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 و مواد انتقال قطعات تعمیز در کامپوسیتی الیاف گذاری الیه نحوه بز مزوری

  جدید رویکزد یک ارائه همزاه به روی صنایع در رویکزدی با سطوح
 

 2* منفزد وحید ،1پیزمحمدی رضا محمود
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 چکیده

در ایي هقبلِ، تحقیق ٍ هزٍری بز ًحَُ الیِ گذاری الیبف ضیطِ ای در کبهپَسیت  ّتبی هتَرد استهفبدُ در صتٌؼ  ٍ تؼویتزات       

زدی ههفبٍت در صٌؼ  رٍی اًجبم ضذُ اس  کِ در اداهِ، رٍیکزد جذیذی جْ  تؼویتزات بتب ّشیٌتِ    سطَح کبهپَسیهی بب رٍیک

پبییي ٍ بب لحبظ صزفِ جَیی در سهبى، بِ هٌظَر افشایص اسهحکبم ٍ ػوز قطؼِ ارائِ هی ضَد. در سبل ّتبی اییتز بتب تَجتِ بتِ      

ضیویبیی ٍ فزآٍری هَاد هؼذًی در بسیبری اس صٌبیغ بحث  اسهفبدُ رٍس افشٍى هَاد کبهپَسیهی در صٌبیغ هخهلف اس جولِ صٌبیغ

تؼویز سطَح کبهپَسیهی اس اّوی  ببالیی بزیَردار بَدُ اس . در ایي تحقیق سؼی بز آى بَدُ اس  کِ رٍش ّبی ستٌهی الیتِ   

گتذاری ٍ استهفبدُ اس   گذاری الیبف ّبی ضیطِ ای )فقط بب الیبف سَسًی( را بْبَد بخطیذُ ٍ بب اسهفبدُ اس رٍش ّبی جذیذ الیِ 

الیبف ّبی سَسًی ٍ حصیزی بِ طَر ّوشهبى اسهحکبم قطؼِ تؼویز ضذُ را افشایص دّتین. ایتي اهتز هَجته کتبّص تَقفتبت ٍ       

ّوچٌیي کبّص ّشیٌِ ّبی تؼویز ٍ ًگْذاری هی ضَد. درًْبی ، بب تَجِ بِ آسهَدى اًَاع هخهلف الیِ گذاری ّتب ٍ استهفبدُ اس   

 ر سهیٌِ تزهین سطَح، افشایص اسهحکبم سطَح پس اس اًجبم تؼویزات هطبّذُ هی گزدد.  رٍش ّبی بْبَد یبفهِ د
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