دستَرالعول ًصت هٌَْلّب ٍ شفتّبی پلی اتیلٌی

:

ًّٖٜٛ٘بی تٍ٘یذی ؿشمت تذثیش ٕ٘یٔ ػبصآ دس إ٘اع صیش طشاحی ٗ ػبختّ ٚیؿٕ٘ذ:
ًّٜٖٛ٘ - 1بی ىزس ّؼتقیِ
ًّٜٖٛ٘ - 2بی خبٕجی
ىفتٖی اػت ثب ت٘خ ٚث ٚدإؾ ثبال ٗ فٔآٗسی إؼطبفپزیش ّ٘سد اػتفبد ٙدس ایٔ تٍ٘یذات ،اّنبٓ طشاحی ٗ ػبخت
إٜٓب ث ٚسٗؽ ّطَ٘ة ٗ ثب ت٘خ ٚثٕ ٚیبص ٛش پشٗط ٙث ٚص٘ست ّدضا ٗخ٘د داسد.
دس ایٖدب ثّ٘ ٚاسد ّْٜی م ٚثبیذ دس ٕصت ًّٖٜٛ٘ب

سػبیت ىشدد اؿبس ٙؿذ ٙاػت  .ایٔ دػت٘ساٍؼٌْ ثش پبیٚ

اػتبٕذاسدٛبی خٜبٕی ٗ تدشثیبت ؿشمت ٛبی ثضسه اسٗپبیی ٗ آّشینبیی طی ػبً ٛب فؼبٍیت دس ایٔ صّیٖٗ ٚ
ْٛچٖیٔ تدشثیبت ایٔ ؿشمت دس اخشای پشٗطٛ ٙبی خ٘د ٕ٘ؿت ٚؿذّ ٗ ٙطْئٖب مْل ؿبیبٕی دس خٜت اخشای
صحیح ػَْیبت ٕصت ٗ ثٜش ٙثشداسی ایٔ ٕ٘ع ّحص٘الت خ٘اٛذ داؿتٍٗ .ی ّؼَْبً ایٔ دػت٘ساٍؼٌْ خبیيضیٔ
اػتبٕذاسدٛبی ٕصت ًّٖٜٛ٘ب ْٕی ىشدد.

تذکز هْن  :ثب ت٘خ ٚث ٚتٖ٘ع تٍ٘یذ ًّٖٜٛ٘بی پَی اتیَٖی ؿشمت ٛبی ّختَف ٗ تفبٗت دس
ػبختبس ٗیظىی ٛبی إٜٓب ،اص ایٔ دػت٘ساٍؼٌْ فقط ٍ فقط دس ّ٘سد ًّٖٜٛ٘بی ؿشمت تذثیش ٕ٘یٔ ػبصآ ٗ یب
ّحص٘الت ّـبث ٚاػتفبد ٙىشدد.

اّویت رعبیت دستَرالعول ًصت :
ثٖبثش اػتبٕذاسد  ًّٜٖ٘ ، ASTM F1759پَی اتیَٖی ْٕی ت٘آد ثبسٛبی ّح٘سی ( ثبسٛبی تشافینی) سا ث ٚط٘س
ّؼتقیِ ثش سٗی خ٘د تحٌْ مٔد ٗ ایٔ ٗظیف ٚداً ثتٖی اخشا ؿذ ٙسٗی آٓ ّی ثبؿذ م ٚایٔ ٕیشٗٛب سا ثٚ
خبك م٘ثیذ ٙؿذٙی اطشاف ( خبك ّتشامِ) ٗ خبك ثشداؿت ٕـذ ٙدس تشإـّٖ ٚتقٌ ٗ ّبٕٖذ یل پٌ ػٌْ
ْٕبیذ.

تذکز هْن :اص إٓدبیی م ًّٜٖ٘ ٚپَی اتیَٖی ّطبثق اػتبٕذاسد ،تحٌْ ثبسٛبی خْـی ٗ
تٖؾ ٛبی ثشؿی ّحذٗدی سا داسد ،ثٖبثشایٔ دس ٖٛيبُ اخشای ّٖ ًٜ٘ثبیذ دقت مشد م ٚاص ایدبد ثبسٛب ٗ تٖؾ
ٛبی اضبفی خْـی ٕبؿی اص ٕصت مح خَ٘ىیشی ؿ٘دْٛ .چٖیٔ ػذُ ینٖ٘اختی دی٘اس ٙاطشاف (ّثال خ٘ة
ٕن٘ثیذٓ یل طشف ) ٗ یب ثؼتش ػبصی ٕبّٖبػت ٕیض تبثیشات ٕبّطَ٘ثی ثش ؿی٘ٙی تحٌْ ثبس اص ػ٘ی ًّٖٜ٘
داسد.
ثب تَجِ ثِ هَارد یبد شذُ در ثبال ٍ ًیش جْت جلَگیزی اس ثیبى هجبحث تئَریک در ایي دستَرالعول تٌْب ثِ ثزرسی
ثبرّبی هْن تز هی پزداسین .ثب ارائِ ًحَُ صحیح اجزای ایي هٌَْل ّب هی تَاًین هبًع اس ٍارد شذى ثبرّب ٍ تٌش ّبی
هزثَطِ ثِ هٌَْل شَین .

تحلیل هختصزی ثز ثبرّبی ٍاردُ ثز هٌَْل
 ثبرّبی شعبعی  :ثبسٛبی ٕبؿی اص فـبس خبك اطشاف ّٖ ٗ ًٜ٘ثبسٛبی ٕبؿی اص ثبالتش ث٘دٓ ػطح آة اص مف ّٖ.ًٜ٘

 ثبرّبی هحَری  :ثبسٛبی ٕبؿی اص تٖؾ ّح٘سی سٗ ث ٚپبییٔ (

) down dragم ٚدس اصٌ ْٛبٓ ٕیشٗی

اصطحنبك سٗ ث ٚپبییٖی اػت م ٚثش اثش م٘ثیذ ٙؿذٓ خبك اطشاف ّٖ ًٜ٘ایدبد ّی ؿ٘د .ثبسٛبی ٕبؿی اص ٗصٓ
خبك سٗی ّٖ ( ًٜ٘ؿبٌّ ثبسٛبی ّشد ٗ ٙصٕذ ٗ ) ٙثبس ٕبؿی اص ؿٖبٗسی ٕیض دس ایٔ دػت ٚاص ثبسٛب قشاس ّیىیشٓد.



ثبرّبی خوشی:

ایٔ ٕ٘ع ثبسٛب دس ص٘ست ػذُ ینٖ٘اختی دس م٘ثؾ خبك پیشاّ٘ٓ ّٖٗ ًٜ٘یب تشاص ٓث٘دٓ مف مّ ٚؼجت افضایؾ فـبس
ؿؼبػی اص یل ػ٘ی ّّٖ ًٜ٘ی ؿ٘د  ،ایدبد ّی ىشدد .

ًحَُی ًصت:
دس صیش ّ٘اسد ّ ٗ ِٜالصُ خٜت ٕصت ًّٖٜٛ٘بی تٍ٘یذی ایٔ ؿشمت دس دسٗٓ صّیٔ آٗسد ٙؿذ ٙاػت :
اٍف) آّبد ٙػبصی ّحٌ ٕصت ّٖ:ًٜ٘
اص ّ ِٜتشیٔ ّشاحٌ ٕصت ّٖ ، ًٜ٘آّبد ٙػبصی ّحٌ ٕصت  ،قجٌ اص مبسىزاسی ّٖ ًٜ٘اػت .دسثبس ٙآّبد ٙػبصی
آٓ سػبیت ّ٘اسد صیش ضشٗسی اػت:
ّ حٌ ٕصت ثبیذ ػبسی اص قطؼ ٚػٖو ٛب ٗ اؿیبی ػخت ثب اثؼبد ثضسه ثبؿذ.
 حتْبً ثبیذ ؿیت مف صفش ثبؿذ.
 اىش خبك ّحٌ ٕصت ث ٚحذ مبفی اػتحنبُ تحٌْ ٗصٓ ّٖ ًٜ٘سا داؿت ٚثبؿذ ،خبك ّتشامِ ّی ؿ٘د ( ثب
هدد.
تشامِ حذٗد  ٗ ) 95%دس غیش ایٖص٘ست ثبیذ اص ثتٔ ثشای مف اػتفبد ٙس
 دس ص٘ست ثتٔ سیضی  ،ثبیذ حذاقٌ ث ٚاستفبع  10اٍی  15ػبٕتی ّتش ثتٔ سیخت ٚؿ٘د.
ّتشاك ؿذ ٗ ٙیب ثتٔ ) حتْبً ثبیذ حذٗد ّ 1تش ثضسىتش اص
ُ
 اثؼبد ّحذٗد ٙآّبد ٙؿذ ٙثشای صیش ّٖ ( ًٜ٘خبك
اثؼبد خ٘د ّٖ ًٜ٘ثبؿذ.
 ثش اػبع اػتبٕذاسد  ،دٗس تب دٗس ؿفت ّٖ ًٜ٘ثبیذ حذاقٌ ثّ ٚیضآ  30ػبٕتیّتش فضبی ثبص ّ٘خ٘د ثبؿذ تب
ثت٘آ ایٔ ّحذٗد ٙسا اص ّ٘اد پشمٖٖذّ ٙطبثق ّ ( class Iبػ ٗ ٚؿٔ ثب ػبیض حذامثش ّ 20یَیّتش ٗ ثب سط٘ثت
حذٗد  ) %20پش مشد  .تشامِ دس ایٔ ّٖطق ٚثبیذ حذ اقٌ  %95ثبؿذ.دس ص٘ست ٗخ٘د ّحذٗدیت فضب ّی
ت٘آ فبصَّ ٚشث٘ط ٚسا مْتش دس ٕظش ىشفت ٗ ایٔ ٕبحی ٚسا ثب الیٚای اص ثتٔ ٕبصك (

حذٗد 10اٍی 15

ػبٕتیّتش) ثص٘ست ّشحَ ٚثّ ٚشحَ ٚپش ْٕ٘د( .ثبیذ ت٘خ ٚمشد م ٚثتٔ ّ٘سد ٕظش مِ آة ثبؿذ تب ثبػث ؿٖبٗس
ؿذٓ ّٖٕ ًٜ٘يشدد).

اخطبر! در صَرت عذم رعبیت هَارد فَق ،خبک سیز

ٍ اطزاف هٌَْل دچبر

ًشست شذُ ٍ ثبعث صذهِ دیذى هٌَْل خَاّذ شذ.

تص٘یش ٛ ْٕٕٚ٘ :1بیی اص آّبد ٙػبصی ّحٌ ٕصت

ة) خبث ٚخبیی صحیح ّٖ:ًٜ٘
ًّٖٜٛ٘بی تٍ٘یذی ایٔ ؿشمت ثب سػبیت اصً٘ الصُ دس مبسخبٕ ٚثبسىیشی ؿذ ٗ ٙتح٘یٌ ّـتشی ّی ىشدٕذٍ .زا
الصُ اػت ٖٛيبُ تخَی ٚثبس ٗ ْٛچٖیٔ إتقبً ّٖ ًٜ٘ث ٚدسٗٓ

ّحٌ ٕصت حتْبً ّ٘اسدی سػبیت ؿ٘د تب ًّٖٜ٘

آػیت ٕجیٖذ .اّ٘ ِٛاسد ث ٚقشاس صیش اػت:
ٖٛ يبُ ثَٖذ مشدٓ ّٖ ًٜ٘اص سٗی ٗػیَٕ ٚقَی ،ٚحتْبً اص خب قالثی ٛبی تؼجی ٚؿذ ٙسٗی ّٖ ًٜ٘اػتفبدٙ
ىشدد.
 دقت مٖیذ م ٚتْبّی ٍّٖٜٜ٘ب دس ٗضؼیتی م ٚثؼذ اص ٕصت خ٘اٖٛذ داؿت ،إجبس ؿٕ٘ذ .چٖیٔ مبسی اص
ٗاسد ؿذٓ صذّبت ث ٚاخضاء ّختَف إٜٓب خَ٘ىیشی ّیمٖذ .
ٖٛ يبُ ثشداؿتٔ اص سٗی ٗػیَٕ ٚقَیْٛ ٗ ٚچٖیٔ ّ٘قغ إتقبً ّٖ ًٜ٘ث ٚدسٗٓ چبٍْٛ ٚیـ ٚتؼبدً ًّٖٜ٘
حفظ ىشدد ،طجق تص٘یش ؿْبس: 2 ٙ

تص٘یش  :2حٌْ صحیح ًّٖٜ٘

ج) پش مشدٓ اطشاف ّٖ:ًٜ٘
پغ اص مف ػبصی ٗ اػتقشاس ّٖ ٗ ًٜ٘تشاص مشدٓ آٓ  ،خبك سا ث ٚص٘ست الی ٚث ٚالی ( ٚحذٗد  20اٍی  30ػبٕتی
ّتش ) ث ٚط٘س ّؼبٗی دس اطشاف ّٖ ًٜ٘سیخت ٗ ٚػپغ ث ٚط٘س ینٖ٘اخت ؿشٗع ثّ ٚتشامِ ػبصی ْٕبییذ .
ّی ثبیؼت دقت ؿ٘د م ٚخبك مبّپنت ؿذ ٙاص دی٘اس ًّٜٖ٘ ٙؿشٗع ٗ تب دی٘اس ٙتشإـ ٚاداّ ٚداؿت ٚثبؿذ ٗ
حتْبً ٙةص٘ست ینٖ٘اخت ٗ الی ٚث ٚالی ٚإدبُ ؿ٘د تب ثبػث إحشاف ّٖ ًٜ٘اص خط تشاص ٕيشدد ٗ ایٖنبس تب ثبال
ٗ ٕضدیل مف ّحٌ ٕصت ( 10اٍی  15ػبٕتی ّتش ) اداّ ٚیبثذ .ػپغ ػَْیبت ّتشامِ ػبصی سا ّت٘قف مشدٗ ٙ
ثب اػتفبد ٙاص ّصبٍحی ْٛچ٘ٓ آخش ٗ ثتٔ اطشاف ّٖ ًٜ٘سا تب  5اٍی  10ػبٕتی ّتش ثبالی ؿفت آٓ اداّ ٚداد ٗ ٙداً
ثتٖی ّؼطح سا دس ّحٌ قشاس دٛیذ .

ضخبهت ایي دال اس  ۲۰الی  ۳۰سبًتیهتز ثِ تٌبست ثبرّبی ٍاردُ سًذُ ٍ هزدُ
تغییز هیکٌذ.

تص٘یش  :3اثؼبد ّٖبػت ّحٌ ٕصت

 ثشای پش مشدٓ صیش ّٖ ٗ ًٜ٘اطشاف ّّٖ ًٜ٘ی ت٘آ اص ّصبٍح ػٖ٘آ ؿذ ٙدس ریٌ اػتفبدْٕ٘ ٙد :


ؿٔ ٗ ّبػ ٚدسؿت ()Coarse sand or squeegee



ؿٔ ٕخ٘دی ()Pea gravel



خشد ٙػٖو ٛب ()Crushed and screened rock chips

 اص ّصبٍح صیش ثٛ ٚیچ ٗخٕ ٚجبیذ اػتفبد ٙمشد:
 آػفبٍت مٖذ ٙؿذ ٙاص ػطح صّیٔ
ٕ خبٍٛ ٚبی ػبختْبٕی
 خشد ٙػٖو ٛبی ثب ٍجٛ ٚبی تیض
 إذاصّ ٙصبٍح سیخت ٚؿذ ٙدٗس ّٖٕ ًٜ٘جبیذ اص ّ 20-15یَی ّتش تدبٗص مٖذ.

تص٘یش  ْٕٕٚ٘ :4ای اص پش مشدٓ اطشاف ّخضٓ

ٕ )ٙصت ّٖ ًٜ٘دس خبیی م ٚآة صیش صّیٖی ّ٘خ٘د اػت :
دس خبٛبیی م ٚآة صیش صّیٖی ٗخ٘د داسد حتْبً ثبیذ تْٜیذات ٗیظ ٙای اتخبر ىشدد  .صیشا دس ص٘ستی م ٚػطح
آة ٛبی صیش صّیٖی اص مف ّٖ ًٜ٘ثبالتش ةاؿذ ( حتی ثص٘ست ّ٘قتی ) اص طشف آة ٕ ،یشٗی ؿٖبٗسی ث ٚمف
ّٖٗ ًٜ٘اسد ّی ؿ٘د .چٖبٕچ ٚایٔ ٕیش ٗ ثیـتش اص ٗصٓ ّّٖ ٗ ًٜ٘تؼَقبت قشاس ىشفت ٚسٗی آٓ ثبؿذ ّْ ،نٔ اػت
ّٖ ًٜ٘اص ّحٌ خ٘د خبسج ؿ٘د ٍزا خٜت خَ٘ىیشی اص ثشٗص چٖیٔ ّـنالتی ّی ثبیؼت قجٌ اص ػفبسؽ  ،ؿشایط
ّحٌ ٕصت ث ٚط٘س مبٌّ دس اختیبس ایٔ ؿشمت قشاس ىیشد  ،تب ثت٘إذ ثش ّجٖبی اطالػبت دسیبفتی ّ ،حصً٘
ّٖبػت سا طشاحی ٗ ثّ ٚحٌ پشٗط ٙاسػبً ْٕبیذ.

ًکبت هْن:
 اىش آثی دس ّحٌ ٕصت ثبؿذ حتْبً قجٌ اص ػَْیبت خب ىزاسی تخَی ٚىشدد.
 دس ّٖبطقی م ٚآة صیش صّیٖی ثبالتش اص ػطح مف ّٖ ًٜ٘ثبؿذ ّی ثبیؼت ػالٗ ٙثش دس ٕظش ىشفتٔ
تْٜیذاتی خبف حتْب اص داً ثتٖی خٜت مٖتشً ٕیشٗی ؿٖبٗسی  ،صیش ّٖ ًٜ٘اػتفبد ٙىشدد

 ( .ثب ٕظش

ّٖٜذػیٔ ّـبٗس)

شزکت تذثیز ًَیي سبساى ثب داشتي کبدر هٌْذسی هجزة آهبدگی خَد را جْت
ارائِ راٌّوبیی ّبی ثیشتز در ایي سهیٌِ اعالم هی دارد.

