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نتب ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  نييعت 

 
 
 
لوا پاچ 

ناريا يتعنص  تاقيقحت  درادناتسا و  هسسوم 
نوناق قبط  رب  هك  ناريا  رد  تسا  ينامزاس  اهنت  ناريا  يتعنص  تاقيقحت  درادناتسا و  هسسوم 

تقفاوم بسك  اب  ار  اهنآ  يارجا  نيودت و  نييعت و  ار  اه  هدروآرف يمسر  درادناتسا  دناوتيم 
: زا تسترابع  هسسوم  ياهفده  فياظو و  .ديامن  مالعا  يرابجا  درادناتسا  يلاعياروش 

الاب درادناتسا  نيودت  روظنمب  تاقيقحت  ماجنا  يلم –  ياهدرادناتسا  رشن  نيودت و  نييعت ، ) 
تهج رد  عيانص  يئاراك  شيازفا  ديلوت و  ياهشور  دوبهب  هب  كمك  يلخاد ، ياهالاك  تيفيك  ندرب 
 – يرابجا ياهدرادناتسا  يارجا  رب  تراظن  يلم –  ياهدرادناتسا  جيورت  روشك - يئافكدوخ 

ياهالاك رودص  زا  يريگولج  يرابجا و  درادناتسا  لومشم  يتارداص  ياهالاك  يفيك  لرتنك 
ياهرازاب ظفح  يجراخ و  هباشم  ياهالاك  اب  تباقر  تاناكما  ندومن  مهارف  روظنم  هب  بوغرمان 

زا تيامح  روظنم  هب  يرابجا  درادناتسا  لومشم  يتادراو  ياهالاك  يفيك  لرتنك  يللملا  نيب 
يجراخ بوغرمان  ياهالاك  دورو  زا  يريگولج  يلخاد و  ناگدننكديلوت  ناگدننك و  فرصم 

قيقحت هعلاطم و  ناگدننك –  فرصم  ناگدننك و  عيزوت  ناگدننكديلوت ، ينف  يملع و  يئامنهار 
متسيس جيورت  فلتخم –  ياهالاك  يربارت  يدنب و  هتسب  يرادهگن ، ديلوت ، ياهشور  هرابرد 

ياهدرادناتسا اب  اهالاك  هنومن  قيبطت  شيامزآ و  شجنس –  لياسو  نويساربيلاك  كيرتم و 
 ( . مزال ياه  همانيهاوگ رودص  يا و  هسياقم رظنراهظا  تاصخشم و  مالعا  طوبرم ،

فياظو يارجا  رد  اذل  دشاب و  يم  درادناتسا  يللملا  نيب  نامزاس  ءاضعا  زا  درادناتسا  هسسوم 
طيارش مه  ديامن و  يم  هدافتسا  ناهج  يتعنص  ينف و  يملع و  ياهتفرشيپ  نيرخآ  زا  مه  دوخ 

.دهد يم  رارق  هجوت  دروم  ار  روشك  صاخ  ياهيدنمزاين  يلك و 
شيازفا ثعاب  تسا و  روشك  داصتقا  مدرم و  مامت  عفن  هب  ناريا  يلم  ياهدرادناتسا  يارجا 

تقو رد  يئوج  هفرص  ناگدننك و  فرصم  تشادهب  ينميا و  نيمأت  يلخاد و  شورف  تارداص و 
.دوش يم  اهتميق  شهاك  يمومع و  هافر  يلم و  دمآرد  شيازفا  بجوم  هجيتن  رد  اه و  هنيزه  و 

 

 
نتب ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  نييعت  نيب  شيامزآ  شور  درادناتسا   نويسيمك 

 
سيئر

وفاس رواشم  نيسدنهم  يدهم  - نايفابيلاق
 



ءاضعا
ناريا تعنص  ملع و  هاگشناد  نوديرف  - ينيما

هزاس رواشم  نيسدنهم  لالجديس  - يدحا
نكسم تاقيقحت  زكرم  زيبماك  - يديئات

ناميتاپ نتب  هناخراك  رگسع  هاگرد -  يخساپ 
كباب نتب  هناخراك  كبردو  - يبيچ

يمالسا يروهمج  نهآ  هار  نسح  هداز -  نسح دمحم 
ناريا تعنص  ملع و  هاگشناد  يضترم  - يدهاز
ناريا تعنص  ملع و  هاگشناد  اضرديمح  - يناميلس
راهچ هورگ  رواشم  نيسدنهم  رغصا  يلع     - يرهاط
وراك نابوك  رواشم  نيسدنهم  زمره  - يليماف

هجدوب همانرب و  نامزاس  ربكاديس  - يمشاه
 
ريبد

ناريا يتعنص  تاقيقحت  درادناتسا و  هسسؤم  سابع  - يديمح
ناريا يتعنص  تاقيقحت  درادناتسا و  هسسؤم  دادرهم  - روپ نيتم

بلاطم تسرهف 
 

نتب ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  نييعت 
دربراك هنماد  فده و 

اه هنومزآ
يرهاظ صوصخم  نزو 

شيامزآ لئاسو 
شيامزآ شور 

شيامزآ جياتن  هبساحم 
شيامزآ شرازگ 

 
يلاعت همسب 

راتفگشيپ
هيهت و نامتخاس  ينف  نويسيمك  هليسوب  هك  نتب  ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  نييعت  درادناتسا   

خروم ينامتخاس  حلاصم  نامتخاس و  درادناتسا  يلم  هتيمك  نيمكي  يس و  رد  هدش و  نيودت 
نوناق هب  يقاحلا  داوم  نوناق  كي  هدام  دانتسا  هب  كنيا  هتفرگ ,  رارق  ديئات  دروم   70/8/28
ناونع هب  هامرذآ 1349  بوصم  ناريا  يتعنص  تاقيقحت  درادناتسا و  هسسؤم  سيسأت 

 . ددرگ يم رشتنم  ناريا  يمسر  درادناتسا 
 , مولع عيانص و  هنيمز  رد  يناهج  يلم و  ياهتفرشيپ  اب  يگنهآمه  يماگمه و  ظفح  يارب   
يداهنشيپ هنوگره  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  رظنديدجت  دروم  موزل  عقاوم  رد  ناريا  ياهدرادناتسا 
ينف نويسيمك  رد  رظنديدجت  ماگنه  رد  دسرب  اهدرادناتسا  نيا  ليمكت  اي  حالصا  يارب  هك 

 . دش دهاوخ  عقاو  هجوت  دروم  طوبرم 
اهنآ رظنديدجت  پاچ و  نيرخآ  زا  هراومه  دياب  ناريا  ياهدرادناتسا  هب  هعجارم  يارب  نياربانب   

 . دومن هدافتسا 
ياهزاين دوجوم و  طيارش  هب  هجوت  نمض  هك  تسا  هدش  يعس  درادناتسا  نيا  نيودت  هيهت و  رد   

يگنهآمه هتفرشيپ  يتعنص و  ياهروشك  درادناتسا  درادناتسا و  نيا  نيب  رودقملا  يتح هعماج 
 . دوش داجيا 

هدافتسا اب  درادناتسا  نيا  مزال  ياهشيامزآ  يارجا  دوجوم و  ياهتراهم  تاناكما و  يسررب  اب  اذل   
 : تسا هديدرگ  هيهت  ريز  عبنم  زا 
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نتب ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  نييعت    

دربراك هنماد  فده و  1 ـ    
تخس ياه  هنومزآ يراشف  تمواقم  هبساحم  يارب  شور  نييعت  درادناتسا  نيا  نيودت  زا  فده   

 . دراد دربراك  ينتب  هدش  تخس  ياه  هنومزآ هيلك  يارب  شيامزآ  نيا  دشاب و  يم نتب  هدش 
اه هنومزآ 2 ـ    



 . دشاب هتشاد  تقباطم  هرامش 3202  هب  ناريا  يلم  درادناتسا  طباوض  اب  دياب  اه  هنومزآ - 1-2 
 , دنا هديد بيسآ  شيامزآ  يارب  يزاس  هدامآ  زا  لبق  اي  اهبلاق و  ندرك  زاب  ماگنه  هك  يئاه  هنومن

 . دنريگ رارق  شيامزآ  دروم  ديابن 
هنومزآ لكش  داعبا و  لرتنك  - 2-2

رد يديدرت  هچنانچ  دشاب .  هرامشب 3203  ناريا  يلم  درادناتسا  اب  قباطم  دياب  اه  هنومزآ  داعبا 
يراومه اي  اياوز و  هنيمز  رد  قوف  درادناتسا  تاجردنم  اب  هنومزآ  ياه  هصخشم  قابطنا  دروم 

لحارم لرتنك  يارب  دنوش .  لرتنك  دياب  زين  اه  هصخشم  نيا  دشاب ،  هتشاد  دوجو   1 ربراب حطس 
 : ددرگ لابند  دياب  ريز 

رتميليم تقد  اب  ريز  داعبا  يريگ  هزادنا - 1-2-2 
(d  ) يبناج داعبا  يبعكم  ياه  هنومزآ رد   

(h  ) عافترا و  ( d  ) رطق يا ,  هناوتسا ياه  هنومزآ رد   
نآ هزادنا  هك  دوش  يم هتفگ  يدعب  هب  لوط  ضرع ,  عافترا و  لوط ,  لقادح  اهروشنم  همين  رد   

 . دريگ تروص  ( 1  ) لكش قباطم  دياب  اه  يريگ هزادنا    . دشاب رتشيب  رگيد  دعب  ود  زا 
 : اياوز لرتنك و  - 2-2-2 

 . دوش لرتنك  ( 2  ) هرامش لكش  قبط  دياب  رواجم  حوطس  ربراب و  حوطس  نيب  ياياوز   
حوطس يراومه  - 3-2-2 

دوش لرتنك  ربراب  حوطس  يارب  اهنت  ناريا  يلم  درادناتسا  ساسا  رب  دياب  يراومه   
اه هنومزآ ندرك  حالصا  - 3-3 

دياب دشابن  قباطم  هرامش                   هب  ناريا  يلم  درادناتسا  اب  اه  هنومزآ يراداور  هچنانچ   
 . درك حالصا  ار  اه  هنومزآ ريز  حرشب 

 . ددرگ حالصا  يراذگ  كهالك  اب  حطس و  نديئاس  اب  دياب  راومهان  حوطس  - 1-3-2 
 . درك حالصا  نديئاس  اي  نديرب  اب  دياب  ار  اياوز  فارحنا  - 2-3-2 

هكيماگنه    . دوشن دراو  يا  همطل نآب  هك  درك  لمع  يروط  دياب  هنومزآ  نديئاس  نديرب و  ماگنه   
هيال نيا  سنج  دوش ,  هدافتسا  يكمك  ياه  هيال زا  ربراب  حوطس  يور  راومه  يحطس  داجيا  يارب 

تمواقم شيامزآ  ماگنه     . دشاب هتشادن  نتب  رب  يبولطمان  رثا  هتشاد و  يگدنبسچ  تيصاخ  دياب 
يور هيال  نيا  تماخض  دشاب  نتب  رظن  دروم  تمواقم  زا  رتمك  ديابن  هدننك  راومه  هيال  يراشف 

 . دشاب ربراب  حطس  رطق  اب  يبناج ,  دعب  دصرد  زا 2  رتشيب  ديابن  يراشف  شيامزآ  رد  اه  هنومزآ
هنومزآ نزو  نييعت  - 4-2 

زا يفاضا  بآ  دياب  دنا ,  هدمآ لمع  بوطرم  طيحم  اي  بآ  رد  هك  يئاه  هنومن ندرك  نزو  زا  لبق   
طيارش دوش و  نييعت  دصرد  تقد ±0/25  اب  دياب  اه  هنومزآ مامت  نزو     . دوش كاپ  اهنآ  حطس 

هدش كشخ  لاچمرگ ,  رد  هدش  كشخ  لاثم  ناونع  هب  ددرگ (  تشادداي  دياب  اه  هنومزآ يتبوطر 
 .( هدش عابشا  اوه ,  رد 

يرهاظ صوصخم  نزو  3 ـ    
هبساحم مجح  هب  هدام 4-3 ) قبط  نزو (  ندرك  ميسقت  زا  اه  هنومزآ يرهاظ  صوصخم  نزو   



 . دوش يم نييعت  دنب 1-2-3  قبط  هدمآ  تسدب  داعبا  يازا  هب  هدش 
شيامزآ لئاسو  4 ـ    

 ( سرپ تخس (  حلاصم  يراشف  شيامزآ  هاگتسد  - 1-4 
نآ طسوت  ورين  يريگ  هزادنا هدودحم  هك  ددرگ  باختنا  نانچنآ  دياب  يراشف  شيامزآ  هاگتسد   
هاگتسد تقد  أنمض  دشاب  اه  هنومن نتسكش  يارب  مزال  يئاهن  راب  ربارب  زا 10  رتمك  يدح  ياراد 
نييعت دصرد  كي  بيرقت  اب  ار  يئاهن  راب  ناوتب  هك  دشاب  نانچ  دياب  ورين  هدنهد  ناشن  هبرقع  و 

دصرد ات 3  تسا  نكمم  يريگ  هزادنا تقد  يراداور  ديلوت ,  تيفيك  يبيرقت  لرتنك  يارب  دومن . 
 . دشاب

دشاب زهجم  يراذگراب  يارب  سرپ )  ينيس  يزلف (  هحفص  ود  هب  دياب  يراشف  شيامزآ  هاگتسد   
هيال تماخض  هدوب و   55 HRC 2 لقادح دياب  هنومزآ  اب  تاحفص  نيا  سامت  حطس  يتخس  . 

 . دشاب رتميليم  لقادح 5  هدش  تخس 
رتگرزب دياب  أحيجرت  يراذگراب  ياه  هحفص حطس  يبعكم ,  اي  يا  هناوتسا ياه  هنومزآ شيامزآ  رد   
لقادح يكمك  تاحفص  زا  هدافتسا  تروص  رد     . دشاب اه  هنومزآ ربراب  حطس  يواسم  لقادح  اي 

  . دشاب هتشاد  هاگتسد  يلصا  تاحفص  هباشم  يدركلمع  هدوب و  رتميليم  دياب 25  اهنآ  تماخض 
 . دنريگ يم رارق  هنومزآ  يور  اي  ريز و  رد  تاحفص  نيا 

نآ دياب  تاحفص   3 يراومه يراداور  دنشاب ,  هدش  راومه  يشارت و  هحفص  دياب  سامت  حوطس   
زا 0/02 يا  هناوتسا هنومزآ  رطق  اب  يبعكم  هنومزآ  دعب  زا  رتميليم  ره 100  يارب  هك  دشاب  نانچ 

 . دنوش يشارت  هحفص  اددجم  سامت  تاحفص  دياب  تروص  نيا  ريغ  رد  ديامنن ,  زواجت  رتميليم 
داعبا    . دشاب يورك  لاصتا  هب  زهجم  دياب  يئالاب )  هحفص  أحيجرت  هاگتسد (  تاحفص  زا  يكي   
يراداور دح  زا  شيامزآ  راب  رثا  رد  روكذم  هحفص  لكش  رييغت  هك  دنشاب  نانچ  دياب  يورك  لاصتا 

 . ديامنن زواجت  تسا )  هدمآ  قوف  رد  هك  هچنآ  قباطم  يراومه ( 
هك دشاب  عقاو  يا  هطقن رد  اي  هدوب و  هطوبرم  هحفص  سامت  حطس  رد  دياب  هرك  مين  نيا  زكرم   

زا  روبزم  حطس  زا  نآ  هلصاف 
هنومزآ علض )  دعب (  نيرتگرزب  زا  رتشيب  يليخ  ديابن  هرك  مين  رطق     . دنكن زواجت  هحفص  رطق   

 . دشاب هحفص  اب  سامت  رد 
شيامزآ شور  5 ـ    

 . دشاب زيمت  الماك  دياب  اه  هنومزآ يزلف و  تاحفص  سامت  حوطس   
هنومزآ زكرم  هك  داد  رارق  يروط  يكمك  هحفص  اب  نيشام  هحفص  زكرم  رد  دياب  ار  هنومزآ   

 . دشاب هتشادن  فارحنا  هنومزآ ,  دعب  اي  رطق  زا   شيب  هاگتسد  هحفص  زكرم  هب  تبسن 
دياب ورين     . دشاب رارقرب  لماك  سامت  هك  درك  كيدزن  اه  هنومزآ هب  يروط  دياب  ار  تاحفص   

شنت 0/6±0/4 دايدزا  گنهآ  هك  دوش  لامعا  يروط  هبرض  نودب  دتمم و  تخاونكي و  روطب 
 . دشاب هيناث  رد  لاكساپاگم 

اب يئاه  نتب هب  طوبرم  الاب  دح  مك و  تمواقم  اب  يئاه  نتب هب  هطوبرم  يراذگراب  گنهآ  نيئاپ  دح   
 . تسا دايز  تمواقم 

راب لامعا  گنهآ  ميظنت  زا  دياب  دهد  يم لكش  رييغت  أعيرس  يگتخيسگ  زا  لبق  هنومزآ  هكيماگنه   
 . دريذپ تروص  دوجوم  يبسن  لكش  رييغت  گنهآ ,  اب  يگتخيسگ  هك  داد  هزاجا  هدرك و  يراددوخ 

 . دوش تشادداي  راب  رادقم  رثكادح  دباي و  همادا  هنومن  لماك  يگتخيسگ  ات  دياب  يراذگراب 
شيامزآ جياتن  هبساحم  6 ـ    

 . ددرگ يم هبساحم  ريز  هطبار  زا  لاكساپاگم  بسحرب   fC هنومن يراشف  تمواقم   

fC = 
بسحرب ربراب  حطس   AC نتوين و بسحرب  يگتخيسگ  يورين  رثكادح   p قوف هطبار  رد   

 . دوش نييعت  لاكساپاگم  تقد 0/5  اب  دياب  يراشف  تمواقم  رادقم     . تسا عبرم  رتميليم 
شيامزآ شرازگ  7 ـ    

 : دندرگ ديق  ريز  دراوم  دياب  شيامزآ  جياتن  گرب  رد   
 . دنوش هئارا  رادرب  هنومن طسوت  دياب  هك  يتاعالطا  - 1-7 

هرامش اي  تمالع و  تروصب  هنومزآ  هصخشم  -  
يرادهگن ندروآ و  لمع  طيارش  -  

تخاس خيرات  -  
شيامزآ ماگنهب  هنومزآ  يارب  مزال  نس  نييعت  -  

هژورپ مان  -  



 . دشاب يم نآ  هب  طوبرم  هنومزآ  هك  يا  هعطق اي  شخب و  مان  -  
ناميس هب  بآ  تبسن  ناميس و  عون  -  

 ( دشاب هدش  فرصم  هچنانچ  يندوزفا (  هدام  عون  -  
مزال يراشف  تمواقم  -  

 . ددرگ هئارا  هاگشيامزآ  طسوت  دياب  هك  يتاعالطا  - 2-7 
هدافتسا دروم  درادناتسا  -  

يور رب  يحطس  ميمرت  تايلمع  هنوگره  هاگشيامزآ و  هب  ليوحت  ماگنه  هنومزآ  تيعضو  -  
هنومزآ

هنومزآ داعبا  عون و  -  
هنومزآ هصخشم  -  

هنومزآ تفايرد  خيرات  -  
تبوطر يرادهگن  ندروآ ,  لمع  طيارش  -  

يريگ هزادنا يراشف  تمواقم  نومزآ ,  يرهاظ  صوصخم  نزو  هنومزآ ,  نس  شيامزآ ,  خيرات  -  
 . تاظحالم رياس  هدش و 

 
 
 

 
Load bearring srface  - 1

HRC = rockwell Hardness " C "-2
حوطس هب  دودحم  هك  يزاوم  هحفص  ود  نيب  هلصاف  زا  تسا  ترابع  يراومه :  يراداور  -3

 . دنشاب يم سامت 
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