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 نیاز داریم؟ دار تایمرفن به چه تعداد 

 

ّا تا تایوز وار  اس َّاوص ووتزی یه لاػذُ ولی تْتز است تؼذاد تزای حذالل تَْیِ سهستاًِ طثك

در  ٍ ضوذُ دها ٍ ویفیت ّوَا سیواد    اتذ، ًَساًٌتاضتِ تایوز هتصل   َّاوصسیادی وٌٌذ. چَى اگز تؼذاد 

فوز  وٌوین ووِ     ،. تؼٌَاى هثالخَاّذ ضذافشایص ٍ ّشیٌِ سَخت هصزفی واّص زًذُ ػولىزد پ ًْایت

 خَاستین یىی اس دٍ حالت سیز را اًتخاب وٌین: هی

 وار وٌٌذ. تا تایوز ِمدلی 5دلیمِ اس  2 تِ هذتایٌچ  36َّاوص  3و 

 وار وٌٌذ.تا تایوزدلیمِ  5دلیمِ اس  1 تِ هذتایٌچ  36َّاوص  6و 

تِ  هتز هىؼة در ساػت( 000/102)در ّز پٌج دلیمَِّای جاتجا ضذُ  هیشاى َقدر ّز دٍ رٍش ف

سوزد   سثةهیتَاًذ  سهاى ًسثتاً وَتاُ، هذتٍلی ٍارد وزدى همذار سیادی َّای سزد در   استیه اًذاسُ 

گوزدد. توَریىوِ اگوز ّوویي      ّا هی تیطتز دهای َّای سالي ٍ رٍضي ضذى ّیتزّا یا هادر هصٌَػی ضذى

. ػالٍُ تز ایي تا خاهَش ضذتز ٍارد ضَد هیشاى واّص دها ووتز خَاّذ  سهاى طَالًی هذت ا درهمذار َّ

دلیمِ( ویفیت ّوَا را ًیوش ت وت تو  یز      3دلیمِ در همایسِ تا  4تز ) در یه هذت طَالًیّا  ضذى َّاوص

 .هیگیزدلزار 

ٍس سزد سهستاًی در در یه ر فز  وٌیذ ،تَاى تِ ایي هثال تَجِ وزد هی ٍضؼیتایي  تطزیحتزای 

. فز  وٌیذ ووِ یىوی اس تخاریْوای    ایذتخاری گاسی وَچه است ًطستِ  2یه اتاق وَچه وِ دارای 

وٌذ. اگز ضووا پٌجوزُ را    ّا، سمف ٍ وف را جثزاى هی اتالف دهایی دیَارّا، پٌجزُ فمط رٍضي توَر دائن
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 سوثة ٍ  هی یاتذای اتاق واّص ٍارد اتاق ضَد، دهای َّووی تاس وٌیذ توَریىِ همذار ووی َّای سزد 

هاًذ. اها اگز ضوا درب اتاق  ضَد توَریىِ دهای داخل اتاق ًسثتاً  اتت تالی هی تخاری هی فؼالیتافشایص 

پو  اس  هوىوي اسوت    .ووزد ًاگْاًی خَاّوذ   افت، دهای َّای اتاق وٌیذرا تِ هذت یه یا دٍ دلیمِ تاس 

) ٍ اگز تخاری سَهی داضتیذ ضایذ آًزا ّن رٍضي  تستي درب هجثَر ضَیذ ّز دٍ تخاری را رٍضي وٌیذ

تىوزار  یىثوار   وزدیذ( تا ّزچِ سٍدتز تِ دهای هولَب تزسیذ. اگز ایي ٍضؼیت را در ّز پوٌج دلیموِ    هی

 .هی وٌیذخَریذ ٍ ّن ّشیٌِ تیطتزی تزای هصزف گاس پزداخت  وٌیذ، احتواالً ّن سزها هی

 

 
 دقیقه 15قه از دقی 4متر مکعب در ساعت،   51555 -1شکل 

ّواًٌذ هثال تاال، تا رٍضي وزدى تؼذاد سیادی َّاوص تایوزدار ضوا َّای گزم ضذُ داخل سالي را 

ضوًَذ، ّیتزّوا ٍ هوادر     ّا رٍضوي هوی   ّز ٍلت وِ َّاوص وٌیذ. تا همذار سیادی اس َّای تیزٍى، سزد هی

ٍضؼیت هَجة افوشایص هصوزف    ایي .ذٌّا تایذ وار وٌٌذ تا گزهای اس دست رفتِ را جثزاى وٌ هصٌَػی
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ّا ًیش خاهَش ّستٌذ، تجووغ   ضَد. اس طزف دیگز در تخص طَالًی خاهَضی تایوزّا وِ في سَخت هی

 .دیگزی تَجَد هی آٍردطىل هآهًَیان، گزدٍغثار ٍ رطَتت 

 
 دقیقه 15دقیقه از  3متر مکعب در ساعت،  152555 -2شکل 

 
 دقیقه 5از دقیقه  2متر مکعب در ساعت،  51555 -3شکل 
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وٌٌوذ، ًَسواًات دهوایی را ًطواى دادُ       ثت دها در سالٌْایی وِ تؼذاد سیاد في تایوزدار استفادُ هوی 

خَاست سوح آهًَیان سالٌْای خَد را پائیي تیواٍرد هیوشاى ّوَادّی سوالٌْا را اس      هزغذار وِ هی .است

دلیموِ اس   3هىؼة تا تٌاٍب  هتز 102000دلیمِ تِ  10دلیمِ اس  4تا تٌاٍب  در ساػتهتز هىؼة  51000

افوشایص یافوت ٍلوی ّوواًوَر ووِ هطواّذُ        %33َّادّی حذٍد (. هیشاى 2دلیمِ افشایص داد )ضىل  10

افوشایص یافوت ٍلوی ًَسواًات دهوای       %33 فمطّز چٌذ همذار ٍرٍد َّای تاسُ تِ داخل سالي  ،وٌیذ هی

درجوِ   5/8گوزاد توِ تویص اس     درجوِ سواًتی   2/2درصذ افشایص یافت )اس  300داخل سالي چیشی حذٍد 

تؼلت پائیي وطیذى درجِ تزهَسوتات تَسوط    3ٍ  2تز دهای سالي در تصاٍیز  پائیيهیاًگیي گزاد(،  ساًتی

ّوا را رٍضوي    تایوزّا في ٍلتدیذ وِ چگًَِ ّز  تَاى دهایی تِ آساًی هی اتهزغذار تَد. تا چٌیي ًَساً

ػذد واّص  3ّا تِ  َّاوص تؼذاد یه ّفتِ تؼذ وٌٌذ. تىار هی ضزٍعّیتزّا ٍ ٍسایل گزهاسا ًیش  ،وٌٌذ هی

دلیمِ رٍضوي توَد )ّوَای     5/2دلیمِ  5هتز هىؼة در ساػت( ٍ تایوز در ّز  51000یافت ) تا ظزفیت 

 5ّای تایوزدار ٍ تؼوَی  توایوز    اّص یافت(. تا واّص تؼذاد فيًسثت تِ ّفتِ گذضتِ و  %15ٍرٍدی 

 واّص یافتگزاد  درجِ ساًتی 2/2دهایی َّای سالي تِ ووتز اس  اتایی ًَساً دلیمِ 10ایی تِ جای  دلیمِ

 (. 3)ضىل 

تَاًذ تِ یىٌَاختی َّای داخل سوالي وووه وٌوذ ٍلوی      ّای تایوزدار هی ّز چٌذ واّص تؼذاد في

هطىالت دیگوزی   ،ّای تایوزدار خیلی ون ضَد، ّواًٌذ سیاد تَدى آى وِ اگز تؼذاد في ضتداتایذ تَجِ 

توَاى   في تایوزدار )تستِ تِ درستٌذی سوالي( ًووی   2تا استفادُ اس یه یا  ،. تؼٌَاى هثالتَجَد خَاّذ آهذ

تِ همذار ووافی  وزد. لذا َّای تاسُ در توام ًَاحی سالي  تاهیيوافی داخل سالي را تِ حذ فطار استاتیه 
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ّوای   ّا َّای هَرد ًیاس خَد را اس دریچِ َّاوص استاتیه،ٍ تِ دلیل ًاوافی تَدى فطار  ًطذٍُارد سالي 

ضوَد توا    ّا سوثة هوی   سزػت َّا رٍی دریچِ تز ت هیي خَاٌّذ وزد، اس طزف دیگز ًاوافی تَدى ًشدیه

ایي سثة وَراى ٍ هصزف  ٍساًذ َّای ٍرٍدی لثل اس سمَط رٍی تستز ًتَاًذ خَد را تِ ٍسط سالي تز

 گزدد. سَخت تیطتز هی

حوذالل  داضوتي  ّذف یه سیستن تَْیِ فطار هٌفی ایٌست وِ تا استفادُ اس تؼذادی في تایوزدار ٍ 

هتز تاس ضذُ اسوت تتَاًوذ فطوار اسوتاتیىی      ساًتی 5هتز طَل سالي وِ ووتز اس  12یه دریچِ َّا در ّز 

تووام سووح سوالي     گلوِ در  سالٌْای هزغذاری وِ تسیاری اسذ. در پاسىال ایجاد وٌ 25الی  5/12حذٍد 

 48ایوٌچ ٍ   36ّوای   ) یا تزویثی اس فيایٌچ  36في  4یا  3تزای ت هیي تَْیِ فطار هٌفی تِ  پزاوٌذُ است،

. اگوز توزای   اسوت ًیواس   تاضوذ  هتز هىؼة در ساػت 68000ٍ  51000وِ ظزفیت هجوَع آًْا تیي  (ایٌچ

احتوواالً تایوذ توِ درستٌوذی      ،َّاوص ًیاس داضتِ تاضیذتیطتزی  تؼذاد یه هولَب تِرسیذى تِ فطار استات

 سالٌْای خَد تَجِ وٌیذ.

خَاّیذ ًَساًات دها ٍ ویفیت َّای سوالي   هیتِ َّای تاسُ تیطتزی ًیاس داریذ ٍ  ًتیجِ ایٌىِ اگز 

یوزّا را افشایص دّیذ. ٍ اگوز  ّای تایوزدار، درجِ تٌظین تا را تِ حذالل تزساًیذ، تجای افشایص تؼذاد في

وٌیذ ووِ   اگز فىز هی ّای تایوزدار را افشایص دّیذ ایي وار را تِ تذریج اًجام دّیذ. خَاّیذ تؼذاد في هی

ّا را افشایص دّیذ، تٌْا یه في  خَاّیذ تؼذاد في ایٌچ پاسخگَی تَْیِ سالي ضوا ًیست ٍ هی 36في  2

ایٌچ تایوزدار )ووِ   36في  4ضَد وِ تِ تیص اس  ز سالٌی پیذا هی. توَر ولی ووتفي 3اضافِ وٌیذ ًِ دٍ یا 
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ضَد وِ استفادُ  . هجذداً ت ویذ هیًیاس داضتِ تاضذهتز هىؼة در ساػت تاضذ( 68000ظزفیت هجوَع آًْا 

 تایوز است.ووتز سهاى  هذت تا في تؼذاد تیطتزسهاى تیطتز تْتز اس  تا هذتّا  فيتؼذاد ووتز اس 
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