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اي هو در نهایت عملیات واگن می گردداز این ضربات بر روي سطح حاصلموضعیناصافیاعوجاج و باعث بروز
،دنبکار می رودر سالن هاي نقاشی ،بالستینگ که براي از بین بردن الیه هاي اکسید و دیگر آلودگیهاي هاي روي سطح

در نتیجه بررسی میزان .باعث افزایش اعوجاج گرددمی تواندخوددقت کافی اپراتور و پاشش نامناسبدر صورت عدم 
انجامتاثیر شات بالست بر اعوجاج سطح و نحوه کاهش آن جهت افزایش کیفیت صافی سطح ضروري می باشد و در نهایت

به شیوه هاي واز دیر بازکهبهبود ناصافی سطح می باشد کارراهبهترینبتونه کشی در سالن نقاشی هايعملیاتمجموعه 
آماده سازي بتونه و قرار دادن آن روي عملیات هاي مجموع گوناگوندر شرکتهاي .می گیردمتفاوت مورد استفاده قرار

در سالهاي اخیر تالشهایی براي پاشش بتونه بوسیله دستگاه هاي . بصورت دستی انجام می گیرد"سطح واگن معموال
که اشتباهات فردي روي آن حداقل ایرلس و همچنین صاف نمودن بتونه روي سطح واگن بوسیله روباتها و یا ابزارهایی

این عملیات ها بصورت دستی و با توجه به مهارت و هولی هنوز انجام مجموعصورت پذیرفته است،داشته باشدتاثیر را
به نحوه بتونه کشی بسیار حائز اهمیت بهبود بخشیدنتالش در جهت در نتیجه .تجربیات نقاش بهترین گزینه می باشد

میلیمتر در هر متر مربع می 2حداکثر واسته شده از طرف مشتري و شرکت انتقال دهنده تکنولوژي صافی سطح خ.است
خود باعث ایجاد ظاهري ناصاف اعوجاجولی این مقدارنیستکه دستیابی به آن با استفاده از نقاشان با تجربه مشکل باشد 

اي موجود صافی سطح واگن را هتغییراتی در متغیر در نتیجه سعی گردید با انجامدر رنگ بدنه بیرونی واگن می گردد
دو مورد شات بالست ،از بین عوامل تاثیر گذار بر روي صافی سطح.که در این مقاله به آن پرداخته می شودبهبود بخشید

نمودن و بتونه کشی در سالن هاي رنگ انجام می پذیرد لذا ابتدا تحقیق بر روي شات بالست و میزان تاثیر آن بر روي 
اعوجاج سطح و راهکارهاي کاهش آن صورت پذیرفت و در مرحله بعد سعی گردید عوامل تاثیر گذار بر روي بتونه کشی 

.این عوامل بتوان کیفیت صافی سطح را بهبود بخشیدبا اصالح نمودن تاتعیین گردد 

:متن
:شات بالست- 1

تاثیر عملیات شات بالست بر روي افزایش اعوجاج ، سطح یک واگن قبل از شات بالست بوسیلهابتدا جهت بررسی 
ورت صناحیه یک متر مربعی از سطح واگن ب12در این بررسی .خط کش هاي صافکاري یک متري و فیلر بررسی گردید

و پس از عالمت گذاري هاي الزم، سطح در جهت هاي افقی و عمودي بوسیله خط کش صافکاري درندم انتخاب شدن
. ثبت گردیدبوسیله فیلر اندازه گیري شد واسکن شده و مقدار ماکزیمم اعوجاج در هر راستا

قابل ذکر است که در مناطق باالي پنجره هاي واگن به علت محدودیت فضا براي اندازه گیري اعوجاج در راستاي عمودي، 
بر روي اعوجاج سطحمکانهاي مورد ارزیابی اثر شات بالست1در شکل .. اندازه گیري ها تنها در جهت افقی انجام شد

همانگونه که از شکل نیز پیداست تمامی مناطق واگن  و در هر دو سمت واگن مورد ارزیابی قرار . نشان داده شده است
در این . سپس واگن به سالن بالستینگ انتقال یافت و واگن با شرایط واگن هاي قبلی شات بالست گردید.استگرفته 

و فاصله گان شات بالست تا ) درجه45با محوریت (درجه 60تا 30ار ، زاویه پاشش بین ب7تا 5/6تحقیق فشار باد بین 
استG40و S330سطح بین یک تا یک ونیم متر می باشد و اندازه ذرات شات و گریت مورد مصرف به ترتیب برابر با 
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قرار گرفتند تا میزان تغییرات محل هاي عالمت گذاري شده مورد ارزیابی مجدد اعوجاج  ،پس از پایان شات بالست
.مشاهده می گردد1احتمالی اعوجاج در اثر شات بالست بدست آید که نتایج حاصل از این اندازه گیریها در جدول 

هجاج ثبت شدتمامی مقادیر اعو"مشاهده می گردد بعد از شات بالست نمودن واگن تقریباریزهمانگونه که در جدول 
و مناطق ابتدایی میلیمتر2بیشتر از در اکثر موقعیت هابدنهتغییر نموده است و تغییرات بصورتی است که مقادیر اعوجاج

می باشد لذا و نیاز مشتريپروسه تولیدطبقبراي آن مناطقیعنی حداکثر مقدار قابل قبول میلیمتر3سقف بیشتر از 
.انتقال یافتو به سالن صافکاري واگن بعد از شالت بالست  نیاز مجدد به صافکاري پیدا نمود

متغیر فشار باد ورودي به دستگاه چهار،نامناسب واگنجهت رفع مشکل اعوجاج بوجود آمده در اثر شات بالست
سی جهت انجام اصالحات رمورد برو اندازه ذرات شات و گریت زاویه پاشش و فاصله نازل پاشش از سطح واگن بالستینگ، 

در فشار . گرفتبار مورد آزمایش قرار 6کمتر از بار و سپس 6.5تا 6ابتدا کاهش دادن فشار باد به .نداحتمالی قرار گرفت
10بار ، حدود 7تا 6.5در اثر شات بالست نسبت به واگن هاي شات بالست شده با فشار بوجود آمدهبار اعوجاج 6.5تا 6

ولی با کاهش فشار هواي ورودي به پایین تر نیز در رنج مورد قبولی قرار داشتدرصد کاهش پیدا نمود و زبري بدنه واگن 
که در اثر Sa 2.5و عدم تامین مناسب درجه تمیزي کمتر شدن مقدار زبري سطح از مقادیر مشخص شده بار به علت 6از 

، بوددر بعضی از کنج هاي واگن،در این فشارشات بالستبجا ماندن اثرات زنگ زدگی ناشی از عملکرد نامناسب سیستم 
.اصالح گردید "و مجددامورد تایید قرار نگرفتسطح 

75تا 60زاویه پاشش شات به در این فشار،بار6.5تا 6با توجه به آزمایش مرحله قبل و مناسب بودن فشار در مرحله بعد
تعیین شده را تغییر مقادیرو به اپراتور تاکید گردید که شدمتر تعیین 1.5از بدنه واگن نیز نازلو  فاصله یافتدرجه تغیر 

مناطق  . قرار گرفتسطحعملیات شات بالست بر روي اعوجاجمیزان تاثیرارزیابی و سطح واگن با شرایط جدید مورد ندهد 
کش قبلی بودند و سطح مانند آزمایش گذشته بوسیله خطهاياندازه گیریمورد ارزیابی همان مناطق تعیین شده در 

مورد ارزیابی میزان اعوجاج در اثر شات بالست نمودنمحل هاي - 1شکل 
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مشاهده می 2حاصل در جدول که نتایجبل و بعد از شات بالست قرار گرفتصافکاري و فیلر مورد ارزیابی میزان اعوجاج ق
.گردد

ــت ــات بالس ــل از ش ــتبعـداز شـات بالســت  قب ــات بالس ــل از ش بعـد از شــات بالســت قب
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میزان اعوجاج اندازه گیري شده قبل و بعد از انجام شات بالست براي نواحی تعریف شده -1جدول 
 دهند برجستگی هاي روي واگن می باشد و  اعداد مثبت نشانسطحهايفرورفتگیعمق دهنده منفی نشانعالمت

سطح می باشد
 به علت موقعیت خاص قسمت مورد ارزیابی، تنها الین ابتداي سقف می باشند که3مربوط به 12و 7،8،9در نواحی

میلیمتر در یک متر 3و حداکثر اعوجاج مورد قبول براي این نواحی بودهقادر به اندازه گیري اعوجاج در جهت افقی 
میلیمتر در یک 2حداکثر اعوجاج مورد قبول می باشد و براي بقیه مناطق که شامل بدنه دو سمت واگن می باشد 

.متر  می باشد
موردناحیه17ات بالستاندازه گیري خارج از رنج بوده اند ولی بعد از شموردقبل از شات بالست تنها دو ناحیه

.قرار گرفتندخارج از رنجارزیابی
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بعد از پایان شات بالست اعوجاج بسیاري از مناطق مورد ارزیابی ن می باشد که آبیانگر2جدول ازبدست آمده نتایج 
چارچوب خارج از ناحیه مورد ارزیابی11ولی میزان تغییرات بسیار کمتر از قبل بود بصورتی که تعداد تغییر پیدا نمود

اعوجاج تناحیه بود و عالوه بر آن میزان تغییرا17بودند که براي نتایج حاصل از جدول یک این مورد برابر با ولیدپروسه ت
در یک میلیمتر4مورد اعوجاج باالتر از 8نیز کاهش پیدا کرد بطوري که در تحقیق اول بعد از پایان شات بالست ما شاهد 

که آن نیز مربوط به در یک متر داشته ایممیلیمتر4مورد اعوجاج باالتر از 2متر بودیم در حالی که در این آزمایش تنها 
لذا با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبتی که انجام تغییرات بر روي جلوگیري از .سه الین ابتداي سقف می باشد

مناسب تشخیص داده شد و مورد استفاده واقع شدهه انجام شات بالست مطابق روش اصالح اعوجاج زیاد واگن دارند، نحو
.گردید

ــت ــات بالس ــل از ش ت  قب ــ الس ــتبعـداز شـات ب ــات بالس ــل از ش ت قب ــ الس ــات ب بعـد از ش
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پس از انجام اصالحات قبل و بعد از انجام شات بالست میزان اعوجاج اندازه گیري شده-2جدول
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با مطالعات انجام شده .در نهایت میزان تاثیر اندازه ذرات شات و گریت بر روي اعوجاج سطح مورد بررسی قرار گرفت
میزان با کاهش انرژي برخورد ذرات ساینده ا که از ساینده هاي ریزتري جهت بالستینگ استفاده گردد تتصمیم گرفته شد 

در این راستا با تخلیه یکی از مخازن شات بالست و جایگزین نمودن گریت هاي فوالدي با سایز .اعوجاج سطح کاهش یابد
G50 نشان داد که استفاده از گریت نتایج بدست آمده . مورد بررسی قرار گرفتسطحاعوجاج، میزان تاثیر آنها برG50

تاثیر ناشی از میانگین افزایش اعوجاج . می گرددافزایش اعوجاج بسیار کمتري در مقایسه با آزمایشات گذشته عثبا
همانگونه که . آورده شده است3از انجام اصالحات و بعد از انجام اصالحات در جدول بالست نمودن سطح واگن قبل

57/1میانگین افزایش اعوجاج در سطح یک متري از ،موجودمشاهده می شود با انجام تغییرات مناسب در متغیر هاي 
این مقدار بهG50و در نهایت با استفاده از گریت مقدار اولیه رسید % 62یعنی بهکاهش یافتمیلیمتر 98/0میلیمتر به 

.اهش یافتآزمایش اول کاعوجاج افزایش %33مقدار افزایش اعوجاج ناشی از شات بالست به میلیمتر رسید یعنی52/0

ناشی از شات بالست میانگین افزایش اعوجاج مرحله مورد آزمایششماره
میلیمتر1.57قبل از انجام اصالحات1
میلیمتر20.98بعد از انجام اصالحات جدول 2
میلیمترG500.52بعد از انجام اصالحات و تغیر اندازه ساینده به 3

آن اعوجاج ایجاد شده بعد از پایان شات بالست نسبت به قبل از افزایش میانگین - 3جدول 

کشیبتونه- 2
به توضیح هر یک طی دو مرحله کلی انجام پذیرفت کهجهت بهبود عملیات بتونه کشی انجام شدهتحقیقاتجموع م

:خواهیم پرداخت
: بررسی تاثیر اندازه و ضخامت کاردك هاي بتونه کشی با در نظر گرفتن مدت زمان انجام کار- 1- 2

در ابتدا تالش گردید تا بهترین اندازه و ضخامت براي کاردك هاي بتونه کشی تعیین گردد، لذا با تهیه کاردك هاي 
.سانتیمتر آزمایشات تجربی گوناگونی روي آن صورت گرفت90الی15متفاوت از 

همانگونه که قابل پیش بینی است با افزایش طول کاردك ها زمان بتونه کشی در یک سطح ثابت از نظر زمان انجام کار 
افی بجاي بوسیله کاردك خود داراي دو متغیر می باشد که یکی از آنها بتونه هاي اضکیفیت اعمال بتونه .کاهش می یابد

در یک سطح براي اعمال کاردك هاي کوچکتر با استفاده از"در دو لبه کاردك می باشد که طبیعتا،مانده حین اعمال
هاي بجا مانده ازلذا از این جهت با بزرگ شدن کاردك ها بتونهمی شودبیشتر از کاردك هاي بزرگتر تعداد آنها ،مشخص

امکان فشار یکنواخت کاردك ها طول از طرف دیگر با بزرگ شدن .می یابدکاهش ي کاردك در یک سطح ثابتلبه ها
خود این اندکی تاب برداشته و کاردك بتونه،به تدریج حین اعمالوجود ندارد در نتیجهدست بر تمامی نقاط کاردك 
کته در مورد طول کاردك عالوه بر افزایش اعوجاج در اثر تاب برداشتن کاردك ، ذکر این ن. باعث افزایش اعوجاج می گردد

به علت سنگینی و عدم امکان کنترل مناسب  کارك ،سانتیمتر 70با طول باالتر از در کاردك هاي کهاستها ضروري 
می استفاده از این کاردك ها با نیروي دست نامناسب در نتیجه ،می نمایداعمال واگن به سختی بتونه را روي بدنه نقاش
به یک مقدار بهینه اي براي اندازه همانگونه که در منحنی یک مشاهده می گردد عومل ذکر شدهلذا با جمع بندي. باشد

. تیمتر می باشدنسا55تا 40رسیدیم که بین در محل تالقی دو منحنی کاردك 
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جهت بدست آوردن بهترین ضخامت براي کاردك بتونه تالش گردید تا حداقل ضخامتی را که کاردك بتونه می تواند 
داشتن حداقل ضخامت از این حیث حائز . داشته باشد تا حین کار تاب بر نداشته و بدون تغییر باقی بماند بدست آید 

اهمیت است که با افزایش ضخامت کاردك وزن آن زیاد می شود که این خود انجام بتونه کشی بصورت دستی را مشکل 
سانتیمتري 50میلیمتر و ساختن کاردکهاي 1تا 5/0بین لذا با تهیه ورق هاي استیل فنري با ضخامتهاي. می سازد

در آزمایش هاي انجام شده . بوسیله آنها و انجام تست هاي عملی بهترین ضخامت براي کارك بتونه کاري بدست آمد
ین یعنی در ا. میلیمتر بهترین کارکرد را دارد8/0مشخص گردید که  کاردك هاي بتونه کاري ساخته شده با ورق استیل 

.ضخامت کاردك داراي حداقل وزن ممکن می باشند بدون اینکه تاب بردارد

مقایسه اعوجاج ناشی از لبه بتونه و اعوجاج ناشی از تاب برداشتن کاردك بتونه) 1منحنی 

بررسی تغییر مراحل و نحوه بتونه کشی با در نظر گرفتن زمان انجام کار- 2- 2
-3افقی راستاي- 2در راستاي عمودي - 1شرکت انقال دهنده تکنولوژي مراحل بتونه کشی را در چهار مرحله و به ترتیب 

پروسه و نیاز مشتري تعریف طبق میلیمتر در هر متر مربع 2و با حداکثر عمق اعوجاج افقیراستاي - 4عمودي و راستاي 
داراي ، از نظر ظاهريرنج قابل قبول واحد کنترل کیفیتولی سطح واگن با انجام مراحل فوق با وجود قرار گرفتن درنمود

جهت بهبود فرایند بتونه کشی لذا . نیاز به بهبود فرایند جهت کاهش اعوجاج در آن احساس می شداعوجاج زیادي بود و
تغییر دادن مراحل بتونه کشی و نحوه اعمال آن با در نظر داشتن مدت زمان انجام کار به سطحی صاف تر سعی گردید تا با

.رسید
به 80با سمباده شماره ) سمبادهنماشی(ابتدا سعی گردید تا با کاهش مراحل بتونه کشی و استفاده بیشتر از سندر 

در - 1به ترتیب به صورت ايار مرحلههی بیشتر از الگوي چضخامتبتونه در سه مرحله و بالذا . سطحی صاف تر رسید 
یکبار به صورت کلی بوسیله سندرواگنبدنهعمودي بر روي سطح واگن اعمال شد و سپس -3افقی - 2راستاي عمودي 

مدگی هاي روي سطح اسکن آزبر گردید و سپس بوسیله خط کش هاي صافکاري فرو رفتگی ها و بر80کاغذ سمباده با 
در مرحله بعد بر روي فرو رفتگی ها به صورت لکه گیري بتونه اعمال شد و برآمدگی ها بوسیله . شده و عالمت گذاري شد

روز طول 3که به علت وجود ایرادات زیاد بر روي سطح واگن مجموع لکه گیري ها سندر تا جاي ممکن تراشیده شد 
کش نتایج حاصل از بررسی سطح بوسیله خط. آماده سازي مورد بررسی مجدد قرار گرفتسطح بعد از در نهایت وکشید 

١۵ ٣٠

اعوجاج سطح

)سانتیمتر(طول کاردك 
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جهت بدست آوردن بهترین ضخامت براي کاردك بتونه تالش گردید تا حداقل ضخامتی را که کاردك بتونه می تواند 
داشتن حداقل ضخامت از این حیث حائز . داشته باشد تا حین کار تاب بر نداشته و بدون تغییر باقی بماند بدست آید 

اهمیت است که با افزایش ضخامت کاردك وزن آن زیاد می شود که این خود انجام بتونه کشی بصورت دستی را مشکل 
سانتیمتري 50میلیمتر و ساختن کاردکهاي 1تا 5/0بین لذا با تهیه ورق هاي استیل فنري با ضخامتهاي. می سازد

در آزمایش هاي انجام شده . بوسیله آنها و انجام تست هاي عملی بهترین ضخامت براي کارك بتونه کاري بدست آمد
ین یعنی در ا. میلیمتر بهترین کارکرد را دارد8/0مشخص گردید که  کاردك هاي بتونه کاري ساخته شده با ورق استیل 

.ضخامت کاردك داراي حداقل وزن ممکن می باشند بدون اینکه تاب بردارد

مقایسه اعوجاج ناشی از لبه بتونه و اعوجاج ناشی از تاب برداشتن کاردك بتونه) 1منحنی 

بررسی تغییر مراحل و نحوه بتونه کشی با در نظر گرفتن زمان انجام کار- 2- 2
-3افقی راستاي- 2در راستاي عمودي - 1شرکت انقال دهنده تکنولوژي مراحل بتونه کشی را در چهار مرحله و به ترتیب 

پروسه و نیاز مشتري تعریف طبق میلیمتر در هر متر مربع 2و با حداکثر عمق اعوجاج افقیراستاي - 4عمودي و راستاي 
داراي ، از نظر ظاهريرنج قابل قبول واحد کنترل کیفیتولی سطح واگن با انجام مراحل فوق با وجود قرار گرفتن درنمود

جهت بهبود فرایند بتونه کشی لذا . نیاز به بهبود فرایند جهت کاهش اعوجاج در آن احساس می شداعوجاج زیادي بود و
تغییر دادن مراحل بتونه کشی و نحوه اعمال آن با در نظر داشتن مدت زمان انجام کار به سطحی صاف تر سعی گردید تا با

.رسید
به 80با سمباده شماره ) سمبادهنماشی(ابتدا سعی گردید تا با کاهش مراحل بتونه کشی و استفاده بیشتر از سندر 

در - 1به ترتیب به صورت ايار مرحلههی بیشتر از الگوي چضخامتبتونه در سه مرحله و بالذا . سطحی صاف تر رسید 
یکبار به صورت کلی بوسیله سندرواگنبدنهعمودي بر روي سطح واگن اعمال شد و سپس -3افقی - 2راستاي عمودي 

مدگی هاي روي سطح اسکن آزبر گردید و سپس بوسیله خط کش هاي صافکاري فرو رفتگی ها و بر80کاغذ سمباده با 
در مرحله بعد بر روي فرو رفتگی ها به صورت لکه گیري بتونه اعمال شد و برآمدگی ها بوسیله . شده و عالمت گذاري شد

روز طول 3که به علت وجود ایرادات زیاد بر روي سطح واگن مجموع لکه گیري ها سندر تا جاي ممکن تراشیده شد 
کش نتایج حاصل از بررسی سطح بوسیله خط. آماده سازي مورد بررسی مجدد قرار گرفتسطح بعد از در نهایت وکشید 

۶٠ ٩٠

اعوجاج ناشی از لبه 
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اعوجاج ناشی از تاب 
برداشتن کاردك
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جهت بدست آوردن بهترین ضخامت براي کاردك بتونه تالش گردید تا حداقل ضخامتی را که کاردك بتونه می تواند 
داشتن حداقل ضخامت از این حیث حائز . داشته باشد تا حین کار تاب بر نداشته و بدون تغییر باقی بماند بدست آید 

اهمیت است که با افزایش ضخامت کاردك وزن آن زیاد می شود که این خود انجام بتونه کشی بصورت دستی را مشکل 
سانتیمتري 50میلیمتر و ساختن کاردکهاي 1تا 5/0بین لذا با تهیه ورق هاي استیل فنري با ضخامتهاي. می سازد

در آزمایش هاي انجام شده . بوسیله آنها و انجام تست هاي عملی بهترین ضخامت براي کارك بتونه کاري بدست آمد
ین یعنی در ا. میلیمتر بهترین کارکرد را دارد8/0مشخص گردید که  کاردك هاي بتونه کاري ساخته شده با ورق استیل 

.ضخامت کاردك داراي حداقل وزن ممکن می باشند بدون اینکه تاب بردارد

مقایسه اعوجاج ناشی از لبه بتونه و اعوجاج ناشی از تاب برداشتن کاردك بتونه) 1منحنی 

بررسی تغییر مراحل و نحوه بتونه کشی با در نظر گرفتن زمان انجام کار- 2- 2
-3افقی راستاي- 2در راستاي عمودي - 1شرکت انقال دهنده تکنولوژي مراحل بتونه کشی را در چهار مرحله و به ترتیب 

پروسه و نیاز مشتري تعریف طبق میلیمتر در هر متر مربع 2و با حداکثر عمق اعوجاج افقیراستاي - 4عمودي و راستاي 
داراي ، از نظر ظاهريرنج قابل قبول واحد کنترل کیفیتولی سطح واگن با انجام مراحل فوق با وجود قرار گرفتن درنمود

جهت بهبود فرایند بتونه کشی لذا . نیاز به بهبود فرایند جهت کاهش اعوجاج در آن احساس می شداعوجاج زیادي بود و
تغییر دادن مراحل بتونه کشی و نحوه اعمال آن با در نظر داشتن مدت زمان انجام کار به سطحی صاف تر سعی گردید تا با

.رسید
به 80با سمباده شماره ) سمبادهنماشی(ابتدا سعی گردید تا با کاهش مراحل بتونه کشی و استفاده بیشتر از سندر 

در - 1به ترتیب به صورت ايار مرحلههی بیشتر از الگوي چضخامتبتونه در سه مرحله و بالذا . سطحی صاف تر رسید 
یکبار به صورت کلی بوسیله سندرواگنبدنهعمودي بر روي سطح واگن اعمال شد و سپس -3افقی - 2راستاي عمودي 

مدگی هاي روي سطح اسکن آزبر گردید و سپس بوسیله خط کش هاي صافکاري فرو رفتگی ها و بر80کاغذ سمباده با 
در مرحله بعد بر روي فرو رفتگی ها به صورت لکه گیري بتونه اعمال شد و برآمدگی ها بوسیله . شده و عالمت گذاري شد

روز طول 3که به علت وجود ایرادات زیاد بر روي سطح واگن مجموع لکه گیري ها سندر تا جاي ممکن تراشیده شد 
کش نتایج حاصل از بررسی سطح بوسیله خط. آماده سازي مورد بررسی مجدد قرار گرفتسطح بعد از در نهایت وکشید 

اعوجاج سطح
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صافکاري و فیلر نشان داد که عمق اعوجاج روي سطح واگن کاهش چشمگیري یافته و حداکثر موارد دیده شده برابر با 
تا یک 5/0بین دي موج با عمق افزایش یافته بود بصورتی که سطح داراي تعداد زیامیلیمتر بود ولی تعداد موجها 4/1

و مجموع زمان انجام بتونه کاري نیز از . باعث ظاهر نامناسب واگن با وجود عمق کم موجها می شد"که مسلمامیلیمتر بود 
زیر مناسب تشخیص دلیل با وجود کاهش شدید عمق موجها به دو در این روش درنتیجه .روز افزایش یافته بود8روز به 6

:داده نشد
به علت افزایش تعداد موجهاي کوچک روي سطح واگن که ناشی از لکه گیري هاي زیاد بتونه و اعمال سندر -1

هاي موضعی بود 
افزایش زمان بتونه کشی -2

سندر هاي موضعی را به حداقل استفاده از تجربیات آزمایش قبلی لکه گیري و اعمال سعی گردید تا با بعديدر بررسی 
و سندر فقط یک بار و به صورت سطحی اعمال رحله به مراحل بتونه کشی اضافه کرداین شد که یک مرساند لذا تصمیم بر 

-4عمودي راستاي- 3افقی راستاي -2در راستاي عمودي -1در پنج مرحله به ترتیب بتونه کشیدر نتیجه. گردد
درصد تینر به مخلوط 10مت بتونه ، عمودي اعمال گردید و جهت جلوگیري از افزایش ضخاراستاي -5و افقی راستاي 

تا درجه عمودتر بر روي سطح به کار گرفته شد10با حدود بتونه اپوکسی و هاردنر اضافه شد و کاردك بتونه کاري نیز 
،بعد از رفع ایرادات جزئیو در نهایت سطح واگن یک بار و بصورت کلی سندر زده شد وبتونه کمتري روي سطح بنشیند

بوسیله خط کش صافکاري یک متري و فیلر اسکن شد و تعداد موجهاي موجود در واحد سطح و همچنین "سطح مجددا
به شدت کاهش یافت بصورتی نتایج بدست آمده به این صورت بود که عمق موجهاي واگن.عمق موجها یاد داشت گردید

موجهاي موجود بر روي سطح واگن نیز کاهش چشمگیري میلیمتر بود و تعداد4/1که حداکثر عمق مشاهده شده برابر با 
در حالی کیلو گرم کمتر از روش قبلی بود 40و مقدار بتونه مصرفی در این روش نیز حدود ) درصد30تا 20بین ( داشت 

ین روش در اهمانگونه که نتایج بدست آمده نشان می دهد.روز باقی ماند6مدت زمان کلی اتمام کار بدون تغییر همان که
و در عین حال با توجه به مصرف کمتر بتونه از نظر اقتصادي نیز افزایش چشمگیري یافته است کیفیت صافی سطح واگن 

.لذا استفاد از این روش با توجه به مزایاي زیاد مناسب تشخیص داده شدمقرون به صرفه می باشد

: نتیجه
راتوانستیم میزان افزایش اعوجاج ناشی از اعمال شات بالست بر روي سطح واگنتحقیقاتیآزمایشاتیک سري ازبا انجام 

به حداقل رسانده و در نتیجه زمان مورد نیاز جهت صافکاري نمودن بدنه واگن بعد از شات بالست را به کمترین میزان 
باال بردن کیفیت صافی سطح بر عالوهو مراحل انجام آنو از طرفی با بهینه سازي نحوه بتونه کشیدهیمممکن تقلیل 

.واگن، میزان مصرف بتونه نیز بطور چشمگیري کاهش یافت
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