خالصه مالحظات اجرائي و جسئيات ساخت و نصب سيستم هاي پانلي
دس هحلَالذ ً PBPANELياصي تِ هيلگشد ازلال دسص لائن دٍ خاًل هداٍس ًوي تاؿذ ٍ تِ خاي آى تايذ اص زؼوِ
خشع ؿًَذُ (خٌَهازيه) تا هماٍهر تاال اػسفادُ ًوَد .تؼسِ تِ هماٍهر زؼوِ ّا فاكلِ لائن تيي  30الي 40
ػاًسيوسش تيي آًْا ،وفاير هي ًوايذ.
دس هيلگشد ّاي واؿسٌي وف ٍ ػمف دس حالر غيش تاستش فاكلِ  40ػاًسي هسش وفاير هي ًوايذ.
 -1آسهازَس اًسظاس خي يا ػمف خغ اص ًلة خاًل تايذ تيي دٍ ؿثىِ خَؽ ؿذُ ٍ چؼثيذُ تِ آًْا لشاس گيشد ٍ ؿالَل
تاؿذ .
 -2اٍليي ديَاس خاًلي دسهٌسْي اليِ گَؿِ يه ديَاسخاسخي ًلة ٍ ؿالَل ؿذُ ٍهثٌاي ًلة ديَاسّاي ّن ساػسا ٍ
ػوَدتشخَد هي تاؿذ.
 -3دس هحل ازلال دٍ ديَاس ػوَد تش ّن هيلگشد ّاي ازلال Uؿىل دسهحل زماعغ تايذ عَسي چؼثيذُ ٍ ػوَد تش
ّن لشاس گيشًذ وِ خاهَذ تؼسِ زـىيل دٌّذ( .دس حالر غيش تاستش يا ػذم ًياص تِ ؿٌاط لائن ،هؾ ٍكلِ  Lؿىل
وفاير هي ًوايذ)
 -4هيلگشد ّاي ازلال تيي ؿثىِ خَؽ ؿذُ ٍ ّؼسِ ػايك لشاس گشفسِ ٍ تِ ؿثىِ خَؽ ؿذُ هسلل هي ؿًَذ .دس
كَسذ ػذم وفايــر خَؿؾ خـر هيلگشد ّا تايؼسي تا دهٌذُ حشاسزي خَؿؾ الصم زأهيي گشدد.
 -5زاسٍ خَد خاًل هداٍس تايذ يىي دس هياى اص داخل ّن ػثَس وشدُ زا حذاوثش ضخاهر تسي خَؿؾ تذػر آيذ.
 -6دس هحل ازلال خاًل ّاي ديَاسي تا ؿالَدُ تايذ  50هيل اص ّؼسِ ػايك تشداؿسِ ؿَد .
 -7هْاس هَلر خاًل ديَاس تِ فاكلِ  80زا  100ػاًسيوسش اص تاال ٍ حذاوثش ّش  3هسش تا اػضاي هْاسي دايشُ اي اسية،
تا صاٍيِ ًؼثر تِ افك صيش  45دسخِ ،زأهيي هيگشدد .
 -8دٍستاصؿَّا هؾ يَ ؿىل تا دٍ خن  90دسخِ ( ػِ ٍخِ ) ًلة ؿَد .دس اًسْاي آصاد ديَاسّا ًيض اص ايي هؾ
اػسفادُ هي ؿَد.
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 -9چاسچَب دسٍ خٌدشُ خيؾ اص تسي خاؿي ّوضهاى تا ًلة خاًل دس هحل خَد ًلة ٍ ؿالَل هي ؿَد .
 -10خغ اص ًلة خاًل ؿوـِ دس فَاكل  1زا  2هسش تلَسذ ػوَدي هَلساٌ ًلة هي ؿَد عَسي وِ لثِ تيشًٍي
ؿوـِ هؼادل لثِ خاسخي تسي خاؿيذُ تاؿذ ٍ ايي ؿوـِ ّاي هَلر خغ اص ؿوـِ وـي ػغح تسي زاصُ
تشداؿسِ هي ؿَد  .دس كَسذ اػسفادُ اص ؿوـِ هَلر افمي تايذ صهاى تشداؿسي آى اص تسي زاصُ سػاير گشدد.
 -11زشخيح تش اخشاي زأػيؼاذ هىاًيىي سٍواس هي تاؿذ ٍ دس كَسذ زَ واس تَدى تايذ لَلِ خليوشي تىاس سٍد .لَلِ
تشق زَواس خَليىا ٍ دس هَاسد خاف لَلِ خشعَهي فـاس لَي هي تاؿذ  .هؼيش ػثَس زأػيؼاذ تا اػدشي ًـاى
گزاسي ٍ تا دهٌذُ رٍب ٍ غالف لَلِ سا اص ؿياس ػثَس هي دٌّذ  .خَؿؾ تسٌي خـر ؿثىِ دس هحل ػثَس لَلِ
سػاير گشدد  .لَلِ آتگشم تايذ  2ػاًسي هسش دٍسؽ تا تسي احاعِ گشدد ً .مـِ چَى ػاخر زأػيؼازي تشاي حل
هـىالذ احسوالي ؿاهل ًوايؾ هحل ٍ هؼيش ػثَس زأػيؼاذ تايذ زْيِ ؿَد .
 -12سٍاداسي ّاي هداص :
دسول عَل <5mm/3m <20 mm
دسول عَل

mm

< 5mm/6m <10

اًحشاف اص اهسذاد لائن دس لثِ ٍ ػغح ديَاس ٍ ًثؾ ٍ وٌح
گَؿِ ًواياى ديَاس ـ دسصوٌسشل  -خغَط تشخؼسِ ٍ هْن

دسول عَل  <10mm/6m or each span<20mmصيش دال ػمف ٍ زيش لثل اص تشداؿر حايل
اًحشاف اص ػغَح ٍ زشاصّاي هـخق ؿذُ دسًمـِ
دس ول عَل

mm

ً <2.5mm/6m <10ؼل دسگاُ  ،صيشػشي ،خاى خٌاُ ًواياى ،ؿياس افمي ٍ هْن

دس ول عَل

mm

< ; 10m <20

دس ّش دّاًِ يا ؿؾ هسش عَل  ،اًحشاف ديَاس اص هَلؼير خَد دس خالى

±6mm

اًذاصُ ٍ هَلؼير تاصؿَ وف ٍ ديَاس ٍ غالف

اص  -1mmزا +5mm

ضخاهر دال ٍ ديَاس

اص -12mmزا +50mm

اًذاصُ دس خالى ؿالَدُ

2% B < 50 mm

خشٍج اصهشوضير دس اهسذاد عَلي

زا  %5واّؾ ًؼثر تِ اًذاصُ زؼييي ؿذُ ضخاهر خي
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نكات اجرايي
ً -1لة خاًل ػمف (هذل تذٍى ًاٍداًي) لثل اص ازوام تسي خاؿي ديَاس اًدام گشدد .خيض هٌفي  1/200سػاير گشدد.
فاكلِ حذاوثش ؿوغ ّا دس عَل زيشچِ ّاي تيي خاًل ػمف1/0هسش هي تاؿذ ٍ ؿوغ ّا تِ زخسِ تٌايي صيش ػمف
يا لالثْاي فلضي زىيِ هي ًوايٌذ( .ػشم )25 cm
 -2هيلگشد زحساًي زيشچِ تسٌي اص ّش دٍ عشف آصاد اهسذاد داؿسِ ٍ حذالل  8ػاًسي هسش سٍي خاًل لشاس هيگيشد.
 -3اخشاي ػمف زيشچِ تلَن تسٌي لثل اص ازوام تسي خاؿي ديَاسّا كَسذ گيشد  .تسي سيضي ػمف ٍ ؿٌاظ افمي ٍ
ًـيوي زيشچِ ّوــــضهاى هي تاؿذ .ػمفْاي  PBPANELتِ لحاػ ػاصُ اي ًياص تِ ؿازىشير اص صيش ًذاسًذ.

بتن پاشي
 -1فـاس وودشػَس تسي خاؽ دس ػش ًاصل  8-5ازوؼفش هي تاؿذ اػسفادُ اص تسي ػثه دس خاًل تاستش هداص ًوي تاؿذ.
 -2دس ػاخر تسي  ،سٍؽ خيواًِ ٍصًي اويذا زَكيِ هي گشدد  .دس كَسذ خيواًِ وشدى هلالح تِ كَسذ حدوي ،
چگالي حدوي سٍصاًِ حسوا تايذ وٌسشل ؿَد .عشح اخسالط خيـٌْادي تايؼسي حسواٌ ًوًَِ گيشي ٍ هَسد آصهايؾ
هماٍهر فـاسي لشاس گيشد .
 -3واّؾ ضخاهر تسي خاي ديَاس تشاي ًلة لشًيض هداص ًيؼر  .ػاخر دػسي تسي هداص ًيؼر ٍ تايذ ّوضى
خَدواس تىاس سٍد .
 -4ػغح خاًل لثل اص تسي خاؿي تا آب ؿؼسِ ٍ هشعَب ؿذُ ٍلي اص خوغ ؿذى آب سٍي خاًل خلَگيشي هي ؿَد .
 -5اص اًثاؿر هلالح تشگـسي دس خاي ديَاس خلَگيشي ؿَد ٍ اػسفادُ اص آًْا دس ديَاس تاستش هداص ًيؼر ( دس حالر
ديَاس غيش تاستش ًيض ؿشايغي داسد ).
 -6دسكذ تاصگـر هلالح دس ديَاس لائن يا ؿيثذاس  %5-%10هي تاؿذ  .دس كَسذ زداٍص اص ايي دسكذّا عشح
اخسالط  ،دػسگاُ خاؿؾ يا ػولىشد اخشازَس تايذ تشسػي هدذد گشدد .
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 -7زَكيِ هي ؿَد ول ضخاهر ديَاس خاًلي دس يه هشحلِ تسي خاؿي ؿَد  .تسي خاؿي اص خائيي تِ ػور تاال كَسذ
گيشد  ،دس تسي خاؿي چٌذ هشحلِ اي تسي اخشا ؿذُ تايذ تِ گيشؽ اٍليِ خَد تشػذ ،هلالح ؿل ٍ ًاّوَاس ٍ
تاصگـسي خاسٍب ؿذُ خشاؿيذُ ؿــذُ ٍ صدٍدُ ؿَد  .ػغح واس تايذ چىؾ صدُ ؿَد زا هٌاعك خَن ٍ حفشُ ّا
حزف گشدد  .ػغح هزوَس تا خشياى ػشيغ آب ـ َّا ( خشٍخي ًاصل ) زويض گشدد.
 -8واسآئي تسي خاؿيذُ اػالهح  85-40هي تاؿذ اػالهح ووسش ازالف هلالح ٍاػالهح تيـسش ،سيضؽ آًْا ٍ سٍاى
ؿذى سٍي ػغح سا هَخة هي گشدد .
 -9تشاي ػاخر تسي ،تسي سيضي ،تسي خاؿي ٍ ػول آٍسي ٍ خشداخر آى تايذ آييي ًاهِ تسي ايشاى ٍ هثحث ًْن
همشساذ هلي ػاخسواًي واهالً سػاير گشدًذ.
 -10تشاي خلَگيشي اص گلَلِ ؿذى ٍ اًثاؿسگي ً ،اصل ػوَد تش ػغح ديَاس ،حشور يىٌَاخر سٍي هؼيش تيضَي يا
هـذٍس 15*50cmاًدام هي گشدد.
 -11دس هَلؼير ّاي خاف حذاوثش صاٍيِ تيي دّاًِ ًاصل ٍ ػغح واس  45دسخِ هي تاؿذ زا چيي خَسدگي ٍ تافر
هَخي ٍ ػغح ًاّوَاس تَخَد ًيايذ.
 -12تسي خاؿي ًثايذ تِ وٌح خسن ؿَد ٍ دس وٌدْا خاؿؾ دس ساػساي ًيوؼاص وٌح اًدام هي گشدد .
 -13لثل اص گيشؽ ًْائي تسي خاؿيذُ ػغح آى تايذ تَػيلِ هٌاػثي خشداخر ٍ ّوَاس گشدد  .ؿوـِ وـي ًثايذ
تاػث زغييش تافر تسي گشدد  .تشداؿسي ؿوـِ هَلر خغ اص گيشؽ اٍليِ لثل اص گيشؽ ًْائي ٍ تالفاكلِ خشوشدى
ػغَح خالي تا تسي هـاتِ اًدام ؿَد.
 -14ؿشايظ ٍيظُ هحيغي  :دهاي هلالح دس حيي ػاخر تسي خاؿي  32دسخِ حذاوثش ٍ  5دسخِ حذالل هيتاؿذ.
دس ػغَح يخ صدُ ٍ تاد ٍ تاسؽ ؿذيذ تسي خاؿي ٍ تسي سيضي هداص ًيؼر .
 -15خْر زأهيي يىٌَاخسي ٍ هـخلاذ اػساًذاسد تسي ،اػسفادُ اص ًَاسّاي هالذ دػسي تشاي حشور ؿوـِ هداص
ًثَدُ ٍ وشٍم تٌذي كشفاً تايذ تا خشٍفيل اًدام گشدد.
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آئين نامه پيشنهادي ساختمانهاي مركب از صفحات ساندويچي 3D
اًذاصُ اػوي تضسگسشيي ػٌگذاًِ ًثايذ اص ّيچيه اص هماديش صيش تيـسش تاؿذ :
الف –  1/5وَچىسشيي تؼذ داخلي لغؼِ
ب  1/3 -ضخاهر خاًل
ج –  3/4حذالل فاكلِ آصاد تيي هيلگشدّا
ذ  3/4 -ضخاهر خَؿؾ سٍي هيلگشد ( اًذاصُ وَچىسشيي الىي وِ حذاوثش ٍ %10صًي ػٌگذاًِ سٍي آى تالي
تواًذ  ،اًذاصُ اػوي ػٌگذاًِ ًاهيذُ هي ؿَد )
هـخلاذ ولي ػٌگذاًِ تشاي تسي خاؿيذًي دذ  ٍ 203دذ 201
تضسگسشيي اًذاصُ اػوي ًثايذ اص هماديش سيض تيـسش ؿَد  :الف ـ 1/5ضخاهر تسي ب )  3/4حذالل فاكلِ آصاد تيي
ؿثىِ خَؽ ؿذُ زا اليِ ػايك
تبصره ـ داًِ تٌذي ؿواسُ  2خذٍل ACI506-R-90 2-1
اػسفادُ اص هلالح گشد گَؿِ تا دسكذ داًِ ػَصًي ٍ خَلىي حذاوثش  %10دسؿر داًِ زَكيِ هي ؿَد
عشح اخسالطً :ؼثر ٍصًي آب تِ ػيواى 0.4زا  ٍ 0. 55ػياس ػيواى تسي خاؿي حذالل ٍ 350Kg/m3
حذاوثش  500هي تاؿذ  .سٍؽ اخشاي تسي خاؿـي دس ايي ػاخساس ًَع زش هي تاؿذ  .اػالهح  40الي  100تـــــشاي
خوح خزيشي هٌاػة اػر.
اخشاي  10هيلي هسش خَؿؾ تسٌي واٍس خوؼاٌ  20هيل خـر آسهازَس اًسظاس وِ حسواٌ  S400هي تاؿذ ٍ زا وف
ؿالَدُ اداهِ داسد ٍ دٍ ؿاخِ آى تايذ تيشٍى تاؿذ دس هحل تاصؿَ تايذ  20هيلي هسش تسي اعشاف زمَير سػاير ؿَد.
فاكلِ تْيٌِ ًاصل زا ػغح  50زا  80ػاًسي هسش هي تاؿذ.
فاكلِ تيـسش هٌدش تِ هماٍهر ٍ زشاون ووسش ٍ هلالح تشگـسي تيـسش هيگشدد.
فاكلِ ووسش تاػث زشاون ووسش ٍ اكاتر هلالح تشگـر تيـسش هي گشدد.
اگش تسي سٍي ؿثىِ چؼثيذ ًاصل دٍس يا ػشػر ون اػر.
تسي تايذ خـر ؿثىِ زذسيدا خوغ ؿَد.
تسي ديــَاس اص خائيي تِ تاال زا  80-60ػاًسي هسشي ػمف تِ خائيي – ػدغ اص وٌح ديَاس ٍ ػمف تِ خائيي خاؿيذُ
هي ؿَد .
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سقفهاي تيرچه بلوك يكپارچه
اص ًظش فٌي -السلادي هْوسشيي ٍيظگي
ػمفْاي" زيشچِ تلَن يىداسچِ خاًلي"،
سػاير دليك ٍواهل ضَاتظ اػسفادُ اص
تلَنّاي خلي اػسايشى هٌثؼظ ؿًَذُ
ًؼثر تِ "ػمفْاي زيشچِ ٍ تلَن
يًََليسي" هيتاؿذ.
هغاتك ضَاتظ ٍضغ ؿذُ دس ايي خلَف
(تِ خيَػر) ،ازلال هؼسمين اًذٍد
ػفيذواسي اص صيش تِ تلَوْا (حسي ًَع
ؿياسداس) هداص ًثَدُ ٍ اليِ گچ تايؼسي تا ازلال هىاًيىي (ًظيش ساتيسغ) تِ ػمف زىيِ وشدُ ٍ هسلل گشدد.
دساوثشير لشية تِ ازفاق هَاسد ػاخسواًؼاصي تخؾ خلَكي ايي ضاتغِ سػاير ًگشديذُ ٍ كشفاً تِ چؼثٌذگي
هَلر ٍ ضؼيف تيي ًاصن واسي ٍ تلَوْاي ػمفي اوسفا هيگشدد .ايٌگًَِ ػمفْا خغ اص هذزي دچاس زشن خَسدگي
دس ازلال تيي گچ ٍ يًََلير گشديذُ ٍ ًيض دس ٌّگام آزؾ ػَصي تا خوغ ؿذگي خلي اػسايشى ،اليِ ًاصن واسي سا
واهالً سّا خَاٌّذ ًوَد.دس ػمفْاي ًيوِ خيؾ ػاخسِ ( ،PBPANELتِ لحاػ ٍخَد ؿثىِ هفسَل گالَاًيضُ اص صيش
وِ تا هفسَلْاي ضخين تِ هؾ حشاسزي تسي تاالي ػمف آٍيضاى ؿذُاًذ) ،ػولىشدي هاًٌذ ػمف وارب تا آٍيض داؿسِ ٍ
ايي ضاتغِ فٌي سػاير هيگشدد .تِ ّويي ػلر دس همايؼِ السلادي تايؼسي ليور زوام ؿذُ ايي ػمف سا تا اًَاع
ػمفْاي ػاصُ اي ديگش (هثل زيشچِ -تلَن) تِ ػالٍُ وارتىاسي اخثاسي (غيش زضئيٌي) همايؼِ ًوَد.
 -1الصم اػر ًلة خاًل ّاي ػمف خيؾ اص ازوام تسي خاؿي ديَاسّا اًدام ؿَد.
 -2هيلگشدّاي زحساًي زيشچِ تسٌي تايذ اص ّش دٍ ػور آى تِ كَسذ آصاد اهسذاد داؿسِ تاؿٌذ ،تِ عَسي وِ
حذالل  8ػاًسي هسش آى ّا سٍي خاًل ديَاسي لشاس گيشد.
 -3تسي سيضي ػمف ٍ ؿٌاطّاي افمي تِ ػٌَاى الواى هشصي ٍ هحل ًـيوي زيشچِ ّا تش سٍي ديَاس خاًلي تايذ
ّوضهاى كَسذ گيشد.
 -4دس كَسذ اًدام آصهايؾ ٍ حلَل اعويٌاى اص سٍؽ اخشا ،خْر ؿوغ تٌذي هي زَاى اص زخر تٌايي يا
لالثْاي فلضي (تِ ػشم حذالل  25ػاًسي هسش) تِ فَاكل حذاوثش يه هسش دس خْر ػوَد تش زيشچِّا
اػسفادُ ًوَد.
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 دس اخشاي آسهازَس حشاسزي دس ػمفْاي زيشچِ تا تلَن يًََليسي (ػمفْاي هؼوَلي) سٍؽ سايح حشور آسهازَس تٌذ تاوالف هيلگشد  6/5ػادُ ٍ خَاتاًذى آى سٍي ػغح تلَوْا دس دٍ خْر هيثاؿذ وِ دس ًسيدِ ؿثىِ اي ًاهٌظن تذٍى
وٌسشل دليك فَاكل ٍ ػذم سػاير خَؿؾ تسٌي صيش هيلگشد تَخَد هيآيذ( .تِ لحاػ ػذم ٍخَد هؾ خَؿي ٍ
ووثَد اػسحىام آسهازَس دس حذ فاكل دٍ لموِ يا فاكلِ دٌّذُ – دس كَسذ ٍخَد -هيتاؿذ)
ايي اهش هٌدش تِ ػذم زؼليح تسي سٍيِ هغاتك ؿشايظ اػساًذاسد گشديذُ ٍ غالثاً دس ػمفْاي تا تلَن يًََليسي ،ؿثىِ
آسهازَس تِ داخل خلي اػسايشى فشٍ سفسِ ٍ يا دس حيي تسي سيضي ٍ حشور واسگشاى اص هحل خَد خاتدا هي گشدًذ ٍ
ػغَحي سا تا فاكلِ صياد آسهازَس -تسي غيش هؼلح -زـىيل هيدٌّذ.
 دس هحلَالذ ػمف  PBPANELايي ًميلِ تِ ٍػيلِ زؼثيِ واًىسَسّاي خَؽ ؿذُ تِ هؾ فَلاًي ،سفغگشديذُ ٍ فاكلِ هٌاػة -دس حالر هؼوَلي تشاتش  2ػاًسي هسش -تيي ػغح هؾ زا سٍي تلَوْا زؼثيِ گشديذُ اػر وِ
سفساس خوـي دال سٍيِ دس حذ فاكل دٍ زيشچِ سا زضويي هيًوايذ.
خٌثِ ديگش تْثَد سفساس دال سٍيِ تا ضخاهر ون (5ػاًسي هسش دس حالر هؼوَل) ػثاسذ اػر اص خشاوٌذگي يىٌَاخرؿثىِ آسهازَس دس ػغح ،تا اػسفادُ اص هيلگشد تا لغش ون ٍ زؼذاد صياد ( 2/5هيلوسش تِ فَاكل  6/5ػاًسي هسش دس خْر
ػوَد تش زيشچِ ّا ٍ  2/5هيلوسش تِ فَاكل  7/5ػاًسي هسش تِ هَاصاذ زيشچِّا) وِ عثك اكَل اٍليِ تسي هؼلح تِ
خْر زأهيي هٌاػة عَلْاي گيشايي هفسَل تا الغاس خاييي ٍ هماٍهر تاال ،اص سفساس تِ هشازة تْسشي تشخَسداس هيثاؿذ.
تِ لحاػ ويفي هَاسدي چٌذ تِ ؿشح صيش سا هي زَاى تشؿوشد:
 -1يىداسچگي تسي زيشچِ ٍ تسي سٍيِ ٍ حلَل اعويٌاى اص ويفير آى (ػذم تسي سيضي خاؿٌِ تِ كَسذ هدضا).
 -2حزف زيشچِ خيؾ ػاخسِ ٍ فمظ خشيذ ٍ ًلة هيلگشد عَلي زيشچِ دس هحل.
 -3حزف خشيذ تلَن خالػسَفَم تا اػسفادُ اص تلَن فـشدُ ًؼَص يىداسچِ تا زيشچِ.
 -4حزف آسهازَس تٌذي ػمف تا زؼثيِ دليك هؾ حشاسزي ٍ خَؿؾ تسٌي سٍي فَم دس هحلَل.
 -5حزف ساتيسغ تٌذي اخثاسي تشاي آزؾ ػَصي تا زؼثيِ هؾ گالَاًيضُ هؼلح وٌٌذُ گچ ًاصن واسي دس هحلَل.
 -6حزف خل حشاسزي ٍ سد فًَذٍلِ زيشچِ تا ايداد ػغح زوام ػايك صيش ػمف.
 -7حزف هحذٍدير دّاًِ تا اهىاى عشح زيشچِ تلَسذ زىيِ گاُ خيَػسِ ٍ تا هيلگشد تاالي  ٍ 16اتؼاد زيشچِ تضسگسش.
 -8عَل ًاهحذٍد ٍ اسزفاع هسغيشتا ػشم 1/20هسشٍ چگالي حذالل  15دس زَليذ.
 -9اهىاى اخشاي والف ػشضي هياًي تا رٍب وشدى  ٍ EPSايداد فضاي الصم تشاي  tie-beamدس اخشا.
 -10ػذم ًياص تِ ؿازىشير اص صيش تشخالف ػمفْاي خاًلي ٍ ػذم هحذٍدير دّاًِ ػمفْاي خاًلي تِ سٍؽ ؿازىشير
اص صيش ٍ سٍ.
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روش اجرا
دس هَسد ػمفْاي تذٍى ًاٍداًي گالَاًيضُ ػثه (غيش خَد ايؼسا) زَكيِ ؿشور M2اػسفادُ اص ؿثىِ زيشّاي چَتي
(دٍ زشاؽ) تِ فَاكل  60ػاًسي هسش دس خْر ػوَد تش زيشچِ ّا (دس صيش ػمف) ٍ ؿثىِ زيشوْاي حوال ػوَد تش
آًْا تِ فَاكل  120ػاًسي هسش دس صيش زيشّاي چَتي هيتاؿذ (وِ تِ ؿوغ ّاي ؿالَل هسىي تش وف زىيِ وشدًذ).
دس ػمفْاي داساي ًاٍداًي تا ضخاهر  0/8هيلي هسش ٍ اسزفاع همغغ  17ػاًسي هسش ٍ ػشم تال  3ػاًسي هسش ،فاكلِ
ؿوغ ّا زا حذٍد  2هسش افضايؾ هيياتذ.
اص آًدا وِ خغ اص تؼسي خاًلْا دس وٌاس يىذيگش ٍ اخشاي ازلال اٍسلح چح ٍ ساػر تيي لغؼاذ هداٍس ،لالة صيشيي
تسي تِ كَسذ يىداسچِ اص خٌغ ػايك  EPSهيتاؿذ ،حفؼ دهاي تسي زاصُ دس فلَل ػشد ٍ ًيض ػذم اهىاى فشاس
ؿيشاتِ تسي ووه ؿاياًي تِ ػول آٍسي تسي سيخسِ ؿذُ هيًوايذ.
 سٍؽ سايح ػادُ زشي وِ دس كَسذ اخشاي دليك خَاتگَػر اػسفادُ اص زخسِّاي  25ػاًسي تِ ضخاهر حذالل 5ػاًسي هسش ٍ هماٍهر وافي (هثل زخسِّاي صيش خايي ٍ يا لالثْاي تسٌي تا ػشم هـاتِ) تِ فَاكل هحَس تِ هحَس يه
هسش دس صيش ػمفْاػر وِ تش خىْاي ػمفي كليثي زىيِ ًوَدُاًذ.
 هاًٌذ ػمفْاي تسٌي هؼوَلي ،ؿشايظ زىيِ گاّي ؿوغ ّاي چَتي يا خىْاي ػمفي تايذ داساي كلثير وافي تشايخلَگيشي اص ًـؼر زحر تاسّاي اخشايي (هثل تسي سيضي) تَدُ ٍ زوْيذازي تشاي اٍليي عثمِ (ؿوغ گزاسي سٍي
خان تيي خيّا) ٍ عثماذ تؼذي (ؿوغ گزاسي سٍي ًماط ضؼيف ٍ ػمفْاي داساي تسٌي وِ تِ هماٍهر وافي
ًشػيذُ اػر) كَسذ گيشد.
 غالثاً تشاي ػَْلر تاال تشدى خاًلْا تِ عثماذ ،آسهازَس گزاسي عَلي داخل زيشچِ ّا ،دس سٍي ػمف ٍ تا تلٌذ وشدىهَلر خاًل اص يه ػور تِ همذاس الصم اًدام هيگيشد .دس آسهازَس گزاسي فَلاًي ضَاتظ هيلگشد هٌفي زىيِ گاّي وِ
ايي تاس هي زَاًذ تا تلٌذزش اًسخاب ًوَدى آسهازَس فَلاًي اخشا ؿَد ،تايؼسي سػاير گشددً .يض خْر زمَير هماٍهر
تشؿي زىيِ گاّي تؼسِ تِ هحاػثاذ هي زَاى اص آسهازَسّاي اٍزىا ،خاهَزْاي يَ ؿىل دس اخشا ٍ يا هؾ ضخين زش دس
زَليذ اػسفادُ ًوَد.
 خضئياذ اخشايي ٍ ًحَُ ازلال ػمفْايي تا ػاصُ هـاتِ (تا واستشد دس ػاخسواًْاي داساي اػىلر) تِ عشص هفللي دسًـشياذ  94ٍ 82هؼاًٍر تشًاهِ سيضي ٍ ًظاسذ ساّثشدي اسائِ ؿذُ اًذ.
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 اص ًىاذ هْن اخشاي ػمفْاي زيشچِ تلَن سػاير حذاوثش دسؿر داًِ تِ اتؼاد  8هيلي هسش تشاي ػاخر تسي(ًـشيِ  94ػاصهاى تشًاهِ كفحِ  34تٌذ الف ........... -ؿي ًخَدي زا  8هيلي هسش  ٍ) ............اػوال خيض هٌفي هؼادل
 0/005عَل دّاًِ زيشچِ تا تلٌذزش اخسياس ًوَدى ؿوغ ٍػظ زيشچِ لثل اص تسي سيضي هي زَاى اؿاسُ ًوَد.

9

 تشاي دػسياتي تِ ػغَح زوام ػايك ٍواهالً ّن زشاص اص صيش ػمفْا (دس حاالزيىِ ػمفْاي خاًلي دس ػاصُّاي هؼوَلداساي اػىلر فلضي ٍ تسٌي تِ واس هيسًٍذ) ،ساُ حل هٌاػة ،اخشاي خاًلْاي ديَاسي تا ػشم ٍ ضخاهر ون دس ػغح
صيشيي ؿاُ زيش فلضي ٍ يا خَزش تسٌي( ،حذفاكل خاًلْاي ػمفي عشفيي ػضَ ػاصُاي هضتَس) هي تاؿذ.
خْر اػسمشاس خاًل هضتَس تايؼسي اص هـْاي ٍكلِ زخر ،تشاي اًذٍدواسي صيش ػمف اػسفادُ ًوَد.
 تشاي اخشاي دليك خيض هٌفي ( 0/005هؼادل  3ػاًسي هسش تاالسفسگي ٍػظ زيشچِ  6هسشي تِ ػور تاال ،لثل اصتسي سيضي) وِ تا تلٌذزش اخسياس ًوَدى خه ٍػظ ػمف اهىاى خزيش هي تاؿذ ،حسواً تايؼسي دس آى ًمغِ ها تيي
هيلگشدّاي خاييٌي زيشچِ ٍ وفـه يًََليسي آى ،اص لغؼِ فاكلِ دٌّذُ اػسفادُ ًوَد زا فـاس خه ٍػغي تِ ػور
تاال ،تاػث چؼثيذى لالة يًََليسي تِ هيلگشد خاييٌي (ٍ حزف واٍس تسي) ًگشدد.

قالب بنديهاي متعامد:
دس هَاسديىِ تِ آسهازَستٌذي ٍ لالة تٌذي دس خْر ػوَد زيشچِ ّا ًياص تاؿذ هاًٌذ:
 اخشاي والف هياًي ػشضي ()Rib-Tie Bean اهسذاد زيشچِ ّاي وٌؼَل سٍي ػمف داخلي خالى (زاهيي عَل گيشايي آسهازَسّاي وٌؼَل ،تا اداهِ يافسي تِداخل ػمف)
 زيشچِ هضاػف هسؼاهذ تشاي زىيِ گاُ زيشچِ ّاي خْر اكلي (تِ هٌظَس زاهيي زىيِ گاُ ٍ اخشاي تاصؿَ دس ػمف)هي زَاى تِ ٍػيلِ ػـَاس كٌؼسي هؼيشّاي الصم سا خْر ايداد لالة زيشچِ هاًٌذ رٍب ًوَدُ ٍ آسهازَستٌذي الصم
سا اًدام داد.
دس كَسذ تضسگسش ؿذى ػشم فضاي ايداد ؿذُ اص  10ػاًسي هسش دس خاًلْاي ػمفي هؼوَل ،لالة تٌذي صيش فضاي
ايداد ؿذُ الضاهي هيتاؿذ .دس ايي گًَِ هَاسد تايؼسي ضخاهر  5ػاًسي هسش خلي اػسايشى اص صيش تشاي زاهيي لالة
صيشيي ،تالي هاًذُ تاؿذ ٍ اص دلر اخشا ٍ هماٍهر آى اعويٌاى حاكل ًوَد.
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