بتن مگز چیست؟
تتٓ تا ػیاس وُ سیّاْ صیش فٕذاسی ْٛوٗ تتٓ ٔظافت ٔیض ٔاِیذٖ ِی ضٛد ِؼّٛال تٗ ضخاِت  ۱۰تا  ۱۵سأتیّتش  ٚاص ٘ش طشف  ۱۰تا  ۱۵سأتیّتش تضسگتش اص خٛد فٕذاسی ْٛسیختٗ ِیطٛد.

جدولگذاری
جذٚيگزاسی  ٚآتشٚساصی تٗ ِٕظٛس تمسیُ ِذٛطٗ تٗ خیاتأٙای اغٍی،فشػی ،پیادٖس٘ٚا ،فضا٘ای سثض  ٚتاالخشٖ جّغآٚسی سطذی غٛست ِیگیشد .دس ٘ش ِٛسد جضئیات اجشایی ٔ ٚذ ٖٛاجشای ػٍّیات ،تایذ دس
ٔمطٗ٘ای اجشایی ِ ٚطخػات فٕی خػٛغی روش گشدد ،پیّأىاس ِٛظف است پس اص تسطیخ  ٚسسیذْ تٗ سلِٙٛای ِٛسدٔظش ٔسثت تٗ جذٚيگزاسی  ٚآتشٚساصی الذاَ ّٔایذ.

کفپىش بتنی
تٗ سٚیٗ٘ا  ٚالیٗ٘ایی کٗ تش سٚی کف یک ساختّاْ یا ٘ش ِکاْ دیگش پٛضأذٖ ضٛد کفپٛش ِیگٛیٕذ .کفپٛش٘ا دس ضاخٗای اص غٕؼت تٗ ٔاَ کفساصی کاستشد داسٔذ.کفپٛضٙا دس تسیاسی اص صِیٓ٘ای ٚسصضی ٚ
ّ٘چٕیٓ تشخی استخش٘ا (تشای جٍٛگیشی اص سش خٛسدْ) تکاس ِیسٔٚذ .دس تشخی صِیٕٙای فٛتثاي اص کفپٛضٙای چّّٓٔا استفادٖ ِیضٛد.
کفپٛش٘ا تٕا تٗ جٕس ِادٖ تکاس سفتٗ ِیتٛأذ دس أٛاع صیش تاضذ:
دس ساختّأٙای ِسکٔٛی:
سٕگ (ِشِش ،گشأیت  ٚغیشٖ) ،الستیک ،پیٚ.ی.سی ،کاضی ،چٛب (پاسکت)ِ ،خًِّٛ ،کت ،فشش  ٚغیشٖ.
دس غٕؼت:
پطُضیطٗٔ ،ایٍ ،ْٛچٛب پٕثٗ ،پطُٚ ،سلٗ (فٍضی)ٚ ،یٕیفٍکس ٚ ٚیٕیً گشأیت ،سیّاْ  ٚغیشٖ.
کفپٛش٘ا تٕا تٗ کاستشدضاْ تٗ گ٘ٗٔٛای صیش تخص ِیضٔٛذ:
کفپٛش دفاظتی
کفپٛش گشِایطی
کفپٛش ِتذشک
کفپٛش ُپشصداس
کفپٛضٙای ِتذشک اِکاْ کٕتشي دِا  ٚجشیاْ ٘ٛای ِذیظ سا ِّکٓ ِیساصدّ٘ ،چٕیٓ کاتٍٙای تشق  ٚدادٖ٘ا تٛسظ ایٓ کفپٛضٙا ِذافظت ٔ ٚگٙذاسی ِیضٔٛذ .

جدول گذاری:
جذٚيگزاسی  ٚآتشٚساصی تٗ ِٕظٛس تمسیُ ِذٛطٗ تٗ خیاتأٙای اغٍی  ٚفشػی ،پیادٖس٘ٚا ،فضا٘ای سثض  ٚتاالخشٖ جّغآٚسی سطذی غٛست ِیگیشد .جذٚي گزاسی ضاًِ ٔٙشی  ،کأی ، ٛتک جذٚي  ٚکتاتی ِی
تاضذ

درسگیزی:
دسصگیشی تشن دس سٚساصی جادٖ یه سٚش ِؼّٛي ٔگٙذاسی است وٗ ِی تٛأذ اص خشاتی سٚوص جادٖ اص طشیك ِذذٚد وشدْ ٔفٛر آتٙای سطذی دس الیٗ ٘ای  SUBBASE ٚ BASEجٍٛگیشی وٕذ .ایٓ ػًّ تٗ ٔگٙذاسی
ظشفیت ساختاسی سٚساصی وّه وشدٖ  ٚفشسایص سٚوص سا دس آیٕذٖ ِذذٚد ِی وٕذ.
دسصگیشی آسفاٌت سا ِی تٛاْ ٔٛػی ٌکٗ گیشی دس ِذً تشک ٘ا ٔاِیذ تشجیذاًا لیشاتٗ ٘ای الستیکی ،اتضاس ِفیذ  ٚاسصأی تشای پش کشدْ تشک ٘ای آسفاٌت تشای جٍٛگیشی اص ٔفٛر آب تٗ داخً الیٗ ٘ای ساختاسی ساٖ ٘ا
٘ستٕذ .پش کشدْ تشک ٘ا تالفاغٍٗ پس اص پیذایص ،اّ٘یت صیادی داسٔذ .ایٓ کاس تٗ خػٛظ دس ِٕاطك پشتاسش یا دس ٕ٘گاَ صِستاْ کٗ دٚسٖ ٘ای أجّاد  ٚرٚب آب دس تشک ٘ا تاػج تخشیة تیطتش  ٚجذی تش ِی
ضٔٛذ ،اّ٘یت تسیاس تیطتشی پیذا ِی کٕذ .دس ایٓ سٚش ِذً تشک تٗ ٚسیٍٗ دستگاٖ ٘ای خاظ تاص ضذٖ  ٚسپس تا استفادٖ اص ِٛاد دسصگیش پش ِی ضٛد .تذیٓ تشتیة اص ٔفٛر آب تٗ داخً تذٔٗ آسفاٌت سٚساصی ٚ
آسیة تیطتش سا جٍٛگیشی ِیطٛد

منهىل:
چاٖ تاصدیذ کأاي فاضالب تٗ لطش دذٚد ِ ۱.۵تش

ژئىگزید:
ِسٍخ ّٔٛدْ ِ ٚماّٛٔ َٚدْ سطٛح خاکشیضی

ژئىتکستایل
تشای ص٘کطی،فیٍتشیضاسی،ْٛجذاساصی،تسٍیخ

دال بتنی
ساصٖای دس ساختّاْ٘ای اِشٚصی است .داي٘ای افمی تتٕی ِسٍخِ ،ؼّٛال ًا داسای ضخاِتی تیٓ  ۱۰تا  ۵۰سأتیِتش تٛدٖ  ٚػّذتاًا دس سمف طثمات تٗ کاس تشدٖ ِیضٔٛذ .اص داي٘ای ٔاصکتش ٔیض تؼٕٛاْ سٕگفشش
استفادٖ ِیگشدد.

رفىژ )  (refugeیا جشیزه میانی
٘ذف اص ادذاث ایٓ تشآِذگی ٘ا دس ٚسظ ِؼاتش سٛاسٖ س ، ٚایجاد فضایی آِ تشای ػاتشیٓ پیادٖ دس ِیاْ تشدد ٚسایً ٔمٍیٗ است.
گا٘ی سفٛژ٘ا تشکیثی اص فضای سثض خٛإ٘ذ تٛد  ٚیا تٕٙا تا کفساصی  ٚاستفاػی ِطخع ِ ٚتفاٚت  ،ساختٗ ِی ضٔٛذ

کانیىو (جدول آبزو)
جذٌٚی ضیة داس پیص ساختٗ تتٕی تٗ ضکً دشف  vتا ضیة تیطتش تشای ٘ذایت  ٚأتماي آب تاساْ  ٚآتٙای سطذی

