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ِٛ 94/َ/00996عر  ،94/7/18پبؿز ِغثٛطٗ صع ثٕض٘بي ػيغ

 1ـ صع صٕؼت افؼٚصٔي ٘بي كيّيبيي ِٛ ٚاص پٛصعي ِؼضٔي٘ ،غ تٌٛيضوٕٕضٖ ِشتبع اؿت تب ِذصٛي سبصي عا ثب
اؿبِي تجبعي گٔٛبگ ْٛثٗ ثبػاع ػغضٗ ّٔبيض .صع صٛعتي وٗ ِلشصبت اؿتبٔضاعص ثغاي ايٓ ِٛاص تضٚيٓ كضٖ ثبكض الػَ
اؿت أطجبق ثب ِلشصبت عا صاكتٗ ثبكض صع غيغ ايٓ صٛعت ثبيض ٚيژگي ٘ب ِٛ ٚاص تلىيً صٕ٘ضٖ آْ  ٚسٛاصي عا وٗ
ِي تٛأض صع ثتٓ ثٛجٛص آٚعص عا ثصٛعت وبًِ طوغ  ٚتلغيخ ّٔبيض ُ٘ .چٕيٓ ِي تٛأض اػ ِغاوؼ طيصالح ِبٕٔض ِغوؼ
تذميمبت عاِٖ ،ـىٓ  ٚكٙغؿبػي گٛا٘ي فٕي اسظ وٕض
 2ـ اؿتفبصٖ اػ ژي ِيىغٚؿيٍيؾ اػ اٚايً ص٘ٗ ٘ 80جغي ثٛيژٖ ثغاي پغٚژٖ ٘بي ِ ٚ ُٙپغ دجُ ِٕطمٗ پبعؽ
جٕٛثي (ػـٍٛيٗ) عايج گغصيض .ايٓ ِبصٖ صع ٚالغ ّ٘بْ صٚغبة ِيىغٚؿيٍيؾ
اؿت وٗ صع  ACI 234R-06آِضٖ ٚ ٚاژٖ آْ اػ أجّٓ تٌٛيضوٕٕضگبْ ِيىغٚؿيٍيؾ اِغيىب گغفتٗ كضٖ اؿت.
صع ايٓ صٚغبة ِّىٓ اؿت فٛق عٚاْ وٕٕضٖ ،عٚاْ وٕٕضٖ  ٚصيغگيغ ٔيؼ ٚجٛص صاكتٗ ثبكض ِ ٚمضاع آْ ثٗ ٔظغ
تٌٛيضوٕٕضٖ ثـتگي صاعص .صع ايٓ صٚغبة ِؼّٛال ً  40تب  55صعصض ِيىغٚؿيٍيؾ ٚجٛص صاعص  ٚثميٗ عا آة  ٚافؼٚصٔي
٘بي كيّيبيي تلىيً ِي ص٘ض.

)(Microsilica or Silica fume slurry

 3ـ ٚاژٖ ٘بي ٔبٔٛژي يب ٌِٛتي ژيٚ ،اژٖ ٘بيي تؼغيف كضٖ ٔيـتٕض  ٚثضيٙي اؿت ٘غ تٌٛيض وٕٕضٖ اي ِّىٓ اؿت اػ
يه ٚاژٖ سبم وٗ ثيلتغ جٕجٗ تجبعي صاعص اؿتفبصٖ ّٔبيضِ .ـٍّبً ٔبٔٛژي يب ٌِٛتي ژي ثٗ ِبصٖ سبصي وٗ صع آٔٙب
ٚجٛص صاعص اكبعٖ ّٔي وٕٕض.
 4ـ ِيىغٚؿيٍيؾ ثب ا٘ضاف ِلشصي ِصغف ِي كٛص  ٚثغاي صؿتيبثي ثٗ ايٓ ا٘ضافٔ ،يبػِٕض ِمضاع ِؼيٕي اػ آْ
ٔـجت ثٗ ؿيّبْ ٘ـتيُ .چٕبٔچٗ لصض ِب اػِصغف ِيىغٚؿيٍيؾ (صٚصٖ ؿيٍيؾ) وب٘ق ٔفٛط ي ْٛوٍغيض  ٚافؼايق
 5صعصض
ػّغ ِيٍگغص٘ب  ٚثتٓ صع ِذيط سٛعٔضٖ  ٚوب٘ق كضت سٛعصگي ِيٍگغص٘ب ثبكض ٔيبػ ثٗ دضالً
ِيىغٚؿيٍيؾ ٔـجت ثٗ ٚػْ ؿيّبْ يب ِٛاص ؿيّبٔي ٚجٛص صاعص .افؼايق ِمبِٚت ؿبيلي  ٚيب افؼايق صٚاَ ثتٓ
دبٚي ؿٕگضأٗ ٘بي ؿيٍيـي ٚاوٕق ػا ثب لٍيبئي ٘ب (وب٘ق أجـبط ِشغة)  ٚيب افؼايق صٚاَ صع ِذيط ؿٌٛفبتي
ِؼّٛال ثٗ دضالً  5صعصض ِيىغٚؿيٍيؾ ٔيبػ صاعص .گبٖ ثغاي وب٘ق آة أضاستٓ  ٚيب جٍٛگيغي اػ جضاكضگي ِّىٓ
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اؿت ِمبصيغ وّتغ اػ  5صعصض ٚػْ ؿيّبْ ثىبع عٚص .ثغاي افؼايق ِمبِٚت فلبعي يب وللي  ٚسّلي ٔيؼ تٛصيٗ
ِي كٛصِ .مضاع ِيىغٚؿيٍيؾ وّتغ اػ  5صعصض ٚػْ ؿيّبْ يب ِٛاص ؿيّبٔي ٔجبكض.
ثٕبثغايٓ چٕبٔچٗ ِصغف يه افؼٚصٔي دبٚي ِيىغٚؿيٍيؾ ثيٓ  1تب  2يب  3صعصض ٚػْ ؿيّبْ ثبكض  ٚثشلي اػ آْ عا
ِيىغٚؿيٍيؾ تلىيً ص٘ض ػّالً ِمضاع ِيىغٚؿيٍيؾ ِصغفي صع دضٚص  1صعصض ٚػْ ؿيّبْ يب وّتغ اؿت  ٚفبيضٖ
چٕضأي عا صع ثغ ٔضاعص  ٚيب ثٗ ػجبعتي صٚع عيشتٓ ٚجٙي اؿت وٗ ثبثت آْ پغصاست ِي كٛص.
 5ـ چٕبٔچٗ صع ٔبٔ ٛژي يب ٌِٛتي ژيِٛ ،اص ٔبٔ ٛؿيٍيؾ يب أٛاع صيگغ ٔبِٔٛ ٛاص ٚجٛص صاعص ،تٛصيٗ ِي كٛص فؼالً اػ
ِصغف آٔٙب صع ثتٓ سٛصصاعي گغصص ػيغا اثغ آٔٙب صع ثتٓ صع دبي ِطبٌؼٗ اؿت  ٚتٕٛع ويفي ٔبٔ ٛؿيٍيؾ  ٚصيگغ ِٛاص
ٔبٔ ،ٛثبػث آْ كضٖ اؿت وٗ ٕ٘ٛػ اؿتبٔضاعصي ثغاي آٔٙب تٙيٗ ٔلضٖ ثبكض  ٚگبٖ ِصغف آٔٙب ثغاي ثتٓ سطغ آفغيٓ
اؿت  ٚصع اغٍت ِٛاعص ػغضٗ وٕٕضگبْ اػ ػضَ اطالع ِصغف وٕٕضگبْ ؿٛء اؿتفبصٖ ِي وٕٕض  ٚايٓ ِٛاص عا ثب ليّت
٘بي گؼافي ثٗ فغٚف ِي عؿبٕٔض.
گبٖ ِصغف وٕٕضگبْ صع ِمبثً ايٓ پغؿق وٗ چغا چٕيٓ ِبصٖ اي عا ِصغف ِي وٕٕض ،افؼايق ِمبِٚت فلبعي عا
ِطغح ِي ّٔبيٕض صع دبٌي وٗ ثب ٘ؼيٕٗ اي ثٗ ِغاتت وّتغ ِي تٛأـتٕض ثب يه عٚاْ وٕٕضٖ يب فٛق عٚاْ وٕٕضٖ،
افؼايق ِمبِٚت ثيلتغي عا صاكتٗ ثبكٕض  ٚاغٍت تٌٛيضوٕٕضگبْ ٔيؼ ثشق ػّضٖ اي اػ ايٓ ِٛاص عا ثٗ عٚاْ وٕٕضٖ يب
فٛق عٚاْ وٕٕضٖ استصبم ِي صٕ٘ض  ٚثضيٓ صٌيً ِمضاع ِصغف آْ عا  1تب  2صعصض ػٕٛاْ ِي وٕٕض ِگغ ايٕىٗ آْ عا
عليك ّٔبيٕض ِ ٚصغف  3صعصض عا ٔيؼ تٛصيٗ وٕٕض.
 6ـ صع ثـيبعي اػ ولٛع٘بي صٔيب فٛق عٚاْ وٕٕضٖ ِ ٚيىغٚؿيٍيؾ ثصٛعت جضاگبٔٗ ثىبع ِي عٚص اِب ِشٍٛط وٓ
٘بي ِٕبؿت اػ ٔٛع ( Forced Actionپغٖ جضا اػ صيگ) اؿتفبصٖ ِي كٛص تب ػًّ استالط ثب افؼايق ِضت آْ
ثشٛثي أجبَ كٛص .صع ثغسي ولٛع٘ب اػ ٔٛػي ِيىغٚؿيٍيؾ ّ٘غاٖ ثب فٛق عٚاْ وٕٕضٖ ثصٛعت وٍٛسٗ ٘بي عيؼ
(گغأٛي) اؿتفبصٖ ِي گغصص وٗ ثغادتي صع ثتٓ  ٚآة ثبػ  ٚپشق ِي گغصص.
صع ايغاْ ثٗ صٌيً آٔىٗ ثتٛاْ ِيىغٚؿيٍيؾ عا صع ثتٔٛيغ يب ِشٍٛط وٓ ٘بي تغان ِيىـغ ِ ٚلبثٗ آْ (پغٖ ِتصً ثٗ
صيگ) ثىبع ثغص ،آْ عا ثٗ كىً صٚغبة (ژي) ِيىغٚؿيٍيؾ صع آٚعصٔض تب ػًّ استالط ثٗ ؿبصگي  ٚثب صغف ٚلت وُ
أجبَ گغصص.
 7ـ ّ٘بٔگ ٗٔٛوٗ ثبع٘ب ػٕٛاْ كضٖ اؿت ِي تٛاْ چٕيٓ صٚغبة يب ژٌي عا ثب آةِ ،يىغٚؿيٍيؾ  ٚفٛق عٚاْ وٕٕضٖ صع
وبعگبٖ ؿبست  ٚثىبع ثغص .صع ايٓ دبٌت ثب تٛجٗ ثٗ ِمضاع آةِ ،يىغٚؿيٍيؾ  ٚفٛق عٚاْ وٕٕضٖ ثٗ ِمضاع تٕظيُ كضٖ،
ِي تٛاْ ٔـجت آة ثٗ ِٛاص ؿيّبٔي عا وبِالً صع وٕتغي صاكت.
 8ـ دك ٘غ سغيضاع ِ ٚصغف وٕٕضٖ اؿت وٗ ثضأض صعصض اجؼاي اصٍي (ثٛيژٖ آة ِ ٚيىغٚؿيٍيؾ) صع ٘غ ِبصٖ
صٚغبثي يب ژٌي چمضع اؿت ،ػيغا صع طغح ِشٍٛط سٛص ثبيض ِمضاع آة آػاص ِٛ ٚاص ؿيّبٔي عا ثضأض تب اِىبْ ِذبؿجٗ
ٔـجت آة ثٗ ؿيّبْ (ِٛاص ؿيّبٔي) فغاُ٘ گغصص .يىي اػ اكىبالت ِ ُٙصع فغٚف ِ ٚصغف ِٛاص ِؼثٛع ػضَ اطالع اػ
ايٓ اجؼاي اصٍي اؿت .
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9ـ ژي ِيىغٚؿيٍيؾ يب أٛاع ٔبٔٛژي ٌِٛ ٚتي ژي صاعاي ِلشصبت اؿتبٔضاعص كٕبستٗ كضٖ  ٚثيٓ اٌٍٍّي ٔيـتٕض ٚ
ٔجبيض ثٗ آٔچٗ ثٗ ػٕٛاْ اؿتبٔضاعص تلٛيمي كٕبستٗ ِي كٛص اػتّبص ّٔٛص  ٚثٙتغ اؿت ؿبػِبْ ٍِي اؿتبٔضاعص ٔيؼ اػ
أتلبع چٕيٓ اؿتبٔضاعص٘بي گّغاٖ وٕٕضٖ سٛصصاعي ّٔبيضِ ،گغ ايٕىٗ گٛا٘يٕبِٗ فٕي اػ ِغاوؼ طيصالح صعيبفت وٕٕض.
 10ـ گبٖ صع چٕيٓ ِٛاصي اػ پٛصع ؿٕگ يب ثغسي أٛاع عؽ ٘ب وٗ دبٌت ژٌٗ اي ثٛجٛص ِي آٚعٔض اؿتفبصٖ كضٖ اؿت
وٗ ػال ٖٚثغ اجذبف ثٗ سغيضاع ،گبٖ ِّىٓ اؿت ِلىالتي عا ثغاي ثتٓ صع ثغصاكتٗ ثبكضٔ .بٔ ٛؿيٍيؾ ٚالؼي يب أٛاع
ٔبِٔٛ ٛاص ِؼّٛال گغاْ ٘ـتٕض  ٚتٌٛيضوٕٕضگبْ صع پي ػضَ ِصغف يب وب٘ق آٔٙب صع افؼٚصٔي سٛص ٘ـتٕض اِب صع ٘غ
صٛعت ِبصٖ افؼٚصٔي سٛص عا ثب ليّت ػيبص ػغضٗ ِي وٕٕض .ثٕبثغايٓ تٛصيٗ ثٕضٖ ػضَ ِصغف أٛاع ٔبٔٛژي ٌِٛ ٚتي ژي
اؿت  ٚژي ِيىغٚؿيٍيؾ عا ٔيؼ صع صٛعت ٌؼ َٚثبيض اػ ِٕبثغ ِؼتجغ  ٚثب صأـتٓ ِمضاع آةِ ،يىغٚؿيٍيؾ  ٚاطالع اػ
ٔٛع فٛق عٚاْ وٕٕضٖ آْ تٙيٗ ّٔبيٕض ِ ٚطّئٓ كٔٛض وٗ ثجبي ِيىغٚؿيٍيؾ اػ ِبصٖ صيگغي اؿتفبصٖ ٔلضٖ ثبكض.
ثٙغدبي ژي ِيىغٚؿيٍيؾ ِٛجٛص صع ثبػاع ثغاي صؿتيبثي ثٗ صٚاَ ِٕبؿت يب ِمبِٚت ؿبيلي وبفي ثبيض ثٗ ِيؼاْ
10صعصض ٚػْ ؿيّبْ يب ثيلتغ اػ آْ ثىبع عٚص.

بب احترام
محسه تديه
مسئىل كميتً اوتشبرات اوجمه بته ايران
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