
 زنجیرجبران نیاز دالیل

علت اصلی استفادٍ اص صًجیش جثشاى دس ًصة آساًسْس تاالًس کشدى ّصى ّاسد شذٍ تش فلکَ هْتْس است تا هاًع اص 

افضایش فشاس تَ هْتْس، گشم شذى هْتْس، هصشف اًشژی صیاد ، سش خْسدگی سین تکسل ُا اص سّی فلکَ ّحتی 

 .خْسدگی تکسل ُا شْد

تایذ تشاتش ّصى سین تکسل ُا تعالٍّ ًصف تشاّل کاتل تاشذ.اًذاصٍ آى تایذ طْسی اًتخاب شْد کَ تَ ّصى صًجیش جثشاى 

 .کف چاٍ آساًسْس تشخْسد ًکٌذ

ًحٍْ اتصال صًجیش جثشاى دس ًصة یک آساًسْس هشتفع تَ سشعت آى ًیض تستگی داسد هعوْال دس سشعت ُای کن اص 

  .شْد صیش کاتیي تَ صیش گاسد ّصًَ تعادل ّصل هی

 .هی تاشذ کَ تَ ضشتَ گیش ُای آساًسْس گیش ًکٌذ  s قطعَ اتصال صًجیش تَ گاسد ّصًَ ّ کاتیي تَ حالت

هتش تش ثاًیَ اهکاى داسد صًجیش جثشاى کَ تَ حالت آصاد است ّ تَ ّسیلَ جارتَ کشیذٍ  2/5تشای آساًسْس ُای تا سشعت 

ًوی شْد ّلی تشای سشعت ُای تاال تش اص آى اص ایي فلکَ تشای هی شْد هعلق گشدد،  فلکَ ُشصگشدی دس چاٍ استفادٍ 

 .جلْگیشی اص تکاًَ ُا احتوالی صًجیش استفادٍ هی شْد

 .هتش تش ثاًیَ اص هجوْعَ ضذ پیچش استفادٍ هی کٌین 3/5تشای آساًسْس ُای سشعت تاال تش اص 

کاتیي صذای حشکت صًجیش شٌیذٍ ًشْد.  هعوْال صًجیش جثشاى آساًسْس دسّى یک کاّس ًصة هیگشدد تا ٌُگام حشکت

 .اًتخاب ًْع کاّس تَ ًْع صًجیش جثشاى ّاتستَ است

 .ّصل هی شْد  s  صًجیش جثشاى اص صیش کاتیي تَ صیش قاب ّصًَ تا اتصال

 .تَ کف چاٍ اساًسْس ًثایستی تشخْسد داشتَ تاشذ

 .اص داخل هِشٍ ُای صًجیش کٌف سد شْد جِت جلْگیشی اص صذا تِتش است

 زنجیرجبران اجبار شرایط

 شرط دارد 4

 . دسصذ ظشفیت کاتیي تاشذ 02اگش ّصى سین تکسل ُا هعلق تیشتش یا هساّی  .1

 . کیلْگشم یا هعادل ّصى یک ًفش تاشذ 57اگش ّصى هجوْع سین تکسلِا هعلق تضسگتش یا هساّی  .2

 . هتش تاشذ 33فْت یا  022( تیشتش اص  اگش طْل هسیش حشکت کاتیي ) تشاّلیٌگ .3



 .تْقف تاشذ02اگش تعذاد تْقف دس یک پشّژٍ آساًسْسی تیشتش اص  .4

 : حاال هحاسثَ ّصى صًجیش جثشاى

 تعذاد سین تکسلِا ( + ًصف ّصى تشاّل کاتل هعلق× ّصى صًجیش جثشاى = ) ّصى یک هتش سین تکسل هعلق 

 تل خیلی ًاچیض است ّ عوْها تَ حساب ًویاد ّلی اصل فشهْل سا گفتنالثتَ الصم تزکش است چْى ّصى تشاّل کا

 : حال ششایط تعییي ًْع صًجیش جثشاى ّ ششایط استاًذاسد آى

 هتش تش ثاًیَ تاشذ صًجیش جثشاى یا سین تکسل جثشاى کافی است 0.7اگش سشعت جاتجایی کاتیي کوتش اص  .1

 حتوا اص سین تْسل جثشاى استفادٍ هیشْد 0.7تیش اص  تاشذ ّ 3.7اگش سشعت جاتجایی کاتیي کوتش اص  .2

 تاشذ سین تکسل جثشاى یا سین تکسل تخت + سْییچ ایوٌی 7تاشذ ّ کوتش اص  3.7اگش سشعت جاتجایی کاتیي تیش اص  .3

هتش تاشذ سین تکسل جثشاى یا سین تکسل تخت + سْییچ ایوٌی + فٌش کشش یا چشخ  7اگش سشعت جاتجایی کاتیي تیش اص 

 ّصًَ کشش

 : ًحٍْ اتصال صًجیش جثشاى

هیل ّصل  6هیل ّ حذاقل  8تایذ اتصال شْد ّ تا هیلگشد یا هفتْل گشد شکل تَ ضخاهت حذاکثش  U یا S تَ صْست

 �.گشدد تا دس صْست دسگیش شذى تست تاص ّ صًجیش سُا گشدد

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 



 

 



 


