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چكيدٌ
ًي اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي ادشاسَس ثب ّذايز سثبر حبهل دٍسثيي ٍ ػٌؼَسّبي هخشلف ثِ داخل ؿجىِ ثِ
ثبصسػي ؿجىِ اص داخل هيدشداصد .اص ًشيك هـبّذُ فيلن اسػبلي اص دٍسثيي سثبر ػيَثي دس لَلِ هبًٌذ ٍخَد سشن
ٍ ؿىبف ،اسلبالر هؼيَةٍ ،خَد هلبلح ثِ خب هبًذُ ٍ ؿىؼشگي لَلِ هـخق هيؿَدّ .وچٌيي اص ًشيك
ػٌؼَسّب ػيَثي هبًٌذ ػذم اخشاي ؿيت هٌبػت ٍ دٍدْي ؿذگي لبثل ثجز ٍ گضاسؽ اػزّ .شچٌذ اًدبم
ػوليبر ٍيذئَهششي خْز ثشسػي ٍ ٍ سفغ ػيَة ؿجىِّبي دس حبل ثْشُ ثشداسي اص ّش ػٌي هَسد ًيبص اػز،
ٍلي ثش ًجك ثشسػي اًدبم ؿذُ دس ايي سحميك اهىبى ٍخَد سوبهي ايي ػيَة دس ؿجىِّبي فبهالة خذيذ االخشا
ٍخَد داؿشِ ٍ اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي لجل اص سحَيل گشفشي ؿجىِ اص ديوبًىبس ثؼيبس حيبسي ثِ ًظش هيسػذ.
لزا دس ايي سحميك ثِ ثشسػي ػيَة هحشول اص ديذگبُ اّويز ٍ دسكذ ٍلَع دس ؿجىِ ّبي خذيذ االخشا دشداخشِ
ؿذُ ٍ ثب سَخِ ثِ ّضيٌِّب ٍ ػَالت سحويلي ًبؿي اص ّش ػيت ،اّويز اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي لجل اص سحَيل
هَلز دس كشفِ خَيي هٌبثغ وـَس ثشسػي ؿذُ اػز .دس ايي سحميك اص دادُّبي ٍيذئَهششي ؿجىِّبي
خذيذاالخشا ٍ ّوچٌيي دسحبل ثْشُثشداسي ؿْش سْشاى اػشفبدُ ؿذُ اػز .دس ايي سحميك ّوچٌيي ثِ هؼشفي
اخضاي يه ػيؼشن حذاللي سثبسيه خْز اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي دشداخشِ ؿذُ اػز .ثب سَخِ ثِ ًشبيح ايي
سحميك ثب كشف ّضيٌِ ووشش اص  0/4دسكذ ّضيٌِ اخشا خْز اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي ،هيسَاى اص هشسّبي
احشوبلي ؿشوز فبهالة وِ ثيي  15سب  20دسكذ ّضيٌِ اخشاي اٍليِ اػز ،خلَگيشي وشد.
ياشٌَاي كليدي :ثبصسػي ؿجىِ ،سحَيل هَلز ،سثبر ثبصسػي ،ػيَة ؿجىٍِ ،يذئَهششي
مقدمٍ
اكٌالح ٍيذئَهششي دس كٌؼز فبهالة ثِ هدوَػِ الذاهبر هشسجي ثب ثبصسػي داخلي ؿجىِ ثِ ووه يه
سثبر حول وٌٌذُ دٍسثيي هذاس ثؼشِ ٍ ػٌؼَسّبي هخشلف اص لجيل ػٌؼَس ػٌدؾ ؿيت ٍ لٌش گفشِ هيؿَد.
ًي ايي ػوليبر ػالٍُ ثش هـبّذُ سلَيشي ؿشايي داخل ؿجىِ ٍ هجي فيلن ،هَاسدي هبًٌذ ؿيت ؿجىِ ٍ ػٌح
همٌغ آى ًيض اًذاصُگيشي ؿذُ ٍ گضاسؽ هيؿَد] .[1ايي ػوليبر هؼوَالً ثشاي ثبصسػي لَلِ دس الٌبس  150سب
 1200هيليهشش اػشفبدُ ؿذُ ٍ دس هَسد الٌبس ثبالسش هؼوَالً ثِ دليل هحذٍديز دٍسثيي دس ديذ ٍ ثشسػي كحيح
اص سٍؽ ثبصديذ اص داخل ثب لذم صدى خْز ثبصسػي ؿجىِ اػشفبدُ هيؿَد .الجشِ سٍؿْبيي دس ثبصسػي خبسخي ًيض

ٍخَد داسد وِ ثحث دس هَسد آًْب دس چْبسچَة ايي سحميك ًويگٌدذ .دس ؿىل  1اًَاع سٍؿْبي ثبصسػي ًوبيؾ
دادُ ؿذُ ٍ خبيگبُ اػشفبدُ اص سثبر ٍ ٍييئَهششي ثِ ػٌَاى يىي اص اًَاع ثبصسػي داخلي هـخق ؿذُ اػز].[2
ػوليبر ٍيذئَهششي خْز ثشسػي ٍ ٍ سفغ ػيَة ؿجىِّبي دس حبل ثْشُثشداسي اص ّش ػٌي هَسد ًيبص اػز.
دس ٍالغ خلَگيشي اص خشاثي ثيـشش ثب ؿٌبػبيي ثِ هَلغ ٍ سؼييي هيضاى ٍ هحل سؼويش هَسد ًيبص اص خولِ داليل
ثبصسػي ؿجىِ ّبي فؼبل ٍ دس حبل ثْشُ ثشداسي ّؼشٌذ] .[4-2اهب اص ديگش اّذاف هْن ٍ وبسثشدّبي ثبصسػي
هي سَاى ثِ اًويٌبى يبفشي اص كحز اخشا ٍ سحَيل هَلز اؿبسُ وشد].[5ٍ2اّذاف ثبصسػي دس ؿىل ً 2وبيؾ
دادُ ؿذُ اػزٍ .خَد ػيَثي ًظيش ؿيت ًبهٌبػتٍ ،خَد سشن ؿىبف ٍ ؿىؼشگي ،اسلبالر هؼيَة ،دٍدْي
ؿذگي ،خبهبًذى هلبلح ٍ اًحشاف ثيهَسد هؼيش ثِ چخ ٍ ساػز اص خولِ ػيَة لبثل هـبّذُ دس ؿجىِ ّبي
خذيذ االخشا اػز وِ ثب ثبصسػي ٍ اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي هيسَاى خلَي آى سا گشفشِ ٍ هوي سلحيح آى لجل
اص سحَيل ديوبًىبساى خَة سا اص هشَػي ؿٌبػبيي وشدُ ٍ ػيؼشن سا هلضم ثِ سػبيز اكَل اػشبًذاسد اخشا ًوَد.
ثب ايٌىِ سحميمبر صيبدي دس صهيٌِ ثشسػي ًشبيح ٍيذئَهششي ؿجىِّبي فؼبل ٍ دسحبل ثْشُثشداسي ثِ هٌظَس
سجييي ثشًبهِ سؼويشار ًگْذاسي ٍ ؿٌبػبيي ػيَة اخشا ٍ ديـگيشي اص آًْب اًدبم ؿذُ اػز ]ٍ ،[7ٍ6لي سبوٌَى
سحميك خبهؼي دس صهيٌِ هيضاى كشفِ خَيي دس هٌبثغ دس كَسر اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي لجل اص سحَيل اًدبم
ًـذُ اػز .دس ايي سحميك ثِ ثشسػي ػيَة هحشول اص ديذگبُ اّويز ٍ دسكذ ٍلَع دس ؿجىِ ّبي خذيذ االخشا
دشداخشِ ؿذُ ٍ ثب سَخِ ثِ ّضيٌِّب ٍ ػَالت سحويلي ًبؿي اص ّش ػيت ،اّويز اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي لجل اص
سحَيل هَلز دس كشفِ خَيي هٌبثغ وـَس ثشسػي ؿذُ اػز .دس ايي سحميك اص دادُّبي ٍيذئَهششي ؿجىِّبي
خذيذاالخشا ٍ ّوچٌيي دسحبل ثْشُثشداسي ؿْش سْشاى اػشفبدُ ؿذُ اػز.

شكل  -1ريشُاي تازرسي شثكٍ فاضالب

شكل  -2اَداف تازرسي ي ييدئًمتري شثكٍ فاضالب

اجساي سيستم ييدئًمتري ي ييصگيُاي حداقلي مًرد وياز آن
دس ؿىل  3يه ػيؼشن ٍيذئَهششي دس حبل وبس ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز .ايي ػيؼشن ّوبًٌَس وِ دس ؿىل
هـخق اػز اص لحبٍ فيضيىي ؿبهل سثبر ٍيذئَهششي ،خَدسٍ ٍى سدْيض ؿذُ ،فوب ٍ وٌؼَل وٌششل ادشاسَس ٍ
ػيؼشن وبثل خوغ وي اػز ٍ اص لحبٍ ػخز افضاس ٍ ًشم افضاسي ؿبهل ثشدّبي الىششًٍيىي هَسد ًيبص ،سايبًِ ٍ
ّوچوٌيي ًشم افضاس وبسثشي خْز هـبّذُ فيلن ٍ ثجز دادُ ّب ٍ گضاسؽ گيشي سَػي ادشاسَس اػز .دس اداهِ ثِ
هؼشفي هخشلش ٍيظگيْبي حذاللي هَسد ًيبص دس اخضاي يه ػيؼشن ٍيذئَهششي ] [2هٌبػت خْز ثبصسػي ؿجىِ
ّبي فؼبل ٍ ػيش فؼبل دشداخشِ ؿذُ اػز.

شكل  -3اجساي يك سيستم ييدئًمتري در حال كار ][2

ٍيظگيْبي هَسد ًيبص دس سثبر ٍيذيَهششي
يه سثبر ٍيذئَهششي ثبيذ داساي ٍيظگيْبي صيش ثبؿذ:
 لبثليز ػجَس دس الٌبس لَلِ  200سب  1200هيليوشش-

هدْض ثِ ػٌؼَس ػٌدؾ ٍ گضاسؽ دٍدٌْي ٍ لٌش لَلِ

-

هدْض ثِ ػٌؼَس اًذاصُ گيشي ٍ گضاسؽ ؿيت لَلِ

-

هدْض ثِ دٍسثيي ثب دٍ دسخِ آصادي ( )Pan & Tiltلبثل وٌششل سَػي ادشاسَس

-

آثجٌذي ثش ًجك اػشبًذاسد IP68

-

هدْض ثِ ػيؼشن هذ خشلِ

-

هدْض ثِ ػيؼشن ٍهَح سلَيش اسَهبسيه دس دٍسثيي

-

هدْض ثِ ػيؼشن ثضسگٌوبيي دػشي دٍسثيي سَػي ادشاسَس

-

هدْض ثِ ػيؼشن سٍؿٌبيي ثب لبثل وٌششل ؿذر ًَس

-

خٌغ اخضاي هىبًيىي همبٍم ثِ خَسدگي

-

ثشدّبي وٌششلي ثب لبثليز اػشوبد ثبال ٍ ايوي اص ًظش اسسجبى ٍاسػبل ديشب

ٍيظگيْبي هَسد ًيبص وٌؼَل وٌششل سثبر سَػي ادشاسَس
وٌؼَل ادشاسَس يه سثبر ٍيذئَهششي ثبيذ داساي ٍيظگيْبي صيش ثبؿذ:
 لبثليز وٌششل سثبر ٍ وٌششل دٍسثيي دٍ دسخِ آصادي ( )Pan & Tiltثب خَي اػشيه-

لبثليز سٌظين ػشػز سثبر ٍ ػشػز حشوز دٍسثيي ثب وليذ

-

داساي دووِ اػشَح اهٌشاسي Emergency Stop

-

دساي كفحِ وليذ اػشبًذاسد ثشاي اسسجبى ثب ًشم افضاس ٍ وبهذيَسش

-

داساي هدوَػِ وليذ ّبي وٌششل سٍؿٌبيي ،وٌششل سٌظيوبر دٍسثيي ٍ سٌظيوبر ػٌؼَسّب

ٍيظگيْبي هَسد ًيبص وبثل خوغ وي اسَهبسيه
وبثل خوغ وي يه ػيؼشن ٍيذئَهششي ثبيذ داساي ٍيظگيْبي صيش ثبؿذ:
 فوبي وبفي ثشاي  150هشش وبثل-

لبثليز سحول ًيشٍي وبفي سَػي وبثل خْز ػمت وـيذى سثبر

-

هدْض ثِ خشثميل ثشاي حول سثبر ثِ داخل ٍ خبسج اص آدم سٍ

-

هدْض ثِ ػيؼشن اًذاصُ گيشي ًَل وبثل ثبص ؿذُ ٍ ًوبيؾ آى سٍي يه ؿوبسًذُ ديديشبل

-

هدْض ثِ ػيؼشن ّبي ًَيض گيش اهٌيشي ثشاي حفبظز ديشبي ػجَسي اص وبثل

ٍيظگيْبي هَسد ًيبص هبؿيي ٍيذيَهششي
خَدسٍي ٍى ػيؼشن ٍيذئَهششي ثبيذ داساي ٍيظگيْبي صيش ثبؿذ:
 فوبي هٌب ػت ادشاسَس هؼشمل اص لؼوز لشاگيشي سثبر ٍ وبثل خوغ وي ٍ ػبيش سدْيضار-

هدْض ثِ هٌجغ آة ثِ ّوشاُ دوخ آة خْز ًظبفز

-

هدْض ثِ الهذْبي سٍؿٌبيي وبثيي ٍ فوبي ػمت ٍ دشطوشَس خْز سٍؿٌبيي آدم سٍ ٍ چبُ دس
ٌّگبم ؿت

-

هدْض ثِ سدْيضار وبهل اص لجيل ًجشدثبى ،ػالئن ّـذاس دٌّذُ ،اثضاساالر ،لَاصم ايوٌي ،خؼجِ
ووه ّبي اٍليِ ٍ وذؼَل اًفبء حشيك

ٍيظگيْبي هَسد ًيبص ًشم افضاس ٍيذيَهششي
ًشم افضاس وبسثشي يه ػيؼشن ٍيذئَهششي ثبيذ داساي ٍيظگيْبي صيش ثبؿذ:
 لبثليز ًوبيؾ فيلن اسػبلي سثبر ٍ هجي فيلن ثش سٍي سايبًِ دس كَسر ًيبص-

لبثليز اهبفِ وشدى هشي سَهيحي سَػي ادشاسَس ثِ كَسر صيش ًَيغ سٍي ّش لؼوز دلخَاُ اص
فيلن

-

لبثليز ًوبيؾ اًالػبر وليِ ػٌؼَسّبي سثبر اػن اص ؿيت ػٌح ،لٌش ػٌح ٍ هَليز سثبر

-

لبثليز ثجز اًالػبر ػٌؼَسؿيت ػٌح ٍ اسائِ ًوَداس ؿيت لَلِ دس گضاسؽ ًْبيي

-

لبثليز ثجز اًالػبر ػٌؼَس لٌش ػٌح ٍ اسائِ گشاف دٍدٌْي همٌغ لَلِ دس گضاسؽ ًْبيي

-

لبثليز گشفشي ػىغ اص داخل لَلِ ٍ ثجز آى ػىغ ثِ ّوشاُ ثجز ًَع ػيت ثِ كَسر صيش ًَيغ

-

لبثليز ثجز وليِ اًالػبر ديوبًىبس ٍ ٍيذيَهشش ٍ وبسفشهب ثِ ّوشاُ وليِ اًالػبر هحل اخشاي
ٍيذيَهششي

-

ثجز ػيَة ثش اػبع وذّبي  WRCثِ ثِ كَسر صيش ًَيغ ّش ػىغ

عيًب شثكٍ َاي جديد االجرا
دس ايي لؼوز ثِ ثشسػي ػيَة هحشول دس يه ؿجىِ خذيذ االخشا ثِ سشسيت اٍلَيز (اّويز) دشداخشِ ٍ هوي
ثشسػي ػَالت ٍ خشاثي حبكل اص ّش ػيت ًوًَِ ّبيي اص آى دس ؿجىِ ّبي خذيذ االخشا ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

ؿيت ًبهٌبػت
اص آًدبييىِ ثِ خض دس هَاسد خبف اًشمبل فبهالة ؿْشي دس ؿجىِ ثِ كَسر ثملي اًدبم هيگيشد ثٌبثشايي ثشاي
اًشمبل كحيح ثبيذ دس ول هؼيش يه ؿيت هؼمَل ٍخَد داؿشِ ثبؿذ .ثِ كَسر ػوَهي دس كَسر اهىبى ثبيذ
حذالل ؿيت  1دسكذ دس ؿجىِ اخشا ؿَدّ .شچٌذ دس كَسر ٍخَد هَاًغ ثشاي ايي وبس حذالل ؿيت ّبي روش
ؿذ دس خذٍل  1ثشاي اًشمبل هٌبػت ثملي فبهالة غيش لبثل اخشٌبة اػز.
جديل  -1حداقل شية مًرد وياز تراي اوتقال مىاسة ثقلي در شثكٍ تا اقطار متفايت
حداقل شية مًرد وياز تراي اوتقال مىاسة ثقلي (درصد)

قطر لًلٍ (ميليمتر)

0/4 %

200

0/28 %

250

0/22 %

315

0/15 %

400

0/12 %

500

0/1 %

تسرگتر مسايي 600

اص خولِ ػيَة هحشول دس ؿيت ؿجىٍِ ،خَد ؿيت كفش دسخِ ٍ ّوچٌيي ٍلَع ػيفَى ؿذگي دس لَلِ اػز.
دس ؿىل  4دذيِ ػيفَى ؿذگي ثِ كَسر ؿوبسيه ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػزّ .وچٌيي دس ؿىل  5ػىغ سْيِ
ؿذُ سَػي سثبر ٍيذئَهششي اص آ ة خوغ ؿذُ دس لَلِ خذيذ االخشا دس اثش ػيفَى ؿذگي ًوبيؾ دادُ ؿذُ
اػز.
دس هٌٌمِ اي وِ ؿيت كفش دسخِ ٍ ثِ ٍيظُ ػيفَى ؿذگي ٍخَد داسد ػالٍُ ثش ايٌىِ فبهالة ثِ خَثي ػجَس
ًويوٌذ ،سػَة گزاسي ٍ سِ ًـيي ؿذى ػشيؼشش اص ػبيش ًمبى اسفبق هيافشذ .ثب وٌذ ؿذى سذسيدي خشيبى دس
اثش اًجبؿشگي سػَثبر دس ايي ًَاحي سػَة گزاسي ؿذر ثيـششي يبفشِ ٍ اًؼذاد ٍ دغ صدگي دس اٍج هلشف
اسفبق خَاّذ افشبد .ػيفَى ؿذگي ثِ سٌْبيي ٍ حشي لجل اص سػَة گزاسي خَد هي سَاًذ ػبهل گشفشگي ٍ دغ
صدگي دس اٍج هلشف ثبؿذ.
دس ؿىل ً 6وَداس ّبي ؿيت ٍ اسسفبع دس يه گضاسؽ ٍيذئَهششي يه خي خذيذ االخشا ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز
وِ ثش سٍي ًوَداس اسسفبع دذيذُ ػيفَى ؿذگي ٍ ٍخَد ؿيت كفش دسخِ ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

شكل  -4اوًاع شية در شثكٍ فاضالب ي سيفًن شدگي

شكل  -5عكس تُيٍ شدٌ تًسط رتات ييدئًمتري از آب راكد جمع شدٌ در لًلٍ جديد االجرا در اثر سيفًن شدگي

شكل  -6ومًوٍ اي از ومًدارَاي شية در يك گسارش ييدئًمتري؛ سيفًن شدگي ي شية صفر در ومًدار تٍ چشم ميخًرد

ؿىؼشگي لَلِ
ؿىؼشگي لَلِ ٍ ٍخَد سشن دس آى دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا هيسَاًذ دس اثش ثشخَسد هلبلح ٍ اثضاسآالر ٍ
غيشُ ثِ ٍخَد آيذ .اگش چِ دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا ون اػز ٍلي اص آًدبييىِ ػَالت
صيؼز هحيٌي ٍ آلَدگي آثْبي صيش صهيٌي دس اثش ًـز فبهالة ثِ ثيشٍى ثؼيبس خٌشًبن اػز اص دسخِ اّويز
ثباليي ثشخَسداس اػز .خبسج ؿذى فبهالة دس اثش ؿىؼز هيسَاًذ ثبػث ؿؼشي خبن اًشاف لَلِ ؿذُ ٍ ثب
ػؼز ؿذى خبن ًـؼز ٍ دس سفشگي دس لَلِ ايدبد ؿَد .دس اثش ٍخَد ايي ػيت ػالٍُ ثش ثيشٍى سفشي فبهالة
سيـِ دسخشبى هيسَاًذ ثِ هشٍس ثِ لَلِ داخل ؿذُ ٍ خشيبى سا هؼذٍد وٌذّ .وچٌيي ٍسٍد ًـشبة ثِ داخل اص
ديگش ػَالت آى اػز .دس ؿىل ً 7وًَِ اي اص ؿىؼشگي ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

شكل  -7شكستگي ي شكاف در لًلٍ

هحل اسلبل هؼيَة
دس كذ ٍلَع اسلبل هؼيَة دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا لبثل سَخِ اػز .اسلبل هؼيَة هي سَاًذ ثبػث خبسج
ؿذى فبهالة ٍ ؿؼشي خبن اًشاف لَلِ ؿذُ ٍ ثب ػؼز ؿذى خبن دس سفشگي دس لَلِ ايدبد ؿَد .دس ؿىل 8
ؿوبسيه خبثدبيي دس اسلبل دٍ لَلِ ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز .ػَالت صيؼز هحيٌي ٍ آلَدگي آثْبي صيش صهيٌي
دس اثش ًـز فبهالة ثِ ثيشٍى ٍ ٍسٍد سيـِ دسخشبى ثِ هشٍس ثِ داخل لَلِ وِ هيشَاًذ ثبػث اًؼذاد خشيبى ؿَد
اص خولِ ػَالت خٌشًبن اسلبل هؼيَة اػزّ .وچٌيي ٍسٍد ًـشبة ثِ داخل اص ديگش ػَالت آى اػز .دس ؿىل
ً 9وًَِ اي اص اسلبل هؼيَة ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

شكل  -8شماتيك جاتجايي در اتصال دي لًلٍ

شكل -9جاتجايي در اتصال

دٍ دْي ؿذگي ٍ سغييش فشم لَلِ
ػَاهل هشؼذدي هيسَاًذ ثبػث دٍ دْي ؿذگي دس لَلِ ّبي يه ؿجىِ خذيذاالخشا ؿَد .دس هٌٌمِ اي وِ دٍ
دْي ؿذگي ٍخَد داسد ػالٍُ ثش ايٌىِ فبهالة ثِ خَثي ػجَس ًويوٌذ ٍ دغ صدگي دس اٍج هلشف اسفبق خَاّذ
افشبد ،سػَة گزاسي ٍ سِ ًـيي ؿذى ػشيؼشش اص ػبيش ًمبى اسفبق هيافشذ .دس ؿىل ً 10وًَِ اي اص دٍ دْي
ؿذگي ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

شكل -10دي پُه شدگي لًلٍ

هلبلح ثِ خب هبًذُ
دس كذ ثِ خب هبًذى هلبلح دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا لبثل سَخِ اػز .هلبلح ػالٍُ ثش ايٌىِ ثِ فبهالة
اخبصُ ػجَس ًوي دّذ هيشَاًذ ثب اًجبؿشِ وشدى فوَالر دس يه ًمٌِ ثبػث گشفشگي ٍ حشي ؿىؼشگي لَلِ ؿَد.
دس ؿىل ً 11وًَِ اي اص هلبلح ثِ خب هبًذُ دس ؿجىِ ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػز.

شكل -11مصالح تٍ جا ماودٌ در شثكٍ

تررسي كمي عيًب شثكٍ َاي جديد االجرا ي َسيىٍ َاي تحميلي آن
دس ايي ثخؾ ثِ ثشسػي دس كذ ٍلَع ّش ػيت ٍ ّوچٌيي ّضيٌِ ّبي سحويلي خْز سفغ آى ثب سَخِ ثِ سٍؽ
سؼويش دشداخشِ ؿذُ اػز .دس سَهيحبر ايي لؼوز فشم ثش ايي اػز وِ خي ثالفبكلِ يب ثؼذ اص اًذوي ثْشُ
ثشداسي ٍيذئَهششي ؿذُ ٍ دغ اص ؿٌبػبيي آى ثِ سفغ ػيت هجبدسر ؿَد .الجشِ ثبيذ سَخِ وشد وِ دس كَسر
سحَيل گشفشي ؿجىِ ثذٍى ٍيذئَهششي ٍلَع ّشيه اص ايي ػيَة هوىي اػز ػبلْب هـخق ًـذُ ٍ آثبس
سخشيجي ٍ ّضيٌِ ّبي اكالح آى ثِ هشاست ثيـشش اص اخشاي هدذد خي لَلِ اػز .هثالً ؿىؼشگي هيسَاًذ هٌبثغ
آة صيش صهيٌي سا ثشاي ػبلْب آلَدُ وٌذ ثذٍى ايٌىِ سَخِ سا خلت ًوبيذ .يب ػيفَى ؿذگي حشي اًذن ثبػث سِ
ًـيي ؿذى سػَثبر ػخز ؿذُ ٍ ػولىشد ول ؿجىِ سا ثشاي هذسي هخذٍؽ وٌذ.

ؿيت ًبهٌبػت
دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذسداالخشا حذٍد  10دسكذ اػز .دس اثش ٍلَع ايي ػيت سمشيجبً ساّي خض
سؼَين ٍ اخشاي هدذد ول خي ٍخَد ًذاسد .هگش ايٌىِ ػيفَى ؿذگي دس اثش ًـؼز هَهؼي يه لَلِ اسفبق
افشبدُ ثبؿذ وِ ثشَاى ثب سؼَين آى لؼوز ػيت سا ثشًشف وشد .دس ؿىل ً 12وَداس اسسفبع دس يه خي خذيذ
االخشاي داساي ؿيت ًبهٌبػت ًوبيؾ دادُ ؿذُ اػزّ .وبًٌَس وِ دس ؿىل هـخق اػز خْز ثشًشف وشدى
ػيت ثبيذ سوبم ي ب اوثش خي ثشچيذُ ؿذُ ٍ هدذد اخشا ؿَد .ايي ثذيي هؼٌبػز وِ ػالٍُ ثش ّضيٌِ اخشاي هدذد
ّضيٌِ ّبي خوغ وشدى خي لجلي ًيض دس ٍلَع ايي ػيت هشحول اػز .ثِ ايي ّضيٌِّب ثبيذ ّضيٌِ ػَالت
اخشوبػي ٍ غيشُ سا اهبفِ وشد.

شكل  -12ومًوٍ اي از ومًدارارتفاع در يك خط تا شية وامىاسة؛ در شكل دي پيشىُاد تراي اصالح ترسيم شدٌ است.

ؿىؼشگي لَلِ
دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذسداالخشا حذٍد  0/5دسكذ اػز .دس اثش ٍلَع ايي ػيت هيسَاى ثب
سؼَين هَهؼي لَلِ هشسجي ثب آى لؼوز ،ػيت سا ثشًشف وشد .ثٌبثش ايي ّضيٌِ ّبي حفبسي ٍ اخشاي هدذد
هَهؼي دس ٍلَع ايي ػيت هشحول هيؿَد.

هحل اسلبل هؼيَة
دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذسداالخشا حذٍد  10دسكذ اػز .دس اثش ٍلَع ايي ػيت هيسَاى ثبيذ
ثب حفبسي هَهؼي ثِ ثشًشف وشدى ػيت دشداخز .ثٌبثش ايي ّضيٌِ ّبي حفبسي ٍ ثشًشف وشدى ػيت هشحول
اػز.

دٍ دْي ؿذگي ٍ سغييش فشم لَلِ
دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا حذٍد  1دسكذ اػز .دس اثش ٍلَع ايي ػيت هيسَاى ثب
سؼَين هَهؼي لَلِ هشسجي ثب آى لؼوز ،ػيت سا ثشًشف وشد .ثٌبثش ايي ّضيٌِ ّبي حفبسي ٍ اخشاي هدذد
هَهؼي دس ٍلَع ايي ػيت هشحول اػز.

هلبلح ثِ خب هبًذُ
دسكذ ٍلَع ايي ػيت دس ؿجىِ ّبي خذسداالخشا حذٍد  20دسكذ اػز .دس اثش ٍلَع ايي ػيت ثبيذ ثِ
ؿؼشـَي لَلِ ثب ػيؼشن ٍاسش خز دشداخشِ ؿَد .ثٌبثش ايي ّضيٌِ ّبي ٍاسش خز دس ٍلَع ايي ػيت هشحول
اػز.
وتيجٍ گيري
دس هدوَع ثب سَخِ ثِ دسكذ ٍلَع ثبالي ػيَة هؼشفي ؿذُ دس ؿجىِ ّبي خذيذاالخشا هيسَاى ًشيدِ گشفز
وِ هشسّبي احشوبلي ؿشوز فبهالة دس كَسر ػذم اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي لجل اص سحَيل هَلز ثيي  15سب
 20دسكذ ّضيٌِ اخشاي اٍليِ ول ؿجىِ خَاّذ ثَد .اص آًدبييىِ ّضيٌِ اًدبم ٍيذئَهششي حذٍد  0/3سب 0/4
دسكذ ّضيٌِ اخشا (ثؼشِ ثِ لٌشّبي هخشلف ) اػز ثٌبثشايي لضٍم اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي ثشاي  100دسكذ

 ثذيْي اػز وِ حشي افضايؾ ليوز اًدبم ػوليبر ٍيذئَهششي.ؿجىِ خذيذاالخشا وبهالً هـَْد ٍ هٌٌمي اػز
هي سَاًذ ثِ ويفيز اًدبم ايي وبس هْن ووه وشدُ ٍ دس ثشاثش كشفِ خَيي ًبؿي اص آى لبثل سَخيِ خَاّذ ثَد
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