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آئیي ًاهِ هسابقِ بتي سبش (بتي ساسگار با هحیط سيست)
هعزفی ٍ ّذف :
اٍليي دٍسُ هؼاتقات هلی بتي سبش تِ هٌظَس ساخت بتيّاي ساسگار با هحیط سيست ٍ حزكت بِ سَي تحقق تَسعِ
پايذار دس كٌؼت تتي ،اػفٌذ هاُ  ٍ 1393اسديثْـت هاُ  1394تِ كَست دٍ هشحلِ اي دس داًـگاُ ػلن ٍ فشٌّگ سؿت (ٍاتؼتِ تِ
رْادداًـگاّی اػتاى گيالى) ،تشگضاس هیگشدد.
تحقق تَػؼِ پايذاس تِ ػٌَاى يکی اص اػاػی تشيي هلضٍهات تـش دس ػلش حاضش ،تِ هؼٌاي تَػؼِاي اػت کِ احتيارات ًؼل حاضش
سا تذٍى لغوِ صدى تِ تَاًائی ًؼلّاي آتی دس تاهيي ًياصّاي خَد تشآٍسدُ ػاصد .اص ًقغِ ًظش كٌؼت ػاختواى ًيض ،رْاى اهشٍص
تذليل توايل تِ کاّؾ اًتـاس گاصّاي هضش تَيظُ  ، CO2رخيشُ ػاصي ٍ حفظ هٌاتغ تزذيذ ًاپزيش اًشطيً ،ياص تِ هحيظ ػالن ٍ
ّوضهاى تا ايٌْا کاّؾ ضايؼاتً ،ياصهٌذ هلالح ػاختواًی اػت کِ تا هحيظ صيؼت ػاصگاسي هٌاػثی داؿتِ تاؿٌذ.
تتي تؼٌَاى يکی اص پشهلشف تشيي هلالح ػاختواًی دس احذاث هْوتشيي ػاصُّاي صيشتٌائی ٍ تَػؼِ اي ،داساي پتاًؼيل هـاسکت
هْن ٍ هخثت تا هحيظ صيؼت اػت .اص رولِ رلَُ ّاي ايي تؼاهل هیتَاى تِ اػتفادُ اص ػيواىّاي تا هلشف اًشطي کوتش ،کاّؾ
هلشف ػيواى تا اػتفادُ اص هَاد رايگضيي ػيواى ًظيش ػشتاسُّا ،خاکؼتشّا ٍ پَصٍالىّاي عثيؼی ٍ هلٌَػی ،اػتفادُ اص هَاد
تاصيافتی ٍ هحلَالت راًثی ٍ پؼواًذّاي كٌؼتی ٍ هؼذًی ،ػٌگذاًِّاي هٌاػة ،اػتفادُ اص سٍؽّاي ارشايی تا کوتشيي آػية تِ
هحيظ صيؼت ،ػاخت تتي تا کاسآئی هٌاػة ،ػاخت تتي تا دٍام کافی ٍ  ...اؿاسُ ًوَدّ .وچٌيي تشسػی اًتـاس آاليٌذُ ّا اص هلالح
ػاختواًی ٍ تِ خلَف هَاد ػيواًی ٍ تتٌی هؼالِ هْوی اػت کِ تايؼتی دس تشسػی ّاي صيؼت هحيغی هَسد تَرِ قشاس گيشد.
ّذف اص ايي هؼاتقات آؿٌايی ٍ افضايؾ تزشتيات ػلوی ٍ فٌی داًـزَياى داًـگاُّاي ػشاػش کـَس تا تتي ّايی اػت کِ ػالٍُ تش
داسا تَدى هـخلات فٌی الصم (اص ًظش هقاٍهت فـاسي ٍ دٍام) ،دس ػاخت آىّا کوتشيي آلَدگی ٍ آػية تِ هحيظ صيؼت ٍاسد گشدد
ٍ ػاخت آىّا ًيض تا کوتشيي ّضيٌِ ،دس ؿشايغی ًضديك تِ ؿشايظ کاسگاّی اًزام ؿَد .ايي هؼاتقات دس دٍ هشحلِ ٍ دس عی ػِ سٍص
تشگضاس هی گشدد.
تا تَرِ تِ هحذٍديت دس ؿشايظ ارشايی هؼاتقِّ ،وِ ػَاهل هَحش دس دٍام ٍ ؿاخق صيؼت هحيغی تتي ،قاتل تشسػی ًيؼت .لزا دس
ايي دٍسُ اص هؼاتقِ ،هيضاى رزب آب ًين ػاػتِ تِ ػٌَاى ؿاخق دٍام ٍ هيضاى کاّؾ دس هقذاس ػيواى تِ ػٌَاى آلَدُ کٌٌذُ تشيي
هلالح هلشفی دس تتي ٍ رايگضيٌی آى تا هَاد پَصٍالًی عثيؼی ٍ هلٌَػی تِ ػٌَاى ؿاخق صيؼت هحيغی دس ًظش گشفتِ ؿذُ

اػت .تا تَرِ تِ هَاسد هزکَس دس ايي آئيي ًاهِ ،تيوی کِ تتي آى داساي کاسآئی ،هقاٍهت ،دٍام ٍ ؿاخق صيؼت هحيغی
هٌاػة ٍ تا کوتشيي ّضيٌِ ٍ صهاى ػاخت تاؿذ ٍ گضاسؿی تا کيفيت تْتش اسائِ ًوايذ ،تشًذُ هؼاتقِ خَاّذ تَد.
قَاًیي هسابقِ:

ايي هؼاتقِ دس دٍ هشحلِ اًزام هی ؿَد .دس هشحلِ ي اٍل ،داًـزَياى تا اػتفادُ اص هلالح هزاصً ،ؼثت تِ اًزام آصهايـات
ٍ ػاخت ًوًَِّا دس داًـگاُ خَد اقذام هی ًوايٌذ ٍ هَظفٌذ ًوًَِّاي خَد سا حذاکخش تا تاسيخ  20اػفٌذ هااُ  1393تاِ
هحل دتيشخاًِ ّـتويي دٍسُ هؼاتقات هلی تتي تِ آدسع سؿت -هيذاى گاص -ػاختواى ؿواسُ  1رْادداًـاگاّی گايالى
(اص عشيق پؼت يا تِ كَست حضَسي) تحَيل ًوايٌذ .پغ اص تشسػی ًوًَِّا ،آصهايؾ ًوًَِّاي هشحلِ اٍل فقظ تا حضاَس
ّيات داٍساى اًزام هی ؿَد ٍ اهتياص تين ّاي ؿشکت کٌٌذُ عثق آئيي ًاهِ هـخق هی گشدد .دٍاصدُ تين تشتش هشحلاِ ي
اٍل تِ هشحلِ ي دٍم ساُ هی ياتٌذ .الصم تِ رکش اػت کِ ػاخت ًوًَِّا دس هشحلِ دٍم تِ كاَست حضاَسي  ،اسديثْـات
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 1394تشگضاس هی گشدد ٍ ػپغ ّوضهاى تا تشگضاسي اٍليي کٌفشاًغ هلی فٌاٍسي ّاي ًَيي تتي ،آصهايؾ ًوًَِّاي هشحلِ
دٍم اًزام هی ؿَد ٍ تين ّاي تشتش هـخق هیگشدد.
(تشًاهِ صهاًی تشگضاسي هشحلِ دٍم اص عشيق ػايت هؼاتقات اػالم هی گشدد).
 -9شزايط تین ّاي شزكت كٌٌذُ در هسابقِ :

 -1-1اػضاي ّش تين دس صهاى ػاخت ًوًَِ تايذ داًـزَي هقغاغ کااسداًی ياا کاسؿٌاػای ػواشاى ،هؼوااسي ،هؼاذى ٍ
ؿيوی يا سؿتِّاي هشتثظ تا ػوشاى ٍ گشايؾّاي هختلف هحيظ صيؼت ٍ اص يك داًـگاُ تاؿٌذ (لضٍهای ًاذاسد کاِ اص
يك سؿتِ تاؿٌذ) ّوچٌيي دسكَستيکِ داًـزَياى هقاعغ هزکَس اص يك يا چٌذ داًـگاُ ،تحت حوايت كٌؼت فؼاليت
ًوَدُ تاؿٌذ ،هی تَاًٌذ تا ًام كٌؼت حوايت کٌٌذُ دس هؼاتقِ ؿشکت ًوايٌذ.
ّ -2-1ش تين ؿاهل حذاکخش  3ػضَ هی تاؿذ ٍ ّش ًفش هی تَاًذ فقظ دس يك تين دس ّش گشايؾ حثت ًام ًوايذ .حثت ًام
ّش ًفش دس دٍ يا چٌذ گشايؾ تالهاًغ اػت.
 -3-1اص ّش داًـگاُ حذاکخش  2تين تشاي ؿشکت دس هشحلِ ي دٍم اًتخاب خَاّذ ؿذ ٍليکي تشاي ؿشکت دس هشحلِ اٍل
هحذٍديتی تشاي تؼذاد تينّا ٍرَد ًذاسد.
 -4-1حذاکخش چْاس تين اص داًـزَياى تحت حوايت كٌؼت تشاي ؿشکت دس هشحلِ دٍم هؼاتقِ اًتخااب خَاّاذ ؿاذ ٍ
حذاکخش يك تين هی تَاًذ دس ستثِ تٌذي اٍل تا ػَم قشاسگيشد.
 -5-1اص ػَي ّش داًـگاُ (يا كٌؼت) ،اػتاد ساٌّوا (يا ػشپشػت تين) ًاظش تش ػولکشد تاين دس اراشاي قاَاًيي هؼااتقِ
اػت ٍ فشم حثت ًام ًْايی سا اهضاء خَاّذ ًوَد .اػتاد ساٌّواا (ياا ػشپشػات تاين) های تَاًاذ تايؾ اص ياك تاين سا
ػشپشػتی ًوايذ.
 -6-1اػضاي تين تايذ دس هْلت تؼييي ؿذُ (حذاکخش تا  1اػفٌذ ً )1393ؼثت تِ تکويل فشم حثت ًام اقاذام ًوايٌاذ ٍ
پغ اص اهضا اص عشف اػتاد ساٌّواي هشتَعِ تِ دتيش خاًِ هؼاتقِ اسػال ًوايٌذ .اػاهی اػالم ؿذُ ًْايی تلقای ؿاذُ ٍ
قاتل تغييش ًخَاّذ تَد .تشاي اًزام ّواٌّگی تيـتش ،اص ّش داًـگاُ يك ًفش تِ ػٌَاى ساتظ هؼشفی ؿَد.
 -2هظالح :
 -1-2ػيواى قاتل اػتفادُ ،ػيواى پشتلٌذ تيپ  2عثق اػتاًذاسد  ASTMC150يا  ISIRI 389هی تاؿذ.
 -2-2اػتفادُ اص دٍدُ ػيليؼی ،ػشتاسُ کَسُ آٌّگذاصي ،تشاع ،صئَليت ٍ ػايش هَاد افضٍدًی هؼاذًی راايگضيي ػايواى
ًظيش پَصٍالى ّاي عاثيؼی ٍ هلٌَػی ،هحلَالت راًثی ٍ پؼواًذّاي كٌؼتی ٍ هؼذًی هزاص هی تاؿاذ (اياي هاَاد
تايؼتی کيفيت الصم سا تشاي اػتفادُ دس تتي داؿتِ تاؿٌذ ٍ تَليذ اًثَُ داؿتِ تاؿٌذ).
 -3-2هلشف الياف فلضي ،پليوشي ٍ عثيؼی ،التکغ ّاي عثيؼی ٍ هلٌَػی ٍ اًَاع چؼة ّاي آلای ٍ پليواشي هزااص
ًوی تاؿذ.
 -4-2هلشف اًَاع افضٍدًی ّا (سٍاى کٌٌذُ ّا ٍ فاَ سٍاى کٌٌاذُ ّاا ٍ  )...هغااتق ASTM C1017 ٍ ASTM C494
هزاص اػت.
 -5-2ػٌگذاًِ ّاي قاتل اػتفادُ (ػٌگذاًِ ّاي هؼوَلی ٍ اػتاًذاسد تاشاي تاتي) ؿاي ٍ هاػاِ عثيؼای ٍ ؿکؼاتِ تاا
چگالی تيي  2/4تا  ٍ 2/7دس ػِ هحذٍدُ تاا اًاذاصُ اػاوی ٍ )12/5-19( mm ،)4/75 - 12/5(mm ٍ )0-4/75(mm
ّوچٌيي پَدس ػٌگ آّك هیتَاًذ تکاس گشفتِ ؿَد.
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 -6-2هلالح هَسد اػتفادُ تشاي ػاخت ًوًَِّا ،تايذ کيفيت الصم سا تشاي ػاخت تتي داؿتِ تاؿٌذ ٍ داساي تَليذ اًثاَُ
ٍ تزاسي تاؿٌذ ٍ حذاکخش دس هذت يك ّفتِ دس سؿت قاتل تْيِ تاؿٌذ .لزا هلالحی کِ کيفيت ًاهٌاػة داؿتِ تاؿاٌذ ياا
تَليذ اًثَُ ًذاؿتِ تاؿٌذ يا دس هذت هزکَس قاتل تْيِ ًثاؿٌذ ،هزاص ًخَاٌّذ تَد.
 -7-2هی تايؼت هقذاس يك کيلَگشم اص ًوًَِ هَاد رايگضيي ػيواى ٍ ػٌگذاًِ هَسد اػتفادُ ،فاکتَس ّااي خشياذ کلياِ
هلالح ٍ هـخلات هشتَعِ ّوشاُ تا ًوًَِّاي تتي تِ دتيشخاًِ هؼاتقات اسػال گشدد .تشاي ساّياتی تاِ هشحلاِ دٍم تايياذ
ًوًَِّاي هلالح تَػظ ّيات داٍساى ،الضاهی هی تاؿذ.
 -8-2دس هشحلِ ي دٍم کليِ هلالح ؿاهل ػيواى تيپ  ،)......( 2پَصٍالى ّاي هزاص (تٌاتش اػالم تين ّاا ٍ تايياذ ّياات
داٍساى) ،ػٌگذاًِ ّاي هؼوَلی (ؿشکت  ،).........پَدس ػٌگ آّك ،آب ٍ هَاد افضٍدًی هزااص دس صهااى ػااخت ًوًَاِّاا دس
اختياس ؿشکت کٌٌذگاى قشاس هیگيشد .الصم تِ رکش اػت کِ ػٌگذاًِ ّا دس هحذٍدُ ّااي تاا اًاذاصُ اػاوی فاَ الازکش دس
اختياس ؿشکت کٌٌذگاى قشاس خَاّذ گشفت ٍ داًِ تٌذي هلالح ،دس عی هذت صهاى ػااخت ًوًَاِّاا تاشاي ّاشتين ،هزااص
هیتاؿذ.
 -3هشخظات ًوًَِّا:

ً -1-3وًَِّا تلَست هکؼة ّاي تتٌی تِ اضالع  100 ± 4هيلی هتش خَاٌّذ تَد .هکؼثی کاِ اًاذاصُ حاذاقل يکای اص
اضالع آى خاسد اص هحذٍدُ هزکَس تاؿذ اص دٍس خاسد خَاّذ ؿذ.
 -2-3تشاي ػٌزؾ کاس آئی تتي تاصُ ،حذاقل اػالهپ  8ػاًتيوتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .تاشاي اػاالهپ کوتاش اص 8
ػاًتيوتش ،تِ اصاي ّش ػاًتيوتشکاّؾ اػالهپ  3اهتياص( )Sاصکل اهتياص تين کؼشهیگشدد ٍ ،تاشاي اػاالهپ سيضؿای ٍ
تشؿی ًيض  24اهتياص هٌفی دسًظش گشفتِ خَاّذ ؿذ .تشاي اػالهپ تيي  8تا  20ػاًتيوتش ،تِ اصاي ّاش ياك ػااًتيوتش
افضايؾ اػالهپ ً( 0/5ين) اهتياص هخثت دس ًظش گشفتِ خَاّذ ؿذ .تتي تذٍى ًيااص تاِ تاشاکن (خاَد تاشاکن تاا رشيااى
اػالهپ تيؾ اص  55ػاًتيوتش)  10اهتياص هخثت خَاّذ داؿت.
 -3-3تشاکن ًوًَِّا كشفاً تا اػتفادُ اص کَتِ ٍ سٍؽ اػتاًذاسد يا هيض ٍيثشُ هزاص هی تاؿذ .تشاي تتي خَدتشاکن ،اػتفادُ
اص اًَاع سٍؽ ّاي تشاکن هوٌَع اػت.
ً -4-3وًَِّا تايذ تلَست يکپاسچِ ٍ ّوگي ػاختِ ؿاًَذ ٍ قؼاوتّااي ػاغحی ٍ دسًٍای ًوًَاِّاا ًثاياذ تفااٍت
هحؼَػی تا يکذيگش داؿتِ تاؿٌذ.
 -5-3دس کليِ ًوًَِّا ،حذاقل  25دسكذ (حزوی) ػٌگذاًِ ّا تايذ اًذاصُ ّاي تيي  4/75تا  19هيليوتش داؿتِ تاؿٌذ.
 -6-3حذاکخش هقذاس هَاد ػيواًی (ػيواى  +پَصٍالى ّاي هزاص)  400کيلَگشم دس ّشهتش هکؼة تتي هی تاؿذ.
ّ -7-3شتين تشاي ؿشکت دسهؼاتقِ تايذ چْاس ًوًَِ سا تحَيل دّذً .وًَِّا تايذ تا يك ؿواسُ  5سقوی يا پٌذ حشفی ياا
تشکيثی اص آى تؼٌَاى ًام تين هـخق گشدد.
 -8-3هتَػظ هقاٍهت فـاسي دٍ ًوًَِ پغ اص عی هشاحل ػوالآٍسي ٍ ًگْاذاسي ( 10سٍص) ًثاياذ کوتاش اص 35 MPa
تاؿذ (هقاٍهت کوتش تاػج حزف تين هی ؿَد) ٍ حذاکخش هقاٍهت هتَػاظ ًوًَاِ ّاا  50 MPaهای تاؿاذ (هقاٍهات
تيـتش اهتياص هخثت ًخَاّذ داؿت).
 -9-3ؿشايظ ػول آٍسي ًوًَِّا دس هشحلِ ي اٍل ٍ دٍم :يك سٍص دس قالة ٍ صيش گًَی خايغ ٍ دس هحايظ آصهايـاگاُ،
 6سٍص ػول آٍسي هشعَب (داخل آب آّك اؿثاع) دس هحيظ آصهايـاگاّی ،دٍ سٍص خـاك ًواَدى دس آٍى ٍ 105 C
يك سٍص خٌك کشدى ًوًَِّا دس هحيظ آصهايـگاُ.
O
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 -10-3کليِ تينّا تايذ فاکتَس ّضيٌِ ػاخت يك هتش هکؼة تتي ٍ ؿاخق صيؼت هحيغی سا عثق فشهَلّاي تٌاذ 3-5
ٍ  4-5هحاػثِ ٍ پغ اص تاييذ اػتاد ساٌّواّ ،وشاُ تا ًوًَِّا اسػال ًوايٌذ.

 -4ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي اٍل :
ّ -1-4واى عَس کِ رکش ؿذ ،دس ايي هشحلِ ًوًَِّا تايذ پغ اص ػاخت تِ كاَست خـاك تاا تااسيخ تؼيايي ؿاذُ تاِ
دتيشخاًِ ّـتويي دٍسُ هؼاتقات هلی تتي تحَيل دادُ ؿَد.
 -2-4هشاحل ػاخت ًوًَِّا تايذ تحت ًظاست اػتاد ساٌّواي هشتَعِ ٍ تا تاييذ ايـاى كَست گيشد.
 -3-4دس كَست اػتفادُ اص هلالح غيش هزاص ٍ يا ػذم سػايت هـخلات آئيي ًاهِ ،آى تين اص هؼاتقات حزف هی ؿَد.
 -4-4پغ اص تشسػی اٍليِ ًوًَِّا ٍ تاييذ چگالی ٍ اتؼاد ًوًَِّا ،هقاٍهت فـاسي دٍ ًوًَِ اص آًْاا تاا اػاتفادُ اص راك
ّيذسٍليکی تؼييي هی ؿَد .اهتياص ًؼثی هقاٍهت فـاسي اص تٌذ  1-5هحاػثِ هی ؿَد.
 -5-4هيضاى رزب آب ًوًَِ ّا (دٍ ًوًَِ) تا قشاس دادى آًْا دس آٍى تاا دهااي  105oCتاِ هاذت  72ػااػت ٍ ػاپغ
خٌك کشدى آ ى ٍ تَصيي ًوًَِ خـك ٍ قشاس دادى ًوًَِ دس آب تا دهاي آصهايـاگاّی تاِ هاذت  30دقيقاِ ٍ ػاپغ
صدٍدى آب آصاد ٍ تَصيي ًوًَِ تا اػتفادُ اص فشهَل تٌذ  2-5هحاػثِ هی ؿَد.
 -5ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي تین ّاي بزتز در هزحلِ ي اٍل :
اهتياص تيوْا عثق فشهَل ّاي صيش هحاػثِ هی ؿَد:
-1-5

فشهَل هحاػثِ ؿاخق هقاٍهت فـاسي

-2-5

فشهَل هحاػثِ ؿاخق دٍام (رزب آب ًين ػاػتِ)

 f  f min 
IC   *  i

 f max  f min 
هتَػظ هقاٍهت فـاسي ًوًَِ ّاي تين هَسد ًظش fi:
هتَػظ هقاٍهت فـاسي حذاقل دس تيي تين ّا fmin:
هتَػظ هقاٍهت فـاسي حذاکخش دس تيي تين ّا fmax:
حذ اکخش هقذاس ؿاخق هقاٍهت فـاسي σ=20:

W  WD 
Wi  100*  W

 WD 
دسكذ رزب آب ًين ػاػتِ تين هَسد ًظش Wi:
رشم ًوًَِ خـك ؿذُ دس آٍى تِ هذت  72ػاػت WD:
رشم ًوًَِ تؼذ اص قشاس گشفتي دس آب تِ هذت  30دقيقِ ٍ صدٍدى آب ػغحی WW:
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W  Wmin 
DU   * 1  i

 Wmax  Wmin 
ؿاخق دٍام ًؼثی DU:
هتَػظ دسكذ رزب آب ًين ػاػتِ تين هَسد ًظش Wi :
هتَػظ دسكذ رزب آب حذاقل دس تيي تين ّا Wmin:
هتَػظ دسكذ رزب آب حذاکخش دس تيي تين ّا Wmax:
حذ اکخش هقذاس ؿاخق دٍام ω=20:

-3-5

فشهَل هحاػثِ فاکتَس ّضيٌِ يك هتش هکؼة تتي:
1
a1C  a2 SP  a3G  a4 S  a5 E  a6 PZ 
100
3
)  (kg/mهقذاس ػيواى = C

a1  1.1

)  (kg/mهقذاس افضٍدًی ّا (سٍاى کٌٌذُ ٍ SP = )...

a2  x1

)  (kg/mهقذاس ػٌگذاًِ دسؿت =G

a3  0.075

)  (kg/mهقذاس هاػِ هؼوَلی = S

a4  0.13

) (kg/mهقذاس پَدس ػٌگ آّك = E

a5  0.7

) (kg/mهقذاس دٍدُ ػيليؼی = PZ

a6  4.35

)  (kg/mهقذاس صئَليت = PZ

a6  1.25

)  (kg/mػايش هَاد ٍ پَصٍالى ّا = PZ

a6  x2

;  Pcفاکتَس ّضيٌِ تتي

3

3

3

3

3

3

3

(  :) x1تا تَرِ تِ تٌَع صياد هَاد افضٍدًی ٍ ّضيٌِ آًْا )  ( a2تشاي تؼييي ضاشية هاَاد هازکَس تايؼاتی اكال فااکتَس
هؼتثش تا هْش ؿشکت ػشضِ کٌٌذُ آى ّوشاُ تا ًوًَِّا اسػال گشدد.
( :) x2تشاي تؼييي ضشية ،تايؼتی اكل فاکتَس هؼتثش تا هْش ؿشکت ػشضِ کٌٌذُ آى ّوشاُ تا ًوًَاِّاا اسػاال گاشدد.
تذيْی اػت هَاسد هزکَس تِ عشيق هقتضی کٌتشل خَاّذ ؿذ.
(ضشاية  a6 ٍ a2اص تقؼين کشدى قيوت يك کيلَگشم هلالح تشحؼة سيال تش 1000تذػت هیآيذ).

 -4-5فزهَل هحاسبِ شاخض آاليٌذگی سيست هحیطی

1
e1C  e2 SP  e3CP  e4 NP  e5 IP1  e6 IP2  e7 PCC 
100

IF 

ؿاخق آاليٌذگی صيؼت هحيغی IF:
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3

ضزايب* ei

هظالح) (kg/m

ػيواى

C

e1

1

سٍاى کٌٌذُ يا فَ سٍاى کٌٌذُ

SP

e2

0/85

پَصٍالى عثيؼی فشآٍسي ؿذُ

CP

e3

0/50

پَصٍالى عثيؼی

NP

e4

0/25

پَصٍالى هلٌَػی كٌؼتی (تا ًياص تِ آػياب کشدى)

IP1

e5

0/12

پَصٍالى هلٌَػی كٌؼتی(تذٍى ًياص تِ آػياب کشدى)

IP2

e6

0/06

پَدس ػٌگ آّك

PCC

e7

0/12

(*) ايي ضزايب بِ طَرت قزاردادي لحاظ شذُ اًذ.

 -5-5کاّؾ اهتياص هشتَط تِ تغييشات هقاٍهت فـاسي ًوًَِ ّا ًؼثت تِ هياًگيي ( )Pتِ كَست ريل هحاػثِ هیؿَد.
اختالف تا ً %±5ؼثت تِ هقاٍهت هياًگيي ًوًَِ ّا کؼش اهتياص ًذاسد ٍ اختالف تيؾ اص ً %±5ؼاثت تاِ هيااًگيي5 ،
اهتياص کؼش هی گشدد.
 -6-5اهتياص ًْائی هشحلِ اٍل تش اػاع فشهَل صيش هحاػثِ هی ؿَد:
  2.5 * (DU  IC)  Pاهتياص هشحلِ اٍل
تين ّاي تشتش هشحلِ ي اٍل ؿاهل  12تيوی کِ تيـتشيي اهتياص سا کؼة کشدُ تاؿاٌذ ،تاِ هشحلاِ دٍم ساُ های ياتٌاذ .دس
كَست کؼة اهتياص تشاتش ،کوتش تَدى رزب آب ًوًَِ ّا تؼييي کٌٌذُ خَاّذ تَد .اص ّش داًـگاُ حذاکخش  2تين هایتَاًٌاذ
تِ هشحلِ دٍم ساُ ياتٌذ.
 -6ساخت ،بزرسی ٍ آسهايش ًوًَِّا در هزحلِ ي دٍم :

-1-6
هیؿَد.

ػاخت ًوًَِّا رْت ؿشکت دس هشحلِ دٍم هؼاتقِ ،تا حضَس تين ّاي تشتاش هشحلاِ اٍل ،دس ؿاْش سؿات اًزاام

ّ -2-6ش تين تايذ سًٍذ اًزام آصهايـات رْت سػيذى تِ عشح ًْاائی دس هشحلاِ اٍل ٍ ًتاايذ حاكالِ سا عای گضاسؿای
(عثق فشهت اػالم ؿذُ) تلَست هکتَب دس سٍص ػاخت ًوًَِّا ،تِ کويتِ تشگضاسي تحَيل ًوايذ .ػذم اسائِ گضاسؽ هَراة
حزف تين اص هؼاتقِ خَاّذ ؿذ .کويتِ داٍساى تش اػاع کيفيت گضاسؽ اسائِ ؿذُ اهتيااص ( )Rتايي كافش تاا ( 10تلاَست
ًؼثی) تشاي گضاسؽ دس ًظش خَاّذ گشفت؛ يؼٌی تِ تْتشيي گضاسؽ  10اهتياص ٍ ضؼيف تشيي گاضاسؽ  0اهتيااص ٍ هااتقی اص
فشهَل صيش هحاػثِ خَاّذ ؿذ.

R  Rmin 
R  10 * 1  i

 Rmax  Rmin 
گضاسؽ کاس R:
اهتياص گضاسؽ کاس تين هَسد ًظش Ri :
هتَػظ اهتياص گضاسؽ کاس حذاقل دس تيي تين ّا Rmin:
هتَػظ اهتياص گضاسؽ کاس حذاکخش دس تيي تين ّا Rmax:
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 -3-6هلالح هَسد ًياص دس هحل ػاخت دس سٍص هؼاتقِ دس اختياس ؿشکت کٌٌذگاى قشاس خَاّذ گشفت .تٌااتشايي ّاش تاين
هی تايؼت تالفاكلِ تؼذ اص اػالم ًتايذ هشحلِ اٍلً ،ام هلالح هَسد اػتفادُ ٍ هـخلات ؿشکت تَليذ کٌٌذُ آًشا تِ کويتاِ
تشگضاسي اػالم ًوايذ تا ًؼثت تِ تْيِ آى اقذام گشدد (ايي هلالح تايذ حذاکخش دس هذت يك ّفتِ قاتل تْيِ تاؿٌذ ٍ ًياص تِ
ػفاسؽ خاف ًذاؿتِ تاؿٌذ).
 -4-6تشاي اختالط هلالح اص يك هخلَط کي هؼوَلی تتي ) (Drum Mixerاػتفادُ خَاّذ ؿاذ .الصم اػات تاين ّااي
ؿشکت کٌٌذُ ،قالثْا ( 6قالة) ٍ دسكَست ًياص الکْا سا دس سٍص ػاخت تتي ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ.
 -5-6رْت ػاخت تتيّ ،ش تين  40دقيقِ فشكت خَاّذ داؿت تا تحت ًظاست کويتِ تشگضاس کٌٌذُ هؼاتقِ ًؼثت تاِ
الك کشدى هلالح ،تَصيي هلالح ،ػاخت تتي ،اًزام آصهايؾ اػالهپ ٍ چگاالی تاتي تااصُ ،قالاة گياشي ،تاشاکن ،تحَيال
ًوًَِّاي ًْائی (تحَيل اٍليِ) ٍ ؿؼتـَي تزْيضات اقذام ًوايذ .صهاى ػاخت حذاکخش تا  60دقيقِ تا کاّؾ اهتياص عثاق
فشهَل صيش قاتل افضايؾ اػت .تِ صهاى ػاخت کوتش اص  40دقيقِ اهتياص هخثت تؼلق ًوی گيشد.
t  40
 T اهتياص صهاى ػاخت
0T  5
4
صهاى ػاخت ًوًَِّا حذاکخش  60دقيقِ = t
ً -6-6وًَِّا پغ اص ػاخت دس هحل ،ػول آٍسي اٍليِ ٍ تاص کشدى قالثْا ،تِ کويتاِ تشگاضاسي تحَيال دادُ هایؿاًَذ
(تحَيل ًْايی)ّ .ش تين پٌذ ًوًَِ سا تشاي ؿشکت دس هؼاتقِ تحَيل خَاّذ داد .تغييش هَضؼی دس اتؼاد ًوًَِّا (هاًٌاذ
لة پش ؿذى گَؿِ ّاي ًوًَِ) هَرة حزف تين خَاّذ ؿذ.
ً -7-6وًَِّاي تتي تحَيل گشفتِ ؿذُ عثق آئيي ًاهِ ػول آٍسي خَاٌّذ ؿذ.
 -8-6تؼذ اص ػول آٍسي ٍ خـك ًوَدى ،اتؼاد ًوًَِّا قثل اص هؼاتقِ تَػظ کويتِ تشگضاسکٌٌاذُ ٍ دس حضاَس ًوايٌاذُ
تين اًذاصُ گيشي خَاّذ ؿذ ٍ دسكَستی کِ اص حذٍد رکش ؿذُ تيشٍى تاؿذ اص دٍس هؼاتقِ خاسد هی ؿَد.
 -9-6چگالی ًوًَِّا دس حالت خـك اًذاصُ گيشي هی ؿَد .حذاکخش چگالی هتَػظ ًوًَِّا  2400kg/m3هی تاؿاذ ٍ
چگالی تيـتش ،هَرة حزف تين خَاّذ ؿذ.
 -10-6پغ اص تاييذ اًذاصُ ٍ ٍصى ًوًَِّا ،هقاٍهت فـاسي ّش دٍ ًوًَِ تؼييي هی ؿَد .هتَػظ هقاٍهت فـاسي ًوًَِّاا
تايذ تيي  35 MPaتا  50 MPaتاؿذ .هقاٍهت هتَػظ کوتش اص  35 MPaتاػج حزف تين خَاّذ ؿذ ٍ هقاٍهت تيـتش
اص  50 MPaاهتياص هخثت ًخَاّذ داؿتً .ؼثت هتَػظ هقاٍهت فـاسي هشحلِ دٍم تاِ هقاٍهات هتَػاظ هشحلاِ اٍل
(تذٍى تَرِ تِ هحذٍديت )α1( ،)50 MPaدس اهتياص ًْايی هشحلِ دٍم( )Iضشب خَاّذ ؿذ .حذاکخش ايي ضشية ياك ٍ
حذاقل آى  0/9خَاّذ تَد.
ً -11-6ؼثت فاکتَس ّضيٌِ تتي (  ) Pcدس هشحلِ اٍل تِ فاکتَسّضيٌِ تاتي ( ) Pcدسهشحلاِ دٍم ()α2دس اهتيااص ًْاايی ()I
ضشب خَاّذ ؿذ .حذاکخش ايي ضشية يك ٍ حذاقل آى  0/9خَاّذ تَد ..تٌاتشايي تين ّا تايذ دس هحاػثِ فاکتَس ّضيٌِ
تَرِ الصم سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس كَست لضٍم حاؿيِ اعويٌاى هٌاػة تشاي آى دس ًظش تگيشًذ.
ً -12-6ؼثت ؿاخق صيؼت هحيغی تتي ( )EIدس هشحلِ اٍل تِ ؿاخق صيؼت هحيغی تتي ()EIدسهشحلاِ دٍم ()α3دس
اهتياص ًْايی ( )Iضشب خَاّذ ؿذ حذاکخش ايي ضشية ياك ٍ حاذاقل آى  0/9خَاّاذ تاَد .تٌااتشايي تاين ّاا تاياذ دس
هحاػثِ ؿاخق صيؼت هحيغی تَرِ الصم سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ دس كَست لضٍم حاؿيِ اعويٌاى هٌاػة تشاي آى دس ًظاش
تگيشًذ.
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 -7ارسيابی ًوًَِّا ٍ تعییي بزًذُ ّاي ًْايی هسابقِ :

-1-7

تيوْاي تشتش دس هشحلِ ي دٍم ،تين ّايی ّؼتٌذ کِ عثق فشهَل صيش اهتياص تيـتشي سا کؼة ًوايٌذ:
 I  123 * (IPC  EI  IC  DU )  R  P  T  S اهتياص کؼة ؿذُ

 :ICؿاخق هقاٍهت فـاسي هتَػظ تتي
 :DUؿاخق دٍام (رزب آب ًين ػاػتِ)
 :Sاهتياص اػالهپ

 : EIؿاخق صيؼت هحيغی
 :Tاهتياص صهاى ػاخت
 :Pاهتياصتغييشات هقاٍهت

 : IPcفاکتَس ّضيٌِ يك هتش هکؼة تتي
 :Rاهتياص گضاسؽ اسائِ ؿذُ
23  1و و 0/9  1


IFi  IFmin 
EI   * 1 

 IFmax  IFmin 
اهتیاس ؿاخق صيؼت هحيغی ًؼثی EI:
ؿاخق آاليٌذگی صيؼت هحيغی تين هَسد ًظش IFi:
ؿاخق آاليٌذگی صيؼت هحيغی حذاقل دس تيي تين ّا IFmin:
ؿاخق آاليٌذگی صيؼت هحيغی حذاکخش دس تيي تين ّا IFmax:
حذ اکخش هقذاس اهتياص ؿاخق صيؼت هحيغی λ=40:

Pci  Pcmin 
IPC   * 1 

 Pcmax  Pcmin 
اهتیاس ؿاخق ّضيٌِ ًؼثی IPC:
ؿاخق ّضيٌِ تين هَسد ًظش Pci:
ؿاخق ّضيٌِ حذاقل دس تيي تين ّا Pcmin:
ؿاخق ّضيٌِ حذاکخش دس تيي تين ّا Pcmax:
حذ اکخش هقذاس اهتياص ؿاخق ّضيٌِ β=20:

 -2-7دس كَست يکؼاى تَدى ًتيزِ دٍ تين ،تيـتش تَدى اهتياص ؿاخق صيؼت هحيغی  EIتشًذُ سا تؼييي هیًواياذ.دس
كَست يکؼاى تَدى ؿاخق  ،EIهالک تيـتش تَدى اهتياص ؿاخق دٍام  DUخَاّذ تَد.
 -3-7اػتشاضات فقظ تِ كَست کتثی ٍ تا اسائِ داليل الصم تَػظ ّيات داٍساى قاتل تشسػی های تاؿاذ .چٌاًچاِ تيوای
تاػج اخالل دس تشگضاسي هؼاتقِ گشدد ،دس ّش هشحلِ اي اص هؼاتقِ کِ تاؿذ ،حزف خَاّذ ؿذ.
 -4-7پغ اص تشسػی ّاي الصم تَػظ ّيات داٍساى ،اػاهی تينّاي تشًذُ اػالم خَاّذ ؿذّ .يات داٍساى هزاص تِ اتخاار
تلوين گيشي ّاي ػوَهی ّؼتٌذ ٍ تلوين ّيات داٍساى غيش قاتل اػتشام هی تاؿذ.
 -5-7اص ّش داًـگاُ حذاکخش يك تين هیتَاًذ حائض ستثِّاي اٍل تا ػَم ؿَد (دس كَستی کِ تايؾ اص ياك تاين اص ياك
داًـگاُ حائض ستثِّاي اٍل تا ػَم ؿَد فقظ تاالتشيي ستثِ دس ًظش گشفتِ هیؿَد ٍ يك داًـگاُ ًویتَاًذ دٍ ستثاِ اٍل
تا ػَهی داؿتِ تاؿذ).
 -6-7تِ ػِ تين تشتش لَح تقذيش ٍ رَايض اسصًذُ تقذين خَاّذ ؿذ.
تذكز  :جْت كسب اطالعات بیشتز در خظَص ًحَُ ثبت ًام ،تغییزات احتوالی در آئيیي ًاهيِ ٍ تَضيیحات
تکویلی بِ سايت ايٌتزًتی هسابقِ بِ آدرس  http://www.concrete2195.irهزاجعِ ًوائیذ.
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