


ثشای خلَگیشی اص استؼبضبت هیض ًبس ٌّگبم ثستي گیشُ سٍی آى ثبیذ گیشُ سا  : ًٌتِ 
.ثشسٍی یٌی اص پبیِ ّبی هیض ًصت ًٌین  

خٌس .ثشای ثستي هغؼبت ظشیق ٍ حسبس ثِ گیشُ اص لجگیش استلبدُ هی ضَد: ًٌتِ 
هس ، آلَهیٌیَم ، سشة ، چَة ٍ الستیي تَلیذ :لجگیش ّب هؼوَالً اص كلضات ًشم هبًٌذ 

.هی ضَد  
ٌّگبم ضشثِ خَسدى دٍ كلض چذًی احتوبل پشیذى تشًص یب پلیسِ ثِ عشف : ًٌتِ   

. هثل آٌّی ًِ آة خَسدُ ثبضذ دس آتص داؽ. صَست ٍخَد داسد  
دس صَست ثشٍص آتص سَصی دس هحیظ ثستِ ًذام هَسد صیش ثبػث ًن ًشدى  : ًٌتِ 

 پیطشكت آتص هی ضَد؟
.ثستي پٌدشُ ّب اص پیطشكت آتص سَصی خلَگیشی هی ًٌذ: خَاة   

هؼوَالً دس سَختگی ّبیی ًِ ّوشاُ گشد ٍ ؿجبس هی ثبضذ ثِ ضخص حبدثِ  : ًٌتِ 
.دیذُ ثبیذ ٍاًسي ًضاص صدُ ضَد  



.سبػت هی ثبضذ 44سوق ًبسی ًبسگشاى دس ّلتِ : ًٌتِ   
:سَصى خغٌص   

.اثضای است ًِ ثشای خغٌطی سٍی كلضات اص آى استلبدُ هی ضَد  
:سوجِ ًطبى   

.ثشای ایدبد اثش سٍی كلضات ٍ ؿبلجبً ثشای تسْیل ًبس سَساخ ًبسی استلبدُ هی ضَد  
:گًَیبی كلضی   

دسخِ دس ًبسّبی كلضًبسی اص آى استلبدُ هی   25دسخِ ٍ  90ثشای سٌدیذى صاٍیِ ی 
.ضَد  
.اگش هحشى ثضسٍ ثبضذ ٍ هتحشى ًَچي دٍس ثبال ٍ گطتبٍس ًن است: ًٌتِ  

.اگش هحشى ًَچٌتش اص هتحشى ثبضذ دٍس ًن ٍ گطتبٍس صیبد است  



 وسایل اندازه گیری 
یٌی اص ٍسبیل اًذاصُ گیشی دهیوی ًِ اهشٍصُ دس اؿلت ًبسگبّْبی كٌی هتذاٍل است 

.ًَلیس هی ثبضذ  

ضٌل صیش یي ًَع . ًَلیس دس كشم ،اًذاصُ ٍ دهت ّبی هختلق سبختِ هی ضَد
.ًَلیس هشًت ثب  هسوت ّبی هختلق سا ًطبى هی دّذ  

 

 هْذی حجیجی



:هسوت ّبی هختلق ًَلیس هشًت ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص  
 
 
 
 
 
 

 ضبخي ثبثت
ثب ًوي ضبخي ثبثت ،خْت اًذاصُ گیشی هغش داخلی سَساخْب ٍ ضیبسّب هَسد : ضبخي هتحشى

.استلبدُ هشاس هی گیشد  
ایٌچ  1/128ثشای اًذاصُ گیشی اًذاصُ ّبی ایٌچی تب دهت : ٍسًیِ ایٌچی   

.دس سٍی خظ ًص هی تَاًذ خبثدب ضَد : ًطَ  
دس هسوت پبییي آى توسیوبت هیلیوتشی ٍ دس هسوت كَهبًی ،توسیوبت ایٌچی حي :خظ ًص ًَلیس

.ضذُ است  
ًِ دس ضیبس صیش خظ ًص ًَلیس هشاس داسد ٍ ثشای اًذاصُ گیشی گَدی هغؼبت ثِ ًبس :تیـِ ػون سٌح 

.هیشٍد   
هسوتی اص خظ ًص هحسَة ضذُ ٍ یٌی اص د تٌیِ گبُ اًذاصُ گیشی هغشّب هحسَة هی :كي ثبثت

.ضَد   
.ثب كي ثبثت تَاهب هغش هغؼبت سا اًذاصُ گیشی هی ًٌذ :كي هتحشى   
.ثشای اًذاصُ گیشی اخضایی اص هیلیوتش ثب دهت ّبی هختلق ثِ ًبس هیشٍد :ٍسًیِ هیلیوتشی  

 
 



هجل .ثش سٍی ٍسًیِ ًَلیس خغی حي ضذُ است ًِ ثـل آى ػذد صلش ًَضتِ ضذُ است 
اص اًذاصُ گیشی ثب ًَلیس ، ثشای آًٌِ اص دهت ًَلیس هغوئي ضَیذ ، ًَلیس سا ًبهأل 

.ثجٌذیذتب هغوئي ضَیذ ًِ خظ ٍسًیِ ثب خظ صلش خظ ًص ًبهأل هٌغجن ثبضذ  
:هیلیوتش/.1عشیوِ توسین ثٌذی ٍسًیِ ًَلیس ثب دهت   

هسوت هسبٍی توسین  10هیلیوتش اص عَل خظ ًص ًَلیس سا ثش سٍی ٍسًیِ ، ثِ  9ّش گبُ 
.هیلی هتش خَاّذ ضذ  0/9ًٌین ، كبصلِ ّبی خغَط سٍی ٍسًیِ اص ّن   

حبل اگش كبصلِ یي خظ ًص سا ًِ ثشاثش یي هیلی هتش است اص كبصلِ یي خظ ٍسًیِ 
.هیلی هتش است ًن ًوبیین ، دهت ًَلیس ثذست هیبیذ /9ًِ   

هیلیوتش سا ًطبى /. 1دس ضٌل صیش عشیوِ توسین ثٌذی یي ًَلیس هیلیوتشی ثب دهت 
.هیذّذ  



:هثبلْبیی ثشای اًذاصُ گیشی ثِ ٍسیلِ ی ًَلیس  
 
 



ّشگبُ سٍی ٍسًیِ ی ًَلیس :  0/05ًَلیس  mm هسوت هسبٍی توسین  20سا ثِ  19
هیلیوتش ضذُ ٍ اختالف اًذاصُ ی آًْب  0/95ًٌٌذ كبصلِ ی ّش یي اص خبًِ ّبی ٍسًیِ 

mmثب خغَط ختٌص  .هی ثبضذ ًِ ّوبى دهت ًَلیس است 0/5   
mmدس ایي ًَلیس ثشای ًبّص خغبی دیذ سٍی ٍسًیِ  هسوت هسبٍی  20سا ثِ  39

ضذُ ٍلی دهت ّوبى   1/95توسین هی ًٌٌذ، دس ایي حبلت كبصلِ ی خبًِ ّبی ٍسًیِ 
.ثبهی هی هبًذ ، ثِ ایي ًَلیس اصغالحبً یي ثیستن هی گَیٌذ 0/05  

 
 

هسوت هسبٍی   50هیلیوتش سا ثِ  49ّشگبُ سٍی ٍسًیِ ی ًَلیس :  0/02ًَلیس 
.هی ثبضذ 0/2توسین ًٌٌذ دهت ًَلیس   

 



 هیٌشٍهتش
ِ ای است ًِ ثشای اًذاصُ گیشی ًویت عَل ثٌبس هیشٍد ٍ دهت   هیٌشٍهتش ٍسیل

. هیٌشٍهتش آًبلٍَ یٌصذم هیلیوتش است  
:اص هسوت ّبی صیش تطٌیل ضذُ است  

-یي ثذًِ ی ًوبًی ضٌل ثبثت  هسوت استَاًِ ای ضٌل  -كي ثبثت -خغٌص ثبثت
 هذسج یب ًالّي یب ؿالف

:سٍش اًذاصُ گیشی   

خسن سا ثیي دٍ كي هشاس دادُ ٍ ثب پیچبًذى ؿالف كي ّب سا ثِ هغؼِ ًبس ًضدیي 
ٍهتی .ثب پیچبًذى خـدـِ كي ّب سا ثش هغؼِ ًبس هوبس هی ًٌین(.ًِ هوبس)هی ًٌین 

صذای پیچ خـدـِ سا ضٌیذین حذٍد ًین دٍس هی چشخبًین ٍ اص چشخبًذى صیبد پیچ 
ِ ای ثِ هیٌشٍهتش ًشسذ پیچ خـدـِ ثِ هب ًوي  .خـدـِ خَدداسی هی ًٌین تب صذه

سپس ضبهي .هی ًٌذ تب كطبس ٍاسد ثش هیٌشٍهتش ٍ هغؼِ ًبس ثِ اًذاصُ هٌبسجی ثشسذ
.ًگْذاسًذُ سا سلت ًشدُ ٍ هیٌشٍهتش سا دس آٍسدُ ٍ هی خَاًین  

 



:سٍش خَاًذى هیٌشٍهتش   
.هسوت صحیح سا اص سٍی دسخبت ػذد داس خظ ًص هیخَاًین: هسوت صحیح   

هسوت اػطبسی سا اص سٍی ؿالف هیخَاًین ٍ دٍ حبلت صیش هتصَس : هسوت اػطبسی 
:است   

سا ًطبى دّذ ٍ آخشیي دسخِ ػذد داس خظ ًص ثِ  23اگش ؿالف كشضبً ػذد  -الق 
.خَاّذ ثَد 0.23ؿالف ًضدیي ثبضذ ، اػطبسی   

سا ًطبى دّذ ٍ آخشیي دسخِ ثذٍى ػذد خظ ًص ثِ  23اگش ؿالف كشضبً ػذد  -ة 
خوغ هیٌٌین  0/50یؼٌی ػذد ؿالف سا ثب .خَاّذ ثَد 0/73ؿالف ًضدیي ثبضذ ، اػطبسی 

چشا؟.  

دس سٍی خظ ًص دٍ ًَع دسخِ ثٌذی هَخَد است ًِ یٌی اص آًْب ػذد داس ٍ : خَاة 
.اختالف داسد 0/50دیگشی ثذٍى ػذد است ًِ صلش اٍلی ثب دٍهی   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm  7/38 ; ُهوذاس خَاًذُ ضذ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm  7/72 ; ُهوذاس خَاًذُ ضذ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm  3/56 ; ُهوذاس خَاًذُ ضذ  

 



 
:تجذیل ایٌچ ثِ هیلی هتش ٍ ثشػٌس  

.ایٌچ  0/04ّش هیلی هتش ثشاثش است ثب   
.ثب تَخِ ثِ ایي ًٌتِ ّش هوذاس ایٌچ یب ثش ػٌس سا هیتَاى ثِ یٌذیگش تجذیل ًشد    

هیلی هتش 25/4ّش ایٌچ   



 ًوبى اسُ
 
 

 
 
 
 
 
 

ًوبى اسُ یي هبة ًوبى كَالدی داسد ًِ هی تَاى ثشای ایدبد ثشش ػوین دس هبدُ،  
دًذاًِ ّبی تیؾ اسُ . تیؾ اسُ دس ایي هبة صلت ثستِ هی ضَد. دسخِ چشخبًذ 90آى سا 

.ثِ خلَ هشاس هی گیشًذ ٍ دس ًتیدِ دس حشًت سكت، ثشش اًدبم هی دٌّذ  
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دٍ ًَع تیؾ اسُ ٍخَد  . تیـِ ّبی ایي ًَع اسُ سا اص كَالد سیختگی یب تٌذثش هی سبصًذ
ًبهالً سخت ٍ اًؼغبف پزیش، تلبٍت آًْب دس ایي است ًِ ًَع ًبهالً سخت ثِ : داسد

تیؾ اسُ سا ثب . آسبًی هی ضٌٌذ، ثٌبثشایي ثشای ًبسگبّْبی آهَصضی هٌبست ًیست
تؼذاد دًذاًِ ّبی آًْب ًیض هتلبٍت است ٍ . هیلیوتش هی سبصًذ300، 250، 225عَلْبی 

هیلیوتش، ثشای ثشیذى هَاد   25دًذاًِ دس ّش  32، 24، 18، 14هی تَاى تیؾ اسُ ّبیی ثب 
 .هختلق ، تْیِ ًشد

 

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/09/225732458235157142231111002432121634981198.jpg


 .ّوَاسُ ثبیذ دست ًن سِ دًذاًِ هتَالی ثب هبدُ دس توبس ثبضٌذ 

اگش هبدُ ًشم است ٍ هوغؼی ثضسٍ داسد، اص تیؾ اسُ ای استلبدُ ًٌیذ ًِ تؼذاد دًذاًِ ّبی  
(هیلیوتش 25دًذاًِ دس ّش  18یب  14) هیلیوتش ًن ثبضذ  25آى دس ّش   

  ثشای ثشیذى هوبعغ ًبصى اص تیؾ اسُ دًذاًِ سیض استلبدُ ًٌیذ
ثب اسُ ًوبىثشضٌبسی   

ایدبد  ٌّگبم ضشٍع ثشش ثْتش است اثتذا تیـِ سا سٍی هغؼِ ًبس ّذایت ًٌیذ تب خظ ثشش 
ثشیذثشای ثشش دهین اًگطت ضست سا هبًٌذ ساٌّوب ثِ ًبس . ضَد  
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  .ٍ آّستِ ٍ ثب سكت ٍ ثشگطت توبم ثشضٌبسی ًٌیذ

سبًتیوتش  30ٌّگبم اسُ ًشدى سٍ ثِ سَی هغؼِ ًبس ثبیستیذ ٍ یي پبی خَد سا حذٍد 
 خلَتش اص پبی دیگش ثگزاسیذ 
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دس حشًت سكت تیـِ اسُ ثش آى كطبس ثیبٍسیذ ٍ ٌّگبم ثشگطت آى سا آصاد ًٌیذ تب تیـِ  
ًگزاسیذ دًذاًِ ّبی تیـِ اسُ سٍی هغؼِ ًبس . اسُ تٌْب دس حشًت سكت ثشضٌبسی ًٌذ

.  ثلـضد صیشا لـضش هَخت ًٌذ ضذى دًذاًِ ّب ٍ حتی ضٌستِ ضذى تیـِ اسُ هی ضَد
ایدبد ضذ سشػت حشًت اسُ ًوبى سا ثِ ( ضیبس اسُ ًبسی)ّویي ًِ چبى ثشش 

.حذٍد چْل ثبس سكت ٍ ثشگطت دس دهیوِ ثشسبًیذ  
 



 ًٌبت ایوٌی
 .هغؼِ ًبس سا هحٌن ثِ گیشُ ثجٌذیذ 

 .ًوبى اسُ سا هحٌن ثگیشیذ ٍ ثشای ایي ًبس اص ّش دٍ دست استلبدُ ًٌیذ 

 .اص توبم عَل تیؾ اسُ استلبدُ ًٌیذ 
 .تیؾ اسُ سا دس خظ هستوین حشًت دّیذ تب ًطٌٌذ

 .كطبس ثیص اص حذ ثش تیؾ اسُ ٍاسد ًٌٌیذ 
 .تیؾ اسُ ثبیذ هحٌن ثِ ًوبى ثستِ ضذُ ثبضذ، اگش ضل ثبضذ هی ضٌٌذ 

 



 سَّبى ًبسی
:اًَاع سَّبى اص ًظش ًبسثشد  

سَّبًْبی ًِ ثشای هغؼبت سخت هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد ٍ داسای تؼذاد آج ّبی صیبدی ثَدُ ٍ اًذاصُ آخْب ًَچي  ( 1
 هی ثبضذ 

سَّبى ّبیی ًِ ثشای هغؼبت ًشم هَسد استلبدُ هشاس هی گیشًذ ٍ داسای تؼذاد آخْبی ًوتش هی ثبضذ ٍ اًذاصُ آخْب ثضسٍ ( 2
 هی ثبضٌذ 

:اًَاع دستِ سَّبى   
ًَع چَثی( 2            ًَع پالستیٌی( 1  

:اًَاع سَّبى ّب اص ًظش ضٌل ٍ ظبّش  
سَّبى هستغیلی یب تخت    (1  
(ثشای سَّبى ًبسی سغَح هٌحٌی)سَّبى ًین گشد   (2  
سَّبى گشد    (3  
سَّبى هشثؼی   (4  
سَّبى هثلثی   (5  
سَّبى لَصی   (6  

:سٍش خبصدى دستِ پیستَى پالستیٌی  
اثتذا دًجبلِ سَّبى سا حشاست دادُ پس دستِ پالستیٌی سا خب هی صًین اهب ثشای خب صدى دستِ ّبی چَثی ثبیذ ثِ ٍسیلِ سِ هتِ ثِ 

هغشّبی هختللی ًسجت ثِ دًجبلِ سَّبى داسًذ اثتذا دستِ چَثی سا سَساخ صدُ پس آى سا ثِ ٍسیلِ یي چٌص پالستیٌی خب  
 ثضًین
خْت ثشادُ ثشداسی سَّبى ثِ سوت خلَ هی ثبضذ ٍ دس ٌّگبم سَّبى ًبسی ثبیذ دهت ًٌین ًِ سَّبى یب هغؼِ ًبس چَة  : ًٌتِ

 ًجبضذ
 



 سَساخ ًبسی چیست؟ 
ػجبستست اص ثشادُ ثشداسی اص سٍی هغؼِ ًبس ثِ ٍسیلِ اثضاسی ثِ ًبم هتِ ایي ًبس تَسظ دستگبّی ثِ ًبم 

 دسیل اًدبم هی ضَد 
 هتِ چیست ؟

اثضاسی است ًِ ثشای اًدبم ًبسّبی سَساخ ًبسی هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد ٍ دًجبلِ آى داسای دٍ  
 ًَع استَاًِ ای ٍ هخشٍعی هی ثبضذ

:هسوت ّبی هختلق هتِ یب سبختوبى هتِ  

هغش هتِ    

ٍظیلِ ّذایت ًشدى ٍ خبسج ًوَدى ثشادُ ّب اص داخل هغؼِ ًبس سا ثش ػْذُ داسد : ضیبس هبسپیچ   

 ًَى هتِ 
ثِ ضخبهت ثیي دٍ ضیبس هتِ خبى هتِ گلتِ هی ضَد : خبى هتِ   

گَیٌذ   ثِ خغی ًِ ًٌبس ضیبس هتِ ٍ دس سشتبسش هتِ هشاس داسد كبص هتِ: كبص هتِ   

ًبس اصلی ثشادُ ثشداسی لجِ ثشًذُ هتِ اًدبم هی دّذ : لجِ ثشًذُ   

 صاٍیِ ًَى هتِ یب صاٍیِ ساس هتِ 

 لجِ ثشًذُ ػشضی
 



هتِ ّب سا اص خٌس ّبی هختللی هی سبصًذ : خٌس هتِ   

هتِ ّبیی ًِ اص خٌس كَالد اثضاس سبصی ؿیش آلیبطی سبختِ رهی ضَد ایي هتِ ّب سا ثب 
wsحشٍف  دسخِ سبًتیگشاد هی  200هطخص هی ًٌٌذ ٍ هوبٍهت حشاستی آًْب تب  

 ثبضذ ٍ ثشای سَساخ ًشدى هغؼبت ًشم هثل آلویٌیَم هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد 
hssهتِ ّبیی ًِ اص خٌس كَالد اثضاس سبصی آلیبطی سبختِ هی ضًَذ ٍ ثب حَف  ٍ یب  

ss دسخِ سبًتیگشاد هی  600هطخص هی ضًَذ ایي هتِ ّب داسای تحول حشاست تب  
 ثبضٌذ ٍ ثشای سَساخ ًبسی هغؼبت ثب سختی هتَسظ هبًٌذ آّي استلبدُ هی ضًَذ

هتِ ّبیی ًِ اص خٌس كَالد اثضاس سبصی آلیبطی سبختِ هی ضًَذ ٍ ثشای ایٌٌِ تحول 
دسخِ حشاست آًْب ثبال سٍد ًَى ایي هتِ ّب سا ثِ ٍسیلِ الوبس هسغح هی ًٌٌذ ٍ ایي 
hmهتِ ّب ثب حشٍف  دسخِ  900هطخص هی ضًَذ ٍ داسای تحول دسخِ حشاست تب  

سخت هَسد استلبدُ هشاس هی گیشًذ   سبًتیگشاد هی ثبضٌذ ٍ ثشای سَساخ ًبسی كلضات  



 اًَاع تیپ هتِ 
تیپپ     h دسخِ هی ثبضذ ٍ ثشای سَساخ ًبسی  13تب  10صاٍیِ ثشادُ ثشداسی ایي هتِ : 

 هغؼبت سخت هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد 
تیپ    n هی ثبضذ ٍ ثشای سَساخ   دسخِ 30  تب 16صاٍیِ ثشادُ ثشداسی ایي هتِ ّب :  

 ًبسی هغؼبت ٍ یب كلضات ثب سختی هتَسظ هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد 

تیپ    w دسخِ هی ثبضذ ٍ ثشای سَساخ  40تب  35صاٍیِ ثشادُ ثشداسی ایي هتِ ّب ثیي :  
 ًبسی هغؼبت ٍ یب كلضات ثب سختی ًشم هَسد استلبدُ است

ثشای سَساخ ًبسی ثْتش است اص هبدُ خٌي ًبسی ًٌٌذُ ثِ ًبم آة صبثَى : ًٌتِ 
استلبدُ هی ضَد ٍلی ثشای خٌي ًبسی ثؼضی اص كلضات هبًٌذ الویٌیَم ٍ چَى ثْتش 

 است اص ًلت ٍ گبصائیل استلبدُ ضَد



:اًَاع دستگبُ دسیل   

: دسیل دستی هٌبًیٌی  (1  

ایي دسیل ّب ثِ ٍسیلِ ًیشٍی دست ًبس هی ًٌذ ٍ دس خبّبیی ًِ اًشطی ثشم ٍخَد 
.ًذاضتِ ثبضذ یب ًتَاًین اص اًشطی ثشم استلبدُ ًٌین اص ایي دسیل ّب استلبدُ هی ضَد   

: دسیل دستی ثشهی (2  

دسیل ّبی ًَچٌی ثَدُ ًِ دس هٌبصل ٍ یب ًبسخبًِ ّب هَسد استلبدُ هشاس هی گیشًذ ٍ دس  
 دٍ ًَع سبدُ ٍ چٌطی هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد 

:دسیل سٍ هیضی  (3  

اص ایي دسیل دس ًبسگبُ ّب استلبدُ هی ضَد ٍ دس آًْب سا هی تَاى ثِ ٍسیلِ تـییش ضوِ ٍ 
تب هغش   پَلی ٍ دٍد س دستگبُ سا هی تَاى تـییش داد اص ایي دستگب ّب ثشای سَساخ ًبسی

هیلی هتش استلبدُ هی ضًَذ  16  



: دسیل ًین ستًَی  (4  

هیلی هتش سا سَساخ ًٌذ  20ایي دسیل ّب داسی گیشیجٌس ثَدُ ٍ هی تَاًذ تب هغش   

:دسیل ستًَی (5  

 45ایي دسیل ّب داسای گیشیجٌس هی ثبضٌذ ٍ ًبسثشد آًْب دس تَلیذ هغؼبت تب هغش  
هیلی هتش هی ثبضذ ّوچٌیي هی تَاى ثِ ٍسیلِ ایي دستگبُ ّب تَلیذ هغؼبت سا ثِ  

 صَست تٌی ٍ اًجَُ اًدبم داد 

:دسیل سادیبى ( 6  

دس دٍ ًَع یي ستًَِ ٍ دٍ ستًَِ سبختِ هی ضًَذ ًِ ثِ ٍسیلِ ایي دسیل ّب هغؼبت  
صٌؼتی ثضسٍ سا سَساخ ًبسی هی ًٌین توبم حشًبت ایي دسیل ّب ثِ صَست 

 اتَهبتیي هی ثبضذ 
 



:سٍش ثستي هتِ ثِ دستگبُ دسیل   

اص ٍسیلِ ای ثِ ًبم سِ ًظبم استلبدُ هی ضَد ًِ سِ ًظبم ّب دس دٍ   دس ایي سٍش
آچبس داسٍ ثذٍى آچبس ٍخَد داسًذ الجتِ هتِ ّبیی ًِ داسای دًجبلِ استَاًِ ای    ًَع

هی ضًَذ هتِ ّبیی ًِ داسای دًجبلِ    ثستِ  ّستٌذ ثِ ٍسیلِ سِ ًظبم ثِ دستگبُ دسیل
ثِ دستگبُ دسیل ٍصل هی ضَد ٍ ( ًلت) هخشٍعی هی ثبضٌذ ثِ ٍسلیِ ًالّي یب 

 ًالّي ّب ًیض داسای دٍ ًَع هی ثبضذ 

ًالّي كٌشی( 2          ًالّي یب ًلت سبدُ ٍ یب هؼوَلی( 1  

دس دستگبّْبی ًِ دٍس آًْب هتـیش ثَدُ دس ٌّگبم سَساخ ًبسی ثب هتِ ّبیی ثب : ًٌتِ 
هغش ًوتش ثبیذ اص دٍس ثبالی دستگبّْب استلبدُ ضَد ٍ دس سَساخ ًبسی ثب هتِ ّبیی ثب 

 هغش ثضسگتش اص دٍسّبی ًوتش استلبدُ هی ضًَذ 



: حذیذُ چیست   

اثضاسی است ًِ ثشای ثشادُ ثشداسی اص سغح خبسخی هیلِ هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد  
.ٍ ثشای تَلیذ پیچ ًِ ایي ًبس یب ثب ٍسیلِ دست ٍ یب ثِ ٍسیلِ هبضیي اًدبم هی ضَد  

 حذیذُ گشداى یب دستِ حذیذُ چیست ؟

 ٍسیلِ ای است ثشای ًگِ داضتي ٍ یب چش خبًذى حذیذُ
:دستَسالؼول حذیذُ ًبسی  

دس داخل حذیذُ گشداى هشاس دادُ ٍ پیچْبی آى سا سلت هی ًٌینّب سا حذیذُ   

سا ثِ سوت پبییي كطبس       هغؼِ ًبس ثِ صَست ػوَدی ثِ گیشُ ثستِ ٍ حذیذُ گشداى  
هی دّین ٍ ثِ ساست هی چشخبًین     

ثِ ٍسیلِ گًَیب اص ػوَد ثَدى حذیذُ ًسجت ثِ هغؼِ ًبس هغوئي هی ضَین     
دس حیي حذیذُ ًبسی اص سٍؿي استلبدُ هی ًٌین ٍ ثِ اصای ّشیي دٍس گشدش ثِ   

 ساست ًوی ثِ چپ ثش گشدین تب ثشادُ ّب خبسج ضًَذ ٍ دًذُ ّب سٍؿي ًبس هی ضًَذ





 هالٍیض چیست؟
اثضاسی است ًِ ثشای ثشادُ ثشداسی اص سغح داخلی سَساخ هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد  

.ٍ ثشای تَلیذ هْشُ ثِ ٍسیلِ دست ٍ یب هبضیي هی تَاى ایي ًبس سا اًدبم داد   

.هالٍیض دس سِ دستِ دستِ ثٌذی هی ضَد   

( :55)هالٍیض پیطشٍ ( 1  
ًِ آى سا ثِ ٍسیلِ یي خظ ًِ سٍی دًجبلِ آى است هطخص هی ًٌٌذ ٍ ضیت لجِ ّبی  

.دسخِ هی ثبضذ  4ثشًذُ آى   



(:25)هالٍیض هیبًشٍ    (2  
ًِ ثِ ٍسیلِ دٍ خظ ًِ سٍی آى است هطخص هی ضَد ٍ ضیت لجِ ّبی ثشًذُ آى 

.دسخِ است 10  

(:20)هالٍیض پس سٍ( 3  
ایي هالٍیض سا ثب سِ خظ ًِ سٍی دًجبلِ اى ّست یب اصال خغی ًیست هطخص سهی    

. دسخِ هی ثبضذ 20ًٌٌذ ٍ ضیت لجِ ثشًذُ آى   

:دستِ هالٍیض   

.اثضاسی است ًِ ثشای ًگِ داضتي ٍ چشخبًذى هالٍیض هَسد استلبدُ هشاس هی گیشد  
 





هالٍیض ضوبسُ یي سا دس داخل دستِ هالٍیض هشاس هی دّین     

دستِ هالٍیض سا ثِ سوت پبییي كطبس دادُ ٍ ثِ سوت ساست هی چش خبًین ٍ ثِ ٍسیلِ 
 یي گًَیب اص ػوَد ثَدى هالٍیض ًسجت ثِ هغؼِ ًبس هغوئي هی ضَین 

ثِ هالٍیض سٍؿي صدُ ٍ ثِ اصای ّش یي دٍس چشخص ثِ ساست ًوی ثِ سوت چپ ثش 
 گشدین 

ٍ سِ تٌشاس هی ًٌین   ایي ًبس سا تب اًتْب اداهِ دادُ ٍ ثِ ٍسیلِ هالٍیض ضوبسُ دٍ  

 12هغش هالٍیض ٍ یب حذیذُ سٍی آى ًَضتِ ضذُ است هثال ثشای تَلیذ یي پیچ : ًٌتِ 
m12هیلی هتشی اص حذیذُ  استلبدُ هی ًٌین      

 



 ًٌتِ ّبیی ًِ دس ثیي حذیذُ ًبسی ٍ هالٍیض ًبسی ثبیذ سػبیت ًٌین 
.ثِ اصای ّش یي دٍس چشخص اثضاس ثِ سوت ساست ًوی ثِ سوت ػوت ثش هی گشدین   

اػوبل ًیشٍی صیبد دس حیي ًبس ثب ّن احتوبل ضٌستي اثضاس سا داسد ّن احتوبل پبییي آهذى 
. ًیلیت هغؼِ ًبس   

.دسخِ تٌظین هی ًٌین  90ثِ ٍسیلِ یي گًَیب اثضاس سا ًسجت ثِ هغؼِ ًبس ثب صاٍیِ   

.ثشای دًذُ ًبسی كَالد ثْتش است اص سٍؿي استلبدُ ضَد   

.ثشای دًذُ ًبسی الویٌیَم صدى ًلت هٌبست است   

.ثشای دًذُ ًبسی كلضاتی هبًٌذ چذى ٍ ثشًح ثْتش است اص ّیچ گًَِ سٍؿٌی استلبدُ ًطَد   

 



  :لحین ًبسی 

لحین ًبسی هْوتشیي ػولی است ًِ ّش كشد ثبیذ دس الٌتشًٍیي ثِ آى هسلظ ثَدُ ٍ 
تٌْب ایي ًبس است ًِ هغؼبت الٌتشًٍیٌی سٍی یي كیجش سا هؼٌی داس ًشدُ ٍ ثِ ّن  

. هشتجظ هیسبصد   

ّوبًغَس ًِ هیذاًیذ لحین ًبسی ػولی است ًِ ثب استلبدُ اثضاسی ثِ ًبم َّیِ صَست 
ٍلی ٍسبیل ٍ هَاد دیگشی ّن هَسد استلبدُ هشاس هیگیشد ًِ هب ایٌْب سا دس   هیگیشد

   .صیش ثِ عَس اخوبلی اضبسُ ًشدین 
 اثضاس لحین ًبسی

َّیِ هْوتشیي ٍسیلِ لحیوٌبسی هیجبضذ ًِ هؼوَال ثِ دٍ صَست هلوی ٍ : َّیِ  
َّیِ ّبی تلٌگی یب تپبًچِ ای گشاى ٍ سٌگیي ثَدُ ٍ . تلٌگی دس ثبصاس هَخَد هیجبضذ 

َّیِ ّب اص . ثشای ضوب تَصیِ ًویطَد ٍ ضوب ثبیذ اص ًَع َّیِ ّبی هلوی استلبدُ ًٌیذ 
ثِ دٍ ًَع ٍات ثبال ٍ ٍات پبییي توسین  ( تَاى الٌتشیٌی )ًظش استلبدُ اص ًیشٍی ثشم 

.هیطَد  
 



ًِ اص ًَع ٍات ثبال آى دس الٌتشًٍیي صٌؼتی استلبدُ ضذُ ٍ اص ٍات پبییي آى دس   
ٍات اًتخبة  40ٍ یب  30ثشای ًبس ضوب ثبیذ َّیِ ّبی .لحین ًبسی استلبدُ هیطَد 

صیشا اگش ٍات آى ثبال ثبضذ هَخت سَختي هغؼبت . ضَد ٍ ًجبیذ ثیطتش اص ایٌْب ثبضذ 
ّوچٌیي ًَى َّیِ دس ٌّگبم خشیذاسی ثبیذ هَسد تَخِ هشاس گیشد  . حسبس هیطَد 

َّیِ گشهبی ًبكی ثشای لحین ًشدى سا كشاّن  . ًِ اص ًَع كلض ثشًح ثَدُ ٍ ًسَص ثبضذ 
  .هی آٍسد

 



سین لحین آلیبطی اص دٍ كلض سشة ٍ هلغ هیجبضذ ٍ ثِ ضٌل یي سین  : سین لحین
سین لحین اص ًظش هغش یب  . هلتَلی ٍ ثب هغشّبی هختلق دس ثبصاس هَخَد هیجبضذ 

ضخبهت آى هیتَاًذ ًبصى ٍ یب ضخین ثبضذ ًِ ًَع ضخین آى دس ًبسّبی صٌؼتی ٍ 
ٍسهٌبسی استلبدُ ضذُ ٍ اص ًَع ًبصى آى دس الٌتشًٍیي استلبدُ ضذُ ًِ هؼوَال 

دس داخل سین لحین هـضی اص سٍؿي لحین ٍخَد داسد . هیلی هتش هغش داسد 1/5 یي تب
سین لحین ّش چِ هلغ ثیطتشی داضتِ ثبضذ . ًِ ثبػث ثْتش ضذى لحین ًبسی هیطَد 

َّیِ ثب . دسصذ هیجبضذ  60خٌس آى هشؿَثتش است ٍ دسصذ هلغ هؼوَال دس حذٍد 
گشم ًشدى سین لحین ٍ رٍة ًشدى آى ثش سٍی كیجش اتصبل ثیي خغَط ًیت سا 

 . ثشهشاس هیسبصد
سٍؿي لحین اهشٍصُ استلبدُ ًوتشی دس ًبسّبی هب داسد ٍلی ثِ ّش حبل  : سٍؿي لحین 

. دس پبى ًشدى چشثیْب ٍ ًثیلی ّبی سٍی كیجش هسی هَسد استلبدُ هشاس هیگیشد 
سٍؿي لحین ًَػی گشیس است ًِ هیتَاًذ اثشات اًسیذی سٍی ًَى َّیِ ٍ كیجش سا  

    .ٍلی هؼوَال ثخبس حبصل اص ثشخَسد ًَى َّیِ ثِ آى سوی هیجبضذ . اص ثیي ثجشد 



  : آهَصش لحین ًبسی 
اثتذا َّیِ سا گشم هیٌٌین ٍ ثش سٍی پبیِ َّیِ یب خبی هغوئٌی هشاس هیذّین ٍ هجل اص 

. ایي ًبس ثب سوجبدُ صایؼبت ًَى َّیِ سا پبى هیٌٌین   
كیجش الٌتشًٍیٌی سا ّن ثب سوجبدُ ٍ یب ضستي ثب هبیغ ظشكطَیی ٍ خطي ًشدى آى 

 پبى ًشدُ ٍ سٍی هیض لحین ًبسی ٍ یب دس خبی هٌبسجی هحٌن هیٌٌین 
. ّش گشٍُ اص هغؼِ ّب سا دس یي خب خوغ هیٌٌین ٍ ثِ تشتیت ّش گشٍُ سا لحین هیٌٌین 
تَخِ داضتِ ثبضیذ ًِ هجل لحین ًشدى ّش هغؼِ سا عجن ًوطِ دس خبی هٌبست آى هشاس 

. دیگش ثشٍین  ثبیذ ّش هغؼِ سا ثِ عَس ًبهل لحین ًشد تب سشاؽ هغؼِ.دّین  
ٍ ثؼذ پبیِ . یي هغؼِ سا ثشداضتِ ٍ پبیِ ّبی آًشا ثب دست یب دم پْي صبف هیٌٌین 

ّبی آًشا ثِ عَس صحیح دس سَساخ ّب هشاس هیذّین ٍپبیِ آى سا دس پطت كیجش ثب یي  
یب   1سین چیي یب ًبخي گیش هی ثشین ثِ عَسی ًِ هوذاسی خیلی ًَتبّی اص آى حذٍد 

هیلی هتش ثبهی ثوبًذ ٍ ثؼذ ّوبى پبیِ ّب سا ثباستلبدُ اص دست یب ٍسیلِ ای هبًٌذ پیچ   2
گَضتی خن هیٌٌین ٍ ثبیذ تَخِ داضت ًِ هغؼِ ثش سٍی كیجش ثِ عَس هحٌن هشاس 

.داضتِ ثبضذ   
 



تَخِ . ثؼذَّیِ سا دس هحل پبیِ هشاس دادُ ٍ سین لحین سا ثِ ًَى آى هی سسبًین 
داضتِ ثبضین ًِ ًجبیذ سین لحین سا صیبد هصشف ًٌین ٍ ّش چِ آى سا ًوتش ٍ ظشیق 

ٍ ًٌتِ ی هْن دیگش ایي است ًِ  . تش ثٌبس ثجشین ،لحین ًبسی هب ثْتش خَاّذ ثَد 
ًجبیذ دس ایي ػول َّیِ سا ثِ هذت عَالًی دس هحل پبیِ ّب هشاس داد ٍ ایي ًبس ثبیذ 

ثبًیِ ثبضذ ٍ ثبیذ دس هَسد هغؼبت حسبسی هثل آی سی ،تشاًضیستَس ،دیَد   6تب  2ثیي 
. ایي صهبى سا ًوتش ًشد ...ٍ   

ثؼذ اص رٍة ًشدى سین لحین دس هحل پبیِ ثبیذ ثب َّیِ سین لحین سا دس توبم هسوت 
ثبًیِ اًدبم  6تب  2آى پبیِ ثِ عَس ًبهل پخص ًشد ٍ ایي هشحلِ سا ثبیذ دس حیي ّوبى 

. داد   

. ثؼذ ًوی صجش هیٌٌین ًِ سین لحین رٍة ضذُ دس هحل ثِ عَس ًبهل سلت ضَد   

 توبم هغؼبت ٍ پبیِ ّب سا ثِ ّویي صَست لحین هیٌٌین



كوظ ثبیذ تَخِ ًٌین ًِ گشهبی صیبد ثِ هغؼبت ًذادُ ٍ دس هشاس دادى صحیح آًْب ثش 
. سٍی كیجش دهت ًشدُ ٍ هغؼِ ّب سا سٍی ًیت كیٌس ًٌین   

ثؼذ اص لحین ًبسی ثب یي سٌجبدُ ًشم هیتَاًین ًبهال اًسیذّب ٍ چشثیْب سا اص سٍی آى 
.پبى ًٌین   

ثؼذ اص پبیبى ًبس ًَى َّیِ سا ثب رٍة ًشدى هوذاس ًوی سٍؿي لحین تویض ًشدُ ٍ 
دس ٌّگبم . پس اص خٌي ضذى آى ثب یي سٌجبدُ اًسیذّب سا اص ًَى آى پبى هیٌٌین 

ثِ   دهیوِ یب ًین سبػت 40لحین ًبسی َّیِ ًجبیذ صیبد اص حذ دس ثشم ثبضذ ٍ ثبیذ ّش 
.آى استشاحت داد  

دس ثیي لحین ًبسی اص سٍؿي لحین استلبدُ ًٌٌیذ صیشا ثبػث ًچسجیذى هلغ ثش ًَى 
   .َّیِ هیطَد ٍ ًبس ضوب سا هختل هیٌٌذ

 


