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 استاندارد نفوذ آزمایش اجرای روش کامل شرح

 

ٍ ًوًَِ گیطی اظذبن ّب  (Standard Penetration Test) ضٍـ اؾتبًساضز آظهبیف ثطای آظهبیف ًفَش 

ًوًَِ گیط زٍ وفِ ای( ایي ضٍـ آظهبیف عطظ پیكطٍی ًوًَِ گیط لَلِ ای زٍ وفِ ای، ثطای )ثب لَلِ قىبفساض 

ٍ اًساظُ گیطی همبٍهت ذبن زض همبثل ًفَش ًوًَِ گیط، ضا قطح هی زّس ٍ ثسؾت آٍضزى ًوًَِ ذبن هؼطف 

  .قٌبذتِ قسُ اؾت  (SPT)ثغَض ولی ثؼٌَاى آظهبیف ًفَش اؾتبًساضز 

ایي اؾتبًساضز توبم هَاضز ایوٌی هطثَط ثِ وبضثطز آًطا ثیبى ًوی وٌس، زض هؿئَلیت اؾتفبزُ وٌٌسُ اظ ایي 

ی تٌسضؾتی ٍ ایوٌی هٌبؾت ضا تْیِ ًوبیس ٍ لجل اظ اؾتفبزُ لبثلیت اجطایی اؾتبًساضز اؾت تب زؾتَض الؼول ّب

 اؾتبًساضز ثؼٌَاى پًَس –همبزیط ثیبى قسُ ثطحؿت ٍاحسّبی ایٌچ  .هحسٍزیت ّبی تؼسیلی ضا هكرص ًوبیس

 .هی قَز گطفتِ ًظط زض

 تَصیف اصغالحبت ٍیػُ زض ایي اؾتبًساضز:

 SPT  اضز، اصغالحی وِ ثب آى هؼوَالً هٌْسؾیي ثِ ایي ضٍـ هطاجؼِ هی اذتصبض ثطای آظهبیف ًفَش اؾتبًس

 ًوبیٌس. 

 هیلِ ثِ چىف اًطغی آى ثَؾیلِ ٍ ًوبیس هی ثطذَضز چىف ثب وِ وَة ٍظًِ هجوَػِ اظ لؿوت آى –ؾٌساى 

 . یبثس هی اًتمبل حفبضی ّبی

زٍض تبزٍض آًطا عٌبثی  هتصسی ِو عٌبة – لطلطُ ثبالثطی، ؾیؿتن زض ؛ گطزاى اؾتَاًِ چطخ –لٌگطگیط )لطلطُ( 

 هی پیچس تب ثب ؾفت ٍ قل وطزى عٌبة اعطاف اؾتَاًِ، چىف ضا ثبال ثطزُ ٍ پبییي اًساظز. 
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هیلِ ّب زض ٌّگبم حفبضی گوبًِ جْت اًتمبل ًیطٍ ٍ پیچف ثِ هتِ حفبضی، اؾتفبزُ هی  -هیلِ ّبی حفبضی 

 قًَس. 

 ؾٌساى ٍ ّطًَع ؾیؿتن ؾمَط چىف.  چىف، ایتّس هیلِ چىف، قبهل ای ٍؾیلِ –هجوَػِ ٍظًِ وَة 

 هی( ویلَگطم 5/66+0) پًَس 041+2 ظى ضطثِ ٍظًِ قبهل وِ وَة ٍظًِ هجوَػِ اظ لؿوت آى –چىف 

 . آٍضز فطاّن ضا ًٍفَش گیطی ًوًَِ اًجبم اًطغی تب قَز هی اًساذتِ پبییي ٍ ثطزُ ثبال پی زض پی وِ ثبقس

ة وِ هتصسی ثَؾیلِ آى ثبال ضفتي ٍ پبییي افتبزى وَ ٍظى ِهجوَػ اظ لؿوت آى –ؾیؿتن ؾمَط چىف 

 چىف ضا اًجبم هی زّس تب ضطثِ ایجبز قَز. 

 لطاض اؾتفبزُ هَضز چىف ؾمَط ّسایت زض وِ وَة ٍظًِ هجوَػِ اظ لؿوت آى –هیلِ ّسایت ؾمَط چىف 

 . گیطز هی

ّب زض فَتگعاضـ  ضطثِ  تثطحؿ N همساض –قوبضـ ضطة، هؼطف همبٍهت ذبن زض همبثل ًفَش  -Nهمساض 

تب  6هی قَز ٍ ثطاثط ثب هجوَع تؼساز ضطثِ ّبی هَضز ًیبظ هی ثبقس تب ًوًَِ گیط ضا زضػوك هطثَعِ زض فبصلِ 

 هیلیوتط( فطٍ ثطز.  451تب  051ایٌچ ) 08

N-  هیلیوتط( ًفَش ًوًَِ گیط هی ثبقس. 051ایٌچ ) 6تؼساز ضطثِ ّبی ثسقت آهسُ زض فَاصل ّط 

 ؾمَط تب هتصسی عٌبة قسى ون قطٍع زض لطلطُ ٍ عٌبة ثیي ول توبؼ  ظاٍیِ –ُ ّبی عٌبة تؼساز زٍض

 (وٌیس ضاًگبُ 0 قىل) 661 ثط تمؿین چىف

 حفبضی ّبی هیلِ . وٌٌس هی ٍصل گیط ًوًَِ ثِ ضا وَة ٍظًِ هجوَػِ ّبییىِ هیلِ –هیلِ ّبی ًوًَِ گیطی 

 . سگیطً هی لطاض اؾتفبزُ هَضز هٌظَض ایي ثطای اغلت
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 اّویت ٍ وبضثطز :

ایي ضٍـ آظهبیف ًوًَِ ای ضا، ثوٌظَض قٌبؾبیی ٍآظهبیكْبی اظهبیكگبّی هٌبؾت هطثَط ثِ ذبن فطاّن 

ًوَزُ ٍ ًوًَِ ای هٌبؾت ضا وِ هوىي اؾت زض اثط ًوًَِ گیطی تغییط قىل ثطقی ظیبز زؾترَضزگی زض آى 

زُ ای زض پطٍغُ ّبی اوتكبفی غیَتىٌیىی هَجت گطزز، ضا فطاّن هی آٍضز. ایي ضٍـ آظهبیف ثغَض گؿتط

 ضطثِ  قوبضـ وِ ٍؾیؼی، یبفتِ اًتكبض ّبی ضاثغِ ٍ ظیبزی هحلی ّبی ضاثغِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز. 

SPT  یب همساضN  .ٍضفتبض هٌْسؾی وبضّبی ذبوی ٍ پی ّب ضا هطتجظ هی ؾبظز، هَجَز هی ثبقس 

 زؾتگبّْب 

زضظهبى ًوًَِ گیطی حفطُ غیط ضیعقی تویع هٌبؾجی ضا لجل اظ  وِ بضی،حف ٍؾیلِ ّطًَع –تجْیعات حفبضی 

جبی گیطی ًوًَِ گیط فطاّن آٍضز ٍاًجبم آظهبیف ًفَش ضا ضٍی ذبن زؾت ًرَضزُ تضویي ًوبیس لبثل لجَل 

 . ثبقٌس هی هٌبؾت ؾغح ظیط قطایظ اظ ثؼضی زض گوبًِ حفبضی ثطای ظیط، ثكطح تجْیعات لغؼبت هی ثبقس. 

 ایٌچ 2/2 اظ ثیكتط ٍ( هتط هیلی 062) ایٌچ 6/5 اظ ووتط لغط ثب –  الضٍة، ذطز وٌٌسُ ٍ چطذٌسُ هتِ ّبی

 تَاًس هی ضٍ پیف لَلِ ثب حفبضی یب ضیعقی غیط حفطُ زٍضاًی حفبضی ّبی ضٍـ ثب اضتجبط زض( هیلیوتط 56)

پبییٌی هجبظ ًیؿت،  ترلیِ بث ّبی هتِ ظیطیي، ذبن زؾترَضزگی پطّیعاظ هٌظَض ثِ . گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز

 فمظ هتِ ّبی ترلیِ وٌبضی هجبظ هی ثبقس. 

( هتط هیلی 56) ایٌچ 2/2 اظ ثیكتط ٍ( هتط هیلی 062) ایٌچ 5/6 اظ ووتط لغط ثب – غلته –هتِ ّبی هرطٍط 

 حفبضی هبیغ ترلیِ ّطگبُ ضٍ پیف لَلِ ثب حفبضی یب ضیعقی غیط حفطُ زٍضاًی حفبضی ّبی ضٍـ ثب اضتجبط زض

 قس، هی تَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز. ثب هبیل
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 حفبضی زض اؾت هوىي هطوعی تیغِ هجوَػِ ثسٍى یب هجوَػِ ثب –هتِ ّبی پطزُ زاض هوتس تٌِ تَذبلی 

 ٍ( هتط هیلی 062) ایٌچ 5/6 اظ ووتط ثبیس تَذبلی تٌِ ّبی هتِ زاذلی لغط . گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز گوبًِ

 ط( ثبقس. هت هیلی 56) ایٌچ 2/2 اظ ثعضگتط

 2/2هیلی هتط( ٍثعضوتط اظ 062ایٌچ )5/6ثب لغط ووتط اظ -هتِ ّبی زؾتی ٍؾغلی، پطزُ زاض هوتس، یه پبضچِ

هیلی هتط(، اگط زض اثٌبی ًوًَِ گیطی ذبن زض اعطاف گوبًِ ضٍی ًوًَِ گیط یب هیلِ ّبی ًوًَِ  56ایٌچ )

 . گیطی فطٍ ًطیعز، هی تَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز

 تب گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز ثبیس آة جت زضظ ثب فَالزی حفبضی ّبی هیلِ – گیطی ًوًَِ ّبی هیلِ  -5-2

 (ایٌطؾی هوبى) ؾرتی ثبیس گیطی ًوًَِ هیلِ . ًوبیس ٍصل وَة ٍظًِ هجوَػِ ثِ ای وفِ زٍ گیط ًوًَِ

هیلی هتط(  2/40یٌچ )ا   ذبضجیثبقس )هیلِ ای فَالزی وِ لغط « A» هَاظی زیَاض هیلِ اظ ثیكتط  یب هؿبٍی

 . زاضز( هتط هیلی5/28) ٍ لغط زاذلی 

پػٍّف اذیط ٍآظهبیف همبیؿِ ای ًكبى هی زّس وِ هیلِ ًوًَِ هَضز اؾتفبزُ ثب ؾرتی حــسٍز  -0تَجِ 

هتط( هؼوَالً اثط جعیی ثط  61فَت ) 011تب اػوبق حسالل « N»ثب هیلِ اًساظُ « A»تغییطات اظ هیلِ اًساظُ 

 زاضز.  Nزیط همب

 ٍ ثبقس ؾرت فَالز اظ ثبیس پیكطٍ پبقٌِ . قَز ؾبذتِ هكرص اثؼبز ثب ثبیس گیط ًوًَِ –ًوًَِ گیط زٍ وفِ ای

 زض ّب هْطُ اظ اؾتفبزُ . قَز جبیگعیي یب تؼویط ثبیس قَز هی ذبضج عجیؼی قىل اظ یب زاض زاًساًِ ٌّگبهیىِ

 گعاضـ زض ثبیس  اهب اگط هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز، ثبقس هی هجبظ( هتط هیلی 65) ایٌچ  ثبثت زاذلی لغط ایجبز

 گعاضـ زض ثبیس گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز اگط اهب اؾت هجبظ ًوًَِ ًگْساضی ؾجس اظ اؾتفبزُ . قَز شوط ًفَش

 . قَز شوط ًفَش
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س وِ ٍلتیىِ هْطُ ّب هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز ّن تئَضی ٍّن اعالػبت آظهبیف ًكبى هی زّ -2تَجِ 

 زضصس افعایف یبثس.  61تب  01هوىي اؾت ثیي  Nهمساض 

 هجوَػِ ٍظًِ وَة :

 تَپط صلت فلعی تَزُ ٍ ٍظى( ویلَگطم 5/66 0) پًَس0412 زاضای ثبیس چىف –چىف ٍ ؾٌساى 

 حبصل توبؼ فَالز ثب فَالز قَز هی ضّب وِ ٌّگبهی ٍ ًوبیس ثطذَضز ؾٌساى ثِ ثبیس چىف . ثبقس

 چىف چىف ثطای هؿیط ؾبذتي ؾمَط آظاز ثبیس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز.  ؾمَط ایتّس هیلِ یه . ًوبیس

 ثسٍى ثبالثطی فَق ظطفیت( هتط هیلی 011) ایٌچ 4 حسالل ثبیس عٌبة ٍ لطلطُ ضٍـ ثب اؾتفبزُ هَضز ّبی

  .قَز هی تكَیك زضًٍی ؾٌساى یه ثب چىف هجوَػِ یه اظ اؾتفبزُ ایوٌی، زالیل ثِ . ثبقس زاضا هبًؼی

پیكٌْبز هی قَز وِ هیلِ ّسایت ؾمَط چىف ػالهت گصاضی زایوی قَز تب هتصسی یب ثبظضؼ ضا  -6تَجِ 

 لبزض ثِ لضبٍت اضتفبع ؾمَط چىف ثٌوبیس. 

 هی عٌبثی لطلطُ لغعقی، اتَهبتیه، ًیوِ ٍ اتَهبتیه چىف ؾمَط ّبی ؾیؿتن –ؾیؿتن ؾمَط چىف 

ثبال ثط ٌّگبم زٍثبضُ ثىبض اًساذتي ٍ ثلٌس وطزى چىف  زؾتگبُ ِایٌى ثط هكطٍط گیطز لطاض اؾتفبزُ هَضز تَاًس

 ثبػث ًفَش ًوًَِ گیط ًگطزز. 

 آة ؾغح گیطی اًساظُ ٍؾبیل ٍ اعالػبت ّبی ٍضلِ ًوًَِ، ظطٍف ّب، ثطچؿت هبًٌس لَاظهی –تجْیعات فطػی 

   ثبیس تْیِ قَز.  ASTM اؾتبًساضزّبی ؾبیط ٍ پطٍغُ همطضات ثب هغبثك ظهیٌی ظیط

 ضٍـ حفــبضی

فَاصل آظهبیف  ٍ ًمبط گوبًِ ظًی ثبیس عَضی پیف ضٍز تب ًوًَِ گیطی هتٌبٍة یب هوتس ضا هوىي ؾبظز. 

ًوًَِ، فَاصل اًتربة قسُ زض الیِ ّبی  ثغَض هؼوَالً تَؾظ هٌْسؾیي پطٍغُ یب ظهیي قٌبؼ لیس گطزز. 

 .ثبقس هی الیِ تغییط ّط زض یگیط ًوًَِ ّبی هىبى ٍ  هتط( یب ووتط5/1فَت ) 5ّوگي جْت آظهبیف 
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ّط ضٍـ حفبضی وِ حفطُ پبیساض ٍ تویع هٌبؾجی ضا لجل اظ زذَل ًوًَِ گیط فطاّن آٍضز ٍ هغویي ؾبظز وِ 

 اظ ّطیه اؾت قسُ ثبثت آظهبیف ًفَش ٍالؼبً ضٍی ذبن زؾت ًرَضزُ اًجبم هی قَز لبثل لجَل هی ثبقس. 

 اؾتفبزُ هَضز ضٍـ اًتربة ٌّگبم ل لجَل هی ثبقس. ی ثؼضی اظ قطایظ ظیط ؾغح لبثثطا ظیط ّبی ضٍـ

 .پیف ثیٌی قسُ ظیط ؾغح ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز قطایظ حفبضی

 

 ضٍـ حفبضی زٍضاًی حفطُ غیط ضیعقی -1

 ضٍـ اگط تٌِ تَذبلی پطزُ زاض هوتس -2

 ضٍـ گوبًِ ظًی قؿتكَیی -3

 ضٍـ هتِ تَپط پطزُ زاض هوتس  -4

 

ثیطٍى ضیرتي ثب فكبض اظ  ضًٍس اظ ضٍـ ّبی حفبضی، گوبًِ ّبی غیط لبثل لجَلی ضا هَجت هی گطزًس. ثؼضی 

ٍؾظ ًوًَِ گیط لَلِ ای ثبظ ٍؾپؽ ًوًَِ گطفتي ٌّگبهیىِ ثِ ػوك هَضز ًظط ضؾیسُ قَز هجبظ ًوی 

ٌسُ فَلبًی زض الیِ هوتس، ثطای گوبًِ ظًی ظیط ؾغح آة یب ظیط ثؿتط هحسٍز وٌ ای ثطُ تَپط اگط ضٍـ ثبقس. 

 ًوًَِ اظ لجل غیط چؿجٌسُ هحسٍز قسُ ای وِ تحت فكبض آضتعیي هی ثبقس، ًجبیس هَضز اؾتفبزُ لطاضگیطز. 

گوبًِ ظًی ثب هتِ ّبی ترلیِ پبییٌی هجبظ ًوی  ثطزُ پیف گیطی ًوًَِ ؾغح تَاًسظیط ًوی لَلِ گیطی

، هجبظ ًوی SPT ق ًوًَِ گیط لجلی یب ًوًَِ گیطوبًِ جْت فمظ ًوًَِ گیطی ثب الحبگ پیكطٍی  ثطای ثبقس. 

زاذل گوبًِ یب  حفبضی هبیغ ؾغح گیطی، ًٍوًَِ حفبضی ّبی هیلِ  زض توبم هست حفبضی، ثطزاقت .ثبقس

 .اگطّبی تٌِ تَذبلی ثبیس ًعزیه یب ثبالی ؾغح آة ظیط ظهیٌی زض هحل ًگِ زاقتِ قَز
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 ًوًَِ گیطی ٍ ضٍـ آظهبیف

ًی ثِ ؾغح ًوًَِ گیطی هَضز ًظط ضؾیس ٍ تطاقِ ّبی اضبفی ثطزاقتِ قس، ثب تطتیت ثؼس اظ ایٌىِ گوبًِ ظ

 : ػولیبت ظیط ثطای آظهبیف آهبزُ ًوبییس

 ًگصاضیس ًوًَِ گیط زٍ وفِ ای ضا ثِ هیلِ ّبی ًوًَِ گیطی ٍصل ًوبییس ٍ ثساذل گوبًِ پبییي ثجطیس.      -1

  .ضٍی ذبن هَضز ًوًَِ گیطی ثیفتس گیط ًوًَِ

 

چىف ضا زض ثبال لطاض زّیس ٍؾٌساى ضا ثِ ؾط هیلِ ّبی ًوًَِ گیطی ٍصل ًوبییس ایي ػول هیتَاًس،      -2

  .لجل اظ ایٌىِ هیلِ ّبی ًوًَِ گیطی ٍ ًوًَِ گیط ثساذل گوبًِ پبییي ضًٍس، اًجبم قَز

 

ضطثِ ای ًكبًٌسُ  ٍظى هطزُ ًوًَِ گیط، هیلِ ّب، ؾٌساى ٍ ٍظًِ وَة ضا ضٍی تِ گوبًِ لطاضزّیس ٍ     -3

اػوبل ًوبییس. اگط تطاقِ ّبی اضبفی زض تِ گوبًِ هَجَز اؾت، ًوًَِ گیط ٍلَلِ ّبی ًوًَِ گیطی ضا اظ گوبًِ 

  .ثیطٍى آٍضیس ٍ تطاقِ ّب ضا ثیطٍى ثیبٍضیس

 

هتط( افعایف ػالهت گصاضی  15/0ایٌچی ) 6هیلِ ّبی حفبضی ضا زض ؾِ افعایف هتَالی      -4

هتط( افعایف ثِ آؾبًی  15/0) ایٌچ 6 ّط ثطای چىف ضطثِ اثط زض گیط ًوًَِ ضفتي جلَ یىِثغَض ًوبییس. 

  .لبثل هكبّسُ ثبقس

 

ویلَگطم( ثىَثیس ٍ تؼساز ضطثِ ّبی اػوبل قسُ زض ّط  05/63پًَسی  140ًوًَِ گیط ضا ثب ضطثِ ّبی چىف 

 :ز ظیط اتفبق ثیفتسهتط( ضا قوبضـ ًوبییس تب ایٌىِ یىی اظ هَاض 15/0ایٌچ ) 6افعایف 
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  .هتط( اػوبل قسُ ثبقس 15/0ایٌچ ) 6ضطثِ زض عَل ّطیه اظ ؾِ افعایف  50جوؼبً  -1

  .ضطثِ اػوبل قسُ ثبقس 100جوؼبً  -2

  .ضطثِ هتَالی چىف ّیچ پیف ضٍی لبثل ضٍیت ًجبقس 10زض اثٌبی اػوبل  -3

ٍیساز قوبضُ هتط( وبهل پیف ثطزُ هی قَز ثسٍى هحسٍز وطزى ض 45/0ایٌچ ) 18ًوًَِ گیط  -4

  .ضطثبت قطح زازُ قسُ اؾت

  

 ایٌچ 6 وَثیسى هتط( یب وؿطی اظ آى ضا یبززاقت ًوبییس. 05/1ایٌچ ) 6تؼساز ضطثبت هَضز ًیبظ زض اًجبم ًفَش 

 6 ؾَهیي ٍ زٍهیي ثطای ًیبظ هَضز ضطثبت تؼساز هجوَع ثؼٌَاى ًكبًٌسُ پیكطٍ هحؿَة هی گطزز.  ًرؿتیي

 اظ ووتط اؾت، گطزیسُ هجبظ گیط ًوًَِ اگط ًبهیسُ هی قَز.  N همساض یب اؾتبًساضز ًفَش همبٍهت ًفَش، ایٌچ

ّط افعایف جعیی ثبیس زض  زض ٍ وبهل ایٌچ 6 افعایف ّط زض ضطثبت تؼساز وٌس، ًفَش( هتط 45/1) ایٌچ 08

 حفبضی ّبی هیلِ ٍظى یب حفبضی ّبی هیلِ اؾتبتیه ٍظى اثط زض گیط ًوًَِ اگط گعاضـ گوبًِ یبززاقت قَز. 

 . قَز یبززاقت گوبًِ گعاضـ زض ثبیس اعالػبت ایي . ضٍز فطٍ گوبًِ تِ ظیط ثِ چىف اؾتبتیه ٍظى ثؼالٍُ

 ویلَگطم( ثبیس ثب اؾتفبزُ یىی اظ زٍ ضٍـ ظیط اًجبم قَز.  5/66پًَسی ) 041ثبال ثطزى ٍ اًساذتي چىف 

 5/66پًَسی )041تَهبتیه وِ چىف ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ؾمَط چىف لغعًسُ اتَهبتیه یب ًیوِ ا -0

 هتط( ثسٍى هبًغ ؾمَط وٌس.  76/1 25ایٌچ )هیلی هتط  061ویلَگطم( ضا ثلٌس وٌیس ٍ ثگصاضیس تب 

وكیسى عٌبثی هتصل ثِ چىف ثب اؾتفبزُ اظ لطلطُ ٍلتی وِ ضٍـ عٌبة ٍ لطلطُ هَضزاؾتفبزُ لطاض هی  -2

  گیطز، ؾیؿتن ٍ ػولیبت ثبیس هغبثك ظیط اًجبم قَز:

 تب051) ایٌچ 01 تب 6 حسٍز زض لغطی زاضای ٍ ثبقس گطیؽ ٍ ضٍغي ظزگی، ظًگ اظ ػبضی اؾبؾبً ثبیس لطلطُ  

 . ثبقس( هتط هیلی 251
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هتصسی هؼوَالً ثبیس یب یب زٍض عٌبة هَضز اؾتفبزُ لطاض زّس ٍ ثؿتگی ثِ پبیبى یبفتي یب ًیبفتي عٌبة   :تَجِ

 لبثل ثغَض ثیكتط یب زٍض وِ قسُ ٍالغ لجَل هَضز ٍ زاًؿیتِ ثغَضولی . ضززا لطلطُ( زٍضثبال )زٍض( یب پبییي )

 ثبیس لطلطُ عٌبة طز. گی لطاض اؾتفبزُ هَضز آظهبیف اًجبم زض ًجبیس ٍ وٌس هی جلَگیطی ؾمَط اظ ای هالحظِ

 . قَز ًگْساضی ؾبییسگی ثسٍى ٍ تویع ذكه، ًؿجتبً ٍضؼیت زض

  

هتط( ثبال ثطزى ٍ پبییي اًساذتی تَؾظ هتصسی اػوبل  76/1ایٌچ ) 61ثطای ّط ضطثِ چىف ثبیس 

 ضطثت، اٍج هَلغ زض عٌبة زاقتي زؾت زض ثسٍى هَظٍى ثغَض ثبیس عٌبة ٍاًساذتي وكیسى ػولیبت گطزز. 

 جطا قَز. ا

 

ًوًَِ ّبی ذبن ثبظیبفتِ ضا  ًوبییس یبززاقت ضا ًوًَِ ثبظیبفت زضصس ًوًَِ گیط ضا ثِ ؾغح آٍضزُ ٍ ثبظ وٌیس. 

 ضا ًوًَِ هؼطف ّبی ثرف ثیكتط یب یه ؾپؽ اظ ًظط تطویت، ضًگ، چیٌِ ثٌسی، ٍ ٍضؼیت تكطیح وٌیس. 

اًساذتي ّط چیٌِ ثٌسی ظبّطی، زاذل ظطف ّبی )قیكِ ّبی زّبى  عجیؼی قىل اظ یب وَثیسى ثسٍى

ثت ذبن گكبز( ضعَثت ًبپصیط لبثل زضظگیطی لطاضزّیس. ّط ظطف ضا زضظ ثٌسی ًوبییس تب اظ تجریط ضعَ

 6ًوًَِ ٍتؼساز ضطثِ زض ّط افعایف  ػوك گوبًِ، قوبضُ وبض، ػٌَاى زضثطزاضًسُ ّبی ثطچؿت جلَگیطی قَز. 

ًوًَِ ّب ضا زض همبثل تغییطات ذیلی ظیبز زهب هحبفظت ًوبییس   .هتط( ثِ ظطٍف پیَؾت ًوبییس 15/0ایٌچ )

ِ ظطفی فطاّن آٍضیس ٍ هحل آًطا زض لَلِ ًوًَِ اگط تغییطاتی زض ذبن زاذل ًوًَِ گیط ٍجَز زاضز، ثطای ّط الی

 .گیط یبززاقت ًوبییس
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 گعاضـ

 : ثبقس ظیط هَاضز قبهل ثبیس ٍ قَز  اعالػبت حفبضی ثبیس زض هحل یبززاقت

 ًبم ٍهحل وبض، -1

 اؾبهی وبضوٌبى، -2

 ًَع ٍؾبذت هبقیي حفبضی، -3

 قطایظ آة ٍَّایی، -4

 تبضید ٍ ظهبى قطٍع ٍ پبیبى حفبضی، -5

 (حل )جب ٍ هرتصبت، اگط هَج ٍزٍ لبثل اجطاء ثبقسقوبضُ گوبًِ ٍ ه -6

 اضتفبع ؾغح، زض صَضت هَجَز ثَزى، -7

 ضٍـ پیكطٍی ٍ تویع وطزى گوبًِ، -8

 ضٍـ ًگْساضی گوبًِ غیط ضیعقی، -9

ػوك ؾغح آة ٍػوك حفبضی زض ظهبى وبّف لبثل تَجْی زض هبیغ حفبضی، ٍظهبى ٍ تبضید ٍلتیىِ  -10

 .لطائت اًجبم هی قَز

 ّبی،هحل تغییطات الیِ  -11

 اًساظُ لَلِ، ػوك ثرف لَلِ گصاضی قسُ گوبًِ، -12

 تجْیعات ٍ ضٍـ پیكطٍی ًوًَِ گیط، -13

 (ًَع ًوًَِ گیط ٍ عَل ٍ لغط زاذلی لَلِ )اؾتفبزُ اظ هْطُ ّب ضا یبززاقت ًوبییس -14

 اًساظُ ٍ عَل ثرف هیلِ ّبی ًوًَِ گیطی، -15

 هالحظبت -16

 

 .َز ٍثبیس قبهل هَاضز ظیط ثبقساعالػبت ثسؾت آهسُ ثطای ّط ًوًَِ زض هحل ثبیس یبززاقت ق
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 ػوك ًوًَِ ٍ اگط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ، قوبضُ ًوًَِ، -1

 تكطیح ذبن، -2

 تغییطات الیِ ّب زض زاذل ًوًَِ، -3

 ًفَش ًوًَِ گیط ٍ عَل ّبی ثبظیبفت، -4

 هتط( یب جعیی اظ ایي 15/0ایٌچ ) 6تؼساز ضطثبت زض ّط افعایف  -5

 

 زلت ٍاًحطاف

ظهبیف تؼیي ًكسُ اؾت ظیطا تطتیت زازى آظهبیكْبی زاذل ترویي هؼتجطی اظ زلت آ-زلت -1

اظ پیكٌْبزات هطثَط ثِ تؼوین    18D-02 فطػی وویتـِ آظهبیكگبّی )هحلی( ذیلی گطاى اؾت. 

  .زلت هؼتجط اؾتمجبل هیىٌس

 

ًوی تَاًس ّیچ اظْبض  ًظط ثِ ایٌىِ هصبلح هؼطف ثطای ایي ضٍـ آظهبیف ٍجَز ًساضز، -اًحطاف -2

  .صیطزاًحطافی صَضت پ

 

ٌّگبم اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ آظهبیف ًفَش ٍ هتِ ّبی هتفبٍت ثطای گوبًِ ّبی هجبٍض زض ّوبى  -3

هكبّسُ قسُ اؾت. ًظطیِ حبضط ثط پبیِ  N % یب ثیكتط زض همبزیط100تكىیالت ذبن اذتالفبت 

   N تجطثِ هحلی ًكبى هی زّس وِ ٌّگبم اؾتفبزُ اظ ّوبى زؾتگبُ ٍ هتِ زض ّوبى ذبن همبزیط

  .تجسیس قَز  %10وىي اؾت ثب ضطیت تغییطاتی زض حسٍز ه
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اؾتفبزُ اظ اثعاض هؼیَة، هبًٌس ؾٌساى آؾیت زیسُ یب ثؿیبض ؾٌگیي، لطلطُ ظًگ ظزُ، لطلطُ ثب ؾطػت  -4

ون، عٌبة ضٍغٌی، وٌِْ، یب ثبفِ ّبی ضٍغٌىبضی قسُ ثغَض ًبلص یب فكطزُ هی تَاًس ًؿجت ثِ 

  .یي ؾیؿتن ّبی زؾتگبُ حفبضی ػول وٌٌسُ ؾْین ثبقسثسؾت آهسُ ث N اذتالفبت زض همبزیط

 

ثب زؾتگبّْبی حفبضی ٍ هتصسی ّبی هرتلف، ثب اًساظُ گطفتي آى  N اذتالف ثَجَز آهسُ زض همبزیط -5

ثط پبیِ  N لؿوت اظ اًطغی چىف اًتمبل یبفتِ ثِ هیلِ ّبی حفبضی اظ ًوًَِ گیط ٍ تغجیك وطزى

زضضٍـ   N ضٍقی ثطای اًساظُ گیطی اًطغی ٍ تغجیك همساض  .همبیؿِ اًطغی ّب، هی تَاًس وبّف یبثس

  .اضائِ قسُ اؾت D4633 آظهبیف

  

 khakzad.com اظ ًمل ثِ :هٌجغ

 


