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 چکیدٌ
تسیي فَاهل تأثیس گراز دز ّدایت حسکت ًاٍگاى زیلی ٍ پیؿگیسی اش بسٍش خغس خسٍج اش خظ ٍغایل ًقلیِ زیلی اغتت    کی اش هْنٌّدغِ چسخ ی

افتتد  ختماهت پسٍفیتل یکتی اش      دز صَزت باال بَدى هیصاى غایؽ چسخ احتوال خسٍج اش خظ هاؾیي زیلی افصایؽ یافتِ ٍ ایوٌی غیس بِ خغس هتی 

ًوایٌد کتِ   غیػتن زٍاًکازی فلٌج اغتفادُ هی هٌؾَز کٌتسل ًسخ غایؽ چسخ دز لکَهَتیَّا هقوَالً اشِ باؾد  ب ٌّدغِ چسخ هیهَازد تأثیس گراز بس 

 DF8Biهحَزُ هتدل   6ّای لکَهَتیَ  گیسد  دز ایي تحقیق زفتاز غایؿی چسخ هتأغفاًِ دز ًاٍگاى حول ٍ ًقل زیلی ایساى کوتس هَزد تَجِ قساز هی

ّتس بتَضی هزْتص بتِ غتاهاًِ       3ٍ  1بسدازی هیداًی هَزد بسزغی قساز گسفتِ اغت  دز ایي لکَهَتیَ هحَزّای  با اغتفادُ اش اًداشُغاخت کؿَز چیي 

کیلتَهتس، هیتصاى    96599دّد بقتد اش پیوتایؽ    ّا ًؿاى هی گیسی باؾد  اًداشُ ایي بَضی ّا فاقد زٍاًکاز هی 2زٍاًکازی فلٌج اغت  ّسچٌد کِ هحَز 

باؾتد  دز ًتیزتِ    کِ فاقد زٍاًکتاز فلتٌج اغتت، هتی     2هتس کوتس اش هحَز  هیلی 6 2باؾٌد  کِ دازای غیػتن زٍاًکازی هی 3ٍ  1َزّای غایؽ دز هح

 خیس اًداختي شهاى تساؼ چسخ ٍ دز ًْایت غیس ایوي هاؾیي زیلتی خَاّتد ؾتد    کوتس چسخ، باشدّی بیؿتس آى، بِ تأاغتفادُ اش زٍاًکاز بافث غایؽ 

ّای ًگْدازی ٍ تقویس ًاٍگاى زیلی کؿَز هَزد اغتفاُ قساز گیسد  ّوچٌتیي   تَاًد دز قالب دغتاٍزدّای فلوی، دز دغتَزالقول طٍّؽ هیًتایج ایي پ

 ؾَد  زاّکازّایی بسای افصایؽ ایوٌی غیس ٍ حسکت قغاز دز ازتباط با پسٍفیل چسخ ّا آى ازائِ هی

 لکَهَتیَ ،ز غایؿیزفتا، چسخ فلٌجزٍاًکازی  ایوٌی غیس، کلمات کلیدی:

 مقدمٍ 
ّاغتت  دٍ زاُ   ّا هاًٌد حول ٍ ًقل شهیٌی ٍ دزیایی، ًیاشهٌد کاّؽ ّصیٌِ اهسٍشُ، حول ٍ ًقل زیلی بِ هٌؾَز حفؼ زقابت با غایس حول ٍ ًقل

یابی بِ ایي هَخَؿ  باؾد  بسای دغت حل هْن بسای زغیدى بِ ایي ّدف، کاّؽ هصسف اًسضی دز بمؽ زیلی ٍ کاّؽ اغتْالک بیي چسخ ٍ زیل هی

 ّای اًتقال هادُ زٍاًکاز بغَز صحیح هدیسیت ٍ تفْین گسدد  تتاکٌَى  ّای افوال زٍاًکاز بیي غغح تواظ زیل ٍ چسخ ٍ ّوچٌیي هکاًیصم باید زٍؼ

ِ  ًیص حدٍدی تا کِ گسفتِ صَزت قغاز دز چسخْای غایؽ شیاد ًسخ با هقابلِ هٌؾَز بِ دز کؿَزهاى شیادی تحقیقات ِ  تَاًػتت هؿتکل   حتل ایتي   بت

ِ  ٍ هدلػتاشی  ؾتاهل  ٍ بتَدُ  شهیٌِ هتفاٍت ایي دز هغالقِ اًزام ّای   ؾیَُاها تَجِ چٌداًی بِ اهس زٍاًکازی ًؿدُ اغت ًواید کوک  غتاشی،  بْیٌت

قایػتِ چتسخ   بِ هٌؾَز کاّؽ غایؽ پسٍفیل چسخ، بِ ه [1]فلی اغدی الزی ٍ ّوکازاًؽ .باؾد تحلیل ًؾسی هی ٍ هیداًی ّای غاشی، آشهَى ؾبیِ

دز هػافت بسابس دازای غایؽ کوتسی بَدُ  B5Tاًد کِ فَالد گسید  ّای هیداًی، ًؿاى دادُ بسدازی پسداختِ ٍ با اًداشُ B2N  ٍB5Tفَالدی با گسید 

 بتا   [2]ّوکتازاى   ٍ یویاًد  کس ًؾس قساز ًدادُ چسخ زا هد فلٌجاًد ٍ اثس زٍاًکازی  اغت  ایؿاى دز تحقیق خَد تٌْا بِ جٌع فَالد چسخ تَجِ ًوَدُ

ـ   زاُ ٍ جٌتَ   ًاحیِ دز زٍاًکازی ّای غیػتن باشزغی غایؽ، بِ هیصاى کاّؽ دزًتیزِ ٍ چسخ فلٌج ًاحیِ دز کاّؽ اصغکاک ّدف  کازّتای زفت

دز غتایؽ چتسخ    فلٌجی ای بِ تأثیس زٍاًکاز ّا پسداختِ ٍ اؾازُ پسداختٌد اها دز گصازؼ خَد تٌْا بِ بسزغی هؿکالت دغتگاُ ّا آى دز خسابی هَجَد

 :Wheel flange/ rail gauge corner contact lubrication " دز هقالتتِ ای بتتا فٌتتَاى [3]اًتتد  دغتتکازتع ٍ ّوکتتازاى  ًداؾتتتِ

Tribological investigations " ى اش ایي اًد تا بتَا ّای زٍاًکازی بیي زیل ٍ چسخ ازائِ دادُ ًکاتی بِ هٌؾَز بْبَد ًؾسیات دز زابغِ با هکاًیصم

اًد کِ  چسخ اغتفادُ ًوَد  ایؿاى دز تحقیق فولی خَد دز زاُ آّي ازٍپا اؽْاز داؾتِ فلٌجّای جدید زٍاًکازی  ًؾسیات بسای ازشیابی ٍ ایزاد غیػتن

ای با فٌَاى  [ دز هقال4ِ] گسّازد تلي ٍ ّوکازاىباؾد   هادُ زٍاًکاز ٍاققی دز حقیقت تسکیبی اش هادُ زٍاًکاز ٍ هَاد جدا ؾدُ اش غغح زیل ٍ چسخ هی

" A parametric study of the lubrication transport mechanism at the rail-wheel interface "   ًُتایج تحقیقات اًزام ؾتد

ًتد  ایؿتاى بتا    ا ؾتًَد زا ازائتِ ًوتَدُ    ّای اًتقال زٍاًکاز بیي غغَح زیل ٍ چسخ ٍ فاکتَزّایی کِ بافث کتاّؽ زٍاًکتازی هتی    بسٍی بْبَد هکاًیصم

ُ    بسزغی ٍ هحتل ًصتب    دّتای زٍاًکتازی، تقتدا    ّای هیداًی پازاهتسّای همتلفی اش جولِ شبسی غغَح چسخ ٍ زیل، ابقاد چسخ ٍ زیتل، ًتَؿ دغتتگا
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ال زٍاًکتاز  ّتای اًتقت   اًد کتِ بتا بْبتَد زٍؼ    ّای زٍاًکاز، دهای هحیظ، ٍیػکَشیتِ ٍ ًَؿ زٍاًکاز بسٍی زٍاًکازی بیي چسخ ٍ زیل اثبات کسدُ دغتگا

ِ    [5]ییٌگ جیي ٍ ّوکتازاى   ّای حول ٍ ًقل زیلی زا کاّؽ داد  تَاى تا حد شیادی اش ّصیٌِ هی  Experimental "ای بتا فٌتَاى    بتا ازائتِ هقالت

simulation and prediction of wear of wheel flange and rail gauge corner" ّای فولی بتا اغتتفادُ اش دغتتگاُ     با اًزام تػت

ؾدُ اثس باز هحَزی، شاٍیِ تواظ، غمتی زیل ٍ زٍاًکاز زا بتس زٍی زفتتاز غایؿتی      غاش تواظ زیل ٍ چسخ کِ با ابقاد ٍاققی چسخ ٍ زیل غاختِِ ؾبی

غتائَ  هااًتد    ّای دیگس زا بِ ٍاققیت بػظ دادُ اًد ٍ با تغبیق ًتایج تػت ٍ ؾسایظ ٍاققی، ًتایج تػت چسخ ٍ غغح کٌازی زیل زا بسزغی ًوَدُ فلٌج

ِ   6] تَهَکتا ٍ ّوکتازاى    Friction control between wheel and rail by means of on-board "ای بتا فٌتَاى    [ بتا ازائتِ هقالت

lubrication " غاشی ؾدُ بقٌَاى چسخ ٍ زیل، اصغکاک بیي دٍ غغح زا با زٍاًکازّای همتلف ازشیابی  ّایی بسٍی دٍ زٍلس هدل ابتدا با اًزام تػت

 "[ دز هقالتِ ای بتا فٌتَاى    7] هاکػتین ٍ ّوکتازاى   اًتد   آل بوٌؾَز بسقسازی اصغکاک هغلَ  بیي چسخ ٍ زیل زا هقسفتی ًوتَدُ   کاز ایدٍُ یک زٍاً
Numerical calculation of temperature in the wheel–rail flange contact and implications for lubricant choice" 

یٌی دهای ایزاد ؾدُ اش تواظ چسخ ٍ زیل پسداختِ ٍ اش دهای هحاغبِ ؾتدُ بتسای اًتمتا  ًتَؿ هتادُ زٍاًکتاز       ب غاشی فددی بوٌؾَز پیؽ بِ هدل

 Friction in wheel–rail contact: A model comprising "ای با فٌتَاى   دز هقالِ [8]کسیػتَف تَهبسگس ٍ ّوکازاى  اًد  اغتفادُ ًوَدُ

interfacial fluids, surface roughness and temperature" ِدز  اًد   ًَؿ زٍاًکاز زا یکی اش فَاهل تأثیسگراز بس خسؼ کؿؿی زیل داًػت

ّس بتَضی   3ٍ  1پسداختِ ؾدُ کِ دز ایي لکَهَتیَ هحَزّای  DF8Biهحَزُ هدل  6چسخ لکَهَتیَ  فلٌجایي تحقیق بِ بسزغی اثس زٍاًکازی بسٍی 

بسدازی هیداًی صَزت گسفتِ اثسات زٍاًکاز بسٍی ّس غِ  فاقد زٍاًکاز اغت  با اًداشُ 2باؾٌد ٍ هحَز  با کسبي جاهد هی فلٌجهزْص بِ غیػتن زٍاًکازی 

 گیسی ٍ هَزد تحلیل قساز گسفتِ اغت  هحَز اًداشُ

 اَمیت رياوکاری سطح تماس چرخ ي ريل ي اوًاع آن

 تأثیسگراز اش خظ خسٍج ؾسایظ تقییي دز ٍ بَدُ 2غلتؿگاُ ٍ 1لبِ ّای دز ًاحیِ ٍیطُ بِ غایؿی زفتاز فَاهل اش یکی چسخ ٌّدغِ )پسٍفیل(

 هیصاى .افتد هی بِ هماعسُ قغاز غیس ایوٌی ٍ یافتِ افصایؽ هاؾیي زیلی خظ اش خسٍج ّا احتوال چسخ غایؽ هیصاى بَدى باال صَزت   دز[1]اغت

 زٍ بِ زٍ آى با گرؾتِ ّای غال دز ّوَازُ ایساى آّي زاُکِ  اغت هؿکالتی هْوتسیي اش هحدٍد، یکی ًاٍگاى بسای یک قغاز ّای چسخ غایؽ شیاد

 بِ هَازد دز بسخی کِ غایؽ شیاد هیصاى ایي  اغت داؾتِ پی دز زا ّای ٌّگفتی ّصیٌِ ایوٌی ًؾس اش ًدزت بِ ٍ اقتصادی لحاػ بِ ٍ فودتاً بَدُ،

 اش هػیسّایی دز ٍیطُ بِ (،[9]کیلَهتس کازکسد هیلیَى یک با ػِهقای دز کیلَهتس ّصاز )پٌزاُ زغد ازٍپا هی زیلی خغَط دز غایؽ ًسخ بسابس چٌد

 باؾد  هی شیاد تقداد بِ ٍ تٌد ّای قَظ دازای اغت کِ هغسح زیلی ؾبکِ

 دز هَازد شیس تأثیس بػصایی خَاّد داؾت: فلٌجزٍاًکازی 

 چسخ فلٌجکاّؽ غایؽ   1

 جَیی دز اًسضی/غَخت صسفِ  2

 ٌّگام فبَز اش قَظ فلٌجصدای کوتس   3

 یؽ شهاى فاصلِ بیي دٍ تساؼ چسخافصا  4

 کاّؽ تٌؽ خػتگی تواغی زٍی زیل ٍ چسخ  5

بسدازی اش زٍاًکاز،  تواظ بیي زیل ٍ چسخ تٌْا شهاًی هؤثس خَاّد بَد کِ هکاًیصم اًتقال بِ دزغتی اًتما  ؾدُ باؾد  ؾسایظ بْسُ غغح  زٍاًکازی

زٍغي زٍی غغح زیل یا چسخ، ٍ فَاهل اًػاًی بغَز غیس هػتقین، هکاًیصم اًتقال  ّای هحیغی هاًٌد ٍجَد گاشٍئیل یا ًَؿ قغاز، لغصؼ چسخ، آلَدگی

 ؾَد: فوَهاً اش دٍ ًَؿ غیػتن زٍاًکاز اغتفادُ هیدٌّد   زٍاًکاز زا تحت تأثیس قساز هی

ٍی زیل، ًَفی اًتقال هػتقین با اغتفادُ اش تزْیصات ًصب ؾدُ بس غغح تواظ چسخ ٍ زیلزٍاًکازی چسخ اش عسیق زٍاًکازی    زٍاًکازی هػتقین:1

ؾَد کِ ّوچٌاى ٍابػتگی قابل تَجْی بِ پازاهتسّایی ّوچَى تقداد قغازّا ٍ ًَؿ زٍاًکاز افوال ؾدُ ٍ ّوچٌیي هیصاى زٍاًکاز  زٍاًکاز هحػَ  هی

 تَاًٌد بافث کاّؽ باشدّی زٍاًکاز گسدًد  دازد کِ هی

غغح  د بسٍی زیل ًصب ؾدُ ٍ با حسکت چسخ اش زٍی دغتگاُ، گسیع یا زٍغي بِباؾٌ دغتگاُ زٍاًکاز دز خغَعی کِ دازای قَظ تٌد هی

ؾَد  یکی اش فیَ  ایي غیػتن چس  ؾدى زیل  ؾَد  بدیي تستیب اش اثس ًیسٍّای غایؿی بیي چسخ ٍ زیل کاغتِ هی اغپسی هیتواغی زیل ٍ چسخ 

  خ لکَهَتیَ ٌّگام فبَز اش هٌغقِ خَاّد ؾدکِ بافث دزجا شدى چس اغتدز هٌغقِ قَظ 

 ّا بِ دٍ دغتِ زٍاًکازی پیَغتِ باؾٌد  ایي غیػتن اتَهاتیک هی فلٌج  زٍاًکازی غیس هػتقین: لکَهَتیَّای ًػل جدید هزْص بِ غیػتن زٍاًکازی 2

چسخ افوال ًوَدُ ٍ دز اثس گتسدؼ چتسخ بتسٍی     فلٌجبِ ؾًَد کِ هادُ زٍاًکاز زا  تقػین بٌدی هی )اغپسی زئغي( ٍ زٍاًکازی هقغقی )هیلِ زٍاًکاز(

 ؾَد  زیل، هادُ زٍاًکاز بِ غغح تواغی زیل ٍ چسخ هٌتقل هی

                                                 
1 Flange 
2 Tread  
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 َای رياوکاری غیرمستقیم اوًاع سیستم
سخ ٍ زیل، باؾد کِ تحت تأثیس پازاهتسّای همتلفی ّوچَى پسٍفیل چ هکاًیصم اًتقال زٍاًکاز هی هیصاى هَفقیت آهیص بَدى زٍاًکازی، ٍابػتِ بِ

یظ ابقاد زیل، خصَصیات دیٌاهیکی ٍغیلِ ًقلیِ زیلی، ؾسایظ غغَح زیل ٍ چسخ، ٍیػکَشیتِ ٍ هیصاى چسبی زٍاًکاز، دهای کازی چسخ ٍ زیل ٍ ؾسا

ِ فلت باؾد  غایؽ دز ایي هٌغقِ ب تسیي غغَح غایؿی، غغح تواظ بیي چسخ ٍ زیل هی   یکی اش هْن[3]باؾد هحیغی ؾاهل دها ٍ زعَبت َّا هی

  کٌتسل اصغکاک بیي زیل ٍ چسخ [7]آید حسکت ٍغیلِ ًقلیِ زیلی دز قَظ، دزجا شدى چسخ، تسهصگیسی یا ٍغایل ًقلیِ زیلی پسغسفت بَجَد هی

گؿای بػیازی اش هؿکالت تواظ چسخ ٍ زیل هاًٌد: دزجاشدى چسخ، بسیدگی زیل، صدای ًاٌّزاز حسکت چسخ بسٍی زیل ٍ غایؽ چسخ ٍ زیل  زاُ

  [6]بَد  خَاّد

 اغت  ٍ ًحَُ افوال زٍاًکاز ؾَد  تفاٍت ایي دٍ زٍؼ دز ًَؿ زٍاًکاز گیسی هی دٍ زٍؼ بْسُبِ دز لکَهَتیَ اش غیػتن اًتقال غیس هػتقین زٍاًکاز 

)یا گسیع( اش  ؾَد اش عسیق ازغال غیگٌال بِ غیػتن زٍاًکاز، زٍغي   اغپسی زٍغي )یا گسیع(: دز ایي زٍؼ، شهاًیکِ لکَهَتیَ ٍازد قَظ هی1

آٍزدُ ؾدُ  1ؾَد  ؾسایظ کازی ایي غیػتن دز جدٍل  همصى ذخیسُ، ٍ اش عسیق ًاشل غیػتن بِ غوت پسٍفیل چسخ  بِ ؾکل اغپسی پاؾیدُ هی

 اغت  

 

 [19] فلٌج: ؾسایظ کازی دغتگاُ زٍغٌکازی اغپسی  1جدٍل

Max.10 bars فؿاز هٌبـ َّایی هَزد ًیاش 

4 to 10 bars فؿاز کازی 

4/6.5/10/13/18 L (بس اغاظ ًیاش قابل افصایؽ اغت) ؽسفیت همصى زٍغي 

0.1 cm
 غغح اغپسی ؾدُ 2

 هدت شهاى اغپسی قابل تٌؾین

mmٍیػکَشیتِ 
2
/s29   تاmm

2
/s2599   زٍغي 

 زٍاًکاز
 گسیع هایـ 000کالظ  NLGIهدل 

-30 ⁰C to +70⁰C تزْیصات هکاًیکی 
 دهای کازی

-30 ⁰C to +70 ⁰C ْیصات الکتسًٍیکیتز 

24 V DC / 110 V DC  (بس اغاظ دزخَاغت قابل تغییس) ٍلتاض 

 

چسخ دز تواظ اغت  بِ هَجب حسکت لکَهَتیَ، هیلِ کسبٌی  فلٌج: دز ایي زٍؼ یک هیلِ کسبٌی زٍاًکاز دائواً اش عسیق فؿاز فٌس با 1  هیلِ زٍاًکاز2

 فلٌجاش هادُ زٍاًکاز دز هحل  با خماهت یکٌَاخت ای ؾَد  بدیي تستیب الیِ چسخ هٌتقل هی فلٌجدز اثس اصغکاک غاییدُ ؾدُ ٍ هادُ زٍاًکاز بِ 

ًحَُ اغتفادُ اش ایي زٍؼ ًؿاى دادُ ؾدُ  1ؾَد  دز ؾکل  چسخ ایزاد ٍ ٌّگام تواظ چسخ با زیل، بِ غغح هؿتسک تواغی چسخ ٍ زیل هٌتقل هی

 اغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [11]ِ کسبٌی زٍاًکازی با اغتفادُ اش هیل: 1ؾکل 

                                                 
1
 Lubricating bar (Stock) 
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 چرخ  فلىجمطالؼٍ میداوی اثرات رياوکاری بر سايش 
بسدازی هیداًی  ، اًداشDF8Biُدز لکَهَتیَّای هدل  فلٌجچسخ، جْت کٌتسل غایؽ  فلٌجبِ هٌؾَز بسزغی اثسات زٍاًکازی بسٍی غایؽ 

فاقد  2زٍاًکاز ّػتٌد ٍ هحَز  کسبٌی ن اش ًَؿ هیلِبَضی هزْص بِ غیػتن زٍاًکازی غیس هػتقی 3ٍ  1صَزت گسفت  دز ایي لکَهَتیَ، هحَزّای 

( ثبت ؾدُ ٍ بسای 69-3956ّای لکَهَتیَ ًوًَِ )ؾوازُ  بسدازی، کیلَهتساض ٍ خماهت اٍلیِ پسٍفیل چسخ غیػتن زٍاًکاز اغت  دز آغاش اًداشُ

ّای غوت دیگس با  ٍ چسخ 6Lتا  1Lّای  زُّای یک غوت لکَهَتیَ با ؾوا گیسی خماهت پسٍفیل اش کَلیع هسکب اغتفادُ ؾد  چسخ اًداشُ

گیسی تَغظ کَلیع  دادُ ؾدُ ًاهگرازی ٍ ثبت ؾدُ اغت  بوٌؾَز کاّؽ خغای اًداشُ  ًؿاى 2ّواًغَز کِ دز ؾکل  6Rتا  1Rّای  ؾوازُ

ي چْاز فدد بقٌَاى خماهت پسٍفیل گیسی ؾدُ ٍ هیاًگی گیسی ّس چْاز هٌغقِ اًداشُ هسکب، ّس چسخ بِ چْاز قػوت بسابس تقػین ٍ دز ّس باز اًداشُ

 ًؿاى دادُ ؾدُ اغت   69-3956َهَتیَ گرازی چسخ دز لکتتت ًحَُ ؾوازُ 3  کلؾَد  دز ؾ ثبت هی

 

 

 

 

 

 

 

 
[12]ّای لکَهَتیَ بوٌؾَز ثبت ازتفاؿ پسٍفیل  ًحَُ ًاهگرازی چسخ :2ؾکل   

 

 

 

 

 

 
 [12]قػوت  4( ٍ تقػین آى بِ 1R)  گرازی چسخ ؾوازُ :3ؾکل 

 برداری میداوی وتايج اودازٌ
ٍ خماهت پسٍفیل چسخ دز کیلَهتساضّای  4بسدازی هیداًی هیاًگیي خماهت پسٍفیل ّس هحَز دز کیلَهتساضّای هتفاٍت دز  ؾکل  ًتایج اًداشُ

 آٍزدُ ؾدُ اغت  2هتفاٍت دز جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسٍفیل چسخ دز ّس هحَز، ًػبت بِ هػافت عی ؾدُ خماهت :4ؾکل 
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سی هیداًی ازتفاؿ خماهت چسخ دز کیلَهتساضّای هتفاٍتگی اًداشُ :2جدٍل   

خماهت پسٍفیل  Sd 

Mileage (Km)  
41000 71000 96500 

wheel No. 

1R 30.1 29.6 28.8 

1L 30.0 29.6 28.9 

2R 28.6 28.0 26.8 

2L 28.6 27.9 26.6 

3R 29.7 29.2 28.8 

3L 29.6 28.7 27.9 

4R 29.8 29.4 28.8 

4L 29.9 29.4 29.0 

5R 28.2 27.6 26.2 

5L 28.4 27.6 26.4 

6R 29.9 29.5 28.8 

6L 30.0 29.5 28.5 

Average 

Axle No. 41000  71000  96500  

1 30.1 29.6 28.8 

2 28.6 27.9 26.7 

3 29.6 29.0 28.4 

4 29.9 29.4 28.9 

5 28.3 27.6 26.3 

6 29.9 29.5 28.6 

 بىدی جمغ ي گیری وتیجٍ
 تایج شیس قابل ذکس اغت:ً( 2 )جدٍل بسدازی هیداًی اًداشُبس اغاظ 

 ّای تقویس ٍ ًگْدازی چسخ ٍ زیل زا کاّؽ داد  تَاى بِ هیصاى قابل تَجْی اش ّصیٌِ با اغتفادُ اش زٍاًکازی چسخ ٍ زیل، هی  1

، DF8Bi( لکَهَتیَ 4)ًوَداز ؾکل  5( با هحَز 6)یا  4یي هحَز ٍ ّوچٌ 2( با هحَز 3)یا  1ُ    با هقایػِ ًسخ غایؽ خماهت پسٍفیل هحَز2

( دازای ًسخ غایؽ خماهت پسٍفیل کوتسی ًػبت بِ هحَزّایی 6ٍ  4،3،1بَدُ اغت )هحَزّای  فلٌجی کِ هزْص بِ غیػتن زٍاًکازی ّایهحَز

  (5ٍ  2)هحَزّای  اًد بَدُ فلٌجغیػتن زٍاًکاز فاقد ّػتٌد کِ 

 هتس ّػتٌد  هیلی 6 2دازای بیؿتسیي اختالف خماهت پسٍفیل چسخ بسابس  5ٍ  4، دٍ هحَز Km 96599ٍ دز کیلَهتساض  4  دز ًوَداز ؾکل 3

 خَاّد ؾد  یل چسخ ٍ افصایؽ غیس ایوي قغازّا، بافث کاّؽ ًسخ غایؽ خماهت پسٍففلٌج  اغتفادُ اش زٍاًکازی 4
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