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شیًٌ وبمٍ اجرایی مسببقٍ سبخت بته سبزٌ ای

مقذمٍ:
گؼتشؽ چـوگیش اػتفبدُ اص ثتي ٍ وبسثشد سٍص افضٍى آى دس پشٍطُ ّبی ػوشاًی ،ایجبة هی وٌذ وِ دػت اًذس وبساى صٌؼت
ثتي اػن اص ٍاحذ ّبی تَلیذ وٌٌذُ ثتي اهبدُ ،لغؼبت ٍ فش آٍسدُ ّبی ثتٌی  ،ػیوبى ،افضٍدًی ٍ ػٌگذاًًِ ،ؼجت ثِ تَػؼِ داًؾ
ٍ هْبست خَد دس تَلیذاًَاع ثتي الذ ام ًوبیٌذ .ایي هؼبثمِ دس جْت افضایؾ تَاًبیی ایي هشاوض دس پبػخگَیی ثِ ًیبص پشٍطُ
ّبی ػوشاًی ٍدس ساػتبی اّذاف ػبصهبى هلی اػتبًذاسد ایشاى وِ ّوبًبافضایؾ ویفیت ثَدُ ،عشاحی ؿذُ اػت .هشاوض ٍ دػت
اًذس وبساى صٌؼت ثتي وِ داسای هذیشاى وٌتشل ویفیت ّؼتٌذ هخبعجیي ایي آییي ًبهِ هی ثبؿٌذ.
اَذاف:
اّذاف ثشگضاسی ایي هؼبثمِ ػجبست اػت اص :
 اؿبػِ ٍ تشٍج فشٌّگ اػتبًذاسد ایجبد ثؼتش هٌبػت ثشای پظٍّؾ ّبی هَسد ًیبص دس صٌؼت ثتي ؿٌبخت ثْتش هیضاى تبثیش اجضائ هختلف تـىیل دٌّذُ ثتي استمب تَاًبیی دػت اًذس وبساى صٌؼت ثتي اػن اص ٍاحذ ّبی تَلیذ وٌٌذُ ثتي آهبدُ  ،لغؼبت ٍفشآٍسدُ ّبی ثتٌی  ،ػیوبى  ،افزٍدًی ٍ ػٌگذاًِ دس تَلیذ ثتي ّبی ثب سدُ همبٍهتی ثبالتش اص حذ هتذاٍل ٍ هؼوَل
 آؿٌبیی ٍ هْبست ثیـتش هذیشاى وٌتشل ویفیت دس اسائِ عشح اختالط ثتي ثب همبٍهت ثبال ٍ ػیوبى هحذٍد -اًتمبل تجشثیبت ٍ اس تمب ػغح داًؾ فٌی دػت اًذس وبساى صٌؼت ثتي
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صش فِ جَیی دس هیضاى ػیوبى هصشفی دس ساػتبی افضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ وبّؾ هصشف اًشطی ٍ

ّوچٌیي وبّؾ تَلیذ آالیٌذُ ّبی هحیظ صیؼت
 ایجبد اًگیضُ دس جْت تالؽ ثیـتش ثشای تَلیذ ثتي ثب ویفیت ثبال تالؽ دس جْت افضایؾ دٍام ثتي ٍ ثِ دًجبل آى افضایؾ ػوش هفیذ ػبختوبًْبشیًٌ برگساری مسببقبت:
 –1قًاویه مسببقٍ
 ّش تین حذالل ً2فش ٍ حذ اوثش ً 3فش ػضَ هی ثبؿذ . ّش ؿخصی تٌْب هی تَاًذ دس یه تین ػضَیت داؿتِ ثبؿذ . فشم ثجت ًبم ٍ ؿیَُ ًبهِ هؼبثمبت سا اص دفتش داًـجَیی آلبی تپبن تْیِ ؿَد. )2مصبلح:
هصبلح چؼجبًذُ هصشفی ثشای ػبخت ًوًَِ هىؼجی ػیوبى پشتلٌذ تیپ  1هی ثبؿذ.وبسثشد اپَوؼی،پلیوش،چؼت ٍ ّش چیض هـبثِ هجبص ًوی ثبؿذ.وبسثشد ّش ًَع الیبف دس هؼلح وشدى ثتي هجبص ًوی ثبؿذ. ّش هىؼت ثبیذ ثِ ػٌَاى یه ٍاحذ تلمی ؿَد ٍ ًوی تَاى اص لغؼِ ّبی وَچىتش اص لغؼِ ّبی وَچىتش چؼجیذُ ثْن اػتفبدًُوَدّ .وچٌیي ًوًَِ هىؼت ثتٌی ًوی تَاًذ اص یه هىؼت ثتٌی هتجبًغ ثضسگتش ثشیذُ ٍ یب ػبییذُ ؿَد.
ّیچ هىؼجی ًجبیذ تَ خبلی ثَدُ ٍ یب اص هصبلح دیگش پش ؿذُ ثبؿذ ،ثلىِ ثبیذ تشویجی ّوگَى دس ػشاػش ػبختبس خَد داؿتِثبؿذٍ ّش دٍ هىؼت اسائِ ؿذُ ثبیذ اص یه هخلَط ػبختِ ؿذُ تـىیل ؿذُ ثبؿٌذ.
اسائِ عشح اختالط ًوًَِ ثتي (همبدیش هصبلح هصشفی) الضاهی اػت .-اػتفبدُ اص هَاد افضٍدًی ّبی غیش هجبص ٍ فَالد ٍ وشثي ثِ ّش صَست هوٌَع اػت .
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 الضاهبً ػبخت ثتي دٍ ّفتِ لجل اص هؼبثمِ دس هحل آصهبیـگبُ داًـىذُ ػوب ػیبّىل اًجبم هی گشدد ضوٌبً هصبلح ػبختًوًَِ تَػظ داًـىذُ ثِ تین ّبی ؿشوت وٌٌذُ تحَیل هی گشدد
 -3مشخصبت ومًوٍ مکعب بتىی:
هتَػظ اثؼبد ًوًَِ هىؼجی ثبیذ  150*150*150هیلیوتش ٍ ّوچٌیي ًجبیذ خبسج اص هحذٍدُ 1-،+هیلیوتش ثبؿذ. ّش تین ثبیذ دٍ ًوًَِ هىؼجی اسائِ دّذّ .شدٍ ًوًَِ تحت آصهبیؾ فـبسی لشاس هی گیشد. دٍ ًوًَِ هىؼجی ثبیذ ؿشایظ اثؼبدی ٍ ٍصًی روش ؿذُ دس ثخؾ ّذف ٍ اًذاصُ ّب ( هـخصبت ثخؾ 4تب )2سا داؿتِ ثبؿذ. جبثجبیی ٍ تغییش ًوًَِ ّبی هىؼجی پغ اص تحَیل ثِ وویتِ ثش گضاسی هؼبثمِ هجبص ًوی ثبؿذ. -4بررسی صالحیت ي آزمبیش ومًوٍ َب:
ّشدٍ ًوًَِ تحت ًیشٍی فـبسی لشاس گشفتِ ٍ همبٍهت اى هغبثك ثب سٍؽ روش ؿذُ دس اػتبًذاسد

 ASTM Cتؼییي هی

گشدد ٍ ثشای هحبػجِ جشم هیبًگیي اص جشم دٍ ًوًَِ اسائِ ؿذُ اػتفبدُ هی ؿَد.

دس فشهَل فَق σ cثِ ػٌَاى تٌؾ هیبًگیي ثشاثش ثبس ًْبیی ٍاسد ثش دٍ هىؼت تمؼین ثش هؼبحتی هؼبدل  150*150هیلیوتش هیثبؿذ وِ ثش اػبع هگب پبػىبل هحبػجِ هی ؿَد.
  σ c σcثِ تشتیت همبٍهت فـبسی دٍ ًوًَِ هی ثبؿٌذ.mثشاثش جشم هیبًگیي دٍ ًوًَِ هی ثبؿذ وِ ثش اػبع گشم اًذاصُ گیشی هی ؿَد.ستجِ ثشتش اص آى تیوی اػت وِ ًضدیىتش اهتیبص ًْبییشا ثِ ػذد  100ثذػت آٍسد.-دس صَستی وِ اهتیبص ًْبیی دٍ تین ثب ّن ثشاثش ثبؿذ ،ون تش ثَدى همذاس

ثشًذُ ًْبیی سا تؼییي خَاّذ وشد.
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تین ّبی ثشتش داٍسی ًْبیی اًتخبة هی ؿًَذ وِ پغ اص ثشسػی ّبی الصم ،ثشًذُ ّبی ًْبیی اػالم خَاٌّذ ؿذ.ثِ تین ّبی ثشتش لَح تمذیش ٍ جَایض تمذین خَاّذ ؿذ . -6دايری
 تصوین ًْبیی دس خصَف سػبیت همشسات ٍضغ ؿذُ تَػظ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ چگًَگی هجبصات هتخلفیي تَػظ ّیئتداٍساى اتخبر هی گشدد.
تصوین ّیئت داٍساى ًظش ًْبیی ثَدُ ٍ تغییشی دس آى ایجبدًخَاّذ ؿذ.هؼیبس هؼبثمِ دس سٍص همشس ثبالتشیي همبٍهت فـبسی ؿشوت وٌٌذگبى اػت.د سصَست هـبّذُ دٍ ًوًَِ ثب همبٍهت ثشاثش ًوًَِ ثب ٍصى ووتش ثشًذُ اػت .ًوًَِ ّب لجل اص آصهبیؾ تَػظ داٍساى (وبسؿٌبػبى) وٌتشل هی گشدد.ًصت ثشچؼت سٍی ًوًَِ الضاهی اػت .اثؼبدثش چؼت  ٍ 5*5ؿبهل ًبم ًٍبم خبًَادگی ػشپشػت ٍ ًبم تین ٍ تبسیخ هی ثبؿذ. -7ثبت وبم
ثجت اص تبسیخ  96/9/1لغبیت  96/9/8دس دفتش هذیش داًـجَیی داًـىذُ(آلبی تپبن) ثب پش ًوَدى فشم ثجت ًبم اًجبم هی ؿَد.
ثؼذ اص اتوبم تبسیخ ثجت ًبم ّیچگًَِ تغییشی دس لیؼت اهىبى پزیش ًخَاّذ ثَد.
 -8زمبن ومًوٍ گیری
تین ّبی ؿشوت وٌٌذُ دس سٍص ػِ ؿٌجِ 14آرس اص ػبػت  9صجح الی  12ظْش دس حضَس ًبظشیي ٍ وویتِ ػلوی هؼبثمبت ثب
اػتفبدُ اص هصبلح آهبدُ ؿذُ اص عشف هؼئَلیي هؼبثمِ آهبدُ ؿذُ اػت ،الذام ثِ ػبخت ًوًَِ هی وٌٌذ.
 -9زمبن برگساری مسببقٍ ي اختتبمیٍ
جْت تؼت همبٍهت ًوًَِ  14سٍصُ  ،دس سٍص 28آرس ػبػت 10صجح دس حضَس دٍاساى ٍ ًبظشیي هحتشم هؼبثمبت الذام ثِ
تؼت ًوًَِ ّب هی ؿَد
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بخش َبی مختلف مسببقٍ:
 .１کبرگبٌ آمًزشی یه جلؼِ وبسگبُ آهَصؿی ثشای ثیبى اّویت هَضَع ٍ اسایِ ساّىبسّب ٍ آهَصؽ سًٍذ عشاحی
تَػظ هذسػبى هشثَعِ ثشگضاس گشدیذ.
 .２کمیتٍ بروبمٍ ریسی ٍظیفِ ایي وویتِ ثشًبهِ سیضی وبهل ثشای ثشگضاسی هؼبثمِ اػن اص وبسگبُ آهَصؿی ،وشوؼیَى
عشح ّب ٍ ایذُ ّب ،تْیِ تذاسوبت هؼبثمِ ،تْیِ پَػتش ٍ ؿیَُ ًبهِ ،هؼشفی داٍساى ٍ وویتِ اجشایی ،ثجت ًبم گشٍُ ّبی
ؿشوت وٌٌذُ ،ثشًبهِ صهبى ثٌذی هؼبثمِ ،دػَت اص هْوبًبى ،ثشًبهِ افتتبحیِ ٍ اختتبهیِ هؼبثمِ .اػضبی وویتِ هْذی
ّبتف ،هْذیِ دلـبد
 .３کمیتٍ علمی :هٌْذع هحوذصبدق پبؿبیی-هٌْذع اهیي ؿبلالًی-هٌْذع ّبدی سّپیوب-هٌْذع هْذیِ دلـبد
 .４رئیس کمیتٍ علمی ي مسئًل برگساری:هٌْذع اهیي ؿبلالًی
 .５کمیتٍ دايران ، :دوتش حویذ ًیىَیِ -دوتش ایوبى هحوذ پَس ًیه ثیي -هٌْذع اهیي ؿبلالًی-هٌْذع هحوذ
صبدق پبؿبیی
 .６کمیتٍ مبلی :احؼبى ثبلشی
 .７تذارکبت :حؼیي پَسًبظشی
 .８کمیتٍ ريابط عمًمی ي فرَىگی ٍ ثبت وبم:اػوبػیل تپبن
 .９مسئًل ببشگبٌ ي مذیر داخلی :یضداى وشیوی
.１０

دبیر اجرایی :هٌْذع هحوذ صبدق پبؿبیی –

.１１

عًامل اجرایی :هٌْذع هحوذ صبدق پبؿبیی -ػجبد صفبئی

.１２

رئیس مسببقٍ :دوتش هْذی ّبتف

جًایس مسببقٍ
تین اٍل چْبسصذ ّضاس تَهبى
تین دٍم ػیصذ ّضاس تَهبى
تین ػَم دٍیؼت ّضاس تَهبى

