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: تبسیخچَ

ثشای ثشػ الْاس ًْػی اثتذایی اص دعتگبٍ ُبی ثشػ خت  (Norman Franz) هیالدی هٌِذط خٌگلجبًی، ًْسهي كشاًض1950دس عبل 

ؽگشدی ثشای امبكَ (Mohamed Hashish ) صهبًی کَ هسوذ زؾیؼ1970ثَ ُش زبل داًؼ كٌی آى تب عبل . آة سا ثَ کبس ثغت

اهشّصٍ خت ُبی آة دس خیلی اص خٌجَ ُبی .کشدى هْاد عبیٌذٍ ثَ خت ُبی ثشًذٍ آة خلن کشد، پیؾشكت ثشخغتَ ای ًذاؽت

اًْاع هختللی اص خت ُبی آة اهشّصٍ .ثشؽکبسی ثی ًظیش ُغتٌذ ّ ُوچٌیي ساٍ تْلیذ ثغیبسی اص هسقْالت سا تـییش دادٍ اًذ

،خت ُبی آة ثَ ُوشاٍ هْاد عبیٌذٍ، خت ُبی آة تقبدهی،خت ُبی (ثذّى هْاد اكضّدٍ)هْخْدًذ کَ ؽبهل،خت ُبی آة عبدٍ

. کبّیتبعیًْی آة ّ ختِبی ُیجشیذ هی ثبؽٌذ

 

خت آة یک افطالذ ػوْهی ثشای ثیبى تدِیضاتی اعت کَ اص یک خشیبى كؾبس ثبالی آة ثشای اُذاف ثشؽکبسی ّ تویضکبسی ثِشٍ 

خت آة . خت عبیٌذٍ صیش ؽبخَ ای اص خت آة اعت کَ اص هْاد عبیٌذٍ ثشای تغشیغ اهش ثشػ اعتلبدٍ هی کٌذ. گشكتَ اعت

. تٌِب افطالزبتی ُغتٌذ کَ ثشای ثیبى خت آثی اعت کَ دس آى اص هْاد عبیٌذٍ اعتلبدٍ ًؾذٍ اعت-خبلـ یب خت آة

خت عبیٌذٍ ّ خت آة خبلـ ُش دّ ًْػی اص خت ُبی آة ُغتٌذ ّ خت آة ًیض خْد ًْػی اص هبؽیي اثضاس ُب : دس اللبظ دیگش

. هسغْة هی ؽْد

دس ایي هتي .ثغیبس سایح اعت کَ ّاژٍ خت آة سا ثشای خت عبیٌذٍ ثَ کبس هی ثشًذ کَ دس ثؼنی هْاسد ثبػث عشدسگوی هی ؽْد

اعتلبدٍ هی کٌین، اهب ثشای " خت آة"هب ثشای اؽبسٍ ثَ هطبلجی کَ ؽبهل خت آة خبلـ ّ خت آة عبیٌذٍ اعت اص یک ّاژٍ 

. اؽبسٍ ثَ هْاسد اختقبفی، اص ُش یک ثَ فْست خذاگبًَ ًبم هی ثشین

 

جت ُای آب چگًَْ کار هی کٌٌذ 

هشاس ثگیشد ّ اص هشین یک عْساش ثغیبس کْچک ثیشّى ساًذٍ  psi( 4000 bar) 60000آة ؽیش هؼوْلی سا دس ًظش ثگیشیذ کَ تست كؾبس 

آة سا ثب عٌگ عبیٌذٍ هخلْه کشدٍ، زبل  ؽوب یک خشیبى ثبسیک آة دس زبل گزس عشػت ثبال سا داسیذ کَ اؿلت هْاد سا ثب . ؽْد

. عشػت صیبد هی عبیذ

ایٌِب ثشای ثشػ هْاد ًشهی ُوبًٌذ ؿزا، . اًذ کَ داسای رسات عٌجبدٍ دس خشیبى آة ًیغتٌذ" خت آة خبلـ"ثشخی اص خت ُبی آة 

. العتیک ّ كْم اعتلبدٍ هی ؽًْذ

خت ُبی آة چَ چیضُبیی سا هیتْاًٌذ ثشػ دٌُذ، چَ چیضُبیی سا ًوی تْاًٌذ 

. خت ُبی آة هی تْاًٌذ ُش هبدٍ ای سا کَ ثَ فْست ّسهَ ای دسآیذ ّ دس هوبثل آًِب هشاس دادٍ ؽْد ثشػ دٌُذ

ثشای ایٌکَ خت  (ثَ خقْؿ آلْهیٌیْم، چشا کَ ًغجتب ًشم اعت ّ عشیؼب ثشػ هی خْسد )ػوْهی تشیي ایي هْاد، كلضات هی ثبؽٌذ

اص آًدبییکَ كلضات سایح .ُبی آة هیتْاًٌذ ؽکلِبی پیچیذٍ سا دس دهت ُبی ثبال ثب عشػت صیبد ّ فشكَ اهتقبدی خْة، ثشػ دٌُذ

تشیي هْادی ُغتٌذ کَ تْعو کبسگبٍ ُبی تشاؽکبسی، ثشؽکبسی هی ؽًْذ، خت ُبی آة ُن ثشای ثشػ ثغیبسی اص كلضات هتوبیل 

. ؽذٍ اًذ

ختِبی آة ثَ هْس هؼوْل عٌگ ّ ؽیؾَ سا ُن ثشػ هی دٌُذ،ایي اص آى خِت اعت کَ خت ُبی آة هیتْاًٌذ هْاسٍ ُبی پیچیذٍ 

ایي هْاد ثشای ٌُشهٌذاًی کَ هیخْاٌُذ ثب ایي . ای کَ ثب ؽیٍْ ُبی هشعْم تشاؽکبسی هبثل دعت یبكتي ًیغتٌذ سا ًتیدَ دٌُذ

هْاد ّ خت ُبی آة کبس کٌٌذ داسای هسجْثیت هی ثبؽذ چشا کَ ُش چَ آًِب ثَ سّیب ّ تقْس خْیؼ اًگبسًذ هیتْاًٌذ تْعو ایي 

. دعتگبٍ خلن کٌٌذ

الوبط ُب دس هوبثل ثشػ . اص هؼذّد هْادی کَ خت ُبی آة هبثلیت ثشػ آًِب سا ًذاسًذ هیتْاى ثَ الوبط ّ ؽیؾَ آثذیذٍ اؽبسٍ کشد

ؽیؾَ آثذیذٍ . (ّ هوکي اعت اًذک هْاد ثغیبس عخت دیگش ُن کَ ثشػ دادٍ ًؾًْذ، هْخْد ثبؽذ)ثغیبس عخت ُغتٌذ
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ؽیؾَ آثذیذٍ ثَ هْسی هشازی ؽذٍ اعت کَ دس صهبى گغیختگی خشد  )ٌُگبهی کَ ثب خت آة ثشػ دادٍ ؽْد خشد هی ؽْد

. (ؽْد ّ ثَ ُویي دلیل اعت کَ ػوْهب دس ؽیؾَ خلْی اتْهجیل ثَ کبس ثشدٍ هی ؽْد

. اًذک هْاد عشاهیکی پیؾشكتَ دس هوبثل ثشػ عختی ثغیبس ثبالیی داسًذ کَ ثشػ ثب خت آة ثشای آًِب هوشّى ثَ فشكَ ًیغت

ًوی تْاًٌذ تْعو خت آة ثشػ  (الیَ ُبیی اص هْاد هختلق کَ ثَ زبلت عبًذّیچ سّی ُن هشاس گشكتَ اًذ)ثشخی اص هْاد کبهپْصیتی 

ثغیبسی اص هْاد کبهپْصیتی ثَ خْثی ثشػ . هی کٌذ" ّسهَ سّهَ"دادٍ ؽًْذ چشا کَ آة ًوی تْاًذ ثیي الیَ ُب ًلْر کشدٍ ّ هبدٍ سا 

. هی خْسًذ، ثِشزبل كًٌْی ثشای ثشػ کبهپْصیت ُبی الیَ ای ُن هْخْد اعت

 

ُسیٌَ آًِا چَ هقذار است 

خت ُبی آة ثَ هْس هؼوْل ثَ فْست عیغتن ُبی کبهل ػشمَ هیگشدًذ، ؽبهل یک پوپ آة كؾبس ثبال، یک عیغتن ثشای 

هیوت آًِب دس ثبصٍ ثیي . هْهؼیت دُی دهین ًبصل خت آة، یک هخضى ثشای خوغ آّسی آة خبسج ؽذٍ ّ یک تـزیَ هْاد عبیٌذٍ

.  دالس هی ثبؽذ150000 دالس هی ثبؽذ کَ یک عیغتن خت آة هتْعو هیبًگیي داسای هیوت 300000 دالس تب 50000

هیوت ُب ثشای یک عیغتن ثَ خقْؿ یب ثغیبس ثضسگ ثشػ خت آة اص ایي هجبلؾ ُن، هی تْاًذ ثَ فْست هبثل هالزظَ ای ثبالتش 

. سّد

ؽوب آًِب سا دس کبسگبٍ ُبی تشاؽکبسی ّ فٌؼتی دس . عیغتن ُبی خت آة دس زبل زبمش اثضاسی ثشای کبسگبٍ ُبی خبًگی ًیغتٌذ

کَ )اص خولَ ػْاهل دیگش، ًیبصهٌذ ثْدى ثَ یک ثشم فٌؼتی ثشای ساٍ اًذاصی پوپ ُب هی ثبؽذ. زبل اعتلبدٍ، پیذا خْاُیذ کشد

. ( آهپش هی ثبؽٌذ250 ثشخی اص پوپ ُب ثشای ؽشّع اّلیَ خْد ًیبصهٌذ ; آهپش اص ؽجکَ ثکؾذ50هیتْاًذ ثیؾتش اص 

کبسگبٍ ُبی . ثشای هٌلؼت دس کبس ثب ختِبی آة سّیکشد اهتقبدی تش آًغت کَ ثب ثشای تْلیذ هطؼبت ثب یک کبسگبٍ هؾـْل،کبس کٌین

. هؾـْلَ هی تْاًٌذ هشذ ُبی کبهپیْتشی  کَ ؽوب خلن کشدٍ ایذ سا ثشای عبخت دهین هطؼبتی کَ ؽوب هی خْاُیذ، هجْل کٌٌذ

 

 

اصْل تٌیادیي جت ُای آب 

آًِب اص . خت ُبی آة عشیغ، اًؼطبف پزیش ّ داسای دهت هؼوْل ُغتٌذ ّ دس عبلِبی اخیش ثشای اعتلبدٍ، عبدٍ ّ آعبى گؾتَ اًذ

ػجْس دادٍ ؽذٍ اعت ثشای توشکض هوذاس  (ًبم داسد" خْاُشی"یب " سّصًَ"هؼوْال  )داًؼ كٌی آة كؾبس ثبال کَ اص یک عْساش کْچک 

هسذّدیت سّصًَ ثغیبس کْچک عجت ثَ ّخْد آهذى یک كؾبس ثبال ّ یک ثبسیکَ . صیبدی اًشژی دس یک هٌطوَ کْچک اعتلبدٍ هی کٌٌذ

. ثبال هی ؽْد، ثیؾتش ؽجیَ صهبًی اعت کَ ؽوب اًگؾت خْد سا ثش اًتِبی ؽلٌگ آثیبسی هشاس دُیذ-عشػت

خت ُبی آة خبلـ اص ثبسیکَ آة کَ اص سّصًَ خبسج هیگشدد اعتلبدٍ هی کٌٌذ تب هْاد ًشهی سا ُوبًٌذ پبسچَ ُب، تختَ ُبی ؽکالت، 

.  ًبصک ّ ًشم، اهب ثشای ثشػ هْاد عخت کبسگش ًیغتٌذ ّ چْة ُبی

 

خبلـ -هشازی ػوْهی ثشای یک ًبصل خت آة

کَ ثَ . هی ثبؽذ( ثبس 6200 تبPSI ()1300) پًْذ ثش ایٌح هشثغ 60000  تب20000خبلـ، تست كؾبس -آة ّسّدی ثشای یک خت آة

 0.4 تب  0.18 )"0.020 ّ "0.007عش كؾشدٍ هی ؽْد، کَ ػوْهب داسای هطشی ثیي " خْاُشی"عوت یک عْساش کْچک دس 
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ثَ ُویي ػلت ثشخی اص  )ایي یک عشػت ثغیبس ثبال سا ثَ ّخْد هی آّسد،  کَ یک ثبسیکَ ثغیبس ًبصکی اص آة.هی ثبؽذ (هیلیوتش

 (.km/hr 960 یب  mph 600 زذّد)دس زشکت، ثب عشػتی ًضدیک فْت هی ثبؽذ (یبد هی کٌٌذ" لیضس آة"ثَ ػٌْاى " خت آة"اكشاد اص 

سا تشک هی  (Jewel)" خْاُشی"صهبًی کَ خشیبى ثبسیک آة . خبلـ ؽشّع ثَ کبس هی ًوبیذ-یک خت عبیٌذٍ ُن ُوبًٌذ یک خت آة

خبسج هیگشدد یک خال ثَ خْد آّسدٍ کَ " خْاُشی"ثبال کَ اص -آة عشػت. کٌذ هْاد عبیٌذٍ ثَ خشیبى امبكَ ؽذٍ ّ هخلْه هیگشدًذ

، هخلْه هی (Mixing Tube)عجت کؾیذى هْاد عبیٌذٍ اص لْلَ ّسّدی ایي هْاد گؾتَ، کَ دس ًِبیت ثب آة دس هدشای هخلْه ؽذى

. ثبسیکَ آة رسات هْاد عبیٌذٍ سا ؽتبة هی دُذ تب عشػت کبكی ثشای ثشػ هْاد عخت تش داؽتَ ثبؽٌذ. گشدد

 

تقْیشی اص ًبصل هؾبثَ اهب ثذّى زلبظ دس زبل ثشػ چٌذ : تقْیش عوت ساعت. ًوبیی اص یک ًبصل خت عبیٌذٍ: تقْیش عوت چپ

. هطؼَ

کَ ُوبى )ًیشّی آة ّ هْاد عبیٌذٍ، عجت عبییذى هْاد ؽذٍ، زتی اگش خت عبکي ثبؽذ. هذست ثشػ خت عبیٌذٍ دّ ثشاثش اعت

هذست ثشػ ٌُگبهی کَ خشیبى خت عبیٌذٍ اص ػشك هبدٍ ػجْس کٌذ ثغیبس اكضایؼ . (چگًَْ ثشػ خْسدى هْاد دس آؿبص ػولیبت اعت

پیذا هی کٌذ ّ عشػت خبثَ خبیی ایذٍ آل ثَ ػْاهل هختللی ّاثغتَ اعت اص خولَ هبدٍ، هْاسٍ هطؼَ، كؾبس آة ّ ًْع هْاد 

. کٌتشل کشدى عشػت ًبصل خت عبیٌذٍ ثشای یک هبؽیي کبسی ثبفشكَ ّ کبسآهذ ثغیبس تؼییي کٌٌذٍ هی ثبؽذ.عبیٌذٍ

 

. یک ًبصل خت آة عبدٍ دس عوت چپ یک ًبصل خت عبیٌذٍ: تقْیش چپ

. ؽلٌگ علیذ سًگ دس کٌبس ًبصل هْاد عبیٌذٍ سا ثَ ًبصل هی سعبًذ. یک ًبصل خت عبیٌذٍ عْاس ثش سّی دعتگبٍ: تقْیش ساعت

 تراًگیختَ ضذى ًازل جت آب در ُْا 

.  اعت ثخبس هذست ػجْس هیکٌذ30ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ اص ایي خشیبى ثبسیک آة زذّد 
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هسایای هاضیي کاری تا جت آب 

"-اگش ؽوب ثَ یک هبؽیي ازتیبج داؽتَ ثبؽیذ ّ آى سا ًخشیذ، عشاًدبم هی كِویذ کَ ثِبی آى سا پشداخت کشدٍ ایذ اهب آى سا ًذاسیذ"

. ٌُشی كْسد

دس زویوت تؼذادی دلیل اعت کَ .  هیالدی هْخْد اعت 90یک دلیل ثشای سؽذ هسجْثیت خت ُبی آة دس ًضد هشدم اص اّاعو دَُ 

. دس صیش لیغت ؽذٍ اًذ، اهب ثیؾتش اص ُوَ،ثَ ، ُوَ کبسٍ ثْدى یب تطجین پزیشی آى ثش هی گشدد

ؽوب هبدس ثَ ثشػ گًَْ ُبی هختللی اص هْاد ثَ هْس کبسآهذ ّ هوشّى ثَ . یک خت آة یک هبؽیي اثضاس تطجین پزیش ّ هٌؼطق اعت

. فشكَ ُغتیذ ّ هی تْاًیذ گًَْ ُبی هختللی اص هطؼبت سا خلن کٌیذ

 

هبؽیي کبسی ُش هطؼَ دّ ثؼذی تْعو یک اثضاس 

ترش ّاقعی ُر هادٍ ای 

. ثَ خبهش ایٌکَ خت ُبی آة ثب اعتلبدٍ اص آة ّ هْاد عبیٌذٍ ثشػ هی دٌُذ، هی تْاًٌذ ثب گًَْ ُبی  هختللی اص هْاد کبس کٌٌذ

: ایي هْاد ؽبهل

  هظ،ثشًح،آلْهیٌیْم

  ٍكْالد پیؼ عخت ؽذ

  كْالد ًشم

  هْاد ًب هتؼبسف ُوبًٌذtitanium ،Inconel ّ Hastalloy 

  304كْالد صد صًگ 

  هْاد تشد ُوبًٌذ ؽیؾَ، عشاهیک، کْاستض ّ عٌگ

  هْاد لویٌیت

  هْاد هبثل اؽتؼبل

ثشای ایٌکَ ؽیؾَ آثذیذ تست تٌؼ اعت . یکی اص اًذک هْادی کَ ًوی تْاى تْعو خت آة ثشػ دادٍ ؽًْذ ؽیؾَ آثذیذٍ اعت

. ُوبًطْس کَ هشازی ؽذٍ اعت-ّ ثَ هسل ایٌکَ ؽشّع ثَ ثشػ کٌیذ ثَ تکَ ُبی سیضی ؽکغتَ خْاُذ ؽذ
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 ایٌچ هبؽیي کبسی ؽذٍ اعت ّ هٌجتکبسی ثش سّی عٌگ هشهش 1تقْیش ثبال یک اژدُب اعت کَ اص یک ؽیؾَ مذ گلْلَ ثَ مخبهت 

. ّ گشاًیت

ًصة سریع ّ ترًاهَ ریسی 

اگشچَ )کٌذ گیشد ّ ًْک ثشًذٍ ثش سّی آى زشکت هی دس هبؽیي کبسی خت آة، یک هغوت هغطر اص هبدٍ ثش سّی یک هیض هشاس هی

ایي عبدگی ثَ ایي هؼٌبعت کَ هیتْاى ثَ عشػت ّ .(دس ثشخی اص عیغتن ُبی ثَ خقْؿ هبدٍ دس هوبثل ًْک ثبثت زشکت هیکٌذ

توبهی هْاد اص یک ًْک ثشًذٍ هؾتشک . عبدگی ُش چَ توبم تش هطؼَ کبس سا تؼْیل ًوْد ّ ًیبصی ُن ثَ تؼْیل اثضاس ثشػ ًیغت

. اعتلبدٍ هی کٌٌذ دس ًتیدَ ًیبصی ثَ ثشًبهَ ُبی تؼْیل اثضاس ثشػ یب کٌتشل کشدى دعتی چٌذیي اثضاس ثشػ ًیغت

دس اؿلت هْاسد .تـییش هکبى ًْک ثشًذٍ، تْعو یک کبهپیْتش کٌتشل هی گشدد، کَ ثغیبس ػولیبت کٌتشل خت آة سا عبدٍ ًوْدٍ اعت

سا " push print"ّهتی ؽوب دعتْس .  ثشای ثَ سعن یک هطؼَ هی ثبؽذCADیک هطؼَ ثَ هؼٌی اعتلبدٍ اص ثشًبهَ " ثشًبهَ سیضی"

ایي هْكویت ُوچٌیي ایي سا هی سعبًذ کَ هؾتشیبى هی تْاًٌذ سعن . فبدس کٌیذ، هطؼَ تْعو دعتگبٍ خت آة عبختَ هی ؽْد

. ُبیی سا کَ خْد ثَ تقْیش کؾیذٍ اًذ ثشای یک دعتگبٍ خت آة، ثشای خلن تشعیوبتؾبى ثیبّسًذ

چفت ّ تست کوتر ترای تیطتر قطعات 

ُوچٌیي . ثشػ هطؼبت ثبػث كؾبسُبی خبًجی ثَ آى هطؼَ ًوی گشدد—دس دعتگبٍ خت آة ًیشُّبی خبًجی کوتشی ّخْد داسد

ػوْهب، ثضسگتشیي ًیشُّب اص عوت آة داخل هخضى .ًیشُّبی اػوبلی ثَ عوت پبییي ُن کْچک هی ثبؽٌذ، دس هسذّدٍ چٌذ پًْذ

. هی ثبؽذ کَ دس عوت هخبلق هطؼَ کبس ثَ ػوت كؾبس دادٍ هی ؽْد

هوکي اعت هطؼبت سیض ًیبصهٌذ . ػوْهب هیذ داس کشدى هبُیتی اص عٌگیي کشدى هطؼبت تْعو هشاس دادى ّصًَ ُبیی ثش سّی آى اعت

. صائذٍ ُبیی ثشای خلْگیشی اص اكتبدى دس هخضى داؽتَ ثبؽٌذ

. ُغتیذ (0.25mm )"0.01ًیشُّبی خبًجی کْچک ثذیي هؼٌی ُغتٌذ کَ ؽوب هبدس ثَ هبؽیي کبسی هطؼَ ای ثب مخبهت خذاسٍ 

ُوچٌیي ًیشُّبی خبًجی کْچک ثَ ؽوب اخبصٍ ًضدیک . ایي یکی اص كبکتْسُبیی اعت کَ هیذ داس کشدى سا ثغیبس آعبى ًوْدٍ اعت

. ثْدى هبلت ُبی هطؼبت ثش سّی هْاد سا هی دُذ، کَ ثبػث اعتلبدٍ ثیؾیٌَ اص هبدٍ هی گشدد

اغلة ُیچ گرهایی تر رّی قطعَ تْلیذ ًوی گردد 

توشیجب خْد . ُش گشهبی کْچکی کَ تْعو خت آة تْلیذ گشدد ثَ ّعیلَ آة خزة گشدیذٍ ّ ثَ هخضى خوغ کٌٌذٍ ُذایت هی ؽْد

دس ٌُگبم عْساش کبسی كْالد مخین . هْاد ُن ُیچ تـییشی دس دسخَ زشاست دس هذت صهبى هبؽیي کبسی هتسول ًوی ؽًْذ

2"(5cm) ٍثبال سّد، اهب دس هشف دیگش، هبؽیي کبسی  ( دسخَ عبًتیگشاد 50)دسخَ كبسًِبیت 120، دسخَ زشاست هوکي اعت ثَ اًذاص

. دس دهبی اتلبم اًدبم هی گشدد

 ثذیي هؼٌی اعت کَ ؽوب هی HAZكوذاى . دس هبدٍ هْخْد ًیغت (Heat Affected Zone-HAZ)ًتیدتب ُیچ ًوطَ زشاست دیذٍ ای

ؽوب . تْاًیذ ثذّى عخت کبسی هطؼَ، تْلیذ ثخبس ُبی عوی،هزاة ؽذى هدذد هبدٍ ّ تبة ثشداؽتي، آى سا هبؽیي کبسی ًوبییذ

. ُوچٌیي هبدس ثَ هبؽیي کبسی هطؼبتی ُغتیذ کَ هجال ػولیبت زشاستی ؽذٍ اًذ

 تْدى از تٌص ُای هکاًیکی  عاری

. هبؽیي کبسی خت آة ُیچ تٌؼ هکبًیکی ثَ هطؼَ کبس اػوبل ًوی کٌذ
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هاضیي کاری هْاد ضخین 

اهشی هؼوْلی اعت، دسفْستی کَ اؿلت عکَ ُب ؽبیذ دس  (2.5cm)"4ثشای خت آة هبؽیي کبسی هطؼبتی ثب مخبهت ثیؾتش اص

یک . ُش چَ هطؼَ مخین تش ثبؽذ هذت صهبى ثیؾتشی ثشای ثشػ هی گیشد. عبختَ هی ؽًْذ (2.5cm)"1مخبهت ُبیی کوتش اص 

ثشخی اص . هطؼَ اص یک خٌظ اهب ثب مخبهت دّ ثشاثش، هذت صهبى ثیؾتش اص دّ ثشاثش سا ًغجت ثَ اّلی ثشای ثشػ خْسدى ًیبص داسد

داسد، هی عبصًذ،اهب هتسول صهبى ( 25cm  تب12.5cm)"10 تب "5کوپبًی ُب ، هطؼبت تلْساًظ پبییي ؿیش كلضی سا کَ مخبهتی ثیي 

ػوْهب، اؿلت خت ُبی آة اص كلضی عبختَ ؽذٍ اًذ کَ . صیبدی اعت ّ هؾشّه ثَ یک ػولیبت ثب كشفت ّ هْهؼیت هٌبعت اعت

. داسًذ (5cm)"2مخبهتی ثشاثش یب کوتش اص 

 

 

. عبختَ ؽذٍ اعت (5cm )"2 ثب مخبهت 304تقْیش هشّثو ثَ هطؼَ ای اعت کَ اص یک كْالد صد صًگ 

آیا تسیار ایوي ُستٌذ 

ُش . ثذیِی اعت کَ ؽوب ُیچ ػنْی اص ثذى سا دس هوبثل ًْک ثشػ دعتگبٍ خت آة ثَ ٌُگبهی کَ سّؽي اعت، هشاس ًوی دُیذ

گزؽتَ اص ایي، ثَ ُش زبل، خت !.  سا ثشػ دُذ، کبس کوتشی ثشای ثشػ گْؽت ّ اعتخْاى اًدبم هی دُذ"2چیضی کَ ثتْاًذ كْالد 

. یک ًؾت دس عیغتن كؾبس ثبالی آة عشیؼب هٌدش ثَ اكتبدگی كؾبس ثَ عطْذ ایوي، خْاُذ ؽذ. ُبی آة ثغیبس ایوي ُغتٌذ

یکی اص خطشُبی . آة ثَ خْدی خْد ثی خطش ّ ؿیش هبثل اؽتؼبل اعت ّعٌگ ُبی سیض عبیٌذٍ ُن خٌثی ّ ؿیش عوی ُغتٌذ

. ثضسگ ثشیذگی ُبیی اعت کَ تْعو لجَ ُبی تیض هطؼبت کَ ثب خت آة ثشػ خْسدٍ اًذ، هٌدش خْاٌُذ ؽذ

 

 

سیستن ُای اهرّزی یادگیری سادٍ ای دارًذ 

کٌتشل کشدى ًْک خت آة پچیذٍ اعت ّ ًیبصهٌذ هسغبثبت دهین ثشای ثذعت آّسدى عشػت زشکتی هٌبعت، کَ ثِتشیي ًتیدَ سا 

ایي ثَ ایي هؼٌی اعت کَ عیغتن ًیبصهٌذ کٌتشل تْعو کبهپیْتش اعت، کَ عجت استجبه  عبدٍ ّ خزاة ثب کبسثش .هی دُذ، ُغتٌذ

 دیگش ثَ ًسْی هشازی ؽذٍ اًذ کَ ثَ عشػت آهْختَ CADعیغتن ُبی اهشّصی ُوبًٌذ عیغتن ُبی کبهپیْتشی ؽذٍ . هیگشدد

. هی ؽًْذ

دّستار هحیط 
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هْاد صائذ ّرسات عبیٌذٍ ای کَ اص کبس ثب دعتگبٍ ثَ دعت آهذٍ هٌبعت دكي کشدى دس صهیي ُغتٌذ ثَ ؽشهی کَ هْاد هبؽیي 

. عٌگ ُبی سیض عٌجبدٍ خٌثی ّ ثی اثش ثْدٍ ّ هیتْاى اص صثبلَ ُبی دیگش تلکیک ؽْد. کبسی ؽذٍ صیبى آّس ًجبؽٌذ

اگش ؽوب هوذاس صیبدی عشة یب هْاد صیبى آّس دیگش سا هبؽیي کبسی کٌیذ، ؽوب ٌُْص ُن ًیبصهٌذ تلکیک دّس سیض خْد ثَ فْست هٌبعت 

ایي ًؾبًَ صیغت . ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ ثَ ُش زبل اًذک هوذاسی كلض دس كشآیٌذ ثشػ ثشداؽتَ هی ؽْد. ّ ثبصیبكت آة ُغتیذ

. هسیطی سا ًغجتب کبُؼ هی دُذ ،زبل اگش ایي هْاد هبؽیي کبسی صیبى ثبس ُن ثبؽٌذ

دس ثشخی هکبى ُب، هوکي اعت پبکغبصی آة هجل اص كشعتبدى ثَ . دس اؿلت هکبى ُب، آة امبكی ثَ عوت كبمالة ساًذٍ هی ؽْد

. دس اًذک هکبى ُبیی ُن ثبیغتی آة دس یک عیغتن ثغتَ ثبصیبكت ؽْد. كبمالة مشّسی ثبؽذ

پوپِبی ػولگش هوذاس هبثل تْخِی اص الکتشیغیتَ سا اعتلبدٍ هی کٌٌذ، ثب تْخَ ثَ ایي ، هوذاسی ُضیٌَ ّ هجؼبت هسیو صیغتی 

. امبكی ُن ّخْد خْاُذ داؽت

ُیچ سْراخ اّلیَ ای الزم ًیست 

اًذک پیًْذُبی مؼیق کبهپْصیت . عْساش ُبی اّلیَ تٌِب ثشای هْادی الصم اعت کَ ًلْر ثَ آًِب ثغیبس عخت یب ؿیش هوکي اعت

. عْساش کبسی یب سّػ ُبی خبؿ دیگش اعتلبدٍ هیگشدد-دس ایي هْاسد پیؼ. ُبی الیَ ای هی تْاًٌذ خض ایي دعتَ هشاس گیشًذ

ترش تاریک تٌِا هقذار کوی از هْاد را تر هی دارد 

داسد، ایي ثذیي هؼٌبعت کَ  (0.5mm )"0.02هوذاس هبدٍ ای کَ تْعو خشیبى خت آة ثشداؽتَ هی ؽْدهؼوْال پٌِبیی ًضدیک 

ُوبًٌذ )یب هْاد خطشًبکی (ُوبًٌذ تیتبًیْم)ٌُگبهی کَ ؽوب ثب هْاد گشاى هیوتی.هوذاس هبدٍ ثغیبس کوی ثشداؽتَ خْاُذ ؽذ

ُوچٌیي ایي هضیت عجت ثذعت آّسدى هطؼبت ثیؾتش اص یک ّسهَ . کبس هی کٌیذ، ایي هغئلَ هضیت هِوی ثَ ؽوبس هی آیذ (عشة

. هبدٍ خبم، هی گشدد

ّهتی ؽوب هْاد گشاى هیوتی ُوبًٌذ تیتبًیْم سا ثشؽکبسی یب عخت کبسی هی ًوبییذ هشامَ ُبی ؽوب ٌُْص ُن هبثل اعتلبدٍ 

. ُغتٌذ،ثَ خبهش ایٌکَ ؽوب ثَ خبی داؽتي تشاؽَ ُبی سیض هطؼبت ثضسگی اص هبدٍ سا دس پیؼ سّ داسیذ

هسایای جت ُای آب در هقایسَ تا لیسرُا 

اؽؼَ . ثشؽکبسی لیضس ثب اعتلبدٍ اص اؽؼَ لیضسی اعت کَ ثش سّی هبدٍ هتوشکض ؽذٍ تب  هبدٍ سا رّة کٌذ، ثغْصاًذ، یب تجخیش کٌذ

ثبسیکَ لیضس هیتْاًذ ثبثت ثبؽذ ّ هبدٍ دس هوبثل آى زشکت . یب یک لیضس زبلت خبهذ ثبؽذ (co2ُوبًٌذ )لیشص هی تْاًذ یک اؽؼَ گبصی 

ٌُگبهیکَ لیضس عشاعش هبدٍ زشکت هی کٌذ، ُوچٌبًکَ كبفلَ اص ًْک اًتؾبس لیضس . کٌذ یب اؽؼَ لیضس خْد ثش سّی هبدٍ خبثدب گشدد

لیضس ُب هضایبیی ًغجت ثَ سّػ ُبی سایح هبؽیي کبسی داسًذ یکی ایٌکَ ثب هبدٍ . تـییش کٌذ ًیبصهٌذ اپتیک ُبی امبكی ُغتین

.  دس آًِب ًغجتب کوتش اعتHAZّ ُوچٌیي هوذاس  (خلْگیشی اص الْدٍ کشدى هبدٍ)ُشگض توبعی ًذاسًذ

 

هسایای جت ُای آب 

اص ثغیبسی خِبت، ثَ ُش زبل، دّ دعتگبٍ هکول ُن ُغتٌذ ّ دس اکثش کبسگبٍ ُبی .خت ُبی آة چٌذیي هضیت ثش لیضس ُب داسًذ

. تشاؽکبسی اص ُش دّی آًِب هْخْد اعت

 ثب هْاد ثیؾتشی هی تْاًذ کبس کٌذ 
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خت .خت ُبی آة هبدس ثَ هبؽیي کبسی هْاد ثبصتبثٌذٍ ُغتٌذ دس فْستی کَ لیضسُب هبدس ًیغتٌذ، ُوبًٌذ هظ ّ آلْهیٌیْم

ُوچٌیي هْادی سا کَ ًغجت . ُبی آة هبدس ثَ ثشػ هسذّدٍ ی ثضسگی اص هْاد ُغتٌذ ّ ًیبصی ُن ثَ تـییش ًقت ًذاسًذ

. ثَ زشاست زغبط ُغتٌذ، هی تْاى ثب خت ُبی آة ثشػ داد

 ٍثذّى ُیچ ًبزیَ زشاست دیذHAZ –  

 یب اػْخبج گشهبیی کَ هیتْاًذ ثب اؽؼَ لیضس ثَ HAZُیچ ًبزیَ زشاست دیذٍ ای  .ثشػ خت آة هطؼَ ؽوب سا گشم ًوی کٌذ

. خت ُبی آة خْاؿ هبدٍ سا تـییش ًوی دٌُذ. ّخْد آیذ، هْخْد ًیغت

 خت ُبی آة عبصگبستش ثب هجیؼت ُغتٌذ 

عٌگ لؼل یک . ثَ ػٌْاى هْاد عبیٌذٍ اعتلبدٍ هی ًوبیٌذ (عٌگ عٌجبدٍ سیض) garnet- خت ُبی عبیٌذٍ اص عٌگ لؼل

تٌِب هغئلَ ای کَ ثشای خت ُبی آة ّخْد داسد صهبًی اعت .هبدٍ هؼذًی ؿیش ّاکٌؾی اعت کَ صیغتی خٌثی داسد

سا ثشػ دُیذ،عپظ هطؼبت سیض هبدٍ عبییذٍ ؽذٍ ثب عٌگ لؼل هخلْه  (ُوبًٌذ عشة)کَ ؽوب یک هبدٍ صیبى ثبس ثبلوٍْ 

. هی ؽْد

 خت ُبی آة ایوي تشًذ 

كبفلَ ثیي ًبصل خت آة . گبصُبی هِلکی ُوبًٌذ تجخیش كلضات ّخْد ًذاسد ّ ُیچ ازتوبل خطشی ثشای آتؼ عْصی ًیغت

. ّ هطؼَ کبس ثغیبس کْچک اعت، گشچَ ٌُگبهی کَ ًبصل خت آة ثبال ثبؽذ ًیبصهٌذ ازتیبه اعت

 یکٌْاختی هبدٍ اُویت ًذاسد 

ثَ خقْؿ ٌُگبم ثشػ کبسی اص سّی عطسی ًبفبف، . ثشای لیضس هی ثبیغت هْاد ًغجتب  هغطر ّ یکٌْاخت ثبؽٌذ

یک خت آة ثیؾتش هذست ثشػ خْد سا ثَ ٌُگبم ػجْس اص . اؽؼَ لیضس توشکض ّ هذست ثشػ خْدػ سا اص دعت هی دُذ

اگش چَ اهکبى داسد کَ هبدٍ، خشیبى ثشػ سا هٌسشف کٌذ کَ ایي ػوْهب ًتیدَ ای هبثل . عطْذ ًبفبف، زلع هی کٌذ

. اؿوبك اعت

 هیوت کوتش تدِیضات افلی 

ثب ُضیٌَ یک دعتگبٍ لیضس ؽوب . هیوت یک دعتگبٍ خت آة ػوْهب ثَ هشاتت کوتش اص یک دعتگبٍ هؾبثَ، ثب لیضس اعت

. هبدسیذ چٌذیي هشکض هبؽیي کبسی خت آة سا خشیذ ًوبییذ

 تلْساًظ ثِتش دس هطؼبت مخین تش 

ثشای هطؼبت ًبصک تش ُشدّی خت آة ّ . ػشمَ هی کٌذ (12mm)"0.5خت آة تلْساًظ ثِتشی سا ثشای هطؼبت مخیوتش اص 

. لیضس تلْساًظ ُبی ًظیشی سا ػشمَ هی کٌٌذ

 خت آة هْد مخین تشی سا ثشػ هی دُذ 

 "2خت ُبی آة ثَ سازتی ثب كْالد. ُش مخبهتی کَ ثتْاًیذ ثشػ دُیذ تبثؼی اص صهبًی اعت کَ هبیل ثَ اًتظبس ُغتیذ

(5cm)  ّ3" (7.6cm) 10اهب ثشخی اص اكشاد خت ُبی آة سا ثشای مخبهت ُبیی ثیؾتش اص . کبس هی کٌٌذ"(25cm)  دس كْالد

ثَ ًظش هی سعذ لیضس داسای زذاکثش مخبهت .دؽْاس اعت (5cm )"2ُن اعتلبدٍ کشدٍ اًذ، زلع دهت دس هْاد مخین تش اص

. هی ثبؽذ (19mm)"0.75تب  (12mm)"0.5ثشؽی کبساهذ اص 

 ٍتؼویش ّ ًگِذاسی عبد 

. تؼویش ّ ًگِذاسی یک دعتگبٍ خت آة ًغجت ثَ لیضس عبدٍ تش هی ثبؽذ

 ػولکشد عبدٍ تش 

. خت ُبی آة تْعو کبهپیْتش کٌتشل هی گشدًذ، ثٌبثشایي ًیبصی ًیغت کَ اپشاتْس صیبد هبُش ّ تؼلین دیذٍ ثبؽذ

 یبلِبی پشداخت ؽذٍ ثِتش 

هطؼَ کبسُبیی کَ ثب خت آة ثشػ دادٍ ؽًْذ داسای عطسی فبف ّ فیول ثْدٍ ایي ُن ثَ خبهش سّػ عبیؾی هبدٍ 

هْادی کَ تْعو لیضس ثشػ دادٍ ؽًْذ هتوبیل ثَ عطْزی . اعت، کَ کغت یک خْػ کیلیت ثبال سا عبدٍ تش هی کٌذ

. صثش تش ّ كلظ كلظ ُغتٌذ، کَ اهکبى داسد ًیبصهٌذ ػولیبت هبؽیي کبسی امبكی ثشای تویضکبی ثبؽٌذ

 EDMهسایای جت ُای آب در هقایسَ تا 

EDMهخلق  Electrical Discharge Machining  (هبؽیي کبسی تْعو تخلیَ الکتشیکی)  اعت ّ ثشای هبؽیي کبسی هْاد سعبًب

یک هْط الکتشیکی ثَ عشػت ثیي الکتشّد ّ هبدٍ هطؼَ کبس تخلیَ .تْعو الکتشیغیتَ، ُوبًٌذ كْالد ّ تیتبًیْم، اعتلبدٍ هی ؽْد

هدوْػَ ایي هْط ُب عجت ثشداؽتي كلض ثْعیلَ رّة کشدى ّ تجخیش آى هیؾْد، دس افل عبیؼ كلض تْعو الکتشیغیتَ . هی ؽْد

 EDM. خشدٍ سیضٍ ُب ثَ هْس هذاّم تْعو گشدػ یک عیبل ًبسعبًب، ُوبًٌذ آة ؿیش یًْی یب ًلت علیذ، ؽغتَ هی ؽًْذ. اعت

. هبدس ثَ هبؽیي کبسی ؽکل ُبی پیچیذٍ دس هْاد عختی اعت کَ تْعو سّػ ُبی سایح دیگش ثَ عختی اًدبم هی پزیشًذ
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هسایای جت آب 

 

 عبختَ ؽْد، تْعو یک خت آة ثغیبس عشیؼتش تْلیذ هیگشدد EDMثب ایٌکَ هطؼَ كْم هی تْاًذ تْعو 

 EDMخت ُبی آة هیتْاًٌذ ُوبًٌذ هبؽیي ُبی كْم عشیغ . ، خت ُبی آة سا ُن خشیذاسی هی کٌٌذEDMثغیبسی اص کبسگبٍ ُبی 

 آًِب سا تْلیذ EDMایي ثذیي هؼٌی اعت کَ ثغیبسی اص هطؼبت دس یک گشٍّ هؾتشک کَ هبؽیي . ،ثب دهت کوتش، دس ًظش گشكتَ ؽًْذ

 .هی کٌذ هیتْاًٌذ تْعو دعتگبٍ خت عبیٌذٍ عشیؼتش ّ اسصاى تش تْلیذ گشدًذ، ثَ ؽشهی کَ تلْساًظ صیبدی ًذاؽتَ ثبؽٌذ

. یب ثِتش سا کغت کٌٌذ (0.075mm)"0.003-/+تکٌْلْژی خذیذ ایي اخبصٍ سّ ثَ خت ُبی عبیٌذٍ هی دُذ تب تلْساًغی ثویضاى 

یک كشص هیتْاًذ ایي ).هبؽیي کبسی خت عبیٌذٍ دس ایدبد عْساش ُبی اّلیَ ثشای خبعبصی عین ُب ثؼذ اص آى، ثغیبس هلیذ هی ثبؽذ

کبس سا اًدبم دُذ، اهب فشكب ثؼذ اص تؾخیـ هسل عْساش،تؼْیل هلن ثشای عْساش کبسی یک ساٌُوب، عپظ تؼْیل هدذد آى ثشای 

. (دسیل کشدى عْساش

 عشیؼتش 

.  ُب، کَ كلض سا ثَ آُغتگی ثش هی داسًذ، ُغتٌذEDMخت ُبی عبیٌذٍ ثغیبس عشیؼتش اص 

 ثبصٍ کبسی ثب هْاد ثیؾتش 

 ُب ًوی تْاًٌذ، ُوبًٌذ EDMخت ُبی آة هی تْاًٌذ هْاد ًبسعبًب سا هبؽیي کبسی کٌٌذ دس فْستی کَ 

توشیجب ُیچ هسذّدیتی ثشای هْادی کَ تْعو خت ُبی آة هبؽیي کبسی هی . ؽیؾَ،چْة، پالعتیک ّ عشاهیک

. گشدًذ ّخْد ًذاسد

 یکٌْاختی عطْذ هْاد اُویت ًذاسد 
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اگش چَ اهکبى داسد کَ هبدٍ .یک خت آة ثیؾتش هذست ثشػ خْد سا ثَ ٌُگبم ػجْس اص عطْذ ًبفبف، زلع هی کٌذ

ثشخی اص ًبُوْاسی ُبی هْاد عجت اتقبل ثَ .خشیبى ثشػ سا هٌسشف کٌذ کَ ایي ػوْهب ًتیدَ ای هبثل اؿوبك اعت

EDMؽذٍ کَ هذست ثشاًگیختگی سا کبُؼ هی دُذ  .

 خت ُبی آة خْد عْساش ًلْر خْد سا هی عبصًذ 

 ثشػ عیوی ، ًیبصهٌذ ایدبد یک عْساش اّلیَ دس هبدٍ ُغتٌذ کَ هی ثبیغت EDM ُب، ُوبًٌذ EDMثشخی اص اًْاع 

خت ُبی آة هبسد ثَ ؽکبف ّ ًلْر دس هبدٍ ُغتٌذ ّ ًیبص ثَ ُیچگًَْ . دس یک كشآیٌذ خذاگبًَ دیگش فْست پزیشد

. ثغت ّ هبؽیي کبسی امبكی ًذاسًذ

 تْعو خت ُبی آة ُیچ ًبزیَ زشاست دیذٍ ای ًذاسینHAZ –  

 یب اػْخبج گشهبیی کَ هوکي اص HAZُیچ ًبزیَ ی زشاست دیذٍ ای . ثشػ ثب خت آة هطؼَ ؽوب سا زشاست ًوی دُذ

. خت ُبی آة خقْفیبت هبدٍ سا تـییش ًوی دٌُذ.  ُب اتلبم ثیلتذ، ّخْد ًذاسدEDMدس 

 خت ُبی آة ساٍ اًذاصی کوتشی داسًذ 

اؿلت هیذ داس کشدى هطؼبت ثشای خت ُبی آة، عٌگیي کشدى هْاد تْعو هشاس دادى ّصًَ ُبیی ثش سّی آى اعت کَ 

هیْد هی ثبیغت چٌذ پًْذ ًیشّ سا تسول کٌٌذ ّ ًیبصی ثَ عبخت . عجت خبثَ خب ًؾذى آى دس هخضى آة هی گشدد

. دهین ّ ّهت گیش آًِب ًیغت

 عبخت هطؼبت ثضسگتش 

دس ساٍ . اًذاصٍ هطؼبتی کَ ثب خت ُبی آة تْلیذ هی گشدد تْعو اًذاصٍ هبدٍ خبهی کَ هْخْد اعت هسذّد هی گشدد

، اًذاصٍ X-Yهطبثن یک هیض ًقت . اًذاصی ُش خب کَ هبدٍ دس صیش خت آة هشاس گیشد، هطؼَ ًِبیی هیتْاًذ ثضسگ ثبؽذ

. هطؼبت هی تْاًذ ّاهؼب ثضسگ ثبؽذ

 

 
ایي اهکبى یک هیذگزاسی دهین سا كشاُن .  ثشػ عیوی دس هشکض یک  دعتگبٍ هبؽیي کبسی خت آةEDMهیذ گزاس یک 

ُوچٌیي ثَ خت آة اخبصٍ پیؼ هبؽیي کبسی ثشای آصاد عبصی تٌؼ ُب دس هبدٍ هی دُذ، ّ عپظ ثب اعتلبدٍ اص .هیکٌذ

.  ثشای اًدبم ػولیبت ثبًْیَ ّ ثشػ ًِبیی ثشای سعیذى ثَ تلْساًظ ًِبییEDMُوبى هیذ گزاسی دس یک دعتگبٍ 

 

 
 ثَ تیـَ ثغیبس سیضػ تْخَ کٌیذ-پٌیش هبچ کٌی کَ تْعو یک دعتگبٍ خت آة تْلیذ گشدیذٍ
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هسیت ُای جت ُای آب در هقایسَ تا پالسوا 

ایي . دس ثشػ پالعوب، یک خشیبًی اص گبص دس عشػت ثبال ٌُگبهی کَ یک هْط الکتشیکی اص هیبى آى ػجْس کٌذ، دهیذٍ هی ؽْد

، )دسخَ عبًتیگشاد15000) دسخَ كبسًِبیت27000گبص ثب دهبیی ًضدیک . عجت  ایدبد پالعوبی ثغیبس گشم دس ثشخی اص گبصُب هی گشدد

گبص عشػت زشکت ثبالیی، ثَ اًذاصٍ کبكی داسد کَ كلض رّة ؽذٍ سا اص .آًگبٍ كلض یب اخغبهی کَ دس توبط ثب آى ُغتٌذ سا رّة کشدٍ

.  هٌطوَ ثشػ ثَ دّس دهیذٍ کٌذ

 

 

 هسایای جت ُای آب

یکی اص ّامر تشیي ثشتشی ُبی خت ُبی آة کَ دس هوبیغَ ثب ثشػ پالعوب هطشذ هی ؽْد، ایي اعت کَ خت ُبی آة دس دهبی 

سّد، اهب ثشػ ػوْهب دس دهبی اتبم  F(50° C) °120دس هْل عْساش کبسی، دهبی هبدٍ هوکي اعت كشاتش اص . پبییي تشی کبس هی کٌٌذ

کوک ؽبیبًی ثَ  (صیش هطؼَ دس زبل ثشػ-هخضى ثضسگی هولْ اص آثِبی پظ هبًذ )ّخْد هخضى خوغ کٌٌذٍ آة . اًدبم هی پزیشد

دس هبدٍ ثَ ٌُگبم ثشػ تْعو خت آة، هی  (HAZ)ایي دهبی پبییي زبکی اص ًجْد هٌطوَ زشاست دیذٍ ای. هؼتذل کشدى دهب هی کٌذ

. ثبؽذ

یب آًِبیی کَ تْعو رّة  (ُوبًٌذ عٌگ گشاًیت)خت ُبی آة ُوچٌیي هبدس ثَ ثشػ هْادی ُغتٌذ کَ ثَ آعبًی رّة ًوی گشدًذ

. خت ُبی آة ُوچٌیي ًغجت ثَ ثشػ پالعوب دهین تشًذ.(ثغیبسی اص کبهپْصیت ُبی الیَ ای)ؽذى هٌِذم هی گشدًذ

ؽؼلَ پالعوب هیتْاًذ كْالد مخین تش اص . ثشػ پالعوب ػوْهب اص خت ُبی آة عشیؼتش اعت، هخقْفب ثشای كلضات ثغیبس مخین

12"(30 cm) سا ًلْر کشدٍ ّ ثشػ دُذ .
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خت ُبی آة خذیذ ًغجتب تویض ّ ثی فذا ُغتٌذ 

هسایای جت ُای آب در هقایسَ تا ضعلَ ترش 

اکغی، ثشای ثشػ كلضات تْعو گشم کشدى آًِب ّ سعبًذى ثَ دسخَ زشاست ثبال اعتلبدٍ هی ؽْد ّ -ثشػ ؽؼلَ، یب ثشػ عْخت

ثشػ ؽؼلَ تٌِب ثشای كْالد ّ آُي اعتلبدٍ . عپظ ثب ثَ هیبى کؾیذى اکغیژى اهذام ثَ رّة كلض ّ اًدبم ػولیبت ثشػ هی کٌذ

. هی گشدد

 

ّهتی کَ كلض . دس ؽؼلَ ثشػ، هؾؼل ثشػ، اکغیژى سا ثب یک عْخت ُوبًٌذ اعتیلي تشکیت هی کٌذ، کَ ایي كلض سا گشم هی کٌذ

كلض داؽ ثب اکغیژى ّاکٌؼ . عشش گشدیذ یک هذاس سُب عبص ثش سّی هؾؼل كؾبس دادٍ هیؾْد کَ اکغیژى سا ثش سّی كلض هی دهذ

عپظ اکغیذ آُي اص . دس هی آیذ، کَ ًوطَ رّة پبییي تشی ًغجت ثَ كْالد یب آُي داسد (صًگ صدٍ)ًؾبى دادٍ ّ ثَ كشم اکغیذ آُي 

هوکي اعت هوذاسی اکغیذ آُي ثش سّی ثشػ ثَ ػٌْاى عشثبسٍ ثبهی ثوبًٌذ، اهب ثَ عبدگی ثب .هٌطوَ ثشػ دّس سیختَ خْاُذ ؽذ

. یک چشش عٌجبدٍ ثشداؽتَ هی ؽًْذ

هسایای جت ُای آب 

ٌُگبهیکَ ثشػ ؽؼلَ تٌِب  هیتْاًذ آُي یب كْالد  سا ثشؽکبسی ًوبیذ،خت ُبی آة هی تْاًٌذ هبؽیي کبسی ثغیبسی اص  اًْاع هختلق 

دس —خت ُبی آة ثَ ٌُگبم ثشػ گشهبی هسغْعی دس هبدٍ تْلیذ ًوی کٌٌذ.هْاد، ُن كلضی ّ ُن ؿیش كلضی، سا اًدبم دٌُذ

سّد، اهب دس ٌُگبم ثشؽکبسی، هبدٍ هوکي اعت یک یب دّ دسخَ  F(50° C) °120ٌُگبم عْساش کبسی، دسخَ زشاست هوکي اص كشاتش اص 

. زشاست ثجیٌذ

عطر پشداخت ؽذٍ ًِبیی کَ تْعو یک خت آة ایدبد هی گشدد فبف ثْدٍ ّ ؽجیَ یک پشداخت کبسی تْعو  ػولیبت ؽي صًی 

خت ُبی آة ًغجت ثَ ؽؼلَ ثشػ دهین تش ثْدٍ ّ ؽکبف . اعت، تب ؽجیَ ثَ عطْذ صثشی کَ تْعو ؽؼلَ ثشػ ثذعت هی آیذ

. (هخقْفب ٌُگبم ثشػ هْاد گشاى هیوت)ثشػ ثغیبس کْچکتشی داسًذ کَ عجت ثشداؽتي هبدٍ کوتش اص هطؼَ خبم گشدیذٍ 

ثشػ ؽؼلَ اص خت ُبی آة عشیؼتش اعت، ثَ خقْؿ صهبًی کَ اص یک دعتگبٍ ثشػ ؽؼلَ ، چٌذ هؾؼل اعتلبدٍ ؽْد، ّ دس 

. ًتیدَ اص یک ثشػ خت آة ُضیٌَ کوتشی داسد
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. هطؼَ ثبالیی زبفل کبس یک خت آة اعت، کَ تْعو یک هبؽیي کبسی ثبًْیَ هطؼَ صیشی اص آى عبختَ ؽذٍ اعت

 

هسایای جت ُای آب در هقایسَ تا فرز کاری 

كشصکبسی ػوْهب تْعو یک هبؽیي كشصکبسی کَ هی تْاًذ هدوْػَ ػولیبت ُبی سایدی اص خولَ ثشػ، عْساش کبسی، تشاؽکبسی ّ 

 هسْسی ُغتٌذ کَ هبدس ثَ 6اکثش هبؽیي ُبی كشص اهشّصی هبؽیي ُبی . فبكکبسی سا ثش سّی هبدٍ اًدبم دُذ، فْست هی پزیشد

. اًدبم علغَ ػولیبت ُبی كشص کبسی پیچیذٍ ثب عشػت ّ دهت ثبال هی ثبؽٌذ

 

 

 یک ًْع هبؽیي كشصکبسی

 هسایای جت ُای آب

اگشچَ كشص ُب دس ثیؾتش هْاسد، ًغجت ثَ خت ُبی آة عشیؼتش ثشػ هی دٌُذ، اهب ساٍ اًذاصی ّ هیذ گزاسی ثب خت ُبی آة ثغیبس 

ساٍ اًذاصی خت ُبی آة ػوْهب تٌِب هبُیتی اص ثبسگزاسی تشعیوَ هطؼَ دس ًشم اكضاس کٌتشل کٌٌذٍ . عبدٍ تش هی ثبؽذ

ثَ هْس هؾبثَ، هیذ گزاسی ُن ػوْهب هبُیتی اص هشاس دادى ّصًَ . دعتگبٍ،تٌظین ًْع هبدٍ ّ مخبهت ّ ؽشّع هبؽیي کبسی اعت
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تویضکبسی ُن دس یک دعتگبٍ خت آة عبدٍ ّ عشیغ . ُبیی ثشای خلْگیشی اص زشکت هبدٍ ثش سّی هیض دس ٌُگبم هبؽیي کبسی اعت

. دس ًتیدَ، سّی ُن سكتَ، یک خت آة تْاى ػولیبتی ثیؾتشی ثش سّی یک هطؼَ هؾبثَ ثَ ًغجت  هبؽیي كشص داسد. اعت

ُوچٌیي خت ُبی آة هی تْاًٌذ ثغیبسی اص هْاد سا هبؽیي کبسی ًوبیٌذ، اص خولَ هْاد ؽکٌٌذٍ، هْاد پیؼ عخت ؽذٍ ّ 

. اثضاس عخت-، ّ كْالدHastalloy،Inconel،SS304ُوچٌیي هْاد عختی ُوبًٌذ تیتبًیْم،

 

تٌِبی هلوی کَ اعتلبدٍ هی کٌیذ ُوبى ًبصل خت آة اعت، ّ . ثشای یک خت آة ُوچٌیي ؽوب ًیبص ثَ تؼْیل هلن تشاػ ًذاسیذ

ُوچٌیي اثضاس كشعْدگی کوتشی ثَ خقْؿ . ُوچٌیي ثشای اًْاع هختللی اص هْاد کَ خت آة ثشػ هی دُذ، اعتلبدٍ هی ؽْد

دس فْستی کَ . ثشای هْاد عخت ّ چغجٌذٍ داسًذ، ثَ ایي ػلت کَ ػولیبت ثشػ خت آة خشیبًی اعت اص آة ّ هْاد عبیٌذٍ

كشعْدگی دس تدِیضات آة كؾبس ثبال ّ هدشای هخلْه کٌٌذٍ هْخْد اعت کَ ایي كشعْدگی ثب صهبى هتٌبعت ثْدٍ ّ ُیچ تـییشی ثب 

. اعتلبدٍ اص هْاد هختلق ًذاسد

آًِب ثشای دس آّسدى ؽکل اّلیَ .خت ُبی آة خیلی اّهبت ثشای کوک ّ یب خبیگضیي کشدى ػولیبت ُبی كشصکبسی اعتلبدٍ هی ؽًْذ

هطؼبت هجل اص كشص کبسی، ثشای خبیگضیٌی کبهل ثب كشصکبسی، یب ثشای هبؽیي کبسی ثبًْیَ هطؼبتی کَ تٌِب كشصکبسی ؽذٍ اًذ، اعتلبدٍ 

ثَ ُویي ػلت ثغیبسی اص کبسگبٍ ُبی هبؽیي کبسی عٌتی اص امبكَ ًوْدى هبثلیت ُبی خت ُبی آة ثشای كشاُن . هی گشدًذ

.  ًوْدى عطْزی هبثل سهبثت، اعتلبدٍ هی کٌٌذ

 

 دهیوَ صهبى ًیبص 20ثشای تْلیذ ثبیک خت عبیٌذٍ کوتش اص . ایي هطؼَ ای اعت کَ دس ُش فْست هوکي اعت ثب یک كشص اًدبم گشدد

 ثب  Hastalloyهبدٍ.  دهیوَ اعت6هذت صهبى ّاهؼی هبؽیي کبسی زذّد !. اعت،الجتَ ثب ازتغبة صهبى ساٍ اًذاصی ّ تویض کبسی

. اعت (0.05mm)"0.002-/+ّ تلْساًظ دس زذّد  (13mm)"0.5مخبهت

 (پرش سْراخ کي)هسایای جت ُای آب در هقایسَ تا پرش پاًچ

كلض تْعو پشط پبًچ ثَ ؽکل هطؼَ . یک پشط پبًچ اص یک عشی عْساش کي ُب ّ هبلت ُب ثِشٍ گشكتَ تب هطؼبت كلضی سا ؽکل دُذ

عکَ ُب هطؼت سایدی ُغتٌذ کَ . دسآهذٍ ّ ثشػ هی خْسد، کَ اهکبى داسد ًیبصهٌذ ػولیبت ثبًْیَ هبؽیي کبسی ثبؽذ یب ًجبؽذ

.  تي كؾبس اػوبل هی کٌذ20یک ًوًَْ پشط پبًچ تدبسی زذّد .تْعو پشط ُبی پبًح ؽکل هی گیشًذ
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هسایای جت آب 

کَ  (ّ صهبى )دس خت ُبی آة ُضیٌَ ُش هطؼَ ثشای ػولیبت ُبی کْتبٍ، ثَ ًغجت یک پشط هبلجی کوتش اعت، ثَ خبهش ُضیٌَ ای 

خلن یک ًوؾَ ثشای یک هطؼَ تٌِب چیضی اعت کَ دس خت ُبی آة ًیبصهٌذ اعت تب . ثشای تْلیذ هبلت ّ عوجَ ُب فشف هی گشدد

. دعتگبٍ ؽشّع ثَ هبؽیي کبسی هطؼَ ًوبیذ، دس فْستی کَ دس پشط ُبی پبًچ هؼوْال هشازی اّلیي گبم ثشای تْلیذ هبلت اعت

ًیشُّبی ػشمی دس یک خت آة هبثل اؿوبك ُغتٌذ، ایي ثذیي هؼٌی اعت کَ هیتْاى عْساش ُبیی ًضدیک ثَ لجَ ُبی هطؼبت 

خت ُبی آة ُوچٌیي هی تْاًٌذ ثب ثغیبسی اص هْاد مخین کبس کٌٌذ، دس . ایدبد کشد، اهب ثشای پشط پبًح ایي هغئلَ فبدم ًیغت

ّ الجتَ خت ُبی آة هی تْاًٌذ . فْستی پشط ُبی پبًچ هسذّدٍ مخبهتی، ًغجت ثَ كؾبسی کَ هیتْاًٌذ اػوبل کٌٌذ، داسا ُغتٌذ

. ثب ثغیبسی اص اًْاع هختلق هْاد کبس کٌٌذ اص خولَ هْاد تشد ّ کبهپیْصیت لویٌت ُب

ثغیبسی اص کبسگبٍ ُبی هبلت صًی ثشای خذاس تشاؽی عشیغ ّ عبخت ًوًَْ اّلیَ دس هذت صهبى کن اص خت ُبی آة اعتلبدٍ هی 

خت ُبی آة ًغجت ثَ پشط ُبی پبًچ یک دعتگبٍ ثشتش ثَ ؽوبس هی آیٌذ چشا کَ هسذّدٍ ّعیغ تشی اص تْاًبیی سّ ثشای . کٌٌذ

ثشای تْلیذ دس تیشاژ ثبال اص ّسم كلضی ًبصک، پشط ُب اص اؿلت خٌجَ ُب عْد ثخؼ تشًذ، اهب ثشای . هطؼبت هؾبثَ ػشمَ هی کٌٌذ

. اعتلبدٍ ُبی کْتبٍ، هْاد عخت ّ هْاد مخین، خت ُبی آة خبیگبٍ خْدؽبى سا داسًذ

 

 دهیوَ ثشای عبخت ایي عُْبى ػبدی ّهت الصم اعت 5دس کل 

ثشای هثبل خت ُبی آة اؿلت ثشای . خت ُبی آة ُوچٌیي ثَ ػٌْاى یک ثخؼ اػظن دس یک پشّعَ تْلیذ ثضسگ ثَ ؽوبس هی سًّذ

هبؽیي کبسی یک هشذ ثش سّی هطؼَ، یب اًدبم پیؼ هبؽیٌکبسی، ثشای ثشداؽت هبدٍ هجل اص پشداخت کبسی ظشیق، تْعو هبؽیي 

. آالت دیگش، اعتلبدٍ هی گشدد

خت ُبی آة دس کدب اعتلبدٍ هیگشدًذ 

آًِب دعتگبٍ ُبیی ثشای اُذاف هختلق اًذ کَ . خت ُبی آة هبؽیي ُبی تخققی ًیغتٌذ کَ ثشای گْؽَ کبسُب اعتلبدٍ گشدًذ

. دس اداهَ ثَ ًوًَْ ی کْچکی اص کبسثشدُبی تخققی اؽبسٍ هی کٌین.دس توبهی کبسگبٍ ُبی هبؽیي کبسی عْدهٌذ ُغتٌذ

کبسگبٍ ُبی هبؽیي کبسی هختلق 
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خت . خت ُبی آة دس ثیي توبهی هبؽیي اثضاس ُب عْدهٌذًذ، آًچٌبى کَ ثَ عشػت ّ عبدگی اص ایذٍ ثَ هطؼَ ًِبیی هی سعین

. ُبی آة ُوچٌیي هی تْاًٌذ ثب کوتشیي هیْد ّ ساٍ اًذاصی ثب اًْاع هختللی اص هْاد کبس کٌٌذ

ٌُشهٌذاى 

ٌُشهٌذاى اص خت ُبی آة ثَ خبهش تْاًبیی خلن ؽکل ُبی پیچیذٍ دس هْادی کَ سعْهب کبس ثب آًِب هؾکل اعت، اعتلبدٍ هی 

. کٌٌذ، ُوبًٌذ ؽیؾَ هٌوْػ، عٌگ هشهش

هؼوبسی 

هؾبثَ ثَ ثبصاس ٌُش، ثغیبسی اص هبؽیي ُب ُغتٌذ کَ اص عٌگ، کلپْػ ُبی علبسؽی ّ ُوچٌیي اص كلضات هشذ ُبی هؼوبسی ثب 

. خضئیبت ثبال هی عبصًذ

ُْا ّ كنب 

ؽشکتِبیی کَ ثشای فٌبیغ ُْایی هطؼبت تْلیذ هی کٌٌذ، ثیؾتش آلْهیٌیْم سا هبؽیي کبسی هی کٌٌذ، کَ تْعو یک خت آة ثَ 

 ُن هی تْاًٌذ تْعو خت ُبی آة Inconel ، titanium،   ّHastalloyكلضات ًبهتؼبسكی ُوبًٌذ . عبدگی هبؽیي کبسی هی گشدد

. هبؽیي کبسی ؽًْذ

تْلیذی 

خت ُبی آة ُوچٌیي ثشای عبخت هطؼبتی اص هسقْالتی کَ كشّختَ هی ؽًْذ ًیض ثَ کبس هی سًّذ، ثَ ػالٍّ هطؼبت هْسد ًیبص 

. ثشای عبخت هبؽیي آالت دس خطْه هًْتبژ

فٌؼت اتْهجیل ّ زول ّ ًول 

ُوچٌیي ثغیبسی اص . ًوًَْ عبصی ّ تْلیذ هطؼبت اتْهجیل ُب، ّ اثضاس آالتی کَ ثشای عبخت اتْهجیل ُب ثِشٍ گشكتَ هی ؽْد

. هطؼبت اتْهجیل ُبی هغبثوَ تْعو خت ُبی آة تْلیذ هی گشدًذ

کبسگبٍ ُبی لیضس 

ُش کدب کَ یکی اص ایي دّ اثضاس پبعخگْی ًیبص ًجْد دیگشی خْایگْی . لیضس ُب ّ خت ُبی آة اثضاسی ثغیبس هکول ُن ُغتٌذ

. خْاعتَ ُبعت

 EDMکبسگبٍ ُبی 

 ُغتٌذ، EDMثشخی اص دعتگبٍ ُبی ،اًذاصٍ کْچک ّ دهت ثبالی، خت آة ثشای هبؽیي کبسی هشکضی، هکول ثغیبس خْثی ثشای 

 اًدبم دٌُذ، EDMچشا کَ اخبصٍ هبؽیي کبسی هطؼبت یکغبى سا ثب عشػت ثبالتش  هی دٌُذ، ّ هی تْاًٌذ ثشخی اص خذهبت سا ثشای 

.  ُبEDMُوبًٌذ پیؼ عْساش کبسی ًوبه ؽشّع ّ کبُؼ تٌؼ هطؼَ، هجل اص ثشػ ًیوَ توبعی دس 

الگْ صًی عشیغ / کبسگبٍ ُبی هذل صًی 

. خذاستشاؽی عشیغ تْلیذات تک هسقْلی، توشیجب اص ُش هبدٍ ای، خت ُبی آة سا ثشای ایي کبسثشد هِن تش ًوْدٍ اعت

آهْصؽگبٍ ُب 

آًِب اثضاس خْثی . اؿلت داًؾگبٍ ُبی ثضسگ کَ کالط ُبی هٌِذعی سا اسائَ هی کٌٌذ ُوچٌیي داسای خت ُبی آة هی ثبؽٌذ

ثشای كشاگیشی دس کالط هی ثبؽٌذ چشا کَ یبدگیشی، ثشًبهَ ًْیغی ّ ػولکشد عبدٍ ای داسًذ، ّ ثَ خبهش ایٌکَ هی تْاًٌذ یک ًْع 

آًِب ُوچٌیي هیتْاًٌذ ثَ دیگش داًؾکذٍ ُبی ّاثغتَ ثَ داًؾگبٍ کَ ًیبصهٌذٍ خذهبت کبسگبُی . هطؼَ سا ثَ عشػت تْلیذ کٌٌذ

. اعت، خذهت سعبًی کٌٌذ

عبخت هطؼبت تْعو خت آة چوذس ُضیٌَ داسد 

ایي دسعت اعت کَ اکثش ؽشکتِب ثَ آى . ساٍ ُبی گًْبگًْی ثشای هسبعجَ ُضیٌَ عبخت هطؼبت تْعو خت آة ّخْد داسًذ

دس ایي فلسَ ثَ ثشخی اص سّیکشد ُب . هْمْع ثغیبسی اص کتبة ُب ّ کالط ُبی تدبستی اعت" ُضیٌَ کبال" پشداختَ اًذ، ّ هسبعجَ 
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ثشای هسغبثَ ُضیٌَ تْلیذ کبال تْعو خت ُبی آة ًگبُی هی اًذاصین، کَ دس آیٌذٍ ثشای ؽوب هؾخـ هی کٌذ کَ ثشای عبخت 

. یک هطؼَ چَ  هوذاس ُضیٌَ ای هقشف هی کٌیذ

ایي هوکي اعت ثشای ثشخی اص هبؽیي ُب . اکثش اكشاد کبس ثش سّی هبؽیي ُبی خْد سا ثش اعبط دالس ثش عبػت ثِب هی دٌُذ

عش کَ تْعو دّ پوپ یب یک پوپ تْاى ثبال کبس هی کٌذ اص -یک گبسکبٍ ثب یک هبؽیي چٌذ.هسغْط ثبؽذ اهب ًَ ثشای یک خت آة

اگش ایي دّ کبسگبٍ فشكب ثش هجٌبی دالس ثش .یک کبسگبٍ ثب یک هبؽیي کْچک ّ یک پوپ تْاى کن، ُضیٌَ ثغیبس ثیؾتشی دس ػولیبت داسد

ایي ثَ ایي خبهش اعت کَ هطؼبت .عبػت ثب یکذیگش سهبثت کٌٌذ، آًگبٍ کبسگبٍ ثب هبؽیي کْچک ّ اسصاًتش پْل ثیؾتشی کغت هی کٌذ

هذت صهبى ثیؾتشی ثشای تْلیذ هی گیشًذ، ّ ثشای عبخت اسصاى تش خْاٌُذ ثْد، ثٌبثشایي هؾتشی ثِبیی ثیؾتش اص آًچَ کَ هطؼَ 

کبسگبٍ ثب هبؽیي عشیؼتش هی ثبیغت ُضیٌَ ی ثیؾتشی  دس عبػت فشف دعتگبٍ ًوبیذ تب اص .ثشای عبخت داؽتَ هی پشداصد

. هضایبی دعتگبٍ عشیغ خْد ثِشٍ هٌذ گشدد

 

عش -یک خت آة چِبس

ایي ساٍ زل هؾکلی داسد آى ُن ایٌکَ .یکی دیگش اص ساٍ زل ُب ایي اعت کَ هجٌبی هسبعجَ ثِبی کبس سا دالس ثش ایٌح هشثغ ثگیشین

هذت صهبى ثیؾتشی سا ًغجت ثَ یک ثشػ خو هغتوین هی  (هٌسٌی ُب ّ گْؽَ ُب ّعْساش ُب)یک هطؼَ ثب ٌُذعَ صیبد ّ پیچیذٍ

ثَ ػالٍّ مخبهت .گیشد،چشا کَ خت آة هی ثبیغت ثشای خلْگیشی اص اًسشاف اص هغیش  دس گْؽَ ُب ّ پیچ ُب آُغتَ زشکت کٌذ

ثٌبثشایي، اگش چَ هجٌبی دالس ثش . هبدٍ ّ ثغیبسی اص كبکتْس ُبی دیگش ّاسد ثبصی ؽذٍ، ّ عشػت ثشػ تبثؼی خطی اص مخبهت ًیغت

. ایٌچ هشثغ ثشای ثشخی اص هبؽیي آالت هلِْم پیذا هیکٌذ اهب ثشای خت ُبی آة فبدم ًیغت

عپظ اسصیبثی کٌیذ چَ هوذاس ُضیٌَ ثشای عبخت . ثِتشیي سّیکشد ایي اعت کَ هوذاس ُضیٌَ ثشای عبخت یک هطؼَ سا ثذعت آّسیذ

دس فْست اهکبى ثَ دًجبل ساٍ . (یب اًْاع دیگش هبؽیي ُب یب سهجبی ؽوب تْعو خت آة)هطؼَ تْعو سّػ ُبی سهبثتی الصم اعت

ًیبصی ًذاسد هؾتشی . عپظ هیوت سا اص آًدب آؿبص کٌیذ. ُبی فشكَ خْیبًَ ُوبًٌذ گشكتي هطؼبت ثیؾتش اص هْاد گشاًویوت، ثبؽیذ

آًِب ثشای صهبى ؽوب ثَ ؽوب پشداختی ًوی کٌٌذ، آًِب ثشای .  دالس ثش عبػت ثشایؾبى ُضیٌَ فشف کشدیذ100ؽوب ثذاًذ کَ ؽوب 

. هطؼَ ُضیٌَ پشداخت هی کٌٌذ

گضیٌَ دیگش کَ هی تْاًذ کبسگش ثبؽذ،اگش ثَ دًجبل  ساٍ عبدٍ تش ُغتیذ، یک كشهْل ّاهؼی تش،کَ ُضیٌَ ّاهؼی کبس ؽوبعت کَ ثش 

ثغبدگی . ثغیبسی اص هبؽیي ُب ًشم اكضاسُبیی داسًذ کَ ایي اهکبى سا ثشای ؽوب كشاُن ًوْدٍ. پبیَ ُضیٌَ توبم ؽذٍ هطؼَ اعت

. ُضیٌَ عبخت هطؼَ سا هی گیشد، عپظ دس مشیجی مشة کشدٍ ّ ثَ ؽوب ُضیٌَ ًِبیی سا هی دُذ

هسذّدٍ هیوت سایح 

 دالس ثش عبػت سایح تش اعت، ّ 135 دالس تب 100 دالس ثش عبػت هی ثبؽذ، اهب 2000هسذّدٍ هیوت ثشای ثشخی هطؼبت ثبالی 

ؽوب ثبیغتی ثَ هطؼَ ای کَ هشاس اعت هبؽٌیکبسی ؽْد ًگبُی ثیبًذاصیذ ّ كکش .  دالس ثش عبػت ُن ثبؽذ80هیتْاًذ کوتش اص 

عپظ ُضیٌَ ای، کوی کوتش اص آى . کٌیذ کَ چَ هوذاس ُضیٌَ ثشای تْلیذ ثب یک دعتگبٍ كشص هی ثشد، یب دعتگبٍ ُبی سهبثتی دیگش

ثَ ُش زبل هیوت گزاسی ّ كي هیوت گزاسی ثغیبس ثش ؽشایو هٌطوَ ای ثبصاس ّاثغتَ . تؼییي کٌیذ ّ یک عْد خْة سا ثذعت آّسیذ

. اًذ

پبیبى 
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