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  یدربند یوب و نواقص در دستگاه هايرفع ع یدربندی و راهنما

باشد  ید مين مراحل ساخت و تولیاز مهم تر ینسروسازکو  یساز یع قوطیدر صنا یعمل درب بند نشر توسط

 .محصوالت بگذارد یبر رو یتواند اثرات نامطلوب یرد، ميح انجام نگيه اگر به نحوه صحک

نترل کناقص و  یدرب بند یکبا  یگردد ول یمحسوب م یه ملیاز سرما یبخش ییه محصوالت غذاکن یضمن ا

دات مواد يدر تول یه به نحوک یافراد ین رفتن زحمات تماميو از ب ییع شدن محصوالت غذایضا بر ف، عالوهيضع

دوخت ناقص  یکو از آن مهم تر،  یديتول یت هاکشدن شر دخالت داشته اند، باعث متضرر ینسروک ییغذا

رغم  یت ها علکشر یمتاسفانه بعض. خواهد شد ییع غذایننده صناک ديت تولکه شريعل یغ منفيلموجب تب

ا یم و يبار تنظ یکنند با ک یتصور م یل نشده و حتیقا یقوط یدرب بند یبرا یت چندانير شده اهمکموارد ذ

احتمال هر گونه  یرد ولکار خواهد کال کن ماه بدون اشیتا چند یدرب بند یض قطعات الزم، دستگاه هایتعو

ا یچ يپ یکا باز شدن یاز دستگاه و  یستن قطعه اکد و شياز تول یناش یم بر اثر فشارهايخارج شدن از تنظ

 یه حتکن یص نبوده و احتمال اياالت قابل تشخکاش ینترل ظاهرکموارد به صورت  یه در بعضکرود  یمهره م

 .ود داردال انجام شود، وجکد با اشيا ساعت ها تولیساعت و  یک

را  یدرب بند یب دستگاه هايمات و رفع عيفه تنظيه وظک ییروهايا نیافراد اپراتور و  یسطح علم ءن رو ارتقایاز ا

 یآن و قطعات الزم جهت درب بند یمصرف یها و ورق ها یت قوطيوضع یبه عهده دارند و اطالع از چگونگ

اجتناب  یباشد، امر یم یخاص همان قوط هک یمات الزمه مربوطه در هر نوع قوطيها و تنظ یح قوطيصح

شرفت است و ين صنعت روز به روز در حال پیا ینولوژکه تکن یضمن ا. رديت قرار گیدر اولو یستیر است و بایناپذ

د از ضخامت یجد ینولوژکدن به تيو رس یارز یی، به علت صرفه جویقوط یسازنده داخل یت هاکشر یحت

 .و به مقاومت آنها افزوده اند استهکها  یقوط یمصرف یورق ها یها

 رودوختيکم

اده شدن يو پ یه در حال بررسکسه ت یها یف و درب، در قوطکدوخت  یبرا یه به تازگک ییاز طرح ها یکی

ل یدر برز  (Keramer)رامرک یساز یع قوطیت صناکه توسط شرکنام دارد  (Microseam) فیاست، دوخت ظر

 ورق حلب ین المللينفرانس بکرا در يشده است و اخ یطراح ،یقوط یدر مواد مصرف ییصرفه جو یبرا

(International Tin Conference)  لیبرز یقات فنيتوسط موسسه تحق (ITAL) مورد  یمطرح و به طور رسم

 ینه هایاهش در هزکو  ییدرصد صرفه جو ۵/١۴ ید مدعیستم جدين سیطراحان ا. قرار گرفته است یبررس

ر روش یدر اصل مطابق سا کروش درز ناز). ییدالر صرفه جو ۶۶/٧ یهر هزار قوط یابر(شده اند  یمواد مصرف

  دیدرب و بدنه حتما با یبرا ین طرح ورق مصرفیه اوال در اکن تفاوت یمرسوم دوخت درب است، با ا یها

mm١۶/دازه نسبت به ان) قالب بدنه، قالب درب و ارتفاع دوخت(دوخت درب  یکیزيف یا اندازه هايباشد، ثان ٠

 یی، صرفه جویشتر ظاهر قوطيب ییبایجه زيدر نت. افته استیاهش کدرصد  ۵٠تا  یاستاندارد متداول فعل یها

درصد، از  ٧٠تا  یمصرف يکع الستیدر ما یی، صرفه جو)ییلوکيم ين یقوط یبرا( درصد ۵/١۴تا  یدر ورق مصرف

 کو ال یارتن مصرفکنه حمل و نقل، یهز در یین صرفه جويهمچن. دیآ ین طرح به حساب میا یاین مزایمهم تر

تنها الزم . د نداردیزات جديبه تجه یازين طرح نید ایجد یستم هاير سیبرخالف سا. ز شامل خواهد شديورق را ن

  .ض گرددیتعو) ل دوختير پروفييبه واسطه تغ(و دو  یکعمل  یه قرقره هاکاست 
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 فیدوخت ظر ید برایجد یابعاد درب ها

را  یف و روش مرسوم فعلید دوخت ظریدر طرح جد ییلوکيم ين یقوط یابعاد درب بند لیذ یسه ایجدول مقا

  :دهد ینشان م

  mm  د دوخت عنوانیطرح جد mm دوخت یروش مرسوم فعل

  قالب درب ٩/٠-٩١/١٠١/١-١٧/٢

  قالب بدنه ٨٧/٠-١/٩١/١٠۵-١٧/٢

  طول دوخت ٣٨/١-٩٢/٢۴٧/١-١٨/٣

  عمق دوخت ١/۴-١/٣۶/٢۵-٣/۴۵

  یريدرگ ۶۶-٨٠% ٧۵-۴۵%

 بدنه و سر یبرا ٠/١۶ mm DRB، ٨/٢-۶/۵ورق حلب  (Microseam) فید دوخت ظریورق مورد مصرف در روش جد

ف ورق کسر و  یبرا ٣٠٠قطر  یها یقوط یبرا یمرسوم فعل یابعاد درب ها یف و در روش مرسوم فعلکو 

  .باشد یدوخت بدنه در هر دو روش درزجوش م ٢٢/٠-mm T۶١٢٠/٠ حلب

 یط هايط و محیرمخرب در شرايغ یل تست هايامل و متنوع از قبکشات یف پس از آزماید دوخت ظریدطرح ج

، تست ییايميش یردن در محلول هاک ارتعاش و لرزش جهت مقاومت در حمل و نقل، شناور یمختلف، تست ها

 ییع غذایه در صناها توانسته است، مجوز استفاد یترکو مقاومت در مقابل رشد با یکیولوژيب یخالء، تست ها

برده  یپ ییع غذایصنا یت هاکشر یافراد فن یت ارتقا سطح علميحات به اهمين توضیحال با ا. دیسب نماکرا 

  .نندکو حل  یالت را بررسکتوانند مش یداشته باشند، بهتر م یشتريه هر قدر اطالعات بک

  )دوخت مضاعف( یفلز یها یف قوطکبا دوخت سر و  ییآشنا

شد  یانجام م یارکم يتوسط لح یف قوطکا دوخت سر و ی یعمل درب بند یصنعت قوط یريگل کل شیدر اوا

ه آن هم ابتدا لبه کد یل گردیتبد یع به دوخت ساده و سپس دوخت مضاعف امروزیشرفت صناين روش با پیه اک

 .باشد یاب شده ميو امروزه به صورت لب آس یدرب ها به صورت لب تخت و پس از مدت ها به صورت لب چنگ

  

  دوخت مضاعف

گر و تحت فشار قرار گرفتن آنها یبه همد یو لبه درب قوط یف، قالب شدن لبه بدنه قوطیتعر یکدر  یلکبه طور 

ه در دو مرحله توسط دستگاه کند ین آنها گردد را دوخت گويامل درز بک ین قالب ها باعث آب بنديماب يکه الستک

و  يکمه اتوماتي، نیه به طور دستک  (Seamer)مريا سی، والس و فارس، دربند یمخصوص دوخت به نام ها یها

 یدوخت شامل عمق دوخت، ضخامت دوخت، طول دوخت، طول قالب ها یک. شود یانجام م يکتمام اتومات

 .باشد یم یدرب و بدنه قوط یو ضخامت ورق ها یدرب و بدنه قوط
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 یل دهنده دوخت قوطکيتش یاجزا

  

  ا عمل اولیدوخت مرحله اول 

مهار  یفوقان کسیو درب تحت فشار فنر پدال با د یرا تحت فشار قرار داده تا قوط یقوط) نیيپا کسید(ال پد

دن به دور يعمل اول شروع به چرخ ین قرقره هایيباال و پا یها کسیو درب توسط د یشده و پس از گرفتن قوط

فرمان داده  یمخصوص یها کدامن عمل توسط بایه اکشوند  یم یکرده و هم زمان به درب نزدک یدرب و قوط

جه يگردد و در نت یز مين تماس باعث چرخش قرقره ها نيه همکرده کوارد  یبه درب و قوط یشود و فشار یم

ه قالب کرند يگ یل دوخت را به خود مکقالب ها داخل هم شده و ش ین درب و قوطين فشار و گردش بیا

ه اصطالحا لبه درب و کباشد  یم یعمل اول طور یره هاا و فرم ساخت قرقیزوا. پوشاند یسرقالب بدنه را م

  .شود یل مکيند و قالب سر و بدنه تشک یله ميگر فتیرا به همد یلبه قوط

 ا عمل دومیدوخت مرحله دوم 

جاد یامل اک یهنوز آب بند یگر را گرفته اند ولیهمد یل شده و درب و قوطکيدر دوخت مرحله اول قالب ها تش

دهند و  ین قالب ها را تحت فشار قرار میشده و ا یکنزد یعمل دوم به درب و قوط یهاه قرقره کنشده است 

 یو خارج یداخل یدر برابر فشارها ین مرحله قوطیه پس از اکگردد  یامل دوخت مک یت باعث آب بندیدر نها

بعد از درب  یه بر اثر گرم شدن محصول داخل قوطکاست  یفشارها همان فشار منظور از .گردد یز مقاوم مين

عات درون یل به بخار شدن مایتبد یه در اثر انبساط و حتکگردد  یوارد م یبه قوط ییروب زدايکبه خاطر م یبند

  .شود یم یردگکهم دچار باد یمک یه قوطکگردد  یوارد م یبه جداره داخل قوط یدیفشار شد یقوط

ال نسبت به رفع آن با کالزم در صورت وجود اششات یو آزما یو نمونه بردار یه دستگاه دربنديمات اوليپس از تنظ

 :توان عمل نمود یر میساخته شده به شرح ز یها یقوط یابعاد فن یفرض استاندارد بودن تمام

  طول قالب سر -١

  :م بودن طول قالب سر از حد مجازک - 

  )یافق(تا حد مجاز  کسیردن قرقره به دکتر  یکعمل اول، نزد یم قرقره هايتنظ

  )کسیبه د یشدن افق یکنزد(ر دارد يش قالب سر تاثیز در افزايعمل دوم ن یه هام قرقريتنظ

  ینسبت به درب قوط کسینترل نمودن ابعاد دک

  مربوطه یض قرقره هایتور در حد استاندارد، تعوکدر صورت عدم اصالح فا

  : ادتر بودن طول قالب سر از حد مجازیز - 

تور قالب کدرصورت عدم اصالح فا یو حت) لتر بزرگ تريف( کسیاز دعمل اول  یشتر قرقره هايردن بکفاصله دار 

در ) البته با حفظ ضخامت دوخت استاندارد(م گردند يتر بزرگ تر تنظيبا فل یستیز بايعمل دوم ن یسر قرقره ها

 مربوطه یض قرقره هایجه تعويصورت عدم حصول نت
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  طول قالب بدنه  -٢

شتر از يس اگر قالب بدنه بکشتر شود و بالعيب یفشار پدال به قوط یستیم بودن طول قالب بدنه باکدر صورت 

دچار  یحصول قالب بدنه استاندارد قوط یم شود و اگر با فشار پدال براکفشار پدال  یستیحد مجاز باشد با

است در هر  یا دچار فرسودگیتر بوده  کوچک ینسبت به درب قوط) طبق( کسید) ندکست یا ای(ش شود خچر

 .ض شودیساخته شده و تعو یمربوطه بر حسب قوط کسید یتسیصورت با

  طول دوخت  -٣

و ) تر کوچکلتر يف(تر شود  یکنزد کسیعمل دوم نسبت به د یقرقره ها یستیم بودن طول دوخت باکدر صورت 

بزرگ تر  یلرگريعمل دوم ف یادتر از حد مجاز باشد با حفظ ضخامت دوخت استاندارد قرقره هایاگر طول دوخت ز

لر يف(عمل اول  یباز بودن قرقره ها. ه هم ضخامت دوخت و هم طول دوخت در حد استاندارد باشدکنیشود تا ا

تور در حد استاندارد کدر صورت انجام اقدامات فوق و عدم حصور فا. اد طول دوخت خواهد شدیز باعث ازدين) بزرگ

 .ض شوندیعمل اول و دوم تعو یقرقره ها یستیبا

  ضخامت دوخت  -٤

س اگر ضخامت کا بالعیجذب تر شده و  یريلرگيعمل دوم ف یش از حد بودن ضخامت دوخت قرقره هايدر صورت ب

ردن کتر  یکدر حالت نزد. رديعمل دوم بازتر انجام گ یقرقره ها یريلرگيف یستیمتر از حد معمول باشد باکدوخت 

ض یور تعوکتور مذکآن عدم حصول فا یضخامت دوخت قابل قبول و در پ یبرا کسیعمل دوم به د یقرقره ها

 یان دارد قرقره هاکر شد امکاذب ذک یريلر گيه در فکمات همانگونه يه تنظک یعمل دوم و در حالت یقرقره ها

 یز حاصل شود شافت ها و بازوهاين ییضخامت دوخت باال ینداشته باشند ول یفاصله ا کسیعمل دوم با د

 .ب گرددياردان رفع عکتوسط افراد  یستیه باکباشد  یم یو افق یعمود یها یلق ینگهدارنده قرقره ها دارا

  عمق دوخت -٥

توان آن را اصالح  یمات ميمتر با تنظکداشته و ) طبق( کسیا و ابعاد ساخت دیام با زويعمق دوخت رابطه مستق

 .گرددض یدر حد استاندارد مربوطه ساخته شده و تعو کسید یستیاالت عمق دوخت باکنمود و در اش

  یريدرصد درگ -٦

ز طول يه نوسانات طول قالب سر و بدنه و نکعامل از عوامل دوخت خالصه نشده بل یکتنها به  یريدرصد درگ

طول  یستیمجاز باشد با متر از حدک یريه درگک یموثرند در صورت یرياهش درصد درگکا یش یدوخت در افزا

ز در حدود استاندارد يه طول دوخت نکنیمجاز باشند ضمن ا جداگانه در حد یکنترل شده و هر کقالب سر و بدنه 

توان درصد  یسر و بدنه م یش طول قالب هایا افزایاهش طول دوخت و کن صورت با یر ايشود در غ ینگهدار

 .سکش داد و بالعیرا افزا یريدرگ

  ه هاین اليآزاد ب یفضا -٧

ه هر قدر ضخامت دوخت کت محاسبه شده دارد م با ضخامت دوخيدوخت رابطه مستق یه هاین اليآزاد ب یفضا

 )٤ح در بند يتوض(س کز در حد استاندارد خواهد بود و بالعيآزاد ن یدر حد استاندارد باشد فضا
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  )یسر خوردن قوط(دن يچرخ -٨

خواهد  یش ضخامت دوخت قوطیش طول دوخت و در عمل دوم باعث افزایدر عمل باعث افزا یدن قوطيچرخ

از  .باشد یآن وجود نداشته و مردود م یبرا یگردد و استاندارد یموجب دوخت نامناسب مجه يه در نتکشد 

م بودن کا یو  کسید ی، فرسودگکسیبودن قرقره ها به د یکش از حد نزديتوان ب یم یل سر خوردن قوطیدال

 .را نام برد یفشار پدال به قوط

  دوخت یتورهاکفا ینواختیکر يغ -٩

در  یا وجود لنگیباشد و  یم) قرقره جلوتر یکقرقره با فاصله و  یک( یگاه دربندم نامناسب دستيبر اثر تنظ

ه سطح کنیا ایو  ینسبت به درب قوط کسیبزرگ تر بودن د یو حت) طبق( کسیا شافت نگهدارنده دیو  کسید

رفع و  یبررس یستیبا کت که تکنواخت خواهد شد یکر يغ یتورهاکل فاکيباشد باعث تش یجک یپدال دارا

 .گردد

  دوخت یدگیا بری، پله و یزيت -١٠

، کسین قرقره ها و ديب یدر فاصله عمود یعنید یآ یبه وجود م کسیم غلط قرقره ها نسبت به ديبر اثر تنظ

ش از يب کسیعمل اول با د یقرقره ها یعمود یه فاصله کنیا ایعمل اول باالتر از عمل دوم قرار گرفته باشد و 

ش از يا فشار پدال بیشده باشند و  یکنزد کسیش از حد به ديب یا قرقره ها از نظر افقیمتر باشد و يليم ٠٢/٠

ص داده يدام تشخکهر  یستیه باکجاد پله در دوخت خواهد شد یز باعث اين کسید یباشد فرسودگ یحد م

 .ال گردندکشده رفع اش

  ن دوختیياز پا یدگیبر -١١

 یعمل اول از نظر عمود یه قرقره هاک یشود در صورت یجاد میا کسیم غلط قرقره ها نسبت به ديبر اثر تنظ

ن دوخت یریقسمت ز یرو ین قرقره ها خطیيرند از قسمت لبه پايقرار بگ کسیباالتر از د یکین تر و یيپا یکی

 یقرقره ها یبودن فاصله افق یکش از حد نزديا بیز خواهد شد و يامل نک یدگیباعث بر یه در مواردکانداخته 

ن يتواند چن یز ميعمل اول ن یبودن قرقره ها یکر خواهد شد باریاز ز یدگیز باعث برين کسیبه د عمل اول

 .ندکجاد یرا ا یالکاش

  ین افتادگیيپا -١٢

 یا فرسودگیو  کسیش از حد باز بودن قرقره ها نسبت به ديبر اثر ب یو داخل یها اعم از خارج ین افتادگیيپا

  .شود یجاد میگ قرقره ها انیر داشتن بلبريا گیقرقره ها و 

د یه باکباشد  یم یانتقال درب قوط یانال هاکا دو نقطه بر اثر وارد شدن ضربه به درب در ی یکدر  ین افتادگیيپا

 .باشد یرد از قرقره ها ميبگ ط دوخت را در بريمح ٣/١ش از يا بیشود و اگر در چند نقطه و  یبررس
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  قالب سر کن و چرويچ -١٣

 کسیعمل دوم را به د ین منظور قرقره هایح اصالح نمود بديم صحيتوان با تنظ یز مير را نقالب س یها کچرو

نسبت  کسیتر بودن د کوچکعمل دوم  یض قرقره هایور تعوکال مذکرده و در صورت عدم اصالح اشکتر  یکنزد

 .خواهد شد کجاد چرویز باعث اين یبه درب قوط

  مه زدن دوختکا دی يکپ -١٤

نقطه از  یکه در کا انینگ قرقره ها و یبلبر یعمود یشد یقرقره ها، لقگ نیبلبر یت چرخشکدن حررکر يبر اثر گ

و درب  یره به قوطيها و غ یت و انگشتیهدا یانال هاکدستگاه و ) درب انداز(در يدرب از ف یکت کشروع حر

 يکشوند و مانند پ یده دوخت نمیضرب د یدوخت قسمت ها یت بااليه به علت حساسکشود  یضربه وارد م

شود مربوط به  ین حالتيط دچار چنيل محکقسمت از  یکه ک یدر موارد. دهند یخود را نشان م یرون زدگيا بی

ه عالوه کباشد  یدستگاه م یط باشد از قرقره هاياگر به صورت چند نقطه در مح یبوده ول یقوط یدگیضرب د

 .دباشن ید میشد یبر مسائل فوق دچار فرسودگ

  : کسیو درب به د یردن قوطک ريگ -١٥

قرقره  یاد فاصله عمودیا اختالف زیبودن قرقره ها و  یکش از حد نزدي، بکسید دیشد ین حالت بر اثر فرسودگیا

 کسیبزرگ تر بودن د .ب شوديو رفع ع یبررس یستیبا ییبه تنها یکه هر کد یآ یبه وجود م کسیها با د

 کسیجاد صدا از دیه با ضربه و اکباشد  کسیاز د یدا شدن قوطج یتواند باعث به سخت یز مينسبت به درب ن

 .شود یجدا م

   دوخت ناقص -١٦

ا درب در قسمت دچار یز نشده است و کامل هم مرکبه طور  یدرب با قوط یقسمت ها ین حالت تمامیدر ا

در حمل  یدربند ا قبل ازیو  یدستگاه دربند یانال هاکت کر حريها در مس یه قوطکن یا ایشده و  یدگیضرب د

گر را یامال همدکتوانند  یو قطر گرد درب نم یقوط یضيشده اند و قطر ب یضيد به صورت بيند تولیا فرایو نقل و 

  .باشند یل دوخت ناقص میه تماما دالکبپوشانند 

ث ه باعک) م غلطیتا(ز پدال ها کاز مر یت قوطیهدا یت درب و ستاره هایهدا یها یا عقب بودن انگشتیجلو 

عات خواهد یجه ضايجاد دوخت ناقص و در نتیه باعث اکپدال  یا رویو  یقوط یز قرار نگرفتن درب روکامال هم مرک

م به درب و يو مستق یافق یدرجه ا ٩٩٠ یه ید از زاویه با دکم شود يتنظ یاردان طورکتوسط افراد  یستیشد با

ت و یهدا ین صورت ستاره هایر ايز باشند در غکرامال با هم هم مکرند يگ یپدال دستگاه قرار م یه روک یقوط

ض یآن تعو یاحتمال یستگکها و ش یانگشت یم شوند و در صورت فرسودگيتنظ یستیت بایهدا یها یانگشت

 .گردد

  یو تا خوردگ ین خوردگيچ -١٧

نگ قرقره یبرر پاچ بودن بليل آن گیه از دالکشود  یجاد میاول دوخت ا قالب سر در مرحله  یو برگشتگ یخوردگتا

ه ک یو تا خوردگ کن چروياست ب یحالت ین خوردگيتوان نام برد و چ یرا م یدرب قوط یدگیا ضرب دیها و 

 یاز درب قبل از دربند یدن قسمتیشتر بر اثر ضرب ديه بکتا خورده است  ین خم شده ولیيقالب سر به طرف پا
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تواند از  یدر درب ميف یغه هايت یا فرسودگیو م نامناسب يه تنظکشود  یجاد میانتقال درب ا یانال هاکدر 

  .علل آن باشد

  ها کب بادامينترل شکق یرط

ها فرسوده شده و  کرند باداميگ یفرمان م که از بادامک ییها کر پاچ بودن غلطيل مختلف از جمله گیبه دال

نترل کق يدق یاارشناس و با استفاده از ابزارهک یکه تنها توسط کدهند  یخود را از دست م یحالت اصل

 .ص داديها را تشخ کال در بادامکتوان وجود اش یاجسام دوار م

  یدربند یدستگاه ها یل قرقره هاينترل پروفکقه یطر

نگ یبلبر یمانند جا یا نواقصیل قرقره ها و يار پروفي، ناصاف بودن سطح شیدگیل لب پرياز قب یاالتکاش

ل قرقره ها را يار پروفيش یایابعاد و فرم زوا یص داد وليتشخ یاهرنترل ظکتوان با  یاستاندارد قرقره ها را مريغ

و عمق و  یبکين شعاع تریل قرقره ها از چنديپروف یار داخليرا شیص داد زير مصلح تشخيتوان با چشم غ ینم

به  یتوسط دستگاه یستیه باکوجود ندارد  یاملکنترل آن ابزار ک یل شده است و براکيارتفاع متفاوت تش

مختلف و ضخامت  یبا قطرها ییها یقوط یه براکنیه نگار تست شود ضمن ایا دستگاه سای Op.Projectorنام

ار قرقره ها وجود يش یخاص برا یاستانداردها یدربند یزم دستگاه هايانکن نوع ميمختلف و همچن یورق ها

ه نگار با یسا یتگاه هاه با دسکموجود  یتوان با قرقره ها یه شده را مياستاندارد توص یه نقشه هاکدارد 

ر يش غیوجود فرسا یرده و حتکنترل کار قرقره ها را ير شیبرابر بزرگ شده، تصو ١٠٠ یال ١٠ ینسبت ها

 یافراد فن یمات، نوع قوطيل تنظياز قب یگرید یصه به مواردين نقیرفع ا یبرا یدستگاه دربند یاستاندارد بر رو

 .استجه حاصل شده يرتر نتیشده و د کوکره مشيو غ

  ده آلیدوخت ا یک

رنج  یدر حدود باال یريگن درصديسر و بدنه و همچن یطول قالب ها یه داراکاست  یدوخت خوب دوخت

م و ين رنج استاندارد تنظیيه ها و طول دوخت و ضخامت دوخت در حدود پاین اليآزاد ب یفضا یاستاندارد بوده ول

دوخت  یک یتورهاکثر رنج استاندارد باشد و فاکر حدادوخت د یتورهاکفا یست تمامياز نيشود و ن ینگهدار

 یکتورها، کنترل فاکو عالوه بر مسائل ) اذب نباشدک یريدرصد درگ(نواخت برخوردار باشند یکاز  یستیخوب با

ن قرقره ها و يب یحداقل خوردگ(باشد  یزيامال صاف و بدون خراش و تک یسطح یدارا یستیدوخت خوب با

زنگ  یه علت اصلکشود  یورق م یخارج کا الیه قلع و ین رفتن اليباعث از ب یردگخو) باشد یدرب قوط

ه کهر چند  ینسروکننده محصوالت که هر فرد مصرف کاست  یعيشود و طب یه دوخت محسوب ميناح یزدگ

 یزنگ زده و ظاهر یها یباشد با مشاهده قوط یت داخل قوطيفکين یبا بهتر یین محصوالت غذایبهتر

 یت هاکن منظور شريهم یبرا. نشان نخواهد داد یل چندانیاز خود تما یدر مصرف مواد داخل قوط ندیناخوشا

ه ساخت ياژ مواد اوليه آليخود را در ته يکنکن تیتر یعال یساز یع قوطیو صنا یدربند یسازنده دستگاه ها

 .برند یار مکه و قرقره ها ب کسید

 کها و آب و آب نمديه در برابر اسکها  کسیقرقره ها و د یال بودن فوالدهيه عالوه بر استنلس استک یبه طور

نمودن سطح دوخت  یقلين امر عالوه بر صیه اک ز برخوردار هستندين ییباال یمقاوم هستند از درجه سخت

 .اژها خواهد شدير آلیبا سا یل دستگاه دربندين برابر طول عمر قطعات استنلس استیش چندیموجب افزا

 


