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 تیر ورق سنگین          
 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

 

 Greinerآمریکایی بنام  یک شرکت
Industries  : مدعی است که 

تیر ورق هاي سنگین و پیچیده ساختمانی در 
تخصص آنهاست و قادرند تیرورق هاي تا عمق 

 تن بسازند.140متر و تا وزن 45متر، تا طول 3.6
 

 جدید، چالش هاي جدیدفناوري هاي 
به چهار ناحیه  AWSهاي فنی  کمیته فعالیت

جدید در تدوین استانداردهاي مرتبط با 
 جوشکاري توجه ویژه دارد:

هماهنگ سازي استانداردهاي فنی با الزامات  >
 منابع تغذیه با شکل موج کنترل شده،

 ASTMاستفاده از مواد غیرآمریکایی و غیر  >
 فراصوتی آرایه فازياستفاده از آزمایش  >
آماده سازي استاندارد براي ساخت به روش  >

 افزودنی
 

از این میان، ساخت به روش افزودنی بیشترین 
 چالش را در استانداردسازي براي آنها دارد.

این روش اتصال در حال توسعه به صورت زیر 
 تعریف شده است:

فرآیندي براي ساخت جسم جامد سه بعدي به "
 "از روي یک مدل دیجیتالیهر شکل مجازي 

انجمن جوشکاري و  1393در فصلنامه شماره بهار
آزمایشهاي غیرمخرب ایران مقاله اي تحت عنوان 

 ارائه شده است. "ساخت به روش افزودنی"
 

 معرفی وب سایت
 مهندس نجمه اسماعیلی

 
 
 
 
 
 
http://www.twi.co.uk/j32k/index.xtp 

در این سایت به تکنولوژي ساخت مواد ارتباط  
دهنده در جوشکاري پرداخته می شود . انواع 
آلیاژایجاد شده در جوشکاري و تاثیر مواد در این 

 آلیاژ ها مورد توجه قرار می گیرد .
 

http://www.weldingdepot.com  
براي     تی  این سایت در حقیقت یک فروشگاه اینترن
ــاز در جوشــکاري و صــنایع   ــورد نی ــوازم م ــد ل خری

شکاري     هاي جو ،  MIGتولیدي می باشد . تفنگ 
ــزار جــوش   ــزار قــوس الکتریکــی ، اب ــزار  TIGاب ، اب

ــزارآالت    ــما ، اب ــرش پالس ــما و ب ــکاري پالس جوش
سوراخکاري ، دریل هاي قابل شارژ ، نواع پیچ بند ، 
ــکاري ،    ــرود جوش ــواع الکت ــرو ، ان ــاي الکت ــره ه گی
یان     هاي جر ابزبرآالت جوش و برش با سیم ، منبع 
و ترانســـفورماتورهاي مختلـــف ، وســـایل ایمنـــی 

بزار   جوشکاري ، ابزار اتوماتیک جوشکاري و برش ، ا
شیمیائی و   جوشکاري و برش دستی ، انواع فالکس 
ستورهاي       نین کمپر یاز و همچ محلول هاي مورد ن
مواردي         لف از  هاي مخت شار  هوا با ظرفیت ها و ف
شند   می باشند که در اي سایت قابل مشاهده می با

http://www.iwnt.com
http://www.twi.co
http://www.weldingdepot.com
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سایت قابل مشاهده می باشند  نمی باشند که در ای
 که در انواع و قدرت هاي مختلف موجود می باشند. 

 
 معرفی کتاب

 مهندس نجمه اسماعیلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازسازي قطعات تحت سایش به روش 

 جوشکاري 

 تالیف : دکتر حامد ثابت
 

سایش قطعات و مجموعه هاي صنعتی یکی از 
مهمترین معضالت بخش صنعت و معدن می باشد و 
کمتر صنعتگري است که درگیر این مسئله نباشد . 
سایش در شرایط حاد و بحرانی می تواند باعث 
 شکست و از کار افتادگی گردد که بدین ترتیب 

هزینه هاي سنگینی به دوش تولیدکنندگان ناشی از 
عقب افتادگی تولید می گذارد . یک راه حل،  توقف و

عقب افتادگی تولید می گذارد . یک راه توقف و 
ن با قطعات حل، تولید قطعه جدید و جایگزینی آ

فرسوده یا سائیده شده می باشد ولی این انتخاب 
عمدتا پرهزینه و وقت گیر است، لذا همواره بحث 
انتخاب مواد مناسب، بازرسی ، نگهداري و تعمیر 
قطعات تحت سایش در صنعت مطرح می باشد . 
با توجه به کمبود منابع قابل دسترس و نیاز 

ی و صنعت ، کتاب حاضر بر اساس تجارب علم
صنعتی نویسنده و با همکاري مشترك شرکت 
کاوش جوش تهیه شده است که تبلور همکاري 

 واقعی صنعت و دانشگاه است . 
 

  برق جوشکاري)جوشکاري در ایمنی
 مهندس افشین خیام

 
 فردي حفاظت وسایل از حتما جوشکاري هنگام -

 ،کاله ایمنی کفش:نظیر خود کار با مناسب
 روپوش چرمی دستکش،جوشکاري ماسک ،عینک،
 ایمنی کمربند و جوشکاري مقنعه ، پا ،گتر چرمی

 .نمایید استفاده
 خود وتجهیزات وسایل تمام از کار شروع از قبل -

 .آورید بعمل بازدید
 ارت سیم وبه باشند سالم باید برقی وسایل تمام -

 . شوند مجهز نیز
 در بخصوص باشید جوشکاري کابلهاي مراقب -

 افراد تردد مسیر ودر اجسام ،زیر تیز هاي لبه
 با را آنها حتما باشند نداشته قرار آالت وماشین
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 . بپوشانید عایق یک
 روغن به جوشکاري برق کابلهاي شدن ازآلوده -

 را وآنها نموده جلوگیري نفت ، ،نفت ،گازوییل
 .نگهدارید تمیز

 کار براي وعایق سالم الکترود ازگیره حتما -
 .نمایید استفاده

 از حتما)جوش گل( سرباره کردن پاك هنگام -
 .نمایید استفاده عینک

 ومحدود بسته فضاهاي در جوشکاري هنگام -
 .بگیرید ایمنی از را الزم مجوز حتما

 براي الزم تمهیدات حتما جوشکاري هنگام -
 . بگیرید نظر در را جوشکاري وبخارات دود خروج

 گیر آتش مواد باشیدکه مراقب جوشکاري هنگام -
 . نباشند شما نزدیک انفجار وقابل

 ویک نشانی آتش کپسول جوشکاري هنگام -
 داشته خود کنار آتش ضد پتوي و آب سطل
 . باشید

 وسفارش العمل دستور طبق را کار مراحل -
 .شخصی سلیقه نه دهید انجام خود سرپرست

 خاموش را دستگاه مدت طوالنی توقف هنگام -
 .کنید قطع را وبرق نمایید

 مراتب آمد پیش مشکلی کار حین در اگر -
 . نمایید گزارش سریعا را وحوادث

 و آن تناژ به حتما Chain Block با کار هنگام -
   ،نمایید توجه بار وزن

 رطوبتی جوي شرایط و بارندگی هنگام -
 آب نفوذ از جلوگیري براي الزم تمهیدات

 باشید، داشته نظر در را گرفتگی وبرق 

 باشید، داشته نظر در را گرفتگی برق و
 ازکمربند مترحتما 2از بیشتر ارتفاع در کار هنگام -

 ، نمایید استفاده  (HARNESS )ایمنی
 از کار محل نگهداشتن وتمیز ترتیب نظم رعایت -

 پایان دررا کارخود محل. باشد می فردي هر وظایف
 . نگهدارید تمیزومرتب کاري شیفت

 محتوي قبال که وظرفی ها بشکه جوشکاري از -
 ، نمایید پرهیز اند بوده اشتعال قابل مایعات

 را برق سریعا برقی حادثه هرگونه بروز هنگام -
 .نمایید قطع

 
  علمی منابع

 و بهداشت ، ایمنی هاي دستورالعمل از استفاده -
 )ایران نفت ملی شرکت( زیست محیط

 
 

 

 

 و صالحیت ،تایید1-2اس انجمنی استاندارد >
 جوش بازرسان کردن گواهی

 - جوشکاري ،1-20اس انجمنی استاندارد >
 ها جوش غیرمخرب آزمایش و طراحی

 ،آزمایش1-4اس انجمنی استاندارد>
 سازه هاي ساختمان -ها جوش غیرمخرب
 فوالدي

 گواهی راهنماي ،1-6اس انجمنی استاندارد >
 3834ایزو ایران استاندارد کردن

 چاپ استانداردهاي انجمنی










