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دامنه عملکرد :تمام پرسنل شاغل در آزمایشگاه و دانشجویان در بدو ورود به کارگاه باید این نکات را مطالعه نمایند
مسئولیت :تمام پرسنل شاغل در آزمایشگاه و دانشجویان مسئولیت دارند به این نکات عمل کنند.
یکی از مسائل مهی که جوشکار و به ویژه مسولین یك کارگاه باید به آن توجه داشته باشند رعایت نکات ایمنی در جوشکاری است.
چون عدم رعایت نکات ایمنی در جوشککاری باع بروز حوادث ناگوار می شکود که نه تنها باع سسارت مالی بكکه سسارت جانی و
عواقب تاسف باری سواهد داشت .

لوازم حفاظتی مورد نیاز جوشکاران
در موقع برقراری قوس و پس از آن ،دو نوع اشکعه غیر مرئی به وجود می آید که اگر از آنها جكوگیری نشود به پوست و چشم آسیب
میرسکاند .این اشکعهها شکامل اشعه ماورا بنفش و اشعه مادون قرمز است .اثر این اشعه در روی چشم تا  ۲۱متر و روی پوست تا ۵
متر کامكاً محسکوس است .برای جكوگیری از اثر اشعه روی چشم و پوست وورت ،باید از ناا های دستی فاط برای کارهای کوچك
میتوان اسکتفاده کرد .برای جوشککاریهای طولانی و مخصکووکاً جوشککاری در روی کارگاههای باید از ناا هایی که به وسیكه یك
حكاه قابل تظیم و بر روی سر قرار گرفته ،استفاده کرد.

لوزام حفاظتی دستها و بدن جوشکار
در موقع جوشکککاری رارت ریز فكز مبا در اطراق قوس الکتریکی پراکنده میشککود که اگر در تماس مسککتایم با پوسککت بدن قرار
گیرد ،باع سکوستگی شکدید و ایجاد ناراحتی می شکود .برای جكوگیری از این مسئكه با توجه به موقعیت و نوع کار باید از دستکش
معمولی یا آستیندار استفاده کرد.

شرایط ایمنی ماشینهای جوشکاری
 .۲ماشینهای جوشکاری در ماایسه با سایر انواع ماشینهای الکتریکی در شرایط نامناسبتری کار کرده و کمتر تحت نظارت
یك متخصص قرار دارند.
 .۱جوشککار نباید هرگز سکعی کند که کارهای نصکب یا تعمیر ماشین جوشکاری را سود به انجام رساند .بكکه باید این کار به
وسیكه یك تکنیسین ورزیده به عمل آید و در هر حال تعمیر ماشین باید پس از قطع کامل جریان برق وورت گیرد.
 .3در اغكب موارد ،ماشککین جوشکککاری از یك محل به محل دیگری کشککیده میشککود بنابراین باید در تمام کارگاه یا محل
ساستمان پریزهای مناسبی پیش بینی شده باشد.
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 .4در موقع کار کردن در هوای بسکته ،مسکئكه تهویه نباید فرامو شکود .مخصکوواً اگر ماشین جوشکاری با موتور دیزلی یا
بنزینی کار میکند باید به این مسئكه توجه داشت که ممکن است جمع شدن دود باع سفگی شود.
 .۵ترانسکفورماتورهای جریان متناو معمولاً با هوا سرد می شوند .ولی اگر ترانسفورماتور از نوعی باشد که با مایع سنك شود
باید نوع مایع به هیچ وجه آتش گیر نباشکد .اطراق ترانسکفورماتور باید با ورقهای فولادی به ضککخامت مناسککب یا وسایل
دیگری پوشیده شود تا از ودمه دیدن سیم پیچی ترانسفورماتور یا برسورد کردن به قسمت های برقدار آن که عایق پو
نشده ،احتراز شود.

شرایط ایمنی کابلها
 .۲وقتی که چند قطعه کابل را برای ازدیاد طول به هم ووکل میکنند باید محلهای اتصال ،چه در مورد کابل الکترود و چه
در مورد کابل زمین به سوبی عایق پو شود.
 .۱در کارگاه های بزرگ که احتمال دارد طول آزاد کابل سیكی زیاد باشکد ،جوشککار باید آنها را در وضع مرتبی قرار داده و از
محلهایی که ممکن اسکت وجود کابل حوادثی ایجاد کند یا احتمال آسیب دیدن کابل میرود ،دور کند .در وورت امکان
باید کابلها را به کمك پایههایی از ارتفاعی که برای عبور و مرور اشخاص و ماشینها کافی باشد ،رد نماید.
 .3کابل جوشککاری معمولاً در شکرایط بهره برداری سختی قرار دارد زیرا در اطراق کاری که انجام میپبیرد با لبههای تیز و
بریدگیهای پروفیلها و غیره برسورد کرده و احتمال دارد که اگر دقت نشکککود زیر چر های وسکککایل ناكیه کارگاهی قرار
گیرد .بنابراین عكاوه بر اینکه کابل باید از جنس سو و متناسکب با شکرایط کار انتخا شود .لازم است که از آنها مراقبت
لازم نیز به عمل آید.
 .4کابلهای جوشککاری باید تمیز نگاهداری شکده و به روغن و گریس آلوده نشکود .کابلها باید طوری قرار داده شود که در
آ یا روغن یا در گودالها و کف مخازن قرار نگیرد.
 .۵در مکانهایی که مرتباً کارهای جوشککاری انجام میپبیرد باید یك سکیم کشی دائم در دور تا دور آن مکان وجود داشته
باشد تا به کابلهای آزادی که در اطراق کار پراکنده میشود ،نیازی نباشد.

شرایط ایمنی گیره الکترود
اگر گیره الکتورد سو عایق پو نشکده باشد یا اگر عایق آن آسیب دیده باشد ،در وورتی که جوشکار دستکش سود را در آورد یا
وسایكش مرطو باشد سطر برق گرفتگی ایجاد میشود.
گیره الکتورد اغكب ضمن جوشکاری گرم میشود .این مسئكه اغكب از به کار بردن گیره مخصوص کارهای سبك برای جوشکاریهای
سکنگین یا از اتصکال ناقص کابل و گیره الکترود ناشکی می شود .جوشکار باید توجه داشته باشد که برای هر کار ،گیره مناسبی را به
کار برده و در وکورت گرم شکدن گیره از وسکایل سنك کننده مناسب استفاده کند .یا با گیره دیگری کار را ادامه داده و اجازه دهد

گیره اول به آرامی سرد شود .باید توجه داشت که هرگز نباید الکترود را به منظور سنك کردن در آ فرو برد.
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حفاظت در برابر برق گرفتگی
 .۲جوشکککاری که با وسککایل الکتریکی کار میکند همیشککه در معرخ سطر برق گرفتگی اسککت .باید بداند که کوچکترین
بی احتیاطی ممکن است باع شود که جریان الکتریسته از بدنش گبشته و باع ناراحتی و حتی مرگ وی شود.
 .۱مااومت بدن انسکان عبور جریان الکتریسکته متریر بوده و در شکرایط مختكف فرق میکند .این مااومت اسککاسک ًا به وسیكه
پوست بدن تامین میشود .و وقتی پوست بدن مرطو باشد این مااومت بسیار کم میشود .به همین جهت در فصل گرما
و جاهایی که میزان رطوبت زیاد است ،موقعی که بدن انسان عرق کرده باشد آمادگی برای برق گرفتگی بیشتر است.
 .3اگر چه اسکتفاده از گیرههای عایق پو شکده و ال کترودهای روکشکدار مانع عبور جریان از بدن جوشکار میشود ،ولی در
موقع عوخ کردن الکترود یا در سکایر مواردی که قوس سامو است جوشکار در معرخ ولتا مدار باز قرار میگیرد .باید
از ایستادن در جاهای مرطو و تماس با قطعاتی که به مدار زمین وول شده است دوری گزیند.
 .4البته در شکرایط عادی ،ولتا جوشکاری برای جوشکار سطرنا نیست ولی به عكتی ملكاً یك استكال در کار نراتور یا سیم
پیچی ترانسفورماتور و غیره ولتا بالا برود عبور جریان از بدن سطرنا سواهد شد.

حفاظت در مقابل اشعه قوس
 .۲قوس الکتریکی عكاوه بر اشکعه نورانی دارای اشکعه مادون قرمز و ماوره بنفش استت که شدت آنها در حدود  ۲۱۱۱۱برابر
شکدتی اسکت که برای چشکم انسکان بی ضکرر است .قرار گرفتن چشم غیر مسكم در ماابل اشعه ،به سوستن شدید چشم
منجر شده و حالتی ایجاد میکند که شبیه پاشیده شدن ماسه در چشم بوده و ریز آ از چشم را باع میشود.
 .۱گر چه اشککعه ماورا بنفش برای چشککم ضککایعات دائمی به وجود نمیآورد ولی وککدمات موقت ناشککی از آن به اندازه کافی
ناراحت کننده اسکت .به طوری که حتی تابش کوتاه مدت نیز به ناراستی و از کار افتادگی چشکم منجر میشود .همچنین
اشعه مادون قرمز نیز در وورت تابش طولان مدت چشم را ناراحت میکند.
 .3فاوكه ای که از آن بدون ناراحت شدن چشم بتوان یك قوس الکتریکی را نگاه کرد به دقت معكوم نیست .شدت اشعه ماورا
بنفش به نسکبت مجبور فاوکكه چشکم تا قوس ترییر میکند ولی با اینکه هر چه فاوكه بیشتر میشود اثر بد اشعه تاكیل
مییابد.
 .4این اشکعه برای پوسکت م کر بوده و حالنی ایجاد میکند که شکبیه سوستگی از آفتا است .این حالت با اینکه در بع ی
موراد بسیار ناراحت کننده است ولی دائمی نیست.
 .۵برای جكوگیری از اثر اشکعه قوس الکتریکی باید از عینك  ،ناا  ،دسکتکش و …استفاده کرد .جوشکار باید به این مسئكه
توجه داشته باشد که انعکاس اشعه از پشت سر نیز میتواند همان اثرات سود اشعه را ایجاد کند .لبا باید کكاه مخصوص به
کار برده و در ضکمن به رن کردن دیوارها و سکاف محل کار سود نیز با رن های مخصکووی که اشعه قوس الکتریکی را
جب میکند توجه داشته باشد.
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 .6جوشکککار اسککتفاده از جداگرهای سککبك را برای حفارت سککایر کارگران نباید فرامو کند .و باید در کارگاه از پبیرفت
اشخاوی که مجهز به وسایل ایمنی نیستند سودداری کند .حتی بهتر است در اطراق محل کار سود با نوشتن تابكوهایی با
سط سوانا ،سطر را به سایرین یادآوری کند.

شرایط ایمنی مربوط به جوشکار
 .۲نظر به اثرات سوء اشعه قوس الکتریکی ،استفاده از ناا جوشکار برای جوشکار و کم او ضروری است .ناا ها باید دارای
شیشههای مناسب با قدرت قوس باشند.
 .۱اسکتفاده از ناا هایی که دارای سکورا بوده یا شکیشکههای آنها ترکدار باشکد ،برای چشم بسیار سطرنا
محض شکسته شدن شیشه ناا یا عینك آنها را تعویض کرد.

است و باید به

 .3برای حفارت در ماابل ررات فكز مبا استفاده از پیش بند و لباس کار و غیره ضروری است .ولی وقتی جوشکار از نردبان
بالا رفته و در بالاتر از سطم زمین کار کند نباید از پیش بند استفاده شود.
 .4وقتی جوشککاری در ف ای بسته انجام پبیرد باید حتماً ف ای مزبور تهویه شود .در ضمن توجه شود که درجه حرارت در
آنجا بالا نرود.
 .۵وقتی که جوشکککاری در جاهای بسککته و کوچك که تجمع گاز و دود زیاد اسککت ،انجام میگیرد اسککتفاده از ماسککكهای
مخصوص و بطریهای کسیژن توویه میشود.
 .6تمیز کردن جو درزها قبل از جوشککاری و تمیز کردن جو پس از انجام جوشکاری باید به وسیكه ابزارهای مناسب و
با دست دستکشدار به عمل آید .از کار کردن با دست لخت باید سودداری شود.

شرایط ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق
 .۲جوشکاری باید در جایی انجام گیرد که مصالم آتشگیر در آنجا نباشد.
 .۱جوشکاری باید در جایی انجام گیرد که مصالم آتشگیر در آنجا نباشد.
 .3وقتی که از دسکتگاه جوشکاری سیار استفاده می شود باید در هر محل و قبل از شروع جوشکاری ،بازرسی به عمل آمده و
سطرات احتمالی ایجاد حریق مورد بررسی قرار گیرد.
 .4لولهها و مخا زن مواد آتشگیر قبل از جوشکاری باید تخكیه و تمیز شده و مورد آزمایش قرار گیرد.
 .۵از جوشکاری در مجاورت مخازن و محلهایی که حاوی گاز یا مایع قابل احتراق یا مواد منفجره هستند باید پرهیز شود.
 .6و اگر جوشککاری در چنین محلهایی اجتنا پبیر باشکد ،باید تمام احتیاطات لازم به عمل آمده و سپس جوشکاری آغاز
شود.
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 .7وقتی جوشکککاری در مجاورت مواد آتشککگیر انجام میپبیرید باید دقت شککود که ررات فكز مبا و روباره گرم با مواد مزبور
تماس پیدا نکند .و باع ایجاد حریق نشود .در وورتی که دور کردن مواد مزبور از محل جوشکاری میسر نباشد ،در موقع
جوشکاری باید روی آنها را با ورقههای سیمان و پنبه سوز یا نظایر آن بپوشاند.
 .8کفهای چوبی باید قبل از شکروع جوشکاری کامكاً جاور شده و در جاهایی که سطر ریختن فكز مبا و روباره گرم موجود
است با ورقههای فكزی یا سایر مصالم غیر آتشگیر پوشانده شود .همچنین میتوان کف را نیز مرطو کرد.
 .9ممکن است به عكت کم بودن قطر کابل برای هدایت انر ی مورد نیاز ،کابل گرم شده و عایق آن بسوزد .یا گیره الکترود به
عكت بی توجهی سکاو کند .یا به عكت کاربرد غكط ،در مجموعه دسکتگاه مدار کوتاه ایجاد شکود .به هر وورت با دقت در
کاربرد و نگاهداری دستگاهها و وسایل میتوان در مایاسی وسیع از این گونه حوادث پیشگیر کرد.

احتیاطهای کلی
 .۲لازم اسکت که جوشکار از طرز کار سود و احتیا هایی که در مورد سود
به اهمیت دقت در جوشکاری واقف باشد.

و دیگران باید رعایت کند ،اطكاع داشته باشد و

 .۱در وورتی که جوشکاری در ارتفاع بیش از  ۵/۲متر انجام گیرد ،باید برای جكوگیری از ساو جوشکار در اثر برق گرفتگی
یا سطاهای دیگر پیش بینی های لازم به عمل آید .این کار ممکن اسکت به وسیكه نرده کشی یا کمربندی ایمنی و غیره به
عمل آید .تامین وضکع مناسکب برای جوشککار از لحای کیفیت جو نیز ضکروری اسکت ،زیرا در شکرایط ناامن ،جوشکار
نخواهد توانست به سوبی وریفه سود را انجام دهد.
 .3در وکورتی که جوشککاری در داسل مخازن و نظایر آن به عمل آید .باید وسیكه ای برای بیرون کشیدن سریع جوشکار در
موقع بروز سطر پیشبینی شککود و یك نفر در جایی که کامكاً به جوشکککار مسککكط باشککد ،قرار گیرد و موارب باشککد تا در
وورت لزوم به کمك او بشتابد.
 .4در موقعی که جوشککاری متوقف میشکود یا جوشکار کار را برای مدتی رها میکند ،باید کكید اوكی دستگاه را زده و مدار
را قطع نماید.
 .۵دسککتگاههای جوشکککاری چه از نظر مکانیکی و چه از نظر الکتریکی باید در وضککع بسککیار سوبی نگاهداری شککود تا به این
ترتیب از اتفاقات و حوادث بسیاری جكوگیری شود .کكیدهای تبدیل باید همیشه تمیز نگاهداری شود تا از جرقه زدن آنها
جكوگیری شود .برای تمیز کردن کكیدهای تبدیل نباید از بنزین یا سایر مایعات آتشگیر استفاده شود.
 .6دسکتگاههای جوشکاری که در ف ای آزاد مورد استفاده قرار میگیرد باید از ترییرات شدید جوی در امان باشد .وقتی این
دسکتگاهها در حال کار نیسکتند باید در جای تمیز و سشکی نگاهداری شود .کابلها باید به سوبی جمع آوری و روی هم
چیده شده و چنان نگاهداری شود که آسیب ندیده و برای کسانی که با آنها کار سواهند کرد ،ایجاد سطر نکند.
 .7پس از اتمام جوشککاری یعنی وقتی که جوشککار محل تازه جو شده را رها کرده و در جای دیگری مشرول جشوکاری
می شود باید آن منطاه را به شکل مناسبی مشخص کند تا سایر کارگران با آن برسورد نکرده و نسوزند.
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 .8در اتمام جوشککککاری ،نباید ته الکترودها را در محل کار پراکنده کرده و ابزارها و لوازم کار را در جایی قرار دهند که باع
ایجاد حوداث و سوانم شود  .هر جوشکار باید یك ررق مخصوص الکترود داشته باشد که مصرق روزانه سود را در آن قرار
داده و ته الکترودها را نیز در آن بریزد.

نکات ایمنی مربوط به برش با شعله
شرایط ایمنی برشکار
 .۲هرگز نباید بدون عینك مناسب به برشکاری اقدام شود.
 .۱سر و موها باید یا کكاه مناسبی حفارت شود.
 .3برای حفارت دست باید از دستکش استفاده شود.
 .4برای حفارت بازوها باید دستکشهای آستین دارد مخصوص به کار برده شود.
 .۵پاها باید با کفشهای ساقه بكند حفارت شود.
 .6لباس کار نباید به روغن و گریس آلوده باشد.

شرایط ایمنی مشعل
 .۲شکكین اکسکیژن که از تنظیم کننده اکسکیژن می آید ،باید درسکت به همان قسکمت مربو که روی آن کكمه اکسیژن
نوشته شده وول شود.
 .۱لوله استیكن که از تنظیم کننده استیكن سارج شده ،باید به قسمتی که روی آن کكمه استیكن نوشته شده ،وول شود.
 .3سر پك باید متناسب با قسمتی که باید بریده شود انتخا شده و به دقت روی پك متصل شود.
 .4موقع تعویض مشعل باید شیرهای اکسیژن و استیكن از محل تنظیم کننده های فشار بسته شود .و قطع جریان گازها باید
با تا کردن لولههای اکسیژن و استیكن اکیداً ممنوع باشد.
 .۵هرگز نباید با روشکن کردن مجدد مشعل از فكز گرم موجود در داسل یك حفره یا سورا  ،که ممکن است گاز در آن جمع
شود استفاده شود .باید مشعل را با فند مناسبی روشن کرده و قبل از داسل کردن آن در سورا یا حفره شعكه را تنظیم
کرد.
 .6پس از ستم عمل بر  ،برای سامو

کردن مشعل ،باید ابتدا شیر استیكن و سپس شیر اکسیژن بسته شود.

 .7اگر شیر مشعل کانكاً عبور گاز را قطع نکند ،باید شیر اوكی را بسته و شیر مشعل را پیاده نمود و محور شیر و بدنه آن را با
پارچه تمیزی پا کرده و در محل سود قرار داد .در وورتی که نشت گاز ادامه یابد ،باید قطعات شیر را تعویض کرد.

شرایط ایمنی شلینگها
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 .۲شكین ها را باید از فكز مبا حفارت کرد.
 .۱نباید اجازه داد که لولهها به روغن و گریس آلوده شود .این مواد باع میشوند که رویه لاستیکی شكین ها سورده شده و
باع ایجاد حوادثی شد.
 .3شکكین ها باید در محل سنکی انبار شکود ،و مخصوواً باید توجه داشت که در محلهای آلوده به نفت و روغن و غیره رها
نشوند.
 .4در فواوکل کم و به دفعات متعدد ،باید شكین ها را از لحای نشت گاز و فروسدگی مخصوواً در محل اتصالات مورد بازدید
قرار داد.
 .۵محلهای نشکت گاز باید بكافاوكه مورد تعمیر قرار گیرد .به این ترتیب که لوله را بریده و یك ووكه در آن ناطه قرار دهد.
استیكنی که از محلهای نشت سارج میشود ممکن است مشتعل شده و باع سوستن لباس کار و آسیب دیدن برشکار و
حتی حریقهای بساری جدی شود.
 .6اگر در محلهای اتصال شیكن

فرسوده باشد ،باید آن قسمت را بریده و مجدداً به نحو مطمئنی اتصال را برقرار کرد.

شرایط ایمنی کپسول گاز
 .۲کپسکول گاز آرگون و  CO۱باید مرتباً از طرق آزمایشکگاههای وكاحیتدار آزمایش شده و از ایمنی آنها اطمینان حاول
شود.
 .۱هر کپسول باید مجهز به تنظیم کننده و فشار سنج بوده و قبل از شوع کار وحت کار آن کنترل شود.
 .3بعد از تنظیم کننده فشکار باید یك جعبه آ وجود داشته باشد که در وورت پس زدن شعكه در شكین
به مخزن و ایجاد انفجار شود .در هوای سرد و یخبندان باید در این جعبه ضدیخ ریخته شود.

مانع سرایت آن

 .4بازرسکی سکیكندر ها سکالم بودن شکیر  ،عاربه های فشار سنج  ،شیكن ها  ،وجود در پو  ،نصب شیر یك طرفه بعد از
مشکعل و روی شکیكن گاز  ،وسکایل مخصکوص حمل سکیكندر ،استاندارد بودن محل نگه داری سیكندر ها  ،کنترل تاریخ
ساست سیكندر
 .۵نحوه وکحیم اسکتفاده شکامل کنترل فشکار اسکتاندارد هر نوع سکیكندر در زمان مصرق  ،اجتنا از مصرق موادی که
ترکیب آنها با گاز موجود حا لت انفجار یا اشکتعال بوجود می آورد (به طور ملالمواد چر با اکسککیژن سا لص که ترکیب
انفجاری بوجود می آورد) نال و انتاال وحیم با استفاده از وسایل چر دار  ،بستن کكیه شیرها پس از اتمام کار .
 .6وسکایل ایمنی لازم شکامل ماسکك مخصکوص جوشککاری ارگون  ،دسکتکش چرمی جوشکاری  ،آچار مخصوص باز وبسته
نمودن شیر آلات که در زمان استفاده جرقه ای تولید نکند.

شرایطی که در عملیات برش باید رعایت شود
 .۲هرگز در محلهایی که مواد محترقه انبار شده یا در نزدیکی چنین محلهایی نباید بر

با شعكه انجام شود.
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 .۱در وورتی که حرکت دادن قطعاتی که باید بریده شوند میسر باشد ،بهتر است آنها را به محكی که از هر لحای ایمن است
برده و در آنجا کار بر را انجام دهند.
 .3باید اطمینان حاوکل شود که ررات فكز مبا از شکاقها و سورا های کف به طباات دیگر ساستمان داسل نشده و ایجاد
سطر نمیکند و برای ممانعت از این سطر باید سککورا ها و شکککاقها را با ورق فكزی یا ورق سککیمان و پنبه سککوز پوشککاند.
برزنت و املال آن حفارت کافی ایجاد نمیکند.
 .4در محكی که احتمال ایجاد حریق وجود داشککته ملكاً وقتی که اجباراً در مجاورت کفهای چوبی کار بر به عمل میآید،
باید ضکمن کار یك نفر با یك آتش سامو کن آماده باشکد که در وکورت بروز حریق ،بكافاوکكه دست به کار شود .اوولاً
بهتر است همراه دستگاه بر همیشه یك دستگاه آتش سامو کن وجود داشته باشد.
 .۵هرگز در وکورت بسکته بودن شکیرهای اوكی کپسولها ،نباید مشعل را بدون بستن کامل شیر اکسیژن و استیكن به حال
سود رها کرد.
 .6هرگز نباید مشکعل در کنار کپسکولهای اکسکیژن و اسکتیكن آویخته شکود تا سطر مجاورت شعكه با اکسیژن و استیكن به
وجود نیاید.
 .7وقتی برشکاری در یك محفظه بسته انجام میگیرد ،باید شرایط رکر شده در مورد جوشکاری در چنین محلهایی رعایت
گشته  ،و به عكاوه مخازن اکسیژن و استیكن در بیرون از این محفظه قرار داده شده و فاط شكین به داسل برده شود.
 .8شکروع بر رروق بسکته باید با احتیا وکورت گیرد ،زیرا فشار هوا در داسل آنها ممکن است بالا رفته و در موقع ایجاد
اولین سورا  ،رارت فكز را به طرق برشکار بپاشد.
 .9هرگز قطعهای را مسکتایماً در روی سکطم بتنی نباید برید ،زیرا عكاوه بر اینکه بتن سرا می شود ممکن است در اثر گرم
شدن پوسته پوسته شده و به اطراق بپاشد و به برشکار آسیب رساند.

