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 -1يدف:
ؼشاحی ٍ سبخت سبصُ ثتٌی هسلح یب غیش هسلحی است وِ دس ثشاثش ثبالتشیي ثبسظشثِ ای همبٍم ثَدُ ٍ هحبفظ تخنهشغی
وِ دس صیش آى لشاس داسد ثبضذ.
دس ؼشاحی سبصُ هحبفظ تخن هشؽ (  ) EPDهی ثبیست همبٍهت سبختبسی سابصُ دس همبثاب ثبساازاسی تىاشاس ضاًَذُ ٍ
افضایص یبثٌذُ هذ ًظش لشاس ایشد.
هحب لشاسایشی آسهبتَسّب ،ؼشاحی ٍ ّوچٌیي چگبلی ولی ٍ دٍام هخلَغ ثتي ًمص ثسضایی دس ثمب سبصُ داسد.
همبٍهت فیضیىی ًوًَِ ّب ثب سمَغ یه ٍصًِ ثش سٍی سبصُ آصهبیص خَاّذ ضذ.

 -2مصالح
 -1-2هَاد سیوبًی ضبهب اًَاع سایوبى رشتلٌاذ هؽابثك  ،ASTM C 150سایوبى آهیختاِ هؽابثك ٍ ASTM C 595
 ASTM C 1157ثبضذ .هَاد افضٍدًی هؼذًی جبیگضیي سیوبى ًظیش خبوستش ثبدی ٍ رَصٍالًْبی ؼجیؼی هؽبثك
 ،ASTM C 618دٍدُ سیلیس(هیىشٍسیلیىب) ؼجك  ٍ ASTM C 1240سشثبسُ ثب هطخصبت ً ASTM C989یض
هی تَاًذ ثىبس سٍد.
 -2-2هصشف اًَاع افضٍدًی ّبی ضیویبیی هؽبثك  ASTM C 1017 ٍ ASTM C 494هجبص است .
 -3-2هصشف ارَوسی ،اًَاع الیبف فلضی ،رلیوشی ٍ ؼجیؼی ،التىس ّبی ؼجیؼی ٍ هصٌَػی ؛ اًَاع چست ّبی آلی ٍ
رلیوشی هجبص ًوی ثبضذ .ثتي هی ثبست تب هشحلِ ای وِ ثِ یه جسن سخت ( جبهذ ) تجذیب ضَد ،ػواب آٍسی
اشدد.
 -4-2اًَاع سٌگذاًِ ّب اص ًَع هصٌَػی ،ؼجیؼی ٍ غیشفلضی هی تَاًذ ثىبس اشفتِ ضَد .حذاوثشاًذاصُ سٌگذاًِ ّب ثبیذ
 9/5هیلیوتش ثبضٌذ.
 -5-2لؽش توبم هیلگشدّبی هسلح وٌٌذُ ضبهب آسهبتَسّبی ؼَلی ٍ خبهَت ّب ًجبیذ رس اص ضىست ثیطتش اص 1/6
هیتَاًذ استفبدُ ضَد ٍ هحذٍدیتی دس فبصلِ ثیي خبهَتْب ٍجَد
هیلیوتش ثبضٌذ .حذاوثش  20ػذد خبهَت دس سبصُ  EPD
ًذاسد .حذاوثش تؼذاد آسهبتَسّبی ؼَلی دس یه سؽح همؽغ  6ػذد هیثبضذّ .شاًَِ هعشس وبسی هیگشدّب هوٌَع است.
استفبدُ اص ضجىِ ّبی سیوی ٍ جَضىبسی یب لحین وبسی جْت ثستي خبهَت ثِ هیلگشدّبی ؼَلی هجبص ًیست ٍلی اشُ
ویثبضذ.
صدى تَسػ سینّبی وَچه هجبص هیثبضذ .وبسثشد ّش اًَِ الیبف ًیض هجبص ً 
 1-5-2حذاوثش ؼَل هجبص سین ریچ ّب  5هیلیوتش ٍ حذاوثش لؽش هجبص سین ریچ ّب  2هیلیوتش هی ثبضذ.
 2-5-2ؼَل هجبص لالة خبهَت ّبی آسهبتَس ثٌذی حذاوثش  1سبًتیوتش است.
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 3-5-2ؼَل اهتذاد خبهَت ّب دس ًمؽِ تاللی ؼجك آئیي ًبهِ ثِ اًذاصُ وسشی اص ؼَل خبهَت ثبضذ ٍ ًجبیذ ثِ اًذاصُ ای
ثبضذ وِ سٌجبلی هحسَة ضَد.
* ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس صَست ػذم استفبدُ اص رَضص وبفی ثتي ثشای آسهبتَسّب ،سبصُ ای ثبدٍام ًخَاّین داضت ،رَضص
ثتي هی ثبیست ثِ حذی ثبضذ وِ آسهبتَسّب دس سؽح ثتي لبثب هطبّذُ ًجبضذ.
 -6-2وبسثشد صفحبت هسؽح رَضص دٌّذُ داخلی ٍ خبسجی هجبص ًوی ثبضذ ( ثشای هثبل ٍسلِ ّابی ًابصن فلاضی یاب
رالستیىی ٍ )...
ّ -7-2شاًَِ سًگ آهیضی یب ایجبد رَضص ثش سٍی سبصُ هحبفظ تخن هشؽ ( )EPDهجبص ًوی ثبضذ.
 هطخصبت ضٌبسبیی هیجبیست ثگًَِ ای تَسػ هبطیه ثش سٍی ًوًَِ دسج ضَد وِ تب صهبى ثبسازاسی هحَ یب هخذٍشًگشدد.

 - 3شرایط عمل آوری و سن هموهى يا
-1-3

ػوب آٍسی ثتي هی ثبیست تحت فطبس اتوسفش اًجبم ضَد .دسجِ حشاست ػوب آٍسی اص دسجِ جَش آة ثابالتش
ًجبضذ .استفبدُ اص اتبق هشؼَة استبًذاسد هجبص هی ثبضذ.

4

 -مشخصات هموهى يا

-1-4

اثؼبد ًوًَِ سبختِ ضذُ هی ثبیست ثِ صَستی ثبضذ وِ ثِ ساحتی داخب هحفظِ آصهبیص ًوًَِ  EPDلشاس ایشد.

-2-4

ثیس رلیت داسای  400±5هیلی هتش ؼَل ٍ  200±5هیلی هتش ػشض هی ثبضذ .

-3-4

ًوًَِ  EPDهی ثبیست ثِ اًذاصُ ای ثبضذ وِ اص هحفظِ ثِ ساحتی ػجَس وشدُ ٍ داخب آى لشاس ایشد .اًذاصُ ربیاِ
آى سؽح هستؽیلی ثِ اثؼبد  205هیلیوتش استفبع ٍ  275هیلیوتش ػشض ثَدُ ٍ سؽح ثبالیی ًوًَاِ  EPDیؼٌای
ثبالتشیي ًمؽِ آى ًجبیذ هشتفغ تش اص  245هیلیوتش اص وف ثبضذ ( .ضىب ) 1

-4-4

ربیااِ تىیااِ ااابُ  EPDفمااػ دس اًتْاابی ربیااِ ّااب لااشاس هاای ایااشد ٍ حااذاوثش اثؼاابد ربیااِ ّااب
داسای ؼَل ٍ ػشض ثتشتیت  200ٍ 50هیلیوتش هی ثبضٌذ .دس ثیي دٍ ربیِ ً EPDجبیذ ّیچ لیذی ثایي سابصُ ٍ
صفحِ صیشیي لبة ثبسازاسی دس ؼَل آصهَى ٍجَد داضتِ ثبضذ.

-5-4

دس توبم هشاحب آصهبیص ثیي ربیِ ّبی  EPDثبیستی خبلی ثبضذ.
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-6-4

حذاوثش استفبع تیش  40هیلی هتش

-7-4

حذاوثش ػشض ستَى ّب  50هیلی هتش

-8-4

حذاوثش ػشض تیش  50هیلی هتش

-9-4

حذاوثش استفبع ربیِ ستًَْب  50هیلی هتش
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 -10-4حذاوثش جشم سبصُ سبختِ ضذُ ثبیذ  3500اشم ثبضذ .
 -11-4دس سبخت سبصُ ثبیذ ثتي یب هالتی ثىبس سٍد وِ سٌگذاًِ هصشفی ؼجیؼی یب هصٌَػی ثخص لبثب هالحظاِ ای اص
حجن آى سا )حذالب 60دسصذ ( تطىیب دّذ ،ثگًَِ ای وِ سٌگذاًِ هصشفی دس ثتي ثشاحتی لبثب هطبّذُ ثبضذ.
 -12-4ثؼذ اص تحَیب ًوًَِ ثِ هسئَلیي هسبثمِ  ،ثِ ّیچ ػٌَاى ًوی تَاى آًشا تؼَیط ٍ یب تغییشی دس آى ایجبد وشد.

 -5بارگذاری هموهى يا
 -1-5دس هشحلاااِ ثبساااازاسی ّ ،اااش ًوًَاااِ  EPDتحااات ثبساااازاسی ٍصًاااِ حاااذٍد  8.5ویلاااَاشهی واااِ اص
استفبع ّبی هختلف ثشآى ٍاسد هی ضَد لشاس هی ایشد .هشاحب هختلف ثبسازاسی ػجبستٌذ اص:
 0/5هتشی 1 ،هتشی 1/5 ،هتشی 2 ،هتشی ٍ  2/5هتشی وِ ّش وذام یىجبس ٍ ًْبیتبً اص استفبع  3هتشی حذاوثش  5هشتجِ ٍصًِ
روش ضذُ سّب هی ضَد تب صهبًی وِ ثِ هشحلِ ًْبیی ( تحوب ثبسثشی ) ثشسذ .ثشًذُ ًْبیی ًوًَِ ای هی ثبضذ وِ ثیطتشیي
اًشطی (ثبس × استفبع) سا تحوب وشدُ ثبضذ ٍ دس صهبًی وِ دٍ ًوًَِ اًشطی یىسبًی سا تحوب ًوَدُ ثبضٌذً ،وًَِ ثشًاذُ ثاش
هجٌبی حذالب جشم سبصُ اػالم ضذُ دس آصهبیطبت اٍلیِ ًوًَِ تؼییي هی اشدد.

 -2-5ضشایػ

ضىست :تشن خَسدای تخن هشؽ دس ّش صَست چِ ثب ضىست سبصُ ٍ چِ ثب سبلن هبًاذى آى ثاب جاذا

ضذى یه تىِ وِ ثبػث ضىستگی تخن هشؽ ضَد ثِ هٌضلِ ضىست هحسَة هی اشدد.
 -3-5ااش دس اثش لشصش ٍ فطبس ثِ سبصُ ،تخن هشؽ ثِ ثیشٍى رشتبة ضَد هی تَاى هجذدا تخن هشؽ جذیاذی سا دس هحاب
ظشف ًگْذاسًذُ لشاسداد ٍ ثِ اداهِ هسبثمِ رشداخت.
ً -4-5وًَِ  EPDهی ثبیست داسای تؼبدل وبهب ثبضذ یؼٌی ثِ صَست خَدثخَدی هتؼبدل ثَدُ ٍاطااَى ًگاشدد ،اداهاِ
هسبثمِ تب صهبًی همذٍس است وِ ًوًَِ  EPDثِ صَست ؼجیؼی تؼبدل داضتِ ثبضذ .دس غیش ایٌصَست لبدس ثِ اداهِ هسبثمِ
ًخَاّذ ثَد.
 -5-5لجب اص ضشٍع ثبسازاسی دًٍفش اص ًوبیٌذابى تین هجبص ّستٌذ وِ لبة سا دس صیش دستگبُ هستمش ًوَدُ ٍ رایچ ّابی
تٌظین دستگبُ سا فمػ ثشای یىجبس دس ٌّگبم هستمش ًوَدى لبة دس صیش دستگبُ تٌظین ٍ ثب دست سفت ًوبیٌذ.
 -6-5رس اص ضشٍع ثبسازاسی تین ّب ّیچگًَِ حمی ثشای تویض وشدى اؼشاف سبصُ ،جبثجبیی لبة ٍ ثبص ٍ ثساتِ واشدى
ریچ ّب ًذاسًذ.
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 -6تحویل  ،بررسی و آزمایش هموهى يا
 -1-6فشم سسوی ثجت ًبم ٍ اصب هؼشفی ًبهِ هْش ٍ اهعب ضذُ اص سَی هَسسِ ضشوت وٌٌذُ ًیض ثبیذ ثِ ّوشاُ ًوًَِ
ّب تحَیب اشدد.
 -7داوری
 -1-7لعبٍت ًْبیی دس هَسد هؽبثمت آصهًَِ ّب ثب ظَاثػ آئیي ًبهِ ثِ ػْذُ وویتِ داٍساى خَاّذ ثَد.
 -2-7ولیِ تین ّبی ضشوت وٌٌذُ هی ثبیست اضاسش وبس ًحَُ سبخت ًوًَِ ّاب سا دس سٍص هسابثمِ ثْواشاُ داضاتِ
ثبضٌذ تب دس صَست لضٍم ثِ وویتِ داٍساى اسائِ ًوبیٌذ.
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