشش با پیوند  از بستر

 الیه مجاور.

bond, transfer—in pretensioning, the bond stress resulting from the transfer of stress from the 

tendon to the concrete. 

 در پیش کشیدگی، تنش پیوند ناشی از انتقال تنش از تاندون به بتن. - پیوستگی انتقالی

bond area—the nominal area of interface between two elements across which adhesion, 

cohesion, or both, develop(s) or may develop, as between cement paste and aggregate. 

کن شود یا ممایجاد می ، همچسبی، یا هردوکه در سراسر آن چسبندگی ضوبین دو ع مشترک اسمیسطح  - سطح پیوستگی

 د، مانند بین خمیر سیمان و سنگدانه.توسعه یاباست 

bond breaker—a material used to prevent adhesion of newly placed concrete to the substrate. 

(See also oil, form and agent, release.) 

 oil, form and. )رجوع شود به کارزیر تازه به الیهری از چسبیدن بتن برای جلوگیکه ای ماده – زدا )جداساز(پیوند 

agent, release). 

bond length— development length (preferred term))         ستگیطول پیو                           )رجوع  

ه    شود ب  

 bond plaster—a specially formulated gypsum plaster designed as first-coat application over 

monolithic concrete. 

 عنوان اولین الیه روی بتن یکپارچه طراحی شده است.ه با فرمول خاص که ب اندودخمیر اندود  – پیوند )چسب گچ( اندود

bond prevention—measures taken to prevent adhesion of concrete or mortar to surfaces against 

which it is placed.  

 شود.ام میگیرد انجآنها قرار می برابراقداماتی که برای جلوگیری از چسبندگی بتن یا مالت به سطوحی که در  - زدایی ندپیو

bond strength—(1) resistance to separation of mortar and concrete from reinforcing and other 

materials with which it is in contact; (2) a collective expression for forces such as adhesion, 



friction to shrinkage, and longitudinal shear in the concrete engaged by bar deformations that 

resist separation. 

( 2. )ندستهکه با آنها در تماس  یمواد ریو سا آرماتورهامالت و بتن از  شدن ( مقاومت در برابر جدا1) - پیوستگی مقاومت

 یهاشکل رییتغ خود بادر بتن که  ی، و برش طولجمع شدگیاصطکاک در برابر  ،یمانند چسبندگ ییروهاین یبرا عبارت کلی

 .است ریدرگ یدر برابر جداساز مقاوم آرماتور

bond stress—(1) the force of adhesion per unit area of contact between two bonded surfaces, 

such as concrete and reinforcing steel, or any other material, such as foundation rock; (2) shear 

stress at the surface of a reinforcing bar, preventing relative movement between the bar and the 

surrounding concrete when the bar carries tensile force. 

هر  ای میلگرد فوالدیمانند بتن و به هم  دهیدو سطح چسب نیدر واحد سطح تماس ب یچسبندگ یروی( ن1) - تنش پیوستگی

و بتن اطراف  گردلیم نیب ی، مانع از حرکت نسبآرماتوردر سطح  ی( تنش برش2) ؛)فونداسیون( یمانند سنگ پ یگریماده د

  .گیردقرار می یکشش یروینتحت  گردلیکه م یدر زمان

Bonded hollow-wall masonry—a cavity wall, built of masonry units, in which the inner and 

outer walls are tied together by bonders. 

به  یگکلّهتوسط  یو خارج یداخل یوارهایکه در آن د ،ییبنا یساخته شده از واحدها ،یلاتوخ وارید - پوسته بناییود وارید

  هم گره خورده اند.

bond stress, average—the force in a bar divided by the product of the perimeter and the 

development length of the bar. 

آخر صفحه    .مهاری آرماتورل طودر نیروی موجود در آرماتور تقسیم بر حاصلضرب محیط  - ستگیتنش متوسط پیو

9   End P 9       

bond stress, development—    ستگی مهاریتنش پیو         (stress, anchorage bond (preferred term) 

    رجوع به)

  bonded member—a prestressed-concrete member in which the tendons are bonded to the 

concrete either directly or through grouting.  

تن متصل به ب روان مالت ریزیها مستقیماً یا از طریق عضو بتنی پیش تنیده که در آن تاندون - هدیچشب پیش تنیدهعضو 

 شوند.می



bonded post-tensioning—post-tensioned construction in which the annular spaces around the 

tendons are grouted after stressing, thereby bonding the tendons to the concrete section. 

 مالت روان یدن،شکپس از  ،هااطراف تاندون یحلقو یکه در آن فضاها دگییساخت و ساز پس کش - هدیچشبشیدگی کپس  

 چسبانند.یم یها را به بخش بتنتاندون جهیشوند و در نتیم یریز

bonded tendon—a prestressing tendon that is bonded to the concrete either directly or through 

grouting. 

ً یکه مستق دهیتن شیتاندون پ -ه )چسبان( دیچسب گیدیتن شیپتاندون    شود. یل مبه بتن متص ریزیروان مالت  قیاز طر ای ما

bonder—a masonry unit that ties two or more wythes (leaves) of a wall together by overlapping. 

(See also header and wythe [leaf].). 

 header andکند.از یک دیوار را با همپوشانی به یکدیگر متصل می جدارواحد بنایی که دو یا چند  - گیکلّه

wythe [leaf]) 

bonding agent—a substance applied to a suitable substrate to create bond between it and a next 

layer 

 شود.یاعمال م یبعد هیبستر و ال نیب وندیپ جادیا یبستر مناسب برا یکه رو یماده ا -  سازپیوند

bonding layer—a layer of mortar, usually 1/8 to 1/2 in. (3 to 13 mm) thick, which is spread on 

a moist and prepared hardened concrete surface before placing fresh concrete. 

 یبتن تازه روریختن متر که قبل از یلیم 13تا  3 ضخامت به از مالت، معموالً  یاهیال – (نندهساز )الیه چسبا وندیپ هیال

 شود.یم آماده شده و اعمال ترطوباشباع از سخت و آماده شده سطح بتن 

bored pile—                     ) حفاری شده )شمع درجا(       شمع drilled pier )رجوع به         

boring—(1) the removal of a sample by drilling of rock; (2) a generic name for cylindrical 

sample of soil or rock. 

ای از ( نام عمدی ابالغ شده به نمونه استوانه2خارج نمودن نمونه از طریق حفاری در سنگ. ) (1) – زنی )حفاری( گمانه

 .خاک یا سنگ

boron frits—clear, colorless, synthetic glass produced by fusion and quenching, containing 

boron. (See also concrete, boron-loaded.) 

 شود و حاوی ب ور است.دن تولید میناگهان سردششیشه شفاف، بی رنگ، مصنوعی که از همجوشی و  - شیشه بُوردار 



boron-loaded concrete—high density concrete including a boron-containing admixture or 

aggregate, such as the mineral colemanite, boron frits, or boron metal alloys, as a neutron 

attenuator. (See also biological shielding and shielding concrete.) 

 یاژهایآل ای دارورب   نهیآبگ ت،یناکلم یور، مانند کانب   یسنگدانه حاو ای یشامل مواد افزودن زیاد یبتن با چگال - داروربتن بُ 

   (         boron-loaded concret)رجوع به      نوترون.)جذب کننده( کننده  فیور، به عنوان تضعفلز ب  

 box out—a formed opening in concrete (also called a boxout). 

 (. ندیگویم زین ایجعبه باز شدگیگرفته در بتن )که به آن شکلبازشدگی  - بازشو

brace—a structural member used to provide lateral support for another member, generally for 

the purpose of ensuring stability or resisting lateral loads. 

ً به منظور اطمینان از پایداری یا مقاومت در عضو سازه - )بادبند( مهاربند ای برای پشتیبانی جانبی عضو دیگر، عموما

 میشود. برابر بارهای جانبی استفاده

bracing— brace (preferred term)           )بادبندی( مهاربندی (             )رجوع شود به                                

bracket—(1) an overhanging member projecting from a wall or other body to support weight 

acting outside the wall; (2) formed shapes of channel or pencil rod used as structural 

reinforcement in erecting furred assemblies. (See also corbel.) 

 است رای که خارج از دیوار بارتا  ه استدزکه از دیوار یا بدنه دیگر بیرون  یعضو( 1) – )بازوی نگهدارنده( بسترف

 یار استفاده متحت ب یهامجموعه برپاداشتندر  یازهکننده سا تیبه عنوان تقو که یقلم لهیم ایناودانی  شکلبه تحمل کند، 

 (corbel    )رجوع به .شود

breccia—rock composed of angular fragments of older rock cemented together. 

 اند.های قدیمی که بهم چسبیدهسنگ سنگی متشکل از قطعات تیزگوشه - )موزائیکی( ریگجوش

bregidite—a mineral, alpha prime dicacium silicate (2 CaO.SiO2) occurring in slags and portland 

cement. 

 ها و سیمان پرتلند وجود دارد.( که در سربارهCaO.SiO22کلسیم سیلیکات اولیه )ماده معدنی آلفا دی -برجیدیت 

breeze—(1) usually clinker; (2) fine divided material from coke production. 

 تولید ک ک.ریز حاصل از شده  پودرهمچنین مواد ( 2)معموالً کلینکر؛ ( 1) –پوکه ُکک 



brick, calcium-silicate—a concrete product made principally from sand and lime that is 

hardened by autoclave curing. 

 ود.شآوری در اتوکالو سخت میمحصول بتنی که عمدتاً از ماسه و آهک ساخته شده است که با عمل -آجر سیلیکات کلسیم 

brick, concrete—solid concrete masonry units of relatively small prescribed dimensions. 

 واحدهای بنایی بتنی جامد با ابعاد نسبتاً کوچک. - یبتنآجر 

brick, rubbing—a silicon-carbide brick used to smooth and remove irregularities from surfaces 

of hardened concrete. 

ها از سطوح سخت شده بتن آجر سیلیکون کاربید که برای صاف کردن و حذف ناهمواری - )سنگِ ساب( آجر سایشی

 شود.استفاده می

brick, sand-lime— 

س از ماسه و آهک شکفته استفاده می آجری که در ساخت –آهکی آجر ماسه شود؛ معموالً رنگ خاکستری آن، بجای خاک ر 

 (brick, calcium-silicate (preferred term))رجوع شود به     روشن یا شیری دارد.

brick seat—ledge on wall or footing to support a course of masonry.  

 گاهی است برای الیه آجر چینی بنّایی.روی دیوار یا پی که تکیهای پله – )آجرنشیمن( نشینج ی ر  پله

bridge deck— the structural concrete slab or other structure that is supported on the bridge 

superstructure and serves as the roadway or other traveled surface.  

 وحسطح ای جادهشود و به عنوان یم هیپل تک یسازه فوقان یکه بر رو یگریسازه د ای یاسازه یدال بتن -عرشه پل 

 .دیگر یتردد

briquette—a molded specimen of mortar with enlarged extremities and reduced center having 

a cross section of definite area, used for measurement of tensile strength (also called briquet). 

مر آن باریک است و ککه دوسر آن پهن و مالت شده از ب لمونه قاآز – )کمر باریک( مالت( د مبِل مانند شکل-8)نمونه 

 .)شودنیز نامیده می بریکت( داومت کششی مالت بکار میروقگیری ممقطعی با سطح معین دارد که برای اندازه

broadcast—to toss granular material, such as sand, over a horizontal surface so that a thin, 

uniform layer is obtained. 

  سطح افقی تا الیه نازک و یکنواخت بدست آید. ای مانند ماسه رویکردن مواد دانه پخش - پخش



broom finish— the surface texture obtained by stroking a broom over freshly placed concrete. 

 .دیآیدست مب یختهبتن تازه ر یرو جارو کشیدنکه با  یبافت سطحنوعی  – کش )نمای جاروکش(جاروسطح 

brown coat—the leveling coat of plaster, either the second coat of plaster in a three-coat 

application or the entire base coat of plaster in a two-coat application. 

 زیرین هیکل ال ای ایهیدر کاربرد سه ال اندوددوم  هیال ای، اندود یحیپوشش تسط - میانی )آستر شمشه کش( اندود آستر

 .هیدر کاربرد دو ال

brown out—to complete application of base coat plaster.  

 .زیرکاراندود  اندوداجرای کامل  -گج و خاک کردن 

brownmillerite—a ternary compound originally regarded as 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 (C4AF) 

occurring in portland and calcium-aluminate cement; now used to refer to a series of solid 

solutions between 2CaO⋅Fe2O3 (C2F) and 2CaO⋅Al2O3 (C2A). 

شود در نظر گرفته می ⋅4O2Al⋅CaO3AF)4(C 3O2Feسه تایی که در اصل بعنوان  ای()آمیزه ترکیبی –براون میلریت 

 2CaO⋅Fe2O3آلومینات وجود دارد. اکنون برای اشاره به یک سری محلول جامد بین -که در سیمان پرتلند و کلسیم

(C2F)  2وCaO⋅Al2O3 (C2A) شود.استفاده می 

brucite—a mineral having the composition magnesium hydroxide, Mg(OH)2, and a specific 

crystal structure. 

  و ساختار کریستالی خاص. Mg(OH)2ماده معدنی با ترکیب هیدروکسید منیزیم،  - بروسیت

brushed surface— surface, brushed        سطح برس کشیده بتن            ( )رجوع به                   

buck—framing around an opening in a wall; a door buck encloses the opening in which a door 

is placed. 

 د.گیرمی بررد که درب را یدیوار، چارچوببازشدگی قاب کردن اطراف بازشدگی در دیوار. چارچوب درب در  -چارچوب 

buckling—failure by lateral or torsional instability of a structural member, occurring with 

stresses below the yield or ultimate values. 

ی های کمتر از نقطه تسلیم یا مقادیر نهایای، که در تنشعضو سازه ناپایداری جانبی یا پیچشیشکست ناشی از  - کمانش

  .دهدگسیختگی رخ می



bug holes— surface air voids              سطحی هایحباب (     )رجوع به      

 buggy—a two-wheeled hand or motor-driven cart, usually rubber-tired, for transporting small 

quantities of concrete from hoppers or mixers to forms; sometimes called a concrete cart. 

ها فبتن از قی دار، برای انتقال مقادیر کمستیکی یا موتوری، معموالً الارابه دو چرخ دست - )فرغون( ارابه بتن، دامپر

 شود.ها. گاهی اوقات ارابه بتنی نیز نامیده میها به قالبمخلوط کنیا 

building official—the official charged with administration and enforcement of the applicable 

building code, the duly authorized representative of the official. 

 مقامی که مسئول اداره و اجرای مقررات ساختمانی است، نماینده رسمی و مجاز مقام رسمی. - ساختمان ناظر

build-up—(1) spraying of shotcrete in successive layers to form a thicker mass; (2) the 

accumulation of residual hardened concrete in a mixer.  

همچنین تجمع بتن سخت شده باقیمانده ( 2). شود تشکیلی ضخیم جرم تاهای متوالی بتن در الیه دنپاشی( 1) –توده شدن 

 .مخلوط کندر یک 

bulk cement— cement that is transported and delivered in bulk (usually in specially 

constructed vehicles) instead of in bags. 

یم لی( حمل و تحوبنام بونکرمخصوص  هینقل لیصورت فله )معموالً در وسابه سهیک یجاکه به یمانیس  -فله مانیس

 .شود

bulk density— the mass of material per unit volume including voids between particles. 

 ذرات. نیب یخال یهاحفرهجرم ماده در واحد حجم شامل  - انبوهیچگالی 

bulk loading—                                       loading, bulk          ایبارگیری فله                                 (

 )رجوع به   

 bulk modulus— modulus, bulk       حجمی( کشسانی)ارتجاعی  ضریب         ( )رجوع به                        

bulk specific gravity— oven-dry specific gravity (preferred term)     چگالی انبوهی      ( ))منسوخ(  

     رجوع به

bulk specific gravity (saturated-surface dry)— )سطح اشباع  -)وزن مخصوص حجمی(  چگالی حجمی ( 

specific gravity, absolute         خشک( با سطح )رجوع به               



bulkhead—(1) a partition in formwork blocking fresh concrete from a section of the form, or a 

partition closing a section of the form, such as at a construction joint; (2) a partition in a storage 

tank or bin, as for cement or aggregate. 

ندد، بای که بخشی از قالب را می، یا تیغهمیکند قسمتی از قالب مسدود درای در قالب که بتن تازه را تیغه( 1) –تیغه جداساز 

 ذخیره سازی، مانند سیمان یا سنگدانه. منبعای در مخزن یا تیغه( 2) ساخت؛درز مانند 

bulking—increase in the volume occupied by a quantity of sand in a moist condition over the 

volume of the same quantity dry or completely inundated. 

افزایش حجم اشغال شده توسط مقداری ماسه در شرایط مرطوب نسبت به حجم همان مقدار خشک یا کامالً  -تورم ؛ بادکردن 

 .در آب غرق

bulking curve—graph of change in volume of a quantity of sand due to change in moisture 

content.  

 رطوبت. صدنمودار تغییر حجم مقدار ماسه بدلیل تغییر در -م تورمنحنی 

bulking factor— ratio of the volume of moist sand to the volume of the sand when dry. 

 ماسه خشک.از حجم همان نسبت حجم ماسه مرطوب به  - ضریب تورم

bull float— a tool comprising a large,flat, rectangular piece of wood, aluminunm or magnesium, 

usually 8 in. (200 mm) wide and 42 to 60 in. (1 to 1.50 m) long, and a handle 4 to 16 ft (1 to 5 

m) in length used to smooth unformed surfaces of freshly placed concrete. 

 عموالً م م،یزیمن ای ومینیشکل از چوب، آلوم لیتکه بزرگ، مسطح و مستط کیمتشکل از  یابزار - تخته ماله دسته بلند

صاف کردن سطوح شکل نگرفته بتن تازه  یمتر برا 5 تا 1 به طولای متر طول و دسته 1.50تا  1 متر عرض ویلیم 200

 .دشویه استفاده مریخت

bundled bars — a group of not more than four reinforcing bars in contact 

with each other, usually tied together. 

یکدیگر بسته شده که تعداد میلگرد کنار هم و در تماس با متشکل از  یگروه( در داخل عضو سازه، 1) – هالگردیمدسته 

 .صورت گروهیبه خارج از سازه در هنگام جابجایی میلگردها در  (2کند. )آنها از میلگرد تجاوز نمی

burlap—a coarse fabric of jute, hemp, or less commonly, flax, for use as a water-retaining 

covering in curing concrete surfaces; also called Hessian. 



نی. آوری سطوح بتدر عمل حفظ رطوبتپوشش  بعنوانکتان، برای استفاده  به ندرت ازاز کنف، یا  خشنیپارچه  -ی چتای

   شود.نیز نامیده می)اهل ایالت ِهسه آلمان( ن ِهسی  

burnishing—(1) to hard trowel the surface of concrete or plaster up to time of final bsetting; (2) 

to otherwise produce a smooth surface. 

 .شود دایجا ایلیسهسطح  تا( 2. )یینها رشیتا زمان گ اندود ایسطح بتن کشی زیاد ( ماله 1) - (کردن )صیقلی اق کردنبرّ 

bush-hammer—(1) a hammer having a serrated face, as rows of pyramidal points, used to 

roughen or dress a surface; (2) to finish a concrete surface by application of a bush-hammer.   

End P 10 

نمودن و شکل دادن ن خشها که برای هایی از نوک هرمیردیف بصورتدار، چکشی با دوسر دندانه( 1) –چُکش آجدار 

 10پایان ص    برای پرداخت سطح بتن با استفاده از چکش دندانه دار.( همچنین 2) ؛شودسطح بتن یا سنگ استفاده می

butt joint— a plain square joint between two members. 

 دو عضو. نیساده ب یمربع درز - سر به سر یا لب به لب درز

butter—(1) to spread mortar on a masonry unit with a trowel; (2) the process by which the 

interior of a concrete mixer, transportation unit, or other item coming in contact with fresh 

concrete is provided with a mortar coating so that fresh concrete coming in contact with it will 

not be depleted of mortar. 

کامیون  ،مخلوط کن ی که در آن سطح داخلیفرایند( 2)بنایی؛  قطعهپخش مالت بوسیله ماله بر روی ( 1) – مالت کشیدن

ا تا در صورت تماس ب قرار میگیرند با قشری از مالت پوشش داده میشودهای دیگر که با بتن تازه در تماس حمل یا محیط

   نشود. کاستهبتن از مالت بتن تازه، 

buttress—a projecting structure to support either a wall or a building. 

 .یا سد دیوار یا ساختمانرای گاه به عنوان تکیهب)نمایان( ای برجسته سازه –بند پشت سازه

butyl stearate—a colorless, oily, and practically odorless material (C17 H35 COOC4 H9) used as 

an admixture for concrete to provide dampproofing. 

عنوان ماده افزودنی بتن برای ه ( که ب9H 4COOC 35H 17Cبو )ای بی رنگ، روغنی و عمالً بیماده –ت ئارابوتیل اِست

 شود.ایجاد عایق رطوبتی استفاده می

cable—   کابل                            )tendon (preferred term)   رجوع به(                   



cage—a rigid assembly of reinforcement ready for placing in position. 

   .جای نهاییدرقرار دادن  یاز آرماتور آماده برا صلبمجموعه  -قفس 

caisson—part of a foundation, a watertight chamber used in construction underwater, or a hollow 

floating box used as a floodgate for a dock or basin. 

 یخالتوای جعبه ایشود، یآب استفاده م ریکه در ساخت و ساز در ز بندای کامالً آبمحفظه ون،یاز فونداس یبخش - صندوقه

 شود.یاستفاده م آبگیر ایاسکله  یبرا ریگلیس چهیشناور که به عنوان در و

calcareous—containing calcium carbonate or, less generally, containing the element calcium. 

 .میعنصر کلس یحاو به ندرت ای میکربنات کلس یحاو - یآهک

calcine—to alter composition or physical state by heating below the temperature of fusion. 

 .یهمجوش یدما ریز ،با گرم کردن یکیزیحالت ف ای بیترک رییتغ یبرا - ی کردن )کلسینه کردن(آهک

calcite—(1) a mineral having the composition calcium carbonate (CaCO3) and a specific crystal 

structure; (2) the principle constituent of limestone, chalk, and marble; (3) a major constituent in 

the manufacture of portland cement. 

 لی( تشک2) ؛خاص یستالی( و ساختار کر3COaC) میکربنات کلس بیبا ترک یماده معدن (1) - ؛ کربنات کلسیم بلوریتیکلس

 پرتلند. مانیدر ساخت س ی( جزء اصل3) یت؛و مرمر گچ تخته نویسیسنگ آهک،  یدهنده اصل

calcium—a silver-white metallic elementof the alkaline-earth group occurring naturally only in 

combination with other elements. 

 وجود دارد. گریبا عناصر د بیدر ترک فقط یعیکه به طور طبی خاک ییایاز گروه قل یانقره دیسف یعنصر فلز - میکلس

Calcium sulfoaluminate cement—product obtained by pulverizing clinker containing mainly 

ye`elimite  (Ca4(AlO2)6SO4) that are often used in expansive cements and ultra-highearly strength 

cements; hydration produces ettringite, with expansion or rapid hydration obtained by adjustment 

of the availability of calcium and sulfate ions. 

که  دیآیدست م( بAlO4Ca)2(4SO6) تیمیئلی یحاو نکریکه از پودر کردن کل یمحصول - میکلس ناتیسولفوآلوم مانیس

 ای با انبساط هیدراته شدنشود. یاستفاده م زیادالعاده فوق مقاومت اولیهبا  یهامانیده و سمنبسط شون یها مانیاغلب در س

 کند.یم دیتول تیگانیاتر د،یآیدست مو سولفات ب میکلس یهاونی و وجود میکه با تنظ عیسر هیدراته شدن



calcium chloride—CaCl2, a chrystallinesolid, is primarily used in concrete as an accelerating 

admixture. (See also accelerating admixture.) 

و در راهداری به عنوان ماده یخ  کننده زودگیر یافزودن عمدتا در بتن به عنوان ،یستالیجامد کر ،2CaCl - دیاکلر میکلس

 (hydrated lime)رجوع به   شود.یاستفاده م زدا

calcium chloride solution—an aqueous solution of calcium. 

 .میکلس یمحلول آب - دیاکلر میکلس محلول

calcium hydroxide—  )رجوع شود به    hydrated lime)         هیدراکسید کلسیم                  

calcium stearate—Ca(C18H35O2)2, commonly marketed in powder form, insoluble in water, 

used as a water repellent admixture in concrete.  

شود و بعنوان ماده افزودنی ، معموالً به شکل پودر، نامحلول در آب به بازار عرضه می2O35H18Ca(C(2 -ت کلسیم ارئااِستیِ 

 شود.در بتن استفاده می گریزآب

calcium-silicate brick— brick, calcium-silicate         آجر سیلیکات کلسیم (            )رجوع به       

 calcium-silicate hydrate—  )رجوع به hydrate, calcium-silicate  هیدرات سیلیکات کلسیم (        

caliche—gravel, sand, and desert debris cemented by calcium carbonate or other salts. 

 اند.شده های دیگر بهم چسبیدهکه توسط کربنات کلسیم یا نمک مواد زائد کویریشن، ماسه و  -کالیشه 

California bearing ratio (CBR)—the ratio of the force per unit area required to penetrate a soil 

mass with a 3 in.2 (1940 mm2) circular piston at the rate of 0.05 in. (1.3 mm) per min to the force 

required for corresponding penetration of a standard material; the ratio is usually determined at 

0.1 in. (2.5 mm) penetration. 

میلیمتر  1940ای به قطر پیستون استوانه واحد سطح مورد نیاز برای نفوذ رب نسبت نیرو -( CBRکالیفرنیا )نسبی  باربری

الً ماده استاندارد؛ نسبت معمودر به نیروی مورد نیاز برای نفوذ متناظر بداخل توده خاک میلیمتر در دقیقه  1.3مربع با نرخ 

 شود.میلیمتر تعیین می 2.5در نفوذ 

calorimeter—an instrument for measuring heat exchange during a chemical reaction, such as 

the quantity of heat liberated by the combustion of a fuel or hydration of a cement. 

واکنش شیمیایی، مانند مقدار گرمای آزاد شده از احتراق  جریاندر  یی برای اندازه گیری تبادل حرارتدستگاه -کالریمتر 

 سیمان. هیدراته شدنسوخت یا 



camber—a deflection that is intentionally built into a structural element or form to improve 

appearance or to nullify the deflection of the element under the effects of loads, shrinkage, and 

creep. 

 شدبخ بهبوداعضای خمشی را  ظاهر تا شودمی قالب ایجادیا قطعه سازه  انحرافی است که عمداً در - نفیخیز؛ خیز مپیش

  .خنثی کند ارو خزش  جمع شدگی، بارتحت تاثیر  خیز آنیا 

cant strip— strip, chamfer         )نوار( کج تسمه (               )رجوع به                      

cap—a smooth plane surface of suitable material bonded to the bearing surfaces of test 

specimens to distribute the load during strength testing. 

آزمایش  درد است تا وشمی متصل آزمایشهای باربر نمونهتحت صاف از مواد مناسب که به سطوح  یسطح - کالهک

 بار را توزیع کند. ،مقاومت

cap cables—short cables (tendons) introduced to prestress the zone of negative moment only. 

 شوند.می ادهد ارقرمنفی  لنگرها( که فقط برای پیش تنیدگی ناحیه های کوتاه )تاندونکابل – فوقانیهای کابل

capacity—a measure of the rated volume of a particular concrete mixer or agitator, usually 

limited by specifications to a maximum percentage of total gross volume; also the output of 

concrete, aggregate, or other product per unit of time (as plant capacity or screen capacity); also 

load-carrying limit of a structure. 

به حداکثر  فنی که معموالً توسط مشخصات )یا همزن بتن(مخلوط کن   نوعی خاص ازمی سحجم ا از یسنجش –ظرفیت 

شود. همچنین خروجی بتن، سنگدانه یا سایر محصوالت در واحد زمان )بعنوان ظرفیت حجم ناخالص محدود میکل درصد 

 کارخانه یا ظرفیت صفحه نمایش(. همچنین محدودیت باربری یک سازه.

capacity-reduction factor— strength-reduction factor       ضریب کاهش ظرفیت (        )رجوع به     

capillarity—the movement of a liquid in the interstices of concrete, soil, or other finely porous 

material due to surface tension. (See also flow, capillary.)  

  وع بهرج)  کشش سطحی. بدلیلبتن، خاک یا سایر مواد ریز متخلخل ذرات در بین به طرف باالحرکت مایع  -موئینگی 

flow, capillary.) 

capillary flow— flow, capillary      هجریان موئین (         )رجوع به                                   

capillary space— space, capillary   هموئین فضای (          )رجوع به                                 



cap, pile—   کالهک شمع              

1. a structural member that is placed on top of a group of piles and used to transmit loads from 

the structure through the pile group into the soil; the piles may be connected to the cap with 

reinforcement to resist uplift or with reinforcement to resist moment so as to form a bent; also 

known as a rider cap or girder; also a masonry, timber, or concrete footing resting on a group 

of piles; and 

 ها،ل بار سازه، از طریق گروه شمعانتقاگیرد و برای ها قرار میاز شمعای )کالهک( که در باالی گروهی . عضو سازه1

یا برای  به کالهک متصل شوند و آرماتور با باال آمدن جلوگیری ازبرای مکن است ها مشمع ؛شودبه خاک استفاده می

ای همچنین ضو سازهع ؛دآور بوجودرا  انحنایی، به کالهک متصل شوند تا آرماتورمقاومت در برابر لنگر بواسطه 

شناخته  دریگمیروی گروهی از شمع ها قرار بر بنایی، چوبی یا بتنی که مصالح پی ، همچنین تیرشاهیا سوار بعنوان کاله 

  شود. ومی

2. a metal cap or helmet temporarily fitted over the head of a precast pile to protect it during 

driving; some form of shock-absorbing material is often incorporated.  

موقع راندن شمع ایمنی که بطور موقت روی سر شمع پیش ساخته نصب شده است تا در  کفلزی یا کاله ک. کاله2

 د.وشمیده ستفاامانند الستیک یا چوب مواد ضربه گیر  نوعیکه در آن اغلب از از آن محافظت کند. بداخل خاک، 

cap, rider—     کالهک سرشمع( شمعفوقانی کالهک(         (cap, pile (preferred term)   رجوع به(   End P 
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carbon black—a finely divided form of carbon produced by the combustion or partial 

decomposition of hydrocarbon, used as an admixture to color concrete. 

تن برای رنگ آمیزی ب سیاه افزودنی بعنوانو میشود  هیدروکربن تولید کربن که در اثر احتراق یا تجزیه ریز پودر -ه دود

 میشود. استفاده

carbonation—reaction between carbon dioxide and a hydroxide or oxide to form a carbonate, 

especially in cement paste, mortar, or concrete; the reaction with calcium compounds to produce 

calcium carbonate.  

 ؛تندر خمیر سیمان، مالت یا ببویژه  ی تشکیل کربنات،هیدروکسید یا اکسید برا اکسید کربن وواکنش بین دی -کربناته شدن 

 برای تولید کربنات کلسیم.مانند آهک هیدراته کلسیم  های()آمیزه واکنش با ترکیبات

carbonation shrinkage— shrinkage, carbonation ناشی از کربناته شدن جمع شدگی ( )رجوع به    see 

shrinkage, carbonation. 



carriageway—in the UK, a term used in the same meaning as the word “road” in the U.S. 

 میشود. در بریتانیا، اصطالحی که به همان معنی کلمه "جاده" در ایاالت متحده استفاده - ارتباطی )جاده( راهرو

cast-in-place—referring to a cementitious mixture that is deposited in the place where it is 

required to harden as part of the structure, as opposed to precast concrete.  

 بخشی از سازه بعنواندر محلی که الزم است  ،اشاره به مخلوط سیمانی است که بر خالف بتن پیش ساخته -درجا ریختن 

 شود.میسخت ریخته و 

cast-in-place concrete— concrete, cast-in-place     ریخته بتن درجا(           )رجوع به    

cast-in-place pile— pile, cast-in-place           درجا ریختهشمع (           )رجوع به                          

cast-in-situ— )رجوع به                       cast-in-place                        ریخته درجا(                 

cast stone—       )ه شده )سنگ ساختگی(    سنگ ریخت stone, cast )رجوع به                                                

castable refractory— refractory, castable     نسوز ریختنی (                    )رجوع به         

catalyst—a substance that accelerates a chemical reaction and enables it to proceed under 

conditions more mild than otherwise required and which is not, itself, permanently changed by 

the reaction. (See also catalyst, negative.) 

مورد نیاز است که تر از آنچه آساند تا در شرایط دهمی اجازهد و بخشای که واکنش شیمیایی را تسریع میماده -کاتالیزور 

 کند.دائم توسط واکنش تغییر نمی بطورد و به خودی خود واکنش رخ ده

catalyst, negative—a substance that slows a chemical reaction and which, itself, does not enter 

into the reaction; inhibitor. 

 .بازدارنده ؛شودمین وارد واکنش و خودمیکند  ماده ای که واکنش شیمیایی را کند - عکوسکاتالیزور م

catface—blemish or rough depression in the finish plaster coat caused by variations in the base 

coat thickness. 

 میشود. ایجاد زیرکارتغییرات در ضخامت پوشش  بدلیلکه  اندود سطحیدر پوشش  زیادکه یا فرورفتگی ل - گود افتادگی

cathead—a notched wedge placed between two formwork members meeting at an oblique angle; 

a spindle on a hoist; the large, round retention nut used on she bolts. 



بر؛ باال یدوک بر رو قرار داده میشود، ندرسیمبهم  لیما هیزاو که با بتن دو عضو قالب نیب دندانه دارگوه  - چاکدار یگوه 

 د.شویها استفاده مو مهره چیپ ینگهدارنده و بزرگ که روگرد مهره 

cathodic protection—the form of corrosion protection wherein one metal is caused to corrode in 

preference to another, thereby protecting the latter from corrosion. 

وم فلز د جهیشود و در نت یخورده م یگرید یفلز به جا کیکه در آن  یاز حفاظت در برابر خوردگ یشکل - یحفاظت کاتد 

 کند. یمحافظت م یرا از خوردگ

catwalk—a narrow elevated walkway. 

 که در بلندی قرار دارد.راهروی باریک  - ی باریک )گربه رو(راهرو

caulk—to place a material in a crack or joint with the intent of retarding entry of dirt or water. 

(See also joint filler or sealant, joint.) 

یا مواد زیان آور به  در شکاف یا درز به قصد تاخیر در ورود خاک یا آب ای )بتونه(ماده قرار دادن - ی )درز گرفتن(درزگیر

 (joint filler or sealant, joint)همچنین رجوع به    .داخل

cavitation damage—       ناشی از حفره زایی )خالءزایی(آسیب                )damage, cavitation رجوع )    

 شود به    

celite—a name used to identify the calcium aluminoferrite constituent of portland cement. (See 

also alite; belite; felite; and brownmillerite.) 

 ;alite; belite; felite)رجوع به   میشود. نامی که برای شناسایی ترکیب آلومینوفریت کلسیم سیمان پرتلند استفاده –لیت سِ 

and brownmillerite) 

cellular concrete—  )رجوع به  concrete, cellular  )متخلخل(               بتن سلولی(                       

cellular construction—    )رجوع به   construction, cellular  )متخلخل(        سلولی ارساخت(          

cement—  سیمان                                                                 (cement, hydraulic   رجوع به)                        

cement, air-entraining hydraulic—hydraulic cement containing an air-entraining agent in 

sufficient amount to entrain air in mortar within specified limits. 

هوا در مالت  ایجادحباب هوا به مقدار کافی برای ماده ایجاد حاوی سیمان هیدرولیکی  - زاسحباب  سیمان هیدرولیکی

 در محدوده های مشخص.



cement, aluminous— cement, calcium-aluminate پرآلومین             سیمان  (           )رجوع به        

cement, asphalt—asphalt that is refined to meet specifications for use in the manufacture of 

bituminous pavements. 

ی که برای برآورده کردن مشخصات برای استفاده در ساخت روسازی های قیری قیر - سیمان قیری )سیمان آسفالتی(

 میشود. تصفیه

cement, bituminous—a black solid, semisolid, or liquid substance at natural air temperatures 

and appreciably soluble only in carbon disulfide or some volatile liquid hydrocarbon, being 

composed of mixed indeterminate hydrocarbons mined from natural deposits, produced as a 

residue in the distillation of petroleum, or obtained by the destructive distillation of coal or wood. 

ط که فققابل مالحظه ای  بطوریک ماده جامد، نیمه جامد یا مایع سیاه رنگ در دمای طبیعی هوا و  - )پاالیشی( یسیمان قیر

در دی سولفید کربن یا برخی هیدروکربن های مایع فرار قابل حل است که از هیدروکربن های نامشخص مخلوط که از 

، تشکیل شده است. ، یا از تقطیر مخرب زغال میشود  پسماند در تقطیر نفت تولید بعنوانذخایر طبیعی استخراج شده و 

 می آید.بدست  سنگ یا چوب

cement, blended—a hydraulic cement consisting essentially of an intimate and uniform 

blend of granulated blast-furnace slag and hydrated lime; or an intimate and uniform blend of 

portland cement and granulated blast-furnace slag, portland cement and pozzolan, or portland 

blast-furnace slag cement and pozzolan, produced by intergrinding portland cement clinker 

with the other materials or by blending portland cement with the other materials, or a 

combination of intergrinding and blending. 

هک آی و ادانه کوره آهنگدازیو یکنواخت از سرباره  مناسبکه اساساً از ترکیب  سیمان هیدرولیکی - تهخیمآسیمان 

پرتلند و  ، سیمانیادانه کوره آهنگدازیو یکنواخت از سیمان پرتلند و سرباره  توأمترکیب  هیدراته تشکیل شده است. یا

اد کلینکر سیمان پرتلند با مو توأمو پوزوالن، که از آسیاب کردن کوره آهنگدازی  سرباره پوزوالن، یا سیمان پرتلندِ 

توأم سیمان پرتلند یا موادی دیگر بدست میآید و یا با ترکیبی از  و آسیاب نمودن دیگر یا از آسیاب کردن و مخلوط کردن

 .توأم آسیاب نمودن و مخلوط کردن حاصل میشود

cement, bulk—cement that is transported and delivered in bulk (usually in specially 

constructed vehicles) instead of in bags. 

 شود.فله )معموالً در وسایل نقلیه مخصوص( حمل و تحویل می بصورتها جای کیسهسیمانی که به -سیمان فله 



cement, calcium-aluminate—the product obtained by pulverizing clinker consisting 

essentially of hydraulic calcium aluminates resulting from fusing or sintering a suitably 

proportioned mixture of aluminous and calcareous materials; called high-alumina cement in 

the UK. 

ً  -سیمان آلومینات کلسیم   حاصله کهیدرولیکی های کلسیم از آلومینات محصولی که از پودر کردن کلینکر که اساسا

یمان )س دازیآلومین پ ر. در انگلستان سیمان است بدست میآیدناسبی از مواد آلومینی و آهکی جوشی مخلوط مهمذوب یا 

 .میشود نامیدهبرقی( 

cement, chemically prestressing—a type of expansive cement containing a higher 

percentage of expansive component than a shrinkage-compensating cement, when used in 

concretes with adequate internal or external restraint, that will expand sufficiently due to 

chemical reactions within the matrix, to develop the stresses necessary for prestressing the 

concrete. (See also cement, expansive.) 

بت به سیمان نده نسشونده حاوی درصد بیشتری از اجزای منبسط شونوعی سیمان منبسط  -پیش تنیدگی شیمیایی  سیمان

های شیمیایی ، در اثر واکنشمیشود داخلی یا خارجی کافی استفاده قیدهایی با ، هنگامی که در بتنجمع شدگیجبران کننده 

   بهرجوع شود  نی)همچنتولید شوند.  های الزم برای پیش تنیدگی بتنتا تنشمیشود  به اندازه کافی منبسط خمیرهدر 

cement, expansive). 

cement, expanding—see cement, expansive (preferred term). 

 .دشو جوعر( یحی)اصطالح ترج ندهشومنبسط  مانیبه س - )سیمان انبساطی( ندهکنمنبسط  مانیس

cement, expansive—a cement that, when mixed with water, produces a paste that, after 

setting, increases in volume to a significantly greater degree than does portland-cement paste; 

used to compensate for volume decrease due to shrinkage or to induce tensile stress in 

reinforcement (post-tensioning). 

که پس از گیرش، حجم آن به میزان قابل میکند  سیمانی که با مخلوط شدن با آب، خمیری تولید -شوندهسیمان منبسط 

قای تنش ال یا برای جمع شدگییابد. برای جبران کاهش حجم ناشی از افزایش میتوجهی بیشتر از خمیر سیمان پرتلند 

 میشود. ( استفادهیدگی)پس کش در میلگردها یا تاندونهاکششی 

*cement, expansive, Type K —a mixture of portland cement, anhydrous tetracalcium 

trialuminate sulfate (C4A3S), calcium sulfate (CaSO4), and lime (CaO); the C4A3S is a 

constituent of a separately burned clinker that is interground with portland cement or 



alternately, it may be formed simultaneously with the portland-cement clinker compounds 

during the burning process; 

ب آ دونآلومینات تتراکلسیم بمخلوطی از سیمان پرتلند، سولفات تری - K، نوع )انبساطی( شوندهسیمان منبسط *

(S3A4C( سولفات کلسیم ،)4CaSOو آهک )(CaO). S3A4C است که با شده خته پکلینکر جداگانه  ترکیبی از

 د در طیسیمان پرتلن کلینکر های()آمیزه ممکن است همزمان با ترکیباتاینکه یا  توأماً آسیاب میگرددسیمان پرتلند 

 تشکیل شود. پخت فرایند

2. cement, expansive, Type M—interground or blended mixtures of portland cement, calcium-

aluminate cement, and calcium sulfate suitably proportioned; and 

-سیمان پرتلند، سیمان کلسیمبا یا مخلوط  شده توأماً آسیابهای مخلوط -M، نوع )انبساطی( شوندهسیمان منبسط . 2

 نسبت مناسب.  اآلومینات، و سولفات کلسیم ب

3. cement, expansive, Type S—a portland cement containing a high computed tricalcium 

aluminate (C3A) content and an amount of calcium sulfate above the usual amount found in 

portland cement. End P12 

 یش( و مقدار سولفات کلسیم بC3Aکلسیم )سیمان پرتلند حاوی مقدار زیادی آلومینات تری - S، نوع شوندهسیمان منبسط . 3

 از مقدار معمول موجود در سیمان پرتلند.

cement, high-alumina— سیمان پُرآلومین     (      cement, calcium-aluminate     رجوع به(  

cement, high-early-strength—portland cement characterized by attaining a given level of 

strength in mortar or concrete earlier than does normal portland cement; referred to in the U.S. as 

Type III. 

دستیابی به سطح معینی از مقاومت در مالت یا بتن زودتر  همشخصبا سیمان پرتلند  —زیاد سیمان پرتلند با مقاومت اولیه 

 میشود. نامیده IIIسیمان پرتلند نوع  بعنواندر ایاالت متحده  ؛از سیمان پرتلند معمولی

cement, high-fineness—a hydraulic cement of substantially higher specific surface and 

substantially smaller mean particle diameter than typical for products of similar composition, 

produced by additional grinding or by separation by particle size. 

ه بذرات متوسط قطر که سطح مخصوص آن بمقدار قابل توجهی زیادتر است و  سیمان هیدرولیکی – زیاد نرمیسیمان با 

ا جداسازی ی کردن بیشترآسیاب  زمان بااین سیمان  است؛ محصوالت با ترکیب مشابه معمولمقدار قابل توجهی کمتر از  میزان

 میشود. براساس اندازه ذرات تولید

cement, hot—newly manufactured cement that has not had an opportunity to cool after burning 

and grinding of the component materials. 

 و آسیاب کردن مواد تشکیل دهنده، فرصت خنک شدن را نداشته است. پختکه پس از  جدید تولید سیمان – داغسیمان 



cement, hydraulic—a cement that sets and hardens by chemical interaction with water and is 

capable of doing so underwater, for example, portland cement and ground granulated blast-furnace 

slag are hydraulic cements. 

را  این کارهم و می تواند در زیر آب شود می سیمانی که در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی با آب سخت -سیمان هیدرولیکی 

 ند.میباشهیدرولیکی های ، سیمانایکوره آهنگدازی دانه مثال، سیمان پرتلند و سرباره بعنوانانجام دهد، 

cement, hydrophobic—unhydrated cement treated so as to have reduced tendency to take up 

moisture. 

 کاهش یابد.آن که تمایل به جذب رطوبت فرآوری شده ای گونهسیمان هیدراته نشده ب -سیمان آبگریز 

cement, Keene’s—a cement composed of finely ground, anhydrous, calcined gypsum, the set of 

which is accelerated by the addition of other materials. 

 ابد.یآن با افزودن مواد دیگر تسریع می گیرشو کلسینه شده که ریز آسیاب شده  آب دونب گچنی متشکل از سیما - گچ رومی

cement, low-alkali—a portland cement that contains a relatively small amount of sodium or 

potassium or both; in the U.S., a portland cement containing not more than 0.60% Na2O 

equivalent, that is, percent Na2O + 0.658 × percent K2O. 

 ٪0.60سیمان پرتلند حاوی بیش از ا هر دو است. سدیم یا پتاسیم ی سیمان پرتلند که حاوی مقدار نسبتاً کمی - کم قلیا سیمان

 .) O2K ×) O + 0.6582Na ، یعنی درصدO2Naمعادل 

cement, low-heat—a portland cement for use when a low heat of hydration is desired, referred to 

in U.S. as Type IV. 

ه که در ایاالت متحد نیاز است؛مورد  هیدراته شدنسیمان پرتلند برای استفاده در مواقعی که حرارت کم  -سیمان کم حرارت 

 گویند)چهار( می 4در استاندارد نیز به آن سیمان قیردار و نوع  میشود. نامیده IVسیمان پرتلند نوع  بعنوان

cement, masonry—a hydraulic cement for use in mortars for masonry construction; contains one 

or more of the following materials: portland cement, portland blastfurnace slag cement, portland-

pozzolan cement, natural cement, slag cement or hydraulic lime; and in addition usually contains 

one or more materials, such as hydrated lime, limestone, chalk, calcareous shell, talc, slag, or clay 

in finely ground condition. 

ایی. حاوی یک یا چند مورد از مواد زیر است: برای استفاده در مالت برای ساخت و ساز بنّ سیمان هیدرولیکی  - بنّایی سیمان

، سیمان طبیعی، سیمان سرباره یا آهک یپرتلند، سیمان پرتلند پوزوالن کوره آهنگدازیسیمان پرتلند، سیمان سرباره 

آهکی، تالک،  صدف، گچ تحریرهیدرولیک. و عالوه بر این معموالً حاوی یک یا چند ماده مانند آهک هیدراته، سنگ آهک، 

 ریز آسیاب شده است.های اندازهسرباره یا خاک رس در 

cement, moderate sulfate-resisting—a portland cement for use when either moderate sulfate 

resistance or moderate heat of hydration or both is desired, now referred to as Type II. 



 هاولفاتسمتوسط در برابر سیمان پرتلند برای استفاده در مواقعی که مقاومت  - هادر برابر سولفات ت متوسطمقاومبا  سیمان

 میشود. شناخته IIنوع سیمان پرتلند  عنوانه باکنون  .هیدراته شدن یا هر دو مورد نظر باشدیا گرمای متوسط 

cement, modified—a portland cement for use when either moderate heat of hydration, moderate 

sulfate resistance, or both, is desired, now referred to as Type II (an obsolete term). 

 ، مقاومت متوسط به سولفات یاهیدراته شدنسیمان پرتلند برای استفاده در مواقعی که گرمای متوسط  -سیمان اصالح شده 

 میشود. شناخته IIنوع  سیمان پرتلند بعنوان، اکنون باشدهر دو مورد نظر 

cement, natural—a hydraulic cement produced by calcining an argillaceous limestone at a 

temperature below the sintering point and then grinding to a fine powder. 

 و سپس آسیاب کردن همجوشیدر دمای زیر نقطه  رسیسنگ آهک  سیمان هیدرولیکی که از کلسینه کردن -سیمان طبیعی 

 شود.( نیز نامیده میهیدرولیکیبی )این سیمان آهک آ میشود. به پودر ریز تولید

cement, nonstaining—a masonry cement that contains not more than a stipulated amount of 

water-soluble alkali as measured by a stipulated test method. 

 .مقدار معینی بیشتر نباشد از آن محلول در آبمقدار قلیایی ایی که سیمان بنّ  - )لک نشو( سیمان بدون لکه

cement, normal—general purpose portland cement, referred to in the U.S. as Type I. 

در  میشود. شناخته Iنوع  بعنوانمعمولی و عمومی، که در ایاالت متحده برای مصارف  سیمان پرتلند -سیمان معمولی 

 شود.)یک( شناخته می Iایران به عنوان سیمان پرتلند نوع 

91cement, oil-well—hydraulic cement suitable for use under high pressure and temperature in 

sealing water and gas pockets, and setting casing during the drilling and repair of wells; often 

contains retarders to meet the requirements of use. 

و  آب و گاز برای جلوگیری از نفوذ دازیمناسب برای استفاده تحت فشار و دمای سیمان هیدرولیکی  -سیمان چاه نفت 

 .باشدنیازهای اجرایی میهایی برای کنندهگیراغلب حاوی کند ؛هادر حین حفاری و تعمیر چاهاجرای لوله گذاری 

cement, ordinary Portland (OPC)—the term used in the UK and elsewhere to designate the 

equivalent of American normal portland cement or Type I cement; commonly abbreviated OPC. 

سیمان پرتلند معمولی  مشخص نمودناصطالحی که در انگلستان و جاهای دیگر برای  - (OPC) سیمان پرتلند معمولی

 .نامیده میشود OPCمعموال به اختصار میشود.  استفاده Iع آمریکایی یا سیمان نو

cement, plastic—a special product manufactured for plaster and stucco application. 

 میشود. تولید بریگچو  کاریاندودای که برای کاربرد محصول ویژه -سیمان خمیری 



cement, portland—a hydraulic cement produced by pulverizing portland-cement clinker, 

usually in combination with calcium sulfate. 

تولید یمه آبدار نبا سولفات کلسیم  همراهکه از پودر کردن کلینکر سیمان پرتلند، معموالً  سیمان هیدرولیکی -سیمان پرتلند 

 شود.می

cement, portland blast-furnace slag —a hydraulic cement consisting of an intimately 

interground mixture of portland-cement clinker and granulated blast-furnace slag or an intimate 

and uniform blend of portland cement and fine granulated blast-furnace slag in which the 

amount of the slag constituent is within specified limits. 

ً پودر شده سیمان هیدرولیکی متشکل از مخلوط –پرتلند سرباره کوره آهنگدازی  سیمان  کلینکر سیمان پرتلند و توأما

ار که مقدآسیاب شده ریز  کوره آهنگدازییکنواخت از سیمان پرتلند و سرباره  مخلوط ای یاکوره آهنگدازی دانه سرباره

 .باشدمیسرباره آن در محدوده مشخص شده 

cement, portland-pozzolan—a hydraulic cement consisting of an intimate and uniform blend 

of portland cement or portland blast-furnace slag cement and fine pozzolan produced by 

intergrinding portland-cement clinker and pozzolan, by blending portland cement or portland 

blast-furnace slag cement and finely divided pozzolan, or a combination of intergrinding and 

blending, in which the pozzolan constituent is within specified limits. 

 ره آهنگدازیکویکنواخت از سیمان پرتلند یا سیمان سرباره  مخلوط درولیکی متشکل ازسیمان هی -سیمان پرتلند پوزوالنی 

د یا و پوزوالن، با مخلوط کردن سیمان پرتلن، کلینکر سیمان پرتلند مخلوط آسیاب کردنتوأم پرتلند و پوزوالن ریز که از 

خلوط آسیاب کردن و متوأم شده، یا ترکیبی از  نرم آسیابو پوزوالن میشود.  تولید کوره آهنگدازیسیمان پرتلند سرباره 

 .شدابهای مشخص شده کردن، که در آن ترکیب پوزوالن در محدوده

cement, regulated-set—a hydraulic cement containing fluorine-substituted calcium aluminate, 

capable of very rapid setting.   

 سریع. خیلی، با قابلیت گیرش آلومینات کلسیمبجای حاوی فلوئور  ن هیدرولیکیسیما - با گیرش تنظیم شدهسیمان 

cement, Roman—a misnomer for a hydraulic cement made by calcining a natural mixture of 

calcium carbonate and clay, such as argillaceous limestone, to a temperature below that required 

to sinter the material but high enough to decompose the calcium carbonate, followed by grinding; 

so named because its brownish color resembles ancient Roman cements produced by use of lime-

pozzolan mixtures. 



ساخته شده از کلسینه کردن مخلوط طبیعی کربنات کلسیم و خاک رس، سیمان هیدرولیکی نام اشتباهی برای  -سیمان رومی 

برای تجزیه کربنات کلسیم و سپس دما اما  ،جوشی موادهم، تا دمایی کمتر از دمای مورد نیاز برای یسرمانند سنگ آهک 

وط که با استفاده از مخلهای رومی باستان ای آن شبیه سیمانین دلیل است که رنگ قهوهداین نام ب نمودن کافی است؛آسیاب 

  است. میشدپوزوالن تولید -آهک

cement, self-stressing— )رجوع cement, expansive                             دهیخود تن مان،یس(                            

      به  

cement, shrinkage-compensating—  ,cement جمع شدگی     جبران کننده  مانیس(              

expansive  رجوع به(                                              

cement, slag—hydraulic cement consisting mostly of an intimate and uniform blend of 

granulated blast-furnace slag and portland cement, hydrated lime, or both, in which the slag 

constituent is at least 10% by mass of the finished product. 

و سیمان پرتلند، ای کوره آهنگدازی دانه یکنواخت از سرباره مخلوط سیمان هیدرولیکی که عمدتاً از - ایسیمان سرباره

 درصد جرم محصول نهایی است. 10حداقل  ،سرباره مقدار ،آهک هیدراته یا هر دو تشکیل شده است که در آن

cement, sticky—finished cement that develops low or zero flowability during or after storage in 

silos, or after transportation in bulk containers, hopper-bottom cars, etc.; may be caused by: a) 

interlocking of particles; b) mechanical compaction; c) electrostatic attraction between particles. 

(See also set, warehouse.) End P 13 

یمان حمل س حمل در ظروف فله، ته قیف اتومبیل در طول ذخیره سازی یا پس ازمحصول نهایی سیمان که  –ده یسیمان چسب

ی؛ ذرات؛ ب( تراکم مکانیک قفل و بستناشی از: الف(  یتواندمقابلیت جریان پذیری آن درحد صفر است؛ این عمل و غیره، 

 (.set, warehouse)رجوع به        .باشد ج( جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات

cement, sulfate-resistant—portland cement, low in tricalcium aluminate, that reduces 

susceptibility of concrete to attack by dissolved sulfates in water or soils, designated Type V in 

the U.S. 

 ، که حساسیت بتن را درکم آلومینات با سه کلسیمسیمان پرتلند،  - ها(سولفاتسیمان مقاوم در برابر ) سولفات ضدسیمان 

در ایران نیز  نامگذاری شده است. V، که در ایاالت متحده نوع میدهدهای محلول در آب یا خاک کاهش برابر حمله سولفات

 ( نامیده میشود.5این سیمان پرتلند نوع پنج )

cement, sulfoaluminate— cement, expansive, Type K          ناتیسولفوآلوم مانیس(                 )رجوع به



cement, supersulfated—a hydraulic cement made by intimately intergrinding a mixture of 

granulated blastfurnace slag, calcium sulfate, and a small amount of lime, portland cement, or 

portland cement clinker; so named because the equivalent content of sulfate exceeds that for 

portland blast-furnace slag cement. 

، سولفات کلسیم و ایکوره آهنگدازی دانه که از آسیاب کردن مخلوطی از سرباره سیمان هیدرولیکی -سیمان سوپر سولفاته 

به این دلیل نامگذاری شده است که مقدار معادل  ؛شودمی ساخته ،مقدار کمی آهک، سیمان پرتلند یا کلینکر سیمان پرتلند

 پرتلند بیشتر است. کوره آهنگدازیاز سیمان سرباره آن سولفات 

cement, white—portland cement that hydrates to a white paste; made from raw materials of low 

iron content, the clinker for which is fired by a reducing flame.  

 م آهنساخته شده از مواد خام ک ؛شودمی تبدیلرنگ به خمیر سفید  نشد هیدراتهپس از سیمان پرتلند سفید که  -سفید  سیمان

 د.وشمی در حرارت کمتر پخته، که کلینکر شودو کم منگنیز ساخته می

cement-aggregate ratio—   )رجوع ratio, aggregate-cement       سنگدانهبه  نسبت سیمان(             

cement bacillus— باکتریائی باسیلی                    سیمان                )ettringite (preferred term) )رجوع     

 شود به     

cement-bound macadam— macadam, cement-bound           ماکادام سیمانی(                    )به    

cement content—quantity of cement contained in a concrete, mortar, or grout, preferably 

expressed as mass per unit volume of concrete, mortar, or grout.  

 روان مالتجرم در واحد حجم بتن، مالت یا  بصورت، که ترجیحاً روان مالتمقدار سیمان در بتن، مالت یا  -سیمان  قدارم

 شود.بیان می

cement factor— رجوع به)        cement content     عیار سیمان(             

cement gel—                  (رجوع به  gel, cement)               ژل سیمان 

cement gun—                (رجوع به  gun, cement)            پاشسیمان 

cement kiln—                       (رجوع به  kiln, cement)           کوره سیمان 

cement paint— (رجوع به  paint, cement)   رنگ سیمانی                      

      



cement paste—binder of concrete and mortar consisting essentially of cement, water, 

hydration products, and any admixtures together with very finely divided materials included 

in the aggregates. (See also cement paste, neat.) 

و هر گونه مواد افزودنی  هیدراته شدنکه اساساً از سیمان، آب، محصوالت  نده بتن و مالتماده چسبان – خالص خمیر سیمان

 (cement paste, neat  رجوع به     ) همراه با مواد بسیار ریز موجود در سنگدانه ها تشکیل شده است.

cement paste, neat—a plastic mixture of hydraulic cement and water both before and after 

setting and hardening.  

 ت شدن.خسیمان هیدرولیکی و آب قبل و بعد از گیرش و ساز  خمیریمخلوط  - خالص خمیر سیمان

cement plaster— ی  سیماناندود       (plaster and stucco  رجوع به-اندود کاری و اندود بُری )            

cement rock—natural impure limestone that contains the ingredients for production of 

portland cement in approximately the required proportions. 

 سنگ آهک ناخالص طبیعی که حاوی مواد تشکیل دهنده برای تولید سیمان پرتلند به نسبت های الزم است. -سنگ سیمانی 

cementation process—the process of injecting cement grout under pressure into certain 

types of ground (for example, gravel, or fractured rock) to solidify it. 

نگ مثال، شن، یا س بعنوانخاصی از زمین ) هایتودهسیمان تحت فشار به  روان مالتتزریق  فرایند - چسبانندگی فرایند

  کردن آن.)یا سنگ( شکسته( برای جامد 

cementitious—having cementing properties.  

 .چسبانندگیاص ودارای خ -سیمانی 

cementitious materials—     )رجوع به materials, cementitious چسباننده    مواد (         

cementitious mixture—a mixture (mortar, concrete, or grout) containing hydraulic cement. 

 .سیمان هیدرولیکی( حاوی روان مالتمخلوطی )مالت، بتن یا  - چسبانندهمواد  خلوطم

center matched—tongue-and-groove lumber with the tongue and groove at the center of the piece 

rather than offset as in standard matched. (See also standard matched.) 

  رجوع به) مطابق استاندارد.خارج از مرکز بودن، جای قطعه ب وسطر با زبانه و شیار د زبانه دارکام و چوب  - مرکز تطابق

standard matched) 



centering—falsework used in the construction of arches, shells, space structures, or any 

continuous structure where the entire falsework is lowered (struck or decentered) as a unit. (See 

also falsework and formwork.)  

ای پیوسته که در آن های فضایی یا هر سازهها، سازهها، پوستهمورد استفاده در ساخت قوس داربست - یقوسطاق دار بست 

 (.شودمی د )ضربه زده شده یا از مرکز خارجشومیآورده واحد پایین مجموعه یک  عنوانه ب داربست کل

central-mixed concrete— concrete, central-mixed مخلوط شده در مرکز تولید بتن   بتن (               )رجوع به 

central mixer— ی                    مرکزمخلوط کن                                     )mixer, central )رجوع                   

 به   

centrifugally cast concrete—    (رجوع به  centrifugally cast)           یده   بتن چرخ

centrifugal process—  مرکزاز  گریزفرایند                               (process, centrifugal  رجوع به)    

ceramic bond— پیوند سرامیکی                 (bond, ceramic  رجوع به)             

chair— )لقمه(                    کر  خ                            (bar support, and bat  رجوع به)     

chalk—a soft limestone composed chiefly of the calcareous remains of marine organisms. 

 سنگ آهک نرم که عمدتاً از بقایای آهکی موجودات دریایی تشکیل شده است. - یا گچ تحریر( گل سفید) نرم آهک

chalking—formation of a loose powder resulting from the disintegration of the surface of 

concrete or of applied coating, such as cement paint. 

 .پاشیدگی سطح بتن یا پوشش اعمال شده مانند رنگ سیمانیکه در نتیجه از هم نرمپودر  تشکیل - شدن نرم آهک

chamfer—either a beveled edge or corner formed in concrete work by means of a chamfer strip.  

 .شودمیده داشکل تسمه فلزی یا قطعه چوبی  با استفاده از یبتنقطعات  ایرجب که در اگوشه اری – ؛ پ خیخپ  

chamfer strip—             (  رجوع به cant strip, chamfer)                        زوار سه گوش؛ تخته ماهیچه

charge—to introduce, feed, or load materials into a concrete or mortar mixer, furnace, or other 

container or receptacle where they will be further treated or processed. 

 ربکه در آنجا  مخازنبتن یا مالت، کوره، یا سایر ظروف یا مخلوط کن  وارد کردن، تغذیه یا بارگذاری مواد به - تغذیه

 د شد.یا پردازش خواهبیشتر روی آنها کار 



checking—development of shallow cracks at closely spaced but irregular intervals on the surface 

of plaster, cement paste, mortar, or concrete. (See also cracks and crazing.) 

  ، خمیر سیمان، مالت یا بتن.اندود ی ازفواصل نزدیک اما نامنظم روی سطحعمق در های کمترک -های سطحی ترکتوسعه 

 (cracks and crazing)رجوع  به   

chemical bond—                                 (رجوع به  bond, chemical)                             پیوند شیمیایی

chemically prestressing cement—  cement, chemically)    ییایمیش یدگیتن شیپبا  مانیس      

prestressing رجوع به)  

chemically prestressing concrete—  concrete, chemically)   ییایمیش یدگیتن شیپبا بتن          

prestressing    (  رجوع به

chert—a very fine-grained siliceous rock characterized by a variety of colors, by hardness and 

conchoidal fracture in dense varieties, and the fracture becoming splintery and the hardness 

decreasing in porous varieties; it is composed of silica in the form of chalcedony, 

cryptocrystalline or microcrystalline quartz, opal, or combinations of any of these minerals. 

م مشخص های متراکهای متنوع، سختی و شکستگی مخروطی در گونهبسیار ریز که با رنگبا بافت سنگ سیلیسی  -رت چِ 

نهان  تزونی، کوارد  لسِ شکل ک  د. از سیلیس بشومیسختی کاهش تبدیل به تراشه و  شکستدر  ،تخلخلانواع مدر شود، و می

 ها تشکیل شده است.میکروکریستالی، اوپال یا ترکیبی از هر یک از این کانی ریز بلور یا ب ور

chipping—treatment of a hardened concrete surface by chiseling. 

 .با قلم و چکشسطح بتن سخت شده  آماده سازی – مضرس کردن

chips—broken fragments of marble or other mineral aggregate screened to specified sizes.  

 اند.های مشخص غربال شدههای معدنی که به اندازهیا سایر سنگدانه یتقطعات شکسته سنگ مرمر - (c)پولک تراشه

chord modulus— ارتجاعی وتری )مورب(        مدول             )modulus of elasticity )رجوع به     

chute—a sloping trough or tube for conducting concrete, cement, aggregate, or other free 

flowing materials from a higher to a lower point. 

 یا لوله شیبدار برای هدایت بتن، سیمان، سنگدانه یا سایر مواد با جریان آزاد از یک نقطه باال تغار - )شوت(ه شیبدارناو

 .به پایین

clamp—                   (رجوع به  coupler)                                                 گیره یا بست



class (of concrete)—an arbitrary characterization of concrete of various qualities or usages, 

usually by compressive strength. 

 مقاومت فشاری. ساسارها یا کاربردهای مختلف، معموالً ببتن با کیفیت ریاتیخاتوصیف  -بتن رده 

clay, fire—an earthy or stony mineral aggregate that has as the essential constituent hydrous 

silicates of aluminum with or without free silica, and that is plastic when sufficiently pulverized 

and wetted, rigid when subsequently dried, and of suitable refractoriness for use in commercial 

refractory products.  

ون های آبدار آلومینیوم با یا بدماده اصلی تشکیل دهنده سیلیکات بعنوانسنگدانه معدنی خاکی یا سنگی که  - نسوز رس

، و ودمیش تخسو  بعدا خشککه است، وقتی  خمیریمیشود  مرطوبسیلیس آزاد است و وقتی به اندازه کافی پودر شده و 

 End         14پایان ص   . شودفاده میز تجاری استبرای استفاده در محصوالت نسواست نسوز مناسب خاصیت دارای 

P14 

clay content—mass fraction of clay of a heterogeneous material, such as a soil or a natural 

concrete aggregate or crushed stone. 

 .میباشد یا سنگ خرد شدهسنگدانه طبیعی بتن  خاک رس از ماده ناهمگن، مانند خاک یابخش عمده  –رس  قدارم

cleanout—an opening in the forms for removal of refuse, to be closed before the concrete is 

placed; a port in tanks, bins, or other receptacles for inspection and cleaning. 

در مخازن،  ایدریجهمیشود.  بسته ریزیکه قبل از بتن خارج نمودن مواد زائدها برای ی در قالبزشدگاب - دریچه بازرسی

 سطل ها یا سایر ظروف برای بازرسی و تمیز کردن.

cleanup—treatment of horizontal construction joints to remove surface material and 

contamination down to a condition of soundness corresponding to that of a freshly broken surface 

of hardened concrete. 

 بتن سختسطح سالم  حدبه سطحی و آلودگی تا ضعیف مواد  خارج نمودنافقی برای  درزهای اجرایی آماده سازی -پاکسازی 

 .برسدتازه شکسته 

cleat—small board used to connect formwork members or used as a brace. (See also batten.) 

  همچنین رجوع شود به) میشود. مهاربند استفاده بعنوانتخته کوچکی که برای اتصال اعضای قالب یا  - بست پیوند؛ گیره

batten) 

climbing form—                           (رجوع به  form, climbing)                                           قالب باال رونده



clinker—a partially fused product of a kiln, which is ground to make cement; also other vitrified 

or burnt material. (See also clinker, portand-cement.) 

جوع )ر .شده ختهپیا  ذوبسایر مواد ؛ همچنین میشود کوره که برای ساخت سیمان آسیاب ذوب شده تا حدیمحصول  -کلینکر 

 (clinker, portand-cementشود به  

clinker, portland-cement—a partially fused ceramic material consisting primarily of hydraulic 

calcium silicates and calcium aluminates. (See also clinker.) 

ی کلسیم هاو آلومیناتهیدرولیکی های کلسیم از سیلیکاتذوب شده که عمدتاً  تا حدیماده سرامیکی  -کلینکر سیمان پرتلند 

  clinker). رجوع شود به  ( تشکیل شده است.

clip—wire or sheet-metal device used to attach various types of lath to supports or to secure 

adjacent lath sheets. 

 میشود.  هاستفادهم های مجاور ها یا محکم کردن ورقیا ورق فلزی که برای اتصال انواع تیغه به تکیه گاه یدستگاه سیم -گیره 

closed-circuit grouting—     )grouting, closed-circuit(                        مدار بسته قیتزر 

coarse aggregate—                   (رجوع به  aggregate, coarse)                                     سنگدانه درشت

coarse-aggregate factor—    (رجوع به factor, coarse-aggregate)                نه درشتاسنگد ضریب

coarse-grained soil—                (رجوع به  soil, coarse-grained)                                خاک درشت دانه

coat—a film or layer as of paint or plaster applied in a single operation.  

 میشود. عمالا یک مرحله ای از رنگ یا اندود که دریا الیهنازک ای الیه -پوشش 

coat, brown—the second coat in three-coat plaster application. 

 .کاری اندود سه الیهاز پوشش الیه دوم  - )میانی( ایپوشش قهوه

coat, dash-bond—a thick slurry of portland cement, sand, and water flicked on surfaces with a 

paddle or brush to provide a base for subsequent portland cement plaster coats; sometimes used as 

a final finish on plaster. 

ی ستربتا شود با کمچه یا قلم مو پرتاب می سطوحکم بر روی غلیظی از سیمان پرتلند، ماسه و آب  روان مالت - یاندود تگر

 میشود. استفاده اندود نیزنهایی  الیه عنوانه بگاهی کند؛ سیمان پرتلند فراهم خمیر بعدی  هایالیههای برای پوشش



coat, finish—final thin coat of shotcrete preparatory to hand finishing; also exposed coat of plaster 

and stucco. 

 در معرضبری  اندودو  کاری اندودهمچنین پوشش  ؛دستی پرداختبرای  در بتن پاشیدهالیه نازک نهایی  - ینهایپوشش 

 .دید

coat, flash—a light coat of shotcrete used to cover minor blemishes on a concrete surface. 

 د.میشو های جزئی روی سطح بتنی استفادهکه برای پوشاندن لکه بتن پاشیک نازپوشش  - یپاششی لکه گیراندود 

coat, scratch—the first coat of plaster or stucco applied to a surface in three-coat work; usually 

cross-raked or scratched to form a mechanical key with the brown coat. 

ا یتراشیده معموالً ضربدری  ؛سه الیه کارسطح  بر رویبری  اندودیا  کاری اندوداولین الیه  - آستر(خراشی )گچاندود 

 ل شود.ه الیه دوم متصب به صورت کلید برشیتا میشود  خراشیده

coated bar—              (رجوع به  bar, coated)                          دار             آرماتور پوشش 

coating—   پوشش                      

1. on concrete—material applied to a surface by brushing, dipping, mopping, spraying, 

troweling, etc., to preserve, protect, decorate, seal, or smooth the substrate; 

کردن، پاشیدن، ماله کشی و غیره برای محافظت، تزئین،  تمیززدن، فرو بردن،  برسموادی که با  –روی بتن پوشش . 1

 میشود. بر روی سطح اعمال سطح آسترکردن یا صاف کردن  بندیآب

2. on aggregate particles—foreign or deleterious substances found adhering to the aggregate 

particles; or 

 اند. یامواد خارجی یا مضری که به ذرات سنگدانه چسبیده -روی ذرات سنگدانه پوشش . 2

3. on architectural concrete—material used to protect a concrete surface from atmospheric 

contaminants and those that penetrate slightly and leave a visible clear or pigmented film on the 

surface. (See also sealer.) 

هایی که اندکی  در برابر آالینده های جوی و آالینده ده ای که برای محافظت از سطح بتنما -روی بتن معماری پوشش . 3

 (sealer    رجوع به) .بر روی سطح باقی می گذارند یالیه شفاف یا رنگ نفوذ می کنند و

coating, polysulfide—a protective-coating system prepared by polymerizing a chlorinated alkyl 

polyether with an inorganic polysulfide. 

 یشود.م پلی سولفید معدنی تهیه اتر کلردار باآلکیل پلی بسپارسازیسیستم پوشش محافظ که از  -پوشش پلی سولفید 



coating, form—a liquid applied to formwork surfaces for a specific purpose, such as to promote 

easy release from the concrete, to preserve the form material, or to retard setting of the near-

surface matrix for preparation of exposed-aggregate finishes. 

از بتن، حفظ مواد قالب، یا به تأخیر  جدا و آزاد شدن مایعی که به منظوری خاص مانند آسان - بتن )روغن قالب( قالب پوشش

بندی اعمال بر روی سطوح قالب نمایان سنگدانه سطوح باسازی نزدیک به سطح برای آماده خمیر سیمانانداختن گیرش 

 شود.می

cobble—in geology, a rock fragment between 2-1/2 and 10 in. (64 and 256 mm) in diameter; as 

applied to coarse aggregate for concrete, the material in the nominal size range (3 to 6 in. [75 to 

150 mm]). 

میلیمتر در قطر. همانطور که برای سنگدانه های  256و  64در زمین شناسی، قطعه سنگی بین  - ی درشتسنگ قطعات

 میلیمتر(. 150تا  75میشود، مواد در محدوده اندازه اسمی ) فتهگدرشت بتن 

cobblestone—a rock fragment, usually rounded or semirounded, with an average dimension 

between 75 and 300 mm. 

 میلیمتر. 300تا  75، با ابعاد متوسط بین گوشهیک قطعه سنگ، معموال گرد یا نیمه گرد - قلوه سنگ

coefficient of subgrade friction—the coefficient of friction between a slab and its subgrade, 

commonly used in design of slabs-on-grade to estimate the force induced in the slab due to volume 

changes and elastic shortening if prestressed. 

متکی بر  یهادال یآن که معموالً در طراح یرسازیدال و ز نیاصطکاک ب بیضر -بستر  )واکنش( کاکاصط بیضر

استفاده  ،یگدیتن شیدر صورت پ ارتجاعیو کوتاه شدن  یحجم راتییتغ لیالقا شده در دال به دل یروین نیتخم یبرا زمین

 .شودیم

coefficient of subgrade reaction—ratio of: a) load per unit area of horizontal surface of a mass 

of soil; to b) corresponding settlement of the surface; determined as the slope of the secant, drawn 

between the point corresponding to zero settlement and the point of 0.05 in. (1.3 mm) settlement, 

of a load-settlement curve obtained from a plate load test on a soil using a 30 in. (762 mm) or 

greater diameter loading plate; used in the design of concrete pavements by the Westergaard 

method; also called modulus of subgrade reaction or subgrade modulus. 

، وتریشیب  که با ؛نشست متناظر سطح ب(توده خاک.  )افقی(ر واحد سطح بنسبت: الف( بار  - بستر العملعکسضریب 

از آزمایش بار صفحه روی  منحنی نشست باردر میلیمتر،  1.3نقطه مربوط به نشست صفر و نقطه نشست ناشی از اتصال 

مورد استفاده در طراحی  آزمایش یاد شده ؛میشود تعیین آمدهبدست  میلیمتر یا بیشتر 762 ای با قطرصفحه خاک با استفاده از

 میشود. نیز نامیده بستریا مدول  بسترمدول واکنش  است. Westergaardهای بتنی به روش روسازی



coefficient of thermal expansion—change in linear dimension per unit length or change in 

volume per unit volume per degree of temperature change. 

 درجه تغییر دما.هر تغییر در بعد خطی در واحد طول یا تغییر حجم در واحد حجم به ازای  -ضریب انبساط حرارتی 

coefficient of variation (V)—the standard deviation expressed as a percentage of the average.  

 standard)همچنین رجوع شود به   میشود. درصدی از میانگین بیان عنوانه بکه انحراف استاندارد  -( Vضریب تغییر )

deviation) 

cold-drawn wire reinforcement— شده     دهکشیسرد آرماتور سیم         (reinforcement, cold-drawn 

wire  رجوع به)  

cold face—the surface of a refractory section not exposed to the source of heat; surface of concrete 

or masonry exposed to low ambient temperatures.  

م کبنایی که در معرض دمای مصالح بتن یا  ی ازسطح ؛نسوز که در معرض منبع گرما نیستمقطع  از یسطح -سرد  سطح

 دارد.محیط قرار 

cold joint—  )رجوع شود به     joint, cold)          )درز سرد( درز واریز               

ن شود که امکان تراکم آدرز ایجاد شده در هنگامی که سطح بتن زیرین قبل از ریختن الیه جدید بتن به نحوی می – سرددرز 

  (.joint, cold   به )رجوع شودوجود ندارد. دو الیه در محل این درز ضعیف است. 

cold-joint lines—visible lines on the surfaces of formed concrete indicating the presence of 

discontinuities where one layer of concrete had hardened before subsequent concrete was placed. 

(See also joint, cold.) 

 هایی است که در آننشان دهنده وجود ناپیوستگی ،بر روی سطوح بتن تشکیل شدهکه بل مشاهده خطوط قا - سردخطوط درز 

 (joint, cold  رجوع شود به) ت شده است.فبعدی س ریزییک الیه بتن قبل از بتن

cold strength—                          (  رجوع شود به strength, cold)                                 مقاومت سرد

cold-water paint—      مخلوطی از رنگدانه و چسب مایه )خمیر( محلول در آب سرد -آبی پایه نگر

(paint, cold-water  رجوع شود به )    see paint, cold-water.     End P 15              15پایان ص 

cold weather—a period in which for more than three successive days the average daily outdoor 

temperature drops below 40 F (5 C). Note: The average daily temperature is the average of the 

highest and lowest temperature during the period from midnight to midnight. When temperatures 

above 50 F (10 C) occur during more than half of any 24-h duration, the period shall no longer be 

regarded as cold weather. 



 درجه سانتیگراد 5)ای که در آن برای بیش از سه روز متوالی میانگین دمای روزانه در فضای باز به زیر دوره –هوای سرد 

باالترین و کمترین دما در بازه زمانی نیمه شب تا نیمه شب است. هنگامی که میرسد. نکته: میانگین دمای روزانه میانگین 

هوای سرد در  بعنوانساعت رخ دهد، این دوره دیگر نباید  24درجه سانتیگراد در بیش از نیمی از هر  10دمای باالتر از 

 نظر گرفته شود.

cold-worked steel reinforcement—   reinforcement, coldworked steel)  د شدهرنو سرد آرماتور فوالدی

 .see reinforcement, coldworked steel             (رجوع به

colemanite—a mineral, hydrated  calcium borate (Ca
2

B
6

O
11⋅5H

2O). (See also concrete, boron-

loaded.)  

 (concrete, boron-loaded)همچنین رجوع شود به   (.Ca2B6O11⋅5H2Oبورات کلسیم معدنی هیدراته ) -یت المانکُ 

colloid—a substance that is in a state of division preventing passage through a semipermeable 

membrane, consisting of particles ranging from 0.1 to 0.001 mm in diameter. 

 0.001تا  0.1با قطر  یتراوا، متشکل از ذرات مهین یغشااز از عبور  تاقرار دارد  میکه در حالت تقس یماده ا–کلوئید 

 کند. یریمتر جلوگیلیم

colloidal concrete—                        (رجوع به  concrete, colloidal)                                بتن کلوئیدی

colloidal mixer—             (رجوع به mixer, colloidal)                            مخلوط کن کلوئیدی

colloidal grout—                             (رجوع به  grout, colloidal)                            کلوئیدی روان مالت

colloidal particle—                          (رجوع به  particle, colloidal)                                  ذره کلوئیدی

colorimetric value—an indication of the amount of organic impurities present in fine aggregate. 

 ها.دانهریزای از میزان ناخالصی های آلی موجود در نشانه –رنگ سنجی  نشانه

column—a member used primarily to support axial compression loads and with a height of at least 

three times its least lateral dimension. 

برای تحمل بارهای فشاری محوری و با ارتفاع حداقل سه برابر کمترین ابعاد جانبی آن  در درجه اولعضوی که  -ستون 

 میشود. استفاده

column, composite—a concrete compression member reinforced longitudinally with structural 

steel shapes, pipe, or tubing with or without longitudinal reinforcing bars. 

ردهای با یا بدون میلگ قوطیلوله یا  ای به شکلفوالدی سازه تقاطعطولی با  بصورتکه  یعضو فشاری بتن - مرکب ستون

 ت.طولی تقویت شده اس فوالدی



column, long—a column whose load capacity is limited by buckling rather than strength. (See 

also column, slender.) 

 میشود. با کمانش محدود ومتامقجای آن ب بریستونی که ظرفیت بار - بلند ستون

column, pipe—a column made of steel pipe; often filled with concrete. 

 میشود. ستون ساخته شده از لوله فوالدی؛ اغلب با بتن پر - ایستون لوله

column, short—a column whose load capacity is limited by strength rather than buckling; a 

column that is customarily so stocky and sufficiently restrained that at least 95% of the cross-

sectional strength can be developed. 

به اندازه  و کلفتستونی که معموالً آنقدر  شده؛مقاومت محدود  ابآن به جای کمانش  بریستونی که ظرفیت بار -ستون کوتاه 

 .تحمل میکنددرصد از مقاومت مقطع را  95کافی مهار شده است که حداقل 

column, slender—a column whose load capacity is reduced by the increased eccentricity caused 

by secondary deflection moments. 

نحراف احاصل از  (گشتاورهایلنگرهای )ناشی از  یتآن با افزایش خروج از مرکز بریستونی که ظرفیت بار - الغر ستون

 یابد.ثانویه کاهش می

column, spirally reinforced—a column in which the vertical bars are enveloped by spiral 

reinforcement, that is, closely spaced continuous hooping. 

ای هتوسط آرماتور مارپیچی پوشانده شده است، یعنی حلقه قائمهای گردستونی که در آن میل - دورپیچبا شده  مسلح ستون

 .به هم مارپیچ با فاصله نزدیکخاموت پیوسته 

column, tied—a column laterally reinforced with ties. 

 تقویت شده است. خاموتجانبی با  بصورتستونی که  - دارتنگ ستون

column capital—an enlargement of a column below a slab intended to increase the shearing 

resistance. 

 زیر دال به منظور افزایش مقاومت برشی.ستون در افزایش ابعاد سر –سرستون 

column clamp—any of various types of tying or fastening units to hold column form sides 

together. 



 .یگرقالب بتن به یکدن دو طرف متصل نموداتصال یا بست برای  قطعاتهر نوع از انواع مختلف  - )کالف( ستون قالب گیره

column side—one of the vertical panel components of a column form. 

 .بتنی ستون قالب پانل قائم وجوهیکی از  -ستون  وجهقالب 

column strip—the portion of a flat slab over the columns and consisting of the two adjacent 

quarter panels on each side of the column center line. 

چهارم مجاور در هر طرف خط مرکز یک قسمتی از یک دال مسطح بر روی ستون ها و متشکل از دو پانل  -نوار ستون 

 ستون.

combined-aggregate grading—  grading, combinedaggregate)            بندی مخلوط سنگدانهدانه

      (رجوع شود به  

combined footing—    footing, combined)                                                                       پی مرکب

بهشود رجوع  )                            

come-along —    شکِ -بتن

1. a hoe-like tool with a blade approximately 4 in. (100 mm) high and 20 in. (500 mm) wide and 

curved from top to bottom, used for spreading concrete; or 

و خمیده از باال به پایین، که برای پخش  میلیمتر 500و عرض  میلیمتر 100ای به ارتفاع تقریبی . ابزاری شبیه بیل با تیغه1

 یامیشود.  بتن استفادهنمودن 

2. a colloquial name for a device (load binder) used to tighten chains holding loads in place 

on a truck bed. 

 میشود. )باربند( که برای سفت کردن زنجیر نگهدارنده بارها روی تخت کامیون استفاده . نام محاوره ای برای وسیله2

 compacting factor—the ratio obtained by dividing the observed mass of concrete that fills a 

container of standard size and shape when allowed to fall into it under standard conditions of 

test, by the mass of fully compacted concrete which fills the same container. 

 رارد را پ  استاند ظرفی با اندازه و شکلآزمایش آمده از تقسیم جرم بتن که در شرایط استاندارد بدست  نسبت -ضریب تراکم 

  همان ظرف.در شده بر جرم بتن کامال متراکم  و میکند

compaction—     (رجوع به  consolidation (preferred term))                                  تراکم 

component, expansive—the portion of an expansive cement that is responsible for the 

expansion, generally one of several anhydrous calcium aluminate or sulfoaluminate 

compounds and a source of sulfate, with or without free lime, (CaO); the expansive 



component may be produced separately and later ground or blended with a normal 

portlandcement clinker; in other instances, produced by firing in a kiln with the constituents 

of portland cement. 

-لسیمک آمیزه() یکی از چندین ترکیب معموالً  یجاد میکند کهکه انبساط اشونده سیمان منبسط  بخشی از  –یطانبساجزء 

 بطورممکن است  هکنندجزء منبسط  ؛(CaOسولفات، با یا بدون آهک آزاد، ) ی ازآلومینات یا سولفوآلومینات بی آب و منبع

مواد  در موارد دیگر، با پختن در کوره با ؛مخلوط شود یا پرتلند معمولی آسیاب و سیمان شود و بعداً با کلینکر هیهجداگانه ت

 میشود.  تشکیل دهنده سیمان پرتلند تولید

composite column—                   (رجوع به  column, composite)                                          ستون مرکب

composite concrete flexural members—concrete flexural members consisting of concrete 

elements constructed in separate placements but so interconnected that the elements respond 

to loads as a unit. 

د اما انخته شدهریجداگانه  به صورتاعضای خمشی بتنی متشکل از عناصر بتنی که  -اعضای خمشی بتنی مرکب 

 .کندرا تحمل میواحد بارها ای مجموعه عنوانه ب این قطعههم پیوسته هستند که ای بگونهب

composite construction— رجوع   construction, composite)                        مرکب و ساز ساخت

      (به

composite pile— رکب                                      شمع م                  (pile, composite  رجوع به)                                    

composite sample— رکب                               منمونه                   (sample, composite   رجوع

                       (به

compound, curing—a liquid that can be applied as a coating to the surface of newly placed 

concrete to retard the loss of water or, in the case of pigmented compounds, and also to reflect 

heat so as to provide an opportunity for the concrete to develop its properties in a favorable 

temperature and moisture environment. (See also curing and curing, membrane.) 

ت ز دسد تا انمو اعمالپوششی بر روی سطح بتن تازه  بعنوان آنرا توانمایعی که می -آوری عمل (ایآمیزهی )بیرکماده ت

تن ب ی که فرصتی برایبطوررا انعکاس دهد دار، گرما رنگدانه های()آمیزه یا در مورد ترکیباتک ند نماید آب را رفتن 

 ,curing and curing   رجوع شود به) د.بدست آور ،دما و رطوبت مطلوب ی بامحیط درخود را خواص  تا فراهم کند

membrane) 

compound, joint-sealing—an impervious material used to fill joints in pavements or structures. 

 یشود. م ها یا سازه ها استفادهدر روسازی درزهارکردن ماده غیر قابل نفوذ که برای پ   - )بند کشی( یگیردرز (آمیزه) بیرکت



compound, sealing— بهشود رجوع     sealer)                                 درزگیر ؛)بند کشی( بندیخمیر آب )                               

compound, waterproofing—material used to impart water repellency to a structure or a 

constructional unit. 

 میشود. واحد ساختمانی استفاده ای که برای ایجاد آب گریزی به سازه یا ماده - بند کردن آب (آمیزه) ترکیب

 compression flange—                      (   بهشود رجوع  flange, compression)                                    بال فشاری

compression member— بهشود رجوع    member, compression)                              عضو فشاری )            

compression reinforcement—     (رجوع به  reinforcement, compression)                 آرماتور فشاری

compression test—                          (رجوع به test, compression)                                     آزمون فشاری

compressive strength—        (رجوع به  strength, compressive)                           مقاومت فشاری

compressive-strength, average—the average compressive strength of a given class or strength 

level of concrete; in ACI 214, defined as average compressive strength required to statistically 

meet a designated specific strength.   

مقاومت فشاری  بعنوان، ACI 214در  ؛کالس معین یا سطح مقاومت بتن میانگین مقاومت فشاری -مقاومت فشاری  یانگینم

پایان          End P 16  مقاومت خاص تعیین شده از نظر آماری تعریف شده است. ط مورد نیاز برای برآورده کردنمتوس

 16ص 

compressive stress—                                                 (رجوع به   stress)                               تنش فشاری

concentric tendons—              (رجوع به  tendons, concentric)                    محورهای همتاندون

concordant tendons— هماهنگ      هایتاندون             )tendons, concordant    رجوع به)         

concrete—a composite material that consists essentially of a binding medium within which are 

embedded particles or fragments of aggregate, usually a combination of fine aggregate and 

coarse aggregate; in portland-cement concrete, the binder is a mixture of portland cement and 

water, with or without admixtures. 

ً از -بتن  ست، ه اقرار گرفتتشکیل شده است که در آن ذرات یا قطعات سنگدانه  پیوستهبهممحیط  ماده مرکب که اساسا

رتلند و مخلوطی از سیمان پبهم پیوند دهنده  مادهسیمان پرتلند،  ،در بتن ؛معموالً ترکیبی از سنگدانه ریز و سنگدانه درشت

 .باشدمیبا یا بدون مواد افزودنی  است که آب



concrete, aerated—   concrete, foamed and concrete, cellular)                                       بتن اسفنجی

  (رجوع به

concrete, aluminate—concrete made with calcium-aluminate cement; used primarily where 

high-earlystrength and refractory or acid-resistant concrete is required. 

تن نسوز که مقاومت اولیه باال و بمیشود  آلومینات؛ عمدتاً در مواردی استفاده-بتن ساخته شده با سیمان کلسیم -یتبتن آلومینا

 اسید مورد نیاز است.یا مقاوم در برابر 

concrete, architectural—concrete that will be permanently exposed to view and therefore 

requires special care in selection of the concrete materials, forming, placing, and finishing to 

obtain the desired architectural appearance. 

آوردن ظاهر معماری مطلوب، در بدست  دائم در معرض دید قرار میگیرد و بنابراین برای بطوربتنی که  -ماری بتن مع

 نیاز به دقت خاصی دارد. پرداختی و ریزبتنانتخاب مصالح بتن، شکل دهی، 

concrete, asphaltic—a mixture of asphalt cement and aggregate. 

 و سنگدانه. جامدقیر مخلوطی از  - قیریبتن 

concrete, backfill—nonstructural concrete used to correct over-excavation, fill excavated pockets 

in rock, or prepare a surface to receive structural concrete. 

سازی شده در سنگ یا آمادهحفاریهای رکردن حفرهح حفاری بیش از حد، پ  اصالای که برای بتن غیرسازه —ه دننر کپُ  بتن

 شود.استفاده می بر روی آن ایسازه ریزی سطحی برای بتن

concrete, boron-loaded—high density concrete including a boron-containing admixture or 

aggregate, such as the mineral colemanite, boron frits, or boron metal alloys, to act as a neutron 

attenuator. (See also biological shielding and concrete, shielding.). 

 ینه ب وردارآبگ ،خمیر شیشهیت، انلم  ور، مانند کانی ک  شامل مواد افزودنی یا سنگدانه حاوی ب   دازیبتن با چگالی  - داربتن بُور

 ,biological shielding and concrete)رجوع به    .میکند تضعیف کننده نوترون عمل بعنوان که وریا آلیاژهای فلز ب  

shielding.) 

concrete, cast-in-place—concrete that is deposited and allowed to harden in the place where it is 

required to be in the completed structure, as opposed to precast concrete. 

 ود.شو سخت می یخته شدهر است در سازه ورد نیازساخته، در مکانی که مبتنی که بر خالف بتن پیش -ریخته درجا بتن 



concrete, cellular—a low-density product consisting of portland cement, cement-silica, cement-

pozzolan, limepozzolan, lime-silica pastes, or pastes containing blends of these ingredients and 

having a homogeneous void or cell structure, attained with gas-forming chemicals or foaming 

agents (for cellular concretes containing binder ingredients other than, or in addition to, portland 

cement, autoclave curing is usually employed). 

پوزوالن، -پوزوالن، آهک-سیلیکا، سیمان-محصولی با چگالی کم متشکل از سیمان پرتلند، سیمان - (دارحفره) اسفنجی بتن

مواد کمک که با  اسفنجییا دار حفره همگن ساختار وی مخلوطی از این مواد و دارایسیلیکا یا خمیرهای حا-خمیرهای آهک

یا  غیر از سیمان پرتلند حاوی مواد چسبنده اسفنجیهای )برای بتن میشود. حاصل زاگاز یا عوامل کفایجاد کننده شیمیایی 

 .(میشود اتوکالو استفادهدر آوری عالوه بر آن، معموالً از عمل

concrete, central-mixed—concrete that is completely mixed in a stationary mixer from which it 

is transported to the delivery point. 

 شود.می منتقل مصرفو به نقطه میشود  مخلوط کن ثابت مخلوط بطور کامل دربتنی که  - کارخانهمخلوط شده در  بتن

concrete, centrifugally cast—concrete compacted by centrifugal action, for example, in the 

manufacture of pipe and poles. (See also spun concrete, centrifugal process.) 

 .ردیرک یا تیمثال، در ساخت لوله و  رایبشده توسط عمل گریز از مرکز،  متراکمبتن  - شیچرخریخته شده با عمل  بتن

 (.spun concrete, centrifugal process)رجوع به 

 


