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 ایونی در کار :

ْل ثِذاؽت ّ ثشای اًجبم ُش کبسی ػالٍّ ثش داؽتي داًؼ ّ هِبست ُبی الصم دس اًجبم آى ، اص

ایوٌی ّجْد داسد کَ ُوَ ثبیذ ثذاًٌذ ّ ًغجت ثَ آى تْجَ کبفی داؽتَ ثبؽٌذ . ثؼضی افشاد تصْس 

هی کٌٌذ ایوٌی دس اًجبم کبسُبی فٌی فقظ هشثْط ثَ هجتذی ُب ّ تبصٍ کبساى اعت ، دس حبلی کَ 

ى قْاػذ پبیجٌذتش حشفَ ای ُب اصْل ایوٌی ّ اعتبًذاسد ُب سا جذی تش گشفتَ ّ ًغجت ثَ اجشای آ

ُغتٌذ ! ایوٌی ثشای حفع جبى ّ هبل افشاد ضشّسی اعت ّ استجبطی ثَ هیضاى حشفَ ای ثْدى ؽوب 

ًذاسد . یک ًیشّی کبس حشفَ ای تٌِب هِبست ثیؾتشی ثشای کٌتشل اّضبع پیؼ آهذٍ دس اثش ثی 

  احتیبطی ّ ػذم سػبیت ایوٌی داسد ّ اص عشػت ػول ثیؾتشی ثشخْسداس اعت . 

 : لحین کاری عوارض کار با سرب وقلع

 .توبط پْعتي ّ تٌفظ دّد ّ ثخبسات ايي هْاد داساي ػْاسض جذي اعت 

ّ ، ثبػث کبُؼ ظشفیت تٌفغي افشاد  ّ سّغي لحین (Flux) دّد ًبؽي اص فالکظ .1

 . هي ؽْدکبُؼ اکغیژى سعبًی ثَ هغض 

( ّ ًیض کبس  دهبداسدعلغیْط دسجَ  453تب  333کَ ثیي  کبسي ثب ُْيَ ) لحین ٌُگبم .2

ّ ثَ ُوشاٍ دّد ُب ّ ثخبسات هي  ؽذٍعشة تجخیش حبّی  سي اص قلغثب ّاى قلغ هقذا

 : داسدثَ ُوشاٍ سا  صیشتْاًذ ّاسد هجبسي تٌفغي ّ سيَ ؽْد کَ ػْاسض 

 ْاسض پْعتي ّ پٌْهْ کٌیْص خْػ خینقلغ : ػ 

 تخشيت علغلَ  ، کن خًْي ّ ضؼف،  ًبساحتي هؼذٍ ّ سّدٍ،  قْلٌج سّدٍ : عشة

    اػصبة

 پْعتي تیٌش : حغبعیت 

 

( دقت ّ ُضیٌَ حتوب دس خشیذ عین لحین )قلغ : ای درباب خریذ قلع  نکته

کبفی سا ثَ خشج دُیذ . چشا کَ صشفَ جْیی ّ 

ثی اُویت ثْدى ثَ ایي اهش عبدٍ ثبػث ُضیٌَ 

ُبی گضافی دس ثخؼ دسهبى خْاُذ ؽذ . ثَ ّیژٍ 

افشادی کَ ثَ طْس هوتذ کبس هًْتبژ اًجبم هی 

دٌُذ اص ُش عین لحیوی اعتفبدٍ ًکٌٌذ ّ عؼی 

بالتش ّ ؽْد اص ثشًذ ُبی هؼتجش ثب دسصذ قلغ ث

عشة پبئیي تش ّ ًیض اص ًْع سّغي داس اعتفبدٍ 

 کٌٌذ .
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 ایونی در کار با هویه : 
ُْیَ یک جغن الکتشًّیکی ثغیبس داؽ اعت ، پظ آى سا دس هجبّست هْاد اؽتؼبل صا هبًٌذ  .1

  تیٌش قشاس ًذُیذ .

ُشگض ٌُگبم لحین کبسی صْست خْد سا ًضدیک ثشد هذاس یب قطؼَ ًکٌیذ چشا کَ سّغي هْجْد دس  .2

 دهبی ثبال ثَ ؽکل داًَ ُبی سیض ثَ اطشاف پشتبة هی ؽْد . قلغ دس ٌُگبم رّة ثَ ػلت

حتوب دس هکبًی داسای تِْیَ لحین کبسی کٌیذ ، ثَ ّیژٍ ثشای هذت طْالًی . ثشای تِْیَ ثبص  .3

گزاؽتي پٌجشٍ ًضدیک ثَ هحل ، سّؽي کشدى کْلش دس تبثغتبى ّ یب پٌکَ گضیٌَ هٌبعجی 

 اعت . 

 

کَ ُْیَ دهبی ثغیبس ثبالیی داسد  اص آًجب .4

 کْچکتشیي توبط ثذى ثب آى عجت عْختگی هی

دس  ایي عْختگی اص ًْع خؾک ثْدٍ ّ . ؽْد

ًغجت ثَ اًْاع  عت ّا ثیؾتش هْاقغ عطحی

. یکی اص  دیگش عْختگی صذهَ کوتشی داسد

آة ایجبد ؽذٍ اص توبط  دالیل آى ایجبد تشاکن ثخبس

ػبیق ػول هی  ثَ ؽکلُْیَ ثب پْعت ثْدٍ کَ 

عجت فبصلَ گشفتي ًْک ُْیَ اص عطح کٌذ ّ 

کٌذ  اص عْختگی ػوقی جلْگیشی هی هیؾْد ّ

 . ؽْد اهب ػذم دسهبى آى عجت ػفًْت هی .

، عْختگی  ثب ایي کبس . ثؾْییذ دساّلیي قذم پظ اص عْختگی حتوب هحل جشاحت سا ثب آة عشد

ؽْد ّ عْختگی ًبؽی  تخشیت هی ًبؽی اص هْاد ؽیویبیی عجت قلیبیی ؽذى اعیذ ّ کبُؼ

، یخ )غیشهغتقین ّ دسّى کیغَ( یب  . سّی هحل عْختگی یبثذ اص توبط ثب جغن داؽ تغکیي هی

 . هْاسد دسهبى سا دًجبل کٌیذ عپظ عبیش ّ ثطشی آة عشد ثگزاسیذ

 

قجل اص ؽشّع کبس هطوئي ؽْیذ کَ ًْک ُْیَ دس جبی خْد هحکن ؽذٍ چشا کَ خشّج  .5

 دهبی ثبال هی تْاًذ خطشًبک ثبؽذ. غیشهٌتظشٍ آى دس
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حی ّ خؾک یک سّػ کَ دس ُوبى لحظبت اّل ثشای عْختگی ُبی عط :تجربهیک

عْختگی ثَ تجشثَ هْثش دیذٍ ؽذٍ اعتفبدٍ اص آسد اعت . ثَ ایي صْست کَ هحل عْختگی سا 

داخل یک کیغَ کْچک آسد کَ داخل یخچبل خٌک ؽذٍ اعت فشّ ثشدٍ ّ حذّد دٍ دقیقَ صجش کٌیذ 

ػ سا غیش هغتٌذ ، ثذّى پبیَ ّ . ُش چٌذ پظ اص جغتجْ دس ایٌتشًت خْاُیذ دیذ خیلی ُب ایي سّ

اعبط ػلوی ّ ؽبیؼَ هی داًٌذ ّلی ایي سّػ تْعظ دّعتبى صیبدی آصهبیؼ ّ ثِجْد عْختگی 

ػیٌبً هؾبُذٍ ؽذٍ اعت . ؽبیذ ػلت ثِجْد قشهضی ّ عْصػ ثیؾتش ثخبطش خٌک ثْدى داًَ ُبی 

 آسد اعت ّ اطالػبت دقیق تشی دس دعت ًیغت .

 

 

 

فبدٍ کٌیذ تب ًْک حتوب اص پبیَ ُْیَ اعت .6

داؽ ُْیَ دس ٌُگبم لحین کبسی سّی هیض کبس یب 

 قطؼبت قشاس ًگیشد .

 

ایي ُن یک اثتکبس ّ اعتفبدٍ اص یک ّعیلَ اسصاى 

 قیوت ثَ هٌظْس سػبیت اصْل ایوٌی .
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