دستَرالعول ًصب هخاسى پلی اتیلٌی

:

هخبصى تَلیذی ضشکت تذثیش ًَیي سبصاى ثِ  3صَست ریل قبثل ًصت ٍ ثْشُ ثشداسی هی ثبضٌذ :
ً - 1صت ثِ صَست دفٌی
ً - 2صت ثِ صَست سطحی( سٍی صهیي )
ً - 3صت ثِ صَست َّایی
دس ّش سِ حبلت ًصت  ،اصَل ٍ استبًذاسدّبیی ٍجَد داسد کِ دس صَست ؾذم سؾبیت آًْب هطکالتی پیص
آهذُ ٍ ًوی تَاى اص هخضى ثْشُ ثشداسی کبهل ٍ صحیحی داضت  .لزا ایي ضشکت دس ساستبی سیبست هطتشی
هذاسی ٍ حوبیت فٌی ّوِ جبًجِ اص هطتشی خَد اقذام ثِ تذٍیي ایي دستَسالؿول ًوَدُ تب ثب کبّص ٍ اص ثیي
ثشدى هَاسد هطکل سبص ثبؾث سضبیت هٌذی ثیص اص پیص هطتشیبى گشدد.
دس ایٌجب ثِ هَاسد هْوی کِ ثبیذ دس ًصت هخبصى سؾبیت گشدد اضبسُ ضذُ است  .ایي دستَسالؿول ثش پبیِ
استبًذاسدّبی جْبًی ٍ تجشثیبت ضشکت ّبی ثضسگ اسٍپبیی ٍ آهشیکبیی طی سبل ّب فؿبلیت دس ایي صهیٌِ ٍ
ّوچٌیي تجشثیبت ضشکت تذثیش ًَیي سبصاى دس اجشای پشٍطُ ّبی خَد ًَضتِ ضذُ ٍ هطوئٌب کوک ضبیبًی
دسجْت اجشای صحیح ؾولیبت ًصت ٍ ثْشُ ثشداسی ایي ًَؼ هحصَالت خَاّذ داضت.

ٍلی هسلوبً ایي

دستَسالؿول جبیگضیي استبًذاسدّبی ًصت هخبصى ًوی گشدد.

تذکز هْن:

ثب تَجِ ثِ تٌَؼ تَلیذ هخبصى پلی اتیلٌی ضشکت ّبی هختلف ٍ

تفبٍت دس سبختبس ٍیظگی ّبی آًْب  ،اص ایي دستَسالؿول فقط ٍ فقط دس هَسد هخبصى ضشکت تذثیش ًَیي
سبصاى ٍ یب هحصَالت هطبثِ استفبدُ گشدد.

ً- 1صب بِ صَرت دفٌی:
دس صیش هَاسد هْن ٍ الصم جْت دفي هخبصى تَلیذی ایي ضشکت دس دسٍى صهیي آٍسدُ ضذُ است :
الف) آهبدُ سبصی چبلِ ًصت هخضى:
اص هْن تشیي هشاحل دفي هخضى صیش صهیٌی ،آهبدُ سبصی چبلِ ًصت قجل اص قشاس دادى هخضى دس آى است.
دسثبسُ آهبدُ سبصی چبلِ ًصت سؾبیت هَاسد صیش ضشٍسی است:
 چبلِ ثبیذ ؾبسی اص قطؿِ سٌگ ّب ٍ اضیبی سخت ثب اثؿبد ثضسگ ثبضذ.
 حتوبً ثبیذ ضیت کف چبلِ صفش ثبضذ.
 اگش خبک چبلِ استحکبم الصم جْت تحول ٍصى هخضى سا داضتِ ثبضذ ،خبک هشثَطِ هتشاکن هی ضَد (ثب
تشاکن حذٍد  ٍ )95%دس غیش ایٌصَست ثبیذ اص ثتي ثشای کف چبلِ استفبدُ کشد.
 دس صَست ثتي سیضی کف چبلِ ،ثبیذ حذاقل  ،ثتٌی ثِ استفبؼ  15 -10سبًتی هتش سیختِ ضَد.
 اثؿبد هحذٍدُ آهبدُ سبصی ضذُ صیش هخضى (چِ خبک هتشاک ضذُ ،چِ ثتي) اص طَل ٍ ؾشض حتوبً ثبیذ
حذٍد  1هتش ثضسگتش اص اثؿبد خَد هخضى ثبضذ.
 دیَاسُ ّبی چبلِ کوی ضیت داس ثبضٌذ  ،کِ ثِ ٌّگبم کبس کشدى دسٍى چبلِ خطشی اص ثبثت سیضش خبک
ثِ دسٍى چبلِ ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ.

اخطار! در صَرت عذم رعایت هَارد فَق ،خاک سیز هخشى دچار ًشست
شذُ ٍ باعث آسیب دیذى هخشى خَاّذ شذ.

ضکل ً :1وًَِ ّبیی اص آهبدُ سبصی کف چبلِ

ة) جبثِ جبیی صحیح هخضى:
هخبصى تَلیذی ایي ضشکت ثب سؾبیت اصَل الصم دسکبسخبًِ ثبسگیشی ضذُ ٍ تحَیل هطتشی هی گشدًذ .لزا
الصم است ٌّگبم تخلیِ ثبس ٍ ّوچٌیي اًتقبل هخضى ثِ دسٍى چبلِ ٍ جبسبصی آى دس چبلِ حتوبً هَاسدی
سؾبیت ضَد تب هخضى صذهِ ًجیٌذ .اّن هَاسد ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ:
ٌّ گبم ثلٌذ کشدى هخضى اص سٍی ٍسیلِ ًقلیِ ،حتوبً اص جب قالثی ّبی تؿجیِ ضذُ سٍی هخضى استفبدُ
گشدد.
ٌّ گبم ثشداضتي هخضى اص سٍی ٍسیلِ ًقلیِ ٍ ّوچٌیي هَقؽ اًتقبل آى ثِ دسٍى چبلِ ّویطِ تؿبدل
هخضى حفع گشدد ،طجق تصَیش ضوبسُ : 2

ضکل  :2حول صحیح هخضى

 هخبصى تَلیذی ایي ضشکت داسای پبیِ ّستٌذ ثٌبثشایي گزاضتي هخضى سٍی صهیي یب دسٍى چبلِ
حتوبً ثِ آساهی صَست پزیشد.
ج) ٍصل کشدى اتصبالت هخضى:
 توبم اًطؿبثبت ٍسٍدی ٍ خشٍجی هخضى ثؿذ اص جبیگزاسی هخضى دس چبلِ ٍصل هی ضًَذ .الجتِ جْت
سَْلت دس فشآیٌذ خبک سیضی ٍ هتشاکن کشدى خبک هی تَاى اًطؿبثبت سا هشحلِ ثِ هشحلِ ٍصل
کشد ٍلی دس صَست ثبص هبًذى سش اًطؿبثبت دس هشاحلی اص دفي ،ثبیذ هشاقت ثَد کِ اص جبی اًطؿبثبت
خبک ٍاسد هخضى ًطَد.
 حتوبً ثبیذ دقت ًوَد کِ سٍی لَلِ ّبی اًطؿبثبت  ،خبک ثب حجن صیبد یکذفؿِ سیختِ ًطَد ٍ یب حتی
دس ایي ثخص ّب اص آجش ٍ ثتي ثبثت حفبغت استفبدُ گشدد کِ هبًؽ ّشگًَِ فطبس ثِ ایي هٌبطق ضَد.
د) پش کشدى اطشاف هخضى :
 جْت سَْلت دس پش کشدى اطشاف هخضى ٍ اًجبم صحیح ؾول کوپکت ،حتوبً دٍس تب دٍس هخضى
فضبیی دس حذٍد  0/5هتش ٍجَد داضتِ ثبضذ ،طجق تصَیش ضوبسُ : 3

ضکل  :3اثؿبد هٌبست چبلِ

 ثشای پش کشدى صیش هخضى ٍ اطشاف هخضى هی تَاى اص هصبلح صیش استفبدُ کشد:


ضي ٍ هبسِ دسضت ()Coarse sand or squeegee



ضي ًخَدی ()Pea gravel



خشدُ سٌگ ّب ()Crushed and screened rock chips

 اص هصبلح صیش ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیذ استفبدُ کشد:
 آسفبلت کٌذُ ضذُ اص سطح صهیي
ً خبلِ ّبی سبختوبًی
 خشدُ سٌگ ّب ثب لجِ ّبی تیض
 اًذاصُ هصبلح سیختِ ضذُ دٍس هخضى اص  20-15هیلی هتش تجبٍص ًکٌذ.

ضکل ً :4وًَِ ای اص پش کشدى اطشاف هخضى

 هَاد هجبص ثیبى ضذُ دس ثبال جْت پش کشدى اطشاف هخضى  ،دس الیِ ّبی  30سبًتی هتشی دٍس هخضى
سیختِ ضذُ ٍ ّش الیِ تب دسصذ تشاکن استبًذاسد(حذٍد  )95 %کوپکت ضَد .الصم ثِ رکش است کِ
حتوبً صیش هخضى ّن کبهل پش ضَد ٍ فضبی خبلی ثبقی ًوبًذ.
ٌّ گبم پشکشدى اطشاف هخضى ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیذ هصبلح  ،هستقیوبً سٍی هخضى سیختِ ضَد.
 پش کشدى ٍ کوپکت ثب هصبلح گفتِ ضذُ ثبیذ تب 30سبًتی هتش ثبالی تبج هخضى اداهِ داضتِ ثبضذ.
 ثشای پش کشدى ؾوق دفي ثبقی هبًذُ ،اص خبک هؿوَلی هٌطقِ هی تَاى استفبدُ کشد.

ٍ سبیل هکبًیکی سٌگیي( هثل لَدس ٍ کوپشسی ٍ  )...ثِ ّیچ ٍجِ ثش سٍی هحل دفي هخضى حشکت
ًکٌٌذ.
 اگش قشاس است کِ هخضى دس جبیی ًصت ضَد کِ ثبس تشافیکی هَجَد ثبضذ  ،هی ثبیست ثب هطَست
هٌْذسیي هطبٍس توْیذاتی جْت اجشای ثتي هسلح یب افضایص استفبؼ خبک هتشاکن سٍی هخضى اتخبر
گشددٍ .لی در کل تَصیِ هی شَد کِ هخشى در جایی ًصب شَد کِ حذاالهکاى بار تزافیکی
ًذاشتِ باشین.
 اطشاف آدم سٍّبی ( دسیچِ ثبصدیذ ) هخضى تب سطح صهیي ثب ثتي  ،آجش ٍ یب حفبظ ّبی فلضی
هحبفػت ضًَذ ٍ دس صَستیکِ ثبس صیبدی سٍی هخضى ًجبضذ هی تَاى اص ّوبى هصبلح هٌبست ثشای پش
کشدى اطشاف هخضى استفبدُ کشد ٍ ثب کوپکت هٌبست ایوٌی اطشاف آدم سٍّب سا تبهیي ًوَد.
ُ) ًصت هخضى دس جبیی کِ آة صیش صهیٌی هَجَد است :
دس هٌبطقی کِ آة صیش صهیٌی داسد حتوبً ثبیذ توْیذات ٍیظُ ای اتخبر گشدد کِ دس ریل ثِ ثشخی اص آى ّب
اضبسُ هی ًوبیین :
 اگش آثی دس چبلِ ی ًصت ثبضذ حتوبً قجل اص ؾولیبت جب گزاسی تخلیِ گشدد.
 صیش سبصی چبلِ ثبیذ ثب استحکبم ثیطتشی صَست گیشد تب ثؿذ اص ثبسگزاسی هَجت ًطست خبک صیش
پبیِ ّبی هخضى ًگشدد ( .ثب ًػش هٌْذسیي هطبٍس)
 ثب استفبدُ اص حبیل ّبیی هبًؽ ٍسٍد آة ثِ داخل چبلِ ضَیذ.
 ثشای جلَگیشی اص ثلٌذ ضذى هخضى هی تَاى اص ٍصًِ ّبیی ثب تسوِ ّبی هخصَظ استفبدُ کشد.
 ؾوق آة صیش صهیٌی ًجبیذ ثیص اص  2هتش ثبالی هخضى ثبضذ.

تَجِ :دس چٌیي پشٍطُ ّبیی حتوبً ثِ ضشکت اطالؼ دادُ ضَد تب ٌّگبم تَلیذ ًیض
توْیذات ٍیظُ ای جْت ًصت آسبى ٍ صحیح دس ًػش گشفتِ ضَد.

ً- 2صب بِ صَرت سطحی(رٍی سهیي):
 هحل استقشاس هخضى حتوبً ّوبًٌذ هشاحل آهبدُ سبصی کف چبلِ(ًصت دفٌی) ،هْیب گشدد.
 اگش قشاس است اطشاف هخضى تب استفبؼ هطخصی ثب هصبلحی هبًٌذ خبک یب ضي پش ضَد  ،ثْتش است اص
هَاسد ؾٌَاى ضذُ دس قسوت ًصت دفٌی ًیض سؾبیت گشدد .
 هَاسد هشثَط ثِ جبثِ جبیی ًیض هثل هَاسد قجل سؾبیت گشدد.
 اگش تسوِ ّبیی جْت حفع کبهل تؿبدل هخضى سٍی آى اًذاختِ ضذُ ٍ هحکن هی ضًَذ ثبیذ حتوبً
تسوِ ّب اص جٌسی ثبضٌذ کِ ثِ سطح هخضى صذهِ ًشسبًٌذ.

 اگش هخضى دس ًَاحی گشهسیش هثل جٌَة ایشاى ثِ صَست صهیٌی هَسد ثْشُ ثشداسی قشاس خَاّذ
گشفت ،سبیجبًی جْت کبّص حشاست تبثیذُ ضذُ ثِ هخضى دس ًػش گشفتِ ضَد.

ً- 3صب بِ صَرت َّایی :
 دس ًصت َّایی ثبیذ فًَذاسیَى اجشا ضذُ ،چِ ثتٌی ٍ چِ فَالدی ،تَاًبیی تحول ٍصى هخضى پش ٍ
توبم ثبسّبی دیٌبهیکی ٍاسدُ سا داضتِ ثبضذ.
 توبم هَاسد گفتِ ضذُ دس ثخص ّبی قجل کِ هشثَط ثِ ایي ثخص ًیض هی ضًَذ دس ایٌجب الصم االجشا
ّستٌذ.

شرکت تدبیر وویه سازان با داشته کادر مهىدسی مجرب آمادگی خود را جهت
ارائه راهىمایی های بیشتر در ایه زمیىه اعالم می دارد.

