
 

 

تویشکاری چگًَگی هذیزیت در  

 هذیزیت تویشواری تٌْا تا .داشت ًخَاّذ هٌطمی ای ًتیجِ لطعاً تویشواری التظادی، لهسائ ًظزگزفتي در تذٍى

. تیالى ّشیٌِ ّای هاشیي همذٍر خَاّذ تَد ارسیاتی هَاد سایٌذُ ٍ   

(شات تالست)درتویشکاری سایٌذُ هَاد هصزف ارسیاتی  

 اس تسیاری رٍ ایي اس .ًوایذ هی راٌّوایی عولیات دلیك ّذایت در را ها وِ است اردیهَ اس یىی سایٌذُ هظزف

 تِ ًسثت هاشیي رٍی تز ًوایشگز ًظة تا سایٌذُ ٍ لطعِ سطح، استاًذاردّای درًظزگزفتي تا هاشیي ساسًذگاى

 ًشذُ ًظة هاشیي یرٍ تجْیشاتی چٌیياگز  .ًوایٌذ هی الذام سهیٌِ درایي عولیات تزای السم ّشذارّای ایجاد

 اس هَجَد ٍاستاًذاردّای وارفزها ًاظز، اس استعالم وسة ضوي هیثایست عولیات ّذف گزفتي ًظز در ، تاتاشذ

ُ ب لطعات تزخی تزای ساچوِ هظزف تزای پیشٌْاد تزیي هٌاسة حاضز درحال .تزد تْزُ ًیش دیگزاى تجزتیات

:  است سیز شزح  

 

  :هاشیي تِ هزتَط لهسائ ارسیاتی

 درطذ عولیات 95در ،تا هاشیي شات تالست لیست ّشیٌِ ّای تویشواری ُ درهذآ تعول ّای تزرسی در

عَاهل دیگز درشزایط خَتی لزارداشتِ تاشٌذ  وِ هاشیي ٍ ى درحالیآ یا پس اس سالِ اٍل واروزد هاشیي 5ٍدر

:تاشذ سیز هیشزح ُ ب( است هاّز اپزاتَر ٍ خَب سایٌذُ ،سالن هاشیي شاهل استاًذارد شزایط)  

 



 

 

 وِ عولیاتی تِ ًسثت ستا السم ٍ شذُ خطا دچار لطعاً شذین خارج فَق ًسثت اس هخارج ایي درطَرت ّزگاُ 

.ًوایین التظادی فٌی ارسیاتی هیذّین اًجام  

:کٌتزل ّشیٌِ ّا  

 ی هتٌاسة تا رفتاریاًتخاب تزویة شیویا ،هاشیي ایجاد تَاسى در، ّذف وزدى تا هشخض: هَاد سایٌذُ

سایٌذُ، تا حذ لاتل تَجْی هی تَاى در اًذاسُ  سختی ٍ ،ًیش اًتخاب دلیك شىل ى ٍآاستْالن  سایٌذُ ٍ  

.ّشیٌِ ّا طزفِ جَیی ًوَد   

استاًذارد  هطاتك تا اًتخاب لطعات. رًٍذ تیي هی اس تزخی لطعات هاشیي درضوي وار: قطعات فزسَدًی

.داشت ایي لطعات خَاّذ هظزف ووتزدر تسشایی  ثیزسهاى، تأ واّش هظزف اًزصی ٍعالٍُ تز  

تا ویفیت ًٍیزٍی هاّز آى اًتخاب هاشیي  تْتزاست تا ّشیٌِ ّای ثاتت تَدُ ٍایي ّشیٌِ جشء : ّشیٌِ کارگزی

.رساًذ تِ ووتزیي هیشاىرا   

یك اًتخاب دق هٌاسة لطعِ ٍ تٌاتزایي تا شارص .اتذی ّشیٌِ اًزصی تا استْالن هاشیي افشایش هی: ّشیٌِ اًزصی

ایي  .واّش داد ایي هیشاى را، هی تَاى عولیاتآى در وٌار وٌتزل فٌی  اس استفادُ طحیحٍ ّوچٌیي هاشیي 

.گزدد ًگْذاری ًیش هزتَط هی ٍ تِ تعویز ّشیٌِ هستمیواً  

ٍ  واریسزٍیستزای  تا یه تزًاهِ هٌاسة آى را تَاى  اهزی اجتٌاب ًاپذیزاست اها هی :استْالک هاشیي

کٌتزل  ًگْذاری ٍ ٍ تعویزوِ ایي ًتیجِ تِ دست هی آیذ تزایي ؛ تٌاتِ تعَیك اًذاخت ًگْذاری هاشیي

.تاشذ شات تالست هی ل درهسائاس هْوتزیي عولیات   

  :(تویشکاری) کٌتزل ّشیٌِ ّای شات تالست

اس را اًجام دٌّذّزّذفی وِ ساچوِ سًی  تا ای وِ تاشٌذ ٍّز خاًَادُ هزتَط تِ ّای تویشواری  هاشیي  

:وِ عثارتٌذ اس اًذ ی تشىیل شذُّای هشاتِ لسوت  

 غثارگیز، (الَاتَر، جذاساس جوع وٌٌذُ هَاد پاییي هاشیي،)سیستن تاسیاتی  اتاق تویشواری، ،(ساچوِ سى)تَرتیي 

( الىتزیىی)ّای وٌتزل فزهاى  ّوچٌیي سیستن ٍ  



 

 

رًاهِ ّای هذٍى تزای وارایی تْتزب ٍ ًاهِ ّا ًیاسهٌذ تَطیِ هاشیي هاشیٌْای تویشواری ًیش ّواًٌذ دیگز  

عذم  واّش سزعت تویشواری ٍ تا افشایش ّشیٌِ ٍ ،هاشیي طَرت ًپذیزد رٍیِ فَق دردر طَرتی وِ . تاشٌذ هی

:تویشی سطح رٍتزٍ خَاّین شذ   

 

 

هَدى اتل تزطزف ىراحتی قُ ًْا بآ تزخی اس الثتِ  گزدد وِ هی درعولیات عیَتی هَجة تَجِ عذم درطَرت  

:خَاّذ تَد  



 

 

 

طَرت  درٍ  گزدیذُ تذٍیي هاشیي یهثٌای اجشا تز ى جذٍلیآ جْت افشایش تَاى عولیات ٍواّش تَلف در

  .راًذهاى چشوگیزی را تِ عولیات خَاّذ داد ،هاشیي تزاساس دٍرُ ّای تعزیف شذُ هزالثت اپزاتَر اس

 



 

 

 

تَرتیٌیّای شات تالست  گاُدستپیشٌْادی سزٍیسکاری در  دٍرُ ّای رٍساًِ ّفتگی هاّاًِ  

(اتاق تویشواری )واتیي ّا   

 O  1 .                                                   کٌتزل صفحات فزسَدُ در کاتیي  

 O  2 .گیزًذ تویشکاری ساچوِ ّای فَالدی کِ در تَرفتگی کاتیي قزارهی       

 O  3 .م                                             در صَرت لشٍ کٌتزل صفحات هحافظتی ٍ جایگشیٌی آًْا  

  O 4 .ٍ تٌظین رگالص آًْا کٌتزل درّای ٍرٍدی ٍ خزٍجی  

 O           5 .کٌتزل جَش ّا  

ًَایزاجشای وا  

 O   1 .کٌتزل سفت تَدى کاًَایز  

 O   2 .تٌظین ّوَار تَدى کاًَایز  

 O  3.  ٍ هْزُ ّای فزسَدُ یا تخزیة شذُتاسدیذ ٍ جایگشیٌی پیچ 

 سیستن اًتمال ساچوِ  فَالدی

 O  1 .کٌتزل هخاسى جوع کٌٌذُ ساچوِ، قیف ّای تغذیِ کٌٌذُ، لَلِ هارپیچی  

 
O 

 
جایگشیٌی . ى  جتٌظین صاف تَد. سختی  ب. الف: کٌتزل تاالتزّای قاشقک ّا شاهل. 2

 قاشقکْای فزسَدُ یا تخزیة شذُ

 
O 

 
کارکزد ُ تغذیِ کٌٌذُ تَرتیي جْت اطویٌاى اس صحتکٌتزل دریچ. 3  

 تَرتیي

  O  1 .کٌتزل ارتعاش تَرتیي  

  O  2 .کٌتزل پزُ ّای تَرتیي  

O    3 .ُکٌتزل ارتعاش چزخ دٍار در حالت تذٍى پز  

 O   4 .کٌتزل خَردگی رٍتَر ٍ تعَیض در صَرت ًیاس  

 O   5 .سکٌتزل استاتَر ٍ جایگشیٌی در صَرت ًیا  

 O   6 .کٌتزل صفات هحافظت کٌٌذُ تَرتیي  

 O   7 .ُکٌتزل ساٍیِ حزکت سایٌذ  

  O  8 .ُکٌتزل آهپزهتز ٍ جزیاى کشیذُ شذ  

O    9 .کالیثزاسیَى آهپز  

  O   شکل تَرتیي V کٌتزل تسوِ . 10  

 سیستن جذاوٌٌذُ

  O 1 .کٌتزل الک ّا ٍ تویشکاری  

  O 2 .ت کٌٌذُ سایٌذُکٌتزل سائیذگی صفحات ّذای  

  O 3 .دهت جذاکٌٌذُ تِ تَرتیي ٍارد هی شَتزرسی تَسیع یکٌَاخت سایٌذُ کِ اس قس  



 

 

  O  4 .کٌتزل کاًالْا جْت جلَگیزی اس گیز کزدى هَاد درشت در آًْا  

  O شذُ استفادُ ّوزاُ تا هَاد دٍر ریختِ تزرسی ٍ اطویٌاى اس عذم ٍجَد هَاد قاتل  5.  

ردٍ غثارجوع وٌٌذُ ّای ي  

  O 
تزرسی تویش ٍ تذٍى گزدٍغثار تَدى َّایی کِ در اطزاف هاشیي ساچوِ پاشی در جزیاى. 1

  

O    2 .ُتزرسی ٍجَد ًشتی در لَلِ ّای هکٌذ  

 O   3 .کٌتزل تٌظیوات دهپزّا  

  O  4 .کٌتزل ٍ ثثت هیشاى فشار هکشی  

  O  5 .تارٍ غ خالی کزدى خاک ّا در قسوت جوع کٌٌذُ گزد  

O     ّا في V کٌتزل تسوِ ّای. 6  

O    7 .کٌتزل فزسَدگی تیغِ ّای في  

  O  8 .ِتزرسی عولکزد تکاى دٌّذُ ّای کیس  

 

، راّىار ، ساسًذُ هلشم تِ ارائِ تزٍشَرّای شات تالست ّای خاص ًیش هطاتك استاًذارد تَلیذ هاشیي تزای هاشیي

. ى هاشیي خَاّذ تَدآتزًاهِ ّای خاص  ٍ  

 

 

 


