
 

 

 د؟کر باید چه شوند می بمرطو ها بکسل سیم که هنگامی

 

 يباال طوبتر لـلید هـب د،رـک هیماخو دهستفاا انعنو ینا از مقاله مهادا در که ديفوال يها بطنا ،یگرد حصطالا به یا ها بکسل سیم

 از دور مکانی در نساختما کـی هـک امیـهنگ ،رـیگد يوـس از. دـگیرن می ارقر نشد بمرطو ضمعر در رسانسوآ هچا در دموجو

 ممکن د،شو می دهستفاا ها ننشا تشآ طـتوس شـتآ دنوـنم شاموـخ ايرـب هـک یـبآ د،وـش زيوـس تشآ رچاد هایشرسانسوآ

 .کند غشتهآ آب به را ها بطنا و دشو پر( Pit) چاهک در ستا

 و ندا هشد یـحاطر کـخش و هدـش تـحفاظ ،تهـبس محیط یک در دعملکر ايبر رسانسوآ ديفوال يها بطنا نیمابد ستا زمال

 ديفوال بطنا یک ردمو در. آورد یـم دجوو به را مشکالتی ،باشد نشد هپاشید یا و نمیعا ،طوبتر طریق از چه آب با نهاآ ردبرخو

 :نظیر د،گیر می ارقر توجه ردمو مسأله چندین بمرطو

 دارد؟ دجوو ب،مرطو ديفوال يها بطنا ايبر ارديستاندا یاآ

  ؟ستا هشد ابخر ئمدا رطو به دشو خیس که ديفوال بطنا یاآ

  ؟ستا حصالا قابل یطاشر ینا یاآ

  ؟شوند تعویض باید ،مشکلی هرگونه نمدآ دجوو به از قبل ها بطنا یاآ

  دارد؟ ديفوال بطنا روي يتاثیر چه آب

 سیربر را ديفوال يها بطنا ساخت چگونگی یمدار زنیا ابتدا ارد،گذ می ديفوال بطنا روي يتأثیر چه آب کنیم درك که ینا ايبر

 با ديفوال يها بطنا. دشو فبرطر ديوالـف باـطن ايزـجا درـعملک ونگیـچگ ردوـم در تـشدابر ءوـس یک که ینا وهعال به ،کنیم

 . شوند می اختهـس و یـحاطر اـهزنیا هـکلی دنوـنم آوردهرـب ايرـب ها سیم اعنوا و يمغز اعنوا

 يمغز شامل يزـمغ اعوـنا ایرـس. دوـش می هنامید  Sisalکه ستا طبیعی کنف نوعی ديفوال يها بطنا يمغز رساختا ترین لمعمو

 .باشد می مصنوعی کنف و (IWRC) مستقل ديفوال يها بطنا

 از صلیا فهد. دشو می دهبر رکا به ديفوال بطنا يها شتهر و کنف ايبر پایین (وينراگر) یتهزیسکوو با غنرو یک ،تولید طی در

 فلز كصطکاا همچنین غنرو ینا. هدد رخ کشش تا دشو داده زهجاا که ینا و ستا ديفوال كمتحر ايجزا به دادن نجا ريکا غنرو

 01 تا  01ودحد در لمعمو رطو به غنرو ارمقد.  دـکن یـم کـکم یـگزد نگز از يجلوگیر به و کند می کم رکا حین در را فلز با

 .دشو می محاسبه کنف يمغز وزن صددر

 که  حالی در. ستا باـطن ناـمی در نـغرو نیدـکش و بجذ کنف يمغز از فهد که ستا ینا رسانسوآ رتتجا در شتدابر ءسو یک

 ،کنف يمغز دبفر منحصر فهد. تـنیس لیـصا فدـه یـلو تـسا کنف يمغز طبیعی خاصیت یک (فتیله مانند به) غنرو نکشید

 فلکه رشیا در وارده يهارفشا و هاربا تحت ديفوال بطنا مقطع شتندا نگه دگر و دعملکر حین در بطنا يها شتهر از پشتیبانی

 .دشو نمی هکشید نیز یطاشر رینـبهت در ،تـسا یظـغل يزـمغ نـغرو نوـچ ینـهمچن. دـباش می کشش



 

 

 ،هدد یشافزا فـمختل ياـه یطـمح و ماهاد در را ديفوال بطنا ییراکا و عمر نداتو می غنرو مختلف يها لفرمو که تیرصو در

 ربا یک رتصو هر در. نماید همافر کنف يمغز ايبر را محیطی يها حفاظت اصخو همه نداتو نمی ديفوال بطنا ريکا غنرو لیو

 .دشو می زغاآ مشکل د،شو بمرطو بطنا که

 د؟شو می يمغز وارد آب چگونه

 بین يفضاها و دـکن می حاطها را سیمی يها شتهر و کنف يمغز ،غنرو. دشو می حمل تیومتفا رطو به يمغز خلدا در غنرو و آب

 حتی. دشو می کنف تجزیه بـموج التیـح رـه در آب. دوـش    یـم فـکن دوـخ بجذ حقیقت در آب لیو ،کند می پر نیز را نهاآ

 :برساند سیبآ يمغز به یرز رتصو دو به نداتو می آب ه،شد حفاظت محیط یک در لنرما دعملکر یطاشر در

 و بجنو احلیـس يهرهاـش مانند ما رکشو در شرجی و مگر ايهو يماد با هایی نمکا در طوبتر حالت بدترین :  طوبتر -0

 نمکا از تر سریع  هـتجزی سهوپر دشو می موجب و نماید می بجذ را طوبتر ینا کنف يمغز. باشد می نتابستا در لشما

 .دشو زغاآ تر خشک ايهو يماد با يها

     اـب ،تندـهس اـگرم و تـطوبر ضمعر در که هایی چاهک در. بیفتد قتفاا ستا ممکن جا همه در حالت ینا : نمیعا -2

 خنک محیطی و عمطبو تهویه سیستم داراي که سدر می رسانسوآ خانهرموتو خلدا به ديفوال يها بطنا ر،سانسوآ حرکت

 روي که را میعانی و آب ذرات نیداتو می قعاًوا شما ،بماند کوتاهی تمد حتی ايبر حالت نهما در ها بطنا گرا. باشد می

 .کنید همشاهد ،ستا داده رخ ها بطنا

 گیزد نگز ینـهمچن و يزـمغ هـتجزی لـعم هـب نیدـبخش بتاـش بـموج و دـکن بذـج را مایع ذرات ینا نداتو می کنف يمغز

 .دشو

 ريکا غنرو بـمناس و نظمـم هـبرنام کـی اـب دشو می توصیه ،شوند می دخو نتابستا لیناو وارد یا و هستند نو ها بطنا که هنگامی

 ندابتو سختی به طوبتر تا باشد تهـشدا دوـجو ديفوال يها بطنا جیرخا سطح روي در کافی غنرو که ستا ینا فهد. دگیر رتصو

. دشو دهستفاا دارد ارقر نشد خیس و طوبتر ضرـمع در هـک ديوالـف باـطن از سطحی ايبر فقط باید غنرو. کند ذنفو يمغز در

 .دکر دهستفاا ريکا غنرو از حد از بیش نباید ضمناً

 ،شویم می دآوریا رهاـبدو. دوـش یـنم همارـف آب ندـنرا ونرـبی ناـمکا محل در ريکا غنرو با ي،مغز به آب ذنفو رتصو در متاسفانه

 و ها سیم نمیا كصطالا دنکر کم بـموج و دـکن لـعم تـطوبر ذنفو کاهش جهت محافظ یک انعنو به غنرو که ستا ینا فهد

 .دشو ،هستند حرکت در که هایی شتهر

 ؟کند کم را ديفوال بطنا لطو نداتو می چگونه طوبتر

 شتهر ديفوال باـطن دوـش یـم ثـباع نـیا. کند رممتو را کنف يمغز نداتو می هشد بجذ آب ب،مرطو ربسیا يها نتابستا طی در

 آن لطو کاهش موجب تـنهای در و هدـش باـطن رـقط یشازـفا بـموج مسئله همین که هدد رفشا ونبیر به را دخو سیمی يها

 لطو و کاهش بطنا قطر و ندآور می رفشا يمغز به ها شتهر در که ستا (Stretch) نمدآ کش دمتضا قیقاًد حالت ینا. ددگر می

 نـنجما اردتاندـسا ابقـمط هـک الیـح در ،باشد تررشکاآ ربسیا نرورگا ديفوال بطنا در نداتو می رمتو ینا. یابد می یشافزا آن

 کلـش یمـببین هـک تـنیس بـعجی. دوـنم رياـک غنرو محل در انتو نمی را نرورگا بطنا (ASME) مریکاآ مکانیک ینـمهندس

 هشد یکربا نقاط یـبرخ در و تر  تـکلف بطنا طنقا برخی در یعنی ،ستا همددرآ نوشابه يبطر یک رتصو به نرورگا ديفوال بطنا



 

 

 يمغز و دشو می خشک بطنا فصل تغییر با. کند بلند جا از را نرورگا کشش فلکه حتی نداتو می نشد ضخیم و یکربا ینا. ستا

 ینـهم. دـبیفت پایین به تا هندد می زهجاا فلکه به و دـینآ می کش بطنا يها شتهر نتیجه در که دشو می منقبض و جمع آن

 .دنمو يجلوگیر حالت ینا عقوو از انتو می نهاآ ريکا غنرو اـب هـگرچ ،دـبیفت قاـتفا دـناتو یـم انرـجب ياـه  باـطن ايرـب تـحال

 نهما به و اردگذ می يمغز روي را نم و طوبتر ثرا نهما حد از بیش ريکا غنرو یاآ: ساخت حمطر را السو یک انتو می جا ینا در

 د؟شو می بطنا نشد جمع و نمدآ کش باعث رتصو

 گرا. دگیر برمی در و دهرـک هـحاطا را اـنهآ ،یندنش می فلیاا بین بلکه ،کند نمی ذنفو کنف خلدا به غنرو ،خیر: گفت باید پاسخ در

 سقف به غنرو نشد هپاشید دـح از یشـب رياـک نـغرو اثیرـت تنها. دشو می يمغز طنبساا باعث و کند می بجذ را آب کنف چه

 هسیا الستیکی يها شلنگ مانند ها بطنا و دوـش هاهدـمش تـسا نـممک زـنی گیردرخوـس مشکل. ستا خانهرموتو يها ارهیود و

 .بیایند نظر به

 آب با مستقیم ستما

 شپا آب با آب نشد هپاشید یا و آب از چاهک نشد پر ثرا بر ديفوال بطنا که یطیاشر ردمو در يچیز هیچ  ASMEاردستاندا در

 :کند می هـیکتد یرز تالاسو به را هایی ابجو ،صحیح سیربر و مهندسی ربتجا. اردند دجوو د،شو خیس ها

. باشند هـشدا اهیـکوت ریاـبس رـعم هدـش خیس يها بطنا دشو می بینی پیش. بله ؟شوند می ابخر ئمیدا رطو به ها بطنا یاآ

 خیس که را طنابی نداتو نمی د،شو می کنف خلدا به طوبتر و ربخا ذنفو از ناشی تمشکال از يگیر پیش موجب که هایی روش

 سایر به را آب فتیله مانند به نفك يزـمغ دارد اررـق آب اـب ساـتم در بطنا از قسمت یک که قتیو حتی. هدد تنجا را ستا هشد

 تمشکال. دشو می سهوپر ینا یافتن بشتا موجب هـبذجا ويرـنی و ابینـک تـحرک. دـش دـهاخو زاـغآ تجزیه و کشد می بطنا طنقا

 فلکه و نرورگا دننمو بلند باعث و دشو می هکوتا آن لطو و هشد منبسط بطنا قطر ؟چیست بمرطو ديفوال يها بطنا از ناشی

 .اردذـگ یـم یـمنف تاثیر تطبقا با کابین ازيتر هم بر بمرطو يها بطنا. دشو می انجبر يها

 يها بطنا. دوـش ديوالـف ياـه باـطن ندـش هیاـس و گیردرخوـس بـموج دـناتو می تنها هفاید بی لیو حد از بیش ريکا غنرو

 بطنا یاآ. دارد تبیا ننا تکه یک روي دار نهاندد يچاقو یک که نددار را يثرا نهما کشش يها فلکه روي بر نوشابه يبطر مفر با

 فلکه نهاآ. شوند تعویض راوـف دـبای بوـمرط ياـه بطنا بله ؟شوند تعویض د،شو رشکاآ تمشکال که ینا از قبل باید بمرطو يها

. شوند مسافرین به صدمه نمدآ وارد ثـباع تـنهای در دـنناتو یـم و شوند می هید یسوسر تمشکال باعث ،کنند می ابخر را ها

 .شد هداخو تر سنگین يها هزینه با مسائلی از يجلوگیر موجب سریع دعملکر

 آن روي ساییدگی و فلز زدن نگز ثرا بر که ستا نگیر قرمز دگر Rouge د؟شو می (Rouge) گیزد نگز باعث طوبتر چگونه

 بطنا يمغز هشد بینی پیش عمر که فتدا می قتفاا هنگامی و هدد می رخ ونبیر به خلدا از همیشه گیزد نگز. دشو می تشکیل

 در یندـنش یـم اـه باـطن روي هـک یـبآ. دـیاب راه ديوالـف باـطن يمغز به آب یا و نم ،طوبتر اـی و باشد یافته نپایا ديفوال

 هـنگ هـب دراـق رـیگد و دوـش می ابخر کنف يمغز که فتدا می قتفاا هنگامی گیزد نگز. دشو می گیزد نگزب موج روزي دـچن

 یکدیگر سایش به خلدا از و شوند می فتهوار و شل بطنا يها شتهر و دشو می تجزیه کنف. باشد نمی سیمی ياـه شتهر شتندا

 ثـباع و وندـش یـم هکسیدا ها شتهر خلدا از د،شو می ديفوال يها شتهر سالم ايجزا سایش موجب كصطکاا ینا. نددازپر می

 .دشو می گیزد نگز یا قرمز دگر نمدآ دـپدی



 

 

 طوبتر و کنفی غیر يها بطنا

IWRC نمی تجزیه یا و کنند نمی بجذ را آب که هستند هایی يمغز داراي ،شد رهشاا آن به قبالً که مصنوعی کنف يها يمغز و 

 بطنا ازهندا به آن انمیز یـلو د،وـش گیزد نگز باعث نداتو می کند می ذنفو ها بطنا عنو ینا يها شتهر نمیا در که بیآ. شوند

 ايبر مشکل ینا حل به و دگیر می را آب ياـج د،وـش می اجرا حاضر لحا در که ريکا غنرو تعملیا. نیست کنف يمغز با يها

 .باشد هشد یسـخ امالًـک باـطن کـی هـک قتیو جز به. دکر هداخو کمک ها يمغز اعنوا

 نصب از قبل مناسب دننمو رنباا با ديفوال بطنا نشد خیس از يجلوگیر

 باید ها بطنا تـحقیق در. نکنید راـنبا درـگی یـم اررـق زاـب محیط ضمعر در که جائی در را رسانسوآ ديفوال يها بطنا هگا هیچ

 ن،سیما. شوند رنباا كخاشا و كاـخ و درـگ از يوگیرـجل ايرـب بلکه طوبتر از يجلوگیر ايبر فقط نه بسته محیط یک خلدا در

 و هشد بطنا كمتحر يها شتهر بین ضافیا تنش دیجاا باعث که هشد طمخلو بکسل سیم روي غنرو با نداتو می اره كخا و كخا

 محل در دموجو غنرو و رغبا و دگر اعنوا از مخلوطی ستا نـممک عـقوا در بطنا روي نباشتها طنقا. کند می کم را بطنا مفید عمر

 .باشد

 نتیجه

 به طوبتر از که بیاخر نساندر قلاحد به ايبر باشد نتادیا. باشد می ديفوال بطنا ايبر لشکاا دیجاا معنی به تیرصو هر در آب

 دداريخو حد از بیش  رياـک نـغرو از)  ،دـکنی رياـک غنرو موقع به را نهاآ ،ها بطنا عمر دننمو تر طوالنی ايبر و یدآ می ربا

 ،ستا طوبتر ذنفو مقابل در شما عفاد بهترین سطحی ريکا غنرو. بمرطو و مگر يها محیط در و نتابستا از قبل صخصو به (کنید

 به ذنفو ايبر هیرا لنباد به همیشه آب باشید شتهدا رـنظ در. درـک دـهانخو ذوـنف آب ،نباشد يمغز خلدا در غنرو قتیو که اچر

 . کنید تعویض را آن رـتزود هـچ رـه ،دـش خیس بطنا یک گرا. باشد می خلدا


