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 چکیدٌ
دغتگاُ اش ایي لکَهَتیَّا تِ هالکیت  31تاؾٌد کِ دز حال حاضس  چیٌی هی DF8Biؾدُ تِ ایساى لکَهَتیَّای ًػل جدید لکَهَتیَّای ٍازد 

تسیي تجْیزصات دز تزاهیي ایوٌزی     ؾًَد. اش هْن تسدازی هی آّي حول ٍ ًقل ٍ ًواد زیل گػتس دز ًاٍگاى حول ٍ ًقل زیلی کؿَز تْسُ ّای زاُ ؾسکت

هاًِ تسهص آى اغت کِ تاید تتَاًد ٍغیلِ هتحسک زا تحت ّس ؾسایطی دز هحزدٍدُ هػزافت هؿیكزی هتَ ز      ضوي حسکت دز یک ٍغیلِ ًقلیِ غا

تَدُ کِ اش ًظس ػولکسد غاهاًِ تسهص ٌّگاهیکِ لکَهَتیَ هٌفسد یا تدٍى  طزاز غزیس    JZ-7هجْص تِ غیػتن تسهص  DF8Biًواید. لکَهَتیَّای هدل 

ّزای   ّای ػولی دز طَل خط ٍ اًداشُ تزسدازی  تیؿتس اش هقداز هجاش اغت. دز ایي تحقیق تا اًجام تػتتسهص آى  هػافت ًواید ضؼی  هی تاؾٌد ٍ هی

ٍ ّوچٌزیي کفزؽ تسهزص کاهیَشیزت      236..ٍ  2.5..هیداًی غایؽ چسخ، احسات تؼَیض جٌع کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تا دٍ ضسیة چػثٌدگی 

گیسی ًسخ غایؽ چسخ دز ّس ًَع کفؽ تسهص هَزد تسزغی  زساز گسفتزِ    تسهص ٍ اًداشُ افتهػتسزغی ؾدُ ٍ احستیؽ تَدى ایي تغییس تا هقایػِ طَل 

گزسدد تطَزیکزِ ازتفزاع     دّد اغتفادُ اش کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تاػج افصایؽ ًسخ تیصی پسٍفیل هی ّای هیداًی ًؿاى هی گیسی اغت. ًتایج اًداشُ

هتس تزَدُ دز قزَزتیکِ ازتفزاع     هیلی 29.3کیلَهتس تساتس  .....7ُ اغت تؼد اش طی هػافت فلٌچ لکَهَتیَی کِ هجْص تِ کفؽ تسهص کاهیَشیتی تَد

گیزسی ؾزدُ اغزت.     هیلی هتس اًزداشُ  1..3فلٌچ لکَهَتیَی کِ هجْص تِ کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تَدُ اغت دز ّواى هػافت ٍ ؾسایط کازی تساتس 

دز ّصاز دز ؾسایط هؿاتِ، هػافت تسهص تا کفؽ تسهص کزاهیَشیتی   .1س غاػت ٍ دز ؾیة کیلَهتس ت ..1تسای دٍ ًَع کفؽ تسهص هتفاٍت، دز غسػت 

هتس ٍ هػافت تسهص تا کفؽ تسهزص هتزالَزضی پزَدز تزا      1491تساتس  2.5..هتس، هػافت تسهص تا کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تا ضسیة چػثٌدگی  ..7

 236..دٌّدُ تاشدّی تقسیثاً تساتس کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تا ضسیة چػثٌدگی  گیسی ؾد کِ ًؿاى هتس اًداشُ 752تساتس  236..ضسیة چػثٌدگی 

 تاؾد. ٍ کفؽ تسهص کاهیَشیت هی

 هػافت تسهص، ازتفاع فلٌچ ،کفؽ تسهص کاهیَشیت، کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز ،JZ-7غیػتن تسهص : کلمات کلیدی

 مقدمٍ

 ّای حفاظتی دز ایي تیؽ ًیص هَید ایي ادػاغزت.  یک غفس زیلی اغت. تؼداد الواى ٍجَد یک غیػتن تسهص کازا ٍ ایوي اش جولِ ضسٍزیات آغاش

ِ طَز خاـ ایي فاکتَز جْت حفظ تاؾد. ت   ػافت تسهصی آى هیهیکی اش فاکتَزّای کلیدی غیس یک  طاز تس اغاظ آزایؽ لکَهَتیَّا ٍ ٍاگي ّا ، 

  یاتی تس ػْدُ دازد.ایوٌی غیس ٍ جلَگیسی حَادث دز غیػتن حول ٍ ًقل زیلی ًقؽ ح

دغزتگاُ   31تاؾٌد کِ دز حال حاضس  هی JZ-7چیٌی هجْص تِ غیػتن تسهص  DF8Biًػل جدید لکَهَتیَّای ٍازد ؾدُ تِ ایساى لکَهَتیَّای 

ؾًَد. هتأغفاًِ  تسدازی هی آّي حول ٍ ًقل ٍ ؾسکت ًواد زیل گػتس دز ًاٍگاى حول ٍ ًقل زیلی کؿَز تْسُ اش ایي لکَهَتیَّا تِ هالکیت ؾسکت زاُ

تاؾٌد ٍ خزط مهػزافتت تسهزص آى     ًواید ضؼی  هی لکَهَتیَّای هرکَز اش ًظس ػولکسد غاهاًِ تسهص ٌّگاهیکِ لکَهَتیَ هٌفسد یا تدٍى  طاز غیس هی

حول ٍ ًقزل زیلزی کؿزَز    آّي ایساى توٌظَز حفظ ایوٌی دز تسدد ًاٍگاى  آّي جوَْزی اغالهی ایساى اغت. تدیي دلیل زاُ تیؿتس اش هقداز اًتظاز زاُ

تزَاى تزِ کزاّؽ غزسػت غزیس دز خطزَال هَاقزالتی         هحدٍدُ غسػت غیس هجاش زا تسای ایي لکَهَتیَ کاّؽ دادُ کِ اش پیاهدّای ایي هَضَع هی

ل ٍ ٍزی دز حول ٍ ًقل زیلی، کاّؽ تاشدّی ؾسکت خكَقی هالک لکَهَتیَّا ٍ دز ًْایت خػازات هالی کِ تِ قزٌؼت حوز   آّي، کاّؽ تْسُ زاُ

 ًقل زیلی کؿَز ٍازد خَاّد ؾد اؾازُ ًوَد.

ّای کاهیَشیتی تِ جای کفؽ تسهصّای چدًی اًجام دادُ کِ  آّي جوَْزی اغالهی ایساى، ا داهات هتؼددی دز زاتطِ تا جایگصیٌی کفؽ تسهص زاُ

تازی قَزت گسفتِ اغت. اها تِ دلیل ایٌکِ ضسیة ّای هػافسی ٍ  دز غیػتن تسهص لکَهَتیَّا ٍ ٍاگيی ّای کازؾٌاغاى ایي هسکص، تغییسات طی تالؼ
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زا  اقطکاک کاهیَشیت تیؿتس اش چدى اغت دز ایي تحقیقات غؼی ؾدُ تا تا تغییس دز غیػتن اّسم تٌدی تسهص لکَهَتیَ، احسات ایي افصایؽ اقطکاک

ّزا هزَزد تحزج     هٌؼکع ًؿدُ ٍ دز هجالت ٍ ّوایؽ جثساى کسدُ تا تِ چسخ ٍ زیل آغیثی ٍازد ًؿَد. اطالػات ٍ ًتایج ایي تحقیقات تطَز ؾایػتِ

د ػولکزس  غزاشی  ّواٌّگ"ای تا ػٌَاى:  [ دز هقال1ِ] تٌْا دز تسخی اغٌاد فٌی، ایي تغییسات حثت گسدیدُ اغت. اقغس ًكس ٍ ّوکازاًؽ ٍ ساز ًگسفتِ 

ا غیػتن تسهصّای هتفاٍت تحج ًوَدُ ٍ تا تغییساتزی دز  ّا ت تس زٍی شهاى تسهصگیسی ٍاگي "آّي ایساى زاُ دز ٍ کٌَزی زٍغی ّای ٍاگي تسهص غیػتن

ِ 2اًزد. حویدزضزا جاّزد هطلزق ٍ ّوکزازاًؽ]      گیسی زا تِ حدا ل خَد زغزاًدُ  ّای تسهص زٍغی اختالف شهاى تسهص غَپاج ای تزا ػٌزَاى:    [ دز هقالز

جٌع کفؽ تسهص زا یکی اش ػَاهل هْن ٍ تؼییي کٌٌدُ تِ ػَاهل هؤحس تس غایؽ چسخ ٍ زیل اؾازُ ًوَدُ ٍ  "پازاهتسّای هؤحس تس غایؽ چسخ ٍ زیل"

 Development of Iron Based Brake Friction Material by Hot "ای تزا ػٌزَاى:    دز هقالِ [3]اًدزا ٍ ّوکازاى. چاًد دز غایؽ چسخ داًػتِ

Powder Pre-form Forging Technique used for Medium to Heavy Duty Applications" ّزای هتزالَگسافی ٍ تؿزسی      ئزِ ػکزع  تا ازا

تِ فسآیٌد تَلید کفؽ تسهصّای هتالَزضی پَدز تِ هصایای اغتفادُ اش هتالَزضی پَدز هاًٌد: زفغ هؿکل اتكال کفؽ تسهص تزِ قزفحِ پؿزتی ٍ داًػزی    

َدز تِ ایساى ٍازد ؾدُ کِ دز ایي تحقیق تا ػٌَاى هتالَزضی پ  ، ًػل جدید کفؽ تسهصDF8Biتا ٍزٍد لکَهَتیَّای هدل اًد.  تس آى اؾازُ داؾتِ پاییي

 پسداشین. تِ تسخی خكَقیات آى هی

 JZ-7َای بُبًد سیستم ترمس  بررسی ريش

 :[4]ّای شیس  اتل هطالؼِ ٍ اجساغت  کاّؽ هػافت تسهص لکَهَتیَ تِ زٍؼ

تاؾد. طساحی  َای فؿسدُت تا اًتْا مغیلٌدز تسهصت هی. تؼَیض غیػتن تسهص: تؼَیض غیػتن تسهص تِ هؼٌای تغییس توام هداز تسهص اش اتتدا متَلید 1ّ

پریسد. لرا تؼَیض غیػتن تسهص،  یک غیػتن تسهص تا تَجِ تِ هؿیكات فٌی ؾاهل ٍشى، فاقلِ تیي هحَزی، تؼداد غیلٌدز تسهص ٍ ... قَزت هی

 تاؾد.  ًتیجِ اش ًظس فٌی ٍ هٌْدغی هسدٍد هیػالٍُ تس قسف ّصیٌِ، شهاى متَ   ًاٍگاى جْت تؼَیض غیػتن تسهصت ٍ ... تؼلت ًاهؿیف تَدى 

اّسم تٌدی تسهص ایي اغت کِ ًیسٍّای تَلید ؾدُ دز غیلٌدز تسهص زا افصایؽ دادُ ٍ تطَز یکٌَاخت ٍ هتؼادل تِ  ِتٌدی تسهص:  ٍظیف . تغییس اّسم2

ًقلیِ ملکَهَتیَ، ٍاگي کؿؽ، ٍاگي هػافسی، تازی ٍ  تٌدی تسهص تِ هَازدی ّوچَى: ًَع ٍغیلِ کفؽ تسهص هٌتقل ًواید. ًَع غاخت ٍ ػولکسد اّسم

 [5] ...ت، هدل تسهص متسهص دیػکی یا کفؽ تسهصیت ٍ اًداشُ لقی مفَاقل تٌظینت تػتگی دازد.

. تغییس جٌع کفؽ ٍ افصایؽ  دزت تسهصی: یکی اش ػَاهل تأحیس گراز دز هػافت تسهص لکَهَتیَ، ضسیة اقطکاک ٍ چػثٌدگی تیي کفؽ تسهص ٍ 3

تاؾد. هَضَع ضسیة اقطکاک کفؽ تسهص تازّا دز هجاهغ ػلوی هَزد تحج  ساز گسفتِ ٍ دز هجالت ػلوی هقاالتی دز ایي زاتطِ تِ چاج  سخ هیچ

زغد تغییس دز جٌع کفؽ تسهص ٍ تالطثغ تغییس دز ضسیة اقطکاک تیي چسخ ٍ کفؽ تسهص، زاُ حل هٌاغثی تسای کاّؽ  زغیدُ اغت. تِ ًظس هی

 ص تاؾد.هػافت خط تسه

 DF8Biتست عملی خط ترمس لکًمًتیً 

هقایػِ تأحیس جٌع کفؽ تسهص تسٍی  ٍٍ افصایؽ  دزت تسهص ٍ تالطثغ دزقد ٍشى تسهص،  DF8Biلکَهَتیَ  JZ-7توٌظَز تْثَد غیػتن تسهص 

 236..تا ضسیة اقطکاک  Mز ٍ هتالَزضی پَد 2.6..تا ضسیة اقطکاک  Lهػافت تسهص، غِ ًَع کفؽ تسهص اش جٌع کاهیَشیت، هتالَزضی پَدز 

تسهصّا، اتؼاد پسٍفیل چسخ دائواً   تطَز جداگاًِ تسٍی لکَهَتیَ ًكة ٍ تػت تسهص تطَز ػولی اًجام ؾد. توٌظَز تسزغی احسات ّس کدام اش کفؽ

 تسدازی ؾد. اًداشُ

 تػت تسهص تسای غِ ًَع کفؽ تسهص ذکس ؾدُ، دز ؾسایط شیس اًجام گسفت:

 تس غاػت کیلَهتس ..1غسػت تػت  -1

 تاز متسهص غسیغت 4.5فؿاز غیلٌدز تسهص  -2

 .1‰ؾیة ٍ فساش هػیس  -3

 اًداشُ گیسی هػافت تسهص تا اغتفادُ اش هتس ًَازی -4

 اًجام تػت دز کوتسیي غسػت تاد -5

 زٍغي ٍ ... ت-د چسب مگاشٍئیلّا کاهالً خؿک ٍ ػازی اش هَا چسخزیل ٍ  -6

 آّي ّسهصگاى ّا دز هحدٍدُ زاُ اًجام توام تػت -7

 تاؾد: هی 1ًتایج تػت تسای غِ ًَع کفؽ تسهص هطاتق جدٍل 

 [4] ًتیجِ تػت تسهص ػولی تا غِ ًَع کفؽ تسهص :1جدٍل

 کاهیَشیت Mهتالَزضی پَدز  Lهتالَزضی پَدز  جٌع کفؽ تسهص

 277 259 3923 هػافت تسهص مهتست
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 مطالعٍ میداوی سايص چرخ واضی از تغییرجىس کفص ترمس
لثِ ٍ غلتؿگاُ تَدُ ٍ دز تؼییي ؾسایط خسٍج اش خط تأحیسگراز  ّای غایؿی تِ ٍیطُ دز ًاحیِ زفتاز ػَاهل اش یکی مپسٍفیلت چسخ ٌّدغِ

 ٍ پازاهتسّای آى ًؿاى دادُ ؾدُ اغت. S1002ای اش پسٍفیل چسخ  ًوًَِ 1. دز ؾکل [6]اغت

 

 

 

 
 S1002 [7]پسٍفیل چسخ  :1ؾکل 

تاؾد. یکی اش ػَاهل تأحیس گراز تسٍی غایؽ چسخ،  ضیاهت پسٍفیل چسخ هی Sdازتفاع ٍ  Shًؿاى دادُ ؾدُ اغت  1ّواًطَز کِ دز ؾکل 

تأحیس گراز اغت. تؼد اش اًجام تػت ػولی ٍ اطویٌاى اش احس تیؽ تَدى زٍؼ تغییس  Shیا  ٌجتاؾد. کفؽ تسهص تسٍی ازتفاع فل جٌع کفؽ تسهص هی

ظَز تسزغی احسات ّس کدام اش کفؽ تسهصّای تػت ؾدُ تسٍی ازتفاع پسٍفیل چسخ، دٍ ، توJZ-7ٌجٌع کفؽ تسهص جْت تْثَد  دزت غیػتن تسهص 

تاؾٌد تطَز هیداًی ٍ هػتوس اش ًظس غایؽ ازتفاع  لکَهَتیَ کِ یکی هجْص تِ کفؽ تسهص کاهیَشیت ٍ دیگسی هجْص تِ کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز هی

هجْص تِ  .6-3.56ٍ لکَهَتیَ ؾوازُ  Mهجْص تِ کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز  .6-3.11ؾًَد. لکَهَتیَ ؾوازُ  گیسی ٍ حثت هی پسٍفیل چسخ اًداشُ

 کفؽ تسهص کاهیَشیتی اغت. 

گیسی  گیسی ازتفاع پسٍفیل اش کَلیع هسکة تْسُ تسدازی کیلَهتساض ٍ ازتفاع اٍلیِ پسٍفیل چسخ لکَهَتیَّا حثت ؾدُ ٍ تسای اًداشُ دز آغاش اًداشُ

  ًؿاى 2ّواًطَز کِ دز ؾکل  6Rتا  1Rّای  ّای غوت دیگس تا ؾوازُ ٍ چسخ 6Lتا  1Lّای  وت لکَهَتیَ تا ؾوازُّای یک غ خَاّد ؾد. چسخ

گیسی تَغط کَلیع هسکة، ّس چسخ تِ چْاز  ػوت تساتس تقػین ٍ دز ّس تاز  دادُ ؾدُ ًاهگرازی ٍ حثت ؾدُ اغت. توٌظَز کاّؽ خطای اًداشُ

گرازی چسخ دز  ًحَُ ؾوازُ 3  ؾَد. دز ؾکل گیسی ؾدُ ٍ هیاًگیي چْاز ػدد تؼٌَاى ازتفاع پسٍفیل حثت هی گیسی ّس چْاز هٌطقِ اًداشُ اًداشُ

 ًؿاى دادُ ؾدُ اغت.  .6-3.56لکَهَتیَ 

 

 

 

 
 [4]ّای لکَهَتیَ توٌظَز حثت ازتفاع پسٍفیل  ًحَُ ًاهگرازی چسخ :2ؾکل 

 

 

 

 

 

 
 [4] ػوت  4ت ٍ تقػین آى تِ 1Rم  گرازی چسخ ؾوازُ :3ؾکل 
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 ارتفاع پريفیل برداری میداوی وتايج اودازٌ
تِ ازتفاع پسٍفیل ّس هحَز تا کفؽ تسهص کاهیَشیتی تسای  ًوَداز هستَال 4ؾکل  دز ازتفاع پسٍفیل چسخ تا کفؽ تسهص کاهیَشیتی ٍ 2دز جدٍل 

 . ذکس ؾدُ اغتّای هتفاٍت  لَهتساضیک

 [4]یل چسخ، کفؽ تسهص کاهیَشیتیگیسی هیداًی ازتفاع پسٍف ًتیجِ اًداشُ :2جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4]سٍفیل چسخ دز ّس هحَز، ًػثت تِ هػافت طی ؾدُ، کفؽ تسهص کاهیَشیتی ازتفاع پ :4ؾکل 

 

Sh کفؽ تسهص کاهیَشیتی 

Mileage(Km)  
41000  71000  96500  

wheel No. 

1R 28.7 29.2 29.7 

1L 28.7 29.3 29.6 

2R 28.6 28.8 29.2 

2L 28.5 28.8 29.3 

3R 28.5 29.0 29.6 

3L 28.7 29.2 29.6 

4R 28.6 29.1 29.6 

4L 28.7 29.3 29.7 

5R 28.5 28.8 29.1 

5L 28.4 28.8 29.2 

6R 28.7 29.2 29.8 

6L 28.8 29.4 29.7 

Average 

Axle No. 41000  71000  96500  

1 28.7 29.3 29.6 

2 28.5 28.8 29.2 

3 28.6 29.1 29.6 

4 28.6 29.2 29.6 

5 28.4 28.8 29.1 

6 28.8 29.3 29.8 
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هتالَزضی ًوَداز هستَال تِ ازتفاع پسٍفیل ّس هحَز تا کفؽ تسهص  5ؾکل دز  ی پَدز ٍزضازتفاع پسٍفیل چسخ تا کفؽ تسهص هتالَ 3دز جدٍل 

 هتفاٍت ذکس ؾدُ اغت.ّای  لَهتساضیتسای ک پَدز

 [4]گیسی هیداًی ازتفاع پسٍفیل چسخ، کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز ُ ًتیجِ اًداش :3جدٍل 

Sh کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز 

Mileage(Km)  
70300 103583 134299 173662 

wheel No. 

1R 30.0 30.8 32.2 33.5 

1L 30.1 30.7 32.1 33.3 

2R 29.3 30.0 31.1 32.2 

2L 29.4 30.0 31.1 32.2 

3R 29.9 30.7 31.5 32.8 

3L 29.9 30.7 31.4 32.8 

4R 29.6 30.4 31.4 32.7 

4L 29.7 30.5 31.6 32.7 

5R 28.9 29.7 30.8 32.1 

5L 29.0 29.8 30.8 32.1 

6R 30.0 30.7 31.7 32.8 

6L 30.0 30.8 31.8 33.2 

Average 

Axle No. 70300 103583 134299 173662 

1 30.1 30.8 32.1 33.4 

2 29.4 30.0 31.1 32.2 

3 29.9 30.7 31.4 32.8 

4 29.6 30.4 31.5 32.7 

5 28.9 29.8 30.8 32.1 

6 30.0 30.7 31.7 33.0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4]ازتفاع پسٍفیل چسخ دز ّس هحَز، ًػثت تِ هػافت طی ؾدُ، کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز  :5ؾکل 
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 گیری: بحث ي وتیجٍ
ّای هیداًی زفتاز غایؿی ازتفاع پسٍفیل چسخ دز ّس دٍ ًَع  تسدازی ت ٍ ّوچٌیي اًداش1ُم ؾدُ مجدٍل تس اغاظ ًتیجِ تػت تسهص ػولی اًجا

 کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز ٍ کاهیَشیت ًتایج شیس  اتل ذکس اغت:

هتس ٍ تسای  ..7تس هتس ٍ  تسای کفؽ تسهص کاهیَشیتی تسا .75تساتس  M، طَل خط تسهص  تسای کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز 1تا تَجِ تِ جدٍل  .1

، ًتایج ًػثتاً یکػاًی Mگیسی ؾدُ اغت. لرا کفؽ تسهصّای کاهیَشیتی ٍ هتالَزضی پَدز ًَع  هتس اًداشُ 1491تساتس  Lکفؽ تسهص هتالَزضی پَدز 

 گیسی ًوَد. یٌِ تْسُتَاى اش ایي دٍ گص ، هیDF8Biلکَهَتیَ  JZ-7اش ًظس هػافت تسهص خَاٌّد داؾت ٍ توٌظَز تْثَد هػافت تسهص غیػتن تسهص 

ّای آشهایؽ ؾدُ، کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تؼلت ضسیة اًتقال حسازت تاالتس اش کفؽ تسهص کاهیَشیتی، احسات  تا تَجِ تِ خَاـ کفؽ تسهص .2

ّد. ّوچٌیي د ّای حسازتی افصایؽ هی ایجاد کسدُ ٍ طَل ػوس چسخ زا اش ًظس تسک  ّای حسازتی کوتسی تسٍی چسخ حسازتی کوتس ٍ تالطثغ تسک

ّای حسازتی، ایوٌی غیس  طاز زا ًػثت تِ کفؽ  اغتفادُ اش کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تؼلت کاّؽ احتوال ؾکػت چسخ ًاؾی اش زؾد تسک

 .[4]دّد  تسهصّای هتالَزضی پَدز افصایؽ هی

دُ اش کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز تاػج افصایؽ ًسخ دّد اغتفا ّای هیداًی ًؿاى هی گیسی ، ًتایج اًداش5ٍُ  4ّای  ٍ ؾکل 3ٍ  2تا تَجِ تِ جداٍل  .3

کیلَهتس تساتس  ....71لکَهَتیَی کِ هجْص تِ کفؽ تسهص کاهیَشیتی اغت تؼد اش طی هػافت  فلٌجگسدد تطَزیکِ ازتفاع  غایؽ ک  چسخ هی

 1..3دز ّواى هػافت ٍ ؾسایط کازی تساتس لکَهَتیَی کِ هجْص تِ کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز اغت  فلٌجهتس تَدُ دز قَزتیکِ ازتفاع  هیلی 29.3

 گیسی ؾدُ اغت. هیلی هتس اًداشُ

تا تَجِ تِ ًسخ غایؽ تاال کفؽ تسهص هتالَزضی پَدز ًػثت تِ کفؽ تسهص کاهیَشیتی، اغتفادُ اش کاهیَشیت دز هدت شهاى طَالًی هَجة  .4

  .[4]جَیی ا تكادی خَاّد ؾد قسفِ

 .[4]تاؾد ثت تِ زطَتت تػیاز حػاظ تَدُ ٍ دز ؾسایط تازًدگی، زاًدهاى آى تِ ؾدت کاّؽ هیضسیة اقطکاک کفؽ تسهصّای کاهیَشیتی ًػ .5

 .[4]ؾًَد کفؽ تسهصّای کاهیَشیت، تؼلت کاّؽ خَزدگی غط  چسخ ٍ کاّؽ شتسی چسخ، هَجة کاّؽ قدای حسکت  طاز تسٍی زیل هی .6
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