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 :مقدمٍ

. حذٚد پٙداٜ ساَ پيص تقٙٛاٖ خايٍضيٙي تشاي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ خاِص، ٔقشفي ضذ٘ذاِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس 

تاالتش، عَٛ % 20ؽشفيت ا٘تماَ خشياٖ آٟ٘ا . دس تسياسي خٟات اص اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ خاِص تٟتش ٞستٙذايٗ اِىتشٚدٞا 

دس ايٗ ٘ٛؿ اِىتشٚدٞا استاست لٛس ساحت تش . تيطتش ٚ ٔماٚٔت دس تشاتش خزب آِٛدٌي ٚ ٘اخاِصي دس آٟ٘ا لٛيتش استضاٖفٕش

اِىتشٚد تٍٙستٗ تشيْٛ داس دس ٔمايسٝ تا اِىتشٚد تٍٙستٗ خاِص دس . ٚ لٛس حاصّٝ ٘سثت تٝ ديٍش اِىتشٚدٞا پايذاستش است

ايٗ أش تافث واٞص لاتُ تٛخٝ دس ٔصشف اِىتشٚد حيٗ خٛضىاسي ٚ دس ٘تيدٝ تا . دٔايي دسست صيش دٔاي رٚب فُٕ ٔيىٙذ

 .حذ صيادي حزف ا٘حشاف لٛس دس اثش وشٚي ضذٖ ٘ٛن اِىتشٚد تٍٙستٗ ٔيٍشدد

 

: اوًاع الكتريدَاي تىگسته تريًم دار

خٟت خٌّٛيشي اص تشٚص اضتثاٜ دس ضٙاسايي ايٗ اِىتشٚد ٞا ٚ سايش اِىتشٚد ٞاي تٍٙستٙي ، آٟ٘ا داساي وذ تٙذي سٍ٘ي 

 EWTh-2ٚ اِىتشٚد ٞاي .  است سايحدس تاصاس  AWSتش اساس دستٝ تٙذي دٚ ٘ٛؿ اِىتشٚد تٍٙستٗ تشيْٛ داس . ٞستٙذ

EWTh-1  . ُٔدسصذ اوسيذ تشيْٛ 1ٚ2ايٗ اِىتشٚد ٞا ضا (تشيا -Tho2)  َٛٞستذ وٝ تٝ ٘سثت ٔساٚي دس تٕاْ ع

ايٗ اِىتشٚدٞا داساي لغقات عِٛي .  ٔٙسٛخ ضذٜ اِىتشٚد ٞاي تٍٙستٗ ٔيثاضذ EWTh-3ٌشٜٚ . اِىتشٚد پشاوٙذٜ ضذٜ ا٘ذ

-0.355وٝ دس ٔدٕٛؿ دسصذ اوسيذ تشيْٛ دس وُ اِىتشٚد سا تٝ  دسصذ اوسيذ تشيْٛ ٔيثاضٙذ 2 تا 1يا ٔحٛسي ضأُ 

ويفيت واسايي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس تٝ ضذت تٝ يىٙٛاختي ساختاس اِىتشٚد ٚ   اص آ٘دايي وٝ. ٔيشسا٘ٙذ0.55%

 ٘سثت تٝ دٚ ٘ٛؿ اِىتشٚد ديٍش EWTh-3تٛصيـ ٔتٙاسة رسات اوسيذ دس آٖ تستٍي داسد، ويفيت واسايي اِىتشٚدٞاي 

تا پيطشفت ٞايي وٝ دس صٔيٙٝ پٛدسٞاي آٞٙي ٚ صٙايـ ٔتاِٛطيىي صٛست ٌشفتٝ ، ايٗ ٘سُ اص اِىتشٚد ٔٙسٛخ .  ٔيثاضذوٕتش

 ا٘ٛاؿ ديٍشي ٘يض اص EN 26848 اِثتٝ تش اساس استا٘ذاسد اسٚپايي .ضذٜ است ٚ ديٍش واستشد خاصي دس صٙقت ٘ذاسد

.  تشوية ضيٕيايي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس سا ٘طاٖ ٔيذٞذ1 خذَٚ .اِىتشٚدٞاي تشيْٛ داس ٚخٛد داسد

 

تشوية ضيٕيايي ا٘ٛاؿ اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس - 1خذَٚ 

  اِىتشٚدوذ

تش اساس  

AWS 

  اِىتشٚدوذ

تش اساس  

EN 26848 

وذ سٍ٘ي دسصذ اوسيذ تشيْٛ 

EWTh-1 WT10 0.8-1.2%  صسد

EWTh-2 WT20 1.7-2.2%  لشٔض

- WT30 2.8-3.2% تٙفص 

- WT40 3.8-4.2% ٘اس٘دي 

EWTh-3 WT4 0.35-0.55%  ٗآتي سٚض

 

: مًارد كاربردي

دس عَٛ خٛضىاسي ٘ٛن ايٗ اِىتشٚد ٞا  . عشاحي ضذٜ ا٘ذ DCEN تشاي واستشد ٞاي EWTh-2ٚ EWTh-1 اِىتشٚدٞاي 

( AC) ٔقٕٛال تشاي خشياٖ ٔتٙاٚب  .تيض تالي ٔيٕا٘ذ وٝ ايٗ حاِت ٔخصٛصا تشاي خٛضىاسي فٛالد ايذٜ آَ است

 چشا وٝ حفؼ ٌشدي ٘ٛن اِىتشٚد ٞا وٝ يىي اص ضشٚسيات .اِىتشٚدٞاي سشيْٛ داس تٝ تشيْٛ داس تشخيح دادٜ ٔيطٛ٘ذ 



 

 

 تاثيش ٘ٛؿ ٚ ضذت خشياٖ 1ضىُ  . ٕٔىٗ ٘يست تشيْٛ داس،است ، تذٖٚ ايداد ضىاف سٚي اِىتشٚد  AC خٛضىاسي تا خشياٖ 

. سا تش ضىُ ٘ٛن اِىتشٚد تٍٙستٗ ٘طاٖ ٔيذٞذ

 
تاثيش ٘ٛؿ ٚ ضذت خشياٖ تش ضىُ ٘ٛن اِىتشٚد تٍٙستٗ - 1ضىُ 

دس تٍٙستٗ پس اص آِياط ضذٖ تا ٔمذاسي اوسيذٞاي فّضي وٝ ٘مص چٙذا٘ي دس واس  (تشٔٛيٛ٘يه  )ٌسيُ يٖٛ حشاستي  

.  اِىتشٚد ٞا تذٖٚ تشٚص ٞشٌٛ٘ٝ ٘مصي ، ٔيتٛا٘ٙذ سغٛح خشياٖ تاالتش سا ٘يض وٙتشَ ٕ٘ايٙذ ايٗتٙاتشايٗ ،. ٘ذاس٘ذ تٟثٛد ٔي ياتٙذ

ايٗ ٔٛضٛؿ سا ٔيتٛاٖ دس . اوسيذ تشيْٛ تيطتشيٗ تاثيش سا دس افضايص ؽشفيت خشياٖ ٔستميٓ دس حاِت اِىتشٚد ٔٙفي داسد

.  ٔطاٞذٜ وشد2خذَٚ 

اِثتٝ اٌشچٝ افضٚدٖ اوسيذ تشيْٛ تٝ اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ، ٌسيُ اِىتشٖٚ آٟ٘ا سا افضايص دادٜ ٚ دٔاي ٘ٛن اِىتشٚد سا واٞص 

ٔيذٞذ، أا ٕٞچٙاٖ حشاست ٘اضي اص ٔماٚٔت اِىتشيىي، ؽشفيت خشياٖ سا ٔحذٚد ٔيساصد، تغٛسيىٝ دس خشياٟ٘اي تسياس تاال، 

.  اِىتشٚد تيص اص حذ ٌشْ ضذٜ ٚ ٘ٛن آٖ رٚب ٔيطٛد

ٔمايسٝ خشياٖ ٔٛسد استفادٜ تشاي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ خاِص ٚ تشيْٛ داس - 2خذَٚ 

 
* W :        اِىتشٚد تٍٙستٗ خاِصWT : اِىتشٚد تٍٙستٗ تشيْٛ داس

 

: مسايل ايمىي

. ٟٕٔتشيٗ ٚخٝ تٕايض واستشدي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس تا ا٘ٛاؿ ديٍش اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ دس ٔسايُ ايٕٙي آ٘ست

دس حميمت ٔمذاس . وٝ تغٛس عثيقي دس ٔحيظ ٚخٛد داسد ضقيف است يتٝساديٛاوتيٛفّضي ٘سثتا سٍٙيٗ تا تشيْٛ يه ٔادٜ 

 اضقٝ تتا ٚ ٌأا  وٕي ٔمذاسٔيثاضذ أا رسات آِفا تتطقطـ تشيْٛ تش اساس ا٘تطاس. وٕي تشيْٛ دس خان ٚ صخشٜ ٞا ٚخٛد داسد

 چشا وٝ ٔتٛسظ تطقطـ ساِيا٘ٝ وٝ ٔمذاس ساديٛاوتيٛ ٔٛخٛد دسايٗ ٔادٜ خغشي تشاي سالٔتي ا٘ساٖ ٘ذاسد. ٔيىٙذ٘يض تِٛيذ 



 

 

 حذ ٔداص آٖ تشاي واستشاٖ ٔشتثظ تا %0.3واستشاٖ اص عشيك اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس دسيافت ٔيىٙٙذ حذٚد 

ٔمذاس پشتٌٛيشي تيشٖٚ  رسات آِفا ٕ٘يتٛا٘ٙذ اص پٛست تذٖ ٚ يا حتي تشٌٝ واغز فثٛس وٙٙذ، دس ٘تيدٝ .ساديٛاوتيٛيتٝ ٔيثاضذ

 اص عشفي تذِيُ سٍٙيٗ تٛدٖ ٘سثي ايٗ اِىتشٚدٞا، خٛضىاساٖ ٔقٕٛال تٕايّي تٝ حُٕ .تذٖ اص ايٗ اِىتشٚدٞا حذالُ است

.  فذد اص آٟ٘ا سا ٘ذاس٘ذ وٝ ايٗ تقذاد پشتٛ دٞي لاتُ تٛخٟي ٘ذاسد4 يا 3ٕٞضٔاٖ تيص 

دس خالَ اخشاي خٛضىاسي دس اغّة ٔحيغٟا لاتُ صشف ٘ؾش وشدٖ است چشاوٝ ٘شخ ٔصشف ٘يض  احتٕاَ پشتٌٛيشي دسٚ٘ي 

أا چٙا٘چٝ خٛضىاسي دس ٔحيغي تستٝ ٚ تشاي ٔذتي عٛال٘ي ا٘داْ ضٛد، تايذ . ايٗ اِىتشٚدٞا حيٗ خٛضىاسي تسياس وٓ است

 .واستش تايذ دس ايٗ ساتغٝ تا واسضٙاساٖ ايٕٙي ٔطٛست ٕ٘ايذ . الذأات پيطٍيشا٘ٝ ا٘داْ ٌيشد

تا تٛخٝ تٝ ايٙىٝ تش اساس دستٛساِقّٕٟاي استا٘ذاسد ٘ٛن ايٗ اِىتشٚدٞا تشاي اخشاي خٛضىاسي ٔٙاسة تٛسظ سًٙ اصالح 

 ٌطتٝ (Internal Radiation Exposure) ٔيطٛ٘ذ، تٙفس يا تّقيذٖ رسات خذا ضذٜ ٔيتٛا٘ذ تافث پشتٌٛيشي دسٚ٘ي

 دس ٍٞٙاْ سًٙ ص٘ي ٘ٛن اِىتشٚد تشخيحا تايذ .ِزا تايذ دلت خاصي دس ايٗ صٔيٙٝ صٛست ٌيشد. ٚ تسياس خغش٘ان تاضذ

ٔاضيٗ سًٙ ص٘ي حفاػ داس تا سيستٓ تٟٛيٝ ٔٛضقي تٝ واس ٌشفتٝ ضذٜ ٚ خٛضىاس اص ٔاسه فيّتش داس سادٜ استفادٜ ٕ٘ايذ، 

سيستٓ تٟٛيٝ ٔٛضقي تايذ تٝ ٌٛ٘ٝ اي تٙؾيٓ ضذٜ . تاضذ ( اِىتشٚد دس سا20َوٕتش اص )ٍٔش ايٙىٝ ٔصشف اِىتشٚد خيّي وٓ 

ٕٞچٙيٗ دس صٛستيىٝ ٔاضيٗ سًٙ ص٘ي . تاضذ وٝ رسات ٘اضي اص سًٙ ص٘ي ٔستميٕا تٝ ويسٝ ٞاي ٔصشفي ٔٙتمُ ٌشد٘ذ

خاتدايي ٚ دفـ ايٗ رسات تايذ دلت وافي صٛست . داساي حفاػ ديذ ٘ثاضذ، خٛضىاس تايذ اص فيٙه ايٕٙي ٔٙاسة استفادٜ وٙذ

ٔحُ سًٙ ص٘ي ٚ اعشاف آٖ تايذ تغٛس سٚصا٘ٝ تا خاسٚتشلي لٛي . ٌيشد تا اص پشاوٙذٜ ضذٖ آٟ٘ا دس فضا خٌّٛيشي ضٛد

دسصٛستيىٝ خاسٚي ٔٛسد استفادٜ اص لذست وافي تشخٛسداس ٘ثاضذ تايذ تا ٔشعٛب وشدٖ ٔٛاد اص ا٘تطاس آٟ٘ا دس . تٕيضواسي ضٛد

ِزا تايذ ٔحُ ضستطٛي . خٛضىاساٖ تايذ تقذ اص اتٕاْ واس سًٙ ص٘ي دستٟاي خٛد سا تغٛس وأُ تطٛيٙذ. ٞٛا خٌّٛيشي ضٛد

. ٔٙاسثي دس ٘ضديىي ٔحُ سًٙ ص٘ي تقثيٝ ٌشدد

ضشايظ ٍٟ٘ذاسي . ٍٞٙأي وٝ اص اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس استفادٜ ٕ٘يطٛد تايذ آٟ٘ا سا دس ٔىاٖ ٔٙاسثي ٍٟ٘ذاسي وشد

تذِيُ ايٙىٝ ٔصشف اصّي ايٗ اِىتشٚدٞا دس اثش سًٙ ص٘ي ٔيثاضذ تقذاد اِىتشٚدي وٝ . تستٍي تٝ تقذاد اِىتشٚدٞا داسد

تشاي .  فذد ٔيثاضذ250 تا 10واستشاٖ دس ا٘ثاس خٛد ٍٟ٘ذاسي ٔيىٙٙذ وٓ تٛدٜ ٚ تستٝ تٝ حدٓ ٚ ٘ٛؿ واس ٔقٕٛال تيٗ 

حُٕ ٚ خاتدايي اِىتشٚدٞا دس . ٍٟ٘ذاسي ايٗ تقذاد اِىتشٚد تايذ اص خقثٝ ٞاي فّضي تا تشچسة خغش تطقطـ استفادٜ ضٛد

تشاي ٔٛاسدي وٝ تقذاد تااليي اِىتشٚد سا ٍٟ٘ذاسي ٔيىٙٙذ، تايذ اتاق ٔدضايي تشاي ا٘ثاس آٟ٘ا . تستٝ ٞاي فّضي خغشي ٘ذاسد

خصٛصيات حفاؽتي ديٛاس اتاق تيص اص حذ الصْ تٛدٜ ٚ تاتٛخٝ تٝ ايٙىٝ فضاي اتاق تايذ خيّي وٓ تاضذ، . دس٘ؾش ٌشفتٝ ضٛد

. استفادٜ اص واتيٙتٟاي فّضي ضشٚستي ٘ذاسد

. ٘ىات صيش ٔيتٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ سإٞٙاي ٔٙاسثي دس صٔيٙٝ واٞص خغش واس تا اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌيش٘ذ

  
 كاَص خطر 

دس صٛست أىاٖ اص ا٘ٛاؿ ديٍش اِىتشٚدٞاي تٍٙستٙي استفادٜ وٙيذ. 

 اعالفات ٔٙذسج دسMSDSاِىتشٚد سا تخٛتي ٔغاِقٝ ٚ اص دسن ٔفاد آٖ اعٕيٙاٖ ياتيذ . 

اص يه سيستٓ خٕـ آٚسي رسات ٔٙاسة ٍٞٙاْ سًٙ ص٘ي اِىتشٚد استفادٜ ٕ٘اييذ. 

ْتٟيٙٝ ساصي ٚ تشسسي ٔتٙاٚب سيستٓ تٟٛيٝ خٟت اعٕيٙاٖ اص واسآيي الص. 

 ٚ تٛسقٝ ٚ اخشاي استا٘ذاسد ٚ دستٛساِقُٕ واس تا اِىتشٚدٞاي تشيْٛ داس ضأُ دستٛساِقّٕٟاي ٍ٘ذاسي، سًٙ ص٘ي

 .تٕيضواسي ٚ دٚس سيضي ضايقات اِىتشٚد

آٔٛصش خٛضىاساٖ دس صٔيٙٝ خٛضىاسي، سًٙ ص٘ي، تٟذاضت فشدي ٚ ايٕٙي 

  
 چگًوگي رفتار با ذرات ايجاد ضدٌ

رسات ايداد ضذٜ دس اثش سًٙ ص٘ي تغٛس ٔٙؾٓ ٚ تا دلت خٕـ آٚسي ٌشدد. 



 

 

 دفـ رسات ٚ اِىتشٚدٞاي ضايقاتي تٝ دلت ٚ تش اساس دستٛساِقّٕٟاي ّٔي يا تيٗ إِّّي دفـ ضايقات خغش٘ان

 .صٛست ٌيشد

پشتٌٛيشي دسٚ٘ي ٘اضي اص تشيْٛ ٔيتٛا٘ذ ٔٛخة تشٚص سشعاٖ خٟاص ٞاضٕٝ ٚ يا سيٝ ٌشدد، ٞشچٙذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔٛاسد فٛق 

 TIG ٘فش خٛضىاس 1200تقٙٛاٖ ٔثاَ ا٘ستيتٛ خٛش دإ٘اسن تخىيٗ صدٜ است وٝ تيٗ . اِزوش احتٕاَ آٖ تسياس وٓ است

أا تا ايٙحاَ تشخي وطٛسٞا ٘سثت تٝ .  ساَ واس، احتٕاَ اتتال تٝ سشعاٖ صفش تا سٝ ٘فش ٚخٛد داسد30تٕاْ ٚلت پس اص 

اص خّٕٝ ا٘ستيتٛ خٛش دإ٘اسن تٛصيٝ وشدٜ وٝ تا خاي ٕٔىٗ اص . خايٍضيٗ وشدٖ ايٗ اِىتشٚدٞا الذأاتي ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ

اِىتشٚدٞاي ٘ٛؿ ديٍش استفادٜ ضٛد ٚ وطٛس سٛييس ٘يض استفادٜ اص ايٗ ٘ٛؿ اِىتشٚدٞا سا ٔٙٛط تٝ دسيافت ٔدٛص اص اداسٜ 

.  تٟذاضت فٕٛٔي دِٚت آٖ وطٛس وشدٜ است

 

 :استاوداردَا

استا٘ذاسدٞاي ٔتفاٚتي دس استثاط تا وذٌزاسي، سٚضٟاي استفادٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔسايُ ايٕٙي اِىتشٚدٞاي تٍٙستٗ تشيْٛ داس 

: ٚخٛد داسد وٝ دس ادأٝ ِيست تقذادي اص پشواستشدتشيٗ آٟ٘ا آٚسدٜ ضذٜ است

o AWS Safety & Health Fact Sheet No.27, " Thoriated Tungsten Electrodes", 
Oct. 2003. 

o BS EN ISO 6848:2004 Arc welding and cutting. Non consumable tungsten 
electrodes. 

o BS EN 1011-4: Welding – Recommendations for Welding of Metallic 
Materials. Part 4: Arc Welding of Aluminium and Aluminium Alloys. 

o ANSI/AWS A5.12:1998 Specification for Tungsten and Tungsten Alloy 
Electrodes for Arc Welding and Cutting 

o IIS/IIW-VIII 1582-91 Estimated Radiation Doses From Thorium and 
Daughters Contained in Thoriated Welding Electrodes 

o IIS/IIW VIII 1702-93 Health Aspects in the Use of Thoriated Tungsten 
Electrodes. 
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