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 يدالوف شمش موادم يرگهتخیر طوطخ یسم ياهبویت ریمعت و دیلوت

	 

 

  :هئسم حرش

 شمش )يرگهتخیر تعرس شیازفا( تیمک و تیفیک رد یمهم رایسب شقن موادم يرگهتخیر رد یسم ياهبویت

             ژایلآ سنج زا  الومعم و دنراد زاب رسود یطوق هیبش و لکشیبعکم ینامتخاس ،اهبلاق نیا .دنراد يدیلوت

Cu-Ag  ای Cu-DHP  ( شیاس هب مواقم )ششوپ( گنیتوک کی اب و دنشابیم...Cr,Ni-P-WC,( هداد ششوپ 

 یهدلکش و يزاسکنخ تایلمع ات هدش یسم ياهبویت نیا دراو ادتبا شمش هب لیدبت تهج دالوف باذم .دناهدش

 و تماخض نامز رورم هب حطس ششوپ ،دالوف زا یصخشم ژانت روبع زا یشان شیاسرف رثا رد .دریذپ تروص هیلوا

 .دوشیم هدافتسا لباق ریغ و هداد تسد زا ار دوخ تیفیک

 ریذپناکما ،بلاق یلخاد حطس ددجم یهدششوپ قیرط زا اهنآ ریمعت ،اهبلاق نیمات يراوشد و الاب تمیق هب هجوت اب

  .تسا هفرص هب نورقم و
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 يزاس درس هلحرم يادتبا رد یسم ياه بلاق زا هدافتسا و يرگ هتخیر هویش :1لکش

 

 دشابیم دالوف موادم يرگهتخیر متسیس هناروانف تمسق نیرتیساسا و نیلوا ،هدننکدرس طیحم کی ناونع هب بلاق	

 دشابیم باذم دالوف زا ترارح بذج ،بویت هفیظو نیرتمهم .دوشیم زاغآ شمش نتفرگ لکش و دامجنا نآ رد هک

 تماخض .دهدیم دماج هتسوپ لیکشت و دنکیم دامجنا هب عورش بلاق هب دورو ضحم هب باذم دالوف. )1 لکش(

 یگراپ راچد ینورد باذم یکیتاتسا ورف راشف ریثأت تحت هک دشاب يدح رد دیاب بلاق زا ندمآ نوریب ماگنه هتسوپ

 بیرض لیلد هب .دوشیم هدافتسا درگبآ ياه هلول متسیس زا ،بلاق يامد شیازفا زا يریگولج روظنم هب .دوشن

 ار بلاق ینوریب ظفاحم ياههراوید و دنوشیم هتخاس سم زا بلاق ینورد ياههراوید ،سم يالاب یترارح تیاده

 لوادتم عطاقم زاریغ هب .دنکیم تکرح هرادجود نیب رد الاب یبد اب بآ هک دنزاسیم دالوف ای ندچ سنج زاً الومعم

 ات دومن يرگ هتخیر موادم تروص هب ناوت یم زین ار یعلضدنچ و یلاخوت ياهعطقم ،هریاد و لیطتسم ،عبرم لثم

 .)2لکش( دور راکب درون تایلمع يارب شمش ناونع هب
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 فلتخم عطاقم اب یسم ياه بویت : 2 لکش

 

 سامت رد وس کی زا هطوبرم پویت .دشابیم ریغتم سویسلس هجرد 1500 ات1450 نیب یسم پویت يراک يامد

   .دراد رارق بآ اب سامت رد نوریب زا و هدوب باذم اب میقتسم
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 یلیطتسم عطقم اب یسم بویت یسدنه راتخاس :3 لکش

 

 2 و 1 ياه لودج رد بیترت هب یلخاد ششوپ سنج و یسم ياهبویت سنج لماش یسم ياهبلاق تایصوصخ

  .تسا هدش هداد ناشن
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 یسم ياهبویت ژایلآ و تایصوصخ 1: لودج

 
 

 یسم ياهبویت یلخاد ياهششوپ عاونا و تایصوصخ :2لودج

 
 

 دیدش شیاس رثا رد مورک یلخاد ششوپ نتفر نیب زا اهبلاق نیا ندش جراخ هدر زا و رمع شهاک یلصا تلع

 بوذ 800 یلا 300 نیب اهنآ تخاس تیفیک و دنرب هب هتسب یسم ياهبویت رمع نیگنایم رضاح لاح رد .دشابیم

 ار بلاق ترارح لاقتنا هوحن هک دومن لامعا و یحارط شیاس دض یششوپ متسیس کی ناوتب هک یتروص رد .تسا

 دح ات ار اهنآ فرصم ناوتیم ،ددرگ اهبلاق رمع ریگمشچ شیازفا هب رجنم نامزمه و ،دهدن رارق ریثات تحت زین

 .دومن يریگولج یسم ياهبلاق تادراو تهج روشک زا رتشیب زرا جورخ زا و هداد شهاک يدایز

 

 ناوخارف ياهروحم

 روشک لخاد رد هتسویپ يرگ هتخیر یسم ياهبلاق تخاس	•

  دیلوت هخرچ هب تشگزاب و هدید بیسآ ياهبلاق ریمعت	•

   اهنآ رمع شیازفا فده اب ...و يدیرتین ای يدیبراک ياهششوپ اب مورک ششوپ ینیزگیاج یسررب	•


