
 
 
 
 

 

 نویسی دانشفرم 

   -F-Q کد مدرک: 

  دوویرایش:

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقو اي كرمانشاه

 

 

 

 ش:ــعنوان دان

 
 استفاده از پایه فوالدی لیمنوگراف با پی گسترده بجای پایه بتنی در ایستگاه آبسنجی

  
 

 نام و نام خانوادگی ارائه دهنده دانش:

 

 علی فتاحی 

 

 
 22/80/1481 تاریخ ارائه :

 83/80/1481تاریخ تصویب:

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 نویسی دانشفرم 

   -F-Q کد مدرک: 

  دوویرایش:

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقو اي كرمانشاه

 

 مشخصات ارائه دهنذه دانش
  هٌْذسی هٌاتغ آب –کارشٌاسی ارشذ تحصیالت)رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی(:               ػلی فتاحیًام ٍ ًام خاًَادگی:   

 شوارُ پرسٌلی: 
    کارشٌاس آتْای سطحیپست فؼلی:                     کارشٌاس آتْای سطحیپست سازهاًی:  )پست/پستْای اسثق(:     

 

                :عنوان دانش 

  استفادُ از پایِ فَالدی لیوٌَگراف تا پی گستردُ تجای پایِ تتٌی در ایستگاُ آتسٌجی

        :صورت مساله 

تاشذ ٍ هوکي است در تیشتر ًیرٍی ّیذرٍاستاتیک آب هی تا تَجِ تِ ایٌکِ پایِ لیوٌَگراف ایستگاُ آتسٌجی تا دیَارُ غیر قائن تحت فشار
اثر سیالب تخریة گردد، جْت جلَگیری از تاثیر ًیرٍی فشاری سیالب تایذ فًَذاًسیَى لیوٌَگراف تِ گًَِ ای طراحی گردد کِ کوتریي 

 .      هقاٍهت در تراتر جریاى آب را داشتِ تاشذ

 

           :شرح

فَالدی تا پی ػویق ٍ گستردُ تجای سازُ تتٌی، ّن از لحاظ ّسیٌِ ٍ ّن جْت جلَگیری از افسایش فشار ًاشی از سیالب تا استفادُ از پایِ 
ّای آتسٌجی ّواًٌذ تاشذ کِ در تازطراحی ترخی ایستگاُّای آتسٌجی تا خصَصیات سیالتْای شذیذ تا تستر ًاپایذار هٌاسة هیدر ایستگاُ

 را تِ خَتی پَشش دادُ است.  1000ار گرفت ٍ سیالب آتاى سال تاٍیسی ایي هَضَع هذ ًظر قر
 

                 

  نتایج /دستاوردها و مخاطبان:  

فًَذاًسیَى اصلی لیوٌَگراف تصَرت فَالدی طراحی گردیذُ کِ از لحاظ صرف زهاى اجرا، ّسیٌِ ٍ هقاٍهت کن در تراتر فشار ًاشی از 
  سیالب هٌاسة هی تاشذ.

 

 مکان)امکان پیاده سازی در شرکت(:زمان و 

 در ایستگاُ اتسٌجی تاٍیسی رٍدخاًِ َّاساى اجرایی شذُ است. در ایستگاُ آتسٌجی ًفت شْر ًیس قاتلیت اجرایی دارد.

  

  منابع و مراجع/ پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: 
 - MANUAL ON STREAM GAUGING, WMO-No.     ,      

 
 

 تاریخ و امضاء


