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    مخرب ریغ يها شیآزما و يمکاریلح ، يجوشکار خیتار
   : فیتال و ترجمه

   یتهران يمظاهر دیحم مهندس – آوازه ادب الیناز مهندس
 یدانش تکامل و تولد داستان ، يمکاریلح و يجوشکار خیتار

 ، شده آغاز قبل سال 5000 از شیب در فلزات کشف از که است
 نیتر شرفتهیپ پرتاب ، یجنگ کریپ غول يناوگانها ساخت تا
 ادامه يمعمار يها سازه نیدشوارتر ياجرا و ییفضا يها نهیسف
 یبخش ، فلز از تر سخت اتصال نیا ، جوش سرگذشت . ابد ییم

 و يجوشکار . است يآور فن و صنعت خیتار از ینشدن جدا
 دو نیا ، گرید عبارت به . ونندیمد گریکدی به دائما صنعت
 از ها آن کیتفک که ممزوجند و متصل گریکدی به آنچنان

   . ستین مقدور یراحت به گریکدی

  
  
  
  
  
  
  
  
 گذشته از شیب اریبس که بالغ است یدانش يجوشکار ، امروز اما
 خود یانیپا يمرزها به هرگز اما دهید ارج و دهیرس تکامل به

 هنوز بیشن و پرفراز يماجرا نیا دیترد یب . است نشده کینزد
 افزوده آن بر تازه يدستار و برگ هرروز و دارد ادامه همواره و
 است ارزش با يفناور کی خیتار تیروا مجموعه نیا.  شود یم

 – صنعت و علم سرگذشت در آن رینظ یب راتیتاث و گاهیجا که
 دانش ک یيها اندازه تا را آن تیاهم – يبشر تمدن دیوشا
   .  است دهیبخش ارتقاء اریع تمام

  
  جوش در ساختمانهاي فلزي
  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

  
 سـاختمانهاي جوشــکاري شـده سـادگی طــرح و    مزایـاي اصـلی  

  .صرفه اقتصادي انها می باشد
با توجه به شـکل مـی تـوان اتـصال پرچـی را بـا اتـصال جوشـی                 

این مقایسه نشان می دهد که در جوشـکاري بعلـت       . مقایسه کرد 
چکی ها، صفحات اتصال و قطعـات الیـی    الزم نبودن گیره ها، ل    

حجـم عملیـات خـم      .صرفه جویی زیـادي در مـصالح مـی شـود          
  .کردن و ساختن قطعات در کارگاه نیز کمتر می شود

امروزه چه در آزمایشگاه و چـه در کارهـاي عملـی ثابـت شـده              
  .است که جوش خوب، اتصال کامال مطمئن بدست می دهد

   :در این شماره خواهید خواند 
 :همکاران این شماره 

 

  ناب ادب آوازه، رییس انجمن جوشکاري و آزمایشهاي غیرمخرب ایرامهندس عبدالوه
  مهندس نجمه اسماعیلی ، کارشناس فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا

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

  بازرس فنی شرکت ایمن پرتو :مهندس آرزو عسگري 

   ...چرا ارتعاش /مغناطیس زدایی/  تجهیزات حفاظت فردي/جوش در ساختمانهاي فلزي/ معرفی کتاب
  

  معرفی کتاب
  مهندس نجمه اسماعیلی

 بسمه تعالی

  کمیته انتشارات انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیرمخرب ایران
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طـرح غلـط یـا      جوشکاري بد معموال مربوط است بـه        
  .اجراي بد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با انتخاب مصالح خوب، تکنیک صحیح جوشـکاري و اسـتفاده           
از جوشکار ماهر می توان بوسیله جوش، یـک اتـصال مطمـئن و      

  . ارزان را تامین کرد
طرح خوب روي نقشه به تنهایی نمی تواند یک اتصال خوب را          

  .وام باشدتامین کند مگر اینکه با اجراي خوب نیز ت
براي تامین یک اتصال جوش خوب همکاري و دقت مهندسـان           

  .طراح، بازرسان جوش و جوشکاران الزم است
   ؤهري غالمرضا –احمد قاضی نور (به نقل از کتاب جوش در ساختمانهاي فلزي 
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/com.appliedwelding.www://http 
جوشکاري کاربردي ، در این سایت با این عنوان مـی تـوان بـه            

انواع روش هاي جوشکاري ، تحقیقات به عمل آمـده در زمینـه              
جوشکاري ، مواد ، مولـد هـاي جوشـکاري و غیـره دسـت پیـدا         
کرد همچنین بررسی قوس هاي الکتریکی نیز به صـورت مجـزا             

  . رار داده شده است در این سایت ق
  

http://www.btwusa.com/html/support.html 
ــرکت تولیــدي   ــرود هــاي    BOHLERش ــد کننــده الکت  تولی

در . جوشکاري در انواع مختلف با کارآیی هاي مختلـف اسـت     
الکتـرود هـاي   سایت این شرکت می توان از انواع مـواد و آلیـاژ       

 ساخت و سایر پارامترهاي رعایت شـده      تولید شده ، تکنولوژي   
  . در این محصوالت آگاه شد 

 
  )قسمت سوم ( تجهیزات حفاظت فردي

  آشنائی کارگران: بخش دوم 
  
  

 –پـذیري مثـل سـر    براي محافظت از بدن شما و اعضاي آسـیب   
. گیرد لوازمی ساخته و مورد استفاده  قرار می....  دست و  –چشم

برخی از رایج ترین لوازم حفاظـت فـردي بـا توجـه بـه اعـضاي                  
  :آسیب پذیر بدن عبارتند از 

 نقابهـاي محـافظ   -عینک هاي محافظ وگاگل ها براي چـشمها        
  کفـشهاي محـافظ   - کاله هاي محافظ براي سر     -براي صورت   

 لباسـهاي محـافظ    -اي پاها،دستکـشهاي محـافظ بـراي دسـتها          بر
 انواع گوشی هاي محافظ براي سیستم شـنوائی        -براي تنه و بدن     

 .و انواع ماسکهاي محافظ براي سیستم تنفسی 

چه چیزهائی  در محیط کار به چشمها و صـورت مـن             
  آسیب میزند؟

ü  ذرات معلــق گردوخــاك و انــواع ذرات ســبک نظیــر
 ،...فلزي و خاك اره و براده هاي ریز 

ü ، قطرات مواد مذاب 

ü ، قطرات اسید و سایر مایعات خورنده 

ü ، خون و سایر مایعات بافتی بدن 

ü  نور شدید نظیر اشعه جوشکاري یا لیزر و ...، 

ü ، انواع تشعشعات مثل اشعه ایکس و غیره 

ü         تمام مواد ریز و درشتی که قابلیت پرتـاب و فـرورفتن
 .باشندبه چشم یا صورت را داشته 

ü  
توانم از چشمها و صورت خـود محافظـت          چگونه می 

   کنم؟
 گاگــل هــا و نقــاب -اســتفاده صــحیح از عینــک هــاي محــافظ  

محافظ می تواند سالمتی ایـن بخـش آسـیب پـذیر بـدن شـما را               
 .تضمین نماید

  
  عینکهاي محافظ استاندارد چه مشخصاتی دارند؟

ü             جنس قاب آنها از پالسـتیک یـا فلـز مقـاوم و محکـم
 ستا

ü بیشتر آنها مجهز به سپرهاي محافظ کناري هستند. 

ü   ــاالیی ــا اجـــسام از مقاومـــت نـــسبتا بـ در برخـــورد بـ
 .برخوردارند

 
 چه مشخصاتی باید داشته باشد؟  یک گاگل خوب

 حدقــه و اطــراف چــشمها را از برخــورد –بایــد بتوانــد  چــشمها 
ناگهانی با اجسام و مایعات خطرناك کـه بـسمت چـشم پاشـیده           

بعـضی از انـواع گاگـل هـا مخـصوص      .  محافظـت کنـد  میـشوند  
  ایــن. اســتفاده افــرادي اســت کــه عینــک نمــره اســتفاده میکننــد 

  وبگاهمعرفی 
  مهندس نجمه اسماعیلی

 مهندس افشین خیام

http://www.btwusa.com/html/support.html
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 نمونه هـا  کـامال عینـک را در برمیگیرنـد و قابـل اسـتفاده روي              
  .عینک هستند

 
  چگونه باید باشند؟ نقابهاي صورت

ــر      ــد صــورت را در براب ــا  میتوانن ــن نقابه ــواع  ای ــام ان ــا تم تقریب
وغبار آزاردهنده و پاشش قطـرات مایعـات خطرنـاك مثـل            گرد

محافظت نمایند  البته توجه داشته باشید که نقابها براي          ... اسید و   
محافظت در برابر ذراتی که با سرعت پرتـاب میـشوند و قـدرت             

  .نفوذ دارند مناسب نیست
 

چه چیزهائی  در محیط کار قـادر اسـت بـه سـر مـن          
 آسیب بزند؟
ü وط،اجسام در حال سق 

ü    برخورد سر با اجسام در باالي سر مثل تیر هاي سـقف
 ،....  لوله ها و –

ü          برق گرفتگی در اثر تماس سـر بـا سـیمها و اتـصاالت
 حامل جریان برق،

 
  :منابع علمی 

org.OSHA.www 
  چاپ دوم–کتاب تجهیزات حفاظت فردي 

 دکتر ایرج محمد فام: تالیف 

  
  یی زداسیمغناط

  آرزو عسگري مهندس 
  

 ماده کی ها ستالی ها  در کرنی دامیابی ، جهت    ي ساز سیمغناط
 ری مجموعـــه از تـــصاو کیـــ ) 1(شـــکل .  اســـت سیمغنـــاط

 شی آهن با افـزا نی دام5 که در آن  دهدی را نشان م   یکروسکوپیم
  . دهنــدی ابعــاد مــرییــ بــر آنهــا تغیاعمــال) H (یسیــ مغناطدانیــم

 و  کنند ی باشند رشد م   ی اعمال دانیجهت با م   ه هم  ک یی ها نیدام
ــشان مخــالف م ییآنهــا ــ کــه جهت ــالدانی    باشــد کوچــک ی اعم

 H شیبـا افـزا  .  شودی ها جابه جا م نی مرز دام  نیبنابرا.  شوند یم
 حـد  ی منحنـ نیـ  در اي سـاز سی مغناطهی اولی منحن ییتا نقطه باال  

 يور) B( شـار  تهی و دانـس ی محور افقيرو) H (ي ساز سیمغناط
  بـا پـسماند   ی آهنـ اد مـو ي و بـرا ردیـ  گی قـرار مـ   يمحور عمـود  

 ی تحت عنوان منحنـ    ی منحن نیا.  رود ی  صفر به کار م     یسیمغناط
 دانیـ  که همجهت میی هانیدام.)  شودی میی  هم شناسا نیرجیو

   و در جهــت آن قــرارافتــهی نباشــند چــرخش ی اعمــالیسیــمغناط
   ). نیچرخش دام ( رندی گیم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
دامین هاي . (H) تغییر دامین هاي کریستال آهن با افزایش شدت میدان  :1شکل

 .عمودي در میدان هاي شدیدتر ناپدید می شوند

  
 ابدی ی بوده، کاهش م   ي که عمود  ینیابتدا ابعاد دام  ) 1(در شکل   

 ،ي سـاز سی مغنـاط نـد یدر فرا.  کنـد  ی چـرخش مـ    نیو سپس دام  
جهـت    هـم يهـا  ستالی توانند همان مجموعه کری ها که م   نیدام

 ها از هم جـدا   یوستگی محل ناپ  ایباشند که در مرز دانه ها       ) دانه(
جهـت    هـم دانیـ  بـا م  ،یسیـ  مغناط دانی شوند، پس از اعمال م     یم

 در مرحله   نیبنابرا. کنند ی رشد م  گریکدی به   وستنی با پ  ایشده و   
 شـدن مرزهـا، کـاهش    دی با ناپد یستالی کر ياشباع، تعداد دانه ها   

 ي دانـه هـا  نیـ  بـازگردادن ا اتیـ  عمل،یـی  زدا سیمغنـاط . ابدی یم
 کـه اگـر از   ي است به گونه ا  هی شده به حالت اول    سیکامالً مغناط 

 با قبـل از اعمـال      یستالی آثار شبکه کر   م،یخارج به قطعه نگاه کن    
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 دانـه هـا کـامالً    نیاما در داخل قطعه، ا .  نداشته باشد  ی فرق دان،یم
 تـوان بـه روش   یرا مـ  دانه هـا     يمرز ها .  مانند ی م ی باق سیمغناط

ــشت م ــن ــ مغناطدانی ــک ذرات مغناط یسی ــ  بــا کم   اری بــسیسی
 از فوالدهـا تـا حـد    یبرخـ .  مشاهده نمـود کروسکوپی م ری ز زیر
   در حـدود     کننـد  ی خـود را حفـظ مـ       یسیـ  مغناط تی خاص يادیز

1-1.5 T (10-15 KG))(از ی تنها مقدار کمگری دی اما برخ 
. )T (2-3 KG) 0.3-0.2( نـد ینما ی خود را حفظ متیخاص

ــا ــاو  نی ــت عن ــدار تح ــپا: نی مق ــ مغناطيداری ــاطیسی  سی ، مغن
:  ازستیـ  شـود و تابع  ی مـ  دهیـ  پـسماند  نام    سی مغنـاط  ای،  ماندهیباق

.  پـسماند ي هـا ش و تـن ی حرارتـ  اتی فوالد، عمل  ییایمی ش بیترک
 روزمــره ي کــه در کاربردهــایسیــ فرومغناطي فوالدهــایبازرســ

گـوس  (  تـسال متـر   کیـ مـک   با ک  رندی گ یمورد استفاده قرار م   
  .  اندسیمغناط-ي از آنها پاره ايارینشان داده که بس) متر
  
  
  
  
دو نوع نیـروي اسـتاتیکی و دینـامیکی در ماشـین آالت وجـود           کلی  ه طور   ب

نیروهاي ارتعاش زا از نوع نیروهاي دینامیکی هستند که بـر اثـر وجـود     . دارد
ــوند     ــی شـــ ــاد مـــ ــین ایجـــ ــایی در ماشـــ ــتی هـــ   برخـــــی از. کاســـ

  :عبارتند از) اختالف از حالت ایده آل(زمینه هاي بروز کاستی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   محدودیتهاي طراحی- 
   محدودیتهاي ساخت-
   اشکال در نصب اولیه-
   اشکاالت بهره برداري-
   بروز اشکاالت در حین تعمیرات-
  ... و -
  

از آنجاییکه رسیدن به حالت ایده آل امکان پـذیر نیـست، همیـشه تـا حـدي               
امـا  . ش در ماشین آالت وجود دارد که مجاز شمرده می شود  و ارتعا   لرزش

با گذشت زمان و بر اثر بروز اشکاالت بعدي، بعضاً ارتعاشات نسبت بـه حـد        
مـی تـوان    مجاز افزایش می یابد که با آنالیز و انجام اقدام اصالحی مناسـب،     

  رابطه زیر میزان ارتعـاش ماشـین را تعیـین   .وضعیت را به حالت قبل برگرداند    
  :می کند

Vibration = Vibration Force/  Impedance  
  

یعنی بخـش  (نیروهاي ارتعاش زا در داخل ماشین و معموالً در سیستم روتور  
امپدانس از مشخصات هر سیستم مکانیکی و . تولید می شوند) در حال دوران

  . از جمله ماشین آالت دوار است و مسیر انتقال ارتعاش را توصیف می کند
ماشین آالت و به ویـژه  ) استاتور(ی که معموالً از روي بخش ساکن       ارتعاشات

از روي هوزینگ بیرینگ اندازه گیري می شود، تحت تأثیر دو پارامتر فـوق     
ــوق .اســت ــون دو پــارامتر ف ــدانس (اکن را ) یعنــی نیروهــاي ارتعــاش زا و امپ

  .جداگانه بررسی می کنیم
   

  )Vibratory Forces(نیروهاي ارتعاش زا 
  :رخی از عوامل ایجاد نیروهاي ارتعاش زا در ماشین آالت، عبارتند ازب 
   میس االیمنت-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟چرا ارتعاش در ماشین آالت و تجهیزات دوار وجود دارد
  توب سایت تخصصی مهندسی ناز برگرفته 

 نازیال ادب آوازهمهندس   
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  رمی نامیزانی ج-
   سایش اجزا و قطعات-
   نیروهاي آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی-
   نیروهاي الکترومغناطیسی-
   تماس قطعات متحرك و ثابت-
   اصطکاك-
-.  . .  
   

  )Impedance(امپدانس 
مقاومت مکانیکی در برابر حرکت، از خصوصیات هـر سیـستم     امپدانس و یا    

  :مکانیکی است که سه مؤلفه دارد
   جرم-1

   سفتی-2 

  )دمپینگ( میرایی -3
برخی عوامل بدون اینکه از خود نیرویی تولید کنند و تنها از طریق تـاثیر بـر           

  :نها عبارتند ازمهمترین آ. امپدانس، منجر به تشدید ارتعاش می شوند
   لقی مکانیکی- 
  )رزونانس( تحریک فرکانسهاي طبیعی اجزاء -
   ضعف در فونداسیون و یا شاسی ماشین آالت-
  )استراکچر( ضعیف بودن سازه -
-.  . .  
   
  ارتعاشات به عنوان مشخص کننده وضعیت تجهیز 

چه از نظـر دامنـه و چـه از نظـر سـایر مشخـصات        (ارتعاشات هر تجهیز دوار     
ارتباط مستقیمی بـا وضـعیت آن دارد و هرگونـه تغییـر هـر چنـد            ) رتعاشاتا

با تغییر در وضعیت ارتعاشات آن همراه ) از هر نظر(جزئی در وضعیت تجهیز 
  .خواهد بود

    
  منظور از تغییر در وضعیت تجهیز چیست؟

   تغییر در شرایط بهره برداري تجهیز- 
  در تجهیز ) . . .مکانیکی، الکتریکی، ( بروز اشکال -
   تغییر بار وارد بر تجهیز-
-.  .  .  

لذا اندازه گیري و تحلیل ارتعاشات یکـی از تکنیکهـاي اصـلی بـراي پـایش           
  تجهیزات و ماشین آالت دوار به شمار می رود) مانیتورینگ(وضعیت 

  

   ارتعاشلی تحلقی از طریی قابل شناساوبیبرخی ع
   لــرزشگنالی سـ لیـ ل و تحی کـه بــه کمـک ارتعـاش ســنج   یوبیـ  از عیبرخـ 
  : شوندی میی آالت شناسانیماش

  )یآنباالنس (ی جرمیزانینام -
  )یینا هم راستا (منتی االسیم--

  )دیتشد(رزونانس  -
  یکی مکانیلق -
  نگیریول بیخراب-
   چرخ دندهیخراب -
  يخارج از مرکز- 
  دهیشفت خم -
  وبی معونیفونداس- 
  یکیاشکاالت الکتر -
  یکینامیدرودی و هیکینامیاشکاالت آئرود-
  نگی کوپلیخراب -
  ی تسمه و پولیخراب-
  نگیپیاشکاالت پا -
  اعوجاج پوسته-
  . . . و -
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نی ارتعاشات الی تحلقی از طریابی بی در عيدی مهم و کل  نکته 

  :است که
ـ  در تجه  یبی ع هر  ـ  زاتی  بـا مشخـصات   ی دوار، لـرزش و ارتعاش

  .دی نمای مجادیا...) از لحاظ دامنه، فرکانس، فاز و (خاص خود 
  


