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 عنـوان  بـه ي جوشـکار  در شـده  برده کار به مواد به تیسا نیدرا

 دیـ جد انـواع .  شـود ی م پرداخته کننده لیتسه مواد یا و الکترود
 خطر عوامل ریسا و بخارات نظر از خطر کم باتیترک ، مواد نیا

  .ردیگی م قراری بررس دمور ساز
http://www.ewi.org/njc/ 

 دري جوشـکار  مخصـوص ي ها الکترود و مواد به تیسا نیا در
ي جوشکار میدانی م که همانگونه.  شودی م پرداخته ایدر و آب

 زیـ ن و ابـزار  و مـواد  بـه  و اسـت  متفـاوت ی خشک با اریبس آب در
  .  دارد اجیاحتی خاص تجربه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نزن زنگي فوالدهاي ریپذ جوش وي جوشکاري متالورژ
  ی کوتک انیدام دکتر و پولدیل جان پروفسور:  فیتال

  ی  رحمت محمد مهندس و انیشمعانی مرتض دکتر:  ترجمه
  

 و محققان ، نیمهندسي برا مناسب مرجع کی کتاب نیا
 در دیجدي ها دگاهید درآن که فتگر سرچشمه انیدانشجو

 زنگي فوالدها با مرتبطي ریپذ جوش وي جوشکاري ها نهیزم
ي ها متن و مرجعي ها کتاب ازي اریبس.  است شده ارائه نزن
 که است شده استفاده کتاب نیا در ها، نهیزم نیا با مرتبطی عال

ي جوشکار انجمن لهیوس به شده منتشر مرجعي ها کتاب شامل
ي جوشکاري متالورژ کتاب نیهمچن و ASM و کایآمر

 و کاستروی.ج.آر نوشته حرارت به مقاوم و نزن زنگي فوالدها
  يفوالدهاي جوشکاري متالورژ و کادنتیدی . جی.ج

   در این شماره خواهید خواند :
 همکاران این شماره :

 

  وبگاهمعرفی 
  مهندس نجمه اسماعیلی

  لی ، کارشناس فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتامهندس نجمه اسماعی
  مهندس نازیال ادب آوازه : مدیر انفورماتیک شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا 

  مهندس افشین خیام  : نماینده مدیریت در امور کیفیت شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

  معرفی کتاب/ تجهیزات حفاظت فردي /مهندسی سطح وبگاه / معرفی

  معرفی کتاب
  مهندس نجمه اسماعیلی

  بسمه تعالی

  کمیته انتشارات انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران

http://www.ewi.org/
http://www.ewi.org/njc/
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 زمان در موارد نیا تمام. شودی م فولخارد نوشته نزن زنگ
  . اند ماندهی باق زین تاکنون و بوده دهیبرگز منابع انتشار

ي فوالدها خچهیتاری معرف جهت دریی ها فصل با حاضر کتاب 
ي ساختاري نمودارها و مرتبطي فازي نمودارها ، نزن زنگ
ي جوشکاري متالورژي بعدي ها فصل در سپس. شودی م آغاز

 نزن زنگي فوالدها خانواده پنج از کدام هري ریپذ جوش و
) شونده سخت رسوب وي دوفاز ،یتیآستن ،یتیفر ،ی تیمارتنز(

 حاتیتوضي حاو فصول نیا از هرکدام نیهمچن.  است آمده
 زنگي فوالدهای کیمکان وی کیزیفي متالورژ دربارهي مختصر

  نیا ازی برخ.  باشدی مي ریپذ جوش درموردی بحث و نزن
 خواننده به که هستندي مختصري مورد مطالعاتي حاو ها فصل
 در تواندی م شده عنوان موضوعات چگونه که دهدی م نشان
ي براي ا ژهیو فصل ، تاینها.  رود کار بهی واقعي اه تیموقع

  .   است آمده مشابه ریغي فلز اتصاالت
  

  تجهیزات حفاظت فردي
مطالبی مختصر ومفید براي آشنائی مقدماتی   این مقاله حاوي

  فاظت فردي میباشد.با تجهیزات ح کارفرمایان و کارگران
  
 
 

یـا از قــوانین کشـوري در مــورد  محافظـت کــارگران در برابــر    آ
قانون کار   85و  92و 91مخاطرات کاري آگاه هستید ؟در ماده 

در برابــر مخــاطرات  محافظــت ازکــارگرانایــران تصــریح شــده 
 . محیط کارطبق قانون برعهده کارفرمایان است

تهیه لوازم  حتا درج شده کهقانون کار صرا 91همچنین  در ماده 
 حفاظت فردي طبق قانون برعهده کارفرمایان است .

این لوازم بمنظـور محافظـت در برابـر مخـاطرات     که البته میدانیم 
 –مکــانیکی  –محــیط کــار از قبیــل عوامــل شــیمیایی  مختلــف

 میشوند. فیزیکی و... استفاده

و بد نیست بدانید که طبـق قـوانین و مقـررات سـازمان بهداشـت      
کارفرمایان بایـد قبـل از تهیـه ایـن      ایمنی شغلی آمریکاي شمالی

لــوازم کلیــه تمهیــدات فنــی و مهندســی را در جهــت حــذف یــا  
کاهش مخاطرات انجـام دهنـد. پـس از انجـام اقـدامات فنـی در       
صــورتیکه بــازهم خطــري در محــیط بــاقی بمانــد یــا  در برخــی  

بـر روي   شرایط نادر که امکان انجام هیچگونـه کنتـرل مهندسـی   
مخاطرات محیط کار وجود ندارد آنگاه لوازم حفاظت فردي  را 

  تهیه نمایند  درحقیقت :
 

استفاده از لوازم حفاظت فردي آخرین گام 
  محافظت در برابر مخاطرات محیط کار است

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 توانم مخاطرات محیط کار را کنترل کنم؟ چگونه می
وارد باعـث کـاهش   استفاده از لوازم حفاظت فـردي در اغلـب مـ   

کارآئی کارگر شده و بازده کار را کاهش میدهـد  در صـورتی   
کـاهش یـا حتـی حـذف      که سایر راهکارهاي کنترلی عالوه بـر 

 مخاطرات باعث افزایش بازده کار هم میگردد.

طریـق میتـوان مخـاطرات     2قبل از تهیه لوازم حفاظت فـردي بـه   
  : کار را به حداقل رساند محیط

 ي مهندسی لوازم و تجهیزات کارها با کنترل -1

  با کنترل نحوه انجام کار -2
 

 مهندس افشین خیام
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 بعضی از رایج ترین نمونه هاي کنترل مهندسی  عبارتند از:

 طراحی اولیه بر اساس معیارهاي استاندارد -1

 جایگزین کردن مواد خطرناك با مواد کم خطرتر -2

 تغییر در فرآیندکار -3

 انجام فرآیندکار در محیط بسته -4

 داسازي فرآیندکارج -5

  کار تهویه محیط -6
 

 کنترل بر نحوه انجام کار : و چند نمونه از راههاي

 مرطوب سازي محیط بمنظور تقلیل گردوغبار در فضا -1

 رعایت بهداشت فردي -2

 لوازم وساختمان و تعمیر نظم و نظافت عمومی و نگهداري -3

 چرخش کار کارکنان -4

بر  لـوازم و تجهیـزات و نحـوه     اگر به دالیل منطقی هیچ کنترلی
انجــام کــار  نتوانســتید اعمــال کنیــد آنگــاه بــه ســراغ آخــرین و  
متاسفانه کم اثـر تـرین راه حـل  یعنـی تهیـه تجهیـزات حفاظـت        

  فردي بروید .
 

 چرا کارگران از لوازم حفاظت فردي  استقبال نمیکنند؟

اغلب کارگران استفاده از لوازم حفاظت فردي را کاري اضافه و 
غیر ضروري تلقی میکنند . علت این است که در خصوص ایـن  
لوازم آموزش ندیده انـد . قبـل از تهیـه هرگونـه لـوازم حفاظـت       

کارگر باید آنقدر آگاهی داشته باشـد کـه بتوانـد بـه ایـن       فردي
 سواالت پاسخ گوید.در غیر اینصورت باید  آموزش ببیند:

 چه زمانی نیاز به این وسایل دارم ؟ -

 ازم حفاظت فردي نیاز دارم ؟چه نوع لو -

 در آورم و تنظیم نمایم ؟ –چگونه این لوازم را برتن کنم  -

 محدودیتهاي این وسایل چیست ؟ -

عمر مفید و زمان انقضاي  –تعمیر  –نحوه صحیح نگهداري  -
 مصرف این وسایل چیست ؟

  
 
  
  
  
  

  سی سطحمهند
و یـا دیگـر عملیـات     عملیات حرارتیهاي سنتی و یا نوین  شامل کاربرد تکنولوژي 

روي مواد و قطعات حساس مهندسی به دهی بر  هاي پوشش سطحی نظیر انواع روش
منظور دستیابی به بک ماده مرکب با خواصی است که در هیچ یک از مواد تشکیل 
ــه      ــده شــده ک ــدارد. اغلــب دی ــود ن ــه تنهــایی وج ــا ســطح قطعــه ب ــده مغــز و ی دهن

هـاي مختلـف سـطحی را بـر روي قطعـات مهندسـی از پـیش طراحـی و          تکنولوژي
سی سطح عبارت است از طراحی و ساخت قطعه با کنند. مهند ساخته شده اعمال می

علم به اینکه چه نوع عملیات سطحی و یا عملیات حرارتـی سـطحی قـرار اسـت بـر      
 روي آن انجام گیرد.

متداول گردید و به عنوان پایـه مشخصـی کـه     1980اصطالح مهندسی از اوایل دهه 
عـات صـنعتی   هاي مهندسی، فیزیک و علم مواد را در خصـوص قط  بسیاري از میدان

  دهد، در نظر گرفته شد. پوشش می
ها، از سطح  ترین بخش آن است، زیرا بسیاري از شکست سطح قطعات صنعتی، مهم

ســازي ســطح از مســائل بســیار حســاس و  شــود. لــذا، حفاظــت و مقــاوم شــروع مــی
کننده کیفیت و عمر قطعات و در نهایت، کارآیی یک واحد تولیدي و بهـاي   تعیین

  باشد. ل میتمام شده محصو
انگیزه براي توسعه و گسترش عملیات حرارتی سطحی و مهندسی سطح تا حدودي 

، پرتـو  لیـزر هـایی نظیـر    هـاي سـریع و وسـیع در تکنولـوژي     گردد به پیشـرفت  بر می
هـاي   هـا، انـواع روش   ایی، تولید و بکارگیري پدالالکترونی، عملیات حرارتی شیمی

هـاي مهندسـی و هچنـین کاشـن بیرونـی و       نشانی، نوآوري در رابطه بـا پوشـش   الیه
هاي نوین دیگر. عالوه بر این منشا و مبانی و اصول مهندسی سطح را بایـد در   روش

هاي سنتی عملیات حرارتـی سـطحی نظیـر تبریـد سـریع بمنظـور سـخت         تکنولوژي
اسـت کـه   ها سال  آهن جستجو کرد. ده هاي آلیاژ دهی نیتروژنو  دهی کربن، کردن

هـاي تولیـدي صـنایع بـا اسـتفاده از فراینـد        طراحان قطعات مهندسی در تمام بخـش 
کنترل شـده تبـدیل آسـتنیت بـه مارتنزیـت بطـور موضـعی بـر روي سـطح قطعـات           

اند آلیاژهاي آهنی مرکب تهیه کنند به نحوي که مجموعه ساخته شده بدلیل  توانسته
احی سطحی و یا حجمی به تنهایی خواص ویژه و منحصر بفرد آن در هیچ یک از نو

  باشد. قابل حصول نمی
هاي نوین سطحی براي اولـین بـار ایـن فرصـت اسـتثنایی را بـراي        ظهور تکنولوژي

مهندسان فراهم کرد که بتوانند قطعات ساخته شـده از آلیاژهـاي غیرآهنـی و حتـی     
برد مواد غیرفلزي را نیز تحت عملیات سطحی قرار دهنـد. بـدین ترتیـب دامنـه کـار     

مهندسی سطح گسترش یافته و نه تنها آلیاژهاي آهنـی بلکـه آلیاژهـاي غیرآهنـی و     
  را نیز در برگرفته است. ها پلیمرحتی در مواردي مواد غیرفلزي و 

  مهندس نازیال ادب آوازه
 برگرفته از ویکی پدیا


