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مقدمه:
دس هیاى اًَاع هحلَالت ػایٌذُ ،ػاچوِ ّای فَالدی ،اص خولِ پشهلشف تشیي هَاد ػایٌذُ دس ػغح تیي الوللی هحؼَب هی گشدًذ .ایي ًَع
ػاچوِ ّادس دًٍَع پشوشتي ٍ ون وشتي تَلیذ هی ؿًَذ وِ ّشیه تا خَاف هخلَف تِ خَد دس واستشدّای هختلف تىاس هی سًٍذ .تا تَخِ تِ
آًىِ تٌْا دُ دسكذ تاصاس تیي الوللی دس اختیاس ػاچوِ ّای ون وشتي اػت ،لزا تَلیذوٌٌذگاى ػاچوِ ّای ون وشتي دس خْاى ،تشای فشٍؽ ٍ
تَخیِ تشتشی هحلَل خَد ًؼثت تِ ػایش هَاد ػایٌذُ ،ادػاّایی ّوچَى ػوش تیـتش ،لذست تویضواسی تیـتش ،خَسدگی ووتش لغؼات دػتگاُ،
گشد ٍ غثاس ووتش ،ػغح تشاق تش ٍ  ....سا هغشح هی وٌٌذ وِ دس ٍالغ تشای اگاّی اص ٍالؼیت تِ تأهل ،تفىش ٍ اعالػات دلیك تشی ًیاص اػت.
ػاچوِ ّای ون وشتي ویفیت پاییي ًذاؿتِ ،اها هتاػفاًِ اغلة فشٍؿٌذگاى ووتشاعالػات دلیك ٍ واهلی دس هَسد خَاف ٍ هَاسد اػتفادُ آى ّا
تِ هـتشی اسائِ هی دٌّذ .دس ایي همالِ ػؼی ؿذُ اػت تا دس اتتذا ایي دٍ ًَع ػاچوِ ٍخَاف ولی آًْا ًٍیض تشخی هَاسد هغشح ؿذُ تَػظ
فشٍؿٌذگاى ٍ تَلیذ وٌٌذگاى آى تشسػی ؿذُ ٍ ػپغ تا دساختیاس لشاسدادى اعالػات واهل ،هلشف وٌٌذُ تتَاًذ اهىاى اًتخاب دسػت سا داؿتِ
تاؿذ.
تفاوت های اصلی ساچمه فوالدی پر کربه و کم کربه
دس تیي اًَاع هَاد ػایٌذُ فَالدی ،ػاچوِ ّای فَالدی پش وشتي (  ٍ ) HCون وشتي ( ،) LCاص پشواستشدتشیي هَاد هحؼَب هی گشدًذ .تفاٍت
اكلی ایي دٍ ًَع ػاچوِ دس تشویة ؿیویایی (هیضاى وشتي) آًْا هی تاؿذ وِ ایي تغییش همذاسوشتي ،هٌدش تِ تغییش سیضػاختاس هتالَسطیىی،
ػختی ٍ خَاف هىاًیىی آًْا هی گشدد .دس خذٍل  1ایي تفاٍت ّا ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
خذٍل  :1همایؼِ خَاف ػاچوِ ّای ون وشتي ٍ گش وشتي
فشایٌذ تَلیذ
فالذ ػولیات حشاستی
داسای ػولیات حشاستی

خَاف هىاًیىی
ػختی ووتشٍ لاتلیت تغییش ؿىل
تیـتش
ػختی تاال ٍ لاتلیت تغییش ؿىل
ووتش

%Mn

%Si

%C

سیضػاختاس

ًَع ػاچوِ

0/5 -1/5

0/01 -0/18

0/01 -0/18

تیٌایتی

ون وشتي

0/ 15- 1/2

0/35- 1/2

0/85- 1/2

High Carbon
Low Carbon
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هاستٌضیت توپش
ؿذُ

پشوشتي

اهشٍصُ تَلیذ وٌٌذگاى هختلف ػاچوِ ّای تٌیایتی هذػی ػوش تیـتش ،لذست تویضواسی تیـتش ٍ....ایي ػاچوِ ّا ّؼتٌذ .خْت دسن ایي ػَاهل
ٍ لاتلیت اًذاصُ گیشی ٍ همایؼِ آى الصم اػت تا دٍ ًَع آصهَى ػلوی وِ دس كٌایغ ؿات تالػت ٍ ؿات پیٌیگ تشای اًذاصُ گیشی خَاف
هَادواستشد داسًذ ،هؼشفی ؿذُ ٍ واستشد آى دس تشسػی خَاف هَاد ػایٌذُ تشسػی گشدد.

 آزمون آلمه:
اص ایي آصهَى خْت اًذاصُ گیشی هیضاى اًشطی هٌتمل ؿذُ تِ ػغح لغؼِ اػتفادُ هیـَد.

یىی اص هْوتشیي ػَاهلی وِ دسولیِ فشایٌذّای

تالػتیٌگ تایذ هَسد تَخِ خاف لشاسگیشد ،هیضاى اًشطی اػت وِ اص عشیك هَاد ػایٌذُ تِ ػغح لغؼِ اًتمال هی یاتذ .هیضاى اًشطی اًتمالی ٍواس
اًدام ؿذُ هؼتمیواً تِ اًذاصُ ٍ ػشػت ػاچوِ تؼتگی داسد.
دس ایي سٍؽ اص تؼوِ ّای اػتاًذاسد Almenاػتفادُ هی ؿَد .تؼوِ آلوي تش سٍی یه لغؼِ ًلة هی گشدد ٍدسداخل دػتگاُ ؿات تالػت ٍ
دس هٌغمِ ای وِ تیـتشیي اثش پاؿؾ سا داسد ،لشاس هی گیشد ٍ .ػپغ فشایٌذ پاؿؾ تش سٍی هدوَػِ لغؼِ ٍ ًَاس اًدام هی گشدد .تؼوِ آلوي یه
تؼوِ فَالدی اص خٌغ ٍیظُ هی تاؿذ وِ دس اتتذا كاف تَدُ ٍ تحت تأثیش فشایٌذ پاؿؾ خن ؿذُ ٍ اًحٌایی دس آى ایداد هی ؿَد .تا اًذاصُ گیشی
ایي اًحٌا (  ) Arcؿذت خشیاى هحاػثِ هی گشدد .تذیْی اػت ّش چِ ایي اًحٌا تیـتش تاؿذ هؼشف تیـتشتَدى ؿذت فشایٌذ هی تاؿذ( .هـاتِ ؿىل
)1

ؿىل  : 1اتضاسّای الصم تشای اًدام آصهَى آلوي

ؿىل ً : 2تایح آصهَى آلوي س سٍی ػاچوِ ّای فَالدی ون وشتي ٍ پش وشتي
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 آزمون ارویه:
ایي آصهَى یىی اص سٍؽ ّای تشسػی ویفیت هَاد ػایٌذُ فلضی (خلَكاً ػاچوِ) اص لحاػ عَل ػوش ٍ ؿشایظ واسوشد اػت.آصهَى اسٍیي دس
دػتگاّی وَچه ٍ لاتل حول هـاتِ ؿىل  3اًدام هی گشدد .دس عَل اًدام آصهایؾ تَػظ ایي هاؿیي ،هَاد ػایٌذُ فلضی تَػظ چشخ گشدًذُ
ٍیظُ ای تا دٍس هَتَس تاال ٍ تا ػشػتی حذٍد  70هتش تش ثاًیِ تِ ػغح یه ػٌذاى پشتاب هی ؿًَذ .پغ اص تشخَسد ،هَاد ػایٌذُ دس لؼوت صیشیي
دػتگاُ خوغ آٍسی ؿذُ ٍ خْت اػتفادُ هدذد تِ تَستیي تاصگشداًذُ هی ؿًَذ .ایي واس دس تؼذاد ػیىل ّای هـخق تا سیض ؿذى ػاچوِ ٍ
خشٍج اى اص ػیؼتن اداهِ پیذا هی وٌذ.

ؿىل  :3هاؿیي آصهَى اسٍیي
ػپغ تؼذاد ػیىل ّا هغاتك تا فشهَل هحاػثِ هی گشددّ .شچِ ػذد هحاػثِ ؿذُ تاالتش تاؿذ ًـاى دٌّذُ ػوش واسی تاالتش ػاچوِ هی تاؿذ .ایي
آصهَى دس ٍالغ تیاى وٌٌذُ ػوش خؼتگی هَاد ػایٌذُ هی تاؿذ .آصهایـات هختلفی وِ تش سٍی ػاچوِ ّای فَالدی اًدام ؿذًُ ،ـاى دادُ اػت
وِ ػوشػاچوِ ّای فَالدی ون وشتي دس آصهَى اسٍیي  25دسكذ تیـتش اص ػاچوِ ّای فَالدی پشوشتي تَدُ اػت .ؿىل ً 4تیدِ حاكل اص
آصهَى اسٍیي اًدام ؿذُ تش سٍی ػاچوِ ّای فَالدی ون وشتي ،وشتي هتَػظ ٍ پش وشتي تَلیذی ؿشوت ّای هختلف سا ًـاى هی دّذ.

ؿىل ً : 4تایح آصهایؾ اسٍیي تش سٍی ػاچوِ ّای فَالدی ون وشتي  -وشتي هتَػظ ٍ پش وشتي تَلیذی ؿشوت ّای هختلف

پغ اص آؿٌایی تا ایي دٍ آصهَى ػلوی ،اوٌَى ادػاّای تیاى ؿذُ تَػظ تَلیذوٌٌذگاى ػاچوِ ّای ون وشتي تشسػی هی گشدد.
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ادعای شماره یک :عمر طوالنی تر ساچمه های کم کربن :
چٌاًىِ ػٌَاى ؿذ آصهَى اسٍیي آصهایـی اػت وِ تشای اًذاصُ گیشی ػوش ػاچوِ اػتفادُ هی ؿَد .ػوشػاچوِ ّای فَالدی ون وشتي دس آصهَى
اسٍیي  25-20دسكذ تیـتش اص ػاچوِ ّای فَالدی پشوشتي تَدُ اػت .اگشچِ ایي آصهَى دس ظاّش هَیذ ایي ادػا اػت ،اها تَخِ تِ ًتایح آصهَى
الوي ٍ ًىات اػاػی تاثیش گزاسدسایي دٍ آصهَى تش تلوین گیشی ًْایی تؼیاس هْن هی تاؿذ.
تویضواسی ػغح لغؼًِ ،تیدِ هؼتمین حشوت ٍ تشخَسد ػاچوِ تا ػغح لغؼِ هی تاؿذ .ػاچوِ پغ اص پشتاب ٍتشخَسد تیي خَد ٍ لغؼِ ،تیي خَد
ٍ ػاچوِ ّای دیگش ٍ تیي خَد ٍ اخضای هختلف هاؿیي تثادالت اًشطی داسد  .دس اثش ایي تشخَسد آلَدگی ّای ؿىٌٌذُ ػغحی وِ هاػِ سیختِ
گشی ،اوؼیذ ،پَػتِ ٍ  ...هی تاؿذ ؿىؼتِ ؿذُ ٍ اص ػغح لغؼِ حزف هی ؿًَذ .هادُ ػایٌذُ تشای ایٌىِ لاتلیت تویضواسی داؿتِ تاؿذ ،تایذ
داسای ػختی تاالتش یا حذالل تشاتشتا لغؼِ تاؿذ .چٌاًچِ هادُ ػایٌذُ ًشم تاؿذ ،تیـتش اًشطی خٌثـی آى كشف تغییش ؿىل خَد هادُ ػایٌذُ هی
ؿَد(ؿىل ٍ )5دس ًتیدِ ایي اًشطی ّذس سفتِ ٍ ٍ صهاى فشآیٌذ تویضواسی افضایؾ ٍ ساًذهاى آى واّؾ هی یاتذ.

ؿىل :5تغییش ؿىل هادُ ػایٌذُ ًشم دس اثش تشخَسد تا لغؼِ

چٌاًىِ ػٌَاى ؿذ ػاچوِ ون وشتي داسای ػاختاس تیٌایتی تَدُ ٍ تِ دلیل وشتي ون لاتلیت ػولیات حشاستی ًذاؿتِ ٍ ػختی تاالیی ًذاسد.
تاالتشیي ػختی لاتل حلَل دس ػاچوِ ّای ون وشتي  43-45ساوَل ػی هی تاؿذ .اها ػاچوِ پش وشتي ،تِ دلیل وشتي تاال ٍ ػولیات حشاست
ػختىاسی وِ تش سٍی آى اًدام هی ؿَد ،پغ اص فشایٌذ سیختِ گشی ٍ ػختىاسی ،داسای ػختی دس حذٍد

 65-67ساوَل ػی اػت وِ تا

ػولیات حشاستی توپش  ،هی تَاى ػختی آى سا تا تَخِ تِ ًَع واستشد ٍ اػتاًذاسد هَخَد واّؾ دادُ ٍ دس همادیش هختلف تَلیذ ٍ وٌتشل ًوَد.
ػالٍُ تش ػختی پاییي ػاچوِ ون وشتي ،ػاهل تؼیاس هْن ٍ اكلی وِ دس تغییش ؿىل ٍ خزب اًشطی تَػظ خَد ػاچوِ هَثش اػت ،ػاختاس تیٌایتی
ایي ًَع ػاچوِ ٍ دسًتیدِ لاتلیت تغییش ؿىل تیـتشآى هی تاؿذ .ایي اهش تاػث هی ؿَد تا دس حیي تشخَسد ػاچوِ تا لغؼات ،لؼوتی اص اًشطی
ػاچوِ ،كشف تغییش ؿىل خَد ػاچوِ ؿَد ٍ دس ًتیدِ اًشطی ووتشی اص عشیك آى تِ لغؼات هٌتمل ؿَد .اها چٌاًىِ ػٌَاى ؿذ ػاختاس هاستٌضیتی
هَخَد دس ػاچوِ ّای پشوشتي تاػث تَلیذ ػختی تاال ٍ ػذم تغییش ؿىل ػاچوِ دس حیي تشخَسد هی گشدد .ایي اهش تاػث هی ؿَد تا اًشطی
خٌثـی تیـتشی تِ لغؼِ هٌتمل گشدد .
اص ػَی دیگش ضشیة استداع یا تاصگـت ػاچوِ پشوشتي تاالتش اص ػاچوِ ون وشتي هی تاؿذ .دس دػتگاُ آصهَى اسٍیي تشخَسد ػاچوِ ّا دس
یه هحیظ وَچه ،تؼتِ ٍ تا یه ػٌذاى ثاتت كَست هی گیشدً .تیدِ ایي اهش ایي اػت وِ دس دػتگاُ آصهَى اسٍیي دس اثش تشگـت ٍ استداع
ػاچوِ ّا تؼذاد تشخَسد ّای ػاچوِ ّای پشوشتي تا یىذیگش تیـتش تَدُ ٍ لزا ؿىؼت ػاچوِ پشوشتي افضایؾ هی یاتذ ٍ هلشف تاالتشی سا دس
ایي آصهَى ًـاى هی دّذ .اص ػَی دیگش تا تَخِ تِ ًَع ػولیات حشاستی(ػشد ؿذى ػشیغ اص دهای تاال) ٍ ًیض ٍخَد وشتي تاال دس تشویة
ؿیویایی ،احتوال ٍخَد تشن ّای هیىشًٍی دس سیضػاختاس ایي ًَع ػاچوِ ٍخَد داسد .ایي هَضَع ّوشاُ تا ػختی تاالی ایي ًَع ػاچوِ،
احتوال ٍلَع ؿىؼت ٍ خشد ؿذى ػاچوِ سا حیي ػولیات تالػتیٌگ افضایؾ هی دّذ .ایي هَاسد دلیل اكلی ون تَدى ػوش ػاچوِ ّای
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هاستٌضیتی دس آصهَى اسٍیي هی تاؿذ.وِ اص ػَی تَلیذ وٌٌذگاى ػاچوِ ون وشتي تِ ػٌَاى ًمغِ ضؼف هؼشفی هی گشدد .اها آیا ایي هَضَع (تاال
تَدى ػوش ػاچوِ دس آصهَى اسٍیي) هَیذ ساًذهاى تْتش تویضواسی اػت؟ خیش ،ایي ادػا تِ ّیچ ػٌَاى دسػت ًوی تاؿذ.
صیشا ،چٌاًىِ ػٌَاى ؿذ دس آصهَى اسٍیي تشخَسد ػاچوِ ّا دس یه هحیظ وَچه ،تؼتِ ٍ تا یه ػٌذاى ثاتت ٍ الثتِ تویض ٍ ػاسی اص ّشگًَِ
ساًذهاى ٍ ػشػت تویضواسی تشسػی ًوی گشدد .آًچِ تاػث افضایؾ

آلَدگی ّای ػغحی ٍ تا ػختی تاالكَست هی گیشدٍ تِ ّیچ ػٌَاى

ساًذهاى ٍ ػشػت تویضواسی هی ؿَد همذاس اًشصی اًتمالی اص عشیك تشخَسد ػاچوِ تِ ػغح لغؼِ اػت .خْت اًذاصُ گیشی ٍ همایؼِ ویفی اًَاع

ػایٌذُ ّا اص ًظش همذاس اًشطی اًتمالی تِ ػغح لغؼِ ،اص آصهَى آلوي اػتفادُ

هی ؿَد .ایي تؼت تِ ٍضَح لاتلیت اًتمال اًشطی هَاد ػایٌذُ

هختلف سا تا ّن همایؼِ هی وٌذ.
دس ؿىل ً 2تایح ایي آصهایؾ تشای یه ػاچوِ تا اًذاصُ یىؼاى اص دٍ خٌغ ون وشتي ٍ پش وشتي ًـاى دادُ ؿذُ اػت ً .مغِ اؿثاع هٌحٌی تشای
ػاچوِ پشوشتي تمشیثا دٍ تشاتش ػاچوِ ون وشتي اػت ( .تش اػاع تؼشیف ًمغِ اؿثاع هٌحٌیً ،مغِ ایؼت وِ تا ٍخَد آًىِ صهاى فشایٌذ دٍ تشاتش
هی ؿَد ٍلی اًحٌای ایدادؿذُ ،تیـتشاص دُ دسكذ تغییش ًىشدُ اػت ).دس ایي آصهَىً ،مغِ اؿثاع ػاچوِ پشوشتي

 0/627هیلیوتش ٍ دس ون

وشتي 0/436ثثت ؿذُ اػت .یؼٌی ؿذت اًشطی ایداد ؿذُ تشای ػاچوِ پشوشتي  43/8دسكذ تیـتش اص ػاچوِ ون وشتي هی تاؿذ  .چٌاًىِ گفتِ
ؿذ تویضواسی ًتیدِ اًشطی اًتمالی ػاچوِ تِ ػغح هی تاؿذ ،اها ایي اًشطی چگًَِ تَػظ ػاچوِ پشوشتي افضایؾ یافتِ اػت ؟
هیضاى اًشطی ٍواس اًدام ؿذُ ای وِ اص عشیك هَاد ػایٌذُ تِ ػغح لغؼِ اًتمال هی یاتذ ،تا تَخِ تِ فشهَل اًشطی خٌثـی هؼتمیواً تِ اًذاصُ ٍ
ػشػت ػاچوِ تؼتگی داسد .)E = 1/2 mV2 ( .تش اػاع فشهَل گفتِ ؿذُ دٍ ػاهل ػشػت ٍ خشم هَاد ػایٌذُ تش ؿذت پشتاب تاثیشگزاس
ّؼتٌذ.
تا تغییش اًذاصُ ٍ ػشػت پشتاب ػاچوِ هی تَاى ایي ؿذت سا افضایؾ داد  .ایي ػَاهل دس ّش دٍ ػاچوِ یىؼاى اػت ،آًچِ وِ تفاٍت داسد سیض
ػاختاس ٍ هیضاى تفاٍت دس خزب اًشطی (چىؾ خَاسی) ػاختاس ػاچوِ اػت.
دس ػاچوِ پشوشتي ،ػاختاس هاستٌضیتی ٍ ػختی تاالتش ،اًشطی ٍ ؿذت ضشتِ سا تاال هی تشد .اص ػَی دیگش خزب اًشطی ووتشتَػظ خَد ػاچوِ
پشوشتي تاػث افضایؾ ػشػت تویضواسی هی ؿَد .حال آًىِ دس اثش تشخَسد ػاچوِ ون وشتي تا ػغح  ،لؼوت اػظوی اص اًشطی اًتمالی اص
ػاچوِ تِ لغؼِ ،تَػظ خَد ػاچوِ ون وشتي خزب ؿذُ ٍ هَخة تغییش ؿىل خَد ػاچوِ هی ؿَد ٍ دس ًتیدِ تاصدّی تویضواسی پائیي تش هی
آیذ  .تفاٍت دس هیضاى خزب اًشطی ٍ ًیض چىؾ خَاسی تیي دٍػاختاس تیٌایتی ٍ هاستٌضیتی ٍ فَالدّای ون وشتي ٍ پشوشتي اهشی تؼیاس تذیْی ٍ
واهال هـخق دس تیي هٌْذػیي هتالَسطی هحؼَب هی گشدد وِ ػالٍُ تش سٍؽ ّای فَق لاتل تشسػی ٍ اًذاصُ گیشی اص سٍؽ اًذاصُ گیشی
خَاف هىاًیىی ٍ آصهایـات ضشتِ ٍ وـؾ ًیض هی تاؿذ.
تشای خثشاى اًشطی اًتمالی ووتش ػاچوِ ون وشتي ،تشخی اص ؿشوت ّا الذام تِ افضایؾ ػشػت ػاچوِ اص عشیك تغییش هَتَس تَستیي ٍ افضایؾ
ػشػت آى ؿذُ اًذ .حال آًىِ دس ػاچوِ پشوشتي چٌیي تغییشاتی هَسد ًیاص ًثَدُ ٍ ّضیٌِ ووتشی سا هی علثذ .افضایؾ ػشػت تویض واسی هٌدش تِ
واّؾ صهاى الصم تشای تویضواسی همذاس هـخلی لغؼِ هیـَد وِ دس ًتیدِ هٌدش تِ كشفِ التلادی تیـتش هی ؿَد .دس حمیمت آًچِ دس هَسد

ػاچوِ ٍ ػولیات تالػتیٌگ هْن هیثاؿذ ،همذاس هَاد ػایٌذُ هلشفی ٍ ػشػت تویض واسی دس همایؼِ تا همذاس هَاد تویض ؿذُ هیثاؿذ وِ اكغالحا
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ویلَگشم ػاچوِ تش تي لغؼِ تویض ؿذُ (یا ػغح  m2لغؼِ)هیثاؿذ ٍ ػاهل تؼیاس هْوی دس تشسػی التلادی فشآیٌذ تالػتیٌگ هی تاؿذّ .ش چِ ایي
همذاس ووتش تاؿذ فشآیٌذ همشٍى تِ كشفِ تشهحؼَب هی گشدد .آًچِ دس آصهَى اسٍیي هحاػثِ هی گشدد ،تٌْا هیضاى هلشف ٍ خشدؿذى ٍ خاسج
ؿذى ػاچوِ ّا اص اًذاصُ اػتاًذاسد دس عَل فشایٌذ آصهایؾ هی تاؿذ .دس آصهَى اسٍیي ػشػت تویض وٌٌذگی ػاچوِ ٍ صهاى الصم خْت ؿات
تالػت یه لغؼِ هـخق دس ًظش گشفتِ ًوی ؿَد .حال آًىِ واّؾ صهاى تویضواسی تِ هؼٌی واّؾ ولیِ ّضیٌِ ّای ؿات تالػت هی تاؿذ وِ
ػاهل تؼیاس هْوی اػت .اگشچِ احتوال ؿىؼت ٍ خشد ؿذى ػاچوِ پشوشتي تیـتش اص ػاچوِ ون وشتي هی تاؿذٍ تاػث واّؾ ػوشآى دس
آصهَى اسٍیي هی ؿَد ،اها ػشػت تویضواسی تاالی آى تاػث ؿذُ وِ ػشیؼا خایگضیي ػاچوِ ّای ون وشتي گشدد .تِ گًَِ ای وِ اهشٍصُ
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دسكذ تاصاس هلشف ػاچوِ دس اختیاس ایي ًَع ػاچوِ اػت ٍ تٌْا  11دسكذ تاصاس اص ػاچوِ ّای ون وشتي اػتفادُ هی ًوایذ.

ػالٍُ تش هؼایل فَق یه ًىتِ ولیذی دس تویضواسی ،اًتخاب اًذاصُ دسػت ػاچوِ هی تاؿذ .تْتشیي اًذاصُ ،وَچىتشیي ػایض ػاچوِ ای اػت
وِ لذست الصم خْت تویضواسی سا داؿتِ تاؿذ ّ .شچِ ػاچوِ سیضتش تاؿذ تؼذاد تشخَسد تش ٍاحذ ػغح لغؼِ ًیض افضایؾ هی یاتذ .تاالتش تَدى
اًشطی ضشتِ دس ػاچوِ ّای پشوشتي ،تِ ایي هؼٌی اػت وِ دس ػاچوِ پشوشتي هی تَاى اص ػایضّای وَچىتشی اػتفادُ وشد .تا ایي واس هیضاى
پَؿؾ دّی ( )Coverageافضایؾ هی یاتذ ٍ دس ًتیدِ ػشػت تویضواسی افضایؾ هی یاتذ .
ادعای شماره دو :کاهش تخریب قطعات دستگاه شات بالست توسط ساچمه های کم کربن
اص دیگش ادػاّای تَلیذوٌٌذگاى ػاچوِ ون وشتي ،ادػای واّؾ تخشیة ٍ ووتش تَدى ػایؾ لغؼات دػتگاُ ؿات تالػت دس كَست اػتفادُ
اص ایي ًَع ػاچوِ دس دػتگاُ هی تاؿذ .دس كَست تٌظین تَدى صٍایای پشتاب تَستیي ّای دػتگاُ ،ػایؾ لغؼات دػتگاُ ؿات تالػت  ،تٌْا اص
عشیك تشخَسد ػاچوِ تِ ػغح ایي لغؼات هی تاؿذ .تٌاتشایي ػایؾ تیـتش لغؼات دس كَستی اهىاى پزیش اػت وِ لذست ػایؾ ٍ اًشطی اًتمالی
هَاد ػایٌذُ تِ لغؼات تاالتش تاؿذ .تٌاتشایي واهال تذیْی اػت وِ ػایؾ ووتش لغؼات دس ٍاحذ صهاى دس ػاچوِ ّای ون وشتي ،تِ دلیل ووثَد
اًشطی اًتمالی تَػظ ایي ًَع ػاچوِ ٍ دس ًتیدِ واّؾ ػشػت ٍ لذست تویضواسی هی تاؿذ .ایي ادػا خَد ثاتت وٌٌذُ تشتشی ػاچوِ پشوشتي
دس تویضواسی هی تاؿذ ًِ ًمغِ ضؼف آى .دس ٍالغ ووتش تَدى همذاس ػایؾ لغؼات تِ دلیل لاتلیت تویضواسی ووتش ػاچوِ ّای ون وشتي هی
تاؿذ وِ خَد تِ هؼٌی افضایؾ صهاى هَسد ًیاص خْت تویضواسی هی تاؿذ وِ هَیذ ًمغِ ضؼف ػاچوِ ون وشتي دس تویضواسی لغؼات هی تاؿذ .
ادعای شماره سه :تولیذ گرد و غبار کمتر توسط ساچمه های کم کربن
یىی دیگشاص ادػاّای تَلیذوٌٌذگاى ػاچوِ ون وشتي ،ووتش تَدى گشد ٍ غثاس تَلیذی تَػظ ػاچوِ ّای ون وشتي دس فشآیٌذ ؿات تالػت هی
تاؿذ .ػِ هٌثغ تَلیذوٌٌذُ گشد ٍ غثاس دس دػتگاُ ؿات تالػت ػثاستٌذ اص :آلَدگی حزف ؿذُ اص ػغح لغؼات ،هَاد ػایٌذُ ؿىؼتِ ٍ خشد ؿذُ،
هَاد حزف ؿذُ اص ػغح لغؼات واتیي دػتگاُ ؿات تالػت
اص ػَی دیگش دس دػتگاُ ؿات تالػت هَاد صایذ ٍ سیض ؿذُ یا اص عشیك ػیؼتن خذاوٌٌذُ ( ٍ )speratorیا تَػظ فیلتش دػتگاُ هىؾ ٍ گشد ٍ
غثاسگیش خاسج هی ؿًَذ .واهالً هـخق اػت وِ دس یه هاؿیي ؿات تالػت وِ تِ دسػتی تٌظین ؿذُ اػت ،ػوذُ تشیي لؼوت تَلیذ وٌٌذُ
گشد ٍ غثاس عی فشآیٌذ ؿات تالػت ،گشد ٍ غثاس ًاؿی اص تویض ؿذى لغؼِ ٍ حزف آلَدگیْای هَخَد سٍی ػغح آى هی تاؿذ .گشد ٍ غثاس
ووتش ایي ًَع ػاچوِ  ،دس ٍالغ تِ هؼٌی ووتش تَدى لذست تویضواسی آى دس ٍاحذ صهاى هی تاؿذ ٍ اگش یه ػاچوِ تَلیذ گشد ٍ غثاس ووتشی
تىٌذ ،چَى گشد ٍ غثاس دس ًتیدِ حزف آلَدگی ّا هی تاؿذ  ،پغ گشد ٍ غثاس ووتش  ،یؼٌی تویضواسی ووتش ٍاػتاًذاسد تویضواسی پاییي وِ
خَد ایي اهش هدذدا هَیذ ضؼف ػاچوِ ون وشتي دس تویضواسی هی تاؿذ ٍ تِ ّیچ ػٌَاى تِ هؼٌی ػوش تاالتش ػاچوِ ون وشتي ًوی تاؿذ.
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ادعای شماره چهار :تولیذ سطحی براق تر توسط ساچمه های کم کربن
هیضاى تویضی ػغح یه لغؼِ پغ اص ؿات تالػت تِ سًگ ٍ تشالیت ػغح استثاعی ًذاسد .سًگ ٍ تشالیت ػغح تِ هیضاى اًؼىاع ًَس ٍ پَلیؾ
تَدى ػغح تؼتگی داسد ،حال آًىِ تویضی تِ هؼٌی حزف آلَدگی ّا هی تاؿذ .تشاق تَدى ػاهلی خْت تشسػی هیضاى ًَس هٌؼىغ ؿذُ اص ػغح
هی تاؿذ ٍ ًِ ػاهلی خْت اًذاصُ گیشی هیضاى تویضواسی .
دس حیي تشخَسد یه هادُ ػایٌذُ ،تغییش ؿىلی وِ دس ػغح لغؼِ ایداد هی ؿَد هتفاٍت اػت .تِ ػٌَاى هثال تاثیش گشیت تش سٍی ػغح تا
تاثیشیه ػاچوِ یىؼاى ًوی تاؿذّ .وچٌیي تاثیش یه ػاچوِ ون وشتي دس همایؼِ تا یه ػاچوِ پش وشتي تا ػایض یىؼاى هتفاٍت اػت .اص آًدا
وِ ػاچوِ ون وشتي تِ دلیل سیض ػاختاس خَد ،داسای لاتلیت تغییش ؿىل تیـتش اػت ،لزا تأثیش آى تش تَپَگشافی ػغح لغؼِ ًیض ووتش تَدُ ٍ تَلیذ
یه چالِ تا ػوك ووتش تش ػغح هی وٌذ .دس ًتیدِ تِ دلیل اًؼىاع تیـتش ًَساص ػغح تا ػوك چالِ ووتش (ؿىل )6ػاچوِ ون وشتي تشاق تش دیذُ
هی ؿَد  ،اها تشاق تش تَدى تِ هؼٌی تویضتش تَدى ًوی تاؿذ .
تِ ّویي دلیل اػت وِ دس اػتاًذاسدّای تشسػی تویضی ػغح وِ اصًَع اػتاًذاسدّای همایؼِ ای تا ػىغ ّای هشخغ هی تاؿٌذ ،تشای ویفیت
ػغحی  SA2/5ؿؾ ًوًَِ اسائِ ؿذُ اػت وِ ّش وذام آًْا تا دیگشی اص ًظش سًگ هتفاٍت هی تاؿذ .ایي تفاٍت تِ دلیل ًَع هَاد ػایٌذُ
هتفاٍت خْت تویضواسی هی تاؿذ وِ الثتِ ّوِ آًْا ویفیت  SA2/5سا تَلیذ وشدُ اًذ.

ؿىل :6تفاٍت دس هیضاى تاصتاتؾ ًَس اص ػغح لغؼات دس دًٍَع ػاچوِ پشوشتي ٍ ون وشتي

ًىتِ هْن دیگشی وِ تایذ تذاى تَخِ وشد ایي اػت وِ ّضیٌِ هَاد ػایٌذُ تٌْا  13-17دسكذ ّضیٌِ ولی ؿات تالػت اػت ٍ تمیِ  87دسكذ
ّضیٌِ وِ ؿاهل (واسگش  ،اًشطی  ،اػتْالن  ،لغؼات یذوی ،تؼویشٍ ًگْذاسی  ،تشق ٍ  ). . .تواهاً تِ صهاى فشایٌذ ؿات تالػت استثاط پیذا هی
وٌذ .تا تَخِ هغالة روش ؿذُ تذیْی اػت ػاچوِ ون وشتي خْت تویضواسی ٍ سػیذى تِ ػغح اػتاًذاسد تِ صهاى تیـتشی ًیاص داسد ،لزا تا
اػتفادُ اص ػاچوِ پشوشتي ٍ واّؾ ایي صهاى هی تَاى كشفِ خَیی لاتل تَخْی سا دس ّضیٌِ ّای ؿات تالػت ایداد ًوَد.
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وتیجه گیری:
آًچِ تشخالف اًتظاس تَلیذوٌٌذگاى ػاچوِ ون وشتي اص ادػاّایـاى اػتٌثاط هی ؿَد ًِ ،تٌْا تشتشی هحلَل ػاچوِ ون وشتي ًوی تاؿذ ،تلىِ
اثثات ساًذهاى تویضواسی پاییي تشایي ًَع ػاچوِ ٍ دس ًتیدِ افضایؾ هیضاى هلشف آى ًؼثت تِ ػاچوِ پشوشتي هی تاؿذ وِ ًتیدِ ّوِ ایي هَاسد
افضایؾ صهاى ٍّضیٌِ ّای تویضواسی اػت .ایي ادػاّا اگشچِ دس ساػتای تؼشیف ٍ تودیذ اص ایي هحلَل اسائِ ؿذُ اػت ،اها خَد تضؼیف وٌٌذُ
هَلؼیت ایي ًَع ػاچوِ هی تاؿذ ٍ دس حمیمت اػتفادُ اص ایي ًَع ػاچوِ خلَكا دس تویضواسی لغؼات فَالدی ٍ سیختِ گشی ؿذُ وِ ّوشاُ تا
هاػِ هی تاؿٌذ ،تا افضایؾ ّضیٌِ ّوشاُ اػت .هتاػفاًِ تؼیاسی اص هلشف وٌٌذگاى هَاد ػایٌذُ تِ دلیل ػذم ثثت دلیك ولیِ ػَاهل هَثش تش ّضیٌِ
ّای فشایٌذ ٍ تٌْا تا تَخِ تِ پاییي تش تَدى اًذن لیوت ػاچوِ ون وشتي هثادست تِ خشیذٍ ٍاسدات ایي ًَع ػاچوِ وشدُ ٍ اص آًدا وِ اپشاتَس
دػتگاُ تٌْا تِ خشد ًـذى ػاچوِ ٍ تالی هاًذى تیـتش آى دس هخضى دػتگاُ تَخِ هی ًوایذ ٍ اص ػاهل هْن همذاسهلشف ػاچوِ تِ تٌاط تویض واسی
ؿذُ غافل اػت لزا پی تشدى تِ ایي ٍالؼیت سا تا ّضیٌِ ٍصهاى خثشاى هی ًوایٌذ.
هْوتشیي ًٌیدِ ای وِ تایذ تذاى تَخِ ًوَد ایي اػت وِ تذٍى تَخِ تِ ادػاّای هغشح ؿذُ اص ػَی تَلیذوٌٌذگاى اًَاع هَاد ػایٌذُ ،ػاچوِ
ّای تَلیذی ّش ؿشوت  ،چِ ون وشتي ٍ چِ پشوشتي ،خَاف خاف خَد سا داسد ٍ تْتشیي خَاف صهاًی حاكل هی گشدد وِ ولیِ فشایٌذّای
تَلیذ دسػت ٍ دلیك اًدام ؿَد .اص آًدا وِ فشایٌذ تَلیذ ؿشوت ّا لاتل سدیاتی ٍ پی گیشی داین اص عشف هلشف وٌٌذُ ًوی تاؿذ ،لزا ضوي
آگاّی ولی اص خَاف هحلَالت هختلف ،تْتشیي ساُ حل ،تشسػی داین ٍ وٌتشل هؼتوش ؿشایظ تویضواسی تَػظ خَد هلشف وٌٌذُ ٍ ثثت
دلیك اعالػاتّ ،ضیٌِ ّا ٍ ؿشایظ ػولیاتی هی تاؿذ .تا ایي واس ّش ؿشوت هی تَاًذ ضوي تشسػی لیوت ّا ٍ ّضیٌِ ّای خاسی دس عَل صهاى تِ
یه خوغ تٌذی خْت اًتخاب دسػت تش پایِ ّای ػلوی  ،هٌغمی ٍ ػولی دػت یاتذ.
دس خاتوِ اگش تِ دٍ تفاٍت ػوذُ ایي دٍ ًَع ػاچوِ یؼٌی ػختی ٍ چمشهگی تَخِ ؿَد هؼلوا " تایذ ؿاّذ دٍ سفتاس ًؼثتا " هتفاٍت تَدٍ .لی
ػَال ایٌداػت وِ آیا تا اتذاع فشایٌذّا یا هَاد خذیذ ،سٍؿْا ٍ هَاد لذیوی اّویت ٍ اسصؽ خَد سا اص دػت هی دٌّذ .تِ ػٌَاى هثال آیا تا
ػولیات آػتوپش ٍ هلشف اًَاع فَالد ّا تا ایي ًَع ػولیات حشاستی ،فَالد ّای تیٌایتی لذیوی

ٍیا فَالد ّای هاستٌضیتی توپش ؿذُ ٍ یا ػایش

اًَاع فَالدّای ػولیات حشاستی ؿذُ واسیشد خَد سا اص دػت دادًذ؟ تذیْی اػت فشآیٌذ ّا ٍ هَاد خذیذ تٌْا اًتخاب هٌْذػیي عشاح ٍ هلشف
وٌٌذگاى سا گؼتشدُ تش هی ًوایٌذ تا تا اًتخاب تْیٌِ دس ّش هَسد واسیّ ،ضیٌِ ّای تَلیذ سا ًیض تْیٌِ ًوایٌذ.
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