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 گـاز  حفاظـت  ریزی کیالکتر قوسي جوشکار ندیفرآ
MAG(GMAW)  

  ي غفار دونیفر:  نیتدو و ترجمه
 بـه  و منتشـر  جلـد  6000 با و دوبار 1374 سال در ابتدا کتاب نیا

 و ضـعف  رفـع  و دیـ جد شیرایـ و با کتاب نیا اما.  دیرس فروش
  .  دیرس چاپ به دوباره 1385 سال در های کاست

 یـا  و ( CO2)ویـ اکت گـاز ی دائم حفاظت ریز فلزاتي جوشکار
 ( CO2) ویـ اکت و (Ar)ی خنثـ  مختلـف ي درصـدها  بـا  مخلـوط 

 کاربرد که استی روش MAG M و MAG C:  عنوان تحت
 لیدل به.  گرددی برم شیپ سال 70 از شیب بهي فلز عیصنا در آن

 قــوس از اسـتفاده  بـا ي جوشـکار  روش بـودن  حـاکم  و شـرفت یپ
  بـه  ، هـا  نهیزم همه در هم آن ، دار روپوش الکترود وی کیلکترا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 داشـته  سـروکار  مختلف فلزات با کهیی ها کاخانه در خصوص 

ــهیزم نیــا در را اول قــدم.  اســت بــودهی مصــرف پــر روش انــد  ن
(MAG) و جـوش  میسـ  الکتـرود،  فوالد، دکنندگانیتول توسط 

.  شـد  دهیبخشـ  سـرعت  نآ به و برداشتهي جوشکاري ها دستگاه
ي جوشـکار  دسـتگاه  از اسـتفاده  مشـکالت ي گـر ید از بعدی یک

(MIG MAG) نمــودن هماهنــگ نیبنــابرا ، گشــت داریــپا 
  .  آمد وجود بهي جوشکار نیماش و گاز م،یس مسائل

 استفاده باي جوشکار حیصحي اجرا نظر از مقدمتا کتاب نیا در
 نیهمچن ، جوش میس سازندگاني هایی راهنما و محافظ گاز از

 چـاپ  هیـ اتحاد از اجـازه  بـا  و جـدول  و نمودار ، عکسي تعداد
ــاب ــا کت ــکار ه ــان دري جوش ــفحات (DVS) آلم  و 0912 ص
 ناشـر  و صـفحه  124 صفحات مجموع.  است شده آورده 0916

ي ا حرفـه  وی فنـ  آمـوزش  سازمان کارکنانی تعاون انتشارات آن
  .  باشدی م کشور

  
  

  
http://www.welding.org/ 

، این سـایت بـه    HOBARTانستیتوي تکنولوژي جوشکاري  
بررسی مواد جوشکاري ، بازرسی هاي جوش ، کیفیت جوش ، 
انواع پوشش هاي محافظتی ، انواع الکترود و بسـیاري از عوامـل   

 موثر در جوشکاري می پردازد . 
 

   خواند :در این شماره خواهید 
 همکاران این شماره :

 
  مهندس نجمه اسماعیلی ، کارشناس فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

  مهندس نازیال ادب آوازه : مدیر انفورماتیک شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا 
  مهندس افشین خیام  : نماینده مدیریت در امور کیفیت شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

  جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران کمیته انتشارات انجمن

  معرفی کتاب
  مهندس نجمه اسماعیلی

 / نانوتکنولوژيوبگاه / ایمنی معرفی /معرفی کتاب

  وبگاهمعرفی 
  مهندس نجمه اسماعیلی

 بسمه تعالی

http://www.welding.org/
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http://www.wtia.com.au/ 
 WTIAدر این سایت می توان با انستیتوي جوشکاري اسـترالیا  

ــن داراي مجــالت        ــد . ایــن انجم ــاي آن آشــنا ش ــت ه و فعالی
تخصصی مفیدي می باشد که در زمینـه جوشـکاري انتشـار مـی     

نـد  یابد و در اختیار همه افرادي که به این سایت مراجعـه مـی کن  
قرار می گیرد . محصوالت و تکنولوژي ابداعی توسـط اعضـاي   

  این انجمن نیزدر این سایت ارائه می شود .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  چرا ؟ §

اگر برچسبی یا عالمتی به راحتی خوانده نشود ، نادیده گرفتـه   -
  می شود. 

فرد می خواهد با یک نگاه عالمت یا برچسب را بخوانـد ، بـه    -
ــب در    ــت اغل ــین عل ــی دهــد .                هم ــتباه روي م خوانــدن آن اش

این اشتباه ممکن است به انجام غلط کـار و حادثـه منجـر شـود .     
برچسب ها و عالئم باید به اندازه کـافی بـزرگ و واضـح بـراي     

  خواندن از یک فاصله معین باشد. 
نوشته روي برچسب باید ساده باشد تا فرد بداند چه باید بکنـد   -

  ر وقت هم صرفه جویی می شود. . با این کار د
  

  چگونه ؟ 
برچسب ها و عالئم را در جایی بگذارید که اغلب بـه   -1

  آنجا نگاه می شود ، مثل نزدیک به محل کار .
در محل کاري که کارمنـدیا کـارگر در یـک مکـان      -2

ثابت می ایستد ، برچسب یا عالمت را در زاویـه دیـد   
زیـر   درجـه  40تا  20راحت او بگذارید ، یعنی حدود 

  خط دید افقی. 
ــراي      -3 ــافی ب ــدازه ک ــه ان ــب را ب ــته برچس ــروف نوش ح

  خواندن از فاصله معین بزرگ انتخاب کنید . 
در صورت لزوم ، شکل ها یا رنگ هاي مختلف براي  -4

 برچسب ها یا عالئم به کار ببرید . 

برچسب را درست باال ، زیر ، یـا در کنـار عالمـت یـا      -5
کـه ارتبـاط آن بـا    ابزار کنترل نصب کنید ، به طـوري  

عالمت یا ابزار کنترل مشخص باشد . از پنهـان نشـدن   
 این برچسب ها با چیزهاي دیگر اطمینان حاصل کنید. 

پیام روي برچسب را کوتاه و روشن بنویسید.از نوشـته   -6
 هاي پیچیده و طوالنی بپرهیزید . 

مطمئن شوید که برچسب ها و عالئم بـه زبـانی نوشـته     -7
فهمند . اگـر در جـایی از بـیش     شوند که همه آنرا می

از یک زبان استفاده می شـود ، ممکـن اسـت نوشـتن     
 برچسب ها به همه آن زبان ها الزم شود . 

 
  نکات مهم :   

برچسب ها و عالئـم را طـوري نصـب کنیـد کـه نـور را        •
برنگرداننـد و چشــم را ناراحــت نکنــد . گــاهی بــا تغییــر  

نیـد ( درسـت   زاویه آن می توانید بازتاب نور را مهـار ک 
  مانند آینه اتومبیل ) .

از مواردي مثل پالستیک و فلـز اسـتفاده کنیـد تـا بتـوان       •
  همیشه آنرا عاري از گردوخاك و روغن نگـه داشـت و   

 

برچسب ها و عالئم ایمنی را طوري بسازید که به 
  راحتی دیده ، خوانده و فهمیده شود .

  افشین خیاممهندس 

http://www.wtia.com.au/
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 نیز تا سال ها قابل استفاده باشند . 

برچسب هاي با حروف داراي یـک سـانتی متـر ارتفـاع      •
 براي ایستگاه هاي کار مناسبند .

ر مشخصـی را معلـوم مـی کنـد فعـل      وقتی برچسـب کـا   •
جمله را واضح بنویسید تا فرد دقیقا بداند چه باید بکنـد.           

 "کابل را بکشید  "،  "چراغ ها را خاموش کنید  "( مثل
 ) .  "خطر ! مراقب جرثقیل باشید  "، یا 

 
 

  به یاد داشته باشید : 
عالئم و برچسب ها حاوي اطالعات مهمی هستند . آنهـا را  
در جایی بگذارید که همه بیشتر به آنجـا نگـاه مـی کننـد ،     
حروف نوشته را به اندازه کافی بـزرگ بگیریـد ، و پیـام را    
کوتاه و ساده بنویسید . این کاراز خطا جلـوگیري کـرده و   

  در دقت صرفه جویی می کند .
  

  وخیبرگرفته از کتاب اصول بازبینی عوامل انسانی (علم ارگونومی ) ترجمه: رشادمرد

 
 
  

  :1389نماي سال با تشکر از حضور شرکتهاي زیر در سال
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  استن غرب -
 ناظران یکتا -
 ایمن پرتو -
 ناظران -
 جهان اندیشه آپادانا -
 فرآیند کنترل -
 چرکس -
 پرتوکاران تابش -
 عصفور -

  پرتوگران کیمیا صنعت -
 اصفهان الکترو جوش -
 پترو پرتو پارس -
 پویشگران کیفیت پارس -
 ثمین تنش تابناك -
 آفاق -
 آریا آزمون صنعت -
 تیتان جوش -
  ناظران جوش آریا -
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  نانوتکنولوژي
 هاي نو ظهوري است کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداري از خواص و پدیده نانوتکنولوژي تولید کارآمد مواد و دستگاهها و سیستمها با

 .اند یافته وسعهکه در مقیاس نانو ت

  یک نانومتر چقدر است؟
 را شامل شود. کوچکترین اتم 1000است حدود  نانومتر ممکن 2.5است. این مقدار حدودا چهار برابر قطر یک اتم است. مکعبی با ابعاد متریک نانومتر یک میلیاردم 

اي  را در بردارند. در مقایسه یک جسم نـانومتري بـا انـدازه    نانومتر در هر الیه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم 250با ابعادي در حدود  امروزي آي سیهاي
  .نانومتر ، هزاربرابر کوچکتر از قطر یک موي انسان است 10حدود 

مطرح شد. فاینمن طی یک سخنرانی در  جایزه نوبل فیزیک برنده ، (R.Feynnman) ریچارد فاینمن اولین بار توسط امکان مهندسی در مقیاس مولکولی براي
توان با اسـتفاده   کند. وي اظهار داشت که می نمی اتم به اتم چیزها را رد اشاره کرد که اصول و مبانی فیزیک امکان ساخت 1959در سال  انستیتو تکنولوژي کالیفرنیا

 .کوچکتر ساخت و سپس این کاهش ابعاد را تا سطح خود اتم ادامه داد از ماشینهاي کوچک ماشینهایی به مراتب

روباتهایی در مقیاس نانو شد. در واقـع تصـور در اختیـار داشـتن      ساخت هاي نانو تکنولوژي یعنی عبارتهاي افسانه وار فاینمن راهگشاي یکی از جذابترین زمینه همین
جی  آورد. در رویاي دانشمندانی مثل دانشمندي را به وجد می ماشینهایی در ابعاد میکروب که هر کدام تحت فرمان یک پردازنده مرکزي هستند، هر لشکري از نانو
ماشینهاي مونتـاژکن کوچـک تحـت فرمـان پردازنـده مرکـزي بـه هـر شـکل           ین روباتها یاا (E.Drexler) اریک درکسلر و (J.Storrs Hall) استورس هال

کنید و با آن به محل کارتان  اتومبیل خوابتان را تبدیل به اي نه چندان دور بتوانید به کمک اجراي برنامه اي در کامپیوتر ، تخت شاید در آینده .آیند دلخواهی در می
  .بروید

 
 

  اینقدر مهم است؟ چرا این مقیاس طول
اثر متقابل اتمهـا بـا یکـدیگر از جابجـایی      الکترونهاي داخل ماده و )مکانیک کوانتومی( خواص موجی شکل

تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر ، امکان کنترل خواص ذاتی مـواد   پذیرند. با مواد در مقیاس نانومتر اثر می
ترکیـب شـیمیایی    و حتی رنـگ مـواد بـدون تغییـر در     رظرفیت با ، خواص مغناطیسی ، دماي ذوب ازجمله

شود کـه   جدیدي با کارآیی باال منتهی می آید. استفاده از این پتانسیل به محصوالت و تکنولوژیهاي بوجود می
 پیش از این میسر نبود

 مـا ماده در مقیاس نانومتري ، کلیدي براي سیستمهاي بیولـوژیکی اسـت. نـانوتکنولوژي بـه      نظام سیستماتیک

 اسـتفاده از روشـهاي جدیـد    دهد تا اجزاء و ترکیبات را داخل سلولها قرار داده و مواد جدیدي را با اجازه می

 و علـم مـواد   نیـازي نیسـت. ایـن ترکیـب پـر قـدرت       یا ابزار دیگري براي سرهم کردن اجـزاء  روبات به هیچ اسمبلی_خود بسازیم. در روش اسمبلی_خود
 به فرآیندها و صنایع جدیدي منتهی خواهد شد بیوتکنولوژي

، واکنشهاي شـیمیایی ،   مواد کامپوزیت استفاده در ها داراي نسبت سطح به حجم باالیی هستند که آنها را براي نانو ذرات و نانوالیه ساختارهایی در مقیاس نانو مانند
مشابه مقیاس میکرونی خود هستند. کاتالیزورهاي مقیـاس نـانو    تر از تر و غیرشکننده سازد. سرامیکهاي نانوساختاري غالبا سخت ال می ایده انرژي ذخیره دارو و تهیه

وسایل الکترونیکی جدید ، مدارهاي کوچکتر و  .کنند ن کم میو احتراق را افزایش داده و به میزان چشمگیري از مواد زائد و آلودگی آ راندمان واکنشهاي شیمیایی
و مزایاي تهیه مواد در مقیاس نانومتر  با کنترل واکنشها در نانوساختار بطور همزمان بدست آیند. اینها تنها اندکی از فواید توانند با مصرف خیلی کمتر می …سریعتر و 

  .است

  منافع نانوتکنولوژي چیست؟
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بگذارد. محصوالت موجـود   ناشناخته است که ممکن است روي علم و تکنولوژي در مسیرهاي غیرقابل پیش بینی تأثیر وتکنولوژي آنقدر گسترده ومفهوم جدید نان
شوند، مواد  می زهایی که خودبه خود تمی اند، شیشه از ترکیب ذرات خاك رس با پلیمرها بدست آمده نانوتکنولوژي عبارتند از: الستیکهاي مقاوم در برابر سایش که

که بـا کنتـرل دقیـق     مغناطیسی و هد دیسکهاي لیزري براي پمپهاي مکنده و روان سازها ، اند، ذرات مغناطیسی باهوش دارویی که در مقیاس نانو ذرات درست شده
   . ... ر و رنگ دانه وجوه کیفیت باالتري برخوردارند، چاپگرهاي عالی با استفاده از نانو ذرات با بهترین خواص ها از ضخامت الیه

 
  قابلیتهاي محتمل تکنیکی نانوتکنولوژي

  اسمبل_محصوالت خود .١

  کامپیوترهایی با سرعت میلیاردها برابر کامپیوترهاي امروزي .٢

 )اختراعات بسیار جدید (که امروزه ناممکن است .٣

  سفرهاي فضایی امن و مقرون به صرفه .٤

  .میر خواهد شد یبی بیماریها ، سالخوردگی و مرگ ونانوتکنولوژي پزشکی که در واقع باعث ختم تقر .٥

  هاي دنیا دستیابی به تحصیالت عالی براي همه بچه .٦

  احیاء و سازماندهی اراضی .٧

  برخی کاربردها
  
  

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

  مدلسازي مولکولی و نانوتکنولوژي -
شـیمی   یکـی از ایـن ابـزار ،    .د جهت افزایش کارایی مواد و وسایل بکار گرفته شودنانو ، الزم است تمامی ابزار موجو دهی و دستکاري مواد در مقیاسدر سازمان 

فراگیري مانند روشهاي شیمی تحلیلی مزیتهاي فراوانی نسبت به روشهاي تجربی  است. امروزه ابزار تحقیقاتی سازي شبیه  و سازي مولکولی مدل  ، خصوصا تحلیلی
گیري از نیروي انسانی ، شیمیایی ، تجهیـزات ،   بهره روشهاي تجربی مستلزم"گوید: می Continental Tire North Americaمیهیل یورکاز شرکت .دارند

روز انجـام دهـد. شـیمیدانها     سـاعت شـبانه    24اي را در  سازد کـه فعالیتهـاي شـیمیایی چندگانـه     این امکان را براي هر فرد مهیا می انرژي و زمان است. شیمی تحلیلی
  .وسعت دهند احتمال فعالیتهاي غیرمؤثر را از بین ببرند و گستره احتمالی موفقیتهاي آزمایشگاهی را ، آزمایشها توسط رایانه  توانند با انجام می

ذاري اولیه گ  از طرف دیگر ، در شیمی تحلیلی سرمایه "مانند مواد ، انرژي ، تجهیزات) و زمان است.( هاي آزمایشگاهی نتیجه نهایی این امر ، کاهش اساسی در هزینه
تـوان   مـی  و تغییرات پرسنل بسیار باال خواهد بود. ولی با بکار گیري هوشمندانه این ابزار افزار جدید ، آموزش هاي وابسته از جمله سخت افزار و هزینه جهت تهیه نرم

 شود، سازي فرآیندها و عملکردها می دن دانشی که منجر به بهینه بلکه بوسیله فراهم نمو جویی در هزینه آزمایشگاه هاي اولیه را نه تنها از طریق صرفه هریک از هزینه

  .جبران ساخت
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آزمایشگر در مقیـاس   توانند براي نانوتکنولوژیستها مفید واقع شود؟ محدودیتهاي سازي چطور می شبیه این موضوع براي شیمیدانها بسیار مناسب است، ولی روشهاي
مـورد   شود. در اینجا هنگامی که دانشمندان قصد قرار دادن هر یک از اتمها را در محل عمل می دانشمندان نظري واردشود که شگفتی جهان  نانو ، زمانی آشکار می

  .است اي از ابعاد براي نانوتکنولوژیستها حیاتیرفتار و خواص در محدوده بینی شود. پیش وارد صحنه می قوانین کوانتوم نظر دارند
و یا حدود آن  بینی رفتار در مقیاس نانو سازیهاي مقیاس میانی ، دانشمندان را به مشاهده و پیش شبیه قوانین اولیه مکانیک کوانتوم و یااي با بکارگیري  سازي رایانه مدل

ات ، مایعـات و  مدلهاي مولکولی که نیازمند جزئیات اتمی است، به ارائه خـواص جامـد   سازد. مدلهاي مقیاس میانی با بکارگیري واحدهاي اصلی بزرگتر از قادر می
توان این روشها را براي مطالعه مایعات  کنند. می سازي مولکولی عمل میشبیه پردازند. روشهاي مقیاس میانی در مقیاسهاي طولی و زمانی بزرگتري نسبت بهمی گازها

   .شده در مقیاس نانو و میکرو بکار برد مخلوطهاي پلیمر و مواد ساخته پیچیده ،
  
 

  رس سازي خاك مدل 
سـازیهایی بـر    در فرانسـه ، شـبیه   Paris Sud محققین دانشگاه لندن در انگلسـتان و دانشـگاه  

اند. امروزه این  پلیمر بکار برده–رس  اساس مکانیک کوانتوم براي مطالعه و کامپوزیتهاي خاك
هسـتند، زیـرا بطـور همزمـان مقاومـت بـاال و        ترین مـواد نـانوتکنولوژي   ترکیبات یکی از موفق

شـوند. نـانو    معمـوالً در یکجـا جمـع نمـی     دهنـد؛ خواصـی کـه    پذیري از خود نشـان مـی   شکل
پلیمریزاسیون در جا تهیه شوند؛ فرآیندي که شامل  توانند با خاك رس می–کامپوزیتهاي پلیمر

مونومر مورد نیاز است. بنابراین مونومر در الیه درونی  مخلوط کردن مکانیکی خاك معدنی با
دهد) و تورق کـل   هاي سفال جاي می هاي درون ورقه الیه (خودش را درشود  گذاري می جاي

یابد تا سبب پیـدایش مـواد پلیمـري خطـی و      پلیمریزاسیون ادامه می .دهد ساختار را افزایش می
   .همبسته گردد

یک برنامه مکانیک کوانتوم که نظریه کارکردي چگالی  Castep دانشمندان با بکارگیري
گـذار خـود    در ایـن روش را کـه پلیمریزاسـیون میـان      ول کشـف شـده  گیـرد) تحـ   را بکار مـی 

کردن نقـش سـفال در کامپوزیـت فـراهم      کردند. این پروژه ، دانشی نظري در زمینه ساز و کار این فرآیند جدید را بوسیله مشخص شود مطالعه کاتالیست نامیده می
 آید سیلیکات به کمک دانشمندان-مهندسی نمودن فعل و انفعاالت پلیمرجهت کنترل و  سازیها ، نمود. ضروري است که دانش حاصل از شبیه

کروي شکل با ابعاد نانو هستند که بـه   ها ذراتی بکاربردند. ریزواره ها ریزواره رفتار سازیهاي مقیاس میانی را براي بررسی علم و شبیه BASF دانشمندان در شرکت
با بکـار   BASFدانشمندان .هایی مانند سنسورها وسایل آرایشی و دارو رسانی کاربرد دارند شوند و در زمینه می صورت خود به خود در محلولهاي کوپلیمري ایجاد

  .کردند فیلیک را بررسی شده کوپلیمرهاي آمفی مقیاس میانی مواد متراکم محلولهاي تغلیظ  بینی ساختارهاي سازي براي پیش ، یک ابزار شبیه  esoDyn گیري
 شود. چنـین می مانند نانو ذرات آب در یک محیط فعال منتهی "هاي معکوس ریزواره" گیري مود که کدام شرایط مولکولی و فرمولی به شکلسازیها مشخص ن شبیه

ت، امـا  توان به نتایجی در این زمینه دست یاف محلول در آزمایشگاه می نتایجی براي درك رفتار عوامل فعال سطحی ضروري هستند. به کمک روشهایی مانند پرتاب
  .دهند نتیجه می سازي شده تنها طی چند روز انجامد، درحالی که آزمایشهاي شبیه نتایج ماهها به طول می دستیابی به این

 
 چیست؟ محدودیتهاي این روشها

براي مثال کاربردهایی  .عرصه وجود دارد اند، همچنان محدودیتهایی در این مقیاس میانی به خوبی توسعه یافته در حالیکه امروزه ابزار مدلسازي در سطح کوانتومی و
گـر   منابع محاسـبه  باشد که بیش از توان عملیاتی کوانتوم براي تعداد اتمهایی بیش از روشهاي حاضر می در زمینه وسایل الکترونیک مستلزم انجام محاسبات مکانیک

 آنها عملکردها و خواص پذیر نیست، بویژه فعلی است. همچنین مدلسازي کل وسایل امکان

  
  برگرفته از شبکه ملی مدرس

 


