
 تعریف کلی ضین بکطل :

 

 WIRE ROPEؿین ثکـل ثَ اًگلیـی 

ُب ثَ ؼْع هبعپیچ ثَ ُن تبثیضٍ كضٍ ّ الیَ عا  ای اػ ؿین، الیَ ؿین ّ هغؼی گفتَ هی كْص کَ صع آى ؿین ثَ هجوْػَ

ثکـل عا صٌُض، تؼضاصی الیَ ًیؼ ثَ ؼْع هبعپیچ ثَ ُوغاٍ یکضیگغ ثَ صّع هغؼی تبثیضٍ ّ صع ًِبیت ؿین  تلکیل هی

 صٌُض. تلکیل هی

  

 تْؿػ جْلیْؽ آلجغت صع كِغ کالؿتبل آلوبى ّ ثغای اؿتفبصٍ صع هؼبصى استغاع كض. ۴۳۸۱ؿین ثکـل صع ؿبل 

 

 

 ضین بکطل از ًظر جٌص هفتْل

  

  

 شًْذ: بطْر کلی ضین بکطل ُا از یکی از ضَ ًْع هادٍ اّلیَ زیر ضاختَ هی

 

گیغص کَ  ُبیی هْعص اؿتفبصٍ لغاع هی ًیؼٍ : ایي ًْع هفتْل هؼوْاًل ثغای ؼٌبةهفتْل فْالصی ثضّى عّکق یب غیغ گبلْا

ػبهل فغؿبیق صع تؼییي ؼْل ػوغ هفیض ؼٌبة ًمق هِوتغی صاكتَ ّ ؼٌبة کوتغ صع هؼغض ػْاهل ایجبص کٌٌضٍ ػًگ 

ؼغ صاكت کَ دتی ػصگی لغاع صاعص. ٌُگبم همبیـَ احغات فغؿبیق ّ اػ ُن گـیشتگی ثب احغات ػًگ ػصگی، ثبیض ثشب

ای ثب عّغي کبعی کبفی، هٌبؿت ّ صع فْاصل ػهبًی  تْاى تب اًضاػٍ یک ؼٌبة فْالصی ثب هفتْل ثضّى عّکق عا ُن هی

 هٌظن صع همبثل ػًگ ػصگی هذبفظت ًوْص.

 

ثبكض صع ثغاثغ ػًگ ػصگی ثغ احغ آة  هفتْل فْالصی گبلْاًیؼٍ: ایي ًْع هفتْل کَ صاعای عّکق یکٌْاست عّی هی

عیب، ُْا، عؼْثت ّ ؿبیغ ػْاهل هلبثَ همبّم اؿت، ثٌبثغایي ؼٌبثِبی فْالصی گبلْاًیؼٍ صع صٌبیغ کلتیغاًی، ص

 گیغًض. كیالت، هغغضاعیِب ّ غیغٍ هْعص اؿتفبصٍ لغاع هی

 

ثغ كًْض ػالٍّ ثغ همبّهت ثـیبع ثبال صع ثغا هفتْل فْالصی اؿتیٌلؾ اؿتیل: ؼٌبثِبیی کَ اػ ایي ًْع هفتْل ؿبستَ هی

صعجَ ؿبًتیگغاص همبّم ثْصٍ ّ صع صٌبیغ كیویبیی، غظایی ّ صاعّیی هْعص  ۴۱۰۱ػًگ ػصگی صع همبثل دغاعت ًیؼ تب 

 گیغًض ّ ُوچٌیي همبّهت ثبالیی صع ثغاثغ احغات هشغة آة صعیب صاعًض. اؿتفبصٍ لغاع هی

  



 گردد. ذ هیهفتْل فْالدی، با تْجَ بَ کاربرد هْرد ًظر، با ًیرُّای کششی هختلفی تْلی

 برای تْلیذ ضین بکطل، ًیرّی کششی هفتْل هْرد اضتفادٍ در هحذّدٍ زیر خْاُذ بْد:

 

Kgf/mm2 140 = N/mm2 1370 Kgf/mm2 160 = N/mm2 1570 Kgf/mm2 180 = N/mm2 

1770 Kgf/mm2 200 = N/mm2 1960 Kgf/mm2 220 = N/mm2 2160 

 هغسی ضین بکطل

 د دارد:دّ ًْع هغسی برای ضین بکطل ّجْ

  

 هغؼی الیبفی

 هغؼی فْالصی

ُبی ؿین  كًْض. ًمق هغؼی ًگِضاعی عكتَ ُب ثضّع آى تبثیضٍ هی هغؼی ؿین ثکـل ثشق هغکؼی ؿین اؿت کَ عكتَ

ُب  ثبكض. ثٌبثغایي ثبیض لؽغ آى ثَ اًضاػٍ کبفی ثؼعگ ثبكض تب صع ٌُگبهیکَ ؿین ػیغ ثبع اؿت هبًغ توبؽ ثیي عكتَ هی

 ثبكض.

  

 تْاًض الیبفی یب فْالصی ثبكض: ثکـل هیهغؼی ؿین 

  

هغؼ فْالصی هوکي اؿت سْص یک ؿین فْالصی هـتمل ثبكض کَ صع ایي صْعت ثَ آى هغؼی ؿین ثکـل هـتمل 

(IWRCهی )  هتغ هغؼی فْالصی هؼوْاًل یک عكتَ هفتْل فْالصی  هیلی ۴۱گْیٌض. صع هْعص ؿین ُبیی ثب لؽغ کوتغ اػ

(WSC.سْاُض ثْص ) 

  

كْص. اگغچَ ٌُْػ اؿتفبصٍ اػ کٌف ؼجیؼی صع  ( اػ الیبف هصٌْػی یب الیبف ؼجیؼی تلکیل هیFCالیبفی )هغؼی 

ؿبست ؿین ثکـل هتضاّل اؿت، الیبف هصٌْػی ًظیغ پلی پغّپیلیي ثؽْع عّػافؼّى ثؼٌْاى هغؼی ؿین ثکـل هْعص 

 گیغًض. اؿتفبصٍ لغاع هی

  

كْص کَ ًیغّی کلق ّ اؿتذکبم ؼٌبة ثیلتغ اػ ػْاهل  تفبصٍ هیالػم ثَ طکغ اؿت کَ اػ هغؼی فْالصی هْلؼی اؿ

صیگغ هْعص ًظغ ثبكض. صع دبلیکَ صع هْعص هغؼی الیبفی لبثلیت اًؼؽبف ؼٌبة ًـجت ثَ ًیغّی کلق آى اُویت 

 ثیلتغی صاعص.

 

 اًْاع تاب ضین بکطل



 شْد: هیضین بکطل ُا از ًظر ًْع تاب بَ دّ ًْع هعوْلی ّ لٌگ بشرح زیر تقطین 

  

ُب ثبكض. ایي ًْع  ُب صع یک عكتَ هشبلف جِت تبة عكتَ ؿین ثکـل ُب ثب تبة هؼوْلی : ٌُگبهیکَ جِت تبة هفتْل

ؿین ثکـل هیل کوی ثَ اػ ُن ثبػكضى یب گغٍ سْعصى صاكتَ ّ صع ثغاثغ فلبع، لِیضگی ّ تغییغ كکل همبّهت ثیلتغی 

 ثبكض. یت اًؼؽبف ؿین کوتغ اػ ؿین ُبیی ثب تبة لٌگ هیصاعص. صع ػْض همبّهت آى صع ثغاثغ ؿبیق ّ لبثل

اًگلیـی حجت كضٍ، جِت تبة هفتْل صع یک عكتَ ثب  John Langؿین ثکـل ُب ثب تبة لٌگ : صع ًْع تبة کَ ثٌبم 

ثبكض. همبّهت ؿین ُب ثب تبة لٌگ صع ثغاثغ ؿبیق ثیلتغ اػ ؿین ُبی ثب تبة  ُب صع ؿین یکی هی جِت تبة عكتَ

ثبكض اهب ثبیض ٌُگبم کبع ثب آًِب هغالت ثْص تب ؿین ثکـل گغٍ ًشْعص ّ یب اػ ُن ثبػ ًلْص. چْى ایي ًْع ؿین  هیهؼوْلی 

كْص کَ ُغ صّ ؿغ ؿین ثکـل هِبع كضٍ  ثکـل هیل ػیبصی ثَ اػ ُن ثبػكضى صاعص، اػ آى صع هْاعصی ثب اؿتفبصٍ هی

 ثبكض.

لی آؿبًتغ اؿت ّ کبعثغص هتضاّل تغی صاعص اهب صع هْاعصی هخل ثؽْع کلی کبعکغصى ثب ؿین ثکـل ُبیی ثب تبة هؼوْ

 كْص. آؿبًـْعُبی ثبعی ّ هـبفغی کَ همبّهت ثیلتغ صع ثغاثغ ؿبیق هْعص ًظغ اؿت تبة لٌگ تغجیخ صاصٍ هی

 رّغٌکاری ضین بکطل

  

بى تْلیض ُب صع جغی ُب ّ عكتَ ؿین ثکـل ثوٌظْع هذبفظت صع ثغاثغ ػًگ ػصگی ّ کبُق اصؽکبک ثیي هفتْل

كْص ّ اػ ؿْی صیگغ کلیَ  كض اػ یک ؿْ هغؼی ؿین ثکـل ثؼلت اُویت ًمق آى اػ عّغي اكجبع هی عّغٌکبعی هی

ُبی تلکیل صٌُضٍ ؿین ثکـل صع ؼی ثبفت ثَ عّغي هٌبؿت آغلتَ  ُبی تلکیل صٌُضٍ یک عكتَ ّ کلیَ عكتَ هفتْل

ل ّ سصْصیبت هذل هْعص اؿتفبصٍ هتفبّت سْاُض ثْص، گغصص. ًْع عّغٌکبعی ثٌبثغ جٌؾ هفتْل، کبعثغص ؿین ثکـ هی

صع ؼْل هضت ػوغ هفیض ؿین ثکـل ًیؼ، عّغٌکبعی آى ثبیض صع فْاصل ػهبًی هٌظن اصاهَ یبثض تب ثب جبیگؼیٌی عّغي 

اػ صؿت صاصٍ صع احغ اؿتفبصٍ، دضاکخغ هذبفظت صع ثغاثغ ػًگ ػصگی ّ ؿبیق صعًّی ثؼول آیض. عّغٌکبعی ؿین ثکـل 

كًْض هخل ٌُگبهی کَ ؼٌبة اػ عّی چغر لغلغٍ  ُب کوی اػ ُن ثبػ هی ؿت صع هذلی صْعت گیغص کَ عكتَثِتغ ا

 كْص. كْص. صع ایي صْعت عّغي ثِتغ جظة هی کٌض یب عّی لغلغٍ پیچیضٍ هی ػجْع هی

  

، لـوتِبی گیغص ثبیض ثغادتی صع ؿین ثکـل ًفْط کٌض عّغٌی کَ ثغای عّغٌکبعی ؿین ثکـل هْعص اؿتفبصٍ لغاع هی

 صاسلی ّ ؿؽخ سبعجی آى عا ثپْكبًض، ثب آة كـتَ ًلْص ّ صع ثغاثغ ػًگ ػصگی اػ ؿین ثکـل هذبفظت ًوبیض.

  

 (Wear( ّ فغؿبیق )Fatigueهمبّهت صع ثغاثغ سـتگی )

  



ػیبصی  هؼوْاًل همبّهت صع ثغاثغ سـتگی صع ًمؽَ همبثل همبّهت صع ثغاثغ فغؿبیق لغاع صاعص. ؿین ثکـلی کَ اػ تؼضاص

هفتْل ًبػک تلکیل كضٍ ثبكض ثـیبع لبثل اًؼؽبف اؿت ّ همبّهت سْثی صع ثغاثغ سـتگی صاعص صع دبلیکَ ؿین ثکـلی 

 ُبی ظشین تلکیل كضٍ ثبكض همبّهت ثبالیی صع ثغاثغ فغؿبیق ّ ؿبییضگی سْاُض صاكت. کَ اػ تؼضاص کوی هفتْل

 گیری قطر ضین بکطل  اًذازٍ

  

ی یک ؿین ثکـل ثبیض صع صّ ًمؽَ اػ ؿین کَ دضالل فبصلَ آًِب اػ ُن یک هتغ ثبكض، صْعت گیغی لؽغ ّالؼ  اًضاػٍ

گیغی كْص ّ   گیغص. صع ُغ یک اػ ایي صّ ًمؽَ ثبیض ثیلتغیي فبصلَ ثیي صّ اًتِبی عكتَ همبثل ُن ثب کْلیؾ اًضاػٍ

گیغی کَ ثضیي ؼغیك دبصل   ع اًضاػٍگیغی ثب صّ عكتَ ػوْص ثغ ایي صّ تکغاع گغصص. هیبًگیي چِب  ؿپؾ ایي اًضاػٍ

كْص لؽغ ّالؼی ؿین ثکـل سْاُض ثْص. ایي لؽغ هؼوْاًل ثب لؽغ اؿوی ؿین ثکـل اًضکی تفبّت صاعص. ثغ ؼجك  هی

 ۰صعصض ثغای ؿین ثکـل ُبی هیلیوتغی ّ اػ صفغ تب  ۱صعصض تب  -۴ُب اػ  اؿتبًضاعصُبی آهغیکب، دض هجبػ ایي تفبّت

 بی ایٌچی سْاُض ثْص.صعصض ثغای ؿین ثکـل ُ

 ًحٍْ اًبار کردى ضین بکطل

  

هٌبؿت تغیي هکبى ثغای اًجبع کغصى ؿین ثکـل ُب جبُبی سلک ّ ؿغپْكیضٍ ایـت کَ ُْا صع آى ثغادتی جغیبى 

تْاى عّی پبلتِبی چْثی کَ عّی  ُب ًجبیض ثب ػهیي یب صیْاع توبؽ صاكتَ ثبكٌض. آًِب عا هی ُب یب کالف صاكتَ ثبكض. لغلغٍ

ػهیي لغاع گغفتَ اًجبع ًوْص. ؿین ثکـل ُبی اًجبع كضٍ ثبیض صع فْاصل ػهبًی هٌظن ثَ هٌظْع اؼویٌبى اػ ػضم ػًگ 

 ػصگی هْعص ثبػصیض لغاع گیغًض ّ صع صْعت لؼّم عّغٌکبعی آًِب تجضیض گغصص.

 

 طرز بازکردى ضین بکطل از رّی قرقرٍ ّ کالف

وْص تب اػ گغٍ سْعصى آى کَ هْجت کبُق لبثل هالدظَ ًیغّی صع ثبػکغصى ؿین ثکـل ثبیـتی ثلغح ػیغ ػول ً

 گغصص، جلْگیغی ثؼول آیض: کلق ؿین ثکـل هی

تْاى هؽبثك كکل ػیغ ثب دغکت صاصى آى ثغ عّی ػهیي صبف ّ ُوْاع ثبػ کغص.  ثبػکغصى کالف: کالف عا هی

 ؿین ثکـل عا ثب ادتیبغ ثبػ کغص. تْاى عّی یک صفذَ گغصاى لغاع صاصٍ ثب گغصاًضى صفذَ ُبی ؿٌگیي عا هی کالف

ای )چغر صّاع( ؿْاع ًوْص ثؽْعیکَ كبفت یب  ثبػکغصى اػ عّی لغلغٍ: ثغای ایٌکبع ثبیـتی لغلغٍ عا عّی پبیَ

ای اػ ؿْعار ّؿػ آى ػجْع ًوبیض تب ثضیٌْؿیلَ ثب چغسبًضى لغلغٍ ؿین ثکـل صع سػ هـتمین ثبػ كْص. صع ایي دبل  هیلَ

 ؿین ثکـل گغٍ ًشْعصثبیض هغالت ثْص کَ 

 ( ّ اتصبالت هغثْغ ثَ ؿین ثکـل ُب :Slingاًْاع اؿلیٌگ )



تْاى اؿتفبصٍ کغص. هتضاّل تغیي ًْع اتصبل ؿین  ثغای ّصل کغصى ؿین ثکـل ثَ لؽؼبت صیگغ اػ اًْاع اتصبالت هی

کی اػ ؿَ عّف ػیغ كْص ّ ثغ ؼجك ی ثکـل ، صعؿت کغصى دلمَ صع صّ اًتِبی ؿین ثکـل اؿت کَ اؿلیٌگ ًبهیضٍ هی

 گغصص: تِیَ هی

  

( ثَ آى: صع ایي عّف دلمَ ایجبص Ferruleصّ ؿغ پغؽ کغصى ؿین ثکـل یب صعؿت کغصى دلمَ ّ اتصبل ثـت گلْیی )

كْص. صّ ؿغ پغؽ صع  كضٍ تْؿػ پغؽ کغصى ثـت گلْیی فلؼی ثَ آى، ثب اؿتفبصٍ اػ صؿتگبٍ پغؽ هشصْم هذکن هی

ثبكض کَ  صْعت اتصبل صذیخ ّ کیفیت هٌبؿت ثـت گلْیی، یکی اػ هؽوئي تغیي ّ هتضاّل تغیي اًْاع اؿلیٌگِب هی

 ؿین ثکـل عا دفظ کٌض. ًیغّی کلق ۱۹٪تْاًض ثیق اػ  هی

  

ُب ثبیض ًِبیت صلت صع ثـتي صذیخ  (: ٌُگبم اؿتفبصٍ اػ ایي ثـتWire rope gripsكکل )” U”ُبی  اؿتفبصٍ اػ ثـت

ثـت ثغای  ۸آًِب ثغ عّی ثشق اًتِبیی ؿین ثکـل لغاع گیغص ّ اػ دضالل ” U”آًِب ثؼول آیض. ثضیي تغتیت کَ گْصی 

” U”ُبی  ُب پؾ اػ هذکن کغصى اّلیَ، ثؽْع هٌظن هذکن كًْض. ثـت ت لؼّم ثـتُغ دلمَ اؿتفبصٍ كْص ّ ثغ دـ

 کٌٌض. ًیغّی کلق ؿین ثکـل عا دفظ هی ۳۱۹كکل صع صْعت اؿتفبصٍ صذیخ تب 

  

صعؿت کغصى دلمَ تْؿػ صؿت یب گیؾ ثبف کغصى ؿین ثکـل : ایي عّف کَ تْؿػ اكشبم هبُغ ّ ثب تجغثَ ثکبع 

گیغص.  سبم ّ یب ٌُگبهیکَ ؿین ثکـل صّ ؿغ پغؽ صع صؿتغؽ ًجبكض هْعص اؿتفبصٍ لغاع هیكْص، صع هْاعص  گغفتَ هی

ُبیی کَ ادتوباًل صع اًتِبی لـوت گیؾ ثبف كضٍ كکـتَ ثبكٌض ثِتغ اؿت ایي  ثغای جلْگیغی اػ آؿیت عؿبًضى هفتْل

ًیغّی کلق  ۱۹٪تب  ۰۹٪لـوت تْؿػ ثـتي ؿین پْكبًضٍ كْص. دلمَ گیؾ ثبف كضٍ صع صْعت ثبفت صذیخ ثیي 

 کٌض. ؿین ثکـل عا دفظ هی

  

( یب عکبثی Thimbleصع ُغ یک اػ ؿَ عّف فْق، ثغای جلْگیغی اػ آؿیت صیضى ؿین ثکـل ثِتغ اؿت اػ تیوجل )

ُب  کٌض. تیوجل گیغص ّ ؿین ثکـل اػ كیبع صّع آى ػجْع هی اؿتفبصٍ كْص، ثَ ایي تغتیت کَ تیوجل صعّى دلمَ لغاع هی

 ثبكٌض. ف صاعًض ّلی ًْع هؼوْلی آى ثغای تمغیجًب ُغ ًْع کبعثغصی هٌبؿت هیاًْاع هشتل

  

عّص. اػ  ُب ثکبع هی ُبی ثبالثغ ، ّیٌچ ، جغحمیل ّ صیگغ هکبًیؼم ای لبثل اًؼؽبف صع صؿتگبٍ ؿین ثکـل ثَ ػٌْاى ّؿیلَ

 آى اؿت.جولَ هؼایبی آى ًـجت ثَ ؿبیغ ّؿبیل هلبثَ هخل ػًجیغ، ؿجک ثْصى ّ اؼویٌبى کبع 

  

كْص ثلکَ ثَ ػلت تلکیل كضى اػ تؼضاص ػیبصی  ؿین ثکـل ػواًل صع هْلغ کبع تذت كغایػ ًبهٌبؿت ثؽْع آًی لؽغ ًوی

كْص ّ ایي سْص اػالم سؽغی اؿت کَ ثَ  ُبی سبعجی لؽغ هی ؿین صع ایي هْالغ ّ یب صع احغ فغؿْصٍ كضى اّل ؿین

 ًوْص.هذط هلبُضٍ ثبیض ًـجت ثَ تؼْیط آى الضام 



  

 اًض. ؿبستَ كضٍ KG/MM ۴۸۱-۰۰۱ُبی فْالصی ثب همبّهت کللی دضّص  ُباػ ؿین ؿین ثکـل

  

ُبی ثضّى عّپْف تلکیل كضٍ اؿت، صع صْعتیکَ ؿین  ُبی سلک اػ ؿین ُبی هْعص اؿتفبصٍ صع هذیػ ؿین ثکـل

صع هْلغ گبلْاًیؼٍ کغصى ثَ ػلت ًوبیٌض کَ  ُبی هغؼْة هْعص اؿتفبصٍ لغاع گیغص آًغا گبلْاًیؼٍ هی ثکـل صع هذیػ

 صُض. همبّهت کللی سْص عا اػ صؿت هی ۴۱۹ػولیبت دغاعتی اًجبم كضٍ ؿین ثکـل 

  

ُبی ؿیوی پیچیضٍ  كًْض، ثضیي ؼغیك کَ اّاًل ؿین ُب ثصْعت الیَ ُبی هشصْم ثبفتَ هی ؿین ثکـل ُب تْؿػ هبكیي

ُبی  گیغص. الیَ ػول ُوؼهبى یب صع صّهغدلَ اًجبم هیُبی ؿیوی ثصْعت ثکـل صعهی آیض. ایي صّ  كضٍ ّ ثؼض الیَ

ُبیی ثب فْالص ًغهتغ تلکیل كضٍ اؿت پیچیضٍ  ؿیوی عّی الیَ صاسلی کَ اػ جٌؾ فیجغ، آػثـت، پالؿتیک ّ یب ؿین

 كْص. هی

  

 كًْض ؿین ثکـل ُب اػ ًظغ ثبفت، تبة، هغؼی، عكتَ ّ کالف تمـین ثٌضی هی

 ؿین ثکـل اػ ًظغ تبة:

  

 ـل یکؽغفَؿین ثک

 ؿین ثکـل صّؼغفَ یب صلیجی

 ًبهٌض. ُب ُغ صّ صع یک جِت تبثیضٍ كضٍ ثبكض آًغا ؿین ثکـل یک ؼغفَ هی چٌبًچَ جِت تبة کالف ّ تبة عكتَ

 كْص. ُب ػکؾ یکضیگغ ثبكض، ؿین ثکـل صّؼغفَ یب صلیجی ًبهیضٍ هی اگغ جِت تبة کالف ّ تبة عكتَ

ُب تبثیضٍ ثبكٌض، تغکیجی  ُب یک صع هیبى ثَ عاؿت ّ چپ عكتَ غ ثبكض ّ کالفُب ػکؾ یکضیگ ُب ّ عكتَ اگغ تبة کالف

 گْیٌض.

  

 ضین بکطل از ًظر بافت

ُب اػ چپ ثَ عاؿت  كًْض. اگغ جِت کالف ُب ًبم گظاعی هی ُب اػ ًظغ ثبفت ثغ اؿبؽ جِت ثبفت کالف ؿین ثکـل

ُب اػ عاؿت ثَ  كْص ّ آًغا عاؿت ثبفت گْیٌض. اگغ جِت کالف عّی ؿین ثکـل ًلبى صاصٍ هی zتبثیضٍ ثبكٌض، ثب ػالهت 

 كْص ّ آًغا چپ ثبفت گْیٌض. عّی ؿین ثکـل ًلبى صاصٍ هی sچپ تبثیضٍ كضٍ ثبكض، ثب ػالهت 

  

ُبی  ن ثکـلكْص. ؿی جِت تِیَ ؿین ثکـل ثلٌض کٌٌضٍ ثبع اػ ؿین ثکـل صلیجی عاؿت ثبفت ّ چپ ثبفت اؿتفبصٍ هی

ُبی یکؽغفَ هیل ثَ ثبػكضى ّ  کٌٌض، صع صْعتی کَ ؿین ثکـل صلیجی یب صّ ؼغفَ ًیغّی کللی عا ثِتغ تذول هی



ُب صاعًض ّ لبثلیت اًؼؽبف ّ همبّهت پْكلی ثیلتغی عا صاعًض، اهب کوتغ صع جغحمیل ُب  ُب ّ عكتَ كل گغصیضى ثبفت

 ُبی یکؽغفَ جِت ثلٌض کغصى ثبع ًجبیض اؿتفبصٍ كْص. َ اػ ؿین ثکـلگیغًض. لبثل تْجَ ایي ک هْعص اؿتفبصٍ لغاع هی

  

 ُا ّ اًْاع آى پیچ ضین بکطل

 ثبكٌض: ُب هؼوْاًل صّ ًْع هی ؿین ثکـل

ُبی ؿیوی سالف جِت پیچیضى  ُب صع الیَ ثبپیچ هؼوْلی یب یکٌْاست: صع ایي ًْع ؿین ثکـل جِت پیچیضٍ كضى ؿین

 ت.ُبی ؿیوی صع ؿین ثکـل اؿ الیَ

ُبی ؿیوی صع  ُبی ؿیوی صع جِت پیچیضى الیَ ُب صع الیَ ثب پیچ الًگ: صع ایي ًْع ؿین ثکـل جِت پیچیضٍ كضى ؿین

 ؿین ثکـل اؿت.

ُبی ؿبػت  ُب صع جِت ػمغثَ ُغ کضام اػ ایي صّ ًْع صّ فغم هشتلف صاعص، عاؿت پیچ ّ چپ پیچ، صع عاؿت پیچ الیَ

اًتشبة ؿین ثکـل ثب پیچ هؼوْلی یب الًگ ثـتگی ثَ ًْع کبع ؿین ثکـل ّ عاؿت اًض ّ صع چپ پیچ سالف آى.  پیچیضٍ

 پیچ ّ چپ پیچ ثـتگی ثَ ًْع پیچیضى ؿین ثکـل صع ٌُگبم کبع کغصى صاعص.

  

 ُای ضین بکطل با پیچ هعوْلی: ّیژگی

  

 كْص. ؿبستوبى آى حبثت تغ اؿت ّ صفغهَ ًوی

 اؿت. صع همبثل لِیضگی ّ هچبلَ كضى همبّهتق ثیلتغ

 چغسض. تذت ثبع کَ لغاع گغفت ًوی

 كْص. کٌض صع آى کوتغ ایجبص هی ای( کَ ایجبص ػسن ّ سغاثی صع ؿین ثکـل هی ُبی کْچک )گْكْاعٍ پیچ

 جبثجبیی ّ ثبػکغصى ّ ثـتي آى آؿبى اؿت.

 ُبی ؿین ثکـل ثب پیچ الًگ: ّیژگی

  

 جبثجبیی ّ ثبػکغصى ّ ثـتي آى هلکل اؿت.

 كْص. ثیلتغ ایجبص هی ُبی کْچک صع آى پیچ

 همبّهت لِیضگی ّ هچبلَ كضى آى کن اؿت.

كْص ّ ثغای جبُبئیکَ یک یغ ّ یب صّؿغ آى ثبیض آػاص ثبكض هٌبؿت  صع صْعتی کَ صّؿغ آى گیغ ًجبكض صفغهَ هی

 ًیـت.

ؿبیق ثبیض  كْص همبّهتق صع همبثل ُب( ّ ؼجلک )اؿتْاًَ ؿین جوغ کي( ػیبصتغ هی چْى ؿؽخ توبؽ آى ثب پْلی )لغلغٍ

 ثیلتغ ثبكض.

  



 ضین بکطل از ًظر هغسی :

ُب تذت کلق ّ  ُبی اصلی اؿت تب ظوي کبع ّ دغکت کَ الیَ الیَ صاسلی صع هغکؼ ؿین ثکـل ثغای ًگِضاعی الیَ

 كْص: گیغص فغم سْص عا اػ صؿت ًضٌُض. صّ ًْع الیَ صاسلی صع ؿین ثکـل هصغف هی سوق لغاع هی

  

 ، کٌف یب پلی پغّپیلي یب آػثـتf.cالیَ صاسلی فیجغی کٌفی 

 s.cلیبٍ صاسلی فْالصی 

: ایي ًْع الیَ اػ فیجغ هصٌْػی اػ صعستبى هبًیال ّ آػثـت ّ پلی fiber main coreالیَ صاسلی فیجغی کٌفی یب 

ػًگ پغّپیلي تلکیل كضٍ اؿت. فیجغ لجل اػ لغاع گغفتي صاسل ؿین ثکـل ثبیض ثَ عّغي آغلتَ گغصص تب ظوي ایٌکَ اػ 

ُبی ؿیوی عّی الیَ صاسلی ٌُگبم کبع ثبكض. ایي ًْع الیَ صع هْاعصی  کٌض، اهکبى لغؼف الیَ ُب جلْگیغی هی ػصى ؿین

گیغص لبثل اؿتفبصٍ ًیـت ّلی لبثلیت اًؼؽبف  کَ دغاعت هذیػ کبع ػیبص اؿت ّ ؿین تذت ثبع هْعص لِیضگی لغاع هی

 ثبكض. ؿین ثکـل ػیبص هی

  

كْص، ثِتغ ّ همبّم تغ اػ فیجغ اؿت. ؿین ثکـل  کَ اػ پٌجَ تذت ػولیبت هشتلف ؿبستَ هی آػثـت ّ پلی پغّپیلي

 ۳۱-۴۱۱ؿبػت صع صعجَ دغاعت  ۰-۸هغؼی کٌفی عا صع صع کبعسبًَ صاسل دْظچَ هشصْم پغ اػ عّغٌجَ هضت 

صٌُض تب عّغي علیك گغصیضٍ ّ کٌف سبصیت عّغي پظیغی صاكتَ ثبكض. صع هْلغ کبع کَ  صعجَ ؿبًتیگغاص دغاعت هی

ُب صع احغ فلبع کالف اػ هغؼی کٌف سبعد كضٍ ّ توبم  كْص همضاعی اػ عّغي ًیغّی کللی ثَ ؿین ثکـل ّاعص هی

 گغصص. ػوغ ؿین ثکـل هیكًْض، ُویي اهغ ثبػج ؼْالًی كضى  ُبی ؿین ثکـل ؿغّیؾ هی عكتَ

  

ُبی ؿیوی ّ صع  : ایي ًْع الیَ اػ یک ؿین یب چٌض ؿین ًظیغ ؿبیغ الیwire main coreَالیَ صاسلی فْالصی یب 

ؿین تلکیل كضٍ ّ اغلت ؿین  ٪۴ُب تلکیل كضٍ اؿت. هؼوْاًل اػ  ثؼعی هْاعص ثب ؿبستوبى پیچیضٍ تغ اػ ؿبیغ الیَ

ثبكٌض. اػ آًجبیی کَ صع هْاعصی اػ هصغف، لضعت ّ اؿتذکبم  ًْع الیَ صاسلی هی ُبی ثب لؽغ کوتغ صاعای ایي ثکـل

ُبی لـوت  گغصص. جغاحمبل ُبی هغؼی فْالصی اؿتفبصٍ هی ثیق اػ ُغ ػبهلی هض ًظغ اؿت صع ایي هْاعص اػ ؿین ثکـل

غؼی فْالصی صاعای ُبی ه گیغص، ثشبؼغ ایٌکَ ؿین ثکـل فْالصؿبػی یب ًمبؼی کَ ؿین ثکـل تذت دغاعت لغاع هی

 کٌٌض. ُب اؿتفبصٍ هی ثبكٌض، اػ ایي ًْع ؿین ثکـل همبّهت ّ اؿتمبهت ثیلتغ هی

  

ُبی فْالصی ثب لؽغ ثبال سْص یک ؼٌبة  كْص اهب صع ؼٌبة ُبی فْالصی لؽغ پبئیي هؼوْاًل یک کالف ثبفتَ هی صع ؼٌبة

ُبی ثیغًّی  آى ایي اؿت کَ ثغای کالف گیغص ّ ػوضٍ تغیي سْام ثبكض کَ صع هغکؼ ؼٌبة لغاع هی هـتمل هی

دفبظت ثیلتغی عا ایجبصکغصٍ ّ ظوي کبع ثبػج صفغهَ كضى ؿین ًلْص ّ تْػیغ ثِتغی اػ ًیغّی کللی عا صع ُغ 

 ُب ایجبص ًوبیض. یک اػ کالف

  



صیضٍ تلکیل گغ( ٪*٪: ؿین ثب الیَ هـتمل اػ ُفت الیَ ؿیوی ) independent wire rope coreالیَ صاسلی هـتمل

عًّض. صّ  ُبی ثب الیَ صاسلی هـتمل ثغای کبعُبی ؿٌگیي ّ همبّم صع ثغاثغ لِیضگی ّ هچبلَ كضى ثکبع هی اؿت. ثکـل

ُبی کبع گغم هٌبؿت ُـتٌض ّ همبّهت کلی ؿین ثکـل عا  ًْع ؿین ثکـل ثب الیَ فْالصی صاسلی ّ هـتمل صع هذیػ

 کٌض. ػیبصتغ هی ٪۹/۰

  

 گام ضین بکطل :

ُب ّ لؽغ ؿین  ف ؿین ثکـل ثَ صّع ُـتَ هغکؼی ؿین عا گبم گْیٌض. ؼْل گبم ثـتگی ثَ تؼضاص کالفگغصف یک کال

ثبكض. صاًـتي گبم ؿین ثکـل جِت تؼییي سغاثی  ثکـل صاعص. ثٌبثغایي ُغ ؿین ثکـل صاعای گبم هشصْم ثَ سْص هی

 ؿین ثکـل، سصْصًب صع دض پبعگی ؿین الػم اؿت.

  

عكتَ ّ کالف: ؿبستوبى ؿین ثکـل تلکیل كضٍ اػ تؼضاصی عكتَ ؿین ثَ لؽغُبی هشتلف کَ ؿین ثکـل اػ ًظغ تؼضاص 

 آیض. ُب کالف ثْجْص هی اصع جِت هْافك دغکت ػمغثَ ؿبػت ثِن تبثیضٍ كْص، اػ تبثیضى عكتَ

  

تبثیضٍ ثبكض کَ صع ُغ کالف ثِن  ُبی ؿین ثکـل هی تؼضاص ًز یب عكتَ ٪۴ػضص  ۹۴FC٪۴*۶ثٌبثغایي صع ؿین ثکـل 

ؿین فْالصی ّ یک ػضص هغؼی ؿین  ٪۴کالف ّ ُغ کالف  ۶ُبی ؿین ثکـل اؿت. یؼٌی  تؼضاص کالف ۶اؿت، ػضص 

ُبی ؿمفی هْعص اؿتفبصٍ  ُبیی کَ صع جغاحمبل ثبكض. اغلت ؿین ثکـل ًْع هغؼی هی F.Cثکـل ّ ػالهت استصبعی 

 كًْض. بستَ هیؿ ٪۴* ۶ُبی ثبع ثلٌض کغصى اػ ًْع  گیغًض ّ ؿین ثکـل لغاع هی

  

 ُا : اًتخاب ضین بکطل جرثقیل

گیغص.  ُبی کللی، سولی، پیچق، ُّوؼهبى ثب آى ؿبیق ّ فلغصگی لغاع هی ؿین ثکـل ٌُگبم کبع تذت تبحیغ سـتگی

 كْص. ُبی هتذغک ّ حبثت صچبع ؿبئیضگی هی ظوًٌب ؿین ثکـل عّی اؿتْاًَ ؿین جوغ کي یب لغلغٍ

  

 ؿین ثکـل ثبیض هْعص تْجَ لغاع گیغًض ػجبعتٌض اػ:ػْاهل اصلی کَ جِت اًتشبة 

  

 همبّهت صع همبثل ؿبیق

 همبّهت صع همبثل فغؿْصگی

 همبّهت صع همبثل لِیضگی

 همبّهت صع همبثل پبعگی

 ُب کوتغ ثبكض، اًؼؽبف آى ػیبصتغ ّ همبّهت فغؿْصگی آى ثیلتغ اؿت. ُغچَ لؽغ ؿین

 همبّهت ؿبیلی ػیبص ّ اًؼؽبف آى کن اؿت.ُب ثیلتغ ّ تؼضاص کوتغ ثبكض،  ُغچَ لؽغ ؿین



 ُب هْعص تْجَ اؿت ػجبعتٌض اػ: ؿبیغ ػْاهلی کَ صع اًتشبة ؿین ثکـل

  

 ُب هذبؿجَ ؿؽخ فلؼی ؿین ثکـل

 ظغیت اؼویٌبى

ظغیت اؼویٌبى ػجبعتـت اػ ًـجت ًیغّی ثغكی ؿین ثکـل ثَ ثبع اؿتبتیک کَ ؿین ثکـل تذت آى ثبع لغاع 

 گیغص. هی

  

 یت اضتقاهت ضین بکطل :تعریف ًِا

ثبكض، ًِبیت اؿتمبهت  ًِبیت اؿتمبهت ؿین ثکـل یک طسیغٍ ًیغّی اظبفی صاعص کَ ثَ ًبم ظغیت طسیغٍ اؿتمبهت هی

 ثبكض. هی KG ۰۰۱-۴۸۱فْالص صع ُغ هیلیوتغ هغثغ صع دضّص 

  

 ػلت اًتشبة ایي ظغیت ػجبعت اؿت اػ:

  

 ُبی ًبكی اػ ثبع ّجْص ظغثَ

 ُب ظوي کبعکغصى ثکـلسغاة كضى تضعیجی 

 ُب اؼویٌبى ثیلتغ صع همبثل ؿبیق ّ ؿبیغ سـتگی

 ثیلتغ اػ ثبع هجبػ(. ۰۰۹جلْگیغی اػ پبعگی صع صْعت ّاعص آهضى ثبع ػیبص )تب 

  

 اًتخاب طْل ضین بکطل :

 كًْض: ُبی ثلٌض کٌٌضٍ ثبع اػ صّ ًظغ اًتشبة هی ؿین ثکـل

  

 گغصص. ًـجت ثَ ؼْل ثبع، ؼْل ؿین ثکـل اًتشبة هی

 كْص. ًـجت ثَ ّػى ثبع ؼْل ؿین ثکـل اػ ًظغ ظغفیت اًتشبة هی

ؼْل ؿین ثکـل ثلٌضکٌٌضٍ ثبع ؼْعی ثبیض اًتشبة گغصص کَ ػاّیَ صّ دلمَ یب چِبع دلمَ ؿین صع ػیغ كبسَ لالة 

كْص کَ ػاّیَ  صعجَ تجبّػ ًٌوبیض. چْى ّػى ثبع ٌُگبهی ثیي صّ یب چِبع عكتَ ؿین ثکـل تمـین هی ۱٪جغاحمبل اػ 

صعجَ تجبّػ ًوْص  ۱٪صعجَ کوتغ ثبكض. چٌبًچَ صع هْلغ ثـتي ثبعی ػاّیَ ؿین ثکـل اػ  ۱٪آًِب صع ػیغ لالة اػ 

 ی لضعت تذول توبم ثبع عا صاكتَ ثبكض.ُب ثَ تٌِبی ثبیض اػ ؿین ثکـلی اؿتفبصٍ کٌین کَ ُغ کضام اػ ؿین ثکـل

  

 ًکبت ػیغ ٌُگبم اًتشبة ؿین ثکـل ثبع ثلٌض کي عػبیت گغصص:

  



 لؽغ ؿین هتٌبؿت ثب تٌبژ ثبع ثبكض.

 ثشبؼغ عػبیت ػاّیَ صع صاسل لالة ؼْل ؿین هتٌبؿت ثب ثبع ثبكض.

ٌض کي ثبیض کبهاًل کف دلمَ لالة لغاع ُبی ؿین ثکـل کْچک اًتشبة ًگغصص، ثشبؼغ ایٌکَ دلمَ ؿین ثکـل ثبع ثل دلمَ

 گیغص.

 ُبی ثلٌض کٌٌضٍ ثبع : سغاثی ؿین ثکـل

صع ٌُگبم کبع ّظیفَ اپغاتْع جغحمیل ّ عیگغ ایي اؿت کَ اػ چگًْگی ّظغ ؿین ثکـل ثلٌض کٌٌضٍ ثبع ّ ُوچٌیي ؿین 

ن تذت كغایػ هشتلف صع اصلی لالة ثبسجغ ثبكض. اّل ُغ كیفت ؿین ثکـل ثبیض کٌتغل ّ ثبػعؿی گغصص، چْى ؿی

گغصص کَ ثب ُیچ لیوتی  کٌض کَ اغلت ثبػج دْاصث ّ ؿْاًخ ًبگْاع ّ غیغ لبثل ججغاى هی ٌُگبم کبع هؼبیجی پیضا هی

ججغاى پظیغ ًشْاُض ثْص، ایي سـبعت هوکي اؿت هبلی ّ یب جبًی ثبكض ّ هـئْلیت آى ثَ ػِضٍ عاًٌضٍ جغاحمبل ّ عیگغ 

 ثبكض. هی

  

كْص. اگغ صع ؼْل یک گبم ؿین پبعگی ثیق اػ  ُبی ؿین پبعٍ هی لق ثیق اػ دض یب ؿبئیضگی، عكتَپبعگی: صع احغ ک

 ۴۴۱ُبی آى  کَ تؼضاص عكتَ ۹۴F.C٪۴* ۶ثبكض ؿین ثکـل صیگغ لبثل اؿتفبصٍ ًیـت. ثؽْع هخبل ؿین ثکـل  ۴۱۹

 ْیط گغصص.ػضص ؿین صع ؼْل یک گبم پبعٍ كضٍ ثبكض، ؿین ثکـل ثبیض تؼ ۴۰ثبكض، اگغ  ػضص هی

لؽغ  ۱۱۹آیض. اگغ اػ  ُب ّ اؿتْاًَ ؿین جوغ کي ّ صیگغ ػْاهل ثْجْص هی ؿبئیضگی: صع احغ اصؽکبک ؿین ثب لغلغٍ

 ؿین ثکـل ثیلتغ ثبكض ؿین ثبیض تؼْیط گغصص.

گغصص. صع ایي  ػًگ ػصگی: ؿین ثکـل اگغ صع ُْای هغؼْة کبع کٌض یب ثب آة توبؽ صاكتَ ثبكض صچبع ػًگ ػصگی هی

اػ  ۱۱۹ت ثبیض هذل ػًگ ػصگی عا تویؼ ًوْص ّ لؽغ ؿین عا اًضاػٍ گغفت، صع صْعتی کَ صع احغ ػًگ ػصگی صْع

 لؽغ ؿین سْعصٍ كضٍ ثبكض ؿین ثبیض تؼْیط گغصص. ظوًٌب پبعگی ُن ثبیض کٌتغل گغصص.

عّص کَ  ػ ثیي هیثغق ػصگی: صع احغ اتصبل ثب کبثل ثغق یب کبثل جْكکبعی یب ًضاكتي اعت جغاحمبل، همبّهت ؿین ا

 ثبیض ؿین ثکـل تؼْیط گغصص.

صع هْعص لِیضگی، صفغهَ كضى، چکق سْعصگی صع هْلغ تؼْیط ؿین ّ یب صع هْلغ تؼویغات، گغٍ صاكتي ؿین کَ هٌجغ 

 گغصص ثبیض تْجَ صاكت اگغ ثغیضگی یب كکـتگی صاكتَ ثبكض صیگغ لبثل اؿتفبصٍ ًیـت. ثَ ثبػكضى پیچ ؿین هی

  

 ضین بکطل بار بلٌذ کي :حلقَ کردى دّضر 

ُب عا صع کبعگبٍ ؿین ثکـل ثبفی ثب ؼْلِبی هشتلف هؽبثك ؿفبعف ثَ ؿَ ؼغیك ثَ ؿین ثکـل ثبع ثلٌض کي  ؿین ثکـل

 آّعًض.(: کٌٌض )یؼٌی صّ ؿغ آًغا ثَ صْعت دلمَ صع هی تجضیل هی

  

 ثبفتي

 پغؽ کغصى ثب ثْف



 کغپی ثـتي

 ؼغیمَ ثبفتي ؿین ثکـل :

ُبی هشتلف هؽبثك ؿفبعف کبعگبٍ هصغف کٌٌضٍ لؽغ كضٍ ّ ؿغ آًِب  ُب صع کبعگبٍ ؿین ثکـل ثبفی ثب ؼْل ؿین ثکـل

كْص. ؿغُبی هلجک كضٍ پؾ اػ ثصْعت دلمَ صع  عا ثصْعت هلجک اػ ُن ثبػ ًوْصٍ ّ ؿپؾ صم گیغٍ ثـتَ هی

ثبفٌض. ُغ عكتَ اػ ؿین ثکـل ثبیض  ی هیآهضى، ؿغ ؿین عكتَ ثَ عكتَ تْؿػ ؿوجَ ّ چکق ّ گبػ اًجغ صع ؿین اصل

ثغاثغ لؽغ ؿین ثکـل کوتغ ثبكض. ؼْل  ۰۱-۰۰دتوًب ؿَ هغتجَ ثبفتَ كْص. ؼْل ثبفت ؿین ثکـل ثبعثلٌض کي ًجبیض اػ 

ثَ ثبال  ۰۳هیلیوتغ اظبفَ ثبفت الػم اؿت اػ  ۰هیلیوتغ ثبكض ّ ُغ  ۸۱۱-۰٪۸هلیلوتغ ثبیض  ۴۰ثبفت ؿین ثکـل ثب لؽغ 

 ُغ عكتَ ثبیض ثبفتَ كْص.هغتجَ  ۰

  

هیلیوتغ  ٪۰ؿبًتیوتغ ًجبكض. اػ لؽغ  ۰۱ًتیجَ ایٌکَ: ؿین ثکـل اػ ًمؽَ گلْی دلمَ آى تب آسغیي ًمؽَ ثبفت کوتغ اػ 

 ؿبًتیوتغ ؼْل ثبفت الػم اؿت. ۰٪ثَ ثبال 

  

 طریقَ پرش ًوْدى :

ؿغ ؿین ثکـل صاسل ثْف هتٌبؿت ثب ظغفیت كْص ّ  ؿین ثکـل صع کبعگبٍ هغثْؼَ ثَ اًضاػٍ ؿفبعف صاصٍ كضٍ لؽغ هی

گیغص، ؿپؾ ؿغ ؿین عا ثصْعت دلمَ صع آّعصٍ ّ ؿغ کْتبٍ ؿین عا صاسل ثْف  ؿین ّ هٌبؿت ثب لؽغ ؿین لغاع هی

 ًوبیٌض. عّی پغؽ ثبیض ظغفیت ؿین تْؿػ كوبعٍ دک كْص. صٌُض ّ آًغا پغؽ هی کٌبع ؿغ اصلی لغاع هی

  

 طریقَ کرپی بطتي :

ُبی تؼویغ غلؽک جِت دلمَ ًوْصى ؿین ثکـل  ُبی تؼویغات هکبًیکی ّ لـوت ُب ثشصْم کبعگبٍ گبٍصع اغلت کبع

کٌٌض. ُوچٌیي عّی جغاحمبل جِت ثـتي ؿغ ؿین ثکـل  ثبع ثلٌضکي ثَ ؼْلِبی هشتلف اػ عّف کغپی ثـتي اؿتفبصٍ هی

ُب صعؿت ّ ثؽغیمَ  اگغ کغپیكْص.  لالة ػیغ گبعیچَ یب ؼغف لالة ثَ ثلْک لالة ؿین ثصْعت کغپی ثـتَ هی

ُب ّ ؿمْغ ثبع ّجْص  اؿتبًضاعص ثـتَ ًلًْض ًَ تٌِب لضعت ثلٌض کغصى ثبع عا ًضاعًض ثلکَ سؽغ تغکیضى ّكکـتي کغپی

 تذول ثبع اؿتمبهت صاعًض. ۰۹٪-۳۱ُب اگغ صعؿت ثـتَ كًْض  صاعص. کغپی

  

 شرایط کرپی بطتي ضین بکطل :

 ُوبى لؽغ کغپی اؿت یکی ثبكض. ُب کَ لؽغ ؿین ثکـل ثب كوبعٍ کغپی

 ُب صع یک جِت ثـتَ كًْض. توبم کغپی

 کغپی ؼغف ؿغ کْتبٍ تبكضٍ ؿین ثبكض. Uُب ثبیض ؼْعی لغاع گیغًض کَ  کغپی

 ۰هیلیوتغ ثَ ثبال ُغ  ۴۰هیلیوتغ ؿَ ػضص کغپی ّ اػ  ۴۰ُب ثـتگی ثَ لؽغ ؿین ثکـل صاعص، تب لؽغ  تؼضاص کغپی

 هتغ یک کغپی اظبفَ كْص. هیلی



 ُب ُوَ هـبّی ّ فبصلَ ُغ کغپی ثب کغپی ثؼضی ثَ اًضاػٍ كق ثغاثغ لؽغ ؿین ثکـل سْاُض ثْص. فبصلَ کغپی

 لؽغ اّلیَ ؿین ثکـل هذکن ّ ؿفت گغصص. ۸/۴هِغٍ کغپی صع هْلغ ؿفت ًوْصى ثبیض ثبًضاػٍ 

  

 ًکتَ:

 ُب ػصٍ كْص. غ ظغفیت صع صاسل یکی اػ کالفصع هْلغ ثبفتي ؿین ثکـل ثبع ثلٌضکي ثبیض ّاك

تغ اػ ًیغّی کللی آى تـت  اظبفَ ۰۰۹توبم ّؿبیل ثبع ثلٌض کي ثشصْم ؿین ثکـل ثبفتَ كضٍ ّ یب پغؽ كضٍ ثبیض ثب 

 ّ آػهبیق كًْض ّ ثغچـت ایوٌی صاكتَ ثبكٌض.

 

ؿفبعكی اًْاع ؿین ثکـل ثَ صْعت دلمْی ، لْپ ، صّ ؿغدلمَ ثبفت ّ پغؽ    


