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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 1
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   خالصٍ

 یآسام دس هجذل ّب بىیخش نیثب سط ِیپب بلیٍ پشاكٌذُ دس ػ یهتشًبًَ بعیرسات دس هم یتیاًتمبل حشاست ّذا تیضشا یثشسػ

اػت كِ اص  یفشاتش اص تلَس یلیخ بلیاًتمبل حشاست ًبًَػ تیضش ؾیاػت.افضا تیاّو یداسا یافم یلَلِ ّب ظُیثِ ٍ یحشاست

 شییدس حبل تغ بلیػفبكتَس هخلَف دس هخلَط ًبًَ یسػذ كِ تؼذاد یًظش ه ثِ يیثبؿذ؛ا یٌیث ؾیساثغِ هشػَم لبثل پ کی

 شییتَاًذ تَػظ تغ یاًتمبل حشاست،ه یثشا ظیدّذ كِ اكالح ؿشا یًـبى ه حیاًتمبل حشاست ّؼتٌذ.ًتب یّب ضمیدادى هکبً

 .گشدد یًبًَرسات ػول یًبًَ رسُ ٍثبسگزاس ،هٌتیاكل بلیدادى ػ

 شٍگبُیلَلِ ً پَػتِ یت دس هجذل حشاستاًتمبل حشاس ذیخذ یّب ظیثِ ػٌَاى هح بلیًبًَػ لیپتبًؼ یهمبلِ ثِ ثشسػ يیا دس

دس هجذل  بالتیگشٍُ اص ػ يیػوذُ ا یثَؿْش# پشداختِ ؿذُ اػت.كبسثشدّب یاتو شٍگبُی$ً یهگبٍات 1000 -ًَع  یاتو یّب

ثِ آة ثبػث  َمیٌیآلَه ذیؿذُ اػت.كِ ثب اضبفِ كشدى رسات اكؼ بىیٍ ػولکشد آًْب ث یپَػتِ لَلِ ثشسػ یحشاست یّب

اػتفبدُ اص  ٌِیاًدبم گشفتِ دس صه مبتیهجذل ؿذ.تحم یٍ خشٍخ یدس ٍسٍد گشادیػبًتدسخِ  5 یتالف دهباخ ؾیافضا

هختلف هجذل  یاًتمبل حشاست دس ثخؾ ّب یٌذّبیفشآ تیدس تمَ بلیًبًَػ ییتَاًب بًگشیث یحشاست یدس هجذل ّب بالتیًبًَػ

 ثبؿذ . یه لَلِپَػتِ  یحشاست یّبهجذل  یشیدس ثکبسگ یالتلبد شیپز ِیتَخ ؾیٍ افضا یحشاست یّب

 
  :کلمات کلیذی

ضثکٍ تىذی میلٍ سًخت،  ،مثذل حزارتی، مخلًط واوًسیالقلة راکتًر،  ،ویزيگاٌ اتمیاوتقال حزارت،  شیآوال

 ضار حزارتی.

 

 مقذمٍ 

ل ًمؾ ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ ػیالت دس فشایي ّبی كٌؼتی ؿبهل هجذل ّبی حشاستی ، فشآیٌذ ّبی تَلیذی ٍ حول ٍ ًم

ًمؾ هْوی داسد . یکی اص هؼبئلی كِ اهشٍصُ دس فشایٌذ ّبی اًتمبل حشاست هغشح هی ؿَد لضٍم افضایؾ لبثل تَخِ ؿبس 

حشاستی ٍ كَچک ػبصی تدْیضات اًتمبل حشاست اػت . هٌبثغ ثؼیبس صیبدی دس هَسد سٍؽ ّبی افضایؾ ًشخ اًتمبل حشاست دس 
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یي سٍؽ ّب ثش هجٌبی تغییشات دس ػبختبس تدْیضات ؛ ًظیش  افضایؾ ػغَح اًتمبل ایي فشایٌذ ّب گضاسؽ دادُ اًذ . پیـتش ا

حشاست هثل ایدبد پشُ سٍی ػغَح اًتمبل حشاست ٍ غیشُ ثَدًذ . ایي سٍؽ ّب ثِ ػختی هی تَاًٌذ اص ػْذُ تمبضبی سٍص 

الکتشًٍیکی ٍ فشایٌذ ّبی ثب  افضٍى اًتمبل حشاست ٍ فـشدُ ػبصی دس تدْیضات ٍ فشایٌذ ّبی هختلف اص خولِ تشاؿِ ّبی

اًشطی ثبال ًظیش ػیؼتن ّبی خٌک كٌٌذُ دس ًیشٍگبُ ّبی ّؼتِ ای ثش آیٌذ . دس ایي هیبى هَضَػی كِ كوتش ثِ آى تَخِ 

[ . هحیظ ّبی   1ؿذُ اػت ، تأثیش ضشیت اًتمبل حشاست ػیبالت دس تَػؼِ تدْیضات اًتمبل حشاست ثب ثبصدّی ثبالػت ] 

وَالً اص ػیبالتی ًظیش آة ، آتیلي گلیکَل ٍ یب سٍغي تـکیل ؿذُ اًذ . ایي ػیبالت ضشیت اًتمبل حشاست اًتمبل حشاست هؼ

ثشاثش  700ثؼیبس پبییٌی دس همبیؼِ ثب فلضات ٍ حتی اكؼیذ ّبی فلضی داسًذ . ثِ ػٌَاى هثبل ضشیت ّذایت حشاستی هغ 

ثشاثش  60ي هَتَس ٍ ضشیت ّذایت حشاستی آلَهیٌیَم ًیض ثشاثش ضشیت ّذایت حشاستی سٍغ 3000ضشیت ّذایت حشاستی آة ٍ 

ضشیت ّذایت حشاستی آة هی ثبؿذ . ثٌبثشایي اًتظبس هی سٍد ػیبالتی كِ ؿبهل رسات ثؼیبس سیض ایي تشكیجبت ثبؿٌذ دس 

 همبیؼِ ثب ػیبالت خبلق خَاف حشاستی ثْتشی اص خَد ًـبى هی دٌّذ . 

هیکشٍ هتشی اػتفبدُ هی كشدًذ كِ رسات دس ایي همیبع هـکالت خذی دس  دس گزؿتِ اص رسات هیلی هتشی ثب حذاكثش

تدْیضات اًتمبل حشاست ایدبد هی كٌٌذ ثِ عَسی كِ ایي رسات ثِ ػشػت دس ػیؼتن تِ ًـیي هی ؿًَذ ٍ دس كَستیکِ 

یکشٍكبًبل ّب كلَخِ [ . ثغَس هثبل دس ٌّگبم ػجَس اص ه 2كبًبل اص لغش كوتشی ثشخَسداس ثبؿذ هـکل خذی تش خَاّذ ثَد ] 

ؿذُ ٍ ثبػث گشفتگی هؼیش هی گشدًذ كِ دس ًتیدِ افت فـبس صیبدی ایدبد هی كٌٌذ ، ثِ ػالٍُ ثشخَسد ایي رسات ثب یکذیگش 

ٍ ّوچٌیي ثب دیَاسُ ػیؼتن ٍ تدْیضات ػبیؾ هی كٌٌذ . ایي رسات دس ػیؼتن ّبی اًتمبل ًظیش پوپ ّب ًیض هـکل ایدبد 

رسات ثب ػغَح هٌدش ثِ ػبئیذگی هی ؿَد . ثٌبثشایي ثب ٍخَد ضشیت ّذایت حشاستی ثبال ، ایي رسات هی كٌٌذ ٍ ثشخَسد ایي 

ثِ ػلت هؼبیجی كِ داسًذ ثِ ػٌَاى هحیظ اًتمبل حشاست هٌبػت ثِ ًظش ًوی سػٌذ . ثِ ّویي ػلت ایي رسات سا دس اًذاصُ 

اسًذ ٍ ّوچٌیي ثِ دلیل كَچک ثَدى ػغح  ًؼجی ؛ اًتمبل ّبی ًبًَهتش تَلیذ كشدًذ كِ هؼبیت فَق سا ثِ دلیل سیض ثَدى ًذ

حشاست آى ّب ثیـتش هی ؿَد ٍ دس ًتیدِ ثبصدُ حشاستی رسات هؼلك كِ تبثؼی اص ػغَح اًتمبل حشاست هی ثبؿذ ثب كبّؾ 

ؾ دس ؿشایظ اًذاصُ رسات افضایؾ هی یبثذ . ثب ٍخَد ایي هْن تبكیذ هی كٌین كِ كبسثشد ًبًَػیبل ثیـتش ثشای همبكذ ػشهبی

[ . ثٌبثشایي ًیبص ثِ هغبلؼِ ٍ ثشسػی دس صهیٌِ اًتمبل حشاست خبثدبیی ًبػیًَبل ٍخَد  4اًتمبل حشاست خبثدبیی هی ثبؿذ ] 

داسد . افضایؾ ٍالؼی تَاًبیی اًتمبل حشاست ایي ػیبالت صهبًی كِ تحت ؿشایظ خبثدبیی اػتفبدُ ؿًَذ ثؼیبس ثیـتش اص حذ 

ًبًَهتشی هؼشا دس لَلِ ّبی ثب  35[ عی آصهبیـی كِ ًبًَػیبل آة / رسات  6. ثغَسیکِ طاى ٍ لی ]  [ 6 -10اًتظبس اػت . ] 

" حدوی رسات هغ دس همیبػِ ثب آة 1ؿبس حشاستی ثبثت دیَاسُ خشیبى دادًذ گضاسؽ كشدُ اًذ كِ ػذد ًبػلت ًبًَػیبل ثب 

د ًبػلت ثشای ًبًَػیبل دس همبیؼِ ثب آة خبلق ثب " افضایؾ هیبثذ . ػپغ ًتیدِ گیشی كشدُ اًذ كِ ًؼجت ػذ12خبلق 

" حدوی  2/1" تب 5/0تغییش هی كٌذ . دس كَستیکِ كؼش حدوی رسات ًبًَ اص  14/1تب  05/1ّوبى ؿذت حدوی ثب ضشیت 

افضایؾ یبثئذ ، افضایؾ اًتمبل حشاست هـبثْی ثشای ًبًَػیبل   آة / اكؼیذ آلَهیٌیَم تَػظ صیٌبلی ّشیغ ٍ ّوکبساى 

ًبًَهتشی اكؼیذ آلَهیٌیَم ثِ آة ضشیت  35دسكذ حدوی ًبًَرسات  5/2[ . كِ ثب افضٍدى تٌْب  10اسؽ ؿذُ اػت ] گض

 دسكذی سا ًـبى هی دّذ .  40اًتمبل حشاست ًؼجت ثِ آة افضایؾ 

 

 مگاياتی  111ضثیٍ ساسی یک لًلٍ اس لًلٍ َای درين مًلذ تخار ویزيگاٌ َای اتمی وًع  -2

هگبٍاتی ًیشٍگبُ ّبی ّؼتِ ای هذل سٍػی هی ثبؿذ . ایي ًَع هَلذ ثخبس ثب  1000هغبلؼِ اص ًَع هَلذ ثخبس  هَلذ ثخبس هَسد

لَلِ دسٍى آى ٍ لغش ثؼیبس كن آى ّب ٍ فـبس ٍ دهبی صیبد آة اص دیذگبُ ػیبالتی اص پیچیذگیِ صیبدی  10987تَخِ ثِ تؼذاد 

دسخِ ػبًتیگشاد ٍاسد  320َس اكلی كِ آة خشٍخی اص سآكتَس ثب دهبی ثشخَسداس اػت . ایي ًَع هَلذ ثخبس داسای دٍ كلکت

كٌتبكتَس گشم ٍ ثب ٍاسد ؿذى ثِ  لَلِ ّبی ؿکل اًشطی حشاستی خَد سا ثِ آة هذاس دٍم كِ اعشاف لَلِ ّب ٍخَد داسد هٌتمل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  
 

 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 3
 

# لذست تَلیذ ثخبس دس  2$  # ٍ ؿکل 1هی كٌذ ٍ اص عشیك كٌتبكتَس ػشد ثِ ثیشٍى اص هَلذ ثخبس هٌتمل هی ؿَد . ؿکل $ 

 [ . 3تي ثش ػبػت هی ثبؿذ ]  22000ایي ًَع هجذل حشاستی 

 
 ثخبس هَلذ خَسدُ ثشؽ ًوبی -1ؿکل

 

 تًلیذ َىذسٍ  -2-1

ّضاس ػذد اػت كِ آة هذاس اٍل پغ اص خشٍج اص پبیبًِ گشم ،   11لَلِ ّبی هَخَد دس هجذل حشاستی هَسد ثشسػی دس حذٍد 

یبى پیذا كشدُ ٍ گشهبی خَد سا ثب آة هذاس دٍم هَخَد دس پیَػتِ هجبدلِ كشدُ ٍ ٍاسد پبیبًِ ػشد هی ؿَد دس ایي لَلِ ّب خش

. ثذّی اػت كِ هذلؼبصی ایي تؼذاد لَلِ ػالٍُ ثش كشف صهبى صیبد ثِ دلیل تؼذاد ؿجکِ ّبی هحبػجبتی ثؼیبس صیبد آى ػوالً 

هوکي هی ػبصد . لزا هیجبیؼت ثب اًتخبة ّبی َّؿوٌذاًْذ ٍ ػبدُ ؿجیِ ػبصی ػذدی سا ثشای سایبًِ ّبی دس دػتشع غیش 

ػبصی ّبی هٌغمی ّضیٌِ ّبی هحبػجبتی سا تب خبیی كِ دلت هحبػجبت سا تْذیذ ًکٌذ كبّؾ داد . ثِ ّویي هٌظَس ثِ 

تؼوین هی دّین $ خبی هذل ػبصی توبهی لَلِ سا اص هیبًِ لَلِ ّبی هجذل اًتخبة هی كٌین ٍ ًتیدِ سا ثشای توبهی لَلِ ّب 

 # . 3ؿکل 

 
 هـخق تشاص یک دس لَلِ ّب خبًوبیی الف #
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 گشم پبیبًِ اعشاف ؿذُ ثضسگٌوبیی ًوبی ة#

 # ٌّذػِ لَلِ ّب2ؿکل $

 

، هؼیشی سا  2هیلیوتش اػت . اص هیبى هؼیش ّبی هـخق ؿذُ دس ؿکل  5/1هیلیوتش ٍ ضخبهت آى  13لغش داخلی لَلِ 

هتش هی  32/10ِ ثبؿذ ٍ عَل آى ثِ عَل هتَػظ لَلِ ّب ًضدیک ثبؿذ . عَل هؼیش ایي لَلِ اًتخبة هی كٌین كِ دس هیبً

ثبؿذ . ثِ دلیل لغش كن لَلِ ٍ فـبس ٍ ػشػت ثبالی ػیبل دسٍى آى ؿجیِ ػبصی هی تَاى اص اثشات ؿتبة گشاًؾ كشف ًظش 

بتی سا ثِ ؿکل چـوگیشی كبّؾ داد ٍ ایي كشد ٍ ثب ًلف كشدى ًبحیِ هحبػجبتی ٍ اػتفبدُ اص ؿشط تمبسى % ّضیٌِ هحبػج

ّضیٌِ كشفِ خَیی ؿذُ سا دس ؿجکِ ثٌذی سیض تش ثِ هٌظَس افضایؾ دلت هحبػجبتی كشف كشد . دس ضوي ٌّذػِ دس ًشم 

Solافضاس  i d Wor ks . تَلیذ ؿذُ اػت 

 
 وُایی َىذسٍ کلی ومای الف(

 
 خزيجی ي يريدی مقطع ضذٌ ی تشرگىمایی ومای ب (

 ذسٍ وُایی تزای ضثکٍ تىذی(َى3ضکل )
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 تًلیذ ضثکٍ محاسثاتی  -2-2

ANSYS Iؿجکِ ثٌذی ٌّذػِ ثِ كوک ًشم افضاس  CEM  ثِ سٍؽ ٍMap  ثشای ػغَح ٍ سٍؽSweep  ثشای احدبم كَست

 گشفتِ اػت . 

ائِ هی دٌّذ . هضیت ایي سٍؽ ّب ػبصهبى یبفتِ ثَدى آًْبػت ٍ دس كَست اػتفبدُ كحیح اص آى ّب كیفیت ؿجکِ ثبالیی سا اس

ػغح همغغ ػجَسی ػیبل ثِ دٍ ػغح تمؼین ؿذُ اػت تب فشآیٌذ ؿجکِ ثٌذی ثِ كَست هپ ثب كیفیت ثبالتشی اًدبم ثگیشد 

لوبى ّبی ػِ ثؼذی ثبیذ اص ًَع ؿؾ ٍخْی ثبؿٌذ $ ا. ثذیْی اػت ثب تَخِ ثِ سٍؽ ّبی اػتفبدُ ؿذُ ثشای ؿجکِ ثٌذی 

 لوبى ّبی ثب كیفیت ّش چِ ثبالتش تَلیذ ؿًَذ . اشفتِ اًحٌب اػتفبدُ ؿذُ اػت تب # . دس ؿجکِ ثٌذی اص تبثغ پیـ 4ؿکل 

 
 گزٌ ای 4ضثکٍ تىذی تا المان َای ضص يجُی  – 4ضکل 

 

 ضزایط مزسی  -3

ّوبًغَس كِ دس تؼشیف هؼئلِ ثیبى ؿذ ، ثب تَخِ ثِ اختالف دهبی هَخَد هبثیي آة هذاس اٍل ٍ هذاس دٍم ، آة دسٍى لَلِ 

اػت ثب اًتمبل گشهب ثِ خبسج اص لَلِ ، ػشد ؿَد . ایي اًشطی گشهبیی هٌتمل ؿذُ ثِ آة هَخَد دس پَػتِ هجذل ثبػث هبیل 

[ . ایي ًبحیِ دٍ فبص ثِ هب كوک هی كٌذ تب ثب تمشیت خَثی ؿشط هشصی  2تجخیش ػغحی دس الیِ خبسخی لَلِ هی ؿَد ] 

 ؿشایظ هشصی ثشای ایي ؿجیِ ػبصی ًـبى دادُ ؿذُ اػت .  3. دس ؿکل  دهب ثبثت سا ثشای الیِ خبسخی لَلِ دس ًظش ثگیشین
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 #ؿشایظ هشصی هؼئل6ِؿکل 

 
ًیض هـخق اػت دس ٌّذػِ ثبال دٍ خؼن تؼشیف ؿذُ اػت كِ ًوبیبًگش دٍ ًبحیِ هحبػجبتی خبهذ  3ّوبًغَس كِ دس ؿکل 

 ؿذ .ثبس هی ثب 160ٍ ػیبل هی ثبؿذ . دس ضوي فـبس كبسی ػیبل دسٍى لَلِ 

 

 تزرسی  استقالل حل اس ضثکٍ  -4

پغ اص تَلیذ ٌّذػِ ، ؿجکِ ثٌذی فضب ٍ اػوبل ؿشایظ هشصی ، هی ثبیؼت تٌظیوبت حل گش سا ثِ هٌظَس ػولیبت پشداصؽ 

اًدبم داد . فشآیٌذ اًتمبل حشاست دس هجذل ّب سا هی تَاى ثب تمشیت هٌبػجی پبیب دس ًظش گشفت . ّوچٌیي ثِ دلیل ایٌکِ اثؼبد 

رسات اكؼیذ آلَهیٌیَم دس حذٍد ًبًَ هی ثبؿذ ثشای هذلؼبصی آى دس هیبى هحبػجبعی اص هذل فبص پشاكٌذُ خبهذ اػتفبدُ ٍ 

ثبس ٍ اًتمبل حشاست هبثیي دٍ ًبحیِ  160ثشای هذلؼبصی فبص آة هذل پیَػتِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت . فـبس كبسی ػیبل 

اػتفبدُ ؿذُ  E - Kل ؿذُ اػت ّوچٌیي ثشای ؿجیِ ػبصی آؿفتگی اص هذل هحبػجبتی لَلِ خبهذ ٍ ػیبل دسٍى لَلِ اػوب

اػت . ثِ هٌظَس دلت ثیـتش ثشای گؼؼتِ ػبصی تشم خبثِ خبیی اص سٍؽ هشتجِ دٍم ٍ ثشای خلَگیشی اص ًَػبًبت ػذدی حل 

وگشایی سا ثشاثش ثب ، ثشای گؼؼتِ ػبصی هؼبدالت آؿفتگی اص تمشیت هشتجِ اٍل اػتفبدُ ًوَدُ این . ّوچٌیي هؼیبس ّ

RMS<10-4  ثبًیِ ٍ ثشای  1/0دس ًظش گشفتِ این . دس ضوي گبم صهبًی فیضیکی ثشای حل پبیبًی ًبحیِ هحبػجبتی ػیبل

 ثبًیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .  100خبهذ 

 

 اعتثار سىجی ريش عذدی  -5

یح ثذػت آهذُ ثشای حبلتی سا كِ آة ثِ تٌْبیی پغ اص اتوبم هشحلِ پشداصؽ ، ًَثت ثِ ًتبیح هی سػذ . اثتذا هی ثبیؼت ًتب

دس لَلِ حضَس داسد سا ثب دادُ ّبی آصهبیـگبّی همبیؼِ كشد تب اص كحت فشضیبت ٍ ػبدُ ػبصی ّبی اًدبم ؿذُ اعویٌبى 

" حدوی اكؼیذ آلَهیٌیَم ثِ آة ، اثش آى سا دس اًتمبل حشاست ثشسػی خَاّین كشد . 5حبكل كشد . ػپغ ثب اضبفِ كشدُ 

دسخِ ػبًتی گشاد ثذػت آهذُ كِ هغبثمت ثؼیبس  284، 1هبی هتَػظ آة خشٍخی اص   لَلِ ، دس ؿجیِ ػبصی اًدبم ؿذُ د

دسخِ گضاسؽ كشدُ اًذ داسد . لزا هی تَاى سًٍذ هذلؼبصی سا كحیح  289خَثی ثب دادُ ّب آصهبیـگبّی كِ ایي همذاس سا 

 اسصیبثی كشد .
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 وتایج حاصل اس حل عذدی  -6

 
 تمبسى ػغح سٍی دهب كبًتَس كلی ًوبی 7 لؿک

 ) ًبًَػیبل ثذٍى حبلت(

 
 خشٍخی ٍ ٍسٍدی دس تمبسى ػغح سٍی دهب كبًتَس ًوبی 8 ؿکل

 ) ًبًَػیبل ثذٍى حبلت(

 
دس ؿکل ثؼذ هـبّذُ هیکٌیذ كِ دس حبلت ػذم ٍخَد ًبًَػیبل تَضیغ اص هشكض ثِ پیَػتِ یکٌَاخت ًیؼت ٍ دهبی هشكض ثب 

 ق صیبدی داسد .پیَػتِ اخال
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 خشٍخی همغغ ػغح دس دهب كبًتَس ًوبی 9 ؿکل

 ) ًبًَػیبل ثذٍى حبلت(

 

" حدوی اكؼیذ آلَهیٌیَم ثِ آة ، ًتبیح ثشسػی هی ؿَد . ثِ اختالف ًتبیح ثذػت آهذُ دس ؿکل 5حبل ثب اضبفِ كشدى 

 ّبی ثبال ٍ ؿکل ّبی ثؼذی دلت كٌیذ . 

 
 - تمبسى غحػ سٍی دهب كبًتَس كلی ًوبی 10 ؿکل

 ) ًبًَػیبل ثب حبلت(
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 خشٍخی ٍ ٍسٍدی دس تمبسى ػغح سٍی دهب كبًتَس ًوبی 11 ؿکل

 ) ًبًَػیبل ثب حبلت(

 
 دس حبلت ٍخَد ًبًَػیبل تَضیغ اص هشكض ثِ پیَػتِ یکٌَاخت تش اػت ٍ دهبی هشكض ثب پیَػتِ اختالف صیبدی ًذاسد . 

 
 ) ًبًَػیبل ثب حبلت( خیخشٍ همغغ ػغح دس دهب كبًتَس ًوبی 12 ؿکل
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 ٍسٍدی همغغ ػغح دس ػیب دهبی كبلٌتَس ًوبی 13 ؿکل

 
 خشٍخی همغغ ػغح دس ػیب دهبی كبًتَس ًوبی 14 ؿکل

 

ّوبًغَس كِ پیؾ ثیٌی هی ؿذ اكؼیذ آلَهیٌیَم تَاًؼت ثب كبّؾ ظشفیت گشهبیی ٍیظُ هخلَط ، دسخِ حشاست پبییي تشی 

ًیض ثیبى ؿذ ،  2لجتِ ایي توبم هضیت اكؼیذ آلَهیٌیَم ًیؼت ! ّوبًغَس كِ دس خذٍل سا دس خشٍخی لَلِ ًتیدِ دّذ . ا

تفبٍت چـن گیشی هب ثیي سػبًٌذگی گشهبیی اكؼیذ آلَهیٌیَم ٍ آة ٍخَد داسد . سػبًٌذگی گشهبیی ثیـتش یؼٌی ؿبس 

ٍ دهبی خبسخی لَلِ تمشیجبً ثبثت حشاستی ثیـتش یؼٌی اختالف دهبی ثیـتش ٍ اص آًدبیی كِ ضخبهت ٍ لغش لَلِ ثبثت اػت 

اػت لزا ثبیذ ػیبل دسٍى لَلِ ثِ ػوت دهبّبی كوتش حشكت كٌذ . ایي اثش ثخـی اكؼیذ آلَهیٌیَم دس اػذاد        ًبػلت 

 ًؼجتبً پبییٌتش كِ اثشات سػبًٌذگی ثیـتش اص اثشات خبثِ خبیی اػت ، ثیـتش ًوَد پیذا هی كٌذ .
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 لَلِ ل هؼیش عَ ثِ ًؼجت ؿذُ ثشسػی حبلت دٍ ًمغْی ثِ ًمغِ دهبی اختال 1 ًوَداس

 

 
 لَلِ هؼیش عَل  ثِ ًؼجت ؿذُ ثشسػی حبلت دٍ دهبی 2 ًوَداس

 

هـبّذُ هی كٌیذ اختالف دهب دس دٍ حبلت ثذٍى ًبًَػیبل ثش حؼت عَل هؼیش لَلِ ًـبى هی  1ّوبًغَس كِ دس ًوَداس 

لَلِ حضَس داسد ثِ دلیل ظشفیت حشاستی ًؼجتبً پبییي ٍ سػبًٌذگی گشهبیی  دّذ كِ دس اثتذای هؼیش ، صهبًی كِ ًبًَػیبل دس

ثبال اختالف لبثل تَخِ ای ثب حبلتی كِ آة خبلق ٍخَد داسد ایدبد هی كٌذ ٍ ایي یؼٌی ؿبس ثیـتشی دس عَل هؼیش لَلِ ، 

 3199822  َػیبلاص ػغح خبسخی آى دفغ هی ؿَد . ؿبس هتَػظ خشٍخی اص ػغح خبسخی لَلِ دس حبلت ثذٍى ًبً

دهبی ػیبل سا دس  هی تَاًیذ 2هی ثبؿذ كِ كحت ادّبی فَق سا تأییذ هی كٌذ . دس ًوَداس  347480  ٍ ًبًَػیبل

. ًَػبًبتی كِ دس ایي ًوَداس دیذُ هی ؿَد ثِ دلیل گشداثِ ٍ ثذٍى ًبًَػیبل سا هـبّذُ كٌیذعَل هؼیش لَلِ دس دٍ حبلت  ثب 

  .تـکیل هی ؿَدبیی اػت كِ دس لؼوت صاًَیی ّب ّ
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 وتایج

دس پظٍّؾ حبضش ثِ ثشسػی تبثیش افضٍدى ًبًَ رسات اكؼیذ آلَهیٌیَم ثِ ػولکشد یک هجذل حشاستی پیَػتِ لَلِ ثب اػتفبدُ اص 

 سٍؽ ّبی ػذدی پشداختِ ؿذُ اػت . هی تَاى اص ایي تحمیك ثِ ًتبیح صیش دػت یبفت : 

رسات اكؼیذ آلَهیٌیَم ثِ ػیبل پبیِ $ آة # ، افضایؾ ؿبس حشاستی دس هجذل حشاستی پیَػتِ لَلِ سا دس پی افضٍدى ًبًَ  -1

 داؿتِ كِ ایي تبثیش دس سیٌَلزسّبی ثبال هـَْد تش اػت . 

 دس دیَاسُ لَلِ ثشسػی ؿذُ افضایؾ پیذا كشدُ اػت .  حشاستی ًیضثب افضایؾ دسكذ حدوی ًبًَػیبل آلَهیٌیَم ؿبس  -2

ثب افضٍدى ًبًَ رسات اكؼیذ آلَهیٌیَم اسصؽ حشاستی ػیؼتن ًیض افضایؾ یبفتِ اػت كِ ایي ثِ هؼٌی كبّؾ پوپبط ثِ اصای  -3

دسكذ هی  5یک ًشخ حشاست هؼیي هی ثبؿذ . عجك ًتبیح پظٍّؾ ثبالتشیي اسصؽ حشاستی هشثَط ثِ ًبًَ ػیبل ثب ًشخ حدوی 

 ثبؿذ .

اكؼیذ آلَهیٌیَم ، اكؼیذ هغ ، هغ # ثیـتشیي همذاس ؿبس حشاستی هجبدلِ ؿذُ هشثَط  اص ثیي ػِ ًبًَ رسات هختلف $ -4

ثِ ًبًَ رسات هغ هیجبؿذ ؛ الجتِ ثبیذ تَخِ گشدد ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ّضیٌِ تَلیذ ًبًَػیبالت هختلف هتفبٍت ثَدُ ٍ ّوچٌیي 

 َ پزسُ ثبیذ دس ًظش گشفتِ ؿَد . سفتبس هتفبٍت ًبًَ رسات خْت پبیذاسی دس ػیبالت پبیِ ، خْت اًتخبة ًبً

 افضایؾ ؿؼبع لَلِ داخلی تبثیش اًذكی ثش افضایؾ ؿبس حشاستی ثش سٍی دیَاسُ لَلِ دسٍى پَػتِ داؿتِ اػت . -5

عجك پظٍّؾ اًدبم ؿذُ حضَس ًبًَػیبل ثبػث افضایؾ ثؼیبس صیبد اًتمبل حشاست خبثدبیی ؿذُ ٍ ثٌبثشایي پیـٌْبد هی  -6

 دس هجذل ّبی حشاستی اػتفبدُ گشدد . گشدد اص ًبًَػیبل

دس ایي همبلِ هْوتشیي هـخلبت ػجبستٌذ اص : اثؼبد ٍ حبؿیِ ّبی كفحِ ، ًحَُ آهبدُ كشدى كفحِ اٍل ، ثخؾ ّبی اكلی 

 همبلِ ، ًحَُ ؿوبسُ گزاسی ّب ، ؿکل ّب ، خذٍل ّب ، فشهَل ّب ، هٌبثغ ، ٍ ثبالخشُ چگًَگی ًگبسؽ همبلِ .
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