
cadArab   

 

 
 اللحام أنواع

http://cad.alghamrawi.com/
http://cad.alghamrawi.com/


cadArab   

 " T I G " حلام طريقة

 القوس قدح ميت الطريقة هذه ويف خامل بغاز احملمي التنجسنت بقوس اللحام طريقة وهي
 احلرارة يولد والقوس قةالطري هذه يف الشغلة تستهلك وال التنجسنت الكرتود بني به وحيتفظ

 درجة ندع ينصهر الذي التنجسنت الكرتود يل ولكن اللحام حواف تصهر اليت الشديدة
0444 . 

 حول ةفتي من الغاز هذا ويتدفق خامل غاز من بواقي اللحام وبركة القوس محاية ويتم
 بركة إىل ويضاف اليسرى ابليد اللحام سلك وميسك ابلقوس حميطا التنجسنت الكرتود
 حممي قوسب ولكن استلني ابالوكس اللحام الطريقة هذه وتشابه الطريقة بنفس اللحام

 حلام يف ةكبي  بدرجة تستخدم إهنا الطريقة هذه مزااي ومن اللهب من بدال حراري كمصدر
 املقاوم الصلبو  األمحر والنحاس املغنيسيوم وسبائكه األملنيوم مثل حديدية الغي املعادن
 احلرارية األلواح مع األانبيب وأيضا الصغية األانبيب حلام يف أيضا ويستخدم للصدأ

 . لصواريخا حمركات يف املوجودة واألانبيب الطائرات صناعة يف كبية بدرجة ويستخدم

 تعتمد وال عالية يفوتكال عالية مهارة إىل أيضا وحتتاج اإلنتاجية قليلة أهنا عيوهبا أبرز من أما
 السماكات يف هبا اللحام يتم وال (Over head )الرأسي فوق الوضع يف اللحام على

 . ( مم6)  من األكثر

 

 ( M A G ) – ( M I G ) حلام طريقة

( M I G ) خامل بغاز احملبب املعدين ابلقوس اللحام طريقة هي . 
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( M A G ) نشيط بغاز احملبب املعدين ابلقوس اللحام طريقة هي . 

 يستهلك معدين والكرتود الشعلة بني به وحيتفظ كهريب قوس قدح يتم الطريقة هذه ويف
 تغذيته تموت مغلف غي سلك ملف شكل على يكون يستهلك الذي املعدين االكرتود وهذا

 سببي الذي غازي بواقي اهلواء من القوس محاية وتتم اللحام منقطة إىل حمرك بوساطة
)  و(  مم 4,0)  بني ما عادة السلك قطر ويكون اللحام بركة إىل وأيضا للقوس احلماية

 ( مم5,0

 يتم داماستخ وميكن توقف دون طويلة خطوط تلحم أهنا الطريقة هذه يف استخدم وإذا
 قليل شوهوت أعلى انصهاره وعمق أعلى حلام سرعات عنه ينتج وهذا التيار لشدة عالية

 املعادن ظممع حلام أيضا وميكن األوضاع مجيع من اللحام أداء ميكن الطريقة هذه يف وأيضا
 . ةوالكبي  الصغية عادنامل لكل الطريقة هذه تطبيق وميكن الشائعة اهلندسية

 إنتاجها كنمي اليت املطلية املعادن على فقط تستخدم إهنا الطريقة هذه عيوب أبرز من أما
 صيانة إىل تاجحت وابلتايل كثية معدات توجد الطريقة هذه يف وأيضا سلك ملف شكل على

 . العالية تكاليفها الطريقة هذه عيوب أبرز ومن كثية

 " S A W " حلام طريقة

 ( " املخبأ"  املغمور ابلقوس اللحام طريقة وهي )

 نفس ويف اللحام منطقة إىل آليا السلك تغذية تتم"  ميكانيكي حلام" الطريقة هذه ويف
 غلفم غي سلك ملف شكل على يكون اللحام وسلك اللحام خط طول على حيرك الوقت
 على السلك أمام البودرة وتتدفق اللحام سلك مع يتحرك البودرة حيمل حمقان ويوجد
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 على ثبتانم البودرة وحمقان السلك بكرة من كال وتكون اللحام لربكة وحامية مغطية الوصلة
 اللحام اروتي السلك تغذية وسرعة اللحام سرعة وتكون اللحام خط طول على تتحرك رأس
 . الشغلة لظروف تبعا ضبطهم يتم

 إىل تاجحت وال عميق وتغلغل عالية جودة وذات انعمة حلامات إنتاج الطريقة هذه مزااي ومن
 املساكات للحاما وميكن بكثرة الكبية الساكات على لطريق هذه وتطبق غالية يدوية مهارة
 خواص تايلوابل بطئ تربيد ومعدل الوقاية تسبب املوجودة البودرة مكان واحد حلام خبط

 . أفضل ميكانيكية

 الوضع يف عادة يعمل احملدد الوضع حلام وأسلوب العالية التكاليف عيوهبا أبرز من أما
 . املسطح

 عملية تتم نأ بعد الضبط يتم وإمنا.  خمبأ القوس الن ممكن غي اللحام أثناء والتفتيش
  اللحام اختيار

 

 ( ELECTRIC ARC LECTRODES ) ابلقوس اللحام أقطاب

 عبارة جلرافيتيةوا الكربونية األقطاب.  معدنية أو كربونية أقطاب ابلقوس ابللحام تستعمل
 اللحام عند التيار شدة وتؤخذ ، مم 044-544 من وطوهلا مم 04-8 قطرها قضبان عن

 . الكربونية ابألقطار اللحام عند أمثاهلا 0-5 اجلرافيتية ابألقطاب

 حلني كهرابئي وسق املشغولة وبني بينه ويقدح االلكرتود ماسك يف القضييب االلكرتود يقمط
 القوس عن ولدةاملت الشديدة احلرارة نتيجة املشغولة ومادة االلكرتود فينصهر اللحام انتهاء
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 غلقةم الكرتودات إىل للحام املستخدمة الكربونية االلكرتودات وتنقسم الكهرابئي
 املستمر لتيارا مع الكربوين الكهرابئي القوس استعمال ويقتصر.  مغلقة غي والكرتودات

 . ابللحام استخدامه النادر ومن السالب القطب وعلى فقط

 عن وينشأ ، لةاملشغو  على القضييب االلكرتود بنقر يقدح فإنه املعدنية األقطاب قوس أما
 عند مم0544 السالب القطب عند تبلغ عالية حرارة درجة املعدين الكهرابئي القوس
 . القطب

 

 األوتوماتيكي القوس حلام

 األجزاء توصيلل الطريقة هذه تستعمل:  الفلكس من طبقة حتت األوتوماتيكي القوس حلام
 أو الطويل يماملستق اللحام ذات السبيكة القليل والصلب الكربوين الصلب من واملركبات

(  حممول أو مولد ) للتغذية مصدر من األوتوماتيكي ابلقوس حلام ماكينة وترتكب ، احلقيقي
 ويشتغل.  اماللح سلك عليها وبكرة الفلكس تغذية وصندوق ، األوتوماتيكية اللحام ورأس

 الفلكس نم طبقة حتت املوجود امللحوم واجلزء العادي السلك طرف بني املتكون القوس
 رأس ركةحب اللحام درزة وتتكون.  الصندوق من خرطوم بواسطة يتحرك الذيب احلبييب
 من طبقة تحت األوتوماتيكي اللحام ويضمن.  التغذية تركيبة بواسطة املصنوعة أو اللحم

 مرات 04-0 من اللحام إنتاجية ويزيد اللحام لدرزة متساوية جودة على احلصول الفلكس
 إنشاء يف واسع طاقن على األوتوماتيكي اللحام ويستعمل.  اليدوي ابلقوس ابللحام مبقارنته
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 اتاعالصن من وغيها السفن وصناعة الكيميائية واألجهزة اآلالت وصناعة القازات
 . واإلنشاءات امليكانيكية

 

 واق غاز يف ابلتنجستني القوس حلام

 حيث ، رجوناأل بلحام أيضا الطريقة هذه وتسمي ، خامال غازا ابعتباره األرجون ويستخدم
 معه تحددي الذي اإليدروجني يعكس ، اهلواء أكسجني لالحرتاق القابل غي األرجون يطرد

 من ديدج الكرتود بني الكهرابئي القوس ويتولد ، الذري ابلقوس اللحام أسلوب يف
 إىل املستمر تيارابل اللحام ويتم ، يدواي املساعدة املادة وتضاف املشغولة وبني التنجستني

 . املرتدد ارالتي سوى يستخدم ال اخلفيفة املعادن حلام فعند ، اخلامة نوع حسب املرتدد

 لكيس الكرتود)  بكرة حول ملفوف عار سلك واحد غاز يف املعادن حلام يف ويستخدم
 ،4 ،8 قطارأب األسلوب هلذا خصيصا األسالك وجتهز.  التنجستني الكرتود من بدال(  عار

 . مم 5 ، 0 ،0 ،6 ، 0 ،5 ،0

 من زمةح خالل التغذية جهاز عرب اللحام مسدس إىل البكرة من السلكي األكرتود يوصل
 . املسدس بضمق على كهرابئي مبفتاح اللحام عناصر يف التحكم وجيري.  املرنة اخلراطيم

 عرب سلكيال االكرتود إىل يسري حيث ، املستمر للتيار مقبس من اللحام تيار ويستمد
 طرف يف ارالتي شدة وتبلغ اللحام موضوع بلوغ قبيل اللحام مسدس يف توصيل منفث

 قدرة تعيق امم ، مقطعه مساحة لصغر عالية درجة الكهرابئي للتيار احلامل القصي السلك
 . أعمق وتغلغال عالية صهر
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 ابلقوس اللحام عند العمل قواعد

 : يلي ما مراعاة جيب ابلقوس اللحام عند

 044 وعن ، املتغي ابلتيار اللحام عند فولت 84 عن اللحام تيار جهد يزيد أال جيب  (1
 . املستمر التيار استعمال فولت

 . جيدا ابألرض اللحام مائدة وكذلك ، اللحام أجهزة وأغطية أجسام توصيل جيب  (2

 . وزمالئه اللحام عامل على خطرا التالفة اللحام كبالت تشكل (3  

 خلطر عاملال يعرض اجلسم من األعلى النصف تعرية مع أو مكشوفني بذراعني اللحام  (4
 . اإلشعاع

 أو مالالع عن يدرأ حباجز العمل موقع إحاطة الكهرابئي ابلقوس اللحام عند جيب (5 
 . الباهر الضوء أذى الغي

 أو ارالض اإلشعاع من العني حلماية واقيا قناعا الكهرابئي اللحام يرتدي أن جيب (6
 . املتطايرة اجلسيمات

 الورشة يف تتم اليت األعمال

 املشروع إىل تذهب مث تنفيذها يتم اليت والثقيلة الثابتة األجزاء مجيع عمل الورشة يف يتم
 . " احلديد صاج"  البليد مقاسات مجيع قطع أيضا ويتم مكاهنا يف وتوضع
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 وتنظيم دقيقة قاساتم حتتاج اليت ابلسفن اخلاصة األجزاء مجيع فربكة وأيضا أمساكه مبختلف
 السفينة من فكها ميت اليت األجزاء مجيع حلام الورشة يف يتم أيضا والتجميع اللحام يف معني
 لحديدل ابلنسبة وهذا السفينة يف مكاهنا إىل وترجع اإلصالحات بعد هبا يتم لكي

 جزاءاأل وجتميع التفصيل ويتم املقاسات مجيع أخذ يتم " PIPE" للبايب ابلنسبة أما
 الفيتنق أنواع ومجيع T وصالت من البايب ولوازم والبلوف الفلنجات مثل ابلبايب اخلاصة

"fitting " البايب على تركيبها يتم اليت . 

 : الورشة يف املوجودة املعدات

 Press machine املعادن ثين ماكينة (1

 cutting machine املعادن قطع ماكينة (2

 والبايب املعادن لقطع أوتوماتيك منشار (3

 . للقطع احلديد وألواح املعادن لنقل"  طن54 محولة"  الكرين (4

  املستخدم البليت أنواع

 جيوز ال يثح خاص بليت الشركة يف السفن إصالح عمليات يف املستخدم البليت أنواع
 بدرجة حبري بليت يستخدم ولكن ، العادي البليت استخدام

( A ) البحر اهمي يف الشديدة امللوحة مع للتعامل وذلك ستيل مايلد حبري حديد وهو ، 
 لبليتل ابلنسبة هذا العادي احلديد عن التآكل أو التفاعل عملية يف بطيء إنه حيث

 . للماء املالصق
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 والستانلس ملنيوماأل بليت وأيضا ستيل الكربون البليت وكذلك العادي البليت يوجد حيث
 ستيل

 

. 

  املستخدمة البايبات أنواع

 كثية نواعأ هي ، السفن وإصالح لبناء الكويتية الشركة يف املستخدمة البايبات أنواع
 النحاس وابيبات ، هيدروليك وابيبات والكروم ، ستيل والكاربون ، ستيل الستانلس ابيبات

 االنسرتوفست وابيبات ،

 األلكرتود أنواع

 الذي السويدي النوع وهو األلكرتودات أنواع من واحد نوع يستخدم الشركة يف قسم كل
 : هو والنوع العامل يف األجود يعترب

 . اجلذر منطقة يف البايبات يف اللحام بداية يف ويستخدم : 6010

 . البليت حلام بداية يف ويستخدم : 6013

 . العادي اللحام أنواع مجيع يف ويستخدم : 7018

 . األرضي اللحام يف ويستخدم : 7024

 : اللحام عملية عليها تتوقف اليت العوامل
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 إىل يؤدي هذاو  التربيد أثناء عالية ابنكماشية الوصلة تتأثر:  االنكماشي التمديد معامل
 (كافية)  كبية حرارة كمية تعطى ذلك وملعاجلة.  داخلية اجهادات

 . ( اللحام)  التنفيذ يف والبطىء اللحام أثناء

 وميكن راريةح وتشوهات عيب إبحداث الظاهرة هذه وتؤثر:  الضعيفة احلرارية التوصيلية
 . احلرارة درجة زايدة مع البطيء ابلتسخني ذلك من التخلص

 : اللحام عملية عليها تتوقف اليت العوامل

 . اللحام أثناء الثابت التسخني (1

 . السماكه لكل يكفي تسخينا الوصلة منطقة تسخني (2

 . أطول زمن مع أقل حرارة درجة استخدام (3

 

 الورشة يف تلحم اليت املعادن

 Stanless Steel ستيل ستانليس(1

 Carbon Steel ستيل كربون(2

 Alaminim األملنيوم(3

 Copper النحاس (4

 الورشة يف للحام املوجودة األسياخ أنواع
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 الكهرابء حلام أسالك (1

 حديد سلك(  أ

 زهر حديد سلك( ب

 ستيل ستانليس سلك( ج

 املنيوم سلك(  د

 CO2 حلام أسالك (2

 BENZ ) يسمي معني هوز من خترج دائرية بكرة على حديد سلك عن عبارة وهو
CO2 

 TIG حلام هبا يتعامل اليت األسالك (3

 044 على كهرابء حلام وماكينة غاز عن عبارة وهو االرجون غاز بواسطة TIG حلام يتم
 : هي فيها املستخدمة واألسالك أمبي

 ستيل ستانليس( أ

 ستيل كربون( ب

 النحاس( ج

 األملنيوم( د
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 : التالية الطرق ابلضغط للحام وتنتسب

 : ابلتماس الكهرابئي اللحام

 املعدن خالل مير الذي ، الكهرابئي ابلتيار توصيلها املراد املعدن أجزاء تسخني أثناءه ويتم
 إىل املعدن لتص اليت.  احلرارة من كبية كمية التماس مكان يف فتتولد.  مباشرة امللحوم

 . اللحام عملية تتم وهبذا ، امللحومة األجزاء تضغط مث االنصهار حالة

 لنقطيا واللحام ،(  طرف على طرف)  التناكيب اللحام:  ابلتماس للحام أنواع عدة وهناك
 . ابلوصلة واللحام ،

 

 : ابلضغط الغازي اللحام

 أجزاء لضغط جةنتي اللحام يتم مث غازي مشعل بلهب حلامه املراد املعدن أجزاء تسخني ويتم
 . اللدونة حالة حىت املسخن املعدن

 : ابالحتكاك اللحام

 هذه تضغط مث ببعض بعضها حلامها املراد األسطح احتكاك عن الناجتة احلرارة بواسطة يتم
 . األسطح

 : ابلضغط البارد على اللحام

 لألجزاء شديدال اللدان التشويه عند املعدن جزيئات تقارب أساس على مبنية الطريقة هذه
 وتنتسب.  ومواأللومني كالنحاس اللدونة العالية املعادن حلام الطريقة هبذه وميكن.  امللحومة
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 واللحام يغاز  الكهرو واللحام الكهرابئي ابلقوس اللحام:  التالية الطرق ابلصهر للحام
 . ابخلبث الكهرابئي واللحام الغازي

  : الكهرابئي ابلقوس اللحام

.  الكهرابئي وسالق من املتولدة احلرارية الطاقة الستعماهلا انتشارا أوسع الطريقة هذه لقيت
 عدينامل اإللكرتود ذو الكهرابئي ابلقوس اللحام طريقة وتتميز

 بسعة ، اخلبث نم طبقة حتت أتوماتيكيا أو يدواي إجراؤها ميكن واليت(  سالفيانوف طريقة) 
 منها لثقيلةوا الكبية حىت الصغية من – واإلنشاءات املصنوعات من عدد ألكرب انتشارها

. 

 وسط يف ئيالكهراب ابلقوس اللحام طريقة واسع ابنتشار األخية السنوات يف حظيت وقد
 . ( وغيمها الكربون أكسيد اثين ، كاألرجون)  الواقية الغازات من

 : ابخلبث الكهرابئي اللحام

 لصهر زمةالال احلرارة تتولد وفيها ، املعادن من السميكة األجزاء للحام جديدة طريقة وهي
 والفلكس اخلبث من مصهور خليط خالل التيار مرور عن وحلامه املعدن

 ابلقوس امابللح ابملقارنة وتكنيكية اقتصادية مميزات الطريقة وهلذه( . اللحام مساعد)
 . الكبية املقاطع ذات املعدنية األجزاء حلام حالة يف وذلك ، الكهرابئي

 : الغازي اللحام
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 غازات حرتاقا عن املتولدة ابلشعلة اإلنصهار حىت اللحام مكان يف املعدن بتسخني يتم
 الطريقة هذه تستعمل ، األكسجني وجود يف(  وغيمها اهليدروجني ، االستيلني)  االحرتاق

 ولتصليح ( اخلفيفة)  احلديدية غي املعادن من واملصنوعات ، الرقيقة الصفائح للحام
 . األملنيوم أو الزهر من املسبوكة املصنوعات

 الصوتية فوق ابتالذبذ بطاقة املعادن توصيل فيتم ، خاصا مكاان الصويت فوق اللحام وحيتل
 الصوتية فوق الذبذابت على وحيصل.  حلامها املراد املصنوعات يف التماس أماكن إىل نقولةامل
 04و0 بني قدرهتا تراوح خاصة مولدات من(  الثانية يف دورة سيكل ألف54 تفوق واليت) 

 . ابملغنيطسية ختصر حموالت ومن ، واط كيلو

)  السك يةصغ املصنوعات حلام عند الصويت فوق اللحام طريقة عن االستعاضة ميكن وال
)  التسخني لحتتم ال واليت الفعالية عالية الكيميائية املواد حلام عند وكذلك(  مم0،0 حىت

 ( وغيمها والزركونيوم كالتيتانيوم

  اللحام وصالت أنواع

 اللحام ريعنص طريف لوصل واملستخدم صهره بعد املتجمد اللحام معدن هي اللحام وصلة
 وزاوية تناكبية وصالت إىل نوعها حسب اللحام وصالت تقسيم وميكن ،

 . ( اللينات أو احلشوات ابستعمال )

 لوصالتا أما الطرف على الطرف بطريقة األجزاء للحام التناكبية الوصالت وتستعمل
 . (T حرف شكل على ) والتائي الوصل حالة يف فتستخدم الزاوية
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 مقاطعو .  ومقعرة ومستوية حمدبة وصالت إىل اخلارجي الشكل حسب الوصالت وتقسم
 املقدار يسمىو .  املقواه ابلوصالت أيضا تسمى فهي ولذا غيها من أكرب احملدبة الوصالت

 ابلطريقة امللحوم العنصر مسك من 4,5 عن عادة قيمته تزيد وال التقوية مبقدار(  أ) 
 . التناكبية

 التوالوص.  ومتقطعة مستمرة وصالت إىل اللحام مدى حسب اللحام وصالت وتنقسم
 ملتقطعةا الوصالت أما امللحومني العنصرين طول كل تشمل اليت الوصالت هي املستمرة

 كما.  ما ةمبساف األخرى عن منها كل تبعد صغية مناطق من تتكون اليت الوصالت فهي
 برتتيب اميةحل ووصالت مسلسلة حلامية وصالت إىل املتقطعة اللحامية الوصالت تنقسم

 . شطرجني

 ويبلغ.  مم 004و 04 بني ما املتقطعة الوصلة أجزاء من(  ل)  جزء كل طول ويرتاوح
 تقطعةامل الوصالت وتستعمل( .  ل)  املقدار عادة الوصلة أجزاء بني(  م)  املسافة طول

 نقسموت ، املتانة كافية أهنا كما القفل حمكمة تكون أن الوصلة من يتطلب ال عندما
 الوصالتو  الطولية اللحام وصالت إىل الوصلة على املؤثرة القوى اجتاه حسب الوصالت

 . املائلة املستعرضة

 

 : ابلقوى اليدوي اللحام تكنيك

 عامل يقرب مث ، فيه القوس إلشعال الالزم املكان حيدد:  يلي كما القوس إشعال يتم
 إىل اللكرتودا هناية تصل وعندما.  االلكرتود حامل يف املوضوع االلكرتود طرف إليه اللحام
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 حبركات مث الواقي ابلقناع وجهه اللحام عامل يغطى حلامه املراد املعدن عن مم ى 04 بعد
-0 مسافة ىلإ مباشرة االلكرتود يبعد مث االلكرتود بطرف حلامه املراد املعدن ميس سريعة

 . مم 0

 حتقيق كنومي.  كلها اللحام عملية مدى على اثبتا املشتعل القوس طول يكون أن وجيب
 وهناك لكرتوداال انصهار مدى على تدرجييا حلامه اجلاري املعدن من االلكرتود بتقريب ذلك
 : القوس إلشعال خمتلفة طرق

 عندما كوابحل بسرعة يسحب مث حلامه اجلاري املعدن االلكرتود ميس عندما ابلتماس(  أ
 الثقاب لبةع سطح الكربيت عود حيك كما متاما حلامه املراد املعدن بسطح االلكرتود حيك
 العادية الظروف ويف.  ابملعدن االلكرتود إبعاد الضروري من احلالتني كلتا يف.  إشعاله عند

 أي لكرتوداال تغيي حالة يف إال اثنية مرة القوس يشعل أال اللحام عامل على جيب للحام
 القوس ليشع أن أحياان حيدث ولكن.  القوس إطفاء قبل كله االلكرتود ينصهر أن جيب
 كلما حامالل عامل خربة زادت وكلما.  عفوية ألسباب النطفائه نتيجة وذلك مرة من أكثر
 ثبات)  ستقرارا ويعتمد.  عفوية ألسباب القوس انطفاء قل وكلما اثبتا القوس اشتعال كان

 ودةج ، التغذية مصدر مثل أخرى عوامل على وكذلك اللحام عامل كفاءة على(  القوس
 انطفاء ندوع( .  اللحام تيار مقدار)  القوس إشعال لنظام الصحيح واالختيار االلكرتودات

 من لنقرةا كل مللئ الوراء إىل إرجاعه مث ، قليال النقر أمام أخرى مرة إشعاله جيب القوس
 وعادة.  قوسال انطفاء مكان تغطية بعد إال لألمام احلركة تبدأ وال املنصهر ابملعادن جديد

 لىع فيجب لذا األخرى األماكن من جودة أقل القوس انطفاء مكان يف الوصلة تكون ما
 لكرتوداب القوس إشعال وعند.  القوس إطفاء دون االلكرتود كل يستهلك أن اللحام عامل
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 ما وكثي . القوس إنطفاء مكان يف اللحام نفاذ لضرورة خاصا إهتماما نعي أن جيب جديد
 ابللحام قفلها فيجب لذا وشروخ لشقوق بداية اللحام وصلة هناية يف املتكونة النقرة تكون
 . متناهية بدقة

 : متناهية بدقة اللحام نفاذ

 لمعدنل التام التصاهر ضرورة يف جيد حلام على للحصول األساسية الشروط تتلخص
 نصهارالا جيد األساسي املعدن سطح يكون أن فيجب ولذا.  االلكرتود معدن مع األساسي

 تتكون نل فإنه جيدا املعدن انصهار عدم حال ويف.  مناسبا النقرة عمق يكون أن جيب أي
 املعدن راتقط فإن احلالة هذه ويف.  لاللتحام كاف عمق للنقرة يكون لن أو ، النقرة فيه

 املصهور يغ السطح على سيقع منها جزء إن بل األساسي املعدن مع تتصاهر لن االلكرتود
 اللحام فاذن عمق يقل أال جيد حلام على وللحصول.  متينة الوصلة هذه مثل تكون ولن. 

 يارت مقدار حسب اللحام نفاذ عمق يرتاوح اليدوي اللحام حالة ويف.  مم5 – 0,0 عن
 فإذا.  اللحام نقرة شكل من اللحام عمق على احلكم وميكن. مم 0 – 0,0 بني ما اللحام
 ومبعلومية.  لحامال قبل كانت كما اثبتة مبقاييسها تبقى جتمدها النقرة فإن القوس أطفأان
 0 مبقدار ةالنقر  عمق عن يزيد الذي اللحام نفاذ عمق حتديد ابلتقريب ميكن النقرة عمق

 . مم 5–

 احلرارة ةكمي وتعتمد.  القوس يف املتولدة احلرارة كمية على اللحام نفاذ عمق ويعتمد
 عديد صلبال من صفيحة على صهران وإذا.  القوس يف التيار مقدار على بدورها املتولدة
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 شكل من ميكننا هفإن احلشوات على عموداي الصفيحة قطعنا مث خمتلفة بتيارات احلشوات من
 . اللحام نفاذ على اللحام تي يؤثر كيف نرى أن املقطع

 تكون أن جيب ومتينة اجلودة وعالية جيدا وملتحمة صحيحة حلام وصالت على وللحصول
 ركاتاحل هذه أبداء اللحام عامل ويقوم.  ومتزنة ومضبوطة دقيقة اللحام عامل يد حركة

 يف املالئمة رعةالس اختيار ويتم.  اإللكرتود حبامل املمسكة اليد مبعصم لإللكرتود الثالثة
 . والتجربة اخلربة بطريق احلاالت مجيع

  اللحام اختبارات عملية

 أو الشد وأ التصوير طريق عن وذلك اللحام من االنتهاء بعد اللحام اختبارات عملية تتم
 . الثين

 حامالل كان إذا النظر ويتم والداخل اخلارج من اللحام مشاهدة يتم اللحام عملية بعد
 اللحام يف أخرى عيوب أي أيضا ومشاهدة اللحام بروز ومشاهدة نفسه املعدن مع ممتزجا

 أو صهاراالن يف نقص أو اللحام يف شرخ أو األصلي املعدن يف حز أو اللحام يف حز مثل
 حتدث دق أخرى عيوب أي أو اللحام تغلغل عدم أو احلراري التأثر منطقة يف شرخ وجود

 أو عرتق فيه يكون اللحام شكل أو كروي اللحام شكل يكون أن مثل اللحام عملية يف
 . وفجوات مسامات وجود أو حتدب

 

 : األمان صمامات
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 حلدا املولد هذا داخل الضغط جتاوز ما وإذا أمان بصمام الضغط عايل غاز مولد كل يزود
 اهلواء إىل يتيلنياألس يندفع مث ومن.  أوتوماتيكية بصورة األمان صمام ينفتح حينئذ املسموح
 . به املسموح األقصى احلد إىل الغاز مولد داخل الضغط يصل أن إىل ، اخلارجي

 

 

 

 

  األسطواانت من ابألسيتيلني اإلمداد

 يف أتباعيه ستطيعت كما ، مولد طريق عن هلا الالزم األسيتيلني توليد حلام ورشة أية تستطيع
 سيتلنياأل ابسم اسطواانت يف املعبأ الغاز أيضا ويسمي.  لإلستعمال جاهزة اسطواانت

 5سم/ كج 00،54 بني يرتاوح ضغط حتت اسطواانت يف مضغوط أسيتيلني وهو املذاب
 . األسيتون يف ومذاب

 طوانةاس تعبأ إذ كذلك فليست األسيتون اسطوانة أما ، جوفاء األكسيجني واسطوانة
 ولب ، البلدي فحم من املركب هذا ويتكون.  فيها يضغط أو يكبس مبركب االسيتون

 املركب اوهلذ ، واألمسنت(  العوي الفحم من نوع)  احلث وفضالت ، امليكانيكي اخلشب
 . %50 حوايل إىل تصل مسامية
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 الغاز تصريف خراطيم

 ، ثالم واألكسيجن كاألسيتيلني ، اللحام ألعمال الالزمة ابلغازات التغذية تتطلب
 مطاط من رضالغ هلذا تستخدم اليت اخلراطيم وتصنع.  الغاز لتصريف خراطيم واستخدام

 ، للخراطيم اخلارجية الكسوة لون وخيتلف.  قماش من وكسوة ، طبقات عدة من مكون
 . لألكسيجن ابلنسبة وزرقاء ، لألسيتيلني ابلنسبة محراء فهي

 ضغط ملحت تستطيع ال ألهنا ، األكسيجني لنقل األسيتيلني خراطيم استخدام جيوز وال
 . العايل األكسيجن

 خراطيم طول يزيد أال ينبغي كما.  مرت0 عن التصريف خراطيم أطوال تقل أال وينبغي
 قد الطويل اخلرطوم عن ينجم الذي الضغط هبوط ألن ، مرت0 على املنخفض الضغط

 دون لضغطا العايل الغاز نغل وميكن( .  البوري)  الشعل يف األسيتيلني نقص إىل يؤدي
 اخلراطيم لتثبيت املشابك وتستخدم.  أكرب أطوال هلا خراطيم بواسطة أعطال أية حدوث

 (بوري)  ومشعل ، الضغط وخافض ، ابملولد الغاز تصريف فتحة من كل يف

 اليت حلوادثا متنع وبذلك ، اخلطأ بطريق اخلراطيم إقتالع املشابك هذه وتعوق.  اللحام
 سربي أصبح أو ، غاز تصريف خرطوم من جزء بلي ما وإذا.  فجأة الغاز تسرب عن تنجم

 ليصبحا ، معا طوماخلر  من املتبقيان اجلزآن ويوصل ويستبعد يقطع اجلزء هذا فإذا ،(  ينفس)
 . خرطوم وصل أنبوبة بواسطة واحدا خرطوما
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 الواقية اللحام منظارات

 يستعملوا أن مساعديه وعلى.  اللحام عملية أثناء يف عينه لوقاية منظارا اللحام عامل يلبس
 زودةامل املنظارات أمثلتها ومن ، املنظرات هذه من عديدة أنواع وتوجد.  أيضا منظرات
 . هبا مزوده الغي واملنظارات ، واقية جبوانب

 تعودوا أهنم يؤكدون وهم ، فقط آلخر حني من إال ابللحام اليشتغلون حلام عمال ويوجد
 بيعيالط ومن.  أببصارهم تضر النظارات أي ألهنا ، منظارات استعمال دون اللحام على

 املراد احليز ألن ، فيها يعمل اليت الشغلة تفاصيل اللحام عامل يرى أال اللحام بداية يف
 إىل لشغلةا تسخن وحاملا.  معما وابلتايل ، ابردا اليزال حينئذ يكون الوصلة يف للحامه

 ، وضوحب تفاصيلها كل رؤية ميكن فإنه ، اإلنصهار درجة إىل وابلتايل ، االمحرار درجة
 . اهلج من العني حيمي حينئذ املنظار وأن خاصة

 وصيانتها اللحام مشاعل تشغيل كيفية

 اللحام لعامل ابلنسبة أمهية اللحام أدوات أكثر يعد اللحام مشعل أن البياانت عن غين

 ويستعمل ، للتشغيل صاحلة حبالة اللحام مشعل كان إذا عمله يف يبدع أن يستطيع فهو
:  شيوعا كثراأل اخلطأ على اللحام عامل يتعرف أن ينبغي لذلك.  واحلرص العناية مبنتهى
 . عالجها وطرق أسباهبا

 زحزح ما إذاف ، املضعل ملقبض ابلنسبة الصحيح وضعه يف اللحام رأس يكون أن وجيب
 . اللحام مبشعل اإلمساك يصعب فحينئذ ، الوضع هذا عن اللحام رأس
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 ابلنسبة حيحص وضع يف املشعل يكون حبيث ، ابملشعل التصريف خراطيم وصل وينبغي
 اخلراطيم تتسبب إذا أما.  العامل يد يف الوزن خفيفي معا يصبحان وحبيث ، اللحام لرأس

 العامل دبي واإلهناك الكلل يلحق ما فسرعان ، اللحام مشعل جذب يف األخرى الناحية من
 الصحيح لتشغيلا وضع يف اللحام مبشعل لالحتفاظ طاقاته من به يعتد جانبا يبدد أنه إذ ،
. 

 

  اللحام مشاعل على احملافظة كيفية

 بل ، يهاف تستخدم ال اليت الفرتات يف األسطواانت فوق اللحام مشاعل ترك عدم جيب
 فياعي ، مكشوفة أماكن يف اللحام القيام األمر تطلب وإذا.  الدران على تعليقها ينبغي

 أال يراعي كما . التلوث من متنعها بكيفية التشغيل عدم أثناء يف اللحام مشاعل توضع أن
 لفةات صماماته تكون قد إذ ، اللحام من اإلنتهاء فور العدة صندوق داخل املشعل يوضع

 ثحد فإذا.  الصندوق داخل ايدروجيين األكسي غاز مكونة منها الغازات فتتسرب ،
 أي صابةأ وابلتايل ، الصندوق نسف إىل مؤداي ينفجر فأنه الغاز هذا من شرارة واقرتب
 ملنخفضةا لضغطا مشاعل وتعمل.  عليه أوجلوسة منه مقربة على وقوفه يتصاف شخص

 ومشاعل عايلال الضغط مشاعل أما السواء على الضغط والعالية الضغط املنخفضة ابلغازات
 املشاعل من وعانالن وهذان فقط الضغط العالية ابلغازات لتعمل تصمم فهي الثابت الضغط
 . سحب بفوهة مزودين غي الهنما نظرا ، سحب فعل إحداث يف يفشالن

 : األجناس املختلفة املعادن اللتحام األساسية الشروط
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 االنصار منطقة يف املعدن متانة ذلك يف مبا ، عديدة بعوامل امللعومة الوصالت متانة تتعلق
 متانة على وللحصول ، اللحام تكنولوجيا وضع عند السعي يتم ولذلك االتصال أو أو

 . االتصال منطقة يف االنصهار منطقة يف للمعدن معينة

 امهماحل املراد السطحني تالمس هو ، واحد جنس من املعادن اللتحام األساسي الشرط أن
 إىل ةابإلضاف املختلفة األجناس من املعادن حلام عند أما.  التنشيط طاقة استعداد مع

 االبعاد ) حيث من مثال ، املعدن تقارب شرط فقد أيضا يتفقد ان جيب املذكور الشرط
 خاصة األخي الشرط تطبيق املهم ومن ، اخلواص من وغيها االنصهار حرارة ودرجة الذرية

 املشرتكة ةالبلوري األزواج من فقط قليل عدد بتوصيل يسمح الذي ، ابلصهر اللحام عند
 ميتاز اليت(  ضالتعري بطريقة فقط وصلها املراد األجزاء يف تتشكل ال ابلضغط اللحام عن
 . رئيسي بشكل الفرز بطريقة تتشكل وامنا ابلصهر اللحام هبا

 ميكنهما تقيني معدنني حلام عند واالتصال االنصهار مناطق يف صلبة حماليل تتشكل
 ان ميكنو (  النيكل مع واحلديد النحاس مع احلديد)  مثال السائلة احلالة يف االختالط

 مع يكلوالن ، األلومونيوم مع احلديد مثل كيميائية مركبات أيضا اللحام عند تتشكل
 اليت لكيميائيةا املركبات من مرونة اكثر مواد الصلبة احملاليل وتنصهر وغيمها األلومونيوم

 الرصاص مع النحاس أو الرصاص مع احلديد مثل اللحام بواسطة بعضها مع اهلشاشية تود
)  قطف وحيصل بينهما ذري متاسك حيصل أي الوصل او االندماج منطقة نعدم(  وغيها

 . وصلها املراد املعادن(  التصاق

 : الغازي اللحام عند العمل المن األساسية املتطلبات
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 : اليةالت االسباب يف تكمن أن ميكن الغازي اللحام يف للخطر االساسية املنابع أن

 وجيب)  يفتهوظ املائي الصمام يؤد مل اذا ، اللهب لرجوع نتيجة االستلني مولدات انفجار -
 ( املطلوب املستوى حىت ابملاء مملؤء املائي الصمام يكون ان اىل دوما االنتباه

 لزتهامل الوصلة على زيت وجدت اذا ، فتحها حلظة األكسجني االسطواانت انفجار -
 . املنخفض صمام على أو لالسطوانة

 الشعر اقاحرت  يف سببا يكون أن ميكن فاللهب ، املشعل هلب مع التعامل يف احلذر -
 . املبىن يف حرق او لللعام حروق وحدوث واأللبسة

 ديهمومساع اللحام عمال قبل من ضوئية مرشحات استخدام عدم حال يف العني حروق -
. 

 . التبديلية التهوية غياب حال يف ، املبىن يف تتجمع اليت الضارة ابلغازات التسمم -

 .عاطل الصمام يكون عندما او مائي امن صمام بدون العمل مينع -

 منابع أو هالتدفئ اجهزة جبوار أو ، للشمس معرضه تكون حبيث االسطواانت وضع مينع -
 . أخرى حرارية

 . لالستلني كبديل البنزين استخدام يصح ال -

 . ملغلقةا واملنشآت والبواخر السفن بناء أعمال يف السائلة احملروقات استخدام مينع -
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 : اللحام حاالت

 

 : السطحي اللحام

 . عهم ومتداخل فوقه آخر معدن ترسيب طريق عن معدين سطح مسك زايدة عملية وهو :

 : احلشوة حلم 

 معهما داخلويت ينصهر مبعدن بينهما الفراغ ملء طريق عن املعدن من قطعتني حلام وهو
 . اللحام طريق عن

 حالة يف ويستعمل القائم للمثلث ما حد اىل مشاهبا عموما مقطعة يكون:  الزاوي اللحام
 . زاوية بينهما قطعتني وصل

 

 : املسماري اللحام 

 . األخرى ابلقطة لرهبا القطعتني أحد سطح خالل اللحام وهو

 

 : اللحام وصالت

 (التقليدية)  التناكبية الوصلة *

 . اآلخر جبانب إحدامها حلام املراد القطعتان توضع حيث
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 (الركنية)  الزاوية الوصلة *

 .قائمة زاوية حلاميها املراد القطعتان تشكل حيث

  االنطباقية الوصلة *

 ً   زاواي اماحل اللحام ويكون التطابق متكامل غي تراكيب بشكل القطعتان توضع حيث

 الطرفية الوصلة *

 . حشوة امحل بل زوااي يكون ال هنا اللحام أن غي ، االنطباقية الوصلة هذه تشبه حيث

 T حرف الوصلة *

 . زوااي اللحام ويكون T حرف شكل حلامها املراد القطعتان تشكل حيث

 

 Metal Preparation Grooving : اللحام لعملية القطع جتهيز

 اىل الحيانا من كثي يف نلجأ اللحام بواسطة ومتماسكة متنة وصلة على احلصول لضمان
 لضمان لكوذ اللحام خط عليها سيقع اليت اجلوانب على خمتلفة أبشكال شطفات عمل
 لتأمني افياك الفراغ هذا يكون وأن ، حلامها املراد القطع سمكل ومناسب معقول فراغ توفي

 . فعال بشكل ومتاسكه ونفاذه املنصهر املعدن تغلغل

 : أييت ما هي املذكور الفراغ لتأمني املتبعة األسباب وأهم
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 يف سلوباال هذا ويتبع ، منهما أي شطف اىل احلاجة دون القطعتني بني مسافة ترك -1
 . القليل السمك ذات القطع حلام

 لوباالس هذا اىل ونلجأ مستقيما اآلخر السطح وترك زاوية على القطع أحد شطف -2
 . املتوسط السمك ذات القطع حلام يف

 حاالت يف ذلك اىل ونلجأ V حرف شكل على لنحصل القطعتني من كل شطف -3
 . املتوسط فوق السمك

 يف االسلوب هذا ويعتمد X حرف على للحصول الوجهني كال من القطعتني شطف -4
 . الكبي السمك حلام

 للحاما وضع يناسب ما منها خيتار للشطفات خمتلفة مناذج( 05-5) املرقم الشكل ويبني
 املطلوب

 

 : اللحــــــام

 

 : ابلضغط اللحام -1

 ضافةإ مع ، معا كليهما أو الضغط أو احلرارة بواسطة املعادن لوصل عملية هو:  اللحام
 وأ منها للغرض طبقا اللحام طرق تصنيف وميكن ذلك دون او(  مالئ)  مماثل معدن

 حلام)  خدمةاملست احلرارة مصدر لطبيعة او(  أوتوماتيكي أو يدوي حلام)  املتبعة للطريقة
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 اللحام بني ييزالتم فيمكن ابلغرض خيص فيما أما القوس حلام ، الكهرابء ملقاومة حلام ، الغاز
 ستخدمي الذي(  التسوية أو)  البناء واللحام والروابط الوصالت تكوين أي التوصيلي
 من محايتها وأ اللحام معدن إبضافة املهرتية أو املعطوبة املعدنية القطع تعمي او الصالح

 .( السطح تقسية)  للتآكل املقاومة عالية طبقة إبضافة التآكل أو التهرؤ

 يف ابالنصهار واللحام ابلضط اللحام بني التمييز فيمكن نفسها اللحام طبيعة حيث من أما
 الوصلة تشكيل كانم يف موضعيا توصيلها يراد اليت القطع تسخني اوال   يتم ابلضغط اللحام

 . الئم معدن عادة ويستخدم التحامها ليتم اللدونة حالة يف وهي معا كبسها يتم مث

 لتحامال احلراة مساعدة دون املرتفع الضغط فيستخدم البارد على ابلضغط اللحام أما
 . االجزاء

 . الطريقة هبذه االنفجاري واللحام الصويت فوق اللحام ويرتبط

 ويف حلديديةا املشغوالت تشكيل يف اآلن حىت تستخدم مازالت واليت ، اللحام طرق وأقدم
 حلديديةا أو الفوالذية األجزاء تسخن الطريقة وهبذه ، ابلطرق اللحام هي احلدادة أعمال

 . الدلفنة او الضغط أو ابلطرق توحيدها يتم مث اللدونة مرحلة اىل تصل حىت

 هذه تطبقو  ، صدمي غاز هلب يف حلامها يراد اليت األجزاء تسخن الغازي الضغط حلام يف
 طريقة)  الفوالذ قائقر  من القطر صغية املعدنية األانبيب لتصنيع املثال سبيل على الطريقة

 خاصة بصمة واسطةب انبوب اىل املستمرة الفوالذية الشرحية حتويل يتم وفيها(  مون -فريتز
 . تشكيل ودالفني الناقوس تسمى
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 بفعل ايسو  يضغطان مث غازي هلب بواسطة اللحام حرارة درجة اىل الشرحية طرفا يسخن
 توليد ،يتم منها ةاملشتق والطرق الكهرابئي ابلقوس الضغط حلام طريقة ويف ، الدالفني ضغط
 ذلك بعد لتحماني واللذين وصلهما املراد اجلزأين بني يتولد كهرابئي قوس طريق عن احلرارة

 . ابلطرق

 للتيار العالية ناملعد مقاومة بفعل احلرارة فتتولد الكهرابئية ابملقاومة الضغط حلام يف أما
 . ابلذات التالمس اسطح على الكهرابئي

 يعتمد الذي التسخني يستخدم ، قطبني خالل احلث بفعل اجلزاء يف يتولد قد تيار ومير
 القطعتني امساك تمي حيث التناكي اللحام ابسم املعروفة العملية يف الكهرابئية املقاومة على
 التيار ملرور كقطعتني يعمالن حناسيني فكني بني لظهر ظهرا متالصقتني حلامهما املراد

 رتفاعاال من املطلوب احلد اىل احلرارة درجة تصل وعندما ، الوصلة عرب\غ الكهرابئي
 . االلتحام ليتم بينهما التالمس ضغط ويزداد الكهرابئي التيار مرور يوقف

 عن للربط ةطريق وهي التناكي املقاومة حلام طريقة املبدأ حيث من يشبه(  النقطة)  حلام
 . الكواألس املعدنية الصفائح وصل يف خاص بشكل تستخدم موضعية حلامات طريق

 انصهارا حيدث وىق كهرابئي تيار خالهلما ومير حناسييني قطبني بني الصفائح امساك يتم
 . واللحام القطبني إطباق نقاط عند

 على ابئينيكهر  قطبني بني ابملقاومة مستمر حلام بواسطة الشقوق الغالق طريقة والدرز
 . النقطة حلام مبدأ نفس على حناسيتني بكرتني شكل
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 من نوعةاملص االجزاء لوصل اساسا(  النتوءات حلام)  سماب املعروفة الطريقة وتستخدم
 تستخدم نبسطةم كهرابئية أقطاب من كهرابئـي تيار مترير بواسطة فيها اللحام يتم صفائح
 أساليب الثث منها ، األانبيب تصنيع يف واسع نطاق على ابلضغط املقاومة حلام طريقة

 مستمر شريط الثالث من واحد كل يف املستخدمة واملادة ، الغرض هلذا ابلذات تستخدم
 اللحام ريقةط ويف ، طوله امتداد على مشقوق انبوب هيئة على تشكيله سبق الفوالذ من

 مرتفع الفلطية فضمنخ متناوب بتيار الوصلة عند األنبوب تسخني جيري التقليدية ابملقاومة
 حتت سواي الساخنان الوصلة طرفا يضغط مث ، كبية قرصية حناسية أقطاب بواسطة الشدة
 مم6 بني ما طارهاأق ترتاوح أانبيب تصنيع الطريقة هبذه وميكن ، ليلتحمان ضغط دالفني

 متاس حلام وهي احدث طريقة وهناك مم 04و مم4.6 بني ما ترتاوح ومساكات مم044و
 يف سايكل كيلو 004 اىل 044 تردده متناواب تيارا يستخدم الذي الرتدد عايل االقطاب

 . منزلقة متاس أقطاب طريق عن الوصلة حواف بع تغذي ، الثانية

 املفرغة املقاطع نم وغيها اجلدار حنيفة لألانبيب الطويل للحام اساسا الطريقة هذه تستخدم
. 

 ابحلث اللحام ريقةط فهي األانبيب لتصنيع اليوم استخدامها شاع اليت الثالثة الطريقة واما
 كيلو 04 الرتدد سطوتو  متناوب تيار عن الناشئ احلث بفعل الوصلة تسخني فيها يتم واليت

 جهاز يكون دق او ابالنبوب حييط ملف شكل على احلق صندوق ويكون الثانية يف سايكل
 احلرارة تولدت الثرميت ابستخدام ابلضغط اللحام عملية يف الوصلة فوق يوضع خطي حث

 .( املزيج)  احلدي واكسيد االلومونيوم مسحوق بني كيميائي تفاعل من االزمة
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 : اللحام عامل على جيب حلام على وللحصول

 ضع،وو  االلكرتود وقطر ماركة حسب صحيحا ضبطا اللحام تيار مقدار يضبط أن -1
 . حلامله اجلاري املعدن(  ثخانة)  ومسك(  والعلوي والرأسي املسطح)  اللحام

 . وقصيا اثبتا القوس طول حيفظ أن -2

 . متاما االلكرتود انصار حىت القوس يطفئ اال -3

 . القوس إطفاء بعد جيدا اللحام نقر حيلم أن -4

 . الثةالث االجتاهات يف االلكرتود حلركة ومضبوطة اثبتة بسرعة حيتفظ أن -5

 واعدادا دقيقا فاتنظي حلامه املراد املعدن سطح تنظيف بعد اال الوصلة حلام يف يشرع اال -6
 . مضبوطا

 

 : املختلفة الوصالت حلام

 : رئيسية انواع اربعة اىل الوصالت مستوايت وضع حسب اللحام وصالت تصنف

 تكون أن نوميك(  السقفية)  والعلوية والرأسية واالفقية(  السفلى)  املسطحة الوصالت
 . أعاله املذكورة األسياسية االنواع بني متوسطا مركزا حتتل وصالت هناك
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 اما ، فقياال السطح على اجتاه أي تشغل اليت وصلةال هي(  السفلي)  املسطح الوصلة
 هي الرأسية لةوالوص ، الرأسي املستوى على افقيا وضعا تشغل اليت فهي االفقية الوصلة
 الوصلة هيف العلوية الوصلة اما ، الرأسي املستوى على رأسيا وضعا تشغل اليت الوصلة
 أما اعلى ىلا احلالة هذه يف امللحوم القاعد يكون)  الرأس فوق حلامها جيب حبيث الواقعة

 . اسفل اىل فيكون املنصهر املعدن حلام

 :(السفلى)  املسطحة الوصالت حلام

 من بتاات بيناس ال املصهور املعدن الن اللحام انواع أسهل املسطحة الوصالت حلام يعترب
 محام)  ماللحا حوض يف مباشرة املنصهر االلكرتود معدن قطرات وتتساقط اللحام نقرة

 فعند لذا ، افيه والتحكم املسطة الوصالت حلام مراقبة ايضا السهل ومن(  املنصهر املعدن
 املسطح اللحام وضع يف اللحام وصالت أغلب تنفيذ حمالوة جيب املختلفة املصنوعات حلام

 يهعال حلام وصالت على احلصول الوضع هذا يف السهل من النه ذلك االمكان بقدر
 . اجلودة

 ابللحام التزويد : العمل من خمتلفة انواع ثالثة تقابلنا املسطح اللحام وضع يف اللحام وعند
 ( احلشوة ذات)  الزاوية الوصالت وحلام التناكبية الوصالت وحلام

 : ابللحام التزويد

 دفهب ليس وذلك املعدن سطح على املعدن من طبقات عدة أو طبقة صهر ويتلخص
 التزويد تخدمويس ، املختلفة املصنوعات مسك زايدة هبدف بل واحد جزء يف ما جزئني وصل

 كذلكو  املختلفة(  املكنات)  لآلليات املتآكلة االجزاء االجزاء تصليح عند ابللحام
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 على تلفةخم بروزات على للحصول وكذلك امليكانيكية العاملة من الناشئة العيوب الصالح
 . السطحني هذين ذلك وغي املصنوعات

 للحاما نفاذ عدم أو طريف احد يف اللحام نفاذ عدم الزاوي اللحام حالة يف احملتمل ومن
 وذلك درجة 00 تقرب بزاوية الزاوي اللحام حالة يف االلكرتود ومييل ، الزاوية رأس حىت
 الذي توىاملس حسب الزاويه هذه وتتغي ، اللحام وصلة مستوى عن ميله يتساوى لكي

 . حلظة كل يف القوس اليه يتوجه

 : الوصالت حلام عند تنشأ اليت العيوب

 : التالية العيوب تاليف مراعاة جيب التناكبية الوصالت تنفيذ عند

 كما لةالوص متانة خفض اىل العيب هذا مثل ويؤدي ، الوصلة جلذر اللحام نفاذ عدم -1
 . الوصلة يف شقوق ظهور اىل يؤدي أن ميكن

 الوصلة(  قاع)  جذر تزويد دمع حالة يف العيب هذا نقابل ما وعادة

 .ابللحام

 يغ احلركة عن العيب هذا ينشأ وقد االطراف يف كامال   نفاذا اللحام نفاذ عدم -2
 . للقوس الزائد الطول عن أو التيار صغر عن أو لالكرتود الصحيحة

 القاعدة عند الوصلة يف اللحام نفاذ عدم اىل يؤدي مما التجميع اثناء األطراف إزاحة -3
. 
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 الوصلة ارتفاع يكون ما وعادة(  التقوية حالة يف)  للوصلة الكايف غي أو الزائد االرتفاع -4
 . حلامها اجلاري(  اللوح)  الصفيحة مسك من 4.5 حوايل

 زايدة واىل لطبيعيا االرتفاع عن ارتفاعها يزيد حلام بوصالت الصفائح حلام تنفيذ يؤدي وال
 الوصلة فاعارت بتعدي يسمح فال لذا االلكرتودات استهالك يزاد حني يف الوصلة متانة

 تركيز هورظ الوصلة مكان يف املعدن مسك يف احلاد التغي عن وينشأ الطبيعي لالرتفاع
 وصلة كمس يقل اال جيب كما ، اللحام وصلة اهنيار يف سببا يكون ان ميكن لالجهادات

 . الوصلة متانة قلة اىل ذلك ادى واال امللحومة الصفائح مسك عن اللحام

 وابلتايل مةامللحو  الصفائح مقطع تقليل الوصلة طريف عن املوجودة والقنوات احلزوز -5
 اخلاطئ لحامل نتيجة احلزوز هذه وتنشأ ، اللحام وصلة اهنيار يف سبببا تكون ان فيمكن
 . جدا عال تيار ابستعمال وذلك

 : التالية العيوب تتجنب أن جيب الزاوية الوصالت حلام عند

 العيوب من عيواب أيضا نصادف أن ميكن العيوب على عالوة الزاوية الوصالت حلام وعند
 عن الوصلة كمس نقص أو احلد عن الزائد(  االرتفاع)  كالتقوية التناكبية للوصالت املميزة

 . الالزم السمك

 : وصيانتها عامة بصفة املستعملة املهمات على احملافظة

 : الكابالت
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 جهاز بني لكهرابئيةا الدائرة لتكملة وتوصيله الكهرابئي التيار محل يف للكابالت وتستعمل
 . حلامها املطلوب والشعلة اللحام

 هلس املخطط من عازل داخل وجمدولة كالشعر الرفيعة النحاسية االسالك من وتصنع
 . االستعمال

 أن بجي الكهرابئية الوصالت ومجيع جيدة حالة يف يكون أن جيب منهما كل يف والعازل
 حديد سيخ)  يةالكهرابئ الدائرة لتكملة البعض يستعمل وقد. الرتكيب وحمكمة نظيفة تكون

 اجلهاز بني يوصل حلام كابل استعمال جيب إذ ورديئه خطرة الطريقة وهذه املاس وصلة يف
 . والشغله

 : اللحام الكرتودات مقبض

 اسهل انك خفيفا وزنه كان وكلما كثية انواع على وهو االلكرتودات مسك يف ويستعمل
 نم االلكرتود مسك على تساعد األمحر النحاس من اسنان طرفه يف ويوجد استعماله

 . ومحلها الطرف

 هنايته ويف ةالكهرابئي الصدمة ملنع وذلك مثال كالفيرب للكهرابء عازلة مبادة مغال ويكون
 حبالة ائماد يكون أن جيب كما للجهاز الواصل اللحام كابل ابلقصدير يلحم أو جيدا يربط
 . جيدة

 : اللحام قفازات
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 احلرارة من كوكذل املتطاير الشرار من اليد وتقي االمنيت اجللد او االسبستوس من وتصنع
 . سهلة لينه تكون أن ويستحسن ممزقة غي سليمة تكون أن ويالحظ

 

 : للحام املطلوبة واملهمات احلوامل

 أعمال يف راألث ذات االساليب خمتلف مراعاة جيب اللحام يف أفضل مستوى اىل للوصول
 : هي االساليب هذه واهم ، دقة بكل واتباعها اللحام

 . اللحام مهام -1

 . للحام االساسي املعدن قابلية -2

 . الللحام أدوات -3

 . اللحام الكرتودات -4

 . اللحام طريقة -5

 احلرارة تسليط -6

 : اللحام مهارات

 : يراعى أن جيب لذلك وانتباه مهارات اىل حتتاج اليديوية اللحام أعمال

 . للشغلة ابلنسبة صحيحة زاوية على االلكرتود مسك -1

 . للقوس املناسب الطول -2
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 . اللحام اثناء املناسبة السرعة -3

 . املناسب التيار -4

 : للحام االساسي املعدن قابلية

 : اهلامة النقاط اتباع ابللحام القائم على

 . للتسخني املناسبة احلرارة استعمال -1

 . اللحام اثناء التسخني حبرارة االحتفاظ -2

 . للمعدن املناسب اللحام االلكرتود اختيار -3

 . الصدأ من اللحام مكان نظافة -4

 . االساسي املعدن حبذر جيدا يتغافل حبيث اللحام وصلة توضيب -5

 : اللحام أدوات

 . دةجي حبالة تكون أن جيب(  االلكرتود وماسكة والقفازات كالقناع)  حامالل مهمات

 : اللحام الكرتودات

 : هامة نقاط هناك

 . النوع جودة -1

 . املناسب القطر -2

 . تلف أي به وليس جافا يكون أن أي:  الصالحية جودة -3
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 : اللحام طريقة

 : عمل لكل تناسب معني طريق تتبع أن جيب

 . اللحام حجم -1

 . استعماله الواجب االلكرتود قطر -2

 . االلكرتود نوع -3

 . التيار قوة -4

 . االلكرتود لكل املرتسب اللحام معدن طول -5

 : احلرارة تسيط

 . االلكرتود قطر اىل ينسب احلايل التيار -1

 . والنفاذية التغلغل اىل والعمق -2

 . الرتسيب كمية اىل والسرعة -3

 . التغلغل يف ضعف يسبب املنخفض والتيار السفلي النخر يسبب احلايل فالتيار

 : اللحام اخطار من الوقاية احتياجات

 أخطار يوجد نهأ غي الصناعية املهن من غيه عن خطرا اكثر ليس الكهرابئي ابلقوس اللحام
 : منها للوقاية االحتياجات تتخذ أن وجيب الصناعة هذه عن تنشأ

 . الكهرابئية الصدمة خطر -1
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 . القوس عن الناشئة االشعاعات خطر -2

 .الطروق خطر -3

 . اللحام جنح نزع خطر -4

 . والدخان االخبره خطر -5

 : الكهرابئية الصدمة خطر:  اوال  

 . ابللحام القائم هبا يعمل اليت ابلظروف يتكيف الكهرابئية الصدمة خطر

 أحد اصيب ما اذا مزعزع مكان من السقوط لعدم الالزمة الوقاية اختاذ جيب ولذلك
 . الكهرابئي التيار من ابلصدمة االشخاص

 الن ملرتددا التيار من بدال املستمر التيار استخدام االفضل فمن كهذه ظروف وجده فإذا
 . أقل فولته قوة

 

 : الكهرابئية اللحام دائرة -1

 : اللحام وصلة

 املستعمل الكهرابئي التيار محل يكفي حجم ومن لني كابل من اللحام وصلة تكون أن جيب
 مالحظة مع والصدمات ألتماس ملنع عازل يوضع حبيث لالحرتاق التعرض بدون اللحام يف
 وهذا االلكرتود حاملة من القريبة االجزاء عن للتآكل معرض يكون اال أن جيب العازل أن

 . الكابل انثناء كثرة اىل يرجع
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 : التيار رجوع وصلة

 جزء يف تثبت وان التوصيله حلجم االقل على مساو حجم ذات االقل على تكون أن جيب
 . الشغلة من نظيف

 : اللحام ارضية وصلة

 مستوى يف به ةاملتصل املعدنية االجزاء ومجيع الشغل جلعل كهرابئية دائرة لكل ضرورية وهي
 .. لالرضية الكهرابئي الضغط

 : املتقطع التيار استعمال

 .االعلى الفولت اىل اللحام تيار يصل ان اىل يؤدي هذا فإن خطأ حدث اذا

 : املستمر التيار استعمال

 . للوقاية وسيلة يكون احلالة هذه يف

 : اللحام الكرتودات حامالت -2

 واجزاء ليدا بني حاجز وقرص لالحرتاق قابلة غي قوية مادة من عازلة بيد احلاملة جتهيز
 من اءاالنته وعند معدنية أجزاء ابأليدي تكون ال أن جيب كما االلكرتود على القابض

 . املعدنية االجزاء من جزء أبي متاما حيدث حبيث يوضع استعماله

 : الكهرابئي القوس عن الناشئة االشعاعات خطر:  اثنيا  

 فوق اشعة ضااي ينبعث فإنه الظاهرة الضوئية القوس أشعة من املنبعث الوهج على عالوة
 . محراء دون واخرى بنفسجية
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 اليت تشبه حالة لدابجل حتدث فإهنا اللحام عملية اثناء منها للوقاية االحتياطات تتخذ مل فإذا
 للرأس واق اعقن استعمال جيب الضارة للنتائج وجتنبنا للشمس التعرض كثرة عن تنشأ

 . والعينني اجللد لوقاية

 : العني وهج -1

 من يباتحب بوجود الشعور هو له املميزة واألعراض العني لوهج عرضه اكثر واللحامون
 أن ذكرابل وجدير ساخنة دموع وسقوط الضوء إىل النظر على القدرة وعدم ابلعني الرمل

 . لزميله ذلك يسبب قد آخر حلام يستعمله قوس عن الناشئة األشعة

 لطالبا جيد قد امر وهناك اللحام أثناء القوس حول الدوام على ستار استعمال جيب لذا
 ختتلف منه ةاملنبعث الضوء قوة أن وهو الكهرابئي القوس استعمال يف التمرين حتت الذي

 ما اذا داج ضعيفا يبدو النهار يف يستعمل الذي القوس أن فنج – الظروف ابختالف
 االحتياطو  احلــــالتني تلك يف واحدة السيئة اآلاثر ولكن مظلم مكان يف بقوس قورنت

 . احلاالت كل يف ضروري

 

 

 

 : امللون الزجاج -2
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 كانت كلما انه : العامة والقاعدة ميتصه الذي االشعاع بنسبة كفاءته تقدر امللون فالزجاج
 كثافة راكث للوقاية املطلوب الزجاج لوح كان كلما شديدة ضوئه وقوة القوس حرارة درجة

. 

 : احلروق خلطر التعرض:  اثلثا

 اثناء لكهرابئيا القوس من تنبعث اليت امللتهب والذرات املتطاير الشرار من احلروق تنشأ
 . اللحام عملية

 الشرار من وقايةولل اشعاهلا يسبب مما املالبس اخرتاق او املكشوف اجللد اىل بوصوله وذلك
 املالبس ذلكل تستعمل املتناثرة القطع او املعادن من املنبعث املتقده الذرات أو امللتهب
 . اللحام عملية أثناء الواقيعة

 : القفازات -1

 قفازاتال أما لالشتعال قابلة وغي متينه تكون أخرى مادة أي أو اجللد من عادة تصنع
 الشرار من هناا كما االستعمال يف مرحيه غي اهنا أذ مضمونه فليست الكاوتش من املصنوعة

 . للحرارة املعرضة املعادن أو

 : التزلك -2

 كان ذلكل اجلوارب وهناية املكشوف احلذاء بني فيما سهال موطنا امللتهب الشرار وجيدر
 صنعي جيرت أو تزلك يستعمل انه كما طويله رقاب ذات احذيه استعمال االفضل من

 جلد مريله تعمالاس ميكن الثقيل اللحام عمليات ويف اللحام يف املشتغلني للعمال خصيصا
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 حامالل خطر عن شيء آنفا ذكر وقد ، اللحام حركة تضايق اهنا إذ مؤلوفة غي كان وان
 الرأس وقناع صيةق مبريله متصلة اجللد من طويله اكمام بلبس منه الوقاية ميكن وهذا احلايل

 أختاذ جيب أنه الواضح ومن العاليه االعمال يف وخاصة اليديو القناع من اللحام يقي
 او عاللالشت قابلة مواد به مكان يف اللحام كان اذا احلريق اخطار ضد خاصة احتياطات

 . غازيه مواد

 : اللحام جلخ كحت من املتناثرة الشظااي اخطار:  رابعا  

 لعمل حامالل موضوع املعدن على اخرى مرة املرور قبل ازالتها جيب اجللخ الرواسب وهذه
 بسل جيب العملية هذه اثناء ويف الكحت بواسطة عادة يكون وذلك أخرى حلام طبقة

 يكون ما اكثي  العني وهج آاثر أبن القول سبق وقد خصوصا ستار وضع أو خاصة نظارات
 نم أقل حدوثها أن ولو العني يف الرواسب هذه من ساخنه ذرات دخول اما دقائق ملدة

 ليست راتالنظا الن ذلك ، االحوال أغلب يف خطرا أكثر نتائج اىل يؤدي فإنه العني وهج
 عملية يف ديفي ال العملية هذه أثناء يستعمل الذي امللون الزجاج أن كما للوقاية مناسبة

 محاس ةمقاوم ابللحام القائم على وجيب ، الالزم من أكثر قائما يكون النه الرواسب نزع
 . يئةس نتائج اىل ادى واال العني يقي ما اختاذ دون الرواسب كحت اىل يدفعه الذي

 : والدخان االخبرة:  خامسا  

 طرخ ذوات يعترب ال الطري الصلب اللحام عملية من عادة ينشأن والدخان االخبرة ان
 مرض لاالق على عنها ينشأ قد أو كالزنك آخر مبعدن يغطي الذي الصلب أما اخلطة على

 . مؤقت
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 سائلو  توافر من فيجب مغل مكان يف أما خطر فال العراء يف اللحام عملية كانت فإذا
 . التهوية

 : عامة معلومات

 حىت الشغلةو  االلكرتود طريف بني املسافة)  للقوس املناسب الطول مراعاة جيب:  القوس
 درجييات االنصهار بقة من ويقرتب االساسي املعدن على جيدا االلكرتود معدن يرتسب
 طول من ينقصه ما مبقدار

 : التيار

 بركة جمح وزايدة بسرعة االلكرتود انصهار ذلك عن تسبب الالزم من اكثر التيار كان اذا
 طحس الذابة تكفي ال حرارة ذلك عن تسبب الالزم من أقل التيار كان واذا االنصهار

 . ابملعدن الالزم النفاذ وعمل االساسي املعدن

 : السرعة

 وحنو(  شةطرط)  اللحام جانيب املعدن من كثية ذرات تتناثر أن السرعة زايدة عن وينتج
 عنها ينتج البطيئة والسرعة بسهولة اللحام جلخ نزع يصعب كما االساسي للمعدن جانيب
 فال مناسبة رعةس واملطلوب تعريضه مع املرتسب املعدن وارتفاع احلام جانيب املعدن تديل

 . الالزم عن تباطؤ وال سرعة

 : اللحام الكرتود
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 وصلة زجتهي – اللحام وضع – السمك حيث من للشغلة املناسب اللحام الكرتود اختيار
 التسخني – الرطوبة من حفظه كذلك – املناسب التيار – لحامال اثناء امليل درجة – اللحام

 مستمرا التيار نيتعي – والتغليف االلكرتود منه املصنوع املعدن نوع – بعده أو اللحام قبل
 . متقطعا أو

 : لالكرتود املناسب الوضع

 . الوصله منتصف يف اللحام ترسيب

 أو السقف يف أو عموداي او مسطحا كان اذا ، اللحام حالة حسب امليل درجة ومالحظة
 ترسيب كذلكو  االنصهار بقعه خلف اجللخ ختلف على ويساعد االلكرتود ميل درجة مائال  

 املرتكز املعدن

 : الصهر مساعدات

 اجلوي للهواء هوتعريض تسخينه نتيجة املعدن أكسيد تزيل لكي الصهر مساعدات تستعمل
 أنواع وجدوت.  اللحام أثناء أتكسده متنع لكي أي الساخن املعدن يؤكسد األوكسجني ألن

 هي امااستخد وأكثرها جلامعه املطلوب املعدن نوع حسب الصهر مساعدات من خمتلفة
 : منها وتوجد البودرة

 صلب حلام بودرة (1

 زهر حلام بودرة (2

 حناس حلام بودرة (3
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 أملنيوم حلام بودرة (4

 : نوع كل واستخدامات وأشكاله اللهب أنواع

 أنواع ثالثة إىل واألستلني األوكسجني غاز واشتعال اختالط عن الناتج اللحام هلب ينقسم
 وأنواع للحاما بوري يف املوجودين الصمامني بواسطة فيها والتحكم عليها احلصول ميكن

 : هي اللهب

 املتعادل اللهب (1

 مجيع للحام اللهب هذا استعمال وميكن متعادلني واألستلني األوكسجني كمية فيه وتكون
 . املعادن

 املؤكسد اللهب (2

 اللحام ائكسب)  الربونز حلام وميكن األوكسجني كمية من أقل األستلني كمية فيه وتكون
 . فقط اللهب هلذا(  األصفر

 املختزل اللهب (3

 الصلب سبائك بعض حلام وميكن األكسجني كمية من أكرب األستلني كمية فيه وتكون

 : قوية وصلة على احلصول شروط •

 حلامه املطلوب املعدن ومسك الوصلة نوع مع يتناسب مبا احلواف جتهيز (1

 والزيوت الشحومات من حلامه املطلوب اجلزء وحواف سطح تنظيف جيب (2
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 طلوبامل اجلزء ومسك نوع حسب(  ونوعه قطره)  املناسب للحام سلك اختيار جيب (3
 حلامه

 ملناسبا التشغيل ضغط ضبط وكذلك املعدن مسك حسب املناسبة الفونية اختيار (4

 اللحام بداية يف وتساوي ابنتظام احلواف تسخني (5

 على بلله الداخلي املخروط بظرف واالحتفاظ للهب الصحيحة امليل زاوية ضبط (6
 . الشغلة سطح من مم 0 حوايل ارتفاع

 : الغاز بواسطة اللحام لوازم •

 أو طوب من ممنوع خاص سطح من للحام املخصص السطح يتكون:  اللحام تزجة (1
.  مربعة انقضب من ابللهب للقطع املخصص اجلزء ويتكون للصهر مقاومة خزمية بالطات
 وجود ويلزم ، كاملالقط الصغية والعدد املشعل التربيد ماء به حوض اللحام تبزجة ويوصل

 . ( اللحام أسالك)  أسياخ به يوضح آخر وعاء

 . الشغالت واستعدال لتجهيز وتستخدم:  اليدوية املطارق (2

 .اللحام بعد معاجلتها أو اللحام قبل الشغالت لتجهيز وتستخدم:  املبارد (3

 . كةاملشرت  والوصالت الضغط ومنظمات ابملشاعل اخلاصة الربط مفاتيح جمموعة (4

 . اللحام أثناء وتغليبها املشغوالت ملسك وتستخدم:  مالقط جمموعة (5

 : ك ابلغاز اللحام أثناء واألمان الوقاية
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 يف جسمية أخطار يف يتسبب قد اللحام عملية بدء قبل واألمان الوقاية أبسس اإلملام عدم
 . واالنفجارات احلرائق

 أو األكسجني اسطوانة صمام من ابلقرب شحوم أو زيوت أي وضع عدم جيب أوال •
 كيماواي ليتفاع الشحم أو الزيت ألن اليوري أو اخلراطيم أو للضغط املنظمات أو الوصالت

 . االنفجارات ويولد األكسجني مع

 اللحام بدء قبل اللحام مكان من لالشتعال قابل شيء أي إبعاد جيب اثنيا •

 . للحرارة مصدر أي عن وبعيدة سليمة الغاز خراطيم أن من التأكد جيب اثلثا •

 رارةواحل اللحام مكان عن بعيدا دائما رأسي وضع يف االسطواانت وضع جيب رابعا •
 . للغاز تسرب أي وجود عدم من والتأكد

 طوانةاس وخاصة االسطواانت على دق أو عمل أي يف املطرقة استخدام عدم جيب خامسا •
 . اإلستلني

 املريلةو  القفازات – اللحام نظارة)  اللحام بدء قبل الوقاية مالبس لبس جيب سادسا •
 واألمان الوقاية حيث من املالبس يلزم ما وكل اجللد

 . يةللتهو  جيد مكان ويف اليوري هلب إلشعال املناسبة الوالعة استعمال سابعا •

  : الكهرابئي ابلقوس اللحام عيوب

 توصيلها وباملطل اجلزيئني بني الفراغ على القوس تركيز بسبب انفذ ثقب حدوث (1
 . ابللحام
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 شدة اراختي أو اللحام وسطح للحواف السيئ عداداإل بسبب منتظم غي اللحام خط (2
 . مناسبة غي تيار

 من واحلواف السطح تنظيف عدم بسبب(  اللحام خط يف فجوات)  املسامية (3
 أو اجد عالية كانت اللحام سرعة أو اباللكرتود رطوبة وجود أو والشوائب الشحومات

 . طويل القوس

 . مناسب غي حلام أسلوب أو عايل التربيد معدل بسبب شروخ وجود (4

 حتريك وأ طويل القوس أن أو عالية تكون التيار شدة بسبب وذلك(  احلز)  جنر وجود (5
 . للألكرتود خاطئ

 : الكهرابئي القوس حلام أثناء واألمان الوقاية

 . اجللد واملريلة والقفاز الواقي اللحام وجه استعمال جيب (1

 . الكهرابء وصالت مجيع سالمة من التأكد جيب (2

 . لالشتعال القابلة املوارد عن بعيدا اللحام يتم أن جيب (3

 . واقية بسياجات املكان إحاطة جيب (4

 ال يثحب تعليقه أو معزول حامل على(  اللحام بنسة)  االلكرتود ماسك وضع جيب (5
 4 اللحام عملية تتخلل اليت والراحة التوقف فرتات وذلك الشغلة ملس ميكنه

 عليها املركبات مرور عن الناتج التلف وخاصة التلف من اللحام كابالت وقاية جيب (6
 . ملختصا الكهرابئي مبعرفة إصالحها أو املعينة الكابالت استبدال الفور على وجيب
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 : وصيانتها عامة بصفة املستعملة املهمات على احملافظة

 : الكابالت

 جهاز بني لكهرابئيةا الدائرة لتكملة وتوصيله الكهرابئي التيار محل يف للكابالت وتستعمل
 . حلامها املطلوب والشعلة اللحام

 هلس املخطط من عازل داخل وجمدولة كالشعر الرفيعة النحاسية االسالك من وتصنع
 . االستعمال

 أن بجي الكهرابئية الوصالت ومجيع جيدة حالة يف يكون أن جيب منهما كل يف والعازل
 حديد سيخ)  يةالكهرابئ الدائرة لتكملة البعض يستعمل وقد. الرتكيب وحمكمة ةنظيف تكون

 اجلهاز بني يوصل حلام كابل استعمال جيب إذ ورديئه خطرة الطريقة وهذه املاس وصلة يف
 . والشغله

  : اللحام الكرتودات مقبض

 اسهل انك خفيفا وزنه كان وكلما كثية انواع على وهو االلكرتودات مسك يف ويستعمل
 نم االلكرتود مسك على تساعد األمحر النحاس من اسنان طرفه يف ويوجد استعماله

 . ومحلها الطرف
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 هنايته ويف ةالكهرابئي الصدمة ملنع وذلك مثال كالفيرب للكهرابء عازلة مبادة مغال ويكون
 حبالة ائماد يكون أن جيب كما للجهاز الواصل اللحام كابل ابلقصدير يلحم أو جيدا يربط
 . جيدة

 

 : اللحام قفازات

 احلرارة من كوكذل املتطاير الشرار من اليد وتقي االمنيت اجللد او االسبستوس من وتصنع
 . سهلة لينه تكون أن ويستحسن ممزقة غي سليمة تكون أن ويالحظ

 : للحام املطلوبة واملهمات احلوامل

 أعمال يف راألث ذات االساليب خمتلف مراعاة جيب اللحام يف أفضل مستوى اىل للوصول
 : هي االساليب هذه واهم ، دقة بكل واتباعها اللحام

 . اللحام مهام -1

 . للحام االساسي املعدن قابلية -2

 . الللحام أدوات -3

 . اللحام الكرتودات -4

 . اللحام طريقة -5

 احلرارة تسليط -6
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 : اللحام مهارات

 : يراعى أن جيب لذلك وانتباه مهارات اىل حتتاج اليديوية اللحام أعمال

 . للشغلة ابلنسبة صحيحة زاوية على االلكرتود مسك -1

 . للقوس املناسب الطول -2

 . اللحام اثناء املناسبة السرعة -3

 . املناسب التيار -4

 

 : للحام االساسي املعدن قابلية

 : اهلامة النقاط اتباع ابللحام القائم على

 . للتسخني ملناسبةا احلرارة استعمال -1

 . اللحام اثناء التسخني حبرارة االحتفاظ -2

 . للمعدن املناسب اللحام االلكرتود اختيار -3

 . الصدأ من اللحام مكان نظافة -4

 . االساسي املعدن حبذر جيدا يتغافل حبيث اللحام وصلة توضيب -5

 : اللحام أدوات

 . دةجي حبالة تكون أن جيب(  االلكرتود وماسكة والقفازات كالقناع)  اللحام مهمات
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 : اللحام الكرتودات

 : هامة نقاط هناك

 . النوع جودة -1

 . املناسب القطر -2

 . تلف أي به وليس جافا يكون أن أي:  الصالحية جودة -3

 : اللحام طريقة

 : عمل لكل تناسب معني طريق تتبع أن جيب

 . اللحام حجم -1

 . استعماله الواجب االلكرتود قطر -2

 . االلكرتود نوع -3

 . التيار قوة -4

 . االلكرتود لكل املرتسب اللحام معدن طول -5

 : احلرارة تسليط

 . االلكرتود قطر اىل ينسب احلايل التيار -1

 . والنفاذية التغلغل اىل والعمق -2

 . الرتسيب كمية اىل والسرعة -3
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 . التغلغل يف ضعف يسبب املنخفض والتيار السفلي النخر يسبب احلايل فالتيار

 : اللحام اخطار من الوقاية احتياجات

 أخطار يوجد نهأ غي الصناعية املهن من غيه عن خطرا اكثر ليس الكهرابئي ابلقوس اللحام
 : منها للوقاية االحتياجات تتخذ أن وجيب الصناعة هذه عن تنشأ

 . الكهرابئية الصدمة خطر -1

 . القوس عن ئةالناش االشعاعات خطر -2

 .الطروق خطر -3

 . اللحام جنح نزع خطر -4

 . والدخان االخبره خطر -5

 : الكهرابئية الصدمة خطر:  اوال  

 . ابللحام القائم هبا يعمل اليت ابلظروف يتكيف الكهرابئية الصدمة خطر

 أحد اصيب ما اذا مزعزع مكان من السقوط لعدم الالزمة الوقاية اختاذ جيب ولذلك
 . الكهرابئي التيار من ابلصدمة االشخاص

 الن ملرتددا التيار من بدال املستمر التيار استخدام االفضل فمن كهذه ظروف وجده فإذا
 . أقل فولته قوة

 : الكهرابئية اللحام دائرة-1
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 : اللحام وصلة

 املستعمل الكهرابئي التيار محل يكفي حجم ومن لني كابل من اللحام وصلة تكون أن جيب
 مالحظة مع والصدمات ألتماس ملنع عازل يوضع حبيث لالحرتاق التعرض بدون اللحام يف
 وهذا االلكرتود حاملة من القريبة االجزاء عن للتآكل معرض يكون اال أن جيب العازل أن

 . الكابل انثناء كثرة اىل يرجع

 : التيار رجوع وصلة

 جزء يف تثبت وان التوصيله حلجم االقل على مساو حجم ذات االقل على تكون أن جيب
 . الشغلة من نظيف

 : اللحام ارضية وصلة

 مستوى يف به ةاملتصل املعدنية االجزاء ومجيع الشغل جلعل كهرابئية دائرة لكل ضرورية وهي
 .. لالرضية الكهرابئي الضغط

 : املتقطع التيار استعمال

 .االعلى الفولت اىل اللحام تيار يصل ان اىل يؤدي هذا فإن خطأ حدث اذا

 : املستمر التيار استعمال

 . للوقاية وسيلة يكون احلالة هذه يف

 : اللحام الكرتودات حامالت -1
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 واجزاء ليدا بني حاجز وقرص لالحرتاق قابلة غي قوية مادة من عازلة بيد احلاملة جتهيز
 من اءاالنته وعند معدنية أجزاء ابأليدي تكون ال أن جيب كما االلكرتود على القابض

 . املعدنية االجزاء من جزء أبي متاما حيدث حبيث يوضع استعماله

 : الكهرابئي القوس عن الناشئة االشعاعات خطر:  اثنيا  

 فوق اشعة ضااي ينبعث فإنه الظاهرة الضوئية القوس أشعة من املنبعث الوهج على عالوة
 . محراء دون واخرى بنفسجية

 اليت تشبه حالة لدابجل حتدث فإهنا اللحام عملية اثناء منها للوقاية االحتياطات تتخذ مل فإذا
 للرأس واق قناع أستعمال جيب اضارة للنتائج وجتنبنا للشمس التعرض كثرة عن تنشأ

 . والعينني اجللد لوقياة وضلك

 : العني وهج -1

 من تيباحب بوجود الشعور هو له املميزة واألعراض العني لوهج عرضه اكثر واللحامون
 أن ذكرابل وجدير ساخنة دموع وسقوط الضوء إىل النظر على القدرة وعدم ابلعني الرمل

 . لزميله ذلك يسبب قد آخر حلام يستعمله قوس عن الناشئة األشعة

 لطالبا جيد قد امر وهناك اللحام أثناء القوس حول الدوام على ستار استعمال جيب لذا
 ختتلف منه ةاملنبعث الضوء قوة أن وهو الكهرابئي القوس استعمال يف التمرين حتت الذي

 ما اذا داج ضعيفا يبدو النهار يف يستعمل الذي القوس أن فنج – الظروف ابختالف
 االحتياطو  احلــــالتني تلك يف واحدة السيئة اآلاثر ولكن مظلم مكان يف بقوس قورنت

 . احلاالت كل يف ضروري
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 : امللون الزجاج -2

 كانت كلما انه : العامة والقاعدة ميتصه الذي االشعاع بنسبة كفاءته تقدر امللون فالزجاج
 كثافة راكث للوقاية املطلوب الزجاج لوح كان كلما شديدة ضوئه وقوة القوس حرارة درجة

. 

 : احلروق خلطر التعرض:  اثلثا

 اثناء لكهرابئيا القوس من تنبعث اليت امللتهب والذرات املتطاير الشرار من احلروق تنشأ
 . اللحام عملية

 الشرار من وقايةولل اشعاهلا يسبب مما املالبس اخرتاق او املكشوف اجللد اىل بوصوله وذلك
 املالبس ذلكل تستعمل املتناثرة القطع او املعادن من املنبعث املتقده الذرات أو امللتهب
 . اللحام عملية أثناء الواقيعة

 : القفازات -1

 قفازاتال أما لالشتعال قابلة وغي متينه تكون أخرى مادة أي أو اجللد من عادة تصنع
 الشرار من هناا كما االستعمال يف مرحيه غي اهنا أذ مضمونه فليست الكاوتش من املصنوعة

 . للحرارة املعرضة املعادن أو

 : التزلك -2

 كان ذلكل اجلوارب وهناية املكشوف احلذاء بني فيما سهال موطنا امللتهب الشرار وجيدر
 صنعي جيرت أو تزلك يستعمل انه كما طويله رقاب ذات احذيه استعمال االفضل من

http://cad.alghamrawi.com/


cadArab   

 جلد مريله تعمالاس ميكن الثقيل اللحام عمليات ويف اللحام يف املشتغلني للعمال خصيصا
 حامالل خطر عن شيء آنفا ذكر وقد ، اللحام حركة تضايق اهنا إذ مؤلوفة غي كان وان

 الرأس وقناع صيةق مبريله متصلة اجللد من طويله اكمام بلبس منه الوقاية ميكن وهذا احلايل
 أختاذ جيب أنه الواضح ومن العاليه االعمال يف وخاصة اليديو القناع من اللحام يقي

 او عاللالشت قابلة مواد به مكان يف اللحام كان اذا احلريق اخطار ضد خاصة احتياطات
 . غازيه مواد

 : اللحام جلخ كحت من املتناثرة الشظااي اخطار:  رابعا  

 لعمل حامالل موضوع املعدن على اخرى مرة املرور قبل ازالتها جيب اجللخ الرواسب وهذه
 بسل جيب العملية هذه اثناء ويف الكحت بواسطة عادة يكون وذلك أخرى حلام طبقة

 يكون ما اكثي  العني وهج آاثر أبن القول سبق وقد خصوصا ستار وضع أو خاصة نظارات
 نم أقل حدوثها أن ولو العني يف الرواسب هذه من ساخنه ذرات دخول اما دقائق ملدة

 ليست راتالنظا الن ذلك ، االحوال أغلب يف خطرا أكثر نتائج اىل يؤدي فإنه العني وهج
 عملية يف ديفي ال العملية هذه أثناء يستعمل الذي امللون الزجاج أن كما للوقاية مناسبة

 محاس ةمقاوم ابللحام القائم على وجيب ، الالزم من أكثر قائما يكون النه الرواسب نزع
 . يئةس نتائج اىل ادى واال العني يقي ما اختاذ دون الرواسب كحت اىل يدفعه الذي

 

 : والدخان االخبرة:  خامسا  
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 طرخ ذوات يعترب ال الطري الصلب اللحام عملية من عادة ينشأن والدخان االخبرة ان
 مرض لاالق على عنها ينشأ قد أو كالزنك آخر مبعدن يغطي الذي الصلب أما اخلطة على

 . مؤقت

 سائلو  توافر من فيجب مغل مكان يف أما خطر فال العراء يف اللحام عملية كانت فإذا
 . التهوية

 : عامة معلومات

 حىت الشغلةو  االلكرتود طريف بني املسافة)  للقوس املناسب الطول مراعاة جيب:  القوس
 درجييات االنصهار بقة من ويقرتب االساسي املعدن على جيدا االلكرتود معدن يرتسب
 طول من ينقصه ما مبقدار

 : التيار

 بركة جمح وزايدة بسرعة االلكرتود انصهار ذلك عن تسبب الالزم من اكثر التيار كان اذا
 طحس الذابة تكفي ال حرارة ذلك نع تسبب الالزم من أقل التيار كان واذا االنصهار

 . ابملعدن الالزم النفاذ وعمل األساسي املعدن

 : السرعة

 وحنو(  شةطرط)  اللحام جانيب املعدن من كثية ذرات تتناثر أن السرعة زايدة عن وينتج
 عنها ينتج البطيئة والسرعة بسهولة اللحام جلخ نزع يصعب كما األساسي للمعدن جانيب
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 فال مناسبة رعةس واملطلوب تعريضه مع املرتسب املعدن وارتفاع اللحام جانيب املعدن تديل
 . الالزم عن تباطؤ وال سرعة

 : اللحام الكرتود

 وصلة زجتهي – اللحام وضع – السمك حيث من للشغلة املناسب اللحام الكرتود اختيار
 التسخني – الرطوبة من حفظه كذلك – املناسب التيار – اللحام اثناء امليل درجة – اللحام

 مستمرا التيار نيتعي – والتغليف االلكرتود منه املصنوع املعدن نوع – بعده أو اللحام قبل
 . متقطعا أو

 : لالكرتود املناسب الوضع

 . الوصله منتصف يف اللحام ترسيب

 أو السقف يف أو عموداي او مسطحا كان اذا ، اللحام حالة حسب امليل درجة ومالحظة
 ترسيب كذلكو  االنصهار بقعه خلف اجللخ ختلف على ويساعد االلكرتود ميل درجة مائال  

 املرتكز املعدن

 

 

SAW 
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 .اللحام منطقة لتغطية بودرة هيئة على طالء مادة حيمل وعاء -1

 . احمليط اهلواء من وتغطيها اللحام منطقة تغطي الفليكس مادة -2

 : ابلتايل تتحكم اللحام ظروف -3

 . اللحام سلك تغذية معدل -أ

 . اللحام تيار شدة -ب

 . اللحام سرعة -ت

 : مميزاته

 . عاليه اللحام سرعة -1

 . مسك الي اللحام -2

 . رذاذ وجود عدم -3

 . كبي لسمك تطبيقاته معظم ولكن مسك الي اللحام -4

 . عايل االنصهار وعمق عالية جودة وذو انعم اللحام -5

 . %044 الكفاءة -6

 . اللحام لوصلة افضل وخصائص بطئ تربيد يعطينا اخلبث -7

 . كبية كميات انتاج اقتصاداي -8

 . يدوية مهارات اىل حنتاج ال -9
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 : العيوب

 . مسطح اجتاه -1

 . عاليه املبدئية التكلفة -2

 . املرنة للمعادن -3

 . اللحام اثناء التفتيش عدم -4

 

 

Mig / MAG 

 

 

 انصهاري حلام -1

 . املعدين املستهلك اللحام وسلك حلامها املراد الشغلة بني ما يتكون القوس -2

 . ملوتورا طريق عن اللحام منطقة اىل ويغذي مغطى غي ملف هيئة على اللحام سلك -3

 .الغاز من درع طريق عن محايتها يتم اللحام منطقة -4

 . 5.0 اىل نصف من تقريبا اللحام سلك قطر -5

 . الزاند بواسطة هبا تتحكم اثبتة بسرعة تتم اللحام سلك تغذية -6

http://cad.alghamrawi.com/


cadArab   

 . السلك تغذية معدل مع يتناسب االنصهار معدل -7

 . تلقائية شبه العملية -8

 . تلقائية عملية اىل حتويله ميكن -9

 

 

TIG 

 

 

 . انصهاري حلام -1

 . حلامه داملرا واملعدن مستهلك الغي التنكستني اللحام سلك بني ما القوس وجود -2

 .س 0044 حرارة درجة عند ينصهر التنكستني -3

 سلك حياوط الذي اخلامل الغز من درع طريق عند اللحام ومنطقة القوس محاية -4
 السلندر طريق عن أييت والذي التنكستني

 . اسرتين اوكسي استخدام مثل احلشو سلك -5

 .احلراري املصدر ابستثناء اسرتين اوكسي مثل اللحام عملية -6

 . اهلليليوم هو اخلامل الغازل -7
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 : املميزات

 . حديدية الغي املعادن من كثي يف يستخدم -1

 . SS استيل استلني يف يستخدم -2

 . احلجم صغية تيبوابت حلام يف يستخدم -3

 . اللحام اثناء رذاذ يوجد ال -4

 . اللحام اثناء خبث يوجد ال -5

 . الصواريخ ومكائن والفضاء الطيان جمال يف يستخدم -6

 : عيوبه

 . عالية والتشغيلية املبدئية التكلفة -1

 .قليلة االنتاجية -2

 . دقيقة وخربات عالية مهارات اىل حيتاج -4

 .مم6 من اكثر لسمك ابستخدامه ينصح ال -5

 . املوقع يف اللحام صعوبة -6

 

 

CEAW 
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 . انصهاري حلام -1

 . حلامها املراد والشغلة اللحام سلك بني ما القوس هو احلراري املصدر -2

 .مستهلك السلك فيكون اللحام سلك انصهار -3

 . الفراغات مللئ تسخدم املنصهر اللحام سلك من قطرات -4

 : ممـيزاته

 . عايل انصهاري عمق -1

 . عالية اللحام سرعة -2

 . اللحام قبل تسخني اىل حيتاج ال -3

 . مسك الي اللحام -4

 . قليلة التشغيلية التكلفة -5

 . االجتاهات مجيع يف اللحام -6

 : العيـــوب

 . قتو  اىل حيتاج السلك وتغيي ابلفرشة اللحام وصلة وتنظيف اخلبث ازالة -1

 . دورية صيانة اىل حتتاج اللحام مكينة -2
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 . اللحام سلك على الطبقة أمهية

 احمليط ءاهلوا من اللحام منطقة حلماية وذلك والكربون اهليدروجني مثل غازات انتاج -1
 . الشوائب ترسب متنع وكذلك

 . عليه واحملافظة القوس تكوين لتسهيل -2

 . اللحام وخصائص اللحام مكوانت حتسني -3

 خصائص لىع حنصل وبذلك اللحام منطقة يف التربيد يكون ان لتسمح خبث تنتج -4
 . اللحام لوصلة أفضل
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