
 كشی فهضیكشی َیٕپایپ ٔ سیستى نٕنّ( استثاط تیٍ سیستى نٕنّ

دسخٗ اتقاي لرشاس  54خٙت استثاط تیٓ ِٙشٖ ِاعٛسٖ ٔیٛپایپ تا سصٖٚ ِماتً، الصَ اعت ته اٚسیٕگ ِاعٛسٖ داخً پخ 

ٔیٛپایرپ گیشد. تٗ ػٍت ایٕىٗ اتقاالت فٍضی فالذ چٕیٓ ؽشایطی ٘غتٕذ ٌزا ِداص تٗ استثاط ِغتمیُ ِٙشٖ ِاعرٛسٖ 

تاؽیُ ٚ زتّاً تایذ اص الالِی ِإٔذ ِغرضی ٚ تثرذیٍٙا تؼٕرٛاْ ٚاعرطٗ ِٙرشٖ ٚ سصٖٚ اتقاالت عیغتّٙای فٍضی ّٔی

 ِاعٛسٖ ٔیٛپایپ ٚسصٖٚ عیغتّٙای فٍضی اعتفادٖ ّٔاییُ.

 

 ( عذو استفادِ اس أسیُگٓای يتفشق2ّ

سا دس عیغرتّٙای   ت وٗ تٛاْ ػٍّىرشد تٍٕرذ ِرذتای اعتا تٛخٗ تٗ ایٕىٗ طشازی اٚسیٕگ اتقاالت ٔیٛپایپ تٗ گٛٔٗ

گشِایؾی داسد ٌزا دس فٛست ِفمٛد ؽذْ اٚسیٕگ اتقاالت ِختٍف، ِدشی ِداص تٗ اعتفادٖ اص اٚسیٕگٙای ِؾاتٗ یرا 

 تاؽذ ٚ ِٛظف اعت اٚسیٕگ سا اص ّٔایٕذگی ؽشوت ٔیٛپایپ تٙیٗ ٚ سٚی اتقاي ٔقة ّٔایذ.ِتفشلٗ ّٔی

 يقاتم يصانح ساختًاَیْا دس ( يشاقثت اص نٕن3ّ

ؽٛد، سػایرت ٔىرات صیرش وؾی عاختّاْ، عایش ػٍّیات عاختّأی ٔیض أداَ ِیٔظش تٗ ایٕىٗ دس صِاْ اخشای ٌٌٛٗ

 اٌضاِی اعت:

اٌف ر سٚي ٌٌٛٗ ِغتمیّاً سٚی وف عاختّاْ دس زاي عاخت لشاس ٔگیشد ٚ تا لشاس دادْ واستٓ یا ِمرٛا دس صیرش  ْ ٌٌٛرٗ 

 افظت ؽٛد.اص  عیة ازتّاٌی ِس

 ٘ای ٔٛن تیض پان گشدد. وؾی اص ٚخٛد ِقاٌر ِختٍف عاختّأی اص خٍّٗ پٛوٗب ر ِغیش ٌٌٛٗ

وؾی ٚ تغت ٚ تأییذ ِٕٙذط ٔاظش، ِغیش ٌٌٛٗ ِزوٛس تا اعرتفادٖ اص ِرالت عرثه ج ر پظ اص اخشای ٘ش ِغیش ٌٌٛٗ

 پٛؽأذٖ ؽٛد تا اص  عیة ازتّاٌی ِقْٛ گشدد.

 يقاتم َٕس يستقیى خٕسشیذ ْا دس( يشاقثت اص نٕن4ّ

٘ای پٍیّشی دس صِاْ تٌٛیذ، ٔگٙذاسی، زًّ ٚ ٔمً ٚ تٙشٖ تشداسی ٔثایذ دس ِماتً ٔرٛس ِغرتمیُ طثك اعتأذاسد، ٌٌٛٗ

٘رای ٔیٛپایرپ ترا اعرتفادٖ اص یره وؾی دس فضا٘ای سٚ تاص ِسافظت اص ٌٌٛرٗخٛسؽیذ لشاس گیشٔذ. ٌزا دس ػٍّیات ٌٌٛٗ

 خٛسؽیذ ضشٚسی اعت.پٛؽؼ ػایك دس ِماتً ٔٛس 

 ( يشاقثت اص فٕو نٕنّ دس يقاتم َٕس يستقیى خٕسشیذ5

ٔثایرذ ترشای ِرذت طرٛالٔی دس ِؼرشك ٔرٛس خٛسؽریذ لرشاس گیرشد ٌرزا دس ِرٛاسد   XPE ِدشیاْ تایذ دلت ّٔایٕذ وٗ فرَٛ

 اختٕاب ٔاپزیش تایذ اص ػایك ِٕاعة دس ِماتً ٔٛس خٛسؽیذ تشای ِسافظت اص فَٛ اعتفادٖ کشد.



 ْای َصة شذِو اعًال ٔصٌ اضافی تّ نٕنّ( عذ6

وؾی ٘ای ٔقة ؽذٖ عیغتُ ٌٌٛٗتٗ ػٕٛاْ یه افً وٍی، تٗ ٘یچ ٚخٗ ِداص تٗ اػّاي ٚصْ اضافی سٚی ٌٌٛٗ

تاؽیُ. ٌزا لشاس گشفتٓ ٚصْ ؽیش  الت تٙذاؽتی، ٚصْ ؽیش٘ای افٍی ٚ فشػی ٚازذ٘ا، ٚصْ وٍىتٛس٘ا ٔیٛپایپ ّٔی

تاؽذ ٚ دس ایٓ ِٛاسد تایذ اص ففسات ٔقة ِخقٛؿ خٙت تسًّ ٚصْ عایش ٚخٗ ِداص ّٔی٘ا تٗ ٘یچ ٚ... سٚی ٌٌٛٗ

 تدٙیضات اعتفادٖ وشد.

 

 ( عذو اَتخاب يسیش افقی سٔی دیٕاس دس سیستى تٕ كاس7

وؾی تٛ واس ٔیٛپایرپ تٗ ػٕٛاْ یه افً وٍی، تٗ ٘یچ ٚخٗ ِداص تٗ أتخاب ِغیش افمی سٚی دیٛاس دس عیغتُ ٌٌٛٗ

٘ا تایذ ِغیش٘ای افمی سا دس وف طی وشدٖ ٚ دلیماً اص صیش ِٛلؼیت ؽریش  الت عراختّأی ٚاسد تاؽیُ ٌزا ٌٌّٛٗٔی

 اتقاالت ٔقة ؽذٖ دس دیٛاس وشدٔذ. 

 

( اَتخاب يسیش صحییح اص سحقك كحارب تحّ سیسحتى 8

 تٓذاشتی

وؾرری دس عررمف وررارب، ٕ٘گرراَ ٚسٚد ٌٌٛررٗ دس فررٛست ٌٌٛررٗ

ّٙای تٙذاؽتی تایرذ ِسرً ٔیٛپایپ اص عمف وارب تٗ عیغت

تماطغ دٚ دیٛاس تٗ ػٕٛاْ ِغیش ػّٛدی أتخاب گشدد چرشا ورٗ 

٘یچ ازتّاٌی تشای ٔقة ٚعرایً سفرا٘ی یرا تضییٕری دس ورٕح 

دیٛاس ٚخرٛد ٔرذاسد ٚ دس فرٛست ٔقرة ٚعرایً ِرزوٛس دس عرایش 

٘ای دفٓ ؽذٖ دس وٕح دیرٛاس ِٛلؼیتٙای دیٛاس  عیثی تٗ ٌٌٛٗ

 ؽٛد.ٚاسد ّٔی

  

 پهیًشی ٔ آتگشيكٍ استثاط تیٍ نٕنّ( 9

تاؽرذ. تٕراتشایٓ ِطاتك اعتأذاسد اتقاي ِغتمیُ ٌٌٛٗ ٔیٛپایپ تٗ خشٚخی  تگشِىٓ)دیٛاسی ٚ ایغرتادٖ  ِدراص ّٔری

ایٕچ  ٌٌٛٗ فٍضی اعتأذاسد تٗ خشٚخی  تگرشِىٓ ِتقرً ورشدٖ ٚ ٌٌٛرٗ ٔیٛپایرپ سا ترٗ  81عأتیّتش ) 7/54الصَ اعت 

٘رای خذیرذ کٕذأغریٕگ دیگرش ٔیراصی ترٗ  ّٔٛد. لاتً رکش اعرت دس فرٛست اعرتفادٖ اص پ یحأتٙای ٌٌٛٗ فٍضی ٚفً 

٘ا ایٓ ِمذاس اص ٌٌٛرٗ دس خرٛد پ ریح لرشاس دادٖ ؽرذٖ  تاؽذ صیشا دس طشازی اٌٚیٗ ایٓ پ یح اعتفادٖ اص ٌٌٛٗ فٍضی ّٔی

 اعت.



 

 ْای دفٍ َشذِ دس صيستاٌ( يشاقثت اص نٕن01ّ

٘ای پٛؽرأذٖ ٔؾرذٖ دس وؾی دس فقً عشِا ِشالثت اص ٌٌٕٛٗ٘گاَ اخشای عیغتُ ٌٌٛٗاص خٍّٗ ٚظایف ِدشی دس 

وؾری ٚ صدگی ٚ تشویذگی ازتّاٌی اعت ٌزا ِدشی ِٛظف اعت پظ اص اخشای عیغتُ ٌٌٛرٗ ِقاٌر دس ِماتً یخ

د ترا دس أداَ تغت،  ب وً عیغتُ سا تخٍیٗ ّٔایذ ٚ یا خٙت أداَ تغت اص  ب ّٔک تا غٍظت ِؼیٓ اعتفادٖ ؽٛ

صدگری  ْ کّترش ؽرٛد. الصَ ترٗ رکرش اعرت ٕ٘گراَ ٔقرة  فٛستی ٗ  ب دس لغّت ٘ایی اص ٌٌٛٗ تالی ِأذ اِ اْ یخ

 تدٙیضات ٚ ؽیش الت  ب ّٔک ِزکٛس اص عیغتُ خاسج گشدد.



 

 322% تایرذ 32تشای عاخت ِسٍٛي  ب ّٔک تایذ اص ٔغثت ٚصٔی اعتفادٖ کٕیذ. تطٛس ِثاي: تشای عراخت ِسٍرٛي 

 ّک سا دس یک ٌیتش  ب زً کٕیذ.گشَ ٔ

         

 

      

ترٛاْ ترشای تغرت اص ٘رٛا ترا  تا تٛخٗ تٗ ایٕ ٗ فؾاس  ب داخً عیغتُ گشِایؼ ٚ عشِایؼ اص کف پاییٓ اعت، ِی

تاس ٔیض اعتفادٖ ّٔٛد. لاتً رکش اعرت ایرٓ تغرت فمرظ ترشای عیغرتُ گشِرایؼ ٚ عرشِایؼ اص کرف اخرشا  1فؾاس 

 گشدد. ِی

              

              

 كشیْای نٕنّتست سیستى

 يقذيّ

تغت عیغتُ ٌٌٛٗ کؾی ی ی اص ِٛاسد ُِٙ پظ اص ٔقة کاِرً اعرت ترا ؽرّا اص فرست استثراط ٌٌٛرٗ ٚ اتقراالت 

 اطّیٕاْ زافً ّٔاییذ.

 تا تٛخٗ تٗ عاختاس ٌٌٛٗ ٘ای پٍیّشی ٚ سفتاس أٙا دس ِماتً ؽشایظ تغت ٚ تاثیشاتی کرٗ اخرتالد دِرای ِسریظ ٚ اب

ِّ ٓ اعت سٚی ٔتایح تغت داؽتٗ تاؽذ أداَ تغت فؾاس ِطاتك ؽشایظ اػالِی اطّیٕاْ ؽرّا سا ٔغرثت ترٗ 

 . أداَ فسیر ٔقة کاًِ عیغتُ ٌٌٛٗ کؾی دٚچٕذاْ ِی ّٔایذ

 َكات قاتم تٕجّ قثم اص تست



تررشیٓ ٔمطررٗ تاؽررذ. فؾرراس عررٕح سا دس پرراییٓ bar 8/2 ْ زررذالً  MAXاص فؾرراس عررٕدی اعررتفادٖ وٕیررذ وررٗ فؾرراس 

 وؾی ٔقة ّٔاییذ.عیغتُ ٌٌٛٗ

وؾی اص ؽریش لطرغ ٚ ٚفرً اعرتفادٖ ؽرٛد ترا پرظ اص سعریذْ فؾراس ترٗ تشای اتقاي پّپ تغت تٗ عیغتُ ٌٌٛٗ

 ِمذاس ِٛسد ٔظش پّپ اص ِذاس خذا گشدد.

غرتاْ دلت ّٔاییذ  ب ِٛسد ِقشد تا ِسیظ ُ٘ دِا تاؽٕذ )اص  ب عشد دس فقً تاتغرتاْ یرا اص  ب گرشَ دس فقرً صِ

 اعتفادٖ ٔىٕیذ ٚ عؼی ّٔاییذ ِسیظ دس صِاْ تغت زتی اٌّمذٚس دس ؽشایظ ثاتت دِایی تالی تّأذ .

 آيادِ ساصی آتگیشی

 ای ٚ پشعی ٚ تغتٗ تٛدْ عایش دس پٛؽٙا اطّیٕاْ زافً ّٔاییذ.اص ِسىُ تٛدْ تّاِی اتقاالت دٔذٖ

 عیغتُ سا تا  ب تّیض واِالً پش ّٔاییذ.

 الً تخٍیٗ ّٔاییذ.٘ٛای عیغتُ سا واِ

 تست يقذياتی

دلیمرٗ فرثش وٕیرذ اگرش  22ٚ  تشاتش زذاکثش فؾاس کاسکشد عیغتُ  4/8)  تشعأیذ  bar 84اٌف  فؾاس عیغتُ سا تٗ 

تاؽرذ ٚ ٘یگگٛٔرٗ ٔؾرتی ِؾرا٘ذٖ ٔگرشدد ایرٓ ِشزٍرٗ ِرٛسد تأییرذ   bar 6/2 پظ اص ایٓ ِذت افت فؾراس وّترش اص

 اعت. 

تشعرأیذ  bar 84دلیمٗ اعتشازت د٘یذ ٚ ِدذداً فؾاس عیغرتُ سا ترٗ  82ب  پظ اص تأییذ ِشزٍٗ اٌف تٗ عیغتُ 

تاؽذ ٚ ٘یگگٛٔرٗ ٔؾرتی ِؾرا٘ذٖ ٔگرشدد   bar 6/2 دلیمٗ فثش وٕیذ اگش پظ اص ایٓ ِذت افت فؾاس وّتش اص 22ٚ 

 ایٓ ِشزٍٗ ِٛسد تأییذ اعت.

 تست َٓایی

 bar 84مذِاتی ٚ لثً اص ایٕىٗ عیغتُ اِىاْ اعتشازت پیذا وٕذ فؾاس سا ِدذداً ترٗ تالفافٍٗ پظ اص تأییذ تغت ِ

تاؽذ ٚ ٘یگگٛٔٗ ٔؾرتی دس عیغرتُ ِؾرا٘ذٖ ٔگرشدد   bar 3/2 عاػت افت فؾاس وّتش اص 3تشعأیذ. اگش پظ اص 

 تغت ٔٙایی ِٛسد تأییذ اعت.

 َكات قاتم تٕجّ پس اص تست

اس گیرشد ترا ػرذَ ٚخرٛد ٔؾرتی دس عیغرتُ اطّیٕراْ زافرً گرشدد. دس طٛي ِذت تغرت عیغرتُ ِرٛسد تاصدیرذ لرش

٘ا ترا اعرتفادٖ اص ِرالت عرثه پٛؽرأذٖ ؽرٛد ترا اص  عریة دیرذْ  ٔٙرا تالفافٍٗ پظ اص أداَ تغت سٚی وٍیٗ ٌٌٛٗ

خٍٛگیشی گشدد. دس فقً عشِا پظ اص تغت تا تخٍیٗ  ب ِذاس اص یخ صدگری  ب دسْٚ عیغرتُ خٍرٛگیشی ّٔاییرذ. دس 

 وؾی تایذ تغت ِدذداً أداَ گیشد.یش دس عیغتُ ٌٌٛٗفٛست تغی



 

  

 فشو تست فشاس ٔ تیًّ َايّ

ِدشیاْ ِستشَ تایذ پظ اص اتّاَ ٌٌٛٗ کؾی ٔغثت تٗ أداَ تغت فؾاس ِطراتك ؽرشایظ اػالِری دس پؾرت تیّرٗ 

 ٔاِٗ الذاَ ٚ پظ اص ت ّیً ٚ ِٙش ٚ اِضا تیّٗ ٔاِٗ  ْ سا دس اختیاس کاسفشِا لشاس دٕ٘ذ.

 )) گاو تّ گاو تا سیستى گشيایش اص کك َیٕپایپ (( 

 سعأذ: ِٛاسدی کٗ ِدشی عیغتُ گشِایؼ اص کف دس ِشازً عاخت عاختّاْ تٗ اطالع کاسفشِا ِی انك (

 

 تٛفیٗ ِی گشدد چاسچٛب کٍیٗ دس٘ا ٚ پٕدشٖ ٘ا ٔقة ؽذٖ تاؽٕذ.• 

کاسی أداَ ؽذٖ تاؽذ )تٙتش اعت تٛفیٗ ِی گشدد لثً اص اخشای عیغتُ گشِایؼ اص کف، ػٍّیات گچ • 

ػٍّیات گچ کاسی ٚ گچ تشی عمف کاِالً تٗ اتّاَ سعیذٖ تاؽذ ٚ ػٍّیات گچ کاسی دیٛاس٘ا تا یک ِتش ِأذٖ تٗ کف 

 تٕا أداَ ؽذٖ تاؽذ .

 عأتیّتشاٌضاِی اعت. 2  تٗ ضخاِت XPEػایم اسی عمف طثمٗ  خش تا اعتفادٖ اص ػایك پٍی اتیٍٓ ِؾثک )• 



  ٌٚی دس فٛست ػذَ اِ اْ 8تٛفیٗ ِیؾٛد ػایم اسی عمف طثمٗ  خش اص صیش عمف أداَ ؽٛد )ؽ ً  تشخیساً • 

  .3ِیتٛاْ عمف طثمٗ  خش سا اص سٚی عمف ػایم اسی ّٔٛد)ؽ ً 

 

 (8ؽ ً )

 

 (3ؽ ً )

 ِالزضاتی کٗ ِدشیاْ عیغتُ گشِایؼ اص کف تایذ دس ٔظش داؽتٗ تاؽٕذ: ب (

 قثم اص اجشای سیستى گشيایش اص کك  -0

 عیغتُ  تشعأی سا تا تٛخٗ تٗ ِٛاسد ریً أتخاب کٕیذ: 8-8

 پشٚژٖ داسای عمف کارب اعت• 

أؾؼاتی ِی تاؽذ ٘ش چٕذ عایش گضیٕٗ  -تٙتشیٓ أتخاب، عیغتُ  تشعأی أؾؼاتی کاًِ یا عیغتُ کٍ تٛسی

 ٘ا ٔیضاِ اْ پزیش اعت.

 ٔیغت  پشٚژٖ داسای عمف کارب• 

أؾؼاتی ِی تاؽذ ٚعایش گضیٕٗ ٘ا  -تٙتشیٓ أتخاب، عیغتُ  تشعأی کٍ تٛسی کاًِ یا عیغتُ کٍ تٛسی

 پیؾٕٙاد ّٔی گشدٔذ.

 دسفٛست ٚخٛد عمف کارب، اکیذاً تٛفیٗ ِی گشدد کٍیٗ عیغتُ ٘ای ٌٌٛٗ کؾی  ب، فاضالب ٚعیغتُ • 

 تاعیغات تشق دس عمف کارب ٔقة گشدٔذ.

تیؾتش تا أٛاع عیغتّٙای  تشعأی تٗ دعتٛس اٌؼًّ ٔقة ٌٌٛٗ ٘ای ٔیٛپايپ ِشاخؼٗ تشای  ؽٕائی 

 ّٔائیذ.
 .عیغتُ  تشعأی سا ِطاتك دعتٛس اٌؼًّ ٔقة ٌٌٛٗ ٘ای ٔیٛپایپ ٔقة ٚتغت ّٔائیذ 8-3
قة ٌٌٛٗ ٘ای ٚسٚدی تٗ )خشٚخی اص  کٍ تٛس گشِایؼ اص کف سا ِطاتك دعتٛساٌؼًّ ٔقة ٌٌٛٗ ٘ای ٔیٛپایپ ٔ 8-2

 .ٚتغت ّٔائیذ
عیغتُ  تشعأی ّٚ٘گٕیٓ ٌٌٛٗ ٘ای ٚسٚدی تٗ )خشٚخی اص  کٍ تٛس گشِایؼ اص کف دس یک ِا٘یگٗ تتٛٔی  8-4

 .پٛؽأذٖ ؽٛٔذ
دس فٛستی کٗ ٌٌٛٗ ٘ای عیغتُ  تشعأی، فاضالب ٚتشق سٚی کف ٔقة ؽذٖ أذ)یؼٕی عاختّاْ داسای  8-5

یک الیٗ تتٛٔی پٛؽأذٖ ؽٛٔذ تٗ ٔسٛی کٗ عطسی تشاص تشای  عمف کارب ّٔی تاؽذ کٍیٗ ٌٌٛٗ ٘ای ِزکٛس دسْٚ



 .ٔقة ػایك عیغتُ گشِایؼ اص کف فشاُ٘ گشدد

ِسً ٔقة ػایك پیشاِٛٔی  ِادٖ گشدد )پائیٓ کٍیٗ دیٛاس٘ا تٗ گٛٔٗ ای تاؽذ کٗ چغثأذْ ػایك پیشاِٛٔی تٗ  8-6
  .عأتیّتش تٗ دیٛاس اِ اْ پزیش تاؽذ82استفاع 

   اص کك سیستى گشيايش َصة

   

 َصة کهکتٕس

٘ای کٍ تٛس اعتفادٖ ؽٛد کٗ دس  تشای ٔقة کٍ تٛس سفت ٚ تشگؾت دس عیغتُ گشِایؼ اص کف تٙتش اعت اص خؼثٗ

 ؽ ً صیش دٚ ّٔای خؼثٗ ٚ کٍ تٛس سٚی  ْ ّٔایؼ دادٖ ؽذٖ اعت.

 تاؽذ. تشگؾت ِداص ّٔی٘ای افٍی ٚسٚدی تٗ کٍ تٛس٘ای سفت ٚ  ٘ای پٍی پشٚپیٍٓ خٙت ٌٌٛٗ اعتفادٖ اص ٌٌٛٗ -

 ٘ای افٍی ٚسٚدی تٗ کٍ تٛس٘ا ػایك کاسی ؽٛد. گشدد ٌٌٛٗ تٛفیٗ ِی -

 گشدد ؽیش ٘ٛاگیشی اتِٛاتیک تش سٚی کٍ تٛس٘ای سفت ٚ تشگؾت دس ٔظش گشفتٗ ؽٛد. تٛفیٗ ِی -

   



 

کٍ تٛس عیغتُ گشِايؼ اص • 

ٔقة  2کف ِطاتك ؽ ً 
 گشدد. 

  

  

 تٛخٗ :

 تٗ ٘یچ ػٕٛاْ ِداص یٗ
ٔقة کٍ تٛس ِطاتك 

 ّٔی تاؽیُ. 4ؽ ً 

  
 

  

 دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت. 54*02ٚ  54*64ٚ  54*54٘ای  ٘ای کٍ تٛس دس أذاصٖ خؼثٗ -



 

کٕتشي عیغتُ گشِایؼ اص کف تٛعظ ؽیش٘ای دعتی کٗ سٚی کٍ تٛس ِٛخٛد اعت اِ راْ پرزیش اعرت. ّ٘گٕریٓ 

ایٓ ؽیش٘ا تش سٚی کٍ تٛس ٔقة ؽذٖ ٚ تا دسیافرت عریگٕاي اص تٛاْ اص ؽیش٘ای تشِٛعتاتیک ٔیض اعتفادٖ ّٔٛد.  ِی

٘ای اتالی  ّٔایذ. تذیٓ تشتیة کٕتشي ٘ش ِذاس تٗ فٛست خٛدکاس تٛعظ تشِٛعتات تشِٛعتات ِذاس سا لطغ ٚ ٚفً ِی

 پزیش اعت. اِ اْ

تاؽرٕذ ٚ ترشای  کٗ ِدٙض تٗ ؽیش ٘رٛاگیشی ٚ ؽریش تخٍیرٗ ِی SGPتٛاْ اص کٍ تٛس٘ای ٚیژٖ  الصَ تٗ رکش اعت ِی -

 ٘ای ِختٍف لاتً دعتشعی ٘غتٕذ اعتفادٖ ّٔٛد. ٘ای کٛچک ٚ یا تضسگ تا تؼذاد أؾؼاب پشٚژٖ

ٔٛػی ؽیش ِخقٛؿ اعت کٗ تا اخرتالد فؾراس خشیراْ  ب تراص ؽرذٖ ٚ خٙرت خٍرٛگیشی اص فؾراس  شیش تای پس:

ؽٛد. ّ٘گٕریٓ تاػری ی ٕرٛاختی خشیراْ  ب ترشای ترٗ تؼرادي  اعتفادٖ ِیِضاػف تٗ پّپ، اعتٙالک ٚ تخشیة  ْ 

   گشدد. سعیذْ ِذاس٘ای گشِایؾی ِی

  

   



  

  عایقکححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاسی

 

دس٘را  ِی تاؽذ تایذ پیشاِْٛ ديٛاس٘ا، چٙراسچٛب XPEاص خٕظ   ر اتتذا ػايك پیشاِٛٔي ٔقة ِي گشدد ايٓ ػايك کٗ

ٚ عتٛٔٙا ٚ ديگش اخضا عاختّاْ وٗ دس اليٗ تتٓ ٔفٛر ِي وٕذ ٔقة گشدد. ايٓ ػايك تٗ تتٓ اخاصٖ أثغاط ِي د٘رذ 

 ٚ اص تٛخرررررررٛد  ِرررررررذْ پررررررررً زشاستررررررري تررررررررٗ ديٛاس٘رررررررا  خررررررراسخي خٍررررررررٛگیش  ِررررررري ّٔايررررررررذ.

ٚ دس فٛستی کرٗ فضرای  2cmاعت  XPEيك وٗ اص خٕظ ر تش سٚ  وف ػايك خٛاتأذٖ ِي ؽٛد. زذالً ضخاِت ػا

دس ٔظرش گشفترٗ ؽرذٖ ٚ چگراٌي  ْ ِري تاؽرذ ورٗ دس ٕ٘گراَ طشازري  5cmصیش کف عاختّاْ عشد تاؽذ زرذ الرً 

 عیغتُ گشِايؼ اص وف ِؾخـ ِي گشدد.

  

 

 

  َصححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة نٕنححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححّ ْححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا

ّٕرا  سٚی ػرایك سعرُ ِطاتك ٔمؾٗ تٙیٗ ؽذٖ تٛعظ ِٕٙذط طشاذ، تؼرذادی پراسٖ خرظ )ترٗ ػٕرٛاْ خطرٛط سا٘• 

 ّٔائیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ.

 ِطرراتك ٔمؾررٗ تٙیررٗ ؽررذٖ تٛعررظ ِٕٙررذط طررشاذ ٚتررا اعررتفادٖ اص خطررٛط سإّ٘ررا، ٌٌٛررٗ ٘ررا سا ٔقررة ّٔائیررذ.• 

 عررأتیّتش ّٚ٘گٕرریٓ دس ِیأررٗ خررُ ٘ررا اص تغررت ٘ررای ٔگٙذاسٔررذٖ اعررتفادٖ ّٔائیررذ. 42اٌرری  52دس فٛافررً • 

 ِٕطثك تش ٔمؾٗ تٙیٗ ؽذٖ تٛعرظ ِٕٙرذط طرشاذ تاؽرٕذ. تٛخٗ ّٔائیذ کٗ طٛي ِذاس٘ا ٚفافٍٗ تیٓ ٌٌٛٗ ٘ا تایذ• 

 خٙت خُ ّٔٛدْ ٌٌٛٗ ٘ا زتّاً اص فٕش سٚکاس یا ٌٌٛٗ خُ کٓ اعتفادٖ ّٔائیذ.• 

  

      

 يشاحم اجشای نٕنّ گزاسی دس کك:

      



 

  

    

   
  اتصححححححححححححححححححححححححال نٕنححححححححححححححححححححححححّ ْححححححححححححححححححححححححا تححححححححححححححححححححححححّ کهکتححححححححححححححححححححححححٕس

 داؽرررررتٗ تاؽررررریذ: دس صِررررراْ اتقررررراي ٌٌٛرررررٗ ٘رررررا ترررررٗ ِٕیفٌٛرررررذ ایرررررٓ افرررررً کٍررررری سا دس خررررراطش• 

ّ٘یؾٗ  ب گشَ اص کٍ تٛس سفت خاسج ؽذٖ ٚدس اتتذا تٗ ِشص٘ای عشد ٚاسد ِی ؽٛد ٚپظ اص ػثٛس اص ِشص٘رای عرشد 

 ٚاسد ِشص٘رررررا ٚ عرررررطٛذ ٔیّرررررٗ عرررررشد ِررررری گرررررشدد ٚٔٙایتررررراً ترررررٗ کٍ ترررررٛس تشگؾرررررت ِررررری گرررررشدد.

   گشِتش سا تٗ ِشص عشد تشعأذ. ّ٘یؾٗ ٌٌٛٗ ٘ا سا تٗ گٛٔٗ ای تٗ کٍ تٛس ٚفً کٕیذ کٗ ٌٌٛٗ خشٚخی اص کٍ تٛس  ب• 

 ترررررررررررررشای تّررررررررررررراَ ِرررررررررررررذاس٘ا یرررررررررررررک ؽررررررررررررریش ِغرررررررررررررتمً ٔقرررررررررررررة ّٔائیرررررررررررررذ.• 

ّ٘یؾٗ کٍ تٛس تشگؾت سا تاالتش کٍ تٛس سفت لشاس د٘یذ. ایٓ اِش تاػی ِی ؽرٛد ٘رٛای ِٛخرٛد دس  ب ترا لاتٍیرت • 

 تٙترررررررررررررررررررررررررررررررررشی اص عیغررررررررررررررررررررررررررررررررررتُ خرررررررررررررررررررررررررررررررررراسج ؽررررررررررررررررررررررررررررررررررٛد.

 سٚی کٍ ترررررررررررررررررٛس تاصگؾرررررررررررررررررتی، ؽررررررررررررررررریش ٘رررررررررررررررررٛاگیشی تؼثیرررررررررررررررررٗ ّٔائیرررررررررررررررررذ.• 

تٗ ػٍت تشاکُ صیاد ٌٌٛٗ ٘ا دس ٔضدی ی کٍ تٛس، ٌٌٛٗ ٘ای ٚسٚدی ٔضدیک تٗ کٍ ترٛس سا ػایم راسی کٕیرذ ترا اص أتمراي • 

 تررررررررریؼ اص زرررررررررذ گشِرررررررررا ترررررررررٗ عرررررررررطٛذ ٔضدیرررررررررک ترررررررررٗ کٍ ترررررررررٛس خٍرررررررررٛگیشی ؽرررررررررٛد. 

 لغررّت خررُ ؽررذٖ ٌٌٛررٗ سا دس یررک غررالد ِسررافع )اصخررٕظ ٌٌٛررٗ پٍیّررشی  لررشاس د٘یررذ. 4ِطرراتك ؽرر ً • 



   4)ؽررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ً 

  

   ت سیستى نٕنّ کشی گشيایش اص کكتس

     

 گشدد. تمذیُ ِی 820ِمشسات ٍِی عاختّاْ ففسٗ  85خٙت اطالع تیؾتش لغّت  صِایؼ تا گاص ِثسی 

          

  صِرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررایؼ ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا گررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراص:

تراس  82٘ایی ِّ ٓ اعت أداَ گیشد کٗ فؾراس  صِرایؼ دس  ٔٙرا اص  کؾی عیغتُ اٌف   صِایؼ تا گاص دس ِٛسد ٌٌٛٗ

 ذ.تدررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراٚص ٔ ٕررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ب   صِرررایؼ ترررا گررراص ِّ رررٓ اعرررت ترررا ٘رررٛای فؾرررشدٖ، گررراص اصت ٚ یرررا دیگرررش گاص٘رررای خٕثررری أدررراَ گیرررشد.

  صِررررررررررررررررررررایؼ تررررررررررررررررررررا گررررررررررررررررررررراص اکغرررررررررررررررررررریژْ ِدرررررررررررررررررررراص ٔیغرررررررررررررررررررررت. -

 کؾرررری تاؽررررذ. تشاتررررش فؾرررراس کرررراس طثیؼرررری عیغررررتُ ٌٌٛٗ 8/34پ  فؾرررراس  صِررررایؼ تایررررذ دعررررت کررررُ 

 ترررررررررراس کّتررررررررررش تاؽررررررررررذ. 7زررررررررررذالً فؾرررررررررراس  صِررررررررررایؼ دس ٘ررررررررررش زرررررررررراي ٔثایررررررررررذ اص  -

 صِاْ  صِایؼ تا گاص دعت کُ تایذ یک عاػت پیٛعتٗ تاؽذ. ت  ِذت

            

  عًهیححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححات تححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتٍ سیححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححضی

 ػٍّیات تتٓ سیضی تست ٔظاست ِٕٙذعیٓ أداَ ِی ؽٛد. -پظ اص زقٛي اطّیٕاْ اص اخشای فسیر عیغتُ 

 
 2ّتررش اص عرشاِیک ....  ٔثایررذ ک -کاؽرری  -ِدّرٛع ضررخاِت ٚسلرٗ تررتٓ اص سٚی ػررایك ترا صیررش کررف پرٛػ ) عررٕگ  -

عأتیّتش تاؽذ. الصَ ترٗ رکرش اعرت ترشای عراخت ِرالت ترتٓ تایرذ اص ِقراٌر ترا دأرٗ تٕرذی سیرض اعرتفادٖ ؽرٛد.) 

  أذاصٖ دأٗ ٘ای ِقشفی ٔثایذ اص یک عأتیّتش تیؾتش تاؽذ  زذاکثش

 ِیٍیّتش ِؾ ٍی تشای عیغتُ گشِایؼ اص کف ایداد ّٔی کٕذ. 42ٚسلٗ تتٕی تا  افضایؼ ضخاِت -

 دسخٗ عأتیگشاد کّتش ؽٛد. 4سٚص ٔثایذ دِای ِسیظ اص  3ٕ٘گاَ اخشای ٚسلٗ تتٕی زذالً تٗ ِذت دس  -

 اخشای ٚسلٗ تتٕی تایذ اص خؾک ؽذْ  ْ ِسافظت گشدد. سٚص اٚي پظ اص 2دس  -

  ٚسلٗ تتٕی ٔثایذ تست تاس٘ای تیؾتش اص ٚصْ أغاْ لشاس گیشد. -سٚص پظ اص تتٓ سیضی  7دس طی  -

 ش اص کك:سیستى سشيای

عیغتُ عشِایؼ اص کف ٔیض ّ٘إٔذ گشِرایؼ اص کرف عیغرتُ ٔرٛیٕی اعرت کرٗ ٘رذد سا دس عرشِایؼ عراکٕاْ 

عاختّأٙا لشاس دادٖ اعت . دس ایٓ عیغتُ ٔیض ؽّا تذْٚ ٘ضیٕٗ تاعیغاتی ِضاػف ٚ تا ّ٘اْ ٌٌٛرٗ کؾری کرٗ 



تدٙیضات)چیٍش٘ای  پاستّرأی  عشِایؾری تشای گشِایؼ اص کف لشاس دادٖ ایذ ِی تٛأیذ ِغیش ٚسٚدی کٍ تٛس سا تٗ 

 ٚفً کشدٖ ٚ عشِایؼ ِطثٛػی سا دس فقٛي گشَ عاي تدشتٗ کٕیذ. SGPخذیذ 

  پکححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححی  ٔيٕتٕسخاَححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححّ

 اعتفادٖ اص پ یح یا ِٛتٛس خأٗ تشای تأِیٓ أشژی ِٛسد ٔیاص عیغتُ گشِایؼ اص کف اِ اْ پزیش اعت.• 

  پکییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  

نژا فیسووهگ من وواز  تی پووج   بووی   ووترد تفووه اد  أازوود دترتا پ هوون  د  در صووترا تفووه اد  تی  بووی  أوونتا  وو  ی  ت وو• 

   ظتر  أاشد ) پ هنلن د اا آب فیسهگ من ازشی  سهقل تی پ هن  د اا آب منم  صنفی أاشد(.

  يٕتٕسخاَحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححّ

ٔقة پّپ عیغتُ گشِایؼ اص کف سٚی ِغیش تشگؾت تٗ ٘یچ ػٕٛاْ ِداص ّٔری تاؽرذ ٚ اٌضاِراً الصَ اعرت ترش • 

 سٚی ِغررررریش سفرررررت ) ٚتؼرررررذ اص ِسرررررً اتقررررراي ِٕثرررررغ أثغررررراط ترررررٗ عیغرررررتُ گشِایؾررررری   لشاسگیرررررشد. 

ٕرذی دس فٛست ٔقة پّپ دس ِغیش تشگؾت، اِ اْ ٚسٚد ٘ٛا ترٗ عیغرتُ اص ؽریش٘ای ٘رٛاگیشی ٚاتقراالت  ب ت• 

 ٔؾرررررررذٖ تٛخرررررررٛد  ِرررررررذٖ ّٚ٘گٕررررررریٓ فؾررررررراس ِثثرررررررت دس ٚسٚدی پّرررررررپ ترررررررأِیٓ ّٔررررررری گرررررررشدد.

 طشذ کٍی ِٛتٛسخأٗ تٛعظ ِٕٙذط طشاذ تٙیٗ ِی گشدد ِٚؼّٛالً تٗ ی ی اص دٚ فٛست صیش اعت:• 

  

 

   طشذ ِٛتٛس خأٗ خٙت تاِیٓ  ب گشَ عیغتُ گشِايؼ اص کف تا اعتفادٖ اص ِخضْ ِخٍٛط کٕٕذٖ  6)ؽ ً 

 

 گشِايؼ اص کف تا اعتفادٖ اص ِثذي زشاستی    طشذ ِٛتٛس خأٗ خٙت تاِیٓ  ب گشَ عیغتُ 7)ؽ ً 



  تٕٙا تیاْ ِفا ٘یُ افٍی ِی تاؽذ ٚ فمظ  7ٚ  6٘ذد اص اسائٗ ایٓ دٚ طشذ ) ؽ ً 

تدٙیضاتی ّٔایؼ دادٖ ؽذٖ أذ کٗ دس خٙت اسایٗ ِفا٘یُ افٍی کاستشد داسٔذ ٚ تؾخیـ 

خاؿ ٚ ّ٘گٕیٓ أتخاب تدٙیضات ت ّیٍی کٗ تایذ تٗ کاس گشفتٗ ػٍّی تٛدْ طشذ دس پشٚژٖ 

 ؽٛد تش ػٙذٖ ِٕٙذط طشاذ اعت .

دس ٘شیک اص طشزٙای فٛق ِؼّٛالً زدُ ِثذي یا تأک ِیأگیش)ِخضْ ِخٍٛط کٕٕذٖ  تٗ گٛٔٗ ای دس ٔظش  تٛخٗ:

ایضس٘ای ِشتٛطٗ دس گشفتٗ ِی ؽٛد کٗ ّ٘یؾٗ زدّی تشاتش زدُ  ب ِٛخٛد دس ٌٌٛٗ ٘ای گشِایؼ اص کف ٚس

 ِثذي یا تأک ِیأگیش رخیشٖ ؽذٖ تاؽذ.

اتقاي ِغتمیُ عیغتُ گشِایؼ اص کف تٗ یک دیگ  ب گشَ ِداص ّٔی تاؽذ چشا کٗ ػّالً دیگ  ب گشَ تٗ • 

ػٍت پائیٓ تٛدْ دِای  ب تاصگؾتی اص ِذاس٘ای عیغتُ گشِایؼ اص کف دس ِؼشك  عیة ٔاؽی اص ایداد 

 گیشد ٚ دعتیاتی تٗ زذاکثش ظشفیت زشاستی دیگ اِ اْ پزیش ّٔی تاؽذ.  تٕؾٙای زشاستی لشاس ِی

 ساِ اَذاصی  

ِّٙتشیٓ ٔ تٗ دس صِاْ ساٖ أذاصی، افضایؼ تذسیدی دِای  ب ٚسٚدی تٗ عیغتُ گشِایؼ اص کف ِی تاؽذ تٗ • 

ذ ٌزا تٛفیٗ ِی گٛٔٗ ای کٗ ٌٌٛٗ ٘ا، ٚسلٗ تتٕی ٔقة ؽذٖ ٚ ّ٘گٕیٓ دیگ  ب گشَ تست تٕؼ زشاستی لشاس گیشٔ

 دِای  ب ٚسٚدی افضایؼ یاتذ. C ˚5تیؾتش ٔثاؽذ ٚ سٚصأٗ فمظ  C˚ 25گشدد دِای  ب دس صِاْ ساٖ أذاصی اص 

 


