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ٍيظگيْب ٍ سٍؿْبي آصهَى لَلِ ّبي گبصسػبًي خْت هلشف دس هٌبصل ٍ ػبختوبًْب ٍ
ٍاحذّبي تدبسي
چبح اٍل

هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى
هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى تٌْب ػبصهبًي اػت دس ايشاى وِ ثش عجك
لبًَى هيتَاًذ اػتبًذاسد سػوي فشآٍسدُّب سا تؼييي ٍ تذٍيي ٍ اخشاي آًْب سا ثب وؼت
هَافمت ؿَسايؼبلي اػتبًذاسد اخجبسي اػالم ًوبيذٍ .ظبيف ٍ ّذفْبي هَػؼِ ػجبستؼت
اص:
( تؼييي ،تذٍيي ٍ ًـش اػتبًذاسدّبي هلي – اًدبم تحميمبت ثوٌظَس تذٍيي اػتبًذاسد
ثبال ثشدى ويفيت وبالّبي داخلي ،ووه ثِ ثْجَد سٍؿْبي تَليذ ٍ افضايؾ وبسائي
كٌبيغ دس خْت خَدوفبئي وـَس -تشٍيح اػتبًذاسدّبي هلي – ًظبست ثش اخشاي
اػتبًذاسدّبي اخجبسي – وٌتشل ويفي وبالّبي كبدساتي هـوَل اػتبًذاسد اخجبسي ٍ
خلَگيشي اص كذٍس وبالّبي ًبهشغَة ثِ هٌظَس فشاّن ًوَدى اهىبًبت سلبثت ثب
وبالّبي هـبثِ خبسخي ٍ حفظ ثبصاسّبي ثيي الوللي وٌتشل ويفي وبالّبي ٍاسداتي
هـوَل اػتبًذاسد اخجبسي ثِ هٌظَس حوبيت اص هلشف وٌٌذگبى ٍ تَليذوٌٌذگبى
داخلي ٍ خلَگيشي اص ٍسٍد وبالّبي ًبهشغَة خبسخي ساٌّوبئي ػلوي ٍ فٌي
تَليذوٌٌذگبى ،تَصيغ وٌٌذگبى ٍ هلشف وٌٌذگبى – هغبلؼِ ٍ تحميك دسثبسُ سٍؿْبي
تَليذً ،گْذاسي ،ثؼتِ ثٌذي ٍ تشاثشي وبالّبي هختلف – تشٍيح ػيؼتن هتشيه ٍ
وبليجشاػيَى ٍػبيل ػٌدؾ – آصهبيؾ ٍ تغجيك ًوًَِ وبالّب ثب اػتبًذاسدّبي هشثَط،
اػالم هـخلبت ٍ اظْبسًظش همبيؼِاي ٍ كذٍس گَاّيٌبهِّبي الصم ) .
هَػؼِ اػتبًذاسد اص اػضبء ػبصهبى ثيي الوللي اػتبًذاسد هي ثبؿذ ٍ لزا دس اخشاي
ٍظبيف خَد ّن اص آخشيي پيـشفتْبي ػلوي ٍ فٌي ٍ كٌؼتي خْبى اػتفبدُ هي
ًوبيذ ٍ ّن ؿشايظ ولي ٍ ًيبصهٌذيْبي خبف وـَس سا هَسد تَخِ لشاس هي دّذ.
اخشاي اػتبًذاسدّبي هلي ايشاى ثِ ًفغ توبم هشدم ٍ التلبد وـَس اػت ٍ ثبػث
افضايؾ كبدسات ٍ فشٍؽ داخلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ ثْذاؿت هلشف وٌٌذگبى ٍ كشفِ
خَئي دس ٍلت ٍ ّضيٌِ ّب ٍ دس ًتيدِ هَخت افضايؾ دسآهذ هلي ٍ سفبُ ػوَهي ٍ
وبّؾ ليوتْب هي ؿَد.

وويؼيَى اػتبًذاسد لَلِ ّبي گبصسػبًي خْت هلشف دس هٌبصل ٍ
ػبختوبًْب ٍ ٍاحذّبي تدبسي
ٍيظگيْب ٍ سٍؿْبي آصهَى
سئيغ
تَفيمي -هٌَچْش

فَق ليؼبًغ هٌْذػي هَاد

اػضبء
آصهَدُ -خَاد
اسثبة -فشيجشص
ثؼبلضادُ -ػجذالحؼيي
پيشهحوذي -ػليشضب
خبثش اًلبسي -ػليشضب
كبلحي -ػجبع
وـَس دٍػت -اثشاّين
هٌلَس -داسيَؽ
ًيه سفتبس -داسيَؽ
يلتميبى -هحوذ اثشاّين

هٌْذع هىبًيه
ليؼبًغ هٌْذػي ػلَم
هٌْذع هتبلَطي
ليؼبًغ هٌْذػي هتبلَطي
ليؼبًغ هٌْذػي هىبًيه
فَق ليؼبًغ هٌْذػي هتبلَطي
هتخلق فٌي
ليؼبًغ هٌْذػي هىبًيه
ليؼبًغ هٌْذػي هتبلَطي
ليؼبًغ صثبى سٍػي ٍ فَق ديپلن هتبلَطي

دثيش
پيشٍصثختً -يشُ

ليؼبًغ هٌْذػي هتبلَطي

ؿشوت هلي فَالد

ؿشوت آسيبٍا
ؿشوت لَلِ ٍ پشٍفيل ػپٌتب
ؿشوت لَلِ ػبصي اَّاص
ؿشوت لَلِ ٍ پشٍفيل ػبٍُ
ؿشوت لَلِ ٍ پشٍفيل ػپبّبى
ؿشوت هلي گبص
ؿشوت كٌبيغ فَالدي اوفأ
ٍصاست كٌبيغ ػٌگيي
ًَس دٍ لَلِ اَّاص
گشٍُ هلي  -كٌؼتي فَالد

هَػؼِ اػتبًذاسد ٍتحميمبت كٌؼتي
ايشاى

فْشػت هغبلت
لَلِ ّبي گبصسػبًي خْت هلشف دس هٌبصل ،ػبختوبًْب ٍ ٍاحذّبي تدبسي ٍ :يظگيْب ٍ
سٍؿْبي آصهَى
ّذف
داهٌِ وبسثشد
ٍيظگيْب
فشآيٌذ ػبخت
سٍؿْبي آصهَى
ؿشايظ ػغحي
ثبصسػي
ضوبًت
ًوًَِ ثشداسي
ًـبًِ گزاسي
پيَػت  -تغبثك لغش اػوي لَلِ ّب ثش حؼت هيليوتش  -ايٌچ

ثؼوِ تؼبلي
پيـگفتبس
اػتبًذاسد لَلِ ّبي خْت هلشف دس هٌبصل ،ػبختوبًْب ٍ ٍاحذّبي تدبسي ٍ -يظگيْب
ٍ سٍؿْبي آصهَى وِ ثَػيلِ وويؼيَى فٌي لَلِ ّبي گبصسػبًي تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ ٍ
دس پٌدبُ ٍ ًْويي خلؼِ وويتِ هلي كٌبيغ هىبًيىي ٍ فلضؿٌبػي هَسخ
1372/10/20هَسد تبئيذ لشاس گشفتِ ،ايٌه ثبػتٌبد هبدُ يه لبًَى هَاد الحبلي ثِ
لبًَى تبػيغ هؤػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى هلَة آرس هبُ
1349ثؼٌَاى اػتبًذاسد سػوي ايشاى هٌتـش هيگشدد.
ثشاي حفظ ّوگبهي ٍ ّوبٌّگي ثب پيـشفتْبي هلي ٍ خْبًي دس صهيٌِ كٌبيغ ٍ ػلَم،
اػتبًذاسدّبي ايشاى دس هَالغ لضٍم هَسد تدذيذ ًظش لشاسخَاٌّذ گشفت ٍ ّشگًَِ
پيـٌْبدي وِ ثشاي اكالح يب تىويل ايي اػتبًذاسدّب ثشػذ ،دسٌّگبم تدذيذ ًظشدس
وويؼيَى فٌي هشثَط هَسد تَخِ ٍالغ خَاّذ ؿذ.
ثٌبثشايي ثشاي هشاخؼِ ثِ اػتبًذاسّبي ايشاى ثبيذ ّوَاسُ اص آخشيي چبح ٍ تدذيذًظش
آًْب اػتفبدُ ًوَد.
دس تْيِ ٍ تذٍيي ايي اػتبًذاسد ػؼي ؿذُ اػت وِ ضوي تَخِ ثِ ؿشايظ هَخَد ٍ
ًيبصّبي خبهؼِ حتي الومذٍس ثيي ايي اػتبًذاسد ٍاػتبًذاسد وـَسّبي كٌؼتي ٍ
پيـشفتِ ّوبٌّگي ايدبد ؿَد.
لزا ثب ثشسػي اهىبًبت ٍ هْبستْبي هَخَد ٍ اخشاي آصهبيـْبي الصم ايي اػتبًذاسد ثب
اػتفبدُ اص هٌبثغ صيش تْيِ گشديذُ اػت:
DIN 2440 - 1980
ASTM A 120 - 1980
ISO 65 - 1981
JIS G 3452 - 1990
JIS G 3132 - 1987
BS 1387 - 1985

لَلِ ّبي گبصسػبًي خْت هلشف دس هٌبصل ،ػبختوبًْب ٍ ٍاحذّبي تدبسي ٍ :يظگيْب ٍ
سٍؿْبي آصهَى

ّ -1ذف
ّذف اص تذٍيي ايي اػتبًذاسد ،تؼييي ٍيظگيْب ٍ سٍؿْبي آصهَى لَلِ ّبي گبص سػبًي ثب
ٍصى هتَػظ خْت هلشف دس هٌبصل ،ػبختوبًْب ٍ ٍاحذّبي تدبسي هي ثبؿذ.

 -2داهٌِ وبسثشد
ايي اػتبًذاسد دس ثشگيشًذُ لَلِ ّبي فَالدي ثذٍى دسص ٍ دسصخَؽ  1هيجبؿذ وِ ثشاي
فـبس اػوي 10ثبس (خْت هلبسف گبصسػبًي) هٌبػت اػت.

ٍ -3يظگيْب
-1-3اثؼبد ٍ هـخلِ ّب
اثؼبد ٍ هـخلِ ّبي ايٌگًَِ لَلِ ّب ثـشح خذٍل ؿوبسُ يه (ثب تَخِ ثِ ؿىل ؿوبسُ
يه) هيجبؿذ.

-2-3عَل
لَلِ ّب ػوَهب دس عَلْبي ػبختِ ؿذُ دس ًظش گشفتِ هيـًَذ.
-1-2-3عَل هتذاٍل لَلِ ّبي دسص خَؽ ثـشح صيش اػت:

100  

50  

ميليمتر
ميليمتر

 6هتش
حذاوثش تب 6دسكذ ٍصًي هحوَلِ هيتَاًذ داساي ثؼتِ ّبي هتـىل اص لَلِ ّبي ثب
عَل ثيي 5تب 5/95هتش ثبؿذ وِ ايي ثؼتِ ّب ثبيذ ثغَس خذاگبًِ اص ثؼتِ ّبي ثب عَل
اػتبًذاسد ثبؿٌذ.
-2-2-3عَل هتذاٍل لَلِ ّبي ثذٍى دسص ثـشح صيش اػت:
2

 6هتش1±هتش
حذاوثش تب 10دسكذ ٍصًي هحوَلِ هيتَاًذ داساي ثؼتِ ّبي هتـىل اص لَلِ ّبي ثب
عَل ثيي 4تب 5هتش ٍ يب ثيي 7تب 8هتش ثبؿذ وِ ايي ثؼتِ ّب ثبيذ ثغَس خذاگبًِ اص
ثؼتِ ّبي ثب عَل اػتبًذاسد ثبؿٌذ.
-3-2-3تْيِ لَلِ ّب ثب عَلْبي ديگش هثل عَل دليك ثش اػبع تَافك (عَل خَاػتِ
ؿذُ) اًدبم هيـَد وِ سٍاداسي ايي لَلِ ّب  ±15هيليوتش هيجبؿذ.
-3-3سٍاداسي ّب
-1-3-3سٍاداسي لغش خبسخي  -سٍاداسي لغش خبسخي دس خذٍل ؿوبسُ 2دسج گشديذُ
اػت.

-2-3-3سٍاداسي ضخبهت خذاسُ
حذ پبييي سٍاداسي ضخبهت خذاسُ (ثغَس هيبًگيي) - 12/5دسكذ ( )-12/5%ضخبهت
هيجبؿذ )ايي حذ ثشاي اًذاصُ گيشي ّبي خذاگبًِ هيتَاًذ حذاوثش  -15%ضخبهت
ثبؿذ هـشٍط ثشآًىِ ًمبط اًذاصُ گيشي ثش سٍي عَل لَلِ ثِ فَاكل ثيـتش اص 2ثشاثش
لغش خبسخي لَلِ ًجبؿذ)
حذ ثبالي سٍاداسي ثش اػبع سٍاداسي ٍصى تثجيت هيـَد.

-3-3-3سٍاداسي ٍصى
سٍاداسي ٍصى ًؼجت ثِ ٍصى اػوي لَلِ هٌذسج دس خذٍل ؿوبسُ يه ثـشح صيش اػت:

-4-3دسكذ ػٌبكش تـىيل دٌّذُ
دسكذ ػٌبكش تـىيل دٌّذُ ايٌگًَِ لَلِ ّب هغبثك ثب فَالد -2-37ى  -2-37،آ ٍ3-
37هٌذسج دس اػتبًذاسد هلي ايشاى ثـوبسُ 3 1600هيجبؿذ .دس هَاسد خبف دس كَست
داسا ثَدى ػبيش ٍيظگيْب ثخلَف خَؿىبسي هيتَاى حذاوثش ػٌبكش ؿيويبئي سا تب
حذٍد اسلبم هٌذسج دس خذٍل ؿوبسُ ً4يض لبثل لجَل داًؼت .ثغَس ولي ايٌگًَِ لَلِ
ّب ثشاي خَؿىبسي رٍثي  4هٌبػت ّؼتٌذ.

-5-3خَاف هىبًيىي
خَاف هىبًيىي لَلِ ّب هغبثك ثب فَالد 2-37ى  2-37،آ ٍ 3-37هٌذسج دس اػتبًذاسد
هلي ايشاى ثـوبسُ 1600هيجبؿذ .چٌبًچِ اص تشويت ؿيويبئي هٌذسج دسخذٍل ؿوبسُ
4اػتفبدُ ؿَد خَاف هىبًيىي آى ثبيذ هغبثك ثب خذٍل ؿوبسُ 5ثبؿذ.
خذٍل ؿوبسُ 5

 -4فشآيٌذ ػبخت
هَاد اٍليِ ايي لَلِ ّب وِ ّن ثلَست دسص خَؽ ٍ ّن ثلَست ثذٍى دسص ػبختِ
هيـًَذ ثبيذ ثِ يىي اص سٍؿْبي صيش تْيِ ؿًَذ:
5
 وَسُ سٍثبص6
 وَسُ الىتشيىي7
 -وَسُ لليبئي ثب دهؾ اوؼيظى

 -5سٍؿْبي آصهَى
-1-5آصهَى تؼييي دسكذ ػٌبكش تـىيل دٌّذُ:
ايي آصهَى ثبيذ ثش اػبع ؿشايظ هٌذسج دس اػتبًذاسد هلي ايشاى ثـوبسُ 1600اًدبم
ؿَد
-2-5آصهَى ًـت يبثي
ثوٌظَس ثشسػي ٍخَد ًـت دس لَلِ ّب ثبيؼتي توبهي آًْب دس وبسخبًِ ػبصًذُ ،تحت
آصهَى ًـت يبثي ثب فـبس ّيذسٍليىي 50ثبس لشاس گيشًذ .لَلِ ّبئي وِ دس ايي آصهبيؾ
هشدٍد ؿٌبختِ ؿًَذ ثبيذ وٌبس گزاؿتِ ؿًَذ.
8
-5-3آصهَى خشيبى وشداثي
وليِ لَلِ ّب ثبيذ تحت آصهَى خشيبى وشداثي ثـشح صيش لشاس گيشًذ:
-1-3-5خْت اعويٌبى اص هؼيَة ًجَدى لَلِ ّب ،ثبيذ آصهَى خشيبى گشداثي ثِ يىي اص
ػِ سٍؽ صيش اًدبم ؿَد:
 اػتفبدُ اص ػين پيچ هتحذالوشوض لَلِ دس حبل چشخؾ دس همبثل پشٍة ثبثت لَلِ ثبثت دس همبثل پشٍة دٍاس-1-1-3-5ثشاي اعويٌبى اص كحت آصهَى لَلِ ّب ثبيذ ثِ اًذاصُ وبفي هؼتمين ثَدُ ٍ
ػغَح آًْب ثبيذ ػبسي اص هَاد خبسخي ثبؿذ تب دس تفؼيش ًتيدِ آصهَى اثش ًگزاسد.

ّ-2-1-3-5ش يه اص دٍ سٍؽ آصهَى صيش هدبص هيجبؿذ (اًتخبة سٍؽ ثِ ػْذُ ػبصًذُ
هيجبؿذ)
سٍؽ الف  -لَلِ هَسد آصهَى اص ثيي ػين پيچ هتحذالوشوض آصهَى ػجَس هيىٌذ.
سٍؽ ة  -لَلِ هَسد آصهَى يبپشٍة دس حبل چشخؾ ثَدُ ٍ داساي اثش هتمبثل ثش
يىذيگش هيجبؿٌذ .ثٌبثشايي پشٍة يه هؼيش حلضًٍي سا ثش سٍي ػغح لَلِ هـخق
هيٌوبيذ .گبم ايي حشوت حلضًٍي ثبيذ ثبًذاصُ اي ثبؿذ وِ اعويٌبى حبكل ؿَد وِ
توبم ػغَح لَلِ ثشسػي ؿذُ اػت.
-2-3-5تٌظين ًوَدى تدْيضات آصهَى
-1-2-3-5تدْيضات ثبيذ ثَػيلِ يه لغؼِ ؿبّذ (ثشاي آصهَى) وِ ؿبهل ػَساخْبي
هشخغ هغبثك آًچِ دس ثٌذ 3-2-3-5ثشاي سٍؽ (الف) ثب ؿيبس هشخغ هغبثك آًچِ دس
ثٌذ 4-2-3-5ثشاي سٍؽ (ة) تَضيح دادُ خَاّذ ؿذ ،تٌظين ؿًَذ.
-2-2-3-5لغؼِ ؿبّذ ثبيذ اص ًظش خَاف الىتشٍهغٌبعيؼي ،لغش ئ ضخبهت ،هـبثِ
لَلِ هَسد آصهَى ثبؿذ.
-3-2-3-5ثشاي سٍؽ الف  -آصهًَِ ثبيذ داساي ػِ ػَساخ هؼيي ثش سٍي ػغح لَلِ
ثبؿذ ثغَسيىِ ػَساخْب سٍي هحيظ دايشُ اي ثب فَاكل هؼبٍي اص صٍايبي  ٍ120ثب
فبكلِ وبفي اص هحَس عَلي (ثشاي دسيبفت ػالئن وبهال هدضا) ٍ اص هٌتْي اليِ لغؼِ
آصهَى ثبؿذ ٍ ثذيي هٌظَس ثشاي ايدبد ػَساخْبي هشخغ ثبيذ هتِ اي ثب لغش هتٌبػت
ٍ هغبثك آًچِ وِ دس خذٍل ؿوبسُ 6دادُ ؿذُ ثىبس ثشد.

-4-2-3-5ثشاي سٍؽ ة :ػغح آصهًَِ وِ دس هدبٍست ػين پيچ لشاس هيگيشد ،ثبيذ
ؿبهل يه ؿيبس Uؿىل هَاصي ثب هحَس عَلي آصهًَِ ثَدُ ٍ داساي اثؼبد صيش ثبؿذ:

ػشم ّ -وَاسُ ثبيذ اص ػوك ؿيبس وَچىتش (ٍ يب حذاوثش ثشاثش) ثَدُ ٍلي ثْشحبل اص
0/5هيليوتش ثيـتش ثبؿذ.
ػوك  -ػوك ؿيبس ثشاثش  12/5%ضخبهت خذاسُ لَلِ دس ًظش گشفتِ هيـَد ٍلي ثْشحبل
ووتش اص 0/6هيليوتش ًخَاّذ ثَد ٍ سٍاداسي آى دس  ±15 %ػوك دس ًظش گشفتِ ؿذُ
خَاّذ ثَد.
عَل  -عَل ثَػيلِ تَليذ وٌٌذُ ٍ هٌبػت ثشاي تٌظين ًوًَِ ٍ ثبصسػي فشآيٌذ
اًتخبة هيـَد.
-3-3-5سٍؽ تٌظين ًوَدى
-1-3-3-5تدْيضات ٍ ػين پيچ آصهَى ثبيذ عَسي تٌظين گشدد وِ ػالئن هـخق اص
ًوًَِ هشخغ ساثغِ يىٌَاخت ايدبد ًوَدُ ٍ ايي ػالئن ثبيذ خْت ساُ اًذاصي لؼوت
ّـذاس دٌّذُ دػتگبُ ثىبس سٍد .ػشػت ًؼجي ثيي لغؼِ ؿبّذ ٍ ػين پيچ ثبيذ هـبثِ
آًچِ دس حيي تَليذ هَسد آصهبيؾ لشاس هيگيشد ،ثبؿذ.
-2-3-3-5تٌظين ًوَدى تدْيضات ثبيذ دس اثتذا ٍ اًتْبي ّش دٍسُ وبس ٍ دس فبكلِ
صهبًي حذاوثش دٍ ػبػت اًدبم ٍ وٌتشل ؿَد.
-3-3-3-5اگش دس حيي آصهَى دس خظ تَليذ ّيچگًَِ ػالئن لغؼِ ؿبّذ (حتي ثؼذ اص
تغييش حؼبػيت دػتگبُ ثويضاى 2دػي ثل) هـبّذُ ًگشديذ ،تدْيضات ثبيذ هدذدا
تٌظين گشدد ثذًجبل تٌظين هدذد ،توبم لَلِ ّبي آصهبيؾ ؿذُ دس دٍسُ ثبصسػي اخيش
ثبيذ هدذدا هَسد آصهَى لشاس گيشًذ ،هگش ايٌىِ ػالئن ثجت ؿذُ اص هـخلبت
اختلبكي لَلِ ّب دس دػتشع ثبؿذ وِ اخبصُ دػتِ ثٌذي آًْب دس دٍ گشٍُ هـىَن ٍ
هَسد لجَل ثذّذ.
-4-3-5سٍؽ آصهَى
لَلِ هَسد آصهَى ثبيذ (تحت ؿشايغي يىؼبى هثل آًچِ ثشاي تٌظين ًوَدى تدْيضات
ثىبس ثشدُ ؿذ) ضوي ػجَس ثب ػشػت هٌبػت (اص دػتگبُ آصهَى) هَسد ثبصسػي لشاس
گيشد .ػشػت هؼيي ؿذُ ثشاي تَليذ لَلِ ثبيؼتي ثبثت ٍ حذاوثش ثب اًحشاف ±10 %
ًگْذاؿتِ ؿَد.
يبدآٍسي  -ؿشايظ يىؼبى ؿبهل هَاسدي اػت اص لجيل تٌظين اثضاس دليك ،حشوت
هىبًيىي ،هَلؼيت ػين پيچ دس ساثغِ ثب ّش ػبهل ديگشي وِ هوىي اػت دس كحت
سٍؽ اثش ثگزاسد.
-5-3-5ثشسػي ًتبيح
-1-5-3-5لَلِ ّبئيىِ هَخت ثجت ػالئن ّـذاس دٌّذُ ً 9ـًَذ ثبيذ دس آصهَى لبثل
لجَل هحؼَة ؿًَذ.

-2-5-3-5لَلِ ّبئيىِ هَخت ثجت ػالئن ّـذاس دٌّذُ ؿًَذ ثبيذ يب ثؼٌَاى لَلِ
هـىَن هحؼَة ؿًَذ ٍ يب ثب اختيبس تَليذ وٌٌذُ تحت آصهَى هدذد لشاس گيشًذ.
-3-5-3-5ثش اػبع آصهَى هدذد چٌبًچِ لَلِ ّب هَخت ثجت ػالئن ّـذاس دٌّذُ
ًـًَذ ثبيذ هَسد لجَل ٍ چٌبًچِ هَخت ثجت ػالئن ّـذاس دٌّذُ ؿًَذ ثبيذ هـىَن
ثحؼبة آيٌذ.
-4-5-3-5دس هَسد لَلِ ّبي هـىَن ثبيذ يىي اص سٍؿْبي صيش اًتخبة ٍ هَسد ػول
لشاس گيشًذ:
الف  -هٌغمِ هـىَن ثشيذُ ؿذُ ٍ ثبليوبًذُ عَل لَلِ ثب تَخِ ثِ آصهَى لجلي
پزيشفتِ گشدد.
ة  -لَلِ هشدٍد هحؼَة ؿَد.
لَلِ ّبئي وِ دس آصهبيؾ اخيش هشدٍد ؿٌبختِ هيـَد ،ثبيذ وٌبس گزاؿتِ ؿًَذ،
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-4-5آصهَى تخت وشدى
ايي آصهَى ثؼٌَاى آصهَى هشخغ خْت لَلِ ّبي دسص خَؽ ثَدُ ٍ ثبيذ ثش اػبع
اػتبًذاسد هلي ايشاى ثـوبسُ  11ثش سٍي ًوًَِ ّبي ثشداؿتي اص لَلِ ّبئي وِ ثلَست
تلبدفي  12خْت وٌتشل ويفي خَؽ اًتخبة ؿذُ ،اًدبم ؿَد .دس ايي آصهَى ًوًَِ
2
ّب يب اًتْبي لَلِ ّبي اًتخبثي ثبيذ ثيي دٍ كفحِ تخت فَالدي تشاص تب فبكلِ  3لغش

خبسخي لَلِ فـشدُ ؿَد .ايي آصهَى دس دٍ حبلت دسص خَؽ دس ٍضؼيت لبئن هبًٌذ
ػبػت  ٍ12دس ٍضؼيت افك هبًٌذ ػبػت 3ثبيذ اًدبم ؿَد ٍ دس كَستيىِ دس ّش يه اص
دٍ حبلت ،دسص خَؽ ثبص ؿَد ،لَلِ هشدٍد خَاّذ ثَد.
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-5-5آصهَى خوؾ
لَلِ ّبي ثب لغش اػوي  ٍ50ووتش ثبيذ تحت آصهَى خوؾ لشاس گيشًذ .ايي آصهَى
خْت ثشسػي لبثليت خوؾ ػشد لَلِ ّب ٍ ثش سٍي ًوًَِ ّبئي وِ ثلَست تلبدفي
ثشداؿت ؿذُ اًدبم هيـَد.
دس آصهَى خوؾ اص يه ًَع ٍػيلِ خوؾ هٌبػت (ثب ؿؼبع 3يب 3/5ثشاثش لغش خبسخي
لَلِ) تب ايدبد صاٍيِ 90دسخِ اػتفبدُ هيـَد .پغ اص آصهَى ًجبيذ ّيچگًَِ تشوي سٍي
لَلِ هـبّذُ ؿَد.
لَلِ ّبي دسص خَؽ ثبيؼتي دس دٍ حبلت هَسد آصهَى لشاس گيشًذ .يىي دسص آًْب ثحبلت
لبئن (هبًٌذ ػبػت  ٍ )12ديگشي دسص ثحبلت افمي (هبًٌذ ػبػت  ٍ )3ثشاي پزيشؽ
لَلِ ّب ًجبيؼتي ّيچگًَِ تشوي دس دسص خَؽ (دس ّش دٍ حبلت آصهَى) ديذُ ؿَد.

 -6ؿشايظ ػغحي
لَلِ ّب ثبيذ دس خذاسُ ثيشًٍي داساي ػغح كبف ٍ ّوَاس ٍ دس خذاسُ دسًٍي ػغحي
هتٌبػت ثبفشآيٌذ ػبخت ثبؿٌذ .تشاؿِ  ،14پَػتِ ٍ عجلِ ٍ ،15سلِ  ٍ 16ػيَثي اص ايي
لجيل ثبيذ ثِ عشيمي ثشعشف ؿًَذ ٍلي ثشعشف ًوَدى ايي ػيَة ًجبيذ هَخت وبّؾ
ضخبهت خذاسُ لَلِ تب حذ ووتش اص حذ اسلبم هدبص ؿَد.
دس هَسد لَلِ ّبي دسص خَؽ ،ثبيذ دسص وبهل پش ؿذُ ٍ ػبسي اص ّشگًَِ آخبل ّ 17بي
غيش فلضي ٍ ػيَثي اص ايي لجيل ثبؿذ ،سٍي ػغح داخلي ًيض ًجبيذ ًـبًِ اي اص ػشسيض
فلض خَؽ  18هـبّذُ ؿَدّ .وچٌيي استفبع گشدُ خَؽ دس ػغح دسًٍي ًجبيذ اص
60دسكذ ضخبهت اػوي خذاسُ تدبٍص وٌذٍ .لي دس ّش حبلت ثشآهذگي گشدُ خَؽ دس
ػغح ثيشًٍي ثبيذ اص سٍي لَلِ ّب ثشعشف ؿَد.

 -7ثبصسػي
دس لشاسداد يب ػفبسؽ خشيذ ،هؼئَليت اًدبم ّوِ ثبصسػي ّب ٍ آصهًَِ ثؼْذُ ػبصًذُ
هيجبؿذ ،هگش ايٌىِ سٍؽ ديگشي تؼييي ؿَد .ػبصًذُ هيتَاًذ اص اهىبًبت خَد خْت
ثبصسػي ٍ اًدبم آصهًَْب اػتفبدُ وٌذ هگش ايٌىِ خشيذاس آًْب سا دس لشاسداد سد وشدُ ٍ
عشيمِ ديگشي تؼييي ٍ پيـٌْبد ًوَدُ ثبؿذ.

 -8ضوبًت
ػبصًذُ ثبيذ ثشاي خشيذاس تضويي وٌذ وِ ًوًَِ ثشداسي ،آصهبيؾ ٍ ثبصسػي هحلَالت
اسائِ ؿذُ هغبثك ثب ٍيظگيْبي ايي اػتبًذاسد هيجبؿذ.

ً -9وًَِ ثشداسي
ًوًَِ ثشداسي ثبيذ ثش اػبع ضَاثظ هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى اًدبم
ؿَد.

ً -10ـبًِ گزاسي
-1-10وليِ لَلِ ّب ثبيذ داساي ًـبًِ اي حبوي اص هَاسد صيش ثبؿٌذ.
 ًبم يب ًـبًِ تدبستي ػبصًذُ لغش اػوي لَلِ روش ولوِ "گبص" وِ هـخق وٌٌذُ اختالف آى ثب هَاسد هلشف ديگش ثبؿذ. ػالهت هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى دس كَستيىِ هحلَالت هـوَلهمشسات اػتبًذاسد ثبؿٌذ.
-2-10لَلِ ّب ثبيذ ثلَست ثؼتِ ثٌذي اسائِ ؿذُ ٍ ثؼتِ ّب ثبيذ داساي پالوي ثبؿذ
وِ ًـبًِ ّبي صيش ثغَس هـخق سٍي آى حه يب ًَؿتِ ؿَد.

 ػجبست "ػبخت ايشاى" ًبم ٍ ًـبًِ تدبستي ػبصًذُ ػالهت هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى دس كَستيىِ هحلَالت هـوَلهمشسات اػتبًذاسد ثبؿٌذ.
يبدآٍسي ً -1ـبًِ گزاسي ًجبيذ ّيچگًَِ آػيجي ثِ لَلِ ٍاسد ًوبيذ.
 -2اػتفبدُ اص ػالهت اػتبًذاسد ايشاى ثش سٍي فشآٍسدُ ّب هَوَل ثِ وؼت پشٍاًِ
وبسثشد ػالهت اػتبًذاسد اص هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت كٌؼتي ايشاى هيجبؿذ.
پيَػت  -تغبثك لغش اػوي لَلِ ّب ثش حؼت هيليوتش  -ايٌچ
ٍ اًذاصُ سايح دس ثبصاس ايشاى

-1لَلِ ّبي دسص خَؽ ؿبهل دسص هخفي ّن هيـَد.
2-Consignment

.ايي اػتبًذاسد دس دػت تدذيذًظش هيجبؿذ-3
4-Fusion welding
5-Open heart furnace
6-Electric furnace
7-Basic oxygen furnace
8-Eddy current
9-Trigger / Alarm
10-Annular flattening test
DIN ُتب صهبى تذٍيي اػتبًذاسد هلي ايشاى ثِ اػتبًذاسد وـَس آلوبى ثـوبس-11
.هشاخؼِ ؿَد50136
12-Random
13-Bending test
14-Sliver
15-Scab
16-Foliation
17-Inclusion
18-Droptets of weld metal
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