چگًَِ عیٌه ظزفؾَیی آؽپشخاًِ را تعَیض وٌین؟

احتواال ؽایذ تزایتاى پیؼ آهذُ تاؽذ وِ اس تزخی ٍیضگیْای عیٌه ظزفؾَیی خَد راضی ًثاؽیذ .هثال تِ عیٌه  2لگٌِ ًیاس داؽتِ
تاؽیذ ٍ عیٌه فعلی ؽوا یه لگي داؽتِ تاؽذ ٍ .یا عیٌه ؽوا عوك ووی دارد ٍ فضای وافی تزای ؽغتؾَ تِ ؽوا ًوی دّذ ٍ .یا
گذؽتِ اس ّوِ ی ایٌْا تِ دلیل وٌْگی اس آى دلشدُ ؽذُ ایذ .اصال ًگزاى ًثاؽیذ ،چَى در اداهِ تِ عادگی یاد خَاّیذ گزفت وِ
چگًَِ آى را تا عیٌه ایذُ آل خَد تعَیض ًوائیذ.

هزحلِ اٍل – اًتخاب ٍ خزیذ عیٌه جذیذ :پیؼ اس الذام تِ ّز واری اتتذا اتعاد ٍ ؽىل عیٌه لذیوی خَد را تِ دلت یاد داؽت
ًوائیذ ٍ عپظ تزای خزیذ عیٌه جذیذ تِ تاسار تزٍیذ(.خیاتاى تٌی ّاؽن در ؽزق تْزاى ،اتتذای خیاتاى ععذی در هزوش تْزاى ٍ
لغوت هیاًی خیاتاى عْزٍردی در ؽوال تْزاى تَرط لَاسم آؽپشخاًِ ّغتٌذ ).تِ دلت خَاعتِ ّای خَد را تِ فزٍؽٌذگاى تگَئیذ
تا هتٌاعة تزیي هذل تا ًیاسّای ؽوا را هعزفی وٌٌذ .حتوا دلت داؽتِ تاؽیذ وِ اس تزًذّای هعتثز ٍ گاراًتی دار خزیذ وٌیذ.دلت
وٌیذ وِ عیٌه ،سدگی ،پارگی ٍ یا عَراخ ًذاؽتِ تاؽذ .اگز ًوی خَاّیذ اطزاف عیٌه آب جوع ؽَد تْتز اعت اس عیٌىْای رٍوار
اًتخاب ًوائیذ .عیٌىْای تَوار ًیاس تِ تزػ تز رٍی صفحِ ی واتیٌت ؽوا دارد .پظ اگز پیؼ اس ایي عیٌه رٍوار داؽتِ ایذ هی
تایغت عیٌه جذیذ ؽوا ًیش رٍوار تاؽذ(.تْتز اعت تذاًیذ عیٌىْای تَوار عالٍُ تز سیثایی ًغثی ،ارجحیت دیگزی تز عیٌىْای
رٍوار ًذارًذ ).هَرد دیگزی وِ در خزیذ عیٌه اّویت داردّ ،وزاُ داؽتي عیفَى سیز آب هخصَؿ تِ آى اعت .عیفَى ظزفؾَیی
ؽاهل لطعاتی پالعتیىی اعت وِ آب را اس سیز عیٌه تِ فاضالب ّذایت هی وٌذ ،تِ دلیل ایٌىِ عیٌىْا اتعاد هختلف ٍ ًیش
خزٍجی ّای آب گًَاگًَی دارًذً ،یاسهٌذ عیفَى ٍ سیزآب هخصَؿ تِ خَد هی تاؽٌذ .پظ حتوا ایي هَرد را اس فزٍؽٌذُ تخَاّیذ.
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هزحلِ دٍم  -جذا وزدى ؽیز آب :در صَرتیىِ ؽیز آب تز رٍی عیٌه لذیوی ؽوا ًصة ؽذُ اعت اتتذا تایذ آى را جذا ًوائیذ.
تزای ایي وار ؽیز آتی وِ در سیز عیٌه ٍجَد دارد را تثٌذیذ .عپظ ؽلٌگی وِ تِ ؽیز ظزفؾَیی تغتِ ؽذُ اعت را اس سیز آى تاس
ًوائیذ .تعذ اس آى هْزُ ّایی وِ ؽیز را تِ عیٌه هتصل وزدُ اعت تاس ًوائیذ .حاال هی تَاًیذ ؽیز را اس تاال تیزٍى تىؾیذ .دلت
داؽتِ تاؽیذ وِ هْزُ ّا ٍ ٍاؽز ایي ؽیز را در ویغِ ای لزار دّیذ تا تزای ًصة هجذد آى تِ هؾىلی تز ًخَریذ.

هزحلِ عَم  -تاس ًوَدى عیفَى ٍ سیز آب ظزفؾَیی :عیفَى ظزفؾَیی ؽاهل لطعاتی پالعتیىی اعت وِ آب را اس سیز عیٌه تِ
فاضالب ّذایت هی وٌذ .تغتِ تِ ًَع عیٌه ؽوا ،اًَاع هختلفی دارد .اتتذا تا اعتفادُ اس پیچ گَؽتی دٍ عَ اس تاالی عیٌه لطعِ
فلشی وِ در تخؼ خزٍجی آب عیٌه ًصة ؽذُ اعت را تاس وٌیذ .عپظ وافی اعت وِ لغوت خزطَهی ؽىلی وِ داخل دیَار
رفتِ اعت را اس آى تیزٍى تىؾیذ تا ایي هزحلِ را توام وزدُ تاؽیذ!
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هزحلِ چْارم  -جذا وزدى عیٌه لذیوی :در ایي هزحلِ هی تایغت عیٌه لذیوی خَد را جذا وٌیذ .تزای ایي وار ًیاس داریذ ّوِ
ی اطز اف عیٌه را تثیٌیذ ٍ ّزگًَِ اتصال را تاس وٌیذ .تغیاری اس عیٌىْا اس سیز تِ واتیٌت هتصل هی ؽًَذ ،تزخی ًیش تزای هحىن
واری تیؾتز اس تاال ًیش تِ دیَار پیچ هی ؽًَذ .تعذ اس تاس وزدى اتصاالت تا واردن سیز عیٌه را اس واتیٌت جذا ًوائیذ .ایي لغوت تا
چغة عیلیىَى (چغة آوَاریَم) تِ واتیٌت سیزیي خَد هتصل ؽذُ اعت.

هزحلِ پٌجن  -تویش واری هحل ًصة :تزای ایٌىِ تتَاًیذ عیٌه جذیذ را تِ خَتی تا چغة عیلیىَى تچغثاًیذ ًیاس داریذ وِ هحل
ًصة را پاوغاسی ًوائیذ.
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هزحلِ ؽؾن – چغة واری لغوتْای اتصال :در ایي هزحلِ هی تایغت تا چغة عیلیىَى تِ خَتی لغوتْایی وِ لزار اعت
عیٌه تز رٍی آى عَار ؽَد را جغة وار ًوائیذ .چغة را تِ صَرت ًَاری ًغثتا ضخین تز رٍی عطح واتیٌت تزیشیذ.

هزحلِ ّفتن – لزار دادى عیٌه در هحل ًصةًَ :تت تِ آى رعیذُ اعت وِ عیٌه خَد را تز رٍی هحل ًصة لزار دّیذ .خَب
اعت وِ ووی عیٌه ر ا در جای خَد فؾار دّیذ تا تِ خَتی تز رٍی وار عَار ؽَد ٍ چغة تِ خَتی فضای هیاًی را پز ًوایذ.
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هزحلِ ّؾتن :تغتي ؽیز ٍ عیفَى سیزآب :طثك هزاحلی وِ ؽیز آب را اس عیٌه لذیوی تاس وزدُ تَدیذ هی تَاًیذ آى را تِ عیٌه
جذیذ هتصل ًوائیذ .در هَرد عیفَى سیز آب ًیش طثك ًمؾِ ای وِ ّوزاُ عیفَى جذیذ تِ ؽوا تحَیل دادُ اًذ لطعات را هًَتاص
وٌیذ ٍ تِ عیٌه هتصل ًوائیذ .در ایي هزحلِ ؽیز آب را تاس ًوَدُ ٍ ًحَُ خزٍج آب را آسهایؼ ًوائیذ .در صَرت ٍجَد ّز گًَِ
چىِ ای ععی در هحىن تز ًوَدى اتصاالت داؽتِ تاؽیذ .تَجِ داؽتِ تاؽیذ آب تٌذی عیفَى سیز آب تواها اس طزیك ٍاؽزّای آى
اًجام هی ؽَد ٍ ًیاسی تِ اعتفادُ اس ًَار تفلَى ًوی تاؽذ ٍ در ایي هَرد تز خالف تصَر تزخی اس افزاد ،تفلَى هی تَاًذ در آب تٌذی
اؽىال ًیش ایجاد وٌذ.
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