
 

 

 

                                 

 

 PT-780       ترافیک دو جزئی 
 

 سًگ ثش پبیِ سصیي هتب اکشیالت ٍ ثذٍى حالل هی ثبؿذ.  PT-780ؿٌبخت فشآٍسدُ :    

 
  ثشاقیت:                             ًیوِ هبت   دادُ ّبی فٌی :                 
 فبم :                                 اکثشآ ػفیذ ٍ صسد                                    

                                    0.1gr/cm±1.65 داًؼیتِ                                  

        c°  26  دهبی اؿتعبل:                                                      

 3000µ-2000ضخبهت فیلن خـک :                                               

 15min at  25°cصهبى خـک ؿذى ػطحی :                                        

 30min  at  25°c    ؿذى کبهل :        صهبى خـک                                 

             2000µ   2kg/m²پَؿؾ تئَسی:                      ثؼتِ ثِ ضخبهت                                 
 پَؿؾ عولی:                        ثؼتِ ثِ ضشیت اتالف                                    

 هبُ 6   صهبى اًجبسداسی:                                                       

 کیلَیی5ٍ  55ثؼتِ ثٌذی:                         ظشٍف                                     

 سٍؽ کبسثشد :                        لیؼِ ٍ کبسدک             دادُ ّبی کبسثشدی :

 c° 50-5دهبی کبسثشد :                                                             

        (100gr+1.2gr):           (A+B)ًؼجت اختالط                                    

 سقیق کٌٌذُ :                       ًذاسد                                    

 دقیق5ِ صهبى طل ؿذى:                                                         
 صهبى ثیي دٍ پَؿؾ :             هحذٍدیت ًذاسد                                    
                                   

 
پیبدُ,پبسکیٌگ, ثبًذ فشٍدگبُ ٍ هـخق ًوَدى هؼیشّبی تشدد هٌبػت ثشای هلشف ثشسٍی آػفبلت ٍ ثتَى خلَكب جْت خط کـی عبثش       هَاسد کبسثشد :           

 هیجبؿذ.

 
 چؼجٌذگی خَة ثشسٍی آػفبلت -1ٍیظگی ّبی اػبػی:            

 هقبٍهت ػبیـی ٍ اػتحکبم هکبًیکی خَة -5                                   

 آة ٍ قلیبهقبٍهت خَة دس ثشاثش  -3                                   

 داسای خَاف تیکؼَ تشٍپیک خَة -4                                   

   قبثلیت خـک ؿذى ػشیع -5                                  
                                

 ػیؼتن پیـٌْبدی:                   

 3000µ   PT-780-2000یک الیِ-   1       



 

 

 

 

 

    PT-780  ترافیک دو جزئی      
 

 آهبدُ ػبصی ػط  : 

 آػفبلت:  - 
 

 تویضٍ عبسی اص ّشگًَِ چشثی,گشیغ,گشد ٍ جبس ٍس َثت ثبؿذ. دس كَست لضٍم جْت تویض ًوَدى ػط  اص ؿؼتـَ ثب اة اػتفبدُ گشدد "      ایي ػطَ  ثبیذ کبهال
 تَجِ ؿَد کِ عوش سًگ ثِ کیفیت اػفبلت,دسكذقیش,ًَ  هبػِ ٍ... ثؼت ی داسد.

 

 ػطَ  ثتًَی :  - 
 

سٍصاصاعوبل ثتَى گزؿتِ ثبؿذدسكَستیکِ ثتَى قذیوی ثبؿذ ثبیذ ػط  تَػط آة ؿیشیي ؿؼتـَ گشدد تب آالیٌذُ ّبیی اصقجیل   اگش ثتَى تبصُ ثبؿذثبیذ 
ًوکْبی تـکیل ؿذُ,چشثی,گشد ٍ جبس,رسات ػؼت ًٍبپبیذاسٍ...اصػط  اى ثش شف گشدد تَكیِ هی شدددس كَست ًیبص خلَكب دسهَسد ثتَى ّبی قذیوی اص 

چشثی یشّبی قلیبیی ثشای پبک ؿذى کلیِ االیٌذُ ّب اػتفبدُ گشدد ٍعولیبت ؿؼتـَثب اة ثعذاص چشثی یشی تکشاس گشدد دس اداهِ ثِ جْت ای بد صثشی هٌبػت ثِ 
صثشی هٌبػت سٍی ػط  ای بد ؿذَّ دسًْبی تَػط power toolدٍسٍؽ ؿیویبیی ٍ هکبًیکی هیتَاى عول کشد دسسٍؽ هکبًیکی تَػط اثضاس هکبًیکی

فـبس ثبد عبسی اصس َثت ٍچشثی ٍیب ثب سٍؽ خال ػط  اصکلیِ رسات ث بکبًذُ پبک ؿذُ ٍ آهبدُ سًگ اهیضی هی شدد دسسٍؽ ؿیویبیی صثشی ػط  
 دسًْبیت ػط  ثب اة ؿیشیي ؿؼتـَ ٍپغ اص خـک ؿذُ اهبدُ سًگ اهیضی هی شدد.(acid pickling)تَػطبػیذّبی هٌبػجی ثشسٍی ثتَى كَست هی یشد

  
 دػتَس العول سًگ آهیضی سًگ :

 هخلَط گشدد  دقت ؿَد کِ ّی  ًَِ سػَثی دس تِ ظشف ثبقی ًوبًذ   "ثعذ اص آهبدُ ػبصی ػط  ٍ اًتخبة ًحَُ سًگ آهیضی   اثتذا سًگ سا ثْن ثضًیذ تب کبهال
 ا اثضاس هٌبػت لیؼِ ٍ کبسدک سًگ سا اعوبل ًوبییذ . ػ غ ّبسدًش سا ثب ًؼجت پیـٌْبدی ثِ سًگ اضبفِ ًوَدُ هخلَط سا کبه  هیکغ ًوبییذ تب یکٌَاخت گشدد

 

 ً ْذاسی ٍ حول ٍ ًقل: 
سًگ فَ  قبثل اؿتعبل هی ثبؿذ ثٌبثش ایي ثبیذ دس ظشف دس ثؼتِ ٍ پلو  ؿذُ ثِ دٍس اص س َثت   آتؾ   جشیبى ؿذیذ ثش  ٍ هَاد هحتشقِ ً ْذاسی ؿَد. 

  هی ثبؿذ   c° تَكیِ هی گشدد  ثعذ اص ثبص کشدى دس ظشف هحتَیبت آى سا دس کَتبّتشیي صهبى هلشف ًوبییذ. دهبی هٌبػت
 

  ًکبت ایوٌی :
ٌّ بم کبسثشد سًگ اص ت ْیضات ایوٌی ً یش هبػک   عیٌک   سٍپَؽ ٍ تَْیِ هٌبػت اػتفبدُ گشدد. دس كَست توبع ثب پَػت هحل سا ثب پبسچِ آ ـتِ 

 ثِ حالل هٌبػت تویض ًوَدُ ٍ ثب هقذاس صیبدی آة ٍلشم ٍ كبثَى ؿؼتـَ ًوبییذ .اص تٌفغ ثخبسات سًگ ثِ ٍیظُ دس ٌّ بم اعوبل اجتٌبة گشدد.  
 


