
 اين .بود شده چاپ 2013 ژانويه و 2012 نوامبر نشريه در 1 شماره تصوير
  مشكالت اوقات برخي اما .است لوله خطوط گاه تكيه از نادرستي نمونه تصوير
.نيستند تشخيص قابل براحتي تجهيرات و لوله خطوط گاه تكيه به مربوط
  شده خم لوله خط وزن دليل به احتماالً لوله خط گاه تكيه –2 شماره تصوير

  دوم لوله خط آيا .باشد شده اعمال تغييرات دليل به شدگي خم اين شايد .است
است؟ شده اضافه گاه تكيه طراحي مالحظات گرفتن نظر در بدون

  پايه و شده داده مكان تغيير افقي بصورت لوله خط –3 شماره تصوير
.ندارد قرار گاه تكيه روي بر لوله خط حمايتي
  .نيست زمين روي بر گاه تكيه فلزي سازه .كنيد نگاه بدقت –4 شماره تصوير

!ندارد گاه تكيه عنوان به نقشي و بوده آويزان سازه اين واقع در
 بريده گاه تكيه فلزي سازه از بخشي كه رسد مي نظر به –5 شماره تصوير

!گردد تعبيه والو نصب براي محلي تا شده
 در اند نگرفته قرار گاه تكيه روي بر بدرستي كه تجهيزاتي و لوله خطوط
 باعث ميتواند امر همين .دارند قرار مشكالت ساير و ارتعاش استرس، معرض

.شود تجهيزات يا و لوله خطوط كامل سقوط حتي يا و نشتي بروز
  جمله از گاهها تكيه به مربوط مشكالت و نواقص به واحد در كار هنگام

 باشيد، داشته نظر در كلي قانون يك عنوان به .نمائيد توجه حد از بيش ارتعاش
 اين .دارند را مشكالتي احتماالً نباشند خود نصب اول روز مشابه تجهيزات اگر

.كنيد پيگيري آنرا مشكل رفع تا و كرده گزارش خود مديريت به را موارد گونه

!خطوط لوله و تجهيزات را بر روي تكيه گاه قرار دهيد

تكيه گاه تجهيزات چيست؟
www.aiche.org/ccps
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