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  چكیذٌ
دیٛاس آتثٙذ تتٗ پالػتیه تٝ دِیُ داؿتٗ خاكیت ٘فٛرپزیشی وٓ، سفتاس پالػتیه ٚ خاكیت ؿىُ پزیشی ٔـاتٝ خان ٔداٚس، یىی اص 

اختالط تتٗ پالػتیه ػالٜٚ تش ٔؼیاس ٔماٚٔت فـاسی، ؿىُ ؿیٜٛ ٞای ٔتذاَٚ دس واٞؾ ٘فٛرپزیشی پی ػذٞای خاوی اػت. دس طشح 

پزیشی)ٔذَٚ االػتیؼیتٝ(  ٚ ٘فٛرپزیشی تٝ ػٙٛاٖ دٚ ػأُ ٟٔٓ تش دس طشح اختالط تایذ ٔذ ٘ظش لشاس ٌیش٘ذ. .تا تٛخٝ تٝ ٞٓ خٟت 

ؿذٖ یه ػٙلش خذیذ تٝ ٘اْ ٘ثٛدٖ تغییشات ػٝ ػأُ روش ؿذٜ، ٕٞچٙیٗ ٔحذٚد تٛدٖ ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تتٗ پالػتیه،  ٚ اضافٝ 

تٙتٛ٘یت وٝ تش اػاع ٘تایح آصٔایـٟا ٞش ٌٛ٘ٝ تغییش دس ٚصٖ آٖ ٞش ػٝ ػأُ فٛق سا تحت تأثیش لشاس ٔیذٞذ، طشح اختالط تتٗ پالػتیه 

تتٗ  دس ٔمایؼٝ تا تتٗ ػاصٜ ای اص حؼاػیت تیـتشی تشخٛسداس اػت. دس ٔماِٝ حاضش ٘تایح آصٔایـٟای ا٘داْ ؿذٜ تشای طشح اختالط

پالػتیه دیٛاس آتثٙذ ػذ ٔخض٘ی دٚیشج اسائٝ ٚ پغ اص تشسػی ٘تایح، طشح اختالط تٟیٙٝ وٝ ؿشایط ٔٛسد ٘یاص طشح سا تأٔیٗ ٕ٘ایذ 

 . پیـٟٙاد ٔی ؿٛد

 

 : ٘فٛر پزیشی ، ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ، تتٗ پالػتیه ، طشح اختالط ، دیٛاس آتثٙذ  یکلیذ َای ياطٌ
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  مقذمٍ
ذست تش سٚی صٔیٟٙای ٘اتشاٚا ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٔؼٕٛالً فشاس آب ٔخضٖ اص پی ػذ یىی اص ٔؼائُ ػذٞای اص آ٘دایی وٝ ػذٞا تٙ

تضسي تٝ ؿٕاس ٔی آیذ وٝ تشواسایی ػذ ٚ ایٕٙی تأػیؼات دائٕی ػذ تأثیشٌزاس اػت. دس تیٗ سٚؿٟای آب تٙذی پی ػذٞا 

اؿاسٜ ٕ٘ٛد. سٚؽ دیٛاس آب تٙذ طی  دیٛاس آب تٙذٔی تٛاٖ تٝ سٚؿٟای ایداد پٛؿؾ آب تٙذ، صٞىؾ، پشدٜ ٞای آب تٙذ ٚ 

 .چٟاس دٞٝ ٌزؿتٝ تٝ طٛس ٌؼتشدٜ ای ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ ٚ تٝ تذسیح  تىأُ یافتٝ اػت

دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد، رسات ٞیذساتٝ ؿذٜ ػیٕاٖ  5/0دس تتٗ ٔؼِٕٛی وٝ ٘ؼثت آب تٝ ػیٕاٖ ٔؼٕٛالً وٕتش اص 

یت تغییش ؿىُ پاییٗ سا تـىیُ ٔی دٞٙذ. تشای ایٙىٝ ایٗ ٔادٜ خاكیت ؿىُ پزیشی پیذا وٙذ، ػاختاسی وأالً تّٛسی تا لاتّ

الصْ اػت تیٗ تّٛسٞای ػیٕاٖ فاكّٝ تٝ ٚخٛد آیذ. ػادٜ تشیٗ ساٜ تشای سػیذٖ تٝ ایٗ ٞذف افضایؾ ٘ؼثت آب تٝ ػیٕاٖ 

خذاؿذٌی ٔی ٌشدد، الصْ اػت یه ٔادٜ تثثیت وٙٙذٜ ٔی تاؿذ. اص آ٘دا وٝ تتٗ تاصٜ دس ایٗ حاِت ٘اپایذاس تٛدٜ ٚ دچاسپذیذٜ 

وٝ اثشی دس وؼة ٔماٚٔت تتٗ ٘ذاؿتٝ تاؿذ تٝ تتٗ افضٚدٜ ؿٛد. ایٗ ٔادٜ دس اغّة ٔٛاسد تٙتٛ٘یت اػت.  تٙتٛ٘یت تٝ دِیُ 

ؿٗ ٚ دسكذ( ٚ ٔتٛسْ ؿذٖ پغ اص اؿثاع، ػالٜٚ تش ٘مؾ ٔؼّك ٍ٘ٝ داؿتٗ رسات ػیٕاٖ،  300لاتّیت خزب آب تاال )حذٚد 

 ٔاػٝ دس ٔشحّٝ اخشا، دس ٔشحّٝ پغ اص ػخت ؿذٌی ٘یض ٘مؾ ٟٕٔی دس سفتاس پالػتیه تتٗ ٚ ٘اتشاٚایی آٖ داسد.

ٔاٞیت پیچیذٜ سفتاس تتٗ پالػتیه دس  ٔمایؼٝ تا تتٗ ٔؼِٕٛی  ٚ تٙٛع ٔـخلات طئٛتىٙیىی پی ػذٞا دس ٞش یه اص 

ی ٔٛخة ٔی ٌشدد وٝ ٔطاِؼٝ سٚی طشح اختالط تتٗ ػاختٍاٟٞا ٚ ِضْٚ تأٔیٗ ٔـخلات فٙی ٔتٙاػة تا ٚضؼیت پ

پالػتیه ٚ خٛاف ٔىا٘یىی آٖ اص إٞیت فٛق اِؼادٜ ای تشخٛسداس ٌشدد. دسایٗ ساػتا وٕیتٝ ّٔی ػذٞای 

سإٞٙایی سا تا ػٙٛاٖ ٔلاِح پشوٙٙذٜ خٟت اخشای دیٛاسٞای آب تٙذ ٔٙتـش وشدٜ وٝ  1985دس ػاَ  (ICOLD)تضسي

 ٝ ٚ ؿأُ ٘تایح تشخی تحمیمات ا٘داْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ اػت. خٙثٝ دػتٛساِؼُٕ ٘ذاؿت

 (Naderi,2005)تٝ ٔٙظٛس تشسػی تأثیش ٔٛاد تـىیُ دٞٙذٜ تش خلٛكیات تتٗ پالػتیه ٔطاِؼات ٔفلّی تٛػط 

ی ٕ٘ٛ٘ٝ تتٗ پالػتیه تا طشحٟا 225دس دا٘ـٍاٜ تیٗ إِّّی أاْ خٕیٙی لضٚیٗ ا٘داْ ؿذٜ اػت. دس ایٗ پظٚٞؾ تا تٟیٝ 

اختالط ٔختّف، خلٛكیات اكّی تتٗ پالػتیه ؿأُ ٔماٚٔت فـاسی، وش٘ؾ ته ٔحٛسی ٚ ػٝ ٔحٛسی، ٘فٛرپزیشی ٚ 

ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ٔٛسد ٔطاِؼٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ تأثیش ػٙاكش اكّی تتٗ پالػتیه اص خّٕٝ ػیٕاٖ، تٙتٛ٘یت، ػٍٙذا٘ٝ ٚ آب تش 

أثیش دس ایٗ ٔماِٝ اسائٝ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ تأثیش اػتفادٜ اص خان ایٗ خلٛكیات تش اػاع آ٘اِیض آٔاسی تٝ كٛست ضشایة ت

سع  ٚ پٛدس ػًٙ آٞه ٞیذساتٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔٛاد افضٚد٘ی دس تتٗ پالػتیه ٔٛسد ٔطاِؼٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ حذٚد ایٕٗ ٚ التلادی 

  تشای اضافٝ وشدٖ ایٗ ٔٛاد دس تتٗ پالػتیه پیـٟٙاد ؿذٜ اػت.

ح اختالط تتٗ پالػتیه دیٛاس آتثٙذ ػذ وشخٝ تٝ ػٙٛاٖ تضسٌتشیٗ ػذ خاوی ایشاٖ ٔطاِؼات اسصؿٕٙذی دس ٔٛضٛع طش

( اؿاسٜ وشد وٝ حاٚی ٘تایح 1379اػالٔیاٖ )دوتش كٛست ٌشفتٝ اػت. اص خّٕٝ ٔی تٛاٖ تٝ ٔطاِؼات  ا٘داْ ؿذٜ تٛػط 

اع ایٗ ٔطاِؼات، تا تٛخٝ تٝ اسصؿٕٙذی دس صٔیٙٝ سٚؿٟای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تتٗ پالػتیه ٔی تاؿذ. تش اػ

 ASTM)سفتاس ٔتٕایض تتٗ پالػتیه تا تتٗ ٔؼِٕٛی ، تؼشیف روش ؿذٜ تشای ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تتٗ دس سٚؽ اػتاتیىی

C469)  لاتُ واستشد تشای تتٗ پالػتیه ٘یؼت. ٚ تٝ ٔٙظٛس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تتٗ پالػتیه اص سٚؽ دیٙأیىی

(ASTM D2166)ته ٔحٛسی یاً٘ اػتفادٜ ؿذٜ وٝ دس ٔطاِؼات ایٗ طشح ٘یض اص ٕٞیٗ سٚؽ پیشٚی ؿذٜ تا دػتٍا ٜ

 اػت.

ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ تٝ ٔطاِؼات ا٘داْ ؿذٜ دس دا٘ـٍاٜ كٙؼتی ؿشیف  خٟت تٟیٙٝ ػاصی طشحٟای اختالط تتٗ 

ٗ پالػتیه ٚ طشاحی آٖ پالػتیه دیٛاس آب تٙذ ػذ وشخٝ اؿاسٜ وشد. تش اػاع ایٗ ٔطاِؼات ،دس كٛست واٞؾ ٔماٚٔت تت

تش اػاع حذالُ ٔماٚٔت ٔداص ، اطٕیٙاٖ تیـتشی ٘ؼثت تٝ آتثٙذی ٚ ػذْ تشن تشداسی دیٛاسٞای آب تٙذ حاكُ خٛاٞذ 

  ؿذ.

دس ٔماِٝ حاضش ٘تایح آصٔایـٟای ا٘داْ ؿذٜ تشای طشح اختالط تتٗ پالػتیه دیٛاس آتثٙذ ػذ ٔخض٘ی دٚیشج اسائٝ ٚ 

 تالط تٟیٙٝ وٝ ؿشایط ٔٛسد ٘یاص طشح سا تأٔیٗ ٕ٘ایذ پیـٟٙاد ٔی ؿٛد.پغ اص تشسػی ٘تایح، طشح اخ
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 معشفی دیًاس آببىذ پشيطٌ سذ مخضوی ديیشج-1

 
تش اػاع ٔطاِؼات ٔشحّٝ دْٚ طشح ػذ ٔخض٘ی دٚیشج، ػًٙ تؼتش ٔحُ ػذ سا ػٍٟٙای ٔتؼّك تٝ ػاص٘ذ تختیاسی 

ای ٔاػٝ ػٍٙی ٚ ٌُ ػٍٙی تـىیُ ؿذٜ اػت. ػاص٘ذ تختیاسی تـىیُ دادٜ اػت. ایٗ ػاص٘ذ اص وٍّٙٛٔشا تٝ ٕٞشاٜ ػذػی ٞ

 تطٛس دٌش ؿیة تش سٚی تخؾ ِٟثشی )تخؾ فٛلا٘ی ػاص٘ذ آغاخاسی( لشاس ٌشفتٝ اػت.

آ٘اِیض  ( ٔی تاؿذ.ٕٞچٙیٗ ٘تایح Kg/cm22000 ) Mpa200تشاتش   (E)ٔذَٚ االػتیؼیتٝ وٍّٙٛٔشای تختیاسی 

ؾ ٚاسدٜ تٝ دیٛاسٜ آتثٙذ دس ٔشحّٝ پایاٖ ػاخت ٚ اِٚیٗ آتٍیشی تٝ تشتیة تشاتش تٙؾ تیاٍ٘ش ایٗ ٔطّة اػت وٝ حذاوثش تٙ

 فـاسی تٛدٜ ٚ ایداد تشن وــی دس دیٛاسٜ ٔٙتفی ٔی تاؿذ. Mpa 2.27فـاسی ٚ Mpa 2.75اػت تا 

ٔایؾ ٚاحذ ِٛطٖ(، تش اػاع آص 41٘فٛرپزیشی وٍّٙٛٔشای تختیاسی تش اػاع ٘تایح حاكُ اص آصٔایؾ ٘فٛرپزیشی ِٛطٖ)

ٚاحذ  600)ٔؼادَ cm/s7.8*10-3ٚاحذ ِٛطٖ( ٚ تش اػاع آصٔایؾ پٕپاط حذٚد  269)cm/s3.49*10-3ِٛفشاٖ دس حذٚد 

 ِٛطٖ( اسصیاتی ٔی ٌشدد.

تش ٔثٙای آ٘اِیضٞای ا٘داْ ؿذٜ، ٔـخق ؿذٜ وٝ پغ اص آتٍیشی ػذ ٚ دس كٛست ػذْ اخشای پشدٜ ٚ یا دیٛاس آتثٙذ، 

ٔتشٔىؼة  62675ٔتش ٔىؼة آب دس سٚص اص ٔحذٚدٜ ٔیا٘ی ٚ  39487ص اص خٙاح ساػت، ٔتشٔىؼة آب دس سٚ 35221حذٚد 

آب دس سٚص اص خٙاح چپ تٝ پاییٗ دػت ٘ـت خٛاٞذ وشد. وُ ٔمذاس ٘ـت اص ٔحذٚدٜ ٔحٛس ػذدٚیشج دس سٚص حذٚد 

 ِیتش دس ثا٘یٝ خٛاٞذ تٛد. 5/1593ٔتش ٔىؼة آب دس سٚص یا تمشیثاً  137684

ػٍٙثؼتش ٔحُ ػذ  یك آصٔایـی ػیٕاٖ حىایت اص ایٗ ٔطّة داسد وٝ ایداد پشدٜ تضسیك پیٛػتٝ دس٘تایح حاكُ اص تضس

تٝ دِیُ ٚاتؼتٝ تٛدٖ آٖ تٝ تخّخُ تیٗ دا٘ٝ ای ٚ ٘یض تافت ٘إٍٞٗ تٛدٜ ػًٙ اص ٘ظش ػّٕی غیش ٕٔىٗ اػت وٝ تذیٗ ػثة 

 تٝ ٔٙظٛس آب تٙذ وشدٖ پی، دیٛاس آتثٙذ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

تا تٛخٝ تٝ ٘فٛرپزیشی صیاد تا خیّی صیاد ػٍٙثؼتش وٍّٙٛٔشایی ٔحُ ػذ ٚ ٚخٛد الیٝ ٞای ٌّؼٍٙی ٚ ٔاػٝ ػٍٙی ِزا 

غیشلاتُ ٘فٛر تخؾ ِٟثشی ػاص٘ذ آغاخاسی دس صیش آٖ، دیٛاس آتثٙذ حتی االٔىاٖ تا ایٗ ٔحذٚدٜ ٌؼتشؽ خٛاٞذ یافت وٝ 

ٔتش ٚ دس ٔحذٚدٜ  44تا  30ٔتش، دس تىیٝ ٌاٜ چپ تیٗ  105تا  40تذیٗ تشتیة ػٕك دیٛاس آب تٙذ دس تىیٝ ٌاٜ ساػت تیٗ 

ٔتش، ٚ ػطح حفاسی ؿذٜ  1512ٔتش ٔتغیش ٔی تاؿذ. دیٛاس آتثٙذ ػذ ٔخض٘ی دٚیشج تٝ طَٛ  33تا  25تؼتش سٚدخا٘ٝ تیٗ 

ٝ تش ایٗ ػا٘تی یىی اص فؼاِیتٟای تحشا٘ی ٚ ٞضیٙ 80ٔتش ٔىؼة تا ضخأت  62000ٔتش ٔشتغ ٚ حدٓ تتٗ سیضی  77700

طشح اػت ٚ دس طشاحی آٖ ػؼی ؿذٜ وٝ تتٗ پالػتیه خایٍضیٗ ٔلاِح حفاسی ؿذٜ، سفتاسی تا حذ أىاٖ ٘ضدیه تٝ سفتاس 

پی داؿتٝ ٚ اص ضشیة ٘فٛرپزیشی وٓ تشخٛسداس تاؿذ تا ٚظیفٝ اكّی خٛد دس خلٛف واٞؾ تشاٚؽ آب اص پی ػذ سا تٝ 

 خٛتی ا٘داْ دٞذ.
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طثك تٛكیٝ وٕیتٝ تیٗ إِّّی ػذٞای تضسي خٙغ ٔلاِح پشوٙٙذٜ دیٛاسٞای آب تٙذ تایذ تٝ ٘حٛی ا٘تخاب ٌشددوٝ 

لادس تٝ وٙتشَ تشاٚؿات آب دس حذٔطّٛب دس تٕاْ ػٕش ػاصٜ تٛدٜ ٚ تٛا٘ایی تحُٕ ٚ خزب تغییش ؿىُ تذٖٚ تشن خٛسدٌی 

ٍشی سا وٝ آب تٙذی تتٗ سا واٞؾ ٔی دٞذ، سا داؿتٝ تاؿذ.   تٝ طٛس وّی ٚ تاصؿذٖ دسصٜ ٞای تیٗ پاّٟ٘ا یا ٞش پذیذٜ دی

 دیٛاس آتثٙذ تحت تأثیش ػٛأُ صیش ٔؼیٛب ٔی ٌشدد:

ذ ٕٞچٙیٗ ٘ـؼت ٚ تغییش ؿىّٟای پی ٘اؿی اص  ٚصٖ ػ ٚ تغییش ؿىّٟای ٘اؿی اص ٘ـؼت ػاصٜ تحت اثش ٚصٖ خٛد

تٝ                                         تاسٞای تٙاٚتی تٝ ٍٞٙاْ تٟشٜ تشداسیتغییش ؿىّٟای افمی ٚ لائٓ ٘اؿی اص اِٚیٗ آتٍیشی ٚ 

ایٗ ٔٙظٛس اػتفادٜ اص ٔلاِحی وٝ داسای ٔذَٚ یاً٘ چٟاس تا پٙح تشاتش تضسٌتش اص خان ٔی تاؿذ ٔٙاػة خٛاٞذ تٛد. ٘ظش تٝ 

ا٘تظاس ٕ٘ی سٚد. ٕٞچٙیٗ تٝ ٔٙظٛس دػتیاتی تٝ  ایٙىٝ دیٛاس آتثٙذ ٘مؾ تاستشی ٘ذاسد، ٔماٚٔت فـاسی تاال اص تتٗ پالػتیه
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ٔلاِحی تا تغییش ؿىُ پزیشی صیاد تایذ ٔلاِحی تا حذالُ ٔماٚٔت فـاسی ا٘تخاب ؿٛد، تا ایٗ ٚخٛد تتٗ پالػتیه تایذ 

 داسای اػتحىاْ وافی تاؿذ تا ؿشایط ریُ حاكُ ؿٛد:

 تحُٕ تٙـٟای ٚاسدٜ تشػاصٜ

 ٔماٚٔت دس ٔماتُ فشػایؾ

وٝ دیٛاس آب تٙذ تایؼتی تتٛا٘ذ دس تشاتش ٘فٛر آب تحت فـاس ٚ ٌشادیاٖ ٞیذسِٚیىی لاتُ ٔالحظٝ اص خٛد  تٝ ایٗ ٔؼٙا

 ٔماٚٔت ٘ـاٖ دٞذ. 

ٔؼیاسٞای طشح اختالط تتٗ پالػتیه دیٛاس آتثٙذ ػذ ٔخض٘ی دٚیشج ٔطاتك ٔـخلات فٙی پشٚطٜ تٝ كٛست صیش اسائٝ 

 ؿذٜ اػت:

 تش ػا٘تی ٔتش ٔشتغ ویٌّٛشْ 20  حذالُ ٔماٚٔت فـاسی -1

 ویٌّٛشْ تش ػا٘تی ٔتش ٔشتغ 10000تا  5000              ٔذَٚ االػتیؼیتٝ -2

 ػا٘تی ٔتش تش ثا٘ی10ٝ-7                  حذاوثش ٘فٛرپزیشی -3

 

 

  سيش اوجام  ي وتایج آصمایطُای بته پالستیک -2

تغییش ؿىُ پزیشی ٚ ٘فٛرپزیشی سا تشآٚسدٜ تٝ ٔٙظٛس سػیذٖ تٝ طشح اختالط تٟیٙٝ وٝ ٔؼیاسٞای ٔماٚٔت فـاسی، 

ٔاٜ ٔطاِؼات  9ؿشٚع ٚپغ اص  1385ٕ٘ایذ، پغ اص ٔشٚس ٔٙاتغ ػّٕی ٔشتٛطٝ، تٟیٝ طشحٟای اختالط آصٔایـی اص اػفٙذ ٔاٜ 

اس تٝ طَٛ ا٘دأیذ، ٘تایح آصٔایـٟا، تىٕیُ ٚ طشح اختالط تٟیٙٝ تشای اخشای تتٗ پالػتیه دیٛ 1386وٝ تا پایاٖ آتاٖ ٔاٜ 

آتثٙذ ػذ ٔخض٘ی دٚیشج تٝ ٔـاٚس طشح پیـٟٙاد ٌشدیذ. تا تٛخٝ تٝ یه خٟت ٘ثٛدٖ تغییشات ػٝ ٔؼیاس طشاحی) تغییشات 

ٔماٚٔت فـاسی ٚ ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ٞٓ خٟت ٚ تغییش ٔیضاٖ ٘فٛرپزیشی دس خالف خٟت دٚ ٔؼیاس ٔزوٛس اػت( دس ٔشحّٝ 

ؼثتٟای اختالط خٟت سػیذٖ تٝ ٔماٚٔت فـاسی ٚ ٔذَٚ االػتیؼیتٝ اَٚ ػؼی ٌشدیذ تا تٟیٝ طشحٟای اختالط آصٔایـی ٘

٘ؼثت اختالط ٔلاِح دس طشحٟای اختالط ٔشحّٝ اَٚ وٝ تا اػتفادٜ اص ٔلاِح  1ٔٛسد ٘ظش تذػت آیذ. دس خذَٚ ؿٕاسٜ 

 . تٟیٝ ؿذ دسج ٌشدیذٜ اػت 2ٚ ػیٕاٖ تیپ  P1ٔؼذٖ 
 

متش مكعب بته  مایطی مشحلٍ ايل )بشای یکطشحُای اختالط آص س(: وسبت اختالط مصالح د1جذيل )
 پالستیک(

D4 D3 D2 D1 وذ طشح ٚاحذ 

160 160 150 150 Kg ٖٔمذاس ػیٕا 

1994 1996 1982 1984 Liter W/C 

29494 29192 294 291 Liter وُ آب طشح 

33 27 27 27 Kg پٛدس تٙتٛ٘یت 

1653 1665 1655 1673 Kg 
ٔلاِح ػٍٙی دس حاِت 

SSD
* 

% ماسٍ 47ختالط مصالح سىگی بته بذیه صًست است: *وسبت ا (3-5 mm) % ضه 19،   (5-995mm) ي  
% ضه 34 (995-19mm)- بجض طشحD2 اوجام ضذٌ است9 33-33-43کٍ با وسبتُای    
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تشاتش ٚص٘ی آب دس ظشف  9ٔشاحُ ػاخت طشح ٞای آصٔایـی تٝ ایٗ كٛست تٛدٜ وٝ اتتذا  پٛدس تٙتٛ٘یت خـه تا 

ػاػت ٍ٘ٝ داؿتٝ ٔی ؿٛد. ٔمذاس آتی وٝ كشف اؿثاع  24ٚ تٝ ٔٙظٛس خزب آب ٚ اؿثاع ؿذٖ تٝ ٔذت  خذاٌا٘ٝ ای ٔخّٛط

وشدٖ تٙتٛ٘یت ٔی ؿٛد، اص ٔمذاس وُ آب طشح وٓ ؿذٜ ٚ تالی ٔا٘ذٜ تٝ ػٙٛاٖ آب آصاد ٔحؼٛب ٔی ؿٛد. ػپغ ٔلاِح 

ِیتشی سیختٝ ؿذٜ ٚ پغ اص چٙذ  150اٞی ٘یش آصٔایـٍٛػٍٙی تٝ تشتیة ؿٗ دسؿت، ؿٗ سیض، ٚ ٔاػٝ ٚ ػیٕاٖ تٝ دسٖٚ تت

ػاػت لثُ اؿثاع ؿذٜ( تٝ ٔلاِح افضٚدٜ  24تشاتش ٚصٖ پٛدس تٙتٛ٘یت اص ٌُ تٙتٛ٘یت )وٝ  10دٚس ٔخّٛط ؿذٖ تٝ ٔیضاٖ 

ذٜ ٚ اختالط ٔلاِح ؿشٚع ٔی ؿٛد. دس ایٗ ٔشحّٝ  وُ آب آصاد یا تخـی اص آٖ تٝ  ٔخّٛط تتٗ اضافٝ ٌشدیذٜ ٚ ٔتٙاػة ؿ

ٕ٘ٛ٘ٝ اػتٛا٘ٝ ای  6تا آب آصاد اضافٝ ؿذٜ دس ٔشحّٝ ٟ٘ایی ٘ؼثت ٞای اختالط اكالح ٔی ٌشدد. دس پایاٖ اص ٞش اختالط 

ػا٘تی ٔتشی تٝ ٔٙظٛس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔذَٚ  20×10ٕ٘ٛ٘ٝ  3ٚ  ػا٘تی ٔتشی تشای آصٔایؾ ٔماٚٔت فـاسی  30×15

ػا٘تی  30×15ٕ٘ٛ٘ٝ اػتٛا٘ٝ ای  2االػتیؼیتٝ تٟیٝ ٚ دس حٛضچٝ آب اػتا٘ذاسد ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ اص ٞش طشح 

 . ٔتش تشای ا٘داْ آصٔایؾ ٘فٛرپزیشی ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ اػت

ٜ ای دس خلٛكیات ٟ٘ایی تتٗ پالػتیه داسد، آصٔایـات فیضیىی ٚ اص آ٘دا وٝ ویفیت تٙتٛ٘یت ٔٛسد اػتفادٜ تأثیش ػٕذ

 . دسج ؿذٜ اػت 2ا٘داْ ؿذ وٝ ٘تایح ٔشتٛطٝ دس خذَٚ ؿٕاسٜ  (API) ؿیٕیایی الصْ تش اػاع اػتا٘ذاسد 
 

 
(: وتایج آصمایص گل بىتًویت بش اساس استاوذاسد 2جذيل) API 

ٌشا٘شٚی 

 لیفی

ٚصٖ 

 ٔخلٛف

دسكذ 

 ٔاػٝ

فاص 

 خأذ

فاص 

یغٔا  
Teta333 Teta633  ٌشا٘شٚی

 پالػتیىی

٘مطٝ 

 ٚاسٚی
Teta3 Teta3 

 10تؼذ اص 

 دلیمٝ

ٔماٚٔت 

 طَ

 - 45 60 29.28 23 107 84 87 13 ٘ذاسد 1.09 ٘ذاسد

 

ٕٞشاٜ تا حذٚد تٛكیٝ ا٘داْ ٌشفتٝ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ ٘تایح ASTM آصٔایـات وٙتشَ ویفیت ػیٕاٖ تش اػاع اػتا٘ذاسد 

 . دسج ؿذٜ اػت 3ؿذٜ اػتا٘ذاسد دس خذَٚ ؿٕاسٜ 

 

 
 ASTM C153بش اساس استاوذاسد  5(: وتایج آصمایطات فیضیكی سیمان تیپ 3جذيل )

٘تیدٝ  ٚاحذ ٘ٛع آصٔایؾ

 آصٔایؾ

 ؿٕاسٜ اػتا٘ذاسد ٔـخلات

 ASTM-C187 - 22 % غّظت ٘شٔاَ ػیٕاٖ

M ػطح ٔخلٛف)٘شٔی( ػیٕاٖ
2
/kg 315  ُ280حذال  ASTM-C204 

+ 0.07 % دسكذ ا٘ثؼاط تا دػتٍاٜ اتٛوالٚ 0.8حذاوثش    ASTM-C151 

gr/cm ٚصٖ ٔخلٛف
3
 3.22 - ASTM-C188 

45حذالُ  Min 110 صٔاٖ ٌیشؽ اِٚیٝ)ٚیىات(  ASTM-C191 

375حذاوثش  Min 155 صٔاٖ ٌیشؽ ٟ٘ایی)ٚیىات(  ASTM-C191 

سٚصٜ 3ٔماٚٔت فـاسی   Kg/cm
 ASTM-C109 تؼتٍی تٝ ٘ٛع ػیٕاٖ داسد 148 2

سٚصٜ 7ٔماٚٔت فـاسی  Kg/cm
2
 ASTM-C109 تؼتٍی تٝ ٘ٛع ػیٕاٖ داسد 194 

سٚصٜ 28ٔماٚٔت فـاسی   Kg/cm2 234 تؼتٍی تٝ ٘ٛع ػیٕاٖ داسد ASTM-C109 
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 9.5-5ٔیّیٕتش)ٔاػٝ(،  5-0ٔلاِح تٝ ػٝ تخؾ (ICOLD)تش اػاع تٛكیٝ وٕیتٝ تیٗ إِّّی ػذٞای تضسي

ٔیّیٕتش )ؿٗ ٔتٛػط( تمؼیٓ ؿذٜ ٚ آصٔایـٟای ٔشتٛط تٝ خزب آب، دسكذ سطٛتت طثیؼی،  19-9.5ٔیّیٕتش)ؿٗ سیض( ٚ 

( ا٘داْ ؿذ. تشسػی ا٘داْ ؿذٜ تیاٍ٘ش ایٗ ٔطّة C136،C70)ASTMچٍاِی ، ٚ دا٘ٝ تٙذی ٔلاِح تش اػاع اػتا٘ذاسد 

س ٌشفتٗ دس پٛؽ دا٘ٝ تٙذی تٛكیٝ ؿذٜ سا احشاص ٕ٘ایذ تا اػت وٝ دا٘ٝ تٙذی ٔٙاػة وٝ ؿشط پیٛػتٍی دا٘ٝ تٙذی ٚ لشا

( تٝ دػت 19mm-9.5دسكذ )ؿٗ  34( ٚ 9.5mm-5دسكذ )ؿٗ  19( ، mm 5-0دسكذ )ٔاػٝ  47٘ؼثتٟای اختالط 

ٔی آیذ.ٔلاِح ػٍٙی )ؿٗ ٚ ٔاػٝ( ٔٛسد اػتفادٜ اص ٘ٛع ٔلاِح طثیؼی سٚدخا٘ٝ ای تٛدٜ وٝ تا دػتٍاٜ ٔاػٝ ؿٛیی واسٌاٜ 

  ذ ؿذٜ اػت.تِٛی
 

 
(: وتایج آصمایطُای مقايمت فطاسی، مذيل االستیسیتٍ طشحُای اختالط مشحلٍ ايل4جذيل )    

D4 D3 D2 D1 وذ طشح ٚاحذ 

1695 17 1195 1395 Kg/cm
سٚصٜ 7ٔماٚٔت فـاسی  2  

22 2295 15 1695 Kg/cm
2
سٚصٜ 28ٔماٚٔت فـاسی    

3795 37 2495 27 Kg/cm
2
صٜسٚ 90ٔماٚٔت فـاسی    

8279 8321 5213 7253 Kg/cm
2
سٚصٜ 28ٔذَٚ االػتیؼیتٝ    

9734 9968 6517 842292 Kg/cm
2
سٚصٜ 90ٔذَٚ االػتیؼیتٝ    

سٚصٜ( 90وش٘ؾ ؿىؼت ) % 3975 3975 3975 3976  

23 23 1995 23 cm اػالٔپ 

 

 

 
ماٚٔت فـاسی ٚ ٔذَٚ ٔؼیاسٞای D3  ٚD4ٔتش اػاع ٘تایح تٝ دػت آٔذٜ دس ٔشحّٝ اَٚ ٔـخق ٌشدیذ وٝ طشحٟای 

االػتیؼیتٝ سا تشآٚسدٜ ٔی وٙٙذ. تٙاتشایٗ تش اػاع ٘تایح ٔشحّٝ اَٚ ٚ اػٕاَ تغییشات الصْ دس طشحٟا اص خّٕٝ تغییش ٘ٛع 

٘ؼثت (P4)یا پٛصٚال٘ی تٙا تٝ تٛكیٝ ٔـاٚس طشح ٚ اػتفادٜ اص ٔلاِح ٔؼذٖ خذیذ ٔؼشفی ؿذٜ  5تٝ تیپ  2ػیٕاٖ اص تیپ 

الط آصٔایـی ٔشحّٝ دْٚ الذاْ ٌشدیذ. دس ٔشحّٝ دْٚ ػؼی ٌشدیذ دس ػیٗ تٟشٜ تشداسی اص ٘تایح تٝ تٟیٝ طشحٟای اخت

طشحٟای ٔشحّٝ اَٚ  تا تغییش  ٘ٛع ػیٕاٖ، ٚصٖ ػیٕاٖ ٚ ٚصٖ تٙتٛ٘یت ٔدٕٛػٝ ٔتٙٛػی اص طشحٟای تٟیٝ ٚ أىاٖ ٔمایؼٝ 

ػتیؼیتٝ، آصٔایؾ ٘فٛرپزیشی ٘یض تش سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ تیٗ طشحٟای ٔختّف فشاٞٓ ٚ ػالٜٚ تش آصٔایؾ ٔماٚٔت فـاسی ٚ ٔذَٚ اال

 دسج ؿذٜ اػت. 6ٚ  5٘ؼثت اختالط ٔلاِح ٚ ٘تایح آصٔایـٟا دس خذاَٚ ؿٕاسٜ  ٞای اػتٛا٘ٝ ای ا٘داْ ؿذ وٝ
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(: وسبت اختالط مصالح دس طشحُای اختالط آصمایطی مشحلٍ ديم )بشای یک متش مكعب بته 5جذيل)
 پالستیک(

M3 D6 D51 M2 M2 D5 D5 D31  وذ طشح 

5تیپ 5تیپ  5تیپ پٛصٚال٘ی پٛصٚال٘ی  5تیپ پٛصٚال٘ی  5تیپ    ٘ٛع ػیٕاٖ ٚاحذ 

233 233 183 183 183 183 183 163 kg ٖٔمذاس ػیٕا 

195 1945 1961 1962 1958 1958 1956 1982 liter W/C 

333 293 293 292 285 285 281 29192 Kg وُ آب طشح 

35 25 25 33 33 25 25 27 Kg پٛدس تٙتٛ٘یت 

1529 1571 1588 1524 1591 1634 1611 1665 Kg 

ٔلاِح ػٍٙی 

دس حاِت 

SSD
* 

(: وتایج آصمایطُای مقايمت فطاسی، مذيل االستیسیتٍ ي وفًرپزیشی طشحُای اختالط مشحلٍ ديم6جذيل)  

M3 D6 D51 M2 M2 D5 D5 D31 وذ طشح ٚاحذ 

19 19 19 19 18 23 23 19 cm اػالٔپ 

2395 26 16 1495 23 1695 25 1495 Kg/cm
سٚصٜ 7ٔماٚٔت  2  

4395 43 2495 26 3395 2395 4395 2395 Kg/cm
2
سٚصٜ 28ٔماٚٔت    

13164 13363 8353 6435 7688 8299 11315 9448 Kg/cm
2
 28ٔذَٚ االػتیؼیتٝ 

 سٚصٜ

 وش٘ؾ ؿىؼت % 3975 3976 3975 3975 3975 3976 3976 3975

3976

8 

×13-8 

2952 

×13-8
 

29656 

×13-8 

19549 

×13-8 

69319 

×13-7 

29323 

×13-8 

29383 

×13-8 

39536 

×13-8 

Cm/sec ٘فٛرپزیشی 

 

              ٘یاصٞای طشاحی سا تشآٚسدٜ  D5 ،D7 ،D9  ٚD10طشحٟای  6تش اػاع ٘تایح ٔٙذسج دس خذَٚ ؿٕاسٜ 

 وشدٜ ٚ خٟت اخشای تتٗ پالػتیه دیٛاس آتثٙذ لاتُ اػتفادٜ ٞؼتٙذ.

تشای تؼییٗ ٔماٚٔت فـاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای اػتٛا٘ٝ ای تتٗ ا٘داْ ASTMٔت فـاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تش اػاع اػتا٘ذاسد ٔماٚ

تا دػتٍاٜ ته  ASTM D2166ؿذٜ.ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تتٗ پالػتیه چٙا٘چٝ دس ٔمذٔٝ روش ؿذ، تش اػاع اػتا٘ذاسد 

وش٘ؾ دس ٔحذٚدٜ تاس -داس ٕ٘ٛداس تٙؾتا ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿیة دٚ ٘مطٝ اص ٕ٘ٛ mm/min 0.1ٔحٛسی ٚ اػٕاَ ػشػت 

 تش ٔحٛسی –ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد، ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ اص ٘تایح آصٔایؾ ته  1ػشٚیغ چٙا٘چٝ دس ؿىُ ؿٕاسٜ 

( ٔی تاؿذ وٝ دس ٔمایؼٝ تا 0.0075دسكذ)ٔؼادَ  0.75وش٘ؾ ؿىؼت تتٗ پالػتیه ػذ ٔخض٘ی دٚیشج  ٔتٛػط وٝ آیذ ٔی

سٚصٜ تیـتش  28ه طشحٟای اختالط تتٗ پالػتیه ػذ وشخٝ )تتٗ پالػتیه تا ٔماٚٔت فـاسی وش٘ؾ ؿىؼت تتٗ پالػتی

  دسكذ تٛدٜ، حىایت اص ؿىُ پزیشی ٔٙاػة طشحٟا داسد. 0.4ویٌّٛشْ تش ػا٘تی ٔتش ٔشتغ( وٝ ٔؼادَ  30اص 
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1643.7 'pc pcE f 

 
کشوص بته پالستیک-(:مىحىی تىص1ضكل)  

 

تشػیٓ ؿذٜ  2سٚصٜ دس ؿىُ ؿٕاسٜ  28ٝ تتٗ پالػتیه دس ػٗ ٕ٘ٛداس ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ٚ ٔماٚٔت فـاسی یه ٕ٘ٛ٘

تیاٍ٘ش ٔذَٚ  Epc 1اػت . تش اػاع ایٗ ٕ٘ٛداس ٔذَٚ االػتیؼیتٝ تا خزس ٔماٚٔت فـاسی ساتطٝ ٔؼتمیٓ داسد. دس ساتطٝ 

 سٚصٜ تتٗ پالػتیه ٔی تاؿذ. 28ٔماٚٔت فـاسی   f'pcسٚصٜ تتٗ پالػتیه ٚ  28االػتیؼیتٝ 

(1ساتطٝ )  
 

( ٘ؼثت ٔذَٚ 1380ِؼات ا٘داْ ؿذٜ تٛػط كذلیا٘ی ٚ ػٛدخٛاٜ)ٔطا

 تشآٚسد وشدٜ اػت. 1040سٚصٜ سا تشای تتٗ پالػتیه ػذ وشخٝ تشاتش تا   28االػتیؼیتٝ تٝ ٔماٚٔت فـاسی 

 
 

 
مقايمت فطاسی بته پالستیک –(: ومًداس مذيل االستیسیتٍ 2ضكل)  

 منحنی  مدول االستیسیته  - مقاومت فشاری بتن پالستیک
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ٕٛداس سؿذ ٔماٚٔت فـاسی تتٗ پالػتیه تشػیٓ ؿذٜ اػت. تش اػاع ٘تایح حاكُ ؿذٜ ٔماٚٔت ٘ 3دس ؿىُ ؿٕاسٜ 

سٚصٜ تٛدٜ وٝ تمشیثاً دس حذٚد ٘ؼثت ٔماٚٔت  28دسكذ ٔماٚٔت فـاسی  70سٚصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٝ طٛس ٔتٛػط تشاتش تا  7فـاسی 

سٚصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا  28دسكذ ٔماٚٔت فـاسی  170 سٚصٜ تشاتش 90سٚصٜ تتٗ ٔؼِٕٛی اػت. ٕٞچٙیٗ ٔماٚٔت فـاسی  28سٚصٜ تٝ  7

سٚصٜ داسد. ایٗ دس حاِی اػت وٝ  90اػت وٝ تش خالف تتٗ ٔؼِٕٛی ٘ـاٖ دٞٙذٜ سؿذ ٔماٚٔتی صیاد تتٗ پالػتیه تا ػٗ 

 ٔی تاؿذ. 1.2سٚصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٝ طٛس ٔتٛػط تشاتش  28سٚصٜ تٝ  90٘ؼثت ٔذَٚ االػتیؼیتٝ 

نمودار رشد مقاومت فشاری بتن پالستیک
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سی بته پالستیکومًداس سضذ مقايمت فطا(:3ضكل)  

 
ا٘داْ ؿذٜ وٝ طی آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اػتٛا٘ٝ ای تتٗ پغ اص ػایك  CRD C48-92آصٔایؾ ٘فٛرپزیشی  تش اػاع اػتا٘ذاسد 

تٙذی تا ا٘ذٚد لیشی دسٖٚ ٔحفظٝ اػتٛا٘ٝ ای لشاس ٌشفتٝ ٚ تحت فـاس ثاتت ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛ٘ذ، ػپغ تا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔمذاس 

ؾ، اتؼاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ فـاس اػٕاَ ؿذٜ ضشیة ٘فٛرپزیشی تؼییٗ ٔی ٌشدد. فـاس آب اػٕاَ آب خاسج ؿذٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ، صٔاٖ آصٔای

سٚص تٛدٜ اػت.  تش  9ػاػت تا  6ٚ ٔذت صٔاٖ ٍ٘ٝ داؿتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تحت تاس اص  psi 100تا  90ؿذٜ تش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا دس ٔحذٚدٜ 

ٔی تاؿذ  7-10×8ٚ6.319-10×1.549 اػاع ٘تایح آصٔایؾ ٘فٛرپزیشی، ٘فٛرپزیشی تتٗ پالػتیه ػذ دٚیشج دس ٔحذٚدٜ

 وٝ دس حذٚد لاتُ لثَٛ ٚالغ ؿذٜ اػت.

 آوالیض اقتصادی طشحُای اختالط -3

دس ساػتای تٟیٙٝ ػاصی طشح اختالط تتٗ پالػتیه آ٘اِیض ٞضیٙٝ طشحٟای اختالط ا٘داْ ٌشفت وٝ ٘تایح دس خذَٚ 

اص تیٗ طشحٟای اختالط ػاختٝ ؿذٜ تا  D5ٜ طشح اختالط ٔشحّٝ دْٚ، طشح ؿٕاس 8دسج ؿذٜ اػت. اص تیٗ  7ؿٕاسٜ 

اص طشحٟای ػاختٝ ؿذٜ تا ػیٕاٖ پٛصٚال٘ی یٝ ػٙٛاٖ التلادی تشیٗ طشحٟا ٔـخق  D7ٚ طشح ؿٕاسٜ  5ػیٕاٖ تیپ 

سیاَ ٔیثاؿذ وٝ تا ٞضیٙٝ ػاخت یه ٔتش ٔىؼة  489654(D5ٌشدیذ. ٞضیٙٝ ػاخت یه ٔتش ٔىؼة تتٗ پالػتیه )طشح 

 َ دس ٕٞیٗ پشٚطٜ لاتُ ٔالحظٝ اػت.سیا 564579تتٗ ٔؼِٕٛی 

(: مقایسٍ اقتصادی طشحُای اختالط بته پالستیک7جذيل)  

M3 D6 D51 M2 M2 D5 D5 D31 وذ طشح 

582418 505399 448702 487449 527764 448702 489110 489654 
ٞضیٙٝ ػاخت یه ٔتش 

 ٔىؼة تتٗ)سیاَ(

× ×   ×  ×  
تشآٚسدٜ وشدٖ ٘یاصٞای 

 طشاحی
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 ییجٍ گیشوت  -4

تٝ ِحاظ وؼة حذالُ ٔماٚٔت فـاسی، ؿىُ پزیشی تاال )ٔذَٚ االػتیؼیتٝ  D5ٚ طشح ؿٕاسٜ D31طشح ؿٕاسٜ  -1

ػا٘تی ٔتش تش ثا٘یٝ ٚ تحٕیُ وٕتشیٗ ٞضیٙٝ تٝ پشٚطٜ،تٝ  10-7( ٚ ٘فٛرپزیشی وٕتش اص Kg/cm210000وٕتش اص 

ٔخض٘ی دٚیشج پیـٟٙاد ٌشدیذ. اِثتٝ پغ اص ػٙٛاٖ طشحٟای تٟیٙٝ خٟت اخشای تتٗ پالػتیه دیٛاس آتثٙذ ػذ 

ویٌّٛشْ ػیٕاٖ ٚ  180تا  M2تىاسٌیشی طشحٟای ٔختّف دس واسٌاٜ ٚ تِٛیذ تتٗ پالػتیه تٝ كٛست ا٘ثٜٛ، طشح 

ویٌّٛشْ تٙتٛ٘یت دس یه ٔتش ٔىؼة وٝ پاییٗ تشیٗ ٘فٛرپزیشی سا دس ٔشحّٝ آصٔایـی احشاص وشدٜ تٛد ، تٝ  30

 تاال تلٛیة ٚ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفت. دِیُ داؿتٗ حاؿیٝ ایٕٙی

 ٘ٛع ػیٕاٖ دس خٛاف ٔىا٘یىی تتٗ پالػتیه ٔٛثش اػت.  -2

خٛاف ٔىا٘یىی ٔلاِح ػٍٙی ٔٛسد اػتفادٜ دس تتٗ پالػتیه دس تؼییٗ ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ٚ ٔماٚٔت فـاسی  تتٗ  -3

 پالػتیه ٔٛثش اػت.

ذیذ تتٗ پالػتیه اص ؿشایط واسٌاٜ، تا اطالػات ٔٛخٛد تا تٛخٝ تٝ ٔٙحلش تٝ فشد تٛدٖ پشٚطٜ ٞا، ٚ تأثیش پزیشی ؿ -4

ٕ٘ی تٛاٖ تٝ ساحتی سٚاتط سیاضی لاتُ تؼٕیٓ تٝ وّیٝ پشٚطٜ ٞا اػتخشاج ٕ٘ٛد. تٙاتشایٗ ٔماِٝ حاضش تا اسائٝ سٚ٘ذ 

 ٔطاِؼات ا٘داْ ؿذٜ، ٚ تـشیح آصٔایـٟای الصْ ٚ اسائٝ ٘تایح آصٔایـٟای طشح اختالط تتٗ پالػتیه دس پشٚطٜ ػذ

ٔخض٘ی دٚیشج، أىاٖ تٟشٜ تشداسی ٚ ٔمایؼٝ ٘تایح سا تشای دػت ا٘ذسواساٖ كٙؼت ػذػاصی ٚ پظٚٞـٍشاٖ 

  9دا٘ـٍاٞی فشاٞٓ ٚ ٔمذٔات تٟیٝ سٚؽ طشح اختالط تتٗ پالػتیه سا پایٝ سیضی ٕ٘ٛدٜ اػت

 

تقذیش ي تطكش  – 6  
ؿشوت خٟاد تٛػؼٝ ٔٙاتغ آب ٙیٗ آصٔایـٍاٜ تطثیمی ٚصاست ساٜ ٔؼتمش دس واسٌاٜ دٚیشج ٚ ٕٞچتمذیش ٚ تـىش اص آصٔایـٍاٜ 

 ٚ ؿخق آلای دوتش ػّی الثاِی وٝ دسایٗ أش تٙذٜ سا یاسی ٕ٘ٛد٘ذ . 
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