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2 Overflatebehandling

ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت/ د ﺳﻄﺤﯥ ﺟﻮړول2

Alle konstruksjoner og produkter i metaller, som rør, plattformer og biler, må overflatebehandles.
Dette er viktig for at overflaten skal være beskyttet mot korrosjon og mekanisk slitasje og for å få en
pen og varig overflate. Da vil produktene ha lang levetid, og de vil ikke så lett gå i stykker. Sentrale
metoder og teknikker for overflatebehandling er sliping og kjemisk behandling som metallisering,
maling og lakkering. Det er viktig å bruke riktig verneutstyr under overflatebehandling for å unngå å få
i seg farlige kjemikalier.

.ﺳﻄﺤﯥ او ﻣﻮټﺮې ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﻄﺤﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ،د ﻓﻠﺰ څﺨﮫ ټﻮل ﺟﻮړﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ او ﺟﻮړښﺘﻮﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﭘﺎﯾﭙﻮﻧﮫ
د زړه راښﮑﻮﻧﮑﻲ او دواﻣﺪاره ﺳﻄﺤﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او د زﻧګ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺧﺮاﺑﻮاﻟﯽ څﺨﮫ د ﺳﻄﺤﯥ د ﻣﺤﻔﻮظﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دا
د ﺳﺤﻄﻲ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره. ﺗﻮﮐﻲ ﺑﮫ د اوږدي ﻣﻮدي ﻟﭙﺎره دوام وﮐړي او ﭘﮫ اﺳﺎﻧﮫ ﺳﺮه ﺑﮫ ﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯿږي.ﻋﻤﻞ ډﯾﺮ اړﯾﻦ دی
 رﻧګﻮل او ورﻧﺲ ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﮫ، ﻟﮑﮫ ﻓﻠﺰی ﮐﻮل،ﺑﻨﯿﺎدي ﻻرې ﭼﺎري او ﺗﺨﻨﯿﮑﻮﻧﮫ د څﺮخ ﮐﻮﻟﻮ او ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﭘﺮوﺳﯽ
 اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ د زھﺮي ﻣﻮادو ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس د ﻣﺨﻨﻮي ﭘﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، د ﺳﻄﺤﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻲ.ﻋﺒﺎرت دي
.ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ وﺳﺎﯾﻞ وﮐﺎرول ﺷﻲ

Oppgave før du ser filmen

د ﻓﻠﻢ د ﻟﯿﺪﻧﻲ څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

1. Hva tenker du på når du hører ordet overflatebehandling?
2. Gi fem eksempler på overflatebehandlete produkter.

. د څﮫ ﭘﮫ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﻮي، ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻠﯿﻤﮫ اورئ.1
 ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﮫ ورﮐړئ5  د ﺳﻄﺤﯥ ﻋﻠﻤﯿﺎﺗﻮ د.2

Oppgaver til filmen
1.
2.
3.
4.
5.

Hva er korrosjon?
Hva er de vanligste formene for overflatebehandling?
Hvilke faremomenter kan du bli utsatt for ved ulike typer overflatebehandling?
Hvilke HMS-tiltak bør du tenke på ved overflatebehandling?
Det er viktig å starte overflatebehandlingen med sliping, rengjøring og grunning. Hva er
årsakene til dette?
6. Hvorfor bør vi overflatebehandle materialer?

Praktiske oppgaver
1. Ta et metallstykke som er rustet. Velg en metode og utfør overflatebehandling som gir et godt
og varig resultat.
2. Finn fem produkter i metaller som er overflatebehandlet på ulike måter. Her kan læreren eller
dere selv finne fram produkter. Bestem hva som er riktig overflatebehandling på riktig
produkt.
Fordypningsoppgaver
1. Sliping, metallisering, maling og lakkering er eksempler på overflatebehandling. Nevn minst
fem andre eksempler.
2. Søk på Internett eller bruk lærebøker og finn ut hva en elektrolytt er.
3. Velg deg et TIP-yrke. Sjekk om det brukes overflatebehandling i dette yrket, og eventuelt
hvilke behandlinger.

د ﻓﻠﻢ ﻟﭙﺎره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﺧﻮرده ګﻲ څﮫ ﺷﯽ دی؟
د ﺳﻄﺤﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ډﯾﺮ ﻋﺎم ډوﻟﻮﻧﮫ ﮐﻮم دي؟
؟.د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮم ډول ﺧﻄﺮاﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯿﺪای ﺷﯽ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ او د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل اړوﻧﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ذھﻦ،د ﺳﻄﺤﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﮫ دوران ﮐﯥ ﮐﻮ ورﻏﺘﯿﺎﯾﻲ
ﮐﻲ وﺳﺎﺗﺊ؟
 ددی ﻟﭙﺎره ﻻﻣﻠﻮﻧﮫ. ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او اﺳﺘﺮﮐﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪی ﭘﯿﻞ ﮐړئ،دا اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺤﻄﻲ ﺟﻮړول د څﺮخ ﮐﻮﻟﻮ
څﮫ دي؟
.ﻣﻮاد وﻟﻲ ﺳﺤﻄﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
 د ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﯿﺘﻮد وټﺎﮐﯽ ﭼﯥ ښﮫ او دواﻣﺪاره ﻧﺘﯿﺠﮫ. د اوﺳﭙﻨﻲ ﯾﻮه زﻧګ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ټﻮټﮫ راوﺧﻠﺊ.1
.ورﮐړي

 ﺗوﮐو ﭘﮫ5  ﮐﮫ ﭼﯾري د. ﻓﻠزي ﺗوﮐﻲ ﭘﯾدا ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو طرﯾﻘو ﺳره د ﺳطﺣﻲ ﺟوړوﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﮫ ﭘري ﺗرﺳره ﺷوي وي5 .2
 د درﺳت ﺗوﮐﻲ ﻟﭘﺎره د درﺳﺗﯽ ﺳطﺣﻲ ﻋﻣﻠﯾﻲ د ټﺎﮐوﻟو. ښووﻧﮑﻲ درﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ،ﭘﯾداﮐول ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ
.ﻟﭘﺎره ﺗﺻﻣﯾم وﻧﯾﺳﺊ

ﭘﮫ ژور ډول ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

ﺟﻮړوﻧﻲ

. ﻧور ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ورﮐړئ5  ﻟږ ﺗر ﻟږه د. رﻧګول او ورﻧس ﮐول د ﺳطﺣﻲ ﻋﻠﻣﯾﺎت ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ دي، ﻓﻠزي ﮐول، څرخ ﮐول.1
. ﭘﯿﺪا ﮐړي ﭼﯥ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ څﺨﮫ ﺷﯽ دي، د اﻧټﺮﻧﯿټ او ﮐﺘﺎب د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﻲ.2
 وګﻮرئ ﭼﻲ اﯾﺎ د ﺳﻄﺤﻲ، د ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ او ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﻲ ځﺎﻧﺘﮫ ﯾﻮ ﻣﺴﻠﮏ وټﺎﮐﺊ.3

 او د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﻲ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﮫ؟،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﮫ دﻏﮫ ﻣﺴﻠﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿږي

