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احلمد هلل رّب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:
ا�شتكماًل خلطة وزارة الرتبية والتعليم الرامية اإلى تطوير املناهج الدرا�شية، ومنها مناهج 
التعليم ال�سناعي، وبعد االنتهاء من تطوير كتابي الف�سلني الدرا�سيني/لل�سف احلادي ع�رش فقد 

اأجنز كتاب الف�سل الدرا�سي االأول لل�سف الثاين ع�رش لتخ�س�س الّلحام واأ�سغال املعادن.
وقد اأ�رشنا يف مقدمة كتاب الف�سل الدرا�سي االأول اإلى اأّن املهارات والكفايات النظرية 
من  الطالب  يتمكن  لكي  درا�شية،  ف�شول  اأربعة  اإلى  ق�ّشمت  قد  التخ�ش�س  والعملية يف هذا 
امتالكها؛ وليكون قادًرا على اإيجاد فر�شة عمل تنا�شب الف�شل الدرا�شي الذي اأنهاه، ثّم تزداد 
فر�س العمل عندما يكمل الف�شول الدرا�شية جميعها اأو متطلبات هذا التخ�ش�س، وقد ق�ّشمت 

املهارات على النحو الآتي:
واحتوى  درا�سية،  وحدات  �ست  ت�سّمن  ع�رش  احلادي  االأول/ال�سف  الدرا�سي  الف�سل 
االأول/ الدرا�سي  الف�سل  اأّما  درا�سية،  وحدات  ع�رش  احلادي  الثاين/ال�سف  الدرا�سي  الف�سل 
ال�سف الثاين ع�رش فقد �سّم �ست وحدات درا�سية: تناولت الوحدة االأولى منها كيفية جتهيز 
حمطات الّلحام بالقو�س املعدين املحجوب بالغاز )ميج( واإجراء عمليات حلم املعادن، وحتدثت 
الوحدة الثانية عن حمطات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز )تيج( وجتهيزها، واإجراء 
عمليات حلم للمعادن احلديدية وغري احلديدية، وا�شتملت الوحدة الثالثة على كيفية حلم اأنواع 
املقاومة الكهربائية، اأّما الوحدة الرابعة فقد ُعنيت مبحطات الّلحام بالقو�س الكهربائي، وكيفية 
اإجراء عمليات حلم الأنابيب يف الأو�شاع جميعها )F2 ،G5 ،G6 ،G1 ،G2(، وتناولت 
الوحدة اخلام�شة عمليات ثني الأنابيب واملقاطع املعدنية املفرغة بقيا�شاتها املختلفة، وتطّرقت 

الوحدة الأخرية اإلى عمليات القطع بالبالزما وكيفية تنفيذها. 
وقد اأدرج يف هذا الكتاب كثري من ال�شور، والر�شوم التو�شيحية، والأ�شكال، واجلداول، 
والأن�شطة، والق�شايا البحثية؛  لتمكني الطالب من احل�شول على املعرفة بطرق خمتلفة ومتنوعة، 
اأ�سيف ملحق بامل�سطلحات االإجنليزية لت�سهيل مهمة الدار�سني واملهتمني، وخا�سة يف عمليات 

البحث.



واإجراء  الحتياجات وحتليلها،  بدرا�شة  بداأت  الكتاب مروره مبراحل  مييز هذا  ما  ولعلَّ 
يحتاج  التي  املعادن  واأ�شغال  الّلحام  لتخ�ش�س  املهنية  الكفايات  د  حَدّ الذي  امليداين  امل�شح 
اإليها القطاعان العام واخلا�س، ثم و�شع الإطار العام للتخ�ش�س والنتاجات العامة واخلا�شة، 
وطّورت اخلطة الدرا�شية، ثم اأعّد حمتوى التعلم، وهو الكتاب، بو�شفه مرحلة اأولى، ثّم يتبعه 

دليل املعلم، ثم املنهاج املحو�شب.
ن�شاأل اهلل جّل وعال اأن ينفع بهذا الكتاب، واأن تتحقق به الأهداف املرجّوة، واأن يجزي 
من  اأم  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العاملني  من  اأكانوا  �شواء  اإخراجه،  يف  اأ�شهم  من  كّل  خرًيا 

القطاعني العام واخلا�س، ونخ�س بالذكر جلنة التوجيه واالإ�رشاف.
واهلل ويل التوفيق

الـموؤلّفـون        
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يف ما ياأتي جمموعة من الإر�شادات العاّمة التي ت�شاعد على تنفيذ املهارات العملّية والتجارب 
املخربّية الواردة يف الكتاب:

تعزيز الجتاهات الإيجابّية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي، وذلك بتنفيذ التمرينات العملية،   1
وعدم القت�شار على املعلومات النظرّية والإر�شاد.

توفري م�شغل منا�شب لتنفيذ املهارات العملّية يف الكتاب، وجتهيزه باملواّدّ والأدوات الالزمة   2
من بداية العام الدرا�شي، وحت�شري كّل ما يلزم م�شبًقا قبل اأن ينفذ املعلم التمرينات العملّية.

التدّرب على املهارات العملّية التي ل تتوافر اإمكانات تطبيقها يف م�شغل املدر�شة يف اأثناء   3
�س فنيًّا. �سة، باإ�رشاف املعّلم املتخ�سّ التدريب ال�سيفي امليداين يف مواقع العمل املتخ�سّ

مراعاة الفروق الفردّية بني الطلبة، وت�شجيعهم على اكت�شاب املهارة العملّية، لتعزيز ثقتهم   4
باأنف�سهم ، وت�سجيعهم على االإبداع والعمل الفردي خارج املدر�سة باإ�رشاف املعّلم ومتابعته.

تنظيم عدد من الزيارات امليدانّية املتنّوعة يف اأثناء العام الدرا�شي؛ لالطالع على تنفيذ املهارات   5
ة بذلك، ومناق�شتها يف غرفة ال�شّف. العملّية يف مواقع العمل الفعلّية، وتدوين التقارير اخلا�شّ

ذات  النفايات  �شالل  من  عدد  وتوفري  وترتيبها،  واأثاثه  وجتهيزاته  امل�شغل  بنظافة  الهتمام   6
الغطاء؛  للتخّل�س من الُعلب الفارغة والنفايات.

اأماكن  يف  وحفظها  وت�شنيفها،  امل�شتعملة،  وغري  الزائدة  اجلديدة  والأدوات  املواّدّ  ترتيب   7
منا�شبة،  وا�شتخدام املواّدّ املحفوظة م�شبًقا ثّم املواّدّ اجلديدة.

اإجراء عمليات ال�شيانة الدورّية امل�شتمّرة لتجهيزات امل�شغل ؛ للمحافظة على جاهزّيتها للعمل   8
اأطول مّدة ممكنة.

اتباع  الطريقة الأدائّية يف تنفيذ املهارات العملّية يف امل�شغل ؛ اإذ اإّن ذلك ي�شاعد على اكت�شاب   9
املهارة بي�رش وفاعلّية، واأبرز ما ت�ستمل عليه هذه الطريقة اخلطوات االآتية:

11

اإر�سادات عاّمة
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 اأ      تقدمي امل�ساهدة العملّية وفق ال�رشوط التي ي�سعها املعّلم.
ب   حماكاة اأداء املعّلم، وم�ساركة االآخرين يف تقومي االأداء وت�سويبه.

جـ   ممار�شة الطلـبة املهارات املت�شّمنـة، وتـحقيق معيار الأداء يف تنفيذ التمرينات، ومتابعة 
املعّلم تكرار املمار�سة؛ الكت�ساب املهارة واإجناز العمل ب�رشعة.

10  تقومي االأداء النهائي للمهارات عن طريق �سل�سلة من االإجراءات املتوا�سلة التي تراعي ال�سّحة 
وال�شالمة املهنّية، ومنهجّية الأداء، والت�شل�شل يف تنفيذ اخلطوات، كما وردت يف التمرينات 
العملّية، مع مراعاة اأخالقّيات املهنة واآدابها، وتقومي املنتج النهائي الذي ي�سمل معيار االأداء 
َقْبل، والزمن امل�شتغرق يف الأداء،  اأو الذي يحدده املعلم من  التنفيذ،  املحّدد يف خطوات 
ة  ة باملهارات العملّية وفق ال�رشوط اخلا�سّ على اأن ت�ستعمل قوائم التقومي واال�ستمارات اخلا�سّ

بكلٍّ منها.

ة بكّل طالب، كاملعاطف،  11   املحافظة على ترتيب امل�شغل يف اأثناء العمل، بو�شع الأدوات اخلا�شّ
وحقيبة الكتب، وغريها يف اأماكنها ال�سحيحة باإ�رشاف املعّلم.

اأطول  للعمل  للمحافظة على جاهزّيتها  الأدوات والتجهيزات بطريقة �شحيحة؛  ا�شتعمال    12
مّدة ممكنة.

13   ف�شل الو�شالت الكهربائّية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة امل�شغل.

14   قراءة تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، وااللتزام بها عند ا�ستعمال االأجهزة يف امل�سغل، وعند اإجراء 
عمليات ال�شيانة الدوريّة املنا�شبة.

ة بكّل طالب يف علبة اأو �شندوق منا�شب؛ لتكون جاهزة لال�شتعمال  15   الحتفاظ بالأدوات اخلا�شّ
يف اأثناء العمل.

16  ا�ست�سارة املعّلم قبل الت�رّشف يف اأّي اأمر يطراأ يف اأثناء العمل يف امل�سغل.

17 قراءة الن�رشات املرفقة مع امل�ستح�رشات الكيميائّية قبل ا�ستعمالها.



13

اأين ميكن م�ساهدة الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين يف حياتنا العملية؟
ما املعادن التي ميكن اأن تلحم بالقو�ص الكهربائي املعدين؟
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تعّرفت يف امل�شتوى الثاين عمليات اللحم والقطع بالقو�س الكهربائي اليدوي، و�شتتعّرف يف 
هذه الوحدة نوًعا اآخر من عمليات حلم املعادن احلديدية وغري احلديدية بالقو�س الكهربائي املعدين 
الذي اأ�شبح له دور مهّم يف عمليات الت�شكيل والّلحام؛ ملا له من دقة متناهية يف اإنتاج و�شالت 
حلام ذات جودة عالية. وميكن اأن جُترى هذه العمليات يدويًّا، وذلك باأن يقوم عامل الّلحام بعد 
اأو  اللحم،  عملية  واإجراء  القطعة  فوق  يدويًّا  الّلحام  م�شغل  بتحريك  الالزمة  التجهيزات  اإجراء 

باآلت الّلحام الآلية التي ت�شّغل اآليًّا با�شتخدام وحدات التحكم اخلا�شة.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
تتعّرف مفهوم الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

ت�رشح طرائق انتقال املعدن اإلى قطعة العمل.
تتعّرف حمطة حلام القو�س الكهربائي املعدين.

تذكر ميزات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
تذكر اأ�شماء الأجزاء الرئي�شة لآلة الّلحام.

ت�شف عملية �شبط اآلة الّلحام.
تبنّي طريقة تبديل بكرة �شلك الّلحام.

ت�سف طريقة �سبط �رشعة �سلك الّلحام )معدل التغذية(.
حتّدد معدات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

ت�شف اأ�شالك الّلحام امل�شتخدمة يف الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
حتّدد م�شعل اآلة الّلحام واأجزاءه.

تتعّرف معايرة تدفق الغاز و�شبطه.
تذكر الحتياطات التي يجب مراعاتها عند الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

حتّدد العيوب املحتملة يف اأثناء الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
تتعّرف مبداأ الّلحام الأوتوماتيكي بالقو�س الكهربائي املعدين.
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الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين املحجوب بالغاز )ميج(

  1   مفهوم الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين
الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين )GAS METAL ARC WELDING( )GMAW(: هو اأحد 
عمليات الّلحام بالقو�س الكهربائي، ويف هذا النوع ُي�شهر املعدن بقو�س كهربائي يتولد بني 

اإلكرتود الّلحام امل�شتهلك وقطعة العمل بوجود غاز حاجب حلو�س الن�شهار.
القو�س  )اإ�شعال(  قدح  من  املعدين  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  لعملية  الالزمة  احلرارة  وتتولّد 
الكهربائي �شمن حميط من الغاز بني قطعة العمل )املهبط( و�شلك الّلحام امل�شتهلك )امل�شعد( 
اآلة حلام  م�شدره  كهربائي،  تيار  بو�شاطة  الكهربائي  القو�س  ويتولّد  الن�شهار،  بركة  لتكوين 
الإلكرتود،  ميثل  الذي  املغلف  امل�شتهلك غري  املعدين  ال�شلك  اإلى  الّلحام  م�شعل  ينتقل خالل 
وُيغّذى هذا ال�شلك با�شتمرار يف اأثناء عملية الّلحام للمحافظة على ا�شتمرارية ا�شتعال القو�س 
الكهربائي، وتوفري معدن الإ�شافة. وحُتمى بركة الن�شهار من الغازات املوجودة يف املحيط 
وو�شع  الّلحام  و�شلة  ونوع  حلمه  املراد  املعدن  نوع  مع  متنا�شب  واٍق  غاز  بو�شاطة  اجلوي 
الّلحام، اإذ يتدفق هذا الغاز خالل مقب�س الّلحام من فوهة التوجيه حول �شلك الّلحام ليحيط 
لعملية  تو�شيحًيًّا  ر�شًما   )1-1( ال�شكل  ويبني  الن�شهار.  وبركة  املتوّلد  الكهربائي  بالقو�س 

الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

ال�شكل )1-1(: الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

اأولاً

)1( فالة التما�س.
)2( فوهة م�شعل الّلحام.

)3( �شلك التغذية.
)4( خط الّلحام.

)5( القو�س الكهربائي.
)6( بركة الن�شهار.

)7( غاز احلجب.

1
2

3

456

7
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 2    مزايا الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين وعيوبه
 اأ  - مزايا الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين: ميتاز الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين مقارنة 

بالأنواع الأخرى مبا ياأتي:
1  . ل يتطلب مهارة عالية للقيام باأعمال الّلحام.

2  . اإمكانية ا�شتخدام تيار منخف�س من اأجل حلم املعادن ذات ال�شمك ال�شغري.
3  . �شهولة التحكم يف القو�س الكهربائي؛ مّما ميكّنا من القيام باأعمال الّلحام اليدوية.

4  . ال�رشر املتطاير قليل ن�سبيًّا.
5  . �شهولة الّلحام يف الأو�شاع جميعها.

6  . اإمكانية حلم خطوط طويلة.
7  . خلّو الّلحام من البودرة.

8  . الّلحام مت�شل على طول خط الّلحام.
9  . �رشعة اإجناز عملية الّلحام نتيجة عدم احلاجة اإلى تغيري �سلك الّلحام كل مّدة.

10. عيوبه قليلة نتيجة التوقف وبدء الّلحام.
11. انخفا�س التاأثريات احلرارية ب�سبب �رشعة الّلحام، ولذلك تقل الت�سوهات.

12. جتهيز و�شالت الّلحام بزوايا �شطف اأقل ب�شبب خا�شية التغلغل العميق.

ابحث با�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية عن �شبب �شهولة الّلحام بالقو�س الكهربائي يف الأو�شاع 
جميعها، وناق�س ذلك مع زمالئك، باإ�رشاف املعلم.

ق�سيّة للبحث

الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  عيوب  من  املعدين:  الكهربائي  بالقو�ص  الّلحام  عيوب  ب- 
املعدين ما ياأتي:

1 . ا�شتعمال معدات خا�شة بهذه العملية.
2 . ل ميكن ا�شتعمال الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين يف املناطق املفتوحة.

3 . حتتاج معدات الّلحام اإلى عناية كبرية من اأجل املحافظة عليها واإبقائها يف حالة جيدة.

4 . ل ميكن ا�شتخدام معدات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين يف اأعمال الّلحام الأخرى.
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ال�شكل )1-2(: اأجزاء حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

 3    حمطة الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين
تتكون حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين املبينة يف ال�شكل )1-2( من الأجزاء الآتية:

5
64

3
1

2

)1( فرد الّلحام.
)2( قطعة العمل.

)3( م�شدر الطاقة.
)4( وحدة تغذية �شلك الّلحام.

)5( لفة �شلك الّلحام.
)6( اأ�شطوانة الغاز.

القطبية  ذا  املبا�رش  الكهربائيَّ  التيار  الّلحام  اآالت  َت�ستخِدم  الطاقة(:  الّلحام )م�سدر  اآلة  اأ  -  
 )DC+( بـ اإليه  املعكو�شة )Direct Current Electrode Positive polarty( ويرمز 
الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  اإجراء عملية  امل�شتخدم عند  الأ�شلوب  اأو )DCEP(، وهو 
املتناوب )AC( عند  التيار  ا�شتخدام  الكبري، ول ميكن  ال�شمك  للمعادن ذات  املعدين 
الكهربائي  القو�س  �شعف  ب�شبب  املعدين  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  عمليات  اإجراء 

املتولد الناجت من تذبذب التيار الكهربائي.
اأّما القطبية امل�شتقيمة )Direct Current Electrode Negative polarty( فريمز اإليها 
بــ: )-DC( اأو )DCEN(، وت�شتخدم عند اإجراء اأعمال الّلحام لل�شفائح الرقيقة بحيث 

يكون جذر الّلحام �شحاًل.
وميكن اأن يكون امل�شدر الكهربائي اآلة حلام من نوع حمول كهربائي )Inverter(، اأو اآلة حلام 
من نوع موحد التيار الكهربائي )Rectifier(، وت�شتخدم يف حلام القو�س الكهربائي املعدين 
اآالت حلام تتوافر فيها �رشوط خا�سة ل�سمان ا�ستقرار القو�س الكهربائي، ومن هذه ال�رشوط:

1 . تدفق تيار كهربائي منا�شب لقطر �شلك الّلحام.
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2 . فولطية كافية لبدء توليد القو�س الكهربائي، واملحافظة على ا�شتقراره على نحٍو ثابت يف 
اأثناء عملية الّلحام، واأن يكون مقدار هذه الفولطية مالئًما لظروف القو�س الكهربائي 

املتغري.
3 . فولطية دارة الّلحام املفتوحة هي الفولطية التي تولّدها اآلة الّلحام يف حالة الاّلحمل، 
اأي اإّن الفولطية تكون على طريف اآلة الّلحام قبل تولّد القو�س الكهربائي، وترتاوح 

عادة بني )50-100( فولط.
تتكون اآلة الّلحام من الأجزاء الآتية:

1 . القلب املعدين: هو الـجزء الذي يحّول الـجهد الكهربائي الذي يدخل اآلة الّلحام وفق 
التيار املطلوب، وهو جمموعة رقائق من الفولذ ال�شليكوين املعزول بع�شها عن بع�س 
مبادة الورني�س، وملفان معزولن من الأ�شالك النحا�شية املعزولة بالورني�س، ي�شّمى 
امللف الأول الذي يو�شل التيار اإلى املحول امللفَّ البتدائي، وتكون عدد لفاته اأكرث 
بكثري من عدد لّفات امللف الثانوي الذي يخرج منه تيار الّلحام عن طريق كبل اإلى 
بطريقتني:  فيها  والتحكم  التيار  �شدة  وزيادة  الفولطية  العمل، وميكن خف�س  قطعة 
اإّما بتقريب امللفات بع�شها من بع�س اأو اإبعادها بطريقة يدوية، واإّما بطريقة تق�شيم 
التيار  اإلى مـجموعات عن طريق تو�شيالت كهربائية معينة، وُت�شبط �شدة  امللفات 
عن طريق قر�س يدوي �شغري يوفر �شدة التيار املطلوبة لعملية الّلحام، ويبنّي ال�شكل 

)1-3( القلب املعدين لآلة الّلحام.

ال�شكل )1-3(: القلب املعدين لآلة الّلحام.
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ال�شكل )1-4(: لوحة التحكم.

هي لوحة حتتوي على مفاتيح كهربائية ذات جودة عالية تتحمل  2 . لوحة التحكم: 
زيادة الأحمال وال�شغط عليها، وت�شمح باإي�شال التيار الكهربائي اإلى اآلة الّلحام من 
امل�شدر الكهربائي اأو ف�شله عن الآلة، ولها اأ�شكال خمتلفة، ومنها ما يعمل بال�شغط 
على  الّلحام  اآالت  وحتتوي  ال�سانعة.  ال�رشكة  بح�سب  بالدوران  يعمل  ما  ومنها 

مفاتيح اأ�شا�شية، كما يف ال�شكل )4-1(.

)1( مفتاح �شبط فولطية الّلحام.           )2( مفتاح �سبط �رشعة الّلحام.
)3( مفتاح �شبط �شدة تيار الّلحام.        )4( �شا�شة رقمية لقراءة الفولطية.

)5( �شا�شة رقمية لقراءة �شدة التيار.        )6( ملبة اإ�شارة للتحذير.
)7( م�شباح اإ�شارة م�شدر الطاقة.

وب�شورة عاّمة فاإّن هنالك ت�شابًها يف طريقة عمل اآلت الّلحام بالقو�س الكهربائي 
املعدين، على اختالف اأ�شكالها والإ�شافات املتوافرة فيها، كما هو مبني يف ال�شكل 

.)5-1(
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ال�شكل )1-5(: اأ�شكال خمتلفة من لوحات ال�شبط.

) اأ (

)جـ()ب(

ل كبل الّلحام التيار الكهربائي والغاز احلاجب وماء التربيد اإلى  3 . كبل الّلحام: ُيو�سِ
الّلحام  تيار  اأن يكون قطره متنا�شًبا مع احلّد الأعلى ل�شدة  الّلحام، ويجب  م�شعل 
مرنة  بال�شتيكية  مبادة  عزًل جيًدا  ومعزوًل  مغّلًفا  يكون  واأن  نف�شه،  الكبل  وطول 
اأمتار. ويبني ال�شكل )6-1(  تتحمل ال�شدمات والحتكاك، ويبلغ طوله خم�شة 

كبل الّلحام.
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ال�شكل )1-7(: بع�س اأ�شكال مرابط التاأري�س.

ال�شكل )1-6(: كبل الّلحام.

ال�شكل  العمل، كما يف  بطاولـة  يثّبت  مربـط  اأو  التاأري�س: هو مقب�س �شغري،  مربـط   .  4
)1-7/اأ(، وقد يثّبت با�شتخدام الرباغي، كما يف ال�شكل )1-7/ ب(، اأو با�شتخدام 
ناب�س ي�شغط على فكي املقب�س، كما يف ال�شكل )1-7/جـ(. ويبني ال�شكل )7-1( 

بع�س اأ�شكال مرابط التاأري�س.

)جـ(

) ب ()اأ(
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اإلى م�شعل  الّلحام  الّلحام خالل كبل  اأ�سالك الّلحام: وظيفتها دفع �شلك  ب- وحدة تغذية 
الّلحام، واإي�شاله اإلى منطقة الّلحام، ولها نوعان من حيث الت�شميم: الأول داخلي يثّبت 
داخل اآلة الّلحام، والثاين خارجي منف�شل عنها. ويبني ال�شكل )1-8( هذين النوعني.

)ب( وحدة تغذية خارجية) اأ ( وحدة تغذية داخلية

ال�شكل )1-8(: بع�س اأنواع وحدات تغذية اأ�شالك الّلحام.

وتتكون وحدة تغذية الأ�شالك من الأجزاء املبينة يف ال�شكل )9-1(.

ال�شكل )1-9(: اأجزاء وحدة تغذية اأ�شالك الّلحام.

)1( برغي �شبط ال�شغط على �شلك الّلحام.
)2( خمرج �شلك الّلحام من منظومة العجالت.

)3( بكرة تغذية القائد.
)4( علبة امل�شننات.

)5( مدخل �شلك الّلحام اإلى منظومة العجالت.
)6( بكرة ال�شغط املقودة.

)7( حمرك كهربائي.
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1 . حمرك كهربائي: وظيفته حتريك جمموعة الرتو�س.
2 . علبة امل�شننات: وظيفتها نقل احلركة اإلى بكرة التغذية القائدة التي حتدد �رشعة خروج 

�شلك الّلحام.
3 . بكرة التغذية القائدة: تثّبت على عمود مو�شول بعلبة امل�شننات، وحتتوي على جتويف 
على �شكل حرف )U(، اأو حرف )V(، اأو من النوع املحّزز )املرتتر(، ويكون قيا�س 

هذا التجويف م�شاويًا لقطر �شلك الّلحام. ويبني ال�شكل )1-10( هذه الأنواع.

ال�شكل )1-10(: اأ�شكال بكرة التغذية القائدة.
عجلة على �شكل حرف)U(عجلة على �شكل حرف )V(عجلة حمززة )املرتتر(

4 . بكرة ال�شغط املقودة: وظيفتها ال�شغط على �شلك الّلحام لكي يخرج ، وتكون هذه 
البكرة جمّوفة اأو ُم�شمتة.

5 . برغي �شبط ال�شغط على �شلك الّلحام: وظيفته �شبط ال�شغط على �شلك الّلحام، 
ودفعه با�شتمرار، ويعتمد مقدار ال�شغط على نوع املعدن وطول كوابل مقب�س 

الّلحام.
6 . مدخل �شلك الّلحام اإلى منظومة البكرات: وظيفته تثبيت م�شار ال�شلك عند دخوله 

يف بكرة الدفع.
7 . خمرج ال�شلك اإلى فرد الّلحام: وظيفته تثبيت م�شار ال�شلك عند خروجه من مقب�س 
املواد  ومن  احلديدية،  املعادن  حلم  عند  املعدن  من  املخرج  اأنبوبة  وت�شنع  الّلحام، 

البال�شتيكية اأو التفلون عند حلم معدن الأملنيوم؛ وذلك لليونتة.
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الّلحام والغاز احلاجب  الكهربائي و�شلك  التيار  اإي�شال  الّلحام: وظيفته  م�سعل )فرد(  جـ- 
، اأو اأوتوماتيكيًّا، ويتكون  اإلى منطقة الّلحام، وميكن التحكم فيه يدويًّا، اأو ن�شف اآيلٍّ

من الأجزاء املبينة يف ال�شكل )11-1(.

1
2

3

4

56789101112

) 1 (  فّوهة التو�شيل املعزولة.             ) 2 ( فالة التما�س.                       ) 3 (  عازل.
) 4 (  قلب ال�شلك.                            ) 5 ( رقبة فرد الّلحام.                  ) 6 (  زند فرد الّلحام.
) 7 (  مقب�س فرد الّلحام.                   ) 8 (  جمموعة اخلراطيم.               ) 9 (  الغاز احلاجب.
)10( اأنبوبة تدكيك ال�شلك.              )11( اأنبوبة جمرى ال�شلك.            )12( �شلك الّلحام.

ال�شكل )1-11(: مكّونات ِم�سعل )فرد( الّلحام.

 وت�شنَّف فرود الّلحام ح�شب نظام التربيد ونظام التغذية اإلى ما ياأتي:
1 . فرود الّلحام بح�شب نظام التربيد: ميكن ت�شنيف فرود الّلحام بح�شب نظام التربيد 

اإلى نوعني، هما:
 اأ  . فرد حلام مربد بالهواء: ي�شتخدم عند احلاجة اإلى تيار ت�شل �شدته اإلى )200( 
اأمبري، وذلك عند ا�شتخدام غاز الأرغون بو�شفه غاًزا واقًيا، اأو تيارت�شل �شدته 
اإلى )300( اأمبري عند ا�شتخدام غاز ثاين اأك�شيد الكربون بو�شفه غاًزا واقًيا، 

وذلك ب�شبب ما يتميز به هذا الغاز من خا�شية التربيد.
ب. فرد حلام مربد باملاء: ي�شتخدم عند احلاجة اإلى تيار ت�شل �شدته اإلى )300( اأمبري 

اأو اأقّل، وذلك عند الّلحام مّدة طويلة.
2 . اأّما بح�شب نظام تغذية �شلك الّلحام فت�شّنف اإلى ما ياأتي:

د هذا النوع بعجالت تغذية داخلية   اأ  .  فرود تعمل بنظام التغذية بال�شحب: يزوَّ
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ال�شكل )1-12(: فرد يعمل بنظام التغذية بال�شحب.

ال�شكل )1-13(: فرد يعمل بنظام التغذية بالدفع.

ال�شكل )1-12(، وميكن دفع هذه العجالت  الّلحام، كما يف  قريبة من فالة 
هذا  وي�شتخدم  مرن.  بعمود  اأو  الكهربائية  بالطاقة  اأو  الهواء  �شغط  بو�شاطة 
النوع من الفرود عند القيام باأعمال الّلحام اخلفيفة، اإذ يكون قطر �شلك الّلحام 
�شغرًيا وم�شنوًعا من معدن طرّي، مثل الأملنيوم والنحا�س، وترّبد هذه الفرود 

بو�شاطة الهواء اأو املاء.

�شلك  بتثبيت  النظام  التغذية يف هذا  بالدفع: تكون  التغذية  بنظام  تعمل  فرود  ب. 
الّلحام  فرد  قناة  اإلى  ثم  نف�شها،  التغذية  القيادة يف وحدة  الّلحام يف عجالت 
الذي ميكن اأن يكون �شكل مقب�شه م�شتقيًما، اأو على �شكل رقبة الإوزة، كما 
يف ال�شكل )1-13(. وي�شتخدم هذا النوع يف حلم املعادن احلديدية، وذلك 
قا�شية  حلام  اأ�شالك  ا�شتخدام  وميكن  وب�شاطته،  ومتانته،  تركيبه،  قوة  ب�شبب 
حتتوي على م�شحوق )بودرة( بو�شاطة هذه الفرود، ويرّبد هذا النوع باملاء عند 

القيام باأعمال الّلحام الثقيلة.
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جـ . فرود تعمل بنظام التغذية املزدوج: 
يتكــون هذا النظام مــن النظامني 
د الفــرد نف�شه  ال�شابقــني، اإذ يزَوّ
بعجالت قيادة تدفع �شلك الّلحام 
خارج وحدة التغذيــة؛ مَمّا ي�شّهل 
التحكم يف �رشعة التغذية ودقتها، 
وتربَّد هذه الفــرود بو�شاطة نظام 
ال�شكل  تربينــي. ويبــني  تهويـــة 

ال�شكل )1-14(: فرد نظام التغذية املزدوج.)1-14( هذا النوع.

3 . اأجزاء فرد الّلحام: يتكون فرد الّلحام من الأجزاء الرئي�شة الآتية املبينة يف ال�شكل 
:)15-1(

ال�شكل )1-15(: اأجزاء فرد الّلحام بالقو�س املعدين.

الّلحام، ويكون قطر  اإلى �شلك  التيار الكهربائي  التما�س: وظيفتها نقل  اأنبوبة  اأ .   
الثقب الذي ميّر به �شلك الّلحام اأكرب بقليل من قطر �شلك الّلحام؛ وذلك لت�شهيل 
من  الأنبوبة  هذه  تنظيف  ويجب  النحا�س.  من  عادة  الأنبوبة  وت�شنع  مروره، 
الرذاذ املتطاير يف اأثناء عملية الّلحام، وذلك بر�ّس �شائل خا�س يقّلل من الت�شاق 

الرذاذ بها، واإزالته بزردّية خا�شة. ويبني ال�شكل )1-16( اأنبوبة التما�س.
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ال�شكل )1-16(: اأنبوبة التما�س.

ب. فوهـة التو�شيل املعزولـة: 
الغــاز  توجيــه  وظيفتهــا 
احلاجب اإلى بركة الّلحام، 
وت�شنع من مــواّد مقاومة 
للحرارة، ويرتاوح قطرها 

بني )12-15( مم.
وتعّد هــذه الفوهة املكاَن 
ال�رشر  لتجّمــع  الطبيعــيَّ 

املتطاير نتيجــة الّلحام، وحتيط باأنبوبة التما�س التــي يتجمع فيها ال�رشر الذي ال 
يدخــل فوهــة التو�سيل. واإذا ترك هذا ال�رشر مدة طويلــة فاإّنه يتجمع، وي�سّكل 
طبقة �سميكة، كاجل�رش، بني فوهة التو�سيــل املعزولة ونقطة التما�س الكهربائي 
لأنبوب التما�س مــع قطعة العمل، مَمّا يوؤدي اإلى ان�شداد فوهة التو�شيل املعزولة 
واإتالفهــا. ومن امل�سكالت التي ي�سببها جتّمــع ال�رشر اإعاقة تدفق الغاز احلاجب 
يف املنطقــة امللحومة؛ مّما يجعــل اللحام �شعيًفا. ولذلك يجــب املحافظة على 
نظافــة فوهة التو�شيل املعزولة، وذلــك باإزالة ال�شظايا با�شتخــدام معجون، اأو 

رذاذ )SPRAY( تنظيف 
ي�شـــاف مبا�شـــرة اإلـــى 
فوهة التو�شيــل املعزولة 
واأنبوب التما�س؛ للتقليل 
من جتمع هــذه ال�شظايا. 
ال�شكل )17-1(  ويبني 
فوهـات  اأ�شـكال  بعـ�س 

التو�شيل املعزولة.
ال�شكل )1-17(: فوهات تو�شيل معزولة.
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القو�س  بالت�ساوي حول  الغاز احلاجب  ن�رش  يعمل على  الغاز(:  )نا�رش  النا�رش  جـ. 
الكهربائي وقطعة العمل و�شلك التغذية.

 د . رقبة فرد الّلحام: تكون على �شكل رقبة الإوزة، وحتوي بداخلها قنوات خا�شة 
ب�شلك التغذية، واأ�شالك التحكم يف ت�شغيل القو�س الكهربائي واإطفائه، وكبل 

التيار الكهربائي.
هـ. ج�شم الفرد: ي�شنع من البال�شتيك املقّوى، على �شكل قب�شة اليد، ليكون مريًحا 

يف اأثناء عملية الّلحام.

ار�شــم جدوًل يت�شّمــن الفروق بني الّلحام بالقو�ــس الكهربائي املعــدين والقو�س الكهربائي 
اليدوي، واعر�شه على زمالئك، وناق�شه معهم.

ق�سيّة للبحث

4    غازات احلجب وا�ستخداماتها
ُت�شتخــدم يف عملية الّلحام بالقو�ــس الكهربائي املعدين غازات تقوم بعــزل منطقة الّلحام عن 

الهواء اجلوي املحيط؛ للح�شول علــى ا�شتقرار القو�س الكهربائي؛ 
ومنــع تاأك�شــد الّلحــام وتلــوث بركة الن�شهــار بالهــواء املحيط. 
وي�شتخدم يف عملية الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين اأنواع خمتلفة 
من الغازات، منها غازات ن�شطة، اأو خاملة، اأو خليط منها لتح�شني 
جــودة الّلحام. وهناك بع�س العوامل التي توؤثر يف اختيار نوع الغاز 
احلاجــب، مثــل نوع املعدن املــراد حلمه، وتكلفة الغــاز احلاجب، 
و�شــكل و�شلة الّلحام وموا�شفاتها، وعمق جذر الّلحام )التغلغل(، 

وو�شع الّلحام )اأر�شي، اأو اأفقي، اأو عمودي، اأو فوق الراأ�س(، ومن هذه الغازات ما ياأتي:
 اأ  - غاز ثاين اأك�سيد الكربون: هو غاز مركب يتكون من الكربون وغاز الأك�شجني، وهو 
لي�س خاماًل، كغاز الهيليوم اأو الأرغون، بل اإّنه يتمّيز عنهما بقابليته للتحّلل والحتاد؛ مّما 
يجعله قادًرا على امت�شا�س احلرارة بدرجة كبرية؛ مما ي�شاعد الأك�شجني على التحرر يف 
منطقة القو�س الكهربائي، وت�شخني �شلك الّلحام و�شهره وزيادة ترحيله من الإلكرتود 

ُيعرف الغاز 
اخلامل باأّنه الغاز 
الذي ل يتفاعل 

مع املواد الأخرى 
يف اأّي ظرف.
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بالزما  قو�س  من  اأعر�س  بالزما  قو�س  الكربون  اأك�شيد  ثاين  ولغاز  العمل.  قطعة  اإلى 
الأرغون، اإّل اأّنه اأ�شيق من قو�س بالزما الهيليوم، كما يف ال�شكل )18-1(.

ال�شكل )1-18(: فوهة التو�شيل املعزولة.

ثاين اأك�شيد الكربون                       هيليوم                            هيليوم + اأرغون                          اأرغون

وبح�شب طريقة انتقال املعدن، فاإنك اإذا نظرت اإلى مقطع منطقة الّلحام جتد اأّن حميطها 
درجات  ارتفاع  من  احلذر  ويجب  عميًقا.  يكون  الّلحام  جذر  ولكن  �شيًقا،  يكون 
احلرارة يف منطقة الّلحام؛ وذلك لتجّنب حدوث ت�شّققات داخل خط الّلحام. وتفاديًا 
يحتوي  حلام  �شلك  مع  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  ي�شتخدم  فاإّنه  العيب  هذا  حلدوث 
على مواّد مانعة لالأك�شدة؛ للتخل�س من غاز الأك�شجني. ولغاز ثاين اأك�شيد الكربون 
بع�س العيوب، منها: عدم ثبات القو�س الكهربائي يف حالة الّلحام بالقو�س املفتوح، 
وتطاير ال�رشر يف اأثناء عملية الّلحام، اإاّل اأّنه ميكن التخل�س من هذا ال�رشر بو�ساطة القو�س 
الكهربائي القريب ن�شبيًّا، اأو بو�شاطة القو�س الكهربائي املخفي )غري الظاهر(. وت�شّمى 
هذه الطريقة بهذا ال�شم )القو�س الكهربائي املخفي(؛ نظًرا اإلى قرب امل�شافة بني فالة 
ُحَفر  بعمل  القو�س  القو�س يكون غري ظاهر، ويقوم هذا  اإّن  اإذ  العمل،  الّلحام وقطعة 
دقيقة جتّمع ال�رشر، وحتّوله اإلى معدن تغذية، وت�ستخدم هذه الطريقة يف حلم قطع ال�ساج 

ذات ال�سمك الكبري، ويف احل�سول على �رشعة حلام عالية.
وي�شتخدم غاز ثاين اأك�شيد الكربون يف حلم احلديد املطاوع وبع�س �شبائك الفولذ التي 

تكون فيها ن�شبة الكربون قليلة.
اأو يف خزانات كبرية خمتلفة  اأ�شطوانات م�شغوطة  الكربون يف  اأك�شيد  ثاين  ويعّباأ غاز 
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احلجوم على �شكل �شائل، بح�شب وزن الأ�شطوانة، بحيث تغطي كمية ال�شائل ثلثي 
الأ�شطوانة اأو اخلزان، ثم يحّول هذا ال�شائل اإلى غاز نتيجة امت�شا�شه احلرارة من الهواء 

املحيط بالأ�شطوانة، فينتج غاز ثاين اأك�شيد الكربون )احلالة الغازية(.
ويتاأثر �شغط الأ�شطوانة بدرجة حرارة الهواء املحيط بها. ويبني اجلدول )1-1( درجة 

احلرارة وال�شغط الذي يقابل هذه الدرجات.
اجلدول )1-1(: العالقة بني ال�شغط ودرجة احلرارة.

ال�سغط )بار(ال�سغط  )Psi(درجة احلرارة الفهرنهايتيةدرجة احلرارة �سل�سيو�ص
38100145020
227083513
324767.1�شفر

2904.2�شفر- 17.7

ثابتة  ن�شبة  اإبقاء  فاإّنه يجب  ال�شغط،  وقيم  احلرارة  اإلى وجود عالقة بني درجة  ونظًرا 
اإلى  �شغطها  ي�شل  عندما  الأ�شطوانة  هذه  وا�شتبدال  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  �شائل  من 
)15( بار؛ لأّن ال�شائل املتبقي يف اجلزء ال�شفلي من الأ�شطوانة يحتوي على رطوبة اأكرث 
اأو منظم الغاز. وللتغّلب على هذه  من اجلزء العلوي؛ مّما ي�شبب �شداأ يف خط الّلحام 
ال�شفر  بتربيده حتى درجة حرارة  الكربون، وذلك  اأك�شيد  ثاين  غاز  يجّفف  امل�شكلة 
اأّما  )املاء(.  ال�شائلة  احلالة  اإلى  وتتحول  بالتكاثف،  الرطوبة  تبداأ  بحيث  )�شل�شيو�س(، 
تدفق هذا الغاز،  فيجب اأن يكون بني )6-15( لرًتا/دقيقة بح�شب التعليمات اخلا�شة 

بالّلحام املحجوب بالغاز.
الرطوبة  بع�س  على  يحتوي  الذي  الغاز  خروج  اأثناء  يف  الأحيان  بع�س  يف  وتت�شكل 
ل طبقة من الثلج داخله؛ مما يعّوق  كمية من اجلليد، مّما يوؤدي اإلى تربيد املنظم، وتت�شكَّ
باإ�شافة  امل�شكلة  هذه  على  التغّلب  وميكن  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  غاز  خروج  عملية 
اأك�شيد  ثاين  غاز  ت�شخني  اأجل  من  التدفق  منظم  قبل  كهربائية  ت�شخني  )ملبة(  م�شباح 
الكربون )Co2(. وي�شنع غاز ثاين اأك�شيد الكربون بحرق بع�س الغازات الطبيعية، اأو 
البرتول، اأو الفحم احلجري، وميكن احل�شول عليه من غاز الأمونيا والكحول املتخمر، 
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وينبغي اأن يكون غاز ثاين اأك�شيد الكربون الناجت نقيًّا بن�شبة )100٪( ويف اأثناء عملية 
الّلحام يتحلل هذا الغاز اإلى غاز اأول اأك�شيد الكربون واأك�شجني بفعل احلرارة الناجتة 
من القو�س الكهربائي، ولذلك يجب مراقبة عملية الّلحام من دون القرتاب من قطعة 

العمل؛ خوًفا من ا�شتن�شاق غاز اأول اأك�شيد الكربون.
ب- الغازات املخلوطة: هي غازات مركبة من خليط الغازات لتح�شني جودة الّلحام، ولها 

تاأثري يف عمق خط الّلحام وعر�شه، كما يف ال�شكل )1-19(. ومن هذه الغازات:

ثاين اأك�شيد الكربون                   ثاين اأك�شيد الكربون واأرغون                       اأرغون واأك�شجني

ال�شكل )1-19(: تاأثري الغازات يف عمق خط الّلحام وعر�شه.

1 . الأرغون والأك�شجني: ي�شتخدم هذا اخلليط بن�شب خمتلفة عند اإجراء اأعمال الّلحام 
والفولذ   ،)Stainless Steel( لل�شداأ  املقاوم  الفولذ  مثل:  الـحديدية،  للمعادن 
الطري، وبع�س اأنواع الفولذ ال�شبائكي. ويعَبّاأ هذا اخلليط يف اأ�شطوانات ترتاوح 
ن�شبة الأك�شجني فيها بني )1-5٪(، اأّما الباقي فيكون غاز اأرغون، وميكن ا�شتخدام 
ا�شتخدام  عند  حتدث  التي  العيوب  بع�س  لتاليف  احلجب؛  عملية  يف  اخلليط  هذا 
الأرغون، مثل التحفري )undercut(، اإذ ت�شمح ن�شبة الأك�شجني املوجودة يف خليط 
الغاز باأك�شدة مكان الّلحام، مّما يوؤدي اإلى زيادة درجة حرارة بقعة الن�شهار، وزيادة 
كمية انتقال املعدن املن�شهر خالل القو�س الكهربائي، وبذلك تقوم طبقة الأك�شدة 
بوظيفة م�شحوق )بودرة( الّلحام، وت�شمح للمعدن املن�شهر باللت�شاق كليًّا بجذر 

الّلحام، وجتعل حافات و�شالت الّلحام مت�شلة ب�شورة دائمة مبعدن الأ�شا�س.
الطري  الفولذ  اأعمال لـحام  الكربون: تتطلب بع�س  اأك�شيد  2 . الأرغون وغاز ثاين 
اأك�شيد الكربون وحده ل يفي بالغر�س، ول  ا�شتخدام هذا اخلليط؛ لأّن غاز ثاين 
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يحّقق موا�سفات القو�س الكهربائي املطلوب؛ والأّن �سطح الّلحام يكون ملوًثا ب�رشر 
الّلحام؛ مّما يتطلب ا�شتخدام هذا اخلليط بن�شبة )25٪( من غاز ثاين اأك�شيد الكربون، 
على اأّل تزيد هذه الن�شبة على )80٪(، وذلك خلف�س التكاليف. وي�شتخدم خليط 
الأرغون وغاز ثاين اأك�شيد الكربون عند اإجراء اأعمال اللحام ملعدن الفولذ الطري 

وبع�س اأنواع الفولذ ال�شبائكي، ويف بع�س الأحيان الفولذ املقاوم لل�شداأ.
الهيليوم  غاز  من  كلٍّ  ميزات  على  للح�شول  اخلليط  هذا  ي�شتخدم  وهيليوم:  اأرغون   .  3
د  اإلى الأرغون بني )20-90٪(، وحتَدّ اأن تكون ن�شبة الهيليوم  وغاز الأرغون، على 
هذه الن�شبة بح�شب متطلبات العمل. ويعّباأ كل غاز يف اأ�شطوانة خا�شة به، ثم تو�شل 
هذه الأ�شطوانات بع�شها ببع�س عن طريق و�شلة على �شكل حرف )Y( بعد جهازي 

التحكم يف التدفق اخلا�س بكل غاز، وذلك من اأجل التحكم يف ن�شبة كل غاز.
4 . اأرغون وهيليوم وغاز ثاين اأك�شيد الكربون: ي�شتخدم هذا اخلليط بو�شفه غاًزا حاجًبا 
عند اإجراء اأعمال الّلحام للفولذ املقاوم لل�شداأ الأو�شتينويدي؛ للح�شول على خط 
الفولذ  حلام ذي موا�شفات خا�شة؛ ولذلك ي�شتخدم يف حلم الأنابيب امل�شنعة من 

املقاوم لل�شداأ.

ا�ستخدام  عند  ببع�س  بع�سها  االأ�سطوانات  اختالط  م�سكلة  حّل  كيفية  زمالئك  مع  ناق�س 
خالئط غازات احلجب.

ق�سيّة للبحث

5    �سبط تدفق الغاز امل�ستخدم يف حلام القو�ص الكهربائي املعدين
كما  خمتلفة،  واأنواع  اأ�شكال  ذات  منظمات  تدفقه  و�شبط  الغاز  �شغط  لتنظيم  ي�شتخدم 
الّلحام.  عملية  يف  امل�شتخدم  الغاز  نوع  على  املنظم  �شكل  ويعتمد   ،)20-1( ال�شكل  يف 
ويبني ال�شكل )1-20/ اأ ( منظًما من مرحلتني لتنظيم �شغط غاز احلجب، و�شبط تدفقه.  

وي�شتخدم هذا النوع من املنظمات يف اأعمال الّلحام بالقو�س الكهربائي املحجوب بالغاز.
اأّما ال�شكل )1-20/ب( فيبني منظًما ذا مرحلة واحدة لتنظيم �شغط غاز احلجب و�شبط تدفقه، 
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وي�شتخدم هذا النوع من املنظمات يف اأعمال الّلحام بالقو�س الكهربائي املحجوب بالغاز.
احلجب،  غاز  تدفق  يف  للتحكم  واحدة  مرحلة  ذا  منظًما  )1-20/جـ(  ال�شكل  ويبني 
د جهاز التدفق باأنبوب مدّرج لقيا�س تدفق غاز احلجب، و�شاعة لقيا�س ال�شغط داخل  ويزوَّ

الأ�شطوانة.
ب�شاعتني  مزّوًدا  الأ�شطوانة،  �شغط  ل�شبط  مرحلتني  ذا  منظًما  )1-20/د(  ال�شكل  ويبني 
لقيا�س ال�شغط، ال�شاعة الأقرب اإلى الأ�شطوانة تقي�س ال�شغط داخل الأ�شطوانة، والأخرى 

تقي�س كمية الغاز املتدفق باللرت يف الدقيقة.

) اأ (
)ب(

)د( )جـ(

ال�شكل )1-20(: اأ�شكال خمتلفة من املنظمات.
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م�شعل  فالة  من  املتدفق  الغاز  املدّرج  الأنبوب  ويقي�س 
املتدفقة  الغاز  كمية  وُتقا�س  الدقيقة،  يف  باللرت  الّلحام 
مبقدار  ولي�س  الغاز،  بحجم  الكهربائي  القو�س  حول 

ال�شغط، وتكون وحدة قيا�س ال�شغط عادة هي البار.
زجاجة  على  يحتوي  الذي  التدفق  قيا�س  جهاز  ويعّد 
جة بداخلها كرة معدنية هو الأكرث �شيوًعا، وتتاأثر  مدَرّ
تعطي  ثباتها  وعند  املتدفق،  الغاز  بكمية  الكرة  هذه 
قراءة التدريج املطلوب. ويبني ال�شكل )1-21( جهاز 

قيا�س التدفق.

 6    طرق انتقال املعدن عند اإجراء اأعمال الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين
�شلك  من  الدقيقة  الكريات  تنف�شل  املعدين  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  اأعمال  اإجراء  عند 
الّلحام، وتنطلق ب�رشعة خالل القو�س الكهربائي من نهاية �سلك الّلحام اإلى قطعة العمل يف 

الجتاه املطلوب، بثالثة اأ�شاليب، هي:
 اأ  -  النتقال بالتذرير )الر�ص( )SPRAY TRANSFER(: يف هذا الأ�شلوب تنف�شل كريات 

خالل  ب�رشعة  وتنطلق  الّلحام،  �سلك  من  دقيقة 
القو�س الكهربائي من نهاية �شلك الّلحام اإلى قطعة 
العمل يف الجتاه الذي يوجه اإليه ال�شلك، ويكون 
الّلحام،  �شلك  لقطر  م�شاويًا  الكريات  هذه  قطر 
اأو اأقّل منه، كما يف ال�شكل )1-22(. ويف اأثناء 
انتقال الكريات عن طريق القو�س فاإّنها ل توؤثر يف 
ا، ولذلك يكون  �رشيان التيار؛ الأّنه يكون م�ستقرًّ
التذرير ثابًتا تقريًبا. ويتطلب هذا الأ�شلوب تّياًرا 
ا، وله  عالًيا لكي ي�شبح القو�س الكهربائي م�شتقرًّ

ال�شكل )1-22(: اأ�شلوب النتقال 
بالتذرير.

ال�شكل )1-21(: جهاز قيا�س التدفق.
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�شكل خمروطي �شيق ي�شمح بانتقال هذه الكريات خالله. ونتيجة ل�شغر هذه الكريات 
املعدن  لنقل  املطلوب  الجتاه  توجيهه يف  ثابًتا، وميكن  يكون  الكهربائي  القو�س  فاإّن 
والو�شالت  ال�شعبة  الو�شالت  للحم  منا�شًبا  الأ�شلوب  يعّد هذا  بزخم كبري، ولذلك 
ذات ال�شمك ال�شغري واملتو�شط، اأّما بالن�شبة اإلى الو�شالت ذات ال�شمك الكبري فال يعّد 
منا�شًبا. و ي�شتخدم يف هذا الأ�شلوب غاز الأرغون اأو مزيج من الأرغون والأك�شجني، 
ويكون انتقال املعدن على �شكل دقائق �شغرية، ويحدث تطاير خفيف لذرات الّلحام، 
اأّما اإذا ا�شتخدم غاز ثاين اأك�شيد الكربون ف�شتكون الدقائق اأكرب حجًما ن�شبيًّا، ون�شبة 
ذات  الّلحام  اأ�شالك  فاإّن  التذرير  منطقة  يف  العالية  احلرارة  توّلد  ومع  اأعلى.  التطاير 
الّلحام  خط  )نفاذية(  تغلغل  ويكون  عالية،  و�رشعة  ب�سهولة  تن�سهر  الكبرية  االأقطار 
عميًقا، وت�شتخدم يف هذا الأ�شلوب اآلت حلام تولد تياًرا ي�شل اإلى )400( اأمبري، ومن 
ميزات هذا االأ�سلوب اأّن معدل الرت�سيب يكون عالًيا، وكذلك �رشعة الّلحام، والتغلغل 

)النفاذية(، واأنه يتيح اإمكانية ا�شتخدام �شلك ذي قطر كبري.

ب- النتقال بق�رص الدارة )Short Circuiting Transfer(: يتمّيز هذا الأ�شلوب باإمكانية 
حلم الأجزاء الدقيقة ب�شهولة، ومنا�شبته لأو�شاع اللحام جميعها، وبخا�شة يف الو�شع 
اللحام )النفاذية( غري  اأّن تغلغل  يعيبه  اأبرز ما  الراأ�س، ولكّن  العمودي والأفقي وفوق 
عميق، واأّنه يتطلب تيار حلام تقل �شدته عن )200( اأمبري، و�شلك لـحام قطره )1.2( 

مم، اأو اأقل.
ويف هذا الأ�شلوب يبداأ �شلك الّلحام خالل تقدمه نحو قطعة العمل بالن�شهار، وتت�شكل 
القطــرات املن�سهرة، ومت�س قطعة العمل قبل اأن تنف�سل عــن ال�سلك م�سببة ق�رش الدارة 
الكهربائيــة، مّما يوؤدي اإلى اإطفاء القو�س الكهربائــي، وبفعل القوى الكهرومغناطي�شية 
الناجتـــة مـن هـذا القـ�رش تنف�سـل الكـرة املتكونـة عنـد طـرف ال�سلك، كما يف ال�سكل 
)1-18(. وحتــدث عمليــة الق�رش هذه مــن )20-200( مــرة يف الثانيــة الواحدة، 
ا، فنح�شل على حلــام �شيق بحرارة  وتــوؤدي اإلــى تركيــز احلرارة يف نقطــة �شيقة جــدًّ
منخف�شة. وت�شتخدم هذه الطريقة للحم الفولذ على نحٍو فّعال، وي�شتخدم لإجرائها، 
غالًبــا، مزيٌج غازي يتكون من )25٪( من ثاين اأك�شيد الكربون )Co2( و )75٪( من 
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الأرغون )Ar(، اإذ يقوم غاز ثاين اأك�شيد الكربون برفع درجة احلرارة، يف حني يحافظ 
غاز الأرغــون على انتظام القو�س الكهربائي. وي�شتعمل غاز ثاين اأك�شيد الكربون فقط 
ا. ومن مميزات هذا الأ�شلــوب اأن التغلغل  عندمــا ل يكــون مظهر حافات الّلحــام مهمًّ

)النفاذيــة( يكون عالًيا، وتكاليف الّلحام 
تكون اأقل، ومعدل الرت�شب يكون عالًيا، 
والت�شوهات قليلة يف قطعة العمل؛ نتيجة 
املتولــدة، وميكــن  احلــرارة  لنخفا�ــس 
بهــذه الطريقة اإجــراء عمليات الّلحام يف 
الأو�شــاع جميعهــا وحلم القطــع ذات 

ال�شمك القليل بفاعلية.
ويبني ال�شكل )1-23( اأ�شلوب النتقال 

بق�رش الدارة.

انتقال  يكون  الأ�شلوب  )GLOBULAR TRANSFER(: يف هذا  بالقطرات  النتقال  جـ - 
معدن الّلحام وتر�شبه من �شلك الّلحام امل�شتهلك وقطعة العمل متو�شًطا، فهو اأقل من 
ال�سكل  يف  كما  الدارة،  بق�رش  االنتقال  اأ�سلوب  من  واأكرث  بالتذرير  االنتقال  اأ�سلوب 

.)24-1(
ويتلّخ�ــس هذا الأ�شلــوب يف اأّن التيار 
امل�شتخدم يكون اأقّل من التيار املتحول 
الــذي يرتاوح مــداه بني اأقــل تيار قادر 
على �شهر ال�شلك واأول تيار يوؤدي اإلى 
بدايــة التذرير، اإذ تنتقــل كرات معدنية 
خــالل القو�ــس الكهربائــي من طرف 
�شلك الّلحام اإلى قطعة العمل، ويتنا�شب 
عــدد هذه الكــرات املنتقلــة يف وحدة 

ال�شكل )1-23(: اأ�سلوب االنتقال بق�رش الدارة.

ال�شكل )1-24(: اأ�شلوب النتقال بالقطرات.
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الزمــن مع �شدة التيــار الكهربائي، ومتيل هذه الكرات اإلى طــرف ال�شلك، وتاأخذ 
بالنمــّو حتى ي�شبح قطرها م�شاويًا لقطر �شلك الّلحام اأو �شعفيه قبل اأن تنف�شل عن 
نهايتــه، وتنتقل عن طريق القو�ــس الكهربائي اإلى قطعة العمــل. ولكن من عيوب 
هذا الأ�شلوب اأّنه ي�شبب تكّون ذرات متطايرة على �شطح الّلحام، بالإ�شافة اإلى اأّن 
مظهــر خط الّلحام يكون اأقل جودة مقارنة مبظهــره يف اأ�شلوب النتقال بالتذرير. 
وي�شتخدم هذا الأ�شلوب يف الو�شع الأر�شي فقط، عند حلم ال�شفائح املعدنية لغاية 

�شمك )3( مم.

7    العوامل املوؤثرة يف عملية الّلحام بالقو�ص املعدين
تعتمد عملية الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين على جمموعة من العوامل التي يجب مراعاتها 

عند القيام باأعمال الّلحام، ومن هذه العوامل:
 اأ  - قطر �سلك الّلحام: ُيختار قطر �شلك الّلحام ح�شب �شدة تيار الّلحام، ولكّل �شلك حلام 
تيارات حلام خمتلفة، وميكن ا�شتخدامها لقطر �شلك الّلحام نف�شه. ويبني اجلدول )2-1( 

هذه العالقة.
اجلدول )1-2(: العالقة بني قطر �سلك الّلحام و�سدة التيار و�رشعة الّلحام.

�رصعة �سلك الّلحام )م/ الدقيقة(�سدة التيار امل�ستخدم )اأمبري(قطر �سلك الّلحام )مم(الرقم

10.6100 - 405 - 2
20.8150 - 406 - 3
31.0280 - 10012 - 3
41.2350 - 12018 - 4
51.6450 - 15024 - 4
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ب- الفولطية: ميكن التحّكم يف طول القو�س الكهربائي واملحافظة على ا�شتقراره عن طريق 
زيادة الفولطّية اأو اإنقا�شها، فاإذا اأردنا احل�شول على خط حلام عري�س، كما يف ال�شكل 
)1-25( ُتزاد الفولطية. وعند ا�ستخدام اأ�سلوب الّلحام بق�رش الدارة الكهربائية، وزيادة 
فاإّن  منخف�سة  الفولطية  كانت  واإذا  اأ�رشع،  الّلحام  معدن  انتقال  تكون عملية  الفولطية 
ذلك يت�شبب يف اإيقاف القو�س الكهربائي وهذه بداية غري موفقة لالإ�شعال، وعند حلم 
الّلحام  �رشعة  فاإّن  الكهربائية،  الدارة  ق�رش  باأ�سلوب  ال�سمك  القليلة  املعدنية  ال�سفائح 
اإلى اأدنى  تكون عالية، ول حتدث عملية حرق للمعدن. وتخّف�س عادة قيمة الفولطية 
قيمة مع املحافظة على ترّدد ق�رش الدارة الكهربائية عالًيا، واملحافظة على ا�ستقرار القو�س 

الكهربائي. ويو�شح ال�شكل )1-25( تاأثري الفولطية يف خط الّلحام.

ال�شكل )1-25(: تاأثري الفولطية املرتفعة واملنخف�شة يف خط الّلحام.

�سدّته بح�سب �رشعة  امل�ستخدم: وُتختار  الّلحام  تيار  الّلحام و�سدة  تغذية �سلك  جـ - �رصعة 
الّلحام وقطر �شلك الّلحام و�شمك قطعة العمل، مع التقيد بتعليمات اجلودة املعتمدة. 

ويبني اجلدول )1-2( هذه العوامل.
وتتلخ�س هذه العملية يف زيادة ال�شغط على البكرة رقم )4( املبّينة يف ال�شكل )26-1(
عن طريق برغي �سبط، وت�سغط هذه البكرة على �سلك الّلحام؛ مّما ي�سبب زيادة �رشعة 

تغذية ال�شلك اأو تخفي�شها بح�شب مقيا�س موجود لهذه الغاية.
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)1( لّفة �شلك حلام.                                  )2( اأنبوبة توجيه �شلك الّلحام.
)3( بكرة حتريك �شلك الّلحام.                 )4( بكرة ال�شغط على �شلك الّلحام.

.)V( بكرة حتريك على �شكل حرف )5( بكرة حتريك دائرية.                           )6(

ال�شكل )1-26(: زيادة �رشعة التغذية اأو تخفي�سها.

 د - �رصعة الّلحام: حُتّدد ال�رشعة بح�سب �سطفة و�سلة الّلحام، وعمق جذر الّلحام املطلوب، 
وتتنا�سب �رشعة الّلحام طرديًّا مع �سدة تيار الّلحام، كما هو مبني يف اجلدول )2-1(.

عملية  يف  املوؤثرة  العوامل  من  الكهربائي  احلث  معامل  يعّد  الكهربائي:  احلث  معامل  هـ- 
ًزا ووا�سح املعامل، ولكن ال�رشر  ا فاإّنه يعطي قو�ًسا كهربائيًّا مرَكّ الّلحام، فاإذا كان منخف�سً
املتطاير يكون كثيًفا، واإذا كان معامل احلث عالًيا فاإّن القو�س الكهربائي املتولد يكون 
ا، وينتج منه خط حلام عري�س بع�س ال�شيء، واإذا كان معامل احلث عالًيا  �شوته منخف�شً

ا فاإّن القو�س الكهربائي يكون غري م�شتقر، وميكن اأن ينطفئ. جدًّ
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التي تتحكم يف مقدار  وميكن التحكم يف هذا املعامل عن طريق املحثات الكهربائية 
التغري يف �شدة التيار الكهربائي، وت�شنع املحثات الكهربائية من مقاومات حثية تعمل 
ا عند ا�شتخدام اأ�شلوب  على توليد جمال مغناطي�شي. وتعّد احلاثية الكهربائية مهمة جدًّ
الّلحام باالنتقال بق�رش الدارة الكهربائية، فمن ال�رشوري عندئٍذ توليد القو�س الكهربائي 
مبا�رشة؛ للح�سول على بركة االن�سهار، وحت�سني جذر الّلحام، واحل�سول على خط حلام 
د هذه  ناعم ومنب�سط، وامل�ساعدة على التخل�س من ال�رشر الناجت من عملية الّلحام. وتزَوّ
احلاثية الكهربائية بقو�س كهربائي خفيف، وميكن اأن تكون مثبتة داخل اآلة الّلحام مع 
م�شدر الطاقة، اأو منف�شلة، بحيث تكون مع وحدة حتكم خا�شة بها، ولها مفاتيحها 

اخلا�شة على لوحة التحكم الرئي�شة.

 و  -  بروز �سلك الّلحام: يعّد بروز �شلك 
الّلحام عاماًل موؤثًرا يف قيمة �شدة 
تيار الّلحام و�شكل جذر الّلحام، 
اإذ اإن الزيادة يف الربوز تقّلل �شدة 
تيــار الّلحام، وتقلــل من احلرارة 
املتولــدة؛ ممــا يقلــل مــن معّدل 
�شهر معدن الّلحام، ويقّلل عمق 
تغلغلــه، فيوؤثِّــر ذلــك يف مظهر 
خط الّلحام وي�شبح غري مقبول.

ويقا�ــس بــروز �شلك اللحــام من 
�شطــح قطعــة العمــل اإلــى مقدمة 

اأنبوبة التما�س، كما يف ال�شكل )27-1(.
ويعرَبَّ عن مقدار الربوز الطبيعي ل�شلك الّلحام باملعادلة الآتية:

)10 اإلى 15( م�رشوًبا يف قطر �سلك الّلحام، واإذا كانت هذه امل�سافة ق�سرية فاإّنها ت�سبب 
الكهربائي،  القو�س  توقف  فاإّنها  طويلة  كانت  واإذا  التما�س،  باأنبوبة  الّلحام  �شلك  الت�شاق 

وبخا�شة عند بدء الّلحام.

2
3

1

)1( امل�شافة الكّلية بني اأنبوبة التما�س وقطعة العمل.
)2( امل�شافة بني مقدمة �شلك الّلحام وقطعة العمل.

)3( م�شافة الربوز الطبيعي ل�شلك الّلحام.

ال�شكل )1-27(: بروز �شلك الّلحام
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 ز -  اختيار الغاز احلاجب: عند حلم الفولذ و�شبائكه ُيختار غاز ثاين اأك�شيد الكربون بو�شفه 
اأّن كمية ال�رشر املتطاير تكون كثيفة. وعند  اإاّل  غاًزا حاجًبا؛ الأّنه يعطي تغلغاًل جيًدا، 
ا من غاز ثاين اأك�شيد  حلم الفولذ املقاوم لل�شداأ ي�شتخدم غاز الأرغون مع ن�شبة قليلة جدًّ
الكربون اأو الأك�شجني. وعند حلم معدن الأملنيوم والنحا�س و�شبائكهما ي�شتخدم غاز 

الأرغون النقي اأو الأرغون مع ن�شبة من غاز الهيليوم.
ح - كمية تدفق الغاز احلاجب: يجب اأن تتنا�شب كمية تدفق الغاز مع القو�س الكهربائي، فعند 
ا�شتخدام تيار حلام منخف�س يكون التدفق )10( لرتات لكل دقيقة، وعند ا�شتخدام تيار 
عاٍل يكون التدفق )20( لرًتا لكل دقيقة، وعند حلم معدن الأملنيوم والنحا�س و�شبائكهما 

يكون التدفق اأعلى من )20( لرًتا لكل دقيقة.
الّلحام  اأثناء عملية  الّلحام يف  فرد  ميل  لزاوية  الّلحام:  الّلحام وو�ضعية  فرد  ط - زاوية ميل 

وو�شعية الّلحام تاأثري يف خّط الّلحام، كما يف ال�شكل )28-1(.
وعند اختيار اأ�شلوب الّلحام الأمامي )Forehand(، يكون تغلغل خط الّلحام �شئياًل، 
 )Backhand( اأّما يف الّلحام اخللفي ،) ويكون عر�س اخلط كما يف ال�شكل )1-28/ اأ
فاإّن تغلغل خط الّلحام يكون عميًقا، ويكون عر�س خط الّلحام اأقّل من اأ�شلوب الّلحام 
الأمامي، كما يف ال�شكل )1-28/جـ( وعندما يكون فرد الّلحام عموديًّا على قطعة 
و�شًطا  اللحام  تغلُغل  ويجعل  الن�شهار،  التحكم يف حو�س  عملية  ي�شهل  فاإّنه  العمل 

)بني اأ�شلوب اللحام الأمامي واللحام اخللفي(، كما يف ال�شكل )ب(.

ال�شكل )1-28(: زاوية ميل فرد الّلحام.
( CG )(Ü)(`L)
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وت�شّبب زاوية ميل فرد الّلحام اخلاطئة على امتداد خط الّلحام خلاًل يف تر�ّشب معدن 
اأ (، واأّما  الّلحام على قـطع العمل ب�شورة غري مت�شاويـة، كما يف ال�شكل )29-1/ 
اإذا كانت زاوية امليالن منا�شبة فيكون تر�ّشب املعدن مت�شاويًا تقريًبا، كما يف ال�شكل 

)1-29/ب(.

ºe 2
545
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(Ü) ( CG )
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ال�شكل )1-29(: ميل الزاوية ال�شحيح لإجراء اأعمال الّلحام.

ال�شكل )1-30(: زاوية امليل ال�شحيحة لإجراء اأعمال الّلحام.

اأ ( زاوية امليل ال�شحيحة لإجراء اأعمال الّلحام لو�شلة زاوية  ويبني ال�شكل )30-1/ 
داخلية، اإذ يو�شع �شلك الّلحام على بعد يرتاوح بني )1-2( مم من خط التقاطع على 
القاعدة، مّما يوؤدي اإلى موازنة التدفق احلراري بني القاعدة والقطعة العمودية، ويجعل 
التغلغل متماثاًل يف القطعتني. ويبني ال�شكل )1-30/ب( زاوية امليل ال�شحيحة لإجراء 

اأعمال الّلحام لو�شلة تناكبية.

فاإّن زاوية ميل فرد  اأفقي  العمل يف و�شع غري  تتطلب قطع  الّلحام  اأعمال  واإذا كانت 
من  الّلحام  عملية  اإجراء  وعند  الّلحام.  خط  �شكل  وحميط  التغلغل  يف  ثر  �شتوؤ الّلحام 
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تكون  املن�شهر  املعدن  املوؤثرة يف  القوة  فاإّن  العمودي  الو�شع  الأ�شفل يف  اإلى  الأعلى 
اأقل، وتزداد �رشعة الّلحام، ويف الوقت نف�سه يكون التغلغل اأقل وخط الّلحام اأعر�س، 

وميكن ال�شتفادة من هذه امليزة عند حلم ال�شفائح املعدنية.
وعند اإجراء عملية الّلحام من الأ�شفل اإلى اأعلى يف الو�شع العمودي فاإّن القوة املوؤثرة 
نًة خط حلام �شيق ومرتفع. ولتقلي�س حدوث  يف املعدن املن�شهر تدفعه اإلى اخللف مكوِّ
الرت�ّشب غري املقبول ملعدن الّلحام فاإّنه يجب تفادي اتباع املعدن املن�شهر مل�شار القو�س 
الكهربائي، ويحدث هذا الرت�ّشب غري املقبول ملعدن الّلحام عندما تكون كمية احلرارة 
ا يف اأ�شلوب الّلحام الأمامي عندما تكون  كبرية، وحو�س الن�شهار كبرًيا، ويحدث اأي�شً
اليد متقدمة ب�شورة كبرية على القو�س الكهربائي، ولذلك يجب املحافظة على امل�شافة 
بني فالة التما�س وقطعة العمل ثابتة طيلة مدة الّلحام. ويبني اجلدول )1-3( العالقة بني 

قيم املتغريات املختلفة املوؤثرة يف عملية الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
اجلدول )1-3(: املتغريات وقيمها املوؤثرة يف عملية الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين 

عند حلم بع�س املعادن والقيم املنا�شبة لتاليف اأّي عيب فيها.
1- �سمك ال�ساج 

)مم(
2- الفراغ بني 

القطع )مم(
3- قطر �سلك 

الّلحام )مم(
4- تيار الّلحام 

)اأمبري(
5- الفولطية 

)الفولط(
6- تدفق الغاز 

)لرت/ دقيقة(
الفولذ الطري

0.90.80.865 - 5517 - 1616 - 14
1.20.80.8100 - 8019 - 1716 - 14
1.60.80.8110 - 9019 - 1716 - 14
2.00.80.8130 - 11020 - 1816 - 14
3.20.81.0200 - 18023 - 2016 - 14
4.01.21.0200 - 18023 - 2016 - 14
6.01.61.0200 - 18023 - 2016 - 14

الفولذ املقاوم لل�سداأ
1.61.00.890 - 7020 - 1916 - 14
2.01.01.095 - 7520 - 1916 - 14
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3.21.01.0130 - 9021 - 1816 - 14
6.01.61.2240 - 18026 - 2216 - 14

الأملنيوم و�سبائكه
1.61.01.0100 - 7018 - 1716 - 14
2.01.01.0100 - 7018 - 1716 - 14
3.21.01.2130 - 10020 - 1916 - 14
6.01.61.2200 - 15029 - 2616 - 14

8    اأ�سالك الّلحام امل�ستخدمة يف عمليات الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين
وبخا�شة  الّلحام،  تطبيقات  من  العديد  يف  املعدين  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  ي�شتخدم 
وحلم  لل�شداأ،  املقاوم  والفولذ  ال�شبائكي،  والفولذ  الطري،  بالفولذ  املتعلقة  التطبيقات 
املعادن غري احلديدية، مثل: الأملنيوم، والنحا�س، والنيكل و�شبائكها، وميكن ا�شتخدام الّلحام 
بالقو�س الكهربائي املعدين يف حلم ال�شاج الرقيق الذي يبلغ �شمكه )0.5( مم يف احلّد الأدنى، 
اأ�شالك حلام  اأّما احلّد الأعلى فهو غري حمّدد، وبناء على ما تقدم فاإّن ذلك يتطلب ا�شتخدام 
مماثلة يف الرتكيب الكيميائي للمعدن املراد حلمه. وتركب اأ�شالك اللحام يف مقب�س الّلحام، 
ملفوفة على بكرات خا�شة  ترتاوح بني )0.5-3.2( مم، وتكون  باأقطار خمتلفة  وتتوافر 
الأقطار من  الّلحام ذات  اأ�شالك  يرتاوح قطرها بني )100( مم و )300( مم. وت�شتخدم 
)0.5-0.9( مم يف حلم املعادن القليلة ال�شمك لغاية �شمك )3.2( مم، وكذلك يف اللحام 
القطر  ذات  الّلحام  اأ�شالك  وت�شتخدم  الن�شهار.  بركة  يف  التحكم  ل�شهولة  الأر�شي؛  غري 
اأّما اأ�شالك  من )1.1-1.6( مم يف حلم املعادن ذات ال�شمك املتو�شط )6.4-6.9( مم، 
الّلحام التي تزيد اأقطارها على )1.6( مم فت�شتخدم يف حلم املعادن ذات ال�شمك العايل من 
)12( مم فاأكرث، ويكون وزن لفة �شلك الّلحام الواحدة من )10-15( كغم. ويف امل�شاريع 
ال�شخمة تكون هذه الأ�شالك على �شكل حاويات دائرية تزن )200(كغم للحاوية، وتطلى 
اأ�شالك حلام الفولذ الطري و�شبائك الفولذ املنخف�س ال�شبائكيه بطبقة رقيقة من النحا�س؛ 
حلمايتها من التاأك�شد )ال�شداأ(، وحت�شني مو�شليتها الكهربائية. ويجب تخزين اأ�شالك الّلحام 
الأو�شاخ؛  اأو  والرطوبة  وال�شحوم  بالزيوت  التلوث  اأماكن جافة ونظيفة وحمايتها من  يف 
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 American( لأّنه يوؤدي اإلى تلويث خط الّلحام الناجت. وقد �شَنّفت جمعية الّلحام الأمريكية
Welding Society )AWS اأ�شالك الّلحام امل�شتخدمة يف عمليات الّلحام بالقو�س الكهربائي 

املعدين، ومّيزتها باأرقام وحروف ذات دللت فنية تتعلق باأ�شالك الّلحام على النحو الآتي:

 اأ  - الفولذ الكربوين:

ب- الفولذ املقاوم لل�سداأ:

جـ- الأملنيوم:

د - النحا�ص:

)electrod(  اإلكرتود

E R          4043     

)rod(  شلك حلام اإ�شافة�
رقم �شبيكة الأملنيوم

)electrod(  اإلكرتود

E R      CuMnNiAl     

)rod(  شلك حلام اإ�شافة�
الرتكيب الكيميائي

)electrod(  اإلكرتود

E R    70 S   -  (X)

)rod(  شلك حلام اإ�شافة�

)solid rod( شلك حلام م�شمت�
الرتكيبة الكيميائية ل�شلك الّلحام

)min tensite strength( جهد ال�شّد

)electrod( اإلكرتود

E R XX     3081     

)rod( شلك حلام اإ�شافة�
رقم الفولذ املقاوم لل�شداأ
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9   �رشوط اإجراء عمليات الّلحام
قبل املبا�رشة يف اأجراء اأعمال الّلحام يجب التحقق من االأمور االآتية:

 اأ  - �شالمة خراطيم الغاز واملاء والكوابل الكهربائية، والتاأكد من تثبيت الو�شالت جميعها.
ب- التاأكد من قيا�س قطر �شلك الّلحام وقطر اأنبوبة التما�س، بحيث تكون منا�شبة لقطر �شلك 

الّلحام.
جـ- التاأكد من تركيب �شلك الّلحام بطريقة �شحيحة.

 د - فتح �شمام اأ�شطوانة الغاز احلاجب.
هـ - �شبط معدل تدّفق الغاز احلاجب.
 و - �شبط معدل تغذية �شلك الّلحام.

 ز - �شبط بروز �شلك الّلحام.
ح - �شبط الفولطية.

ط - جتهيز و�سلة الّلحام.

10   العيوب املحتملة عند اإجراء اأعمال الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين
عند اإجراء اأعمال الّلحام بالقو�س املعدين قد حتدث بع�س العيوب، ويبني اجلدول )4-1( 

عيوب الّلحام وم�شبباتها وطرق تالفيها.
اجلدول )1-4(: عيوب الّلحام وم�شبباتها وطرق تالفيها.

العالجال�سببالعيب

)Proosity( امل�شامية

م�ساميّة كثيفة
- الغاز احلاجب غري كاٍف.

- وجود تيار هوائي.
- امتداد طويل ل�شلك الّلحام.

م�سامية مبعرثة

بالزيوت  العمل  قطعة  تلوث   -
وال�شحوم.

م�ساميّة كثيفة
- تفّقد دورة الغاز.

- و�شع حاجز واٍق.
- تخفي�س بروز �شلك الّلحام.

- تنظيف القطعة قبل البدء بالعمل.
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)Lack of penetration( قلة التغلغل

التغلغل غري كامل
- فتحة غري كافية.

- �رشعة الّلحام عالية.

نفاذية زائدة
- فتحة كبرية.

- زاوية ميل خاطئة.

- �شبط الفراغ بني قطع العمل.
- زيادة �شدة تيار الّلحام.
- تخفي�س �رشعة الّلحام.

- تعديل زاوية ميل �شلك الّلحام.

- �شبط الفراع بني قطع العمل.
- تعديل زاوية ميل �شلك الّلحام.

)Lack of fusion( قلة الن�شهار

- قو�س كهربائي ق�شري.
- �شدة تيار الّلحام منخف�شة.

- �رشعة الّلحام بطيئة.

- �شبط طول القو�س الكهربائي.
- زيادة �شدة تيار الّلحام.

- زيادة �رشعة الّلحام.

)Undercut( تـحفر

- �رشعة الّلحام عالية.
ا. - �شدة تيار الّلحام عالية جدًّ

- تخفي�س �رشعة الّلحام.
- خف�س �شدة تيار الّلحام.

)Spatter( الطرط�شة

- احلث الكهربائي �شعيف.
- ق�رش القو�س الكهربائي.

ا. - فولطية منخف�شة جدًّ

- تلوث ال�شطح بال�شداأ.

- �شبط احلث الكهربائي.
- �شبط طول القو�س الكهربائي.

- �شبط الفولطية.
- تنظيف ال�شطح من امللوثات.

)Centre line crack( الت�شّقق

- فولطية منخف�شة.
- تيار حلام عاٍل.

- وجــود معــدن الكربيــت بن�شبة 
عالية.

- �شوء اختيار �شلك الّلحام.

- �شبط الفولطية.
- خف�س �شدة تيار الّلحام.
- اختيار املعدن املنا�شب.

- اختيار �شلك الّلحام املنا�شب.
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القو�ص الكهربائي املعدين الآيل   11
املعدين الآيل )Automatic Gas Metal Arc Welding( هو  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام 
اإلكرتود  بني  يحدث  بقو�س  املعدن  ي�شهر  اإذ  الكهربائي،  بالقو�س  الّلحام  عمليات  اأحد 
الّلحام امل�شتهلك وقطعة العمل بوجود غاز حاجب حلو�س الن�شهار، وقد بداأت التجارب 
بتطوير هذا النوع يف عام )1990م( للح�سول على اأعلى �رشعة حلام، ومعدل تر�ّسب عاٍل 

ملعادن الّلحام. ويق�شم الّلحام الآيل اإلى نوعني، هما:

اأ   -  الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين الآيل با�ستخدام وحدة تغذية مفردة
)Single Wire Automatic Gas Metal Arc Welding(
ُيجرى ذلك بت�شغيل اآلتي حلام ووحدة تغذية حتتوي لفة �شلك واحدة، كما يف ال�شكل 

.)31-1(
وعند ا�ستخدام الّلحام االآيل فاإّن معدل �رشعة الّلحام يكون �سعفي ال�رشعة يف الّلحام 
التقليدي، ويكون معدل ا�شتهالك اأ�شالك الّلحام )20( كغ/ ال�شاعة، وميكن احل�شول 
متعددة  واأطوال  اأ�شكال  وا�شتخدام  نف�شه،  الّلحام  خط  ومظهر  نف�شه،  التغلغل  على 

للقو�س الكهربائي.

ال�شكل )1-31(: حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين الآيل ذات وحدة تغذية مفردة.

)4(

 )3( )2(

)1(
)5(

)6(

)7(  )8(
)1( حمطة الغاز.

)2( م�شدر الطاقة املزدوج.
)3( مفاتيح الت�شغيل.

)4( كوابل تزويد الطاقة 
والتحكم.

)5( وحدة الربجمة والتحكم.
)6( فرد حلام تكاملي.

)7( وحدة التحكم بحركة 
�شلك اللحام.

)8( وحدة تغذية �شلك 
اللحام.
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ال�شكل )1-32(: الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين الآيل با�شتخدام وحدة تغذية مزدوجة.

ب- الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين الآيل با�ستخدام وحدة تغذية مزدوجة
)TANDEM AND TWIN WIRE WELDING(: ُيجــرى ذلــك بت�شغيــل اآلتي حلام 
وا�شتخدام وحدتي تغذية ولفتي �شلك حلام، كما يف ال�شكل )1-32(. وعند ا�شتخدام 
الّلحــام االآيل فاإّن معدل �رشعة الّلحام يكون اأكرب مــن االأ�سلوب االأول ب�سبب ا�ستخدام 
لفتني مــن ال�شلك، اإذ يت�شارك ال�شلكان يف امل�شــدر الكهربائي نف�شه، ويف فرد الّلحام 
ا، كما يف ال�شكل )1-33(، ويف القو�س الكهربائي وحو�س الن�شهار، وي�شتخدم  اأي�شً
م�شــدران للطاقــة، هما: اآلتــا الّلحام اللتان تعمــالن على نحٍو منف�شــل، بح�شب مدة 
الت�سغيــل يف برنامج الت�سغيل، وميكن اأن ت�سل �رشعــة الّلحام اإلى )6(م/ دقيقة، ويكون 
معدل ا�شتهــالك اأ�شالك الّلحام )40( كغم/ ال�شاعة. وتعّد هــذه الطريقة �شعبة ب�شبب 
�شعوبة �شبط فولطية الّلحام و�شدة تيار الّلحام؛ لأّنها جُترى لكل �شلك ب�شورة منف�شلة 
عن االآخر، وهناك خماوف من قرب القو�سني الكهربائيني اأحِدهما من االآخر؛ الأّن ذلك 
يــوؤدي اإلى اأن يطفئ اأحدهما الآخــر ب�شبب املجال املغناطي�شي، غري اأنه ميكن ا�شتخدام 
التيــار املتناوب مــن اأجل اإجراء عملية الّلحــام بحيث ُي�شّغل قو�ــس واحد من القو�شني 

بالتناوب.

ábÉW Qó°üe ábÉW Qó°üe

∂∏°S áØd ∂∏°S áØd

π«°UƒàdG ágƒa 
ádhõ©ŸG

¢SÉªàdG áHƒÑfCG¢SÉªàdG áHƒÑfCG
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ال�شكل )1-33(: م�شاركة ال�شلكني يف فرد الّلحام نف�شه.

اجمع معلومات عن جمالت ا�شتخدام الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين الآيل، وقارن بينه 
وبني الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين اليدوي، واكتب تقريًرا عن ذلك.

ق�سيّة للبحث

الّلحام  اأثناء  يف  امل�شتخدمة  ال�شخ�شية  ال�شالمة  معّدات  بني  الفروق  يت�شّمن  جدوًل  ار�شم 
بالقو�س الكهربائي املعدين والّلحام بالقو�س الكهربائي اليدوي والّلحام الغازي.

ن�ضاط



اأ�سئلة الوحدة
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1 - �شع اإ�شارة )( اأمام العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة )X( اأمام العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
ي�ستخدم التيار املرتدد والتيار املبا�رش يف الّلحام بالقو�س املعدين. 

ال تراَعى القطبية عند ا�ستخدام التيار املبا�رش.
يجب ت�شغيل غاز احلجب وماء التربيد قبل اإ�شعال القو�س.

ي�شتخدم غاز الأك�شجني وثاين اأك�شيد الكربون، اأو مزيج منهما حلجب قو�س الّلحام 
يف عمليات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

غاز ثاين اأك�شيد الكربون اأكرث ا�شتخداًما يف عمليات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
ت�ستخدم القطبية املبا�رشة )تيار مبا�رش وقطب الّلحام �سالب( DCEN يف حلم �شفائح 

الفولذ ال�شميكة والفولذ املقاوم لل�شداأ.
يعمل النا�رش على توزيع غاز احلجب بالت�ساوي حول القو�س الكهربائي.

يجرى الّلحام بقو�س التنج�شتون على نحٍو يدوي فقط.

2 - �شّم اأجزاء وحدة الّلحام امل�شار اإليها يف الر�شم.
........................................  )1(
........................................  )2(
........................................  )3(
........................................  )4(
........................................  )5(
........................................  )6(
........................................  )7(

اأ  -   
- ب
- جـ
- د 

- هـ
- و 

- ز 
- ح 
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3 - اذكر خم�ًشا من اأهم مزايا الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
4 - اذكر اأنواع فرود الّلحام امل�شتخدمة يف الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين بح�شب نظام التغذية.

5 - عّلل ما ياأتي:
جتّمع ال�رشر يف فوهة التما�س املعزولة.

ا�شتمرار تدفق الغاز احلاجب مّدة بعد اإنهاء عملية الّلحام، وتوقف القو�س الكهربائي.

ا�شتخدام درجة تعتيم اأعلى من درجات التعتيم امل�شتخدمة يف حلام القو�س الكهربائي العادي.
ل ا�ستخدام اآلة حلام ذات تيار مبا�رش. يف�سّ

6 - ما طرق انتقال معدن الّلحام من فرد الّلحام اإلى قطعة العمل؟
7 - اذكر اأنواع مقاب�س فرد الّلحام من حيث طريقة التربيد، وبنّي مقدار التيار امل�شتخدم لكلٍّ منها.

8- ما وظيفة كلٍّ مّما ياأتي:
مقب�س الّلحام.

وحدة تغذية �شلك الّلحام.
امل�شدر الكهربائي.

لّفة �شلك الّلحام.
اأنبوبة التما�س.

9 - اذكر اأهّم الحتياطات التي يجب مراعاتها عند حلم املعادن بالقو�س الكهربائي املعدين.
10- ما العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار �شلك الّلحام؟

اأ  -   
- ب
- جـ
- د 
- هـ

اأ  -   
- ب
- جـ
- د 
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التمارين العملّية
للوحدة األولى
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بعد اأن تعّرفت املفاهيم الأ�شا�شية لّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين، و�شوابط هذه العملية، 
واملوؤثرات التي توؤدي اإلى حلام جيد لأنواع املعادن جميعها، �شتنفذ يف هذا اجلزء بع�س التطبيقات 

ة بالّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين. العملية اخلا�شّ

ويتوقّع منك بعد اإجناز هذه التمارين اأن: 
جتهز حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين بطريقة �شحيحة.

تركب مقب�س الّلحام بطريقة �شحيحة.
جتهز وحدة تغذية �شلك الّلحام.

ت�شبط �شغط الغاز امل�شتخدم وتدفقه حلجب بركة املعدن املن�شهر.
ت�سبط اآلة الّلحام )�سدة تيار الّلحام، و�رشعة التغذية، والفولطية(.

ت�شبط عملية بدء القو�س الكهربائي بطريقة �شحيحة واآمنة.
ت�شعل قو�س الّلحام.

تلحم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من الفولذ الطري مبعدات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
تلحم خطوًطا تراكبية على قطعة من الفولذ الطري مبعدات الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

تلحم و�شلة تناكبية م�شتقيمة من الفولذ الطري.

تلحم و�شلة تناكبية م�شطوفة من الفولذ الطري.
تلحم و�شلة تراكبية م�شتقيمة من الفولذ الطري.

تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفولذ الطري بخط تغذية واحد.
تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفوالذ الطري بثالثة خطوط تغذية.

ترتدي مالب�س الوقاية ال�شخ�شية.
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تركيب اأ�سطوانة الغاز و�سبط �سغط الغاز وتدفقه
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  تربط اأ�شطوانة الغاز مبنظم ال�شغط.

-  تفح�س �شالحية م�شخن الغاز.

-  تربط خرطوم الغاز باآلة الّلحام.
-  ت�شبط �شغط الغاز وت�شبط تدفقه.

-  تفح�س الو�شالت جميعها، وتتاأكد من �شالحيتها.

1-1

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
-  رغوة ال�شابون.

-  اإ�شفنجة.
-  اأ�شطوانة الغاز احلاجب.   -  منظم ال�شغط.

-  خرطوم الغاز.                  -  اآلة الّلحام.
-  مفتاح �شق اأو مفتاح فرن�شي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

يف  كما  املنا�شب،  مكانها  يف  الغاز  اأ�شطوانة  �شع 
ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

55
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

ثّبت اأ�شطوانة الغاز با�شتخدام جنزير التثبيت، 
كما يف ال�شكل )2(.

افتح غطاء ال�شمام بلطف، كما يف ال�شكل 
.)3(

افتح �شمام الأ�شطوانة ربع دورة، ثم اأغلقة؛ 
للتخل�س من الأو�شاخ والزيوت اإن وجدت، 

كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

رّكب منظم الغاز باليد، كما يف ال�شكل )5(.

�ُشدَّ املنظم جيًدا با�شتخدام مفتاح �شٍدّ منا�شب، 
كما يف ال�شكل )6(.

رّكب خرطوم الغاز يف املخرج املخ�ش�س له يف 
املنظم، ثم �ُشدَّ املربط جيًدا با�شتخدام مفك �شّد 

منا�شب، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(



5858

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

9

10

11

رّكب خرطوم الغاز يف املدخل املخ�ش�س 
جيًدا  املربط  ا�شُدد  ثم  الّلحام،  اآلة  يف  له 
يف  كما  منا�شب،  �شدٍّ  مفتاح  با�شـتخدام 

ال�شكل )8(.

يف  كما  �شفر،  املنظم  قراءة  اأّن  من  تاأّكد 
ال�شكل )9(.

برغي  طريق  عن  املطلوب  ال�شغط  ا�شبط 
ال�شبط، كما يف ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(



5959

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

تاأّكــد من اأّن معدل تدفــق الغاز بني )20-10( 12
لــرًتا/ الدقيقــة ح�شــب و�شلة الّلحــام، كما يف 
ال�شــكل )11(، وا�شبــط تدفــق الغــاز ح�شب 

تعليمات ال�رشكة.

ال�شكل )11(

متارين ممار�سة

-  فّك اأ�شطوانة الغاز عن اآلة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين بطريقة �شحيحة.



60

تركيب وحدة تغذية اأ�سالك الّلحام وجتهيزها و�سبطها

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  ت�شع وحدة تغذية اأ�شالك الّلحام وبكرة ال�شلك يف املكان املخ�ش�س لهما.
-  تثّبت بكرة ال�شلك يف مكانها جيًدا.

-  تدّكك طرف ال�شلك بني بكرات التغذية.
-  ت�شبط �شغط بكرة التغذية على ال�شلك.

-  تدّكك ال�شلك يف املجرى املخ�ش�س له يف كبل الّلحام بحيث يظهر من فوهة الفالة.
-  تتفقد تغذية �شلك الّلحام، وتدفق الغاز ومنافذه، واأنبوبة التما�س.

2-1

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
- ورق �شنفرة.

- �رشيط ال�سق )تب( عازل كهربائي.
- لفة �شلك حلام قطره )1( مم.

- براغي، و�شواميل، حلقة )روندية(.

- م�شدر كهربائي.
- مربد، طقم مفاتيح �شق رجن، زرديّة قطع، مفكات، 

جهاز فولتميرت.
- وحدة تغذية �شلك الّلحام.

- كبل حلام وملحقاته.           - مالب�س ال�شالمة.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                   الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
�شع وحدة التغذية على طاولة عمل نظيفة 

ومنا�شبة للعمل.
كتَيّب  من  ال�سانعة  ال�رشكة  تعليمات  اقراأ 
وحدة  تركيب  طريقة  ملعرفة  التعليمات 

التغذية وجتميعها وجتهيزها بلفة ال�شلك.
افتح غطاء وحدة التغذية لرتكيب لفة �شلك 

ال�شكل )1(الّلحام، كما يف ال�شكل )1(.

60



6161

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

حّدد املكان املخ�ش�س لرتكيب لفة �شلك الّلحام، 
كما يف ال�شكل )2(.

يف  لها  املخ�ش�س  املكان  يف  ال�شلك  لفة  �شع 
وحدة التغذية، كما يف ال�شكل )3(.

و�شع  املخ�ش�س،  املكان  يف  ال�شلك  لفة  ثّبت 
يف  كما  الدوران،  حمور  على  امل�شاعدة  اجللبة 

ال�شكل )4(.

ال�شكل  يف  كما  التغذية،  �شلك  بكرات  جّهز 
.)5(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(



626262

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

9

10

11

12

حّرر برغي ال�شغط، كما يف ال�شكل )6(.

وارفع  الأفقي،  الو�شع  يف  ال�شغط  برغي  �شع 
عجلة ال�شغط على �شلك الّلحام، كما يف ال�شكل 

.)7(

حّدد بداية �شلك الّلحام على بكرة الّلحام، كما 
يف ال�شكل )8(.

اقطع راأ�س �شلك الّلحام املثني با�شتخدام قطاعة 
الأ�شالك، كما يف ال�شكل )9(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(



6363

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

13

14

15

16

يف  التغذية  وحدة  داخل  الّلحام  �شلك  دّكك 
ال�شكل  يف  كما  لذلك،  املخ�ش�شة  القنوات 

.)10(

اإلى  الّلحام  �شلك  على  ال�شغط  برغي  اأرجع 
يف  كما  باليد،  جيًدا  ه  و�شدَّ العمودي،  الو�شع 

ال�شكل )11(.

�س له من مقدمة  اأخرج ال�شلك من املكان املخ�شّ
اآلة الّلحام،كما يف ال�شكل )12(.

اأدخل �شلك الّلحام يف قناة كبل الّلحام، كما يف 
ال�شكل )13(.

ال�شكل )13(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(



646464

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

17

18

19

20

ال�شكل  الآلة، كما يف  مع  الّلحام  كبل  اجمع 
.)14(

ُفــّك الفوهة املعزولــة لت�شهيل خــروج �شلك 
الّلحام، كما يف ال�شكل )15(.

ُفّك اأنبوبة التما�س لت�شهيل خروج �شلك الّلحام، 
كما يف ال�شكل )16(.

الّلحام يف املنت�سف،  �سع مفتاح �رشعة �سلك 
كما يف ال�شكل )17(.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(



6565

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

21

22

23

 ،)MIG( و�شعية  على  التبديل  مفتاح  �شع 
كما يف ال�شكل )18(.

الت�شغيل )ON(، كما يف  ا�شغط على مفتاح 
ال�شكل )19(.

ا�شغط على زند فرد الّلحام حتى يخرج �شلك 
الّلحام، كما يف ال�شكل )20(.

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(



666666

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

24

25

26

كما  املعزولة،  والفوهة  التما�س  اأنبوبة  رّكب 
يف ال�شكل )21(.

وا�سغط  الّلحام،  �سلك  خروج  �رشعة  ا�سبط 
على زند فرد الّلحام حتى يخرج، ولحظ قوة 
ال�شكل  يف  كما  اليد،  راحة  با�شتخدام  دفعه 

.)22(

ا�شبــط برغــي ال�شّد علــى عجلة دفــع �شلك 
الّلحــام، اإّمــا ب�شّده واإّمــا باإرخائــه، كما يف 

ال�شكل )23(.

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(

ال�شكل )23(



67

جتهيز مقب�ص الّلحام بالقو�ص الكهربائي املعدين وجمعه

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتمع مقب�س الّلحام.
-  ت�شبط بروز �شلك الّلحام من فوهة فرد الّلحام.

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

- لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم. -  اآلة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  مقب�س حلام مع جتهيزاته.       -  كبل حلام.

-  اأنبوبة التما�س.                      -  نا�رش الغاز.
-  فوهة التو�شيل املعزولة.        -  طقم �شق رنق.

-  طقم مفكات عادي وم�شلب )+ و –(.
-  خرق تنظيف.                     -  ُعدد يدوية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                             الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

انزع فوهة التو�شيل، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

67
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

بفرد  اخلا�شة  التما�س  اأنبوبة  �شالحية  تفّقد 
الّلحام، كما يف ال�شكل )2(.

تفّقــد �شالحية فوهــة التو�شيــل املعزولة، كما 
يف ال�شــكل )3(، وتاأّكد من اأّنهــا بحالة جيدة، 

و�شاحلة لال�شتعمال.

تفّقد موزع )نا�رش( الغاز، كما يف ال�سكل )4(، 
وتاأّكد من اأّنها بحالة جيدة، و�شاحلة لال�شتعمال.

رّكب موّزع الغاز )النا�رش(، كما يف ال�سكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(



696969

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

7

8

9

10

رّكب اأنبوبة التما�س اجلديدة، كما يف ال�شكل 
.)6(

ا�شغط على زند الفرد حتى يربز �شلك الّلحام، 
كما يف ال�شكل )7(.

رّكب فوهة التو�شيل املعزولة، كما يف ال�شكل 
.)8(

يكون  بحيث  ه  وق�شّ الّلحام،  �شلك  ا�شحب 
بروزه )15( مم، كما يف ال�شكل )9(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

متارين ممار�سة
-  بالتعاون مع زمالئك يف املجموعة جّهز حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين، ورّكب 

عليها الأجزاء جميعها؛ لتنفيذ عمليات الّلحام.



70

اإ�سعال القو�ص الكهربائي املعدين
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.

-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.
-  توّلد القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل 

)زند( فرد الّلحام.
-  توقف القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح اإيقاف 

)زند( فرد الّلحام.
-  تثّبت و�شالت خمتلفة بالتنقيط.

4-1

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

- قطع �شاج اأبعاده )150×200×5( مم.
-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

5

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
كما  القيا�شات،  ح�شب  العمل  قطعة  جّهز 

يف ال�شكل )1(. 
نّظــف حافــات قطعــة العمل مــن الراي�س 

با�شتخدام املربد.
نّظف مكان الّلحام على قطعة العمل، واأزل 

امللوثات اإن وجدت.
�شع قطع العمل على طاولة الّلحام بالو�شع 

ال�شكل )1(الأفقي.

الر�شم التنفيذي

70
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15
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

9

10

اقطــع �شلك الّلحــام النافــذ من فوهــة الفرد 
با�ستخدام القطاعة اخلا�سة بذلك، واْبِق )15( 

مم خارج الفوهة، كما يف ال�شكل )2(.

ا�شبط قيم الفولطية و�شدة التيار على و�شعية 
املتنقلة  التحكم  لوحة  من  التدريج  منت�شف 

اأو الثابتة.

ا�شبط �شغط الغاز احلاجب ح�شب اجلدول 
.)3-1(

قــّرب ال�شلك اخلارج من فوهــة فرد الّلحام 
من قطعــة العمل بحيث يكــون مالم�ًشا له، 

كما يف ال�شكل )3(.

اقب�س على فرد الّلحام باليد اليمنى، وحافظ 
على م�شتوى اندفاع �شلــك الّلحام بحدود 
)15( مم، وثّبت زاوية حركة الّلحام بحيث 
تكــون بــني )75-90(، كمــا يف ال�شكل 

.)4(

ال�شكل )3(

ال�شكل )2(

ال�شكل )4(

0-15°

90°

0-15°
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

10

11

12

وّلد القو�س الكهربائي بال�شغط على زند 
فرد الّلحام على الو�شع )ON(، وتاأّكد من 
ال�شكل  يف  كما  جيداً،  جُترى  العملية  اأّن 

.)5(

يف  كما  لل�شلك،  ثابت  امتداد  على  حافظ 
املبينة  الّلحام  �رشوط  مراعًيا   ،)6( ال�شكل 
�شّدة  �شاعة  مبراقبة  وذلك  الّلحام،  اآلة  على 

التيار، و�شاعة الفولطية.

باإيقاف  وذلك  الكهربائي،  القو�س  اأطفئ 
ال�شغط على زند فرد الّلحام )OFF(، كما 

يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )5(

ال�شكل )7(

0-15°
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

فّك فالة الغاز من فرد الّلحام، ونظّفها، ثم 13
اأعد تركيبها، كما يف ال�شكل )8(.

تـاأّكد
عند اإ�شعال القو�س الكهربائي املعدين تاأّكد من عدم وجود مواد م�شتعلة يف منطقة العمل، اأو 

قريًبا منها.

ال�شكل )8(

متارين ممار�سة
-  بالتعاون مع زمالئك ا�شبط قيم الفولطّية بحيث تكون )19.5( فولط، و�شدة التيار )100( 

اأمبري من لوحة التحكم املتنقلة اأو الثابتة، ثّم نّفذ خطوات التمرين ال�شابق.
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حلم خطوط �ضطحية م�ضتقيمة بالقو�س الكهربائي املعدين يف الو�ضع الأر�ضي
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  تر�شم خطوًطا على قطعة العمل.

-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.
-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.

-   تولّد القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل 
)زند( فرد الّلحام.

-  تلحم خطوًطا م�شتقيمة.
-   توقف القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح اإيقاف 

)زند( فرد الّلحام.
-  تنّظف املنتج وتفح�شه.

5-1

74

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها )200×150×6( 

ملم.
-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.

.)CO2( اآلة الّلحام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3
4
5

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
جّهــز قطعة العمل ح�شــب القيا�شــات، كما يف 
ال�شكل )1( ونّظف احلافات من الراي�س، و�شّوها 

بزاوية قائمة )590( با�شتخدام املربد.
نّظف مكان الّلحام.

اأزل امللوثات عن قطعة العمل اإن وجدت.
�شع قطــع العمل علــى طاولة العمــل بالو�شع 

ال�شكل )1(الأفقي.

الر�شم التنفيذي

200
15

0

10

200

15
0

10
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

7

9

10

11

12

13

14

ا�شتعمل اأ�شالك حلام قطرها )1.0(مم.

ا�شبط �شدة تيار الّلحام على )130( اأمبري.

ا�شبط فرق جهد الّلحام على )21( فولط.

ا�شبط تدفق الغاز احلاجب بحيث يكون بني 
)14-16( لرًتا/ الدقيقة.

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )590( بالن�شبة 
اإلى قطعة العمل، كما يف ال�شكل )2(، ومن 
)10-15(5 مع زاوية حركة الّلحام، كما يف 

ال�شكل )3(.

وّلد القو�س الكهربائي يف نهاية قطعة العمل، 
القو�س  ا�شتقرار  عند  الّلحام  عملية  ابداأ  ثم 

الكهربائي.

احلم خط حلام م�شتقيم.

حافظ علــى القو�س الكهربائــي ق�شرًيا، ويف 
الوقــت نف�شــه احر�س علــى اأن يكون طرف 
�شلــك الّلحــام متمركــًزا علــى قمــة حو�س 

الن�شهار، كما يف ال�شكل )2(.

نّظف خّط الّلحام من ال�شوائب بفر�شاة �شلك، 
كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

200

15
0

90°
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m

m
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

15

16

17

يف  املتبعة  نف�شها  بالطريقة  الثاين  اخلط  احلم 
حلام اخلط الأول، كما يف ال�شكل )5(.

كــّرر العمليــة حلــني النتهــاء مــن التمرين، 
ونّظف خطوط الّلحام بفر�ساة �سلك.

افح�س بالنظر كالًّ من:
- �شــكل خــّط الّلحام من حيــث )ارتفاعه، 

وعر�شه، ومتّوجه، وا�شتقامته(.
- جذر خّط الّلحام.

- بداية خط الّلحام ونهايته.
 - ت�شابك خّط الّلحام.

- عيب الّلحام حتت الق�ّس، وعيب الت�شابك.
- ت�شّوه منطقة الّلحام.
- نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )5(

200

15
0

متارين ممار�سة
-  بالتعاون مع زمالئك نّفذ التمرين ال�شابق متبًعا خطوات العمل نف�شها، بحيث تكون حركة 

الّلحام بعك�س حركة التمرين ال�شابق.



77

حلم خطوط �ضطحية بحركة متوجية بالقو�س الكهربائي املعدين يف الو�ضع الأر�ضي
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  تخطط مواقع خطوط الّلحام على قطعة العمل.

-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.
-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.

-   تولّد القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل 
)زند( فرد الّلحام.

-  تلحم خطوًطا متوجية.
-  تنظف املنتج وتفح�شه.

6-1

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )200×150×6( ملم.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة الّلحام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية )�شاكو�س، فر�شاة �شلك(.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.

املطلوبة،  القيا�شات  ح�شب  العمل  قطعة  جّهز 
كما يف ال�شكل )1( ونّظف احلافات من الراي�س، 

و�شّوها بزاوية قائمة )590( با�شتخدام املربد.

نّظف مكان الّلحام.

اأزل امللوثات عن قطعة العمل اإن وجدت.
ال�شكل )1(

77
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5
6
7

8

9

10

11

12

13

�شع قطع العمل على الطاولة.
ا�شتعمل اأ�شالك حلام قطرها )1.0( مم.

الّلحام على )165-155(  تيار  �شدة  ا�شبط 
اأمبري.

ا�شبط فولطية الّلحام على )19-21( فولط.
لرًتا/  الغاز احلاجب )16-14(  تدفق  ا�شبط 

الدقيقة.
ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )590(، كما 
العمل،  قطعة  اإلى  بالن�شبة   )3( ال�شكل  يف 
وبزاوية ترتاوح بني )10-515( باجتاه حركة 

الّلحام، كما يف ال�شكل )2(.
حركة  با�شتخدام  م�شتقيًما  حلام  خط  احلم 

متّوجية، كما يف ال�شكل )4(.
ويف  ق�شرًيا،  الكهربائي  القو�س  على  حافظ 
�شلك  يكون  اأن  على  احر�س  نف�شه  الوقت 
الن�شهار،  حو�س  قمة  مع  متمركًزا  الّلحام 

كما يف ال�شكل )3(.
مت�شاويًا،  الن�شهار  يكون  اأن  على  احر�س 
اأن  مراعًيا  الوراء  اإلى  املن�شهر  املعدن  وادفع 
يكون ارتفاع خط الّلحام اأقل من )1-0.5( 

مم عن �شطح قطعة العمل.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

10-15°
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

14

15

16

17

العمل  متبًعا خطوات  الثاين  الّلحام  احلم خط 
نف�شها يف اخلّط الأول، كما يف ال�شكل )5(.

ال�شابقة  اخلطوات  متبًعا  الثالث  اخلط  احلم 
نف�شها، كما يف ال�شكل )6(.

كّرر اخلطوات ال�شابقة حتى النتهاء من التمرين، 
كما يف ال�شكل )7(.

افح�س بالنظر الأمور الآتية:
- �شــّكل خــط الّلحــام )ارتفاعــه، وعر�شــه، 

ومتّوجه، وا�شتقامته(.
- و�شــع بداية خــط الّلحــام ونهايتــه )فرق 

ال�شمك(.
- حالة ت�شابك خط الّلحام.

- عيب الّلحام )التحفر(.
- ت�شوه منطقة الّلحام.
- نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

200

15
0

200

15
0

متارين ممار�سة
-  متبًعا خطوات العمل نف�شها، نّفذ متريًنا با�شتخدام حركة حلام من اليمني اإلى الي�شار.



80

حلم خطوط تراكبية م�ضتقيمة بالقو�س الكهربائي املعدين يف الو�ضع الأر�ضي
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.

-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.
-  تلحم خطوًطا تراكبية م�شتقيمة.

7-1

80

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )200×150×6( ملم.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة الّلحام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4
5

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
جّهــز قطعة العمــل بح�شــب القيا�شــات، كما يف 
ال�شكل )1(، ونّظف احلافات من الراي�س با�شتخدام 

املربد.
نّظف مــكان الّلحــام على قطعة العمــل، واأزل 

امللوثات اإن وجدت.
ا�شتعمل اأ�شالك حلام قطرها )1( مم.

ا�شبــط �شدة تيار الّلحام بحيــث تكون )120( 
اأمبري، والفولطية )18-20( فولط، وتدفق غاز 

احلجب مبقدار )14-16(  لرًتا/ الدقيقة.
ال�شكل )1(

200

15
0
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

9

10

11

12
13

�شع قطعة العمل على طاولة العمل بالو�شع الأر�شي.

 )590( قيا�شها  عمل  بزاوية  الّلحام  مقب�س  ثّبت 
 ،)2( ال�شكل  يف  كما  العمل،  قطعة  اإلى  بالن�شبة 
الّلحام،  حركة  اجتاه  مع   )515-510( وبزاوية 

كما يف ال�شكل )3(.

احلم اخلط الأول.

�شلك  فر�شاة  با�شتخدام  الأول  الّلحام  نّظف خط 
وتفّقْده.

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية قيا�شها )545( بالن�شبة 
باجتاه   )515-10( وبزاوية  العمل،  قطعة  اإلى 

حركة الّلحام.

حافظ على القو�س الكهربائي ق�شرًيا، ويف الوقت 
نف�شه احر�س على اأن يكون طرف �شلك الّلحام 

متمركًزا على قمة حو�س الن�شهار.

احلم اخلّط الثاين بجانب اخلّط الأول.
با�شتخدام فر�شاة �شلك،  الثاين  اللحام  نّظف خط 

وتفّقده.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

10-15°
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الرقم                        الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

14

15

جميعها  اخلطوط  حلم  اإنهاء  حلني  العملية  كّرر 
على قطعة العمل، كما يف ال�شكل )4(.

تفّح�س قطعة العمل بالنظر اإلى الأمور الآتية:
اأ  - �شكل خط اللحام )ارتفاعه، وعر�شه( بو�شاطة 
مقيا�ــس اللحــام، والتمــّوج، وا�شتقامة نهاية 

اخلط(.
ب- بداية خط اللحام ونهايته.

جـ- ت�شّوه منطقة اللحام.
 د - نظافة �شطح اللحام.

ال�شكل )4(

خطوط حلام على نحٍو �سحيح



83

حلم و�سلة تناكبية م�ستقيمة بالقو�ص الكهربائي املعدين يف الو�سع الأر�سي
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.

-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.
-  تولّــد القو�س الكهربائــي با�شتخدام مفتاح 

ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.
-  تثّبت و�شلة بالتنقيط.

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها

     )150×50×6( ملم، عدد )2(.
-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.

.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية. 

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
جّهــز قطعتــي العمل ح�شــب القيا�شــات، ونّظف 
احلافات مــن الراي�س با�شتخدام املربد؛ ل�شمان عدم 
حدوث فجوة بني القطعتني، كما يف ال�شكل )1(.

ا�شبــط �شــدة تيــار الّلحــام بحيــث تتــراوح بيــن 
)150-170( اأمبري.

فولط،   )23-20( تكون  بحيث  الفولطية  ا�شبط 
لرًتا/   )16-14( مبقدار  احلاجب  الغاز  وتدفق 

دقيقة.
ال�شكل )1(

83

8-1

-  تلحم و�شلة تناكبية م�شتقيمة.
-  توقف القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.

-  تنظف املنتج وتفح�شه.

50

6 150
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الرقم                  الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

�شع قطع العمل بع�شها بجانب بع�س على 
طاولة العمل، كما يف ال�شكل )2(.

احلم قطعتي العمل بلحام نقطي قوي ودقيق 
من نهايتي قطع العمل، كما يف ال�شكل )3(.

قيا�شها  عمل  بزاوية  الّلحام  مقب�س  ثّبت 
العمل، كما يف  قطعة  اإلى  بالن�شبة   )590(

ال�شكل )4(.

بني  ترتاوح  بزاوية  الّلحام  مقب�س  ثّبت 
)10-515( باجتاه حركة الّلحام، كما يف 

ال�شكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة
9

10

11
12

الي�شار  اإلى  اليمني  من  م�شتقيًما  حلام  خط  احلم 
مراعًيا عدم حدوث حتّفر، كما يف ال�شكل )6(.

حافــظ علــى القو�ــس الكهربائي ق�شــرًيا، ويف 
الوقت نف�شه احر�س على اأن يكون طرف �شلك 

الّلحام متمركًزا مع قمة حو�س الن�شهار.
نّظف خط الّلحام، وتفّقده، كما يف ال�شكل )7(.
تفّح�س بالنظر قطعة العمل من حيث الأمور الآتية:

-  �شكل خط الّلحام من حيث )متّوجه، وا�شتقامة 
نهايته(.

-  و�شع بداية خط الّلحام ونهايته )فرق ال�شمك(.
-  حالة الت�شاق خط الّلحام.

-  عيب تـحّفر خط الّلحام، وعيب ت�شّوه منطقة 
الّلحام.

-  نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

70-80
90°

°
ΩÉë∏dG ájhGR
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مالحظات
يجب حتديد الفجوة بني قطع العمل قبل تنقيطها بالّلحام، بح�شب �شمكها وقطر �شلك 
اللحام امل�شتخدم، فاإذا كانت امل�شافة بني القطعتني قريبة فاإّن ذلك �شيوؤثر يف املظهر العام جلذر 

الّلحام من اخللف، وتوؤدي امل�شافة العري�شة اإلى حدوث اخرتاق بيني.
اإّن ال�شبب يف حلم خط الّلحام الأول هو عمل جذر حلام لإحكام املنطقة امللحومة بقوة، 
مع احلر�س على املظهر اخلارجي ملنطقة الّلحام، ولذلك يجب الوفاء مبتطلبات اجلودة ومراعاة 

اأن يكون جذر الّلحام جيًدا ومطابًقا للموا�شفات.

متارين ممار�سة
-  بالتعاون مع زمالئك، احلم قطعتني، بحيث يكون بينهما فجوة.



86

حلم و�سلة انطباقيه م�ستقيمة بالقو�ص الكهربائي املعدين يف الو�سع الأر�سي

9-1

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
متطّلبات تنفيذ التمرين

86

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
جّهز قطعتي العمل ح�شب القيا�شات املطلوبة، 
ونّظف احلافات با�شتخدام املربد؛ ل�شمان عدم 
ال�شكل  كما يف  القطعتني،  بني  فجوة  حدوث 

.)1(
بني  يرتاوح  مبقدار  الّلحام  تيار  �شدة  ا�شبط 

ال�شكل )1()150-170( اأمبري.

86

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.

-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات اللحام.
با�شتخدام مفتاح  الكهربائي  القو�س  تولّد    -

ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.
-  تثّبت الو�شلة النطباقيه بالتنقيط.

-  تلحم و�شلة انطباقية م�شتقيمة.
-  توقف القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح 

ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.
-  تنظف املنتج وتفح�شه.

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )150×50×6( مم، عدد )2(.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية.  

60

60

6

40
150

6
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

4

5

6

7

8

9

ا�شبط الفولطية بحيث تكون )20-23( فولط، 
وتدفق الغاز احلاجب )14-16( لرًتا/ دقيقة.

رّكــب قطعتــي العمل وثبتهمــا مب�شافــة قدرها 
)40(  مــم، ثــّم نّقــط نهايتيهمــا بلحــام قوّي 

ودقيــق، كمــا يف ال�شــكل )2(.
ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )545( بالن�شبة 
اإلى قطعة العمل، كما يف ال�شكل )3(، وبزاوية 
يف  كما  الّلحام،  حركة  اجتاه  مع   )580-70(

ال�شكل )4(.
يف  كما  م�شتقيًما،  اأو  متموًجا  حلام  خط  احلم 

ال�شكل )4(.
حافظ على عدم ان�شهار احلافة العلوية للقطعة، 
وذلك بت�رشيع عملية التموج مع احلافة العلوية، 

كما يف ال�شكل )5(.
تفّقد بالنظر خط الّلحام من حيث:

)الفرق يف  ونهايته  الّلحام  بداية خط  - و�شع 
ال�شمك(.

- حالة الت�شاق خط الّلحام.
وت�شوه  الت�شابك،  وعيب  الّلحام،  حتفر  عيب   -

منطقة الّلحام.
�شبلونة  با�شتخدام  الّلحام  خط  �شيقان  طول   -

القيا�س.
- نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

60

60

6

40
150

6
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       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
جّهز قطعتي العمل بح�شب القيا�شات، ونّظف 
املربد، كما يف  با�شتخدام  الراي�س  من  احلافات 

ال�شكل )1(.
واأزل  العمل،  قطعة  على  الّلحام  مكان  نّظف 

امللوثات اإن وجدت.
ال�شكل )1(

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتّهز قطعة العمل وفق القيا�س املطلوب.
-  جتّهز فرد الّلحام لإجراء عملية الّلحام.

مفتاح  با�شتخدام  الكهربائي  القو�س  تولد   -
ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.

-  ثّبت و�شلة الّلحام بالتنقيط.
-  تلحم و�شلة على �شكل )T( ذات خط واحد 

بالقو�س املعدين يف الو�شع الأر�شي.
-  تطفئ القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.

-  تنظف خّط الّلحام وتفح�شه.

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )150×50×6( مم، عدد )2(.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية.

الكهربائي  بالقو�ص  واحد  تغذية  بخط   )T( حرف  �سكل  على  و�سلة  حلم 
1-10املعدين يف الو�سع الأر�سي

88

60

6

60

الر�شم التنفيذي
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

4

5

6

7

8

9

10

 )160( تكون  بحيث  الّلحام  تيار  �شدة  ا�شبط 
اأمبري. 

ا�شبط الفولطية بحيث تكون )22( فولط.

 )16-14( مبقدار  احلاجب  الغاز  تدفق  ا�شبط 
لرًتا/ دقيقة.

واحلمها  بع�س،  على  بع�شها  العمل  قطع  رّكب 
التي  املناطق  ومن  النهايتني،  من  التنقيط  بلحام 
ال�شكل  يف  كما  التمدد،  نتيجة  تقو�شها  يحتمل 

.)2(

احر�س على اأن تكون منطقة خط الّلحام م�شتقيمة.

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية )545( بالن�شبة اإلى قطعة 
العمل، كما يف ال�شكل )3(، وبزاوية ترتاوح بني 
)10-515( باجتاه حركة الّلحام، كما يف ال�شكل 

.)4(

ابداأ عملية الّلحام من الي�شار اإلى اليمني.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

10-15°
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

11

12

13

14

15

16

خط  �شيقان  تكون  بحيث  الّلحام  عملية  ابداأ 
الّلحام مت�شاوية، وت�شمح برت�ّشب مت�شاٍو على كلتا 
القطعتني على طول خط الّلحام، كما يف ال�شكل 

.)5(

احر�س على اأن يكون القو�س الكهربائي يف اأعلى  
حو�س الن�شهار.

يف  كما  نهايته،  من  الّلحام  خط  اإمتام  على  اعمل 
ال�شكل )6(.

اللحام  تزيد �رشعة  ا�ستخدم حركة متّوجية بحيث 
عند اجلزء العلوي، وتبّطئ يف اجلزء ال�شفلي، كما 

يف ال�شكل )7(.

نّظف خط اللحام بفر�شاة �شلك.

تفّح�س بالنظر الأمور الآتية:
-  �شكل خط الّلحام من حيث )ارتفاعه، وعر�شه( 
التموج،  وكذلك  الّلحام،  مقيا�س  با�شتخدام 

وا�شتقامة نهاية اخلط(.
-  جذر الّلحام.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

á«≤aC’G ¥É°ùdGájOƒª©dG ¥É°ùdG
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

17

- و�شع بداية خط الّلحام ونهايته )فرق يف ال�شمك(.
- تفح�س عيب حتفر الّلحام، وعيب الت�شابك.

- تفقد ت�شوه منطقة الّلحام.
- تفقد نظافة ال�شطح.

كّرر خطوات العمل من )2-6( للحام خّط اآخر 
من اجلهة املقابلة.

مالحظات 
احر�س على اأن تكون قطعة العمل من اجلهة العلوية خالية من عيوب الّلحام، مثل التحفر، 

واأن تكون �شيقان خط الّلحام مت�شاوية على طول خط الّلحام.
من اأجل احل�شول على و�شلة حلام على �شكل حرف )T( مبوا�شفات جيدة يجب على 

العامل اأن يتقن اأ�شلوب الّلحام يف الو�شع الأر�شي والو�شع الأفقي.
يجب اإجراء فح�س الك�رش )Break Test For Fillet Welding( لقطعة العمل، للتاأكد 
من خلّوها من العيوب الآتية: تغلغل الّلحام، و�شعف الن�شهار، وهما عيبان يحدثان يف اأثناء 

الّلحام يف الو�شع الأفقي.

متارين ممار�سة

-  احلم و�شلة على �شكل حرف )T( من اليمني اإلى الي�شار.



92

حلم و�سلة على �سكل حرف )T( بثالثة خطوط تغذية بالقو�س الكهربائي املعدين 
يف الو�سع الأر�سي

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتّهز قطعتي العمل وفق القيا�س املطلوب.
-  جتّهز فرد اللحام لإجراء عمليات اللحام.

-  تثبت و�شلة بالتنقيط.
-  تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( ذات 
يف  املعدين  بالقو�س  تغذية  خطوط  ثالثة 

الو�شع الأر�شي.
-  تنظف قطعة الّلحام وتفح�شها.

11-1

92

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
ونّظف  القيا�شات،  بح�شب  العمل  قطعتي  جّهز 
يف  كما  املربد،  با�شتخدام  الراي�س  من  احلافات 

ال�شكل )1(.
نّظــف مــكان الّلحام علــى قطعة العمــل، واأزل 

امللوثات اإن وجدت.
بـمقدار )170-150(  الّلحام  تيار  �شدة  ا�شبط 

ال�شكل )1(اأمبري.

الر�شم التنفيذي

60

6

60

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )150×50×6( مم، عدد )2(.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية.
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10

الأخرى،  على  اإحداهما  العمل  قطعتي  رّكب 
وثبتهما بلحام التنقيط من النهايتني ومن املناطق 
يف  كما  التمدد،  نتيجة  تقو�شها  يحتمل  التي 

ال�شكل )2(.

احر�س على اأن تكون منطقة خط الّلحام على 
ا�شتقامة واحدة.

 )545( عمل  بزاوية  الّلحام  مقب�س  ثّبت 
بالن�شبة اإلى قطعة العمل، كما يف ال�شكل )3(، 

وبزاوية )70-580( باجتاه حركة الّلحام.

احلم خّط الّلحام الأول من الي�شار اإلى اليمني.

حافــظ علــى اأن تكــون �شيقان خــط الّلحام 
مت�شاوية، وت�شمح برت�شيــب مت�شاٍو على كلتا 
القطعتــني علــى طول خــط الّلحــام، كما يف 

ال�شكل )4(.

القو�س الكهربائي يف  اأن يكون  احر�س على 
اأعلى حو�س الن�شهار.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

πª©dG ájhGR
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

11

12

13

14

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )555( بالن�شبة 
اإلى قطعة العمل، ونّفذ خّط الّلحام الثاين، اأ�شفل 
خط اللحام الأول، كما يف ال�شكل )5( بزاوية  

ترتاوح بني )70-580( باجتاه حركة الّلحام.

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )535( بالن�شبة 
 )580-70( من  وبزاوية  العمل  قطعة  اإلى 
الثالث  الّلحام  الّلحام، ونّفذ خّط  باجتاه حركة 
من اجلهة العلوية للخط الأول والثاين، كما يف 

ال�شكل )6(.

اللحام  خطوط  �سيقان  تكون  اأن  على  حافظ 
الثالثة مت�شاوية، كما يف ال�شكل )7(.

يف  الكهربائي  القو�س  يكون  اأن  على  احر�س 
اأعلى حو�س الن�شهار.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

πª©dG ájhGR
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

15

16

17

18

يف  كما  النهاية،  حتى  الّلحام  خطوط  اأكمل 
ال�شكل )8(.

احر�س على ا�شتخدام حركة متّوجية منا�شبة، 
كما يف ال�شكل )9(.

نّظف خطوط اللحام بفر�ساة �سلك.

تفّح�س بالنظر كالًّ من الأمور الآتية:
-  �شــكل خــط الّلحــام من حيــث الرتفاع 
الّلحــام،  مقيا�ــس  با�شتخــدام  والعر�ــس 
وكذلك التمــّوج، وجذر الّلحام وا�شتقامة 

نهاية اخلط.
-  بداية خط الّلحام ونهايته )فرق ال�شمك(.
-  حالة الت�شاق خط الّلحام بقطع العمل.

-  عيب الّلحام )التحّفر( الت�شابك.
-  طول �شيقان خط الّلحام.

-  نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
»∏Ø°ùdG Aõ÷G ≈∏Y CÉ£HCG ácô◊G ¿ƒµJ
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متارين ممار�سة

-  احلم و�شلة على �شكل حرف )T( من اجلهة املقابلة مّتبًعا اخلطوات نف�شها، من اليمني اإلى 
الي�شار.
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حلم و�سلة تناكبية م�سطوفة بالقو�ص الكهربائي املعدين يف الو�سع الأر�سي

12-1

96

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                                 )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
جهــز قطعتي العمل ب�شطفها ح�شب القيا�شات، 
ونّظــف احلافات من الراي�س، و�شّوها با�شتخدام 
بــني  فجــوة  حــدوث  عــدم  ل�شمــان  املــربد 

القطعتني،كما يف ال�شكل )1(.
ا�شبــط �شــدة تيــار الّلحام بحيث يــرتاوح بني 

ال�شكل )1()150-170( اأمبري.

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتّهز قطعتي العمل وفق القيا�س املطلوب.

-  تـجّهز فرد الّلحام لإجراء عمليات الّلحام.
-  تولّد القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح 

ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.
-  تثبت و�شلة الّلحام بالتنقيط.

-  تلحم و�شلة تناكبية م�شطوفة.
-  تطفئ القو�س الكهربائي با�شتخدام مفتاح ت�شغيل )زند( فرد الّلحام.

-  تنّظف خط الّلحام وتفح�شه.

-  قطعة حديد من الفولذ الطري قيا�شها
     )150×50×6( مم، عدد )2(.

-  لفة �شلك حلام قطره )1.0( مم.
.)Co2( غاز حجب  -

.)CO2( اآلة حلام  -
-  طقم مالب�س وقاية �شخ�شية.

-  حمطة حلام بالقو�س الكهربائي املعدين.
-  عدد يدوية.
-  كالمبميرت.

الر�شم التنفيذي
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

4

5

6

7

8

9

 )23-20( بني  تكون  بحيث  الفولطية  ا�شبط 
بني  يرتاوح  مبقدار  احلاجب  الغاز  وتدفق  فولط، 

)14-16( لرًتا/ دقيقة.

بلحاٍم قوّي ودقيق  نهايتها  العمل من  نّقط قطع 
وا�شبط الفجوة بينها، كما يف ال�شكل )2(.

ثّبت مقب�س الّلحام بزاوية عمل )590( بالن�شبة 
اإلى قطعة العمل، كما يف ال�شكل )3(. وبزاوية 
يف  كما  الّلحام،  حركة  باتـجاه   )580-75(

ال�شكل )4(.

الي�شار  اإلى  اليمني  من  م�شتقيًما  حلاًما  اخلط  احلم 
مراعًيا عدم حدوث حتّفر، كما يف ال�شكل )5(.

نّظف خّط اللحام بفر�شاة �شلك.

تفّح�س بالنظر كالًّ من الأمور الآتية:
-  �شــكل خــط الّلحام مــن حيــث )الرتفاع، 
والعر�س( با�شتخدام مقيا�س الّلحام، وكذلك 

التمّوج، وا�شتقامة نهاية اخلط(.
-  و�شع بداية خط الّلحام ونهايته )فرق ال�شمك(.

-  حالة الت�شاق خط الّلحام.
-  عيب الّلحام )التحّفر(، وت�شّوه منطقة الّلحام.
-  ارتفاع خط الّلحام بو�شاطة �شبلونة القيا�س.

-  نظافة �شطح الّلحام.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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متارين ممار�سة

-  احلم و�شلة تناكبّية م�شطوفة بالقو�س الكهربائي املعدين بالو�شع الأر�شي، من الي�شار اإلى 
اليمني.
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�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم

اأعّرف مفهوم الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.1

اأ�رشح طرائق انتقال املعدن اإلى قطعة العمل.2

اأعّرف حمطة حلام القو�س الكهربائي املعدين.3

اأذكر ميزات حلام القو�س الكهربائي املعدين.4

اأذكر اأ�شماء الأجزاء الرئي�شة لآلة الّلحام.5

اأ�شف عملية �شبط اآلة الّلحام.6

اأبني طريقة تبديل بكرة �شلك الّلحام.7

اأ�سف طريقة �سبط �رشعة �سلك الّلحام )معدل التغذية(.8

9
الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  يف  امل�شتخدمة  الّلحام  اأ�شالك  اأ�شّنف 

املعدين.
اأحّدد م�شعل اآلة الّلحام واأجزاءه.10

اأعاير تدفق الغاز واأ�شبطه.11

12
اأذكر الحتياطات التي يجب مراعاتها عند اإجراء الّلحام بالقو�س 

الكهربائي املعدين.
اأحّدد العيوب املحتملة يف اأثناء الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين.13

ح مبداأ الّلحام الأوتوماتيكي بالقو�س الكهربائي املعدين.14 اأو�شّ

اأجّهز حمطة الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين بطريقة �شحيحة.15

اأرّكب مقب�س الّلحام بطريقة �شحيحة.16

اأ�ستطيع بعد تنفيذي التمارين جميعها اأن:

التقومي الذاتي
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اأجّهز وحدة تغذية �شلك الّلحام واأركبها.17

ا�شبط �شغط الغاز امل�شتخدم وتدفقه حلجب بركة املعدن املن�شهر.18

اأ�شعل قو�س الّلحام.19

20
مبعدات  الطري  الفولذ  من  قطعة  على  م�شتقيمة  خطوًطا  اأحلم 

الّلحام بالقو�س.

21
اأحلــم خطوًطا تراكبيــة على قطعة مــن الفولذ الطــري مبعدات 

الّلحام بالقو�س.
اأحلم و�شلة تناكبية م�شتقيمة من الفولذ الطري.22

اأحلم و�شلة تناكبية م�شطوفة من الفولذ الطري.23

اأحلم و�شلة تطابقية م�شتقيمة من الفولذ الطري.24

25
اأحلم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفولذ الطري بخط تغذية 

واحد.

26
اأحلــم و�شلــة على �شكل حــرف )T( من الفــولذ الطري بثالثة 

خطوط تغذية.
اأرتدي مالب�س الوقاية ال�شخ�شية.27

اأ�شعل قو�س الّلحام.28

معايري اأخرى مل تذكر وترى اأنّه من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4
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ما ال�سعوبات التي ميكن اأن تواجهك يف اأثناء عملية الّلحام؟
ما املعادن التي ميكن اأن تلحم بو�ساطة قو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز؟
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الّلحام بالقو�س الكهربائي هو الأكرث �شيوًعا بني طرائق الّلحام با�شتخدام الطاقة الكهرومغناطي�شية، اإذ 
تتولد درجات حرارة قد ت�شل اإلى )55000( �شل�شيو�س بني املعدن الأ�شا�س املراد حلمه والإلكرتود 
)ق�شيب اأو �شلك الّلحام(. وهناك طريقتان لّلحام بالقو�س الكهربائي، منها طريقة قو�س الإلكرتود 
امل�شتهلك يف الّلحام، كما در�شت يف امل�شتوى الأول وامل�شتوى الثاين، وهذه الطريقة ت�شمل اأنواًعا 
بالقو�س  والّلحام  واملاج(،  )امليج  املعدين  الكهربائي  بالقو�س  والّلحام  املحمي،  الّلحام  هي  عدة، 

الغاط�س، وغريها.
الّلحام  وتدعى  امل�شتهلك،  الإلكرتود غري  بقو�س  الّلحام  طريقة  �شتتعّرف  الوحدة  هذه  ويف 
 ،)GTAW( وتخت�رش بـ ،)Gas Tungsten Arc Welding( بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز
وهي م�شهورة با�شم التيج )Tungsten Inert Gas )TIG(، اإذ يولّد الإلكرتود القو�س الكهربائي 

ل�شهر معدن الأ�شا�س.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
اأ�شا�شيات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز ومبادئه، ومبداأ الّلحام بقو�س  تتعّرف 

التنج�شتون املحجوب بالغاز.
تتعّرف الأجزاء الرئي�شة ملحطة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

حتّدد الطريقة ال�شحيحة لختيار نوع فوهة الّلحام وقطرها.
تتعّرف الأجزاء الرئي�شة ملقب�س اآلة اللحم بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز وكيفية املحافظة عليها.

متّيز اأقطاب التنج�شتون امل�شتخدمة يف الّلحام، وكيفية حت�شريها للحام.
تبنّي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار �شلك الّلحام.

تتعّرف كيفية �شبط تدفق الغاز يف اأثناء حلم املعدن.
حتّدد اأنواع الغازات اخلاملة امل�شتخدمة يف الّلحام.

تذكر اإيجابيات حلم املعادن بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز و�شلبياته.
تبنّي الطريقة ال�شحيحة ملعايرة التيار، واجلهد الكهربائي )الفولطية(.

حتّدد القطبية وتاأثريها يف تغلغل الّلحام يف املعدن.
حتّدد الطريقة ال�شحيحة لّلحام، وزاوية ميل �شلك الّلحام وزاوية مقب�س الّلحام.

تبنّي الطريقة ال�شحيحة لتح�شري و�شالت الّلحام.
ت�شف الطريقة ال�شحيحة لتثبيت القطع املعدنية على طاولة العمل.
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تتعّرف طرائق اإ�شعال القو�س.
تتعّرف العالقة بني نوع التيار واملعدن امللحوم.

تذكر الحتياطات التي يجب مراعاتها عند حلم املعادن بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.
تعّدد العيوب التي حتدث يف اأثناء حلم املعادن بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

تتعّرف مبداأ اللحم الأوتوماتيكي بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.
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الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز

  1   مفهوم الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز واأ�سا�سياته
الّلحام  عالية ظهر  معادن خمتلفة بجودة  اإلى حلم  احلديثة، واحلاجة  الّلحام  اأ�شاليب  تطّور  مع 
بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز الذي ي�شّمى حلام الأرغون اأو حلام التيج. ويعّد هذا النوع 
من اأهم اأنواع الّلحام بالقو�س الكهربائي ب�شبب فاعليته وكفاءته العاليتني، وبخا�شة للمعادن 

غري احلديدية، مثل الأملنيوم، وال�شفائح الرقيقة.
 اأ  -  مفهوم الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز: هي طريقة من طرق الّلحام الذي ينّفذ 
بالقو�س الكهربائي املتولد بني اإلكرتود من التنغ�شتون وقطعة العمل يف حميط من الغازات 
اخلاملة، وجترى هذه العملية بو�شل قطعتني من املعدن اإحداهما مع الأخرى و�شاًل دائًما، 
وذلك بت�شخينهما بو�شاطة القو�س الكهربائي املتولد بني قطع العمل واإلكرتود التنج�شتون 
غري امل�شتهلك، اإذ توؤدي احلرارة املتولدة عن القو�س اإلى �شهر املعدن الأ�شا�س. وت�شمل 
املنطقة املحمية كالًّ من منطقة الّلحام واإلكرتود التنج�شتون والقو�س الكهربائي واملنطقة 
�شمن  من  الّلحام  �شلك  يدخل  حلام  ب�شلك  التغذية  وعند  ال�شاخنة.  واملنطقة  املن�شهرة 
اأو  ا�شتخدام غاز خامل، مثل: الأرغون  التي يجب حمايتها، وذلك عن طريق  املنظومة 

الهيليوم، اأو خليط منهما.
وتعّد هذه الطريقة من اأهم طرق الّلحام؛ لأّن احل�سول على خطوط حلام خالية من العيوب 
بطرق الّلحام الأخرى؛ يعدُّ �شعًبا؛ ب�شبب تاأثر املعادن بالهواء )الأوك�شجني( املحيط مبكان 
الّلحام، وتاأثر بركة الّلحام كثرًيا بهذه الغازات، ولذلك ا�شتخدمت الغازات اخلاملة التي 
ل تتفاعل كيميائيًّا مع غريها من املواد حتى يف درجات احلرارة العالية، فهي ذات كثافة 

اأعلى من كثافة الهواء )كي ل تتطاير اإلى الأعلى(.
ب - اأ�سا�سيات الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز: ت�شتخدم يف هذه العملية غازات 
الأرجون والهيليوم، اأو خليط منهما، ليكون حاجًزا وواقًيا من الهواء عند حلم معادن 
قد تتاأثر بالهواء، مثل: الفولذ غري القابل لل�شداأ، ومركبات الفولذ الأخرى، والفولذ 
ذي ن�شب الكربون املختلفة، واملواد غري احلديدية الأخرى، مثل: الأملنيوم واملغني�شيوم 

اأولاً
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والنيكل والنحا�س والتيتانيوم، وبذلك نح�شل على معادن ملحومة بجودة ممتازة.
وميكن حلم معظم املعادن بهذه الطريقة، وا�شتخدام الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب 
نوع معدن  اعتماًدا على  املبا�رش  بالتيار  اأو  املتناوب  بالتيار  تعمل  اآالت  بو�ساطة  بالغاز 
املبا�رش يف حلم  بالتيار  بالغاز  التنج�ستون املحجوب  الّلحام بقو�س  االأ�سا�س، وي�ستعمل 
والق�شدير،  والنحا�س،  لل�شداأ  القابل  غري  والفولذ  الكربون،  على  املحتوي  الفولذ 
والتيتانيوم. ولكن ي�شتعمل الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز بالتيار املتناوب 
الّلحام  الأملنيوم و�شبائكه. وتعّد طريقة  اأك�شيد  بطبقة  املغّطى  الأملنيوم  مثل:  للمعادن، 
الّلحام،  لتنظيف طبقة الأك�شيد متهيًدا لإجراء عملية  املتناوب منا�شبة  التيار  با�شتخدام 
اإلكرتود التنج�شتون  اإلكرتودات التنج�شتون مبا فيها  اأنواع كثرية من  وميكن ا�شتخدام 

النقي واإلكرتودات التنج�شتون املحتوية على اأك�شيد الثوريون والزركونيوم.
1 . ميزات الّلحام بقو�س التنج�شتون:

بالأنواع  مقارنة  عدة  مبيزات  بالغاز  املحجوب  التنج�شتون  بقو�س  الّلحام  ميتاز 
الأخرى، اأهمها:

اإمكانية ا�شتخدامه يف عمليات حلام العديد من املعادن و�شبائكها )احلديدية 
وغري احلديدية(.

�شهولة مراقبة عملية الّلحام )�شهولة الروؤية يف اأثناء عملية الّلحام(.
عدم وجود دخان و�سوائب اأو �رشر متطاير من خمرجات عملية الّلحام؛ الأنه ال 
اإلى االختالط  توؤدي  التي  امل�ساحيق  ت�ستخدم  الّلحام، وال  لعملية  نواجت  يوجد 

باملعدن املن�شهر.
يف  الغاز  وفاعلية  الّلحام  بركة  يف  التحكم  اإمكانية  اإلى  نظًرا  املنتج؛  جودة 

حماية منطقة العمل.
قّلة الت�شّوهات والإجهادات؛ ب�شبب اإمكانية تركيز احلرارة يف منطقة �شغرية.

قّلة احلاجة اإلى عمليات التنظيف ب�شبب عدم وجود طبقة من البودرة على �شلك 
الّلحام وانعدام الرذاذ، وذلك ب�شبب عدم انتقال املعدن عن طريق القو�س.

تاأّثر املنطقة امللحومة باحلرارة يكون قلياًل، ويكون املعدن متجان�ًشا من حيث 
الرتكيب.

 اأ  .

ب.
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ار�شم جدوًل يت�شّمن اإيجابيات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز اخلامل )التيج( 
و�شلبياته والّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين )امليج(.

ن�ضاط

اإمكانية حلم ال�شفائح املعدنية ذات ال�شمك القليل يف الأو�شاع جميعها.
الطريقة  ت�شتخدم هذه  الّلحام ودقتها، ولذلك  من  الناتـجة  الو�شالت  متانة 
�شناعة  لل�شداأ، ويف  القابل  غري  والفولذ  والنحا�س  الأملنيوم  لـحم  كثرًيا يف 
الطائرات، وبناء م�شانع الكيماويات والأغذية، واعتمدت يف عدد كبري من 
نظم املوا�شفات واملقايي�س الدولية للحم خط اجلذر لالأنابيب امل�شنوعة من 

الفولذ الطري والفولذ ال�شبائكي.
2 . عيوب الّلحام بقو�س التنج�شتون: كبقية اأنواع الّلحام، هنالك بع�س ال�شلبيات لهذه 

الطريقة، اأبرزها:
عملية الّلحام بالقو�س املحجوب بالغاز اخلامل اأبطاأ من عملية الّلحام بالقو�س 

الكهربائي اليدوي.
تغذية اأقل ب�شلك الّلحام.

بحاجة اإلى تركيز كلٍّ من اليد والعني مًعا على نحٍو �شديد.
الأ�شعة املنبعثة غري الـمرئيـة )الأ�شعة فوق البنف�شجية( اأقوى منها يف عمليات 

الّلحام بالطرق الأخرى.
يتطلب هذا النوع من الّلحام جتهيزات عالية الكلفة، بالإ�شافة اإلى تكلفة الغاز 
ا عند  امل�شتخدم كغاز خامل، فهي عملية مكلفة وغري جمدية جتاريًّا، وخ�شو�شً

اإجراء اأعمال الّلحام للقطع ال�شميكة.
تتاأثر منطقة الّلحام )املنطقة املحمية بغاز احلجب( بقوة الرياح، ولذلك حتتاج 

ا يف مواقع العمل. اإلى حماية، وخ�شو�شً
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2    حمطة الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز
تعّد التجهيزات امل�ستخدمة يف الّلحام العن�رش االأهم للح�سول على نتائج جيدة، ويبنّي ال�سكل 
)2-1( اأهم الأجزاء الرئي�شة ملحطة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز )التيج(، ومنها:

)1(  اآلة الّلحام.                                 )2(  وحدة التربيد.         )3(  م�شعل )مقب�س فرد( الّلحام.
)4(  مربط التاأري�س )الأر�شي(.       )5(  دع�شة التحّكم.       )6(  اأ�شطوانة الغاز وخراطيمه.

)7(  منّظم الغاز.

ال�شكل )2-1(: حمطة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

ومن اأهم املكونات الأ�شا�شية لهذه املحطة:
 اأ   -  اآلة الّلحام )امل�سدر الكهربائي(: ت�شتخدم يف عملية الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب 
بالغاز )التيج( اآلت حلام بالقو�س الكهربائي )Arc welding machines( متتاز بب�شاطة 
الرتكيــب، وتنتــج تياًرا مبا�ــرًشا، اأو تيــاًرا متناوًبا بح�ســب اال�ستخــدام، وحتافظ على 
ا�شتمرارية ا�شتعال القو�س الكهربائي، ويبني ال�شكل )2-2( بع�س اأ�شكال هذه الآلت 

وحجومها.
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ومن اأهم موا�شفات اآلت الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز:
1.  �شهولة توليد القو�س، واملحافظة 

على ا�شتمراره بعد ذلك.
2.  تغرّي �شدة تيار الّلحام يكون على 
القو�س  طول  اأّن  مع  اأقل،  نحٍو 
يف  الدائمة  احلركة  ب�شبب  يتغري 

عمليات الّلحام.
3.   ارتفــاع فولطيــة القو�ــس ب�رشعة؛ 
�شــدة  يف  النخفا�ــس  لتعوي�ــس 
تيــار الّلحام؛ ومنــع انطفاء القو�س 

الكهربائي.
4 . فولطية كامنة يف حالة الالحمل )فولطية الدارة املفتوحة( الذي يحدث بني قطبي 
ا  امل�سدر، وتعد الفولطية �رشورية لتوليد القو�س واالإبقاء عليه، واإذا كانت عالية جدًّ

فاإنه من املمكن حدوث �شدمة كهربائية.
وتوؤثر �شدة التيار امل�شتخدم يف حلام التيج يف ما ياأتي:

1.  مدى تغلغل )نفاذ( خط الّلحام الناجت و�شكله.
2.  توزيع احلرارة الناجتة من قو�س الّلحام.

3.  ا�شتقرار القو�س وقدرته على تنظيف الأكا�شيد ال�شطحية املتكونة على �شطح قطع العمل.
4.  قيا�س )قطر( اإلكرتود التنج�شتون الالزم ا�شتخدامه يف عملية الّلحام.

اآلت  تكون  اأن  يجب  الطريقة  بهذه  عالية  حلام  موا�شفات  على  احل�شول  اأجل  ومن 
الّلحام امل�شغلة يدويًّا ذات موا�شفات معتدلة، و�شدة تيار ثابت، ولكن تتطلب الآلت 
ثبات  ب�شبب  ثابتة، وذلك  فولطية  بالقو�س موا�شفات ذات  للحام  الأوتوماتيكية  �شبه 

طول القو�س الكهربائي.
الّلحام  اأعمال  يف  عاٍل  تيار  و�شدة  املنخف�شة  الفولطية  ذات  الّلحام  اآلت  وت�شتعمل 

ل تزويدها مبلحقات لإمتام عمليات الّلحام، مثل: بالتيج، ويف�شّ

ال�شكل )2-2(: اأ�شكال اآلت الّلحام بقو�س 
التنج�شتون وحجومها.
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.)on/off ( 1 . دع�شة حتكم با�شتخدام القدم للت�شغيل والإطفاء
2 . اآلية حتكم يف �شدة القو�س.
3 . اآلية حتكم يف بدء القو�س.

4 . اآلية تعبئة النهايات.
5 . �شمام حتكم يف تدفق الغاز.
6 . �شمام حتكم يف تدفق املاء.

وتق�شم اإلى نوعني، هما:
1 . اآلة الّلحام ذات التيار املبا�رش )Direct current( )DC(: التيار املبا�رش هو تدفق ثابت 
لالإلكرتونات من منطقة ذات جهد عاٍل اإلى اأخرى ذات جهد منخف�س، وتتدفق 

ال�سحنة الكهربائية يف االجتاه نف�سه. وهناك نوعان من القطبية للتيار املبا�رش، هما:
اأ  .  القطبية امل�شتقيمة )Direct current straight polarity(: يرمز اإليها بالرمز 
ثلث  عليه  ترتكز  الذي  ال�شالب  القطب  على  الإلكرتود  ويكون   ،)DCSP(
ثلثا  عليه  ترتكز  الذي  املوجب  القطب  على  العمل  وقطعة  املتولدة،  احلرارة 

احلرارة املتولدة، كما يف ال�شكل )3-2(.

ال�شكل )2-3(: دارة القطبية امل�شتقيمة.

+

+

-

-

قطعة العمل

الإلكرتود

اآلة حلام
تّيار م�شتمر
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وب�شبب متركــز ثلثي احلرارة على قطعة 
العمــل، فــاإّن خط الّلحــام الناجت يكون 
عر�شــه قليــاًل وذا تغلغــل جيــد، كما 
يف ال�شــكل )2-4(، ولأّن الـحــرارة 
املتمركزة علــى الإلكرتود قليلــة، فاإّنه 
ميكن ا�شتخدام اإلكرتودات ذات اأقطار 
�شغرية. وت�شتخدم هذه القطبية يف حلم 

احلديد والفولذ غري القابل لل�شداأ والنحا�س عندما يكون خمتلف ال�شمك.
ب. القطبية املعكو�شة )Direct current reversed polarity(: يرمز اإليها بالرمز 
)DCRP(، اإذ يت�شل الإلكرتود بالقطب املوجب الذي ترتكز عليه ثلثا احلرارة 
املتولدة، وتت�شل قطعة العمل بالقطب ال�شالب الذي ترتكز عليه ثلث احلراراة 

املتولدة، كما يف ال�شكل )5-2(.

ال�شكل )2-4(: خط الّلحام الناجت.

ال�شكل )2-6(: خط الّلحام الناجت.

وب�شبــب متركــز ثلثــي احلــرارة على 
الإلكــرتود، فــاإّن خط الّلحــام الناجت 
ــا، وذا تغلغل قليل، كما  يكون عري�شً

يف ال�شكل )6-2(.
ا�شتخدام  الـحالة  هذه  يف  ويجب 
اإلكرتودات ذات اأقطار كبرية لكي 

ال�شكل )2-5(: دارة القطبية املعكو�شة.

+
+

-
-

قطعة العمل

الإلكرتود

اآلة حلام
تّيار م�شتمر
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ويف هذه احلالة تتوزع احلرارة على الإلكرتود وقطعة العمل بالت�شاوي، وبذلك يكون 
خط الّلحام الناجت متو�شط العر�س والتغلغل، كما يف ال�شكل )8-2(.

املــرتدد  التيــار  اجتــاه  تغــرّي  ويالحــظ 
)100( مــرة يف الثانيــة الواحــدة عند 
طبقة الأك�شيد القا�شية التي تغطي �شطح 
قطعــة العمــل، ولو بقيت هــذه الطبقة 
فاإّنها تعــّوق انتقــال الإلكرتونات بني 

الإلكرتود وقطعة العمل.
ال�شكل )2-8(: خط الّلحام الناجت.

ال�شكل )2-7(: تو�شيل الإلكرتود وقطعة العمل.

+

قطعة العمل

قطعة العمل

الإلكرتود

وؤينالإلكرتودات
ز امل

الغا
الإلكرتود

اآلة حلام
تّيار مرتّدد

-
-
-

+
+

+

تتحمل احلرارة املتمركزة عليها. وت�شتخدم هذه القطبية يف حلم احلديد، والفولذ 
عندما  واملغني�شيوم  والأملنيوم،  القليل،  ال�شمك  ذي  والنحا�س  لل�شداأ،  القابل  غري 

يكون �شمكها كبرًيا.
املتناوب هو  التيار   :)Alternating current( )AC( املتناوب بالتيار  الّلحام  اآلة   . 2
اأو  واإياًبا )50(  اجتاهه على نحٍو دوري، ويتذبذب ذهاًبا  يعك�س  تيار كهربائي 
)60( مرة يف الثانية بح�شب النظام الكهربائي امل�شتخدم. وتتوزع احلرارة املتولدة 
ال�شكل )2-7( ر�شًما تو�شيحيًّا  العمل. ويبني  بالت�شاوي بني الإلكرتود وقطعة 

لطريقة تو�شيل الإلكرتود وقطعة العمل.
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ت�شبح  التيار  قيمة  اأّن  ويالحظ 
�شفًرا عندما يغري التيار اتـجاهه، 
كما يف ال�شكل )2-9(، ونتيجة 
لرتفاع درجة حرارة الإلكرتود 
فاإّن  التنغ�شتون،  من  الـم�شنوع 
اإلكرتونـات  يـقذف  الإلكـرتود 
اأكرث مّما تقذفه قطعة العمل ب�شبب 
ن�شبيًّا، وهذا  املنخف�شة  حرارتها 
عاٍل  تيار  تدفق  ب�شبب  يحدث 
يف حالة ن�شف الدورة امل�شتقيمة 

القطبية.

املتناوب  التيار  ذات  الّلحام  اآلت  اإلى  ي�شاف  الّلحام  قو�س  ا�شتقرار  على  وللح�شول 
وحدة تردد عاٍل للقيام بالوظائف الرئي�شة الآتية:

م�شاعفة تردد التيار الناجت من املحول، مّما يقلل من مّدة توقفه عند النتقال من املوجب 
مما  املرات؛  اآلف  من  بدًل  الثانية  مرة يف  التيار )100(  توقف  في�شبح  ال�شالب،  اإلى 

يجعل انتقال التيار اأكرث انتظاًما، كما يف ال�شكل )10-2(.

ال�شكل )2-9(: تغري قيمة التيار املتناوب.

ال�شكل )2-10(: وحدة الرتدد العايل.

QÉ«àdG
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+

-
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ب- فرد الّلحام: يبني ال�شكل )2-11( اأ�شكاًل خمتلفة من فرد الّلحام.
يعّد فرد الّلحام اأحد اأهم اأجزاء وحدة الّلحام، وهو اأداة لالإم�شاك بالإلكرتود والتحكم 

يف اإي�شال كّل من تيار الّلحام والغاز احلاجب اإلى منطقة الّلحام.
د فرد الّلحام اليدوي الت�شغيل مبقب�س يدوي، ي�شتخدم لالإم�شاك بالفرد والتحّكم  ويزوَّ
يف حركته، اأّما الفرد االأوتوماتيكي فيكون من دون مقب�س، اإذ يثبت مبا�رشة باأداة خا�سة 
على اجلزء املتحرك، ويوّجه بح�شب الجتاه املطلوب للحام. ويرتبط به يف العادة خّطان: 

ويعمل هذا النتظام على تنظيف طبقة الأك�شدة املوجودة على قطعة العمل؛ وبخا�شة 
معدن الأملنيوم.

�شطوح  يغطي  ياأتي:  مبا   )CLEANING ACTION( التنظيف  عملية  تو�شيح  وميكن 
الأملنيوم طبقة رقيقة من اأك�شيد الأملنيوم التي ت�شل درجة ان�شهارها اإلى )2020( درجة 
�شل�شيو�س، وهي اأعلى بكثري من درجة ان�شهار معدن الأملنيوم، مّما يعّوق ان�شهار معدن 
الأ�شا�س، ولأّنه من غري املمكن اإمتام عملية الّلحام بنجاح نتيجة لذلك، فاإّن هذه الطبقة 
يجب اأن تزال كيميائيًّا با�شتخدام املحاليل، اأو التنظيف بفر�شة ال�شلك، ومع ذلك فاإّن 
حلام التيج بالتيار املبا�رش وحلام )امليج( با�ستخدام االأرجون ميكن اأن يزيل طبقة االأك�سيد 
بنجاح عن طريق و�سل االإلكرتود بالقطب املوجب للتيار املبا�رش، وت�سمى هذه العملية 

عملية التنظيف.

ال�شكل )2-11(: اأنوع متعددة من م�شاعل الّلحام.
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اأحدهما خط تيار الّلحام، والآخر خط الغاز الواقي ملنطقة الّلحام، ويرّبد باملاء اأو الهواء. 
ففرد الّلحام املربد بالهواء املبني يف ال�شكل )2-12( هو الأكرث �شيوًعا وا�شتخداًما، وهو 

م�شّمم لعمليات الّلحام اخلفيفة، ولكن 
اإلكرتود  اأن  اأبرزها  عيوب  النوع  لهذا 
الأحيان،  بع�س  يف  ين�شهر  قد  الّلحام 
ويدخل يف حو�س الّلحام، ويندمج مع 
معدن الأ�شا�س ب�شبب احلرارة املرتفعة.

الـمبنّي  بالـماء  الـمرّبد  الّلحام  فرد  اأّما 
يف  في�شتخدم   )13-2( ال�شكل  يف 
ذا  تياًرا  تتطلب  التي  الّلحام  عمليات 

قيم عالية قد ت�شل اإلى )700( اأمبري.
ولكّن هذا النوع من املقاب�س ذو تكلفة 

التربيد  ماء  منه  يت�رشب  اأن  بالهواء، وميكن  املربد  بالنوع  مقارنة  ثقيل،  مرتفعة، ووزنه 
اأحياًنا، مّما يوؤدي اإلى تلّوث خط الّلحام.

اإلى فرد الّلحام بو�شاطة �شمام خا�س مرتبط باآلة  وميكن التحكم يف معدل تدفق املاء 
الّلحام، ويغّلف �شلك الطاقة الكهربائي عادة مبياه التربيد الراجع؛ منًعا للت�شخني الزائد؛ 
مّما ي�شاعد على اإبقاء الكبل بارًدا يف اأثناء عمليات الّلحام املختلفة، ويقوم فرد الّلحام 

باإي�شال التيار الكهربائي والغاز الواقي اإلى منطقة الّلحام.

ال�شكل )2-12(: فرد الّلحام املربد بالهواء.

ال�شكل )2-13(: فرد الّلحام املربد باملاء.
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الأجزاء الرئي�سة لفرد الّلحام
يبني ال�شكل )2-14( الأجزاء الرئي�شة لفرد الّلحام. وهذه الأجزاء هي:

1.  ج�شم )مقب�س( امل�شعل: له ت�شاميم واأ�شكال وحجوم خمتلفة وزوايا ترتاوح بني )180-90( 
اإجنازها، من حيث  درجة، كما يبنّي ال�شكل )2-15( مبا يتنا�سب مع طبيعة االأعمال املراد 

زاوية ميل الفالة، وطريقة تربيد امل�شعل، و�شمك قطع العمل، وظروف مكان العمل.

ال�شكل )2-14(: الأجزاء الرئي�شة لفرد الّلحام.

ال�شكل )2-15(: اأ�شكال خمتلفة جل�شم امل�شعل.
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ال�شكل )2-16(: خراطيم الغاز وكوابل الكهرباء.

2 .  الغطــاء اخللفــي ل�شّد الإلكرتود )ظرف ال�شــد(: يالحظ اأّن غطاء اإلكــرتود التنج�شتون 
يتنوع ويختلف يف ت�شميمــه تبًعا للتطبيق املطلوب يف عملية الّلحام، وله ثالثة قيا�شات 
رئي�شة: )ق�شري، و�شط، طويل(، كما يف ال�شكل )2-17(. ويعتمد اختيار القيا�س على 
طــول الإلكــرتود واملكان املراد اإجــراء عملية الّلحام فيه، فعلى �شبيــل املثال: عند تنفيذ 
الّلحــام يف الأماكن ال�شيقة نحتاج اإلى اإلكرتود وغطاء ق�شريين، اأّما يف املناطق املفتوحة 

ا�شتخــدام مقب�س  فيمكــن 
لتثبيت  اأخرى،  اأطوال  ذي 
الإلكــرتود، ويـــزّود كـــل 
غطــاء بحلقــة مطاطية ملنع 
ت�رشب الغاز خارج امل�سعل 

يف اأثناء الّلحام.

ال�شكل )2-17(: اأ�شكال الغطاء اخللفي وحجومه.

املاء  وخرطومي  الكهرباء  وكبل  الغاز  خرطوم  طريق  عن  الّلحام  باآلة  الفرد  ويو�شل 
د والراجع( يف حال ا�شتخدام مقب�س التربيد باملاء، ويبني ال�شكل )2-16( هذه  )املزوِّ

الو�شالت.
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ال�شكل )2-18(: اأنواع خمتلفة من فالت الغاز.

3 .  فوهة )فالة( الغاز: ت�شنع الفوهات )الفالت( غالًبا من ال�شرياميك، وهي الأكرث ا�شتخداًما 
الغاز.  الّلحام؛ مما يعّوق تدفق  اأّنه يتجمع عليها رذاذ من بركة  اإّل  ب�شبب رخ�س ثمنها، 
وت�شنع كذلك من املعدن اأو الزجاج، وهي ذات اأقطار واأطوال خمتلفة تعتمد على و�شع 

الّلحام وقطر الإلكرتود. ويو�شح ال�شكل )2-18( بع�س هذه الأنواع.

ويالحظ اأّن هناك ثالثة اأنواع من الفالت من حيث مادة ال�شنع، هي:
الثمن،  �شيوًعا وا�شتخداًما؛ لأنها رخي�شة  الأكرث  ال�شرياميك: هي  )فالة(  . فوهة  اأ  
رذاذ  من  طبقة  عليها  وتت�شكل  امل�شتمر،  ال�شتخدام  مع  ه�شة  ت�شبح  ولكنها 
تنظيفها  يوجب  مّما  الّلحام،  منطقة  اإلى  اخلامل  الغاز  تدفق  يعّوق  الذي  الّلحام 

با�شتمرار. ويو�شح ال�شكل )2-19( هذا النوع.
املعدنيــة:  )الفالــة(  الفوهــة  ب. 
ت�شتخدم عندمــا يكون التّيار 
زاد  اإذا  اأّمــا  اأمبــري،   )500(
على ذلــك فاإنها قــد حترتق، 
ت�شتخــدم  ولهــذا  وتتلــف، 
الفــالت امل�شنوعــة من مادة 
يكــون   عندمــا  ال�شرياميــك 

ال�شكل )2-19(: فالة ال�شرياميك.
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تـّيارالّلحام عالًيا، والفالت املعدنية اأغلى 
من الفــالت امل�شنوعة مــن ال�شرياميك. 

ويو�شح ال�شكل )2-20( هذا النوع.
 جـ. فوهة )فالـة( الكوارتز )الزجاجية(: اأهم ما 
مييزها اأّنها متكن من روؤية القو�س الكهربائي 
يف اأثناء عملية الّلحام؛ مما يعطي جودة عالية 
لعملية الّلحام، ومظهًرا جيًدا خلط الّلحام، 

ويو�شح ال�شكل )2-21( هذا النوع.
ال�شكل )2-20(: الفالة املعدنية.

ال�شكل )2-21(: فالة الكوارتز.

ويو�شح اجلدول )2-1( قطر فالة ال�شرياميك املنا�شب لقطر اإلكرتود التنج�شتون.
اجلدول )2-1(: قطر فالة ال�شرياميك املنا�شب لقطر اإلكرتود التنج�شتون.

قطر قطب التنج�ستون )مم(قطر فالة ال�سرياميك )مم(

9.5 - 6.41.6
11.5 - 9.52.4

12.7 - 11.53.2
19.0 - 12.74.8
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العناية بفوهات )فالت( الّلحام
يجب املحافظة على فوهات )فالت( الّلحام نظيفة با�شتمرار؛ لأّن عدم تنظيفها يحدث 
ب�شبب  الّلحام  منطقة  اأك�شدة  اإلى  يوؤدي  مّما  اخلامل،  احلاجب  الغاز  تدفق  يف  دّوامات 

دخول الأك�شجني فيها.
فاإنه  اإجراوؤها، واإّل  املراد  الّلحام  اأعمال  ينا�شب طبيعة  الفالة مبا  قيا�س  اأن ُيختار  ويجب 
على  الفالة  قيا�س  اختيار  وي�شاعد  الكهربائي،  القو�س  تركيز  عند  ان�شهارها  اإلى  يوؤدي 
ثبات القو�س الكهربائي، واإعطاء مظهر جيد خلط الّلحام اإذا كان �شغرًيا، اأّما اإذا كان كبرًيا 
فاإّنه يعطي تغطية اأكرب عند تدفق الغاز اخلامل، وت�شتخدم الفالت ذات القيا�س الكبري يف 

حلم املعادن ذات احل�شا�شية العالية لرتفاع درجة احلرارة.
4. حا�شنة الإلكــرتود: تثبِّت الإلكرتود 
وت�شّده جيًدا مع فرد الّلحام، وتو�شل 
التيــار الكهربائــي اإلــى الإلكرتود، 
باأقطــار وقيا�شــات خمتلفة  وتتوافــر 
تنا�شب قطــر الإلكــرتود، تبًعا لتغرّي 
التنج�شتــون، ويبني  اأقطــاب  اأقطار 

ال�شكل )2-22( هذه احلا�شنة.
5 . حامــل احلا�شنة: هي قطعة نحا�شية مثّقبة وم�شّننة ولها موا�شفات حمّددة، تو�شع داخل 
فوهــة )فالــة( ال�شرياميك؛ لالإم�شاك بحامــل الإلكرتود، وو�شل التيــار الكهربائي به، 

وتوزيــع الغــاز داخــل الفوهــة من 
خــالل الثقــوب. ويتوافــر احلامــل 
بقيا�شــات واأقطار خمتلفة تعتمد على 
قطر الإلكرتود ونــوع امل�شعل، ومبا 
يتالءم مع تدفق الغاز املطلوب. ويبني 

ال�شكل )2-23( حامل احلا�شنة.

ال�شكل )2-22(: حا�شنة الإلكرتود.

ال�شكل )2-23(: حامل احلا�شنة.
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6 . موانــع الت�رشب: هي قطــع ت�سنع من املطاط، اأو من مــادة ال�سرياميك، كما يف ال�سكل 
)2-24(، وظيفتها منع ت�رشب املاء 
والغاز. ويجب التاأكــد من و�شعها 
يف مــكان منا�شب وتثبيــت اأجزائها 
باإحــكام لتفادي ت�رشب املاء والغاز، 
اأو دخول الهواء اإليها، مما يوؤدي اإلى 
تلّوث الإلكرتود وعدم حماية بركة 
الّلحام. وينبغــي التاأكد من معاملتها 
بدقــة وحذر ب�شبــب اإمكانية تلفها، 

فهي غالية الثمن.
ال�شكل )2-24(: موانع الت�رشب.

الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار فرد الّلحام
هناك اأمور عدة يجب مراعتها عند اختيار فرد الّلحام، اأهمها:

1 . �شدة التيار الكهربائي.
2 . مكان العمل من حيث ات�شاعه، اأو �شيقه )مفتوح اأو مغلق(.

3 . نوع و�شلة الّلحام من حيث درجة امليالن وو�شع الّلحام.
4 . �شمك قطعة العمل، فكلما زاد �شمك قطعة العمل لزم اختيار فرد حلام ينا�شبه.

5 . طول الإلكرتود وقطره، وذلك لختيار الغطاء اخللفي املنا�شب.
جـ- وحــدة التربيــد: تــزّود اآلت الّلحام 
بجهاز تربيد منف�شل، كما يف ال�شكل 
)2-25(، وقد يكون جــزًءا من اآلة 
الّلحــام )ح�سب ال�رشكــة ال�سانعة(، 
وذلك مــن اأجل تربيد فــرد الّلحام، 
التنج�شتون  اإلكرتود  واملحافظة على 
من التلف عند ا�شتخدام تيار مرتفع.

ال�شكل )2-25(: وحدة التربيد.
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ال�شكل )26-2(: 
اأ�شطوانة الغاز.

وهناك طريقتان ت�ستخدمان يف تربيد فرد الّلحام، هما:
1 . التربيد بالهواء: هو الأكرث �شيوًعا، وي�شتخدم عندما تكون �شدة تيار الّلحام اأقّل 
من )200( اأمبري، ويكون فرد الّلحام يف هذه احلالة اأ�شغر حجًما من فرد الّلحام 

املربد باملاء.
2 . التربيد بالـماء: ي�شتخدم التربيد باملاء اإذا كانت مقاب�س اللحام امل�شّممة منا�شبة لتيار 
حلام عاٍل، يرتاوح بني )200-700( اأمبري. ويف هذه الطريقة يحتوي الكبل وفرد 
الّلحام على قنوات ماء للتربيد، مّما يجعل وزنه اأثقل من املقب�س املربد بالهواء. وميكن 
التحكم يف تدفق املاء ح�شب الكمية املطلوبة واإغالق التيار تلقائيًّا يف حال انقطاع 
وكوابل  مقب�س  على  للحفاظ  وذلك  املطلوب؛  احلّد  عن  انخفا�شه  اأو  املاء  �شغط 
باملاء تكون  املربد  الفرد  ا�شتخدام  الّلحام عند  اأّن جودة  اإّل  الّلحام،  الّلحام وجودة 
اأعلى من الفرد املربد بالهواء؛ ب�شبب عدم تلّوث بركة الن�شهار، ويجب اأّل يتجاوز 

�شغط ماء التربيد امل�شتخدم )3.5( بار.
الّلحام  عملية  اأثناء  يف  ي�شتخدم   :)shielding gas( احلجب  غازات   . د 
وقو�س  التنغ�شتون  )اإلكرتود  الّلحام  منطقة  بعزل  تقوم  خاملة  غازات 
باحلرارة(  تاأثرت  التي  واملنطقة  الّلحام  وبركة  التغذية  و�شلك  الّلحام 
عن الهواء اجلوي املحيط؛ وذلك ملنع اأك�شدة الّلحام وتلوثه بالغازات 
هذه  وتخّزن  والنيرتوجني.  والهيدروجني  الأك�شجني  مثل:  املحيطة، 
كما  عاملية،  مقايي�س  ذات  خا�شة  فولذية  اأ�شطوانات  يف  الغازات 
لـ )6-8( م3،  يت�شع  منها  ا�شتخداًما  ال�شكل )2-26(، والأكرث  يف 
ويرتاوح ال�شغط داخلها بني )150-200( بار، ويبلغ طول الأ�شطوانة 
)94( �شم، وقطرها )22( �شم، ولها األوان خا�شة بح�شب املوا�شفات 

املعتمدة يف كل بلد.
ي�شتخدم يف عملية العزل )احلجب( نوعان من الغاز، هما: الأرجون 
والهيليوم اأو خليط منهما، ويكون الختيار ح�شب نوع املعدن و�شدة 

التيار امل�شتخدم، و�شتتعّرف يف ما ياأتي اأهم خ�شائ�س هذه الغازات 
وجمالت ا�شتخدام كلٍّ منها.
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1 . غاز الأرجون )Ar(: هو غاز خامل اأثقل من الهواء بـ )1.4( مرة، واأثقل بـ )10( 
مرات من غاز الهيليوم، ويوجد يف الهواء بن�شبة اأكرب من الغازات اخلاملة الأخرى، اإذ 
اإّن كمية قليلة منه تعزل منطقة الّلحام اأكرث مما تعزله كمّية كبرية من الغازات الأخرى. 
اللون املعتمد يف كل  اأو بح�شب  باللون الأزرق،  اأ�شطوانات غاز الأرجون  وتطلى 
بلد. وميتاز بعدم قابليته لال�شتعال اأو النفجار، ويعّد من الغازات غري ال�شامة، ولكنه 

يوؤدي اإلى االختناق يف حال ح�رشه يف مكان �سيق.
وت�شّنف درجة نقاء غاز الأرجون امل�شتخدم يف عمليات الّلحام يف ثالث درجات:

درجة A: نقّي بن�شبة )99.99٪(، وي�شتخدم يف عمليات الّلحام التي تتطّلب 
ا، وي�شتخدم كذلك للمعادن النادرة. دّقة عالية جدًّ

الألـمنيوم  �شبائك  لـحم  يف  وي�شتخدم   ،)٪99.69( بن�شبة  نقّي   :B درجة 
واملغني�شيوم.

القابل  الفولذ غري  بن�شبة )99٪(، وي�شتخدم يف حلم معدن  نقّي   :C درجة 
لل�شداأ، وغريها من �شبائك الفولذ.

ومن اأهم خ�شائ�س غاز الأرجون ما ياأتي:
اإحاطة جيدة مبنطقة الّلحام، ولذلك ميكن ا�شتخدام تدفق اأقل للغاز.

قّلة تاأثره بالتيارات الهوائية اخلفيفة، وذلك لكثافته العالية.
قّلة التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الغاز.

وبركة  القو�س  مراقبة  اإمكانية  يتيح  مّما  الّلحام،  عملية  اأثناء  يف  الروؤيا  �شهولة 
الّلحام، والتحكم فيها.

اأك�شيد  مثل  العمل،  قطع  عن  ال�شطحية  الأكا�شيد  لتنظيف  اأف�شل  خا�شية 
الأملنيوم واملغني�شيوم.

ا�شتقرار القو�س الكهربائي عند ا�شتخدام فولطية منخف�شة، ولذلك ي�شتخدم 
يف حلم املعادن ذات ال�شمك القليل.

�شهولة بدء توليد القو�س الكهربائي على نحٍو هادٍئ وناعم يف اأثناء عملية الّلحام.
�شيق خط الّلحام؛ ولذلك ل تتاأثر منطقة الت�شخني )الإحماء( كثرًيا.
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عند  الّلحام  منطقة   :)27-2( ال�شكل  ويبني 
ا�شتخدام غاز الأرجون بو�شفه غاًزا حاجًبا.

من  اأخّف  خامل  غاز  هو  الهيليوم:  غاز   .2
الأرجون يف  غاز  من  اأف�شل  ويعّد  الهواء، 
جذر  ويكون  الكهربائي،  القو�س  توليد 
نظًرا  اأكرب؛  الّلحام  و�رشعة  اأعمق،  الّلحام 
الكهربائي  للقو�س  توليد فولطية عالية  اإلى 
عند التيار نف�شه؛ ولذلك ي�شتخدم غالًبا يف 
واملعادن  الكبري  ال�شمك  ذات  املعادن  حلم 
وعند  للحرارة،  العالية  املو�شلية  ذات 
عمليات  لتنفيذ  عالية  �رشعات  اإلى  احلاجة 

الّلحام؛ لقدرته على توليد فولطية عالية للقو�س الكهربائي.
وب�شبب كثافته املنخف�شة، مقارنة بالهواء، فاإّنه يتطلب تدفًقا اأعلى مما يحتاج اإليه غاز 

الأرجون بــ )3( اأ�شعاف تقريًبا للقيام بعملية احلجب.
عند  الّلحام  منطقة   )28-2( ال�شكل  ويبني 

ا�شتخدام غاز الهيليوم بو�شفه غاًزا حاجًبا.
3 . خالئط غاز الأرجون والهيليوم: ي�شتعمل 
خليط غاَزّي الأرجون والهيليوم عادة يف 
عاٍل،  ت�شخني  اإلى  التي حتتاج  املعادن  حلم 
النحا�س،  مثل:  احلديدية،  غري  كاملعادن 

والنيكل، والتيتانيوم، وغريها.
وتتوافر خالئط من غاز الأرجون والهيليوم 
بن�شب خمتلفة، مثل )80٪( هليوم و)٪20( 
اأرجون، اأو )75( هليوم و )25٪( اأرجون، 
وقد ت�شل ن�شبة اخلالئط اإلى )50٪( هيليوم 

ال�شكل )2-27(: غاز الأرجون.

ال�شكل )2-28(: غاز الهيليوم.

¿ƒLQC’G  RÉZ»FÉHô¡µdG ¢Sƒ≤dG
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و )50٪( اأرجون، وت�شتخدم هذه اخلالئط 
للح�شول على ميزات خا�شة للحام.

فكلما زادت احلاجة اإلى تغلغل اأكرب زادت 
الهيليوم.  غاز  من  اأكرب  كمية  اإلى  احلاجة 
ويبني ال�شكل )2-29( منطقة الّلحام عند 
ا�شتخدام خالئط غاز الأرجون والهيليوم 

بو�شفه غاًزا حاجًبا.
ويبني اجلــدول )2-2( مثاًل على اختيار 
نــوع التيــار، ونــوع معــدن الإلكرتود، 
ونــوع الغــاز املو�شى بــه، و�شمك قطعة 

العمل.
اجلدول )2-2(: اختيار نوع التيار والإلكرتود ونوع الغاز.

Ωƒ«∏«¡dG RÉZ §«∏N
¿ƒLQC’Gh»FÉHô¡µdG ¢Sƒ≤dG

ال�شكل )2-29(: غاز الأرجون والهيليوم.

املعدن�سمك قطعة العملالتيار الإلكرتود  ولونهغاز احلجب

الأرغون
تنج�شنون نقي     ـــــــ
اأك�شيد ال�شرييوم   ـــــــ
ـــــــ   ThO2 الثوريوم

متعددة ال�شمكتيار متناوب

الأملنيوم الأرغون
ــــــ اأك�شيد ال�شرييوم   ـ 
الثوريوم  ThO2  ـــــــ
الثوريوم  ThO2  ـــــــ

تيار متناوب
)Squarewave(متعددة ال�شمك

ــــــالأرغون اأك�شيد  ال�شرييوم  ـ 
اأكرث من )6(ممتيار متناوبالثوريوم  ThO2  ـــــــ

ــــــالأرغون اأك�شيد  ال�شرييوم  ـ 
الثوريوم  ThO2  ـــــــ

تيار مبا�رش، قطبّية 
النحا�س و�شبائكهمتعددة ال�شمكالإلكرتود �شالبة

ــــــالأرغون اأك�شيد  ال�شرييوم  ـ 
�شبائك املنغنيزمتعددة ال�شمكتيار متناوبالثوريوم  ThO2  ـــــــ
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ــــــالأرغون اأك�شيد  ال�شرييوم  ـ 
الثوريوم  ThO2  ـــــــ

تيار مبا�رش، قطبّية 
الفولذ و�شبائكهمتعددة ال�شمكالإلكرتود �شالبة

ــــــالأرغون اأك�شيد  ال�شرييوم  ـ 
الثوريوم  ThO2  ـــــــ

تيار مبا�رش، قطبّية 
فولذ غري قابل متعددة ال�شمكالإلكرتود �شالبة

لل�شداأ

م�شتعيًنا مبوقع موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س، ابحث عن لون اأ�شطوانات الغاز اخلامل لكلٍّ 
من الأرجون الهيليوم، وبني اأ�شباب اختالفه.

ق�سيّة للبحث

هـ -  منظم الغاز: هو جهاز ذو درجة عالية من احل�شا�شية والدقة، يركب على �شمام الأ�شطوانة بو�شاطة 
�شن يف اجلهة اليمنى منه، كما يف ال�شكل )30-2(.

الغاز  �شغط  تخفي�س  يف  الغاز  منظم  وي�شتخدم 
املتدفق من الأ�شطوانة و�شبطه لإي�شال كمية منا�شبة 
اإلى بركة الّلحام. وتتوافر منظمات الغاز من نوع 
مرحلة اأو مرحلتني. وميكن التحكم يف تدفق الغاز 
مع  يتنا�شب  مبا  مدّرج  للتدفق  مقيا�س  طريق  عن 
هذا  مقدار  ويرتبط  امل�شتخدمة،  اخلاملة  الغازات 
التدفق بنوع و�شلة الّلحام، و�شمك قطعة العمل، 

ومعدنها، ومقيا�س فوهة )فالة( الغاز.

ومن اأهم فوائد منظم الغاز:
1 . اإظهار �شغط الغاز الكلي املوجود يف الأ�شطوانة.

2 . مينع تدفق الغاز اإّل عند احلاجة.
3 . يثبت ال�شغط املطلوب للعمل.

4 . يخف�س ال�شغط من �شغط الغاز الكلي داخل الأ�شطوانة اإلى �شغط الت�شغيل املطلوب 
لعملية الّلحام.

ال�شكل )2-30(: اأجزاء منظم الغاز.

)1( مدخل الغاز.
)2( �شغط الغاز داخل الأ�شطوانة.

)3( �شمام الأمان.        )4( خمرج الغاز.
)5( �شمام التحّكم يف تدّفق الغاز.

)6( مقيا�س التدّفق.
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و  -  دع�سة التحكم: ميكن التحكم يف �شدة التيار يف اأثناء عملية الّلحام عن طريق دع�شة التحكم 
املبينة يف ال�شكل )2-31(، وتكون اأكرث 
فائــدة عند اإجــراء حلام الأملنيــوم، وجُترى 
العمليــة، باإغالق مفتــاح التحكم اخلا�س 
مبقب�ــس الّلحــام، وتو�شيــل كبــل دع�شة 
التحكم، ثــم �شبط �شدة التيار الرئي�س من 

لوحة التحكم مبا ينا�شب العمل.
فاإذا �شبطت �شدة التيار الرئي�س على )100( 
اأمبري، فاإّن اأعلى قيمة تيار حلام ميكن احل�شول 

عليها هي )100( اأمبري، وذلك عند ال�شغط على دع�شة التحكم اإلى اآخر مدى.
وعند تكّون بركة الّلحام والتقدم يف عملية الّلحام �شتالحظ اأنك �شتحتاج اإلى قيمة اأقّل 
من �شدة التيار، فعلى �شبيل املثال، قد حتتاج اإلى �شدة تيار ت�شل اإلى )100( اأمبري يف بداية 
اللحام من اأجل حلم قطعة عمل طولها )300( مم، ولكن يف نهاية الّلحام قد حتتاج اإلى 
�شدة تيار ت�شل فقط اإلى )80( اأمبري، وميكن التحكم يف ذلك عن طريق دع�شة التحكم. 
ومن اأهم مزايا ا�شتخدام دع�شة التحكم الإبقاء على بركة الّلحام ثابتة من غري ات�شاع، اأو 

ت�شّيق، اأو انت�شار، اأو تقّل�س.

ال�شكل )2-31(: دع�شة التحكم.

ناق�س اأنت وزمالوؤك �شبب احلاجة اإلى �شدة تيار اأقّل بعد التقدم يف عملية الّلحام.
ق�سيّة للمناق�سة

ال�شكل )2-32(: تثبيت مقب�س التاأري�س.

ز - مقب�ــص التاأري�ص: كمــا تعلمت �شابًقا 
يجب اأن يكون مقب�س التاأري�س مثبًتا 
باإحــكام بقطعــة العمــل، اأو بطاولة 
العمل، كما هــو مو�شح يف ال�شكل 
)2-32(، ويجب اأن يكون الطرف 

الآخر مثبًتا باآلة حلام.
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ابحث عن نتائج عدم ا�شتخدام مقب�س التاأري�س على نحٍو �شحيح.
ق�سيّة للبحث

3    اإلكرتود التنغ�ستون واأ�سالك الّلحام
اإّن الإلكرتود املعدين امل�شتخدم يف عمليات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز )التيج( 
التيار  ويو�شل  �شحيح،  نحٍو  على  ا�شتخدم  اإذا  طويلة  مّدة  يدوم  م�شتهلك  غري  اإلكرتود  هو 

الكهربائي لتوليد قو�س الّلحام بني طرفه وقطعة العمل.
ومن اأهم هذه الإلكرتودات:

اأ  -  اإلكــرتود التنج�ستون )Tungsten electrode(: ي�شنع الإلكرتود من معدن التنغ�شتون اأو 
اأحد �شبائكه، )بحيث تكون ن�شب املواد امل�شافة، مثل اأك�شيد الثوريون واأك�شيد الزركونيوم( 

ا. والتنج�شتون من املعادن  ب�شيطة جدًّ
ال�شلبــة، ول ين�شهر يف اأثناء عمليات 
الّلحــام، وهذا يعنــي اأّن الإلكرتود ل 
يــذوب )غري م�شتهلــك(، ول يدخل 
معدنــه يف خط الّلحام، واإّنا ي�شتخدم 
فقــط لتو�شيــل التيار الــالزم للقو�س 

الكهربائي.
اأ�شكاًل   )33-2( ال�شكل  ويبني 

واألواًنا خمتلفة لإلكرتود التنغ�شتون.
ومن ميزات اإلكرتود التنج�شتون اأّن 

�شل�شيو�س، ومقاومته  اأكرث من )3400( درجة  اإلى  اإذ ت�شل  ان�شهاره مرتفعة،  درجة 
الكهربائية منخف�شة، وله مو�شلية حرارية جيدة، واإ�شعاعه لالإلكرتونات كبري و�شهل.

والإكرتود التنج�ستون تاأثري مبا�رش يف �سدة التيار امل�ستخدم الذي يرتبط مبا�رشة بنوع 
املعدن املراد حلمه، فا�شتخدام تيار ذي �شدة منخف�شة يوؤثر يف ثبات القو�س الكهربائي، 
مّما يزيد من �رشعة ا�ستهالك االإلكرتود، وتعطى عملية جتهيز االإلكرتود اأهمية كربى؛ 

ال�شكل )2-33(: اأ�شكال واألوان خمتلفة لالإلكرتود.
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وذلك للح�شول على:
1 . جودة ونظافة عالية خلطوط الّلحام املطلوبة.

2 . حماية جيدة ملنطقة العمل )بركة الّلحام(.
ويتوافر اإلكرتود التنغ�شتون باأقطار خمتلفة ترتاوح بني )0.25-6.4( مم، واأطوال 
نوع  على  وطوله  الإلكرتود  قطر  اختيار  ويعتمد  مم.   )610-75( بني  ترتاوح 

املعدن املراد حلمه، و�شمكه، ونوع التيار املتوافر، ونوع فرد الّلحام وحجمه.
ويبنّي اجلدول )2-3( اأنواع اإلكرتودات التنج�شتون وخ�شائ�شها.
اجلدول )2-3(: اأهم اأنواع اإلكرتودات التنج�شتون وخ�شائ�شها.

مالحظات نوع �سبيكة اإلكرتود التنج�ستوناللون

د بقو�ــس جّيــد وثابــت للتيار تنج�شتون نقياأخ�رش   ـــــــــ AC يــزوَّ
املتناوب.

مع اأك�شيد ال�شرييوم  CeO2رمادي   ـــــــــ التيار  ثبات  مع  القو�س  بدء  �شهولة 
طول عمر الإلكرتود.

اأحمر    ـــــــــ
اأ�شفر    ـــــــــ

ThO2  الثوريوم

تياًرا  وتتحمل  القو�س،  بدء  يف  الأ�شهل 
اأعلى، وهو الأف�شل يف ثبات القو�س، وذو 
الّلحام،  بركة  يف  لالن�شهار  عالية  مقاومة 
�شعوبة ت�شكيل نهاية كروية للتيار املرتدد.

ذهبي،  اأ�شود،  اأزرق
ي�شبه الثوريون، وميكن ا�شتخدامه بدًل اأك�شيد الالنثيوم  LaO3ـــــــــ   ـــــــــ   ـــــــــ

منه.

بني
الزركونيوم  ZrO2ــــــــــ

ا للتيار املتولــد؛ لإمكانية  -  منا�شــب جدًّ
ت�شكيل نهاية كروية.

-  �شهولة بدء القو�س مع ثبات التيار.
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الرمزالت�سنيف
الرتكيب الكيماوي  ) ٪ (

اأخرىاأك�سيدتنج�ستون

YWP≤99.9-≥0.1اإلكرتود تنج�شتون نقي

اإلكرتود تنج�شتون ثوريون
بن�شبة ٪1

YWTh -1   اجلزء
ThO2 0.8-1.2≥0.1املتبقي

اإلكرتود تنج�شتون ثوريون
بن�شبة ٪2

YWTh -2   اجلزء
ThO2 1.7~2.2≥0.1املتبقي

اإلكرتود تنج�شتون اأك�شيد لنثيوم 
بن�شبة ٪1 

YWLa -1  اجلزء
La2O3 0.9~1.2≥0.1املتبقي

اإلكرتود تنج�شتون اأك�شيد لنثيوم 
بن�شبة ٪2 

YWLa -2  اجلزء
La2O3 1.8-2.2≥0.1املتبقي

اإلكرتود تنج�شتون اأك�شيد 
ال�شرييوم  بن�شبة ٪1 

YWCe -1  اجلزء
La2O3 1.8~2.2≥0.1املتبقي

اإلكرتود تنج�شتون اأك�شيد 
ال�شرييوم بن�شبة ٪2 

YWCe -2  اجلزء
La2O3 1.8-2.2≥0.1املتبقي

ويبني اجلدول )2-4( بع�س اأنواع اإلكرتودات التنج�شتون، وتركيبها الكيماوي.
اجلدول )2-4(: اأنواع اإلكرتودات التنج�شتون من حيث تركيبها الكيماوي.
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قطر الإلكرتود 
)�سم(

) A (  تيار اللحام

اإلكرتود موجباإلكرتود �سالب�سدة التيار )اأمبري(

YWPYWThYWP  ، YWThYWP  ، YWTh

0.55 - 155 - 205 - 20

1.010 - 6015 - 8015 - 80--------

1.650 - 10070 - 15070 - 15010 - 20

2 - 4100 - 160140 - 23515 - 25015 - 30

3 - 2150 - 210225 - 325250 - 40025 - 40

4 - 0200 - 275300 - 425400 - 50040 - 50

4 - 8250 - 350400 - 525500 - 80055 - 80

6.4325 - 475500 - 700800 - 110080 - 125

ويبني اجلدول )2-5( قطر الإلكرتود التنج�شتون والتيار امل�شموح.
اجلدول )2-5(: قطر اإلكرتود التنج�شتون و�شدة التيار امل�شموح.

وميكن ت�شنيف اإلكرتود التنج�شتون يف ثالثة اأنواع رئي�شة، هي:
1 .  اإلكرتود تنغ�شتون نقي: ت�شل ن�شبة النقاء اإلى )99.5٪( تقريًبا، وميتاز هذا الإلكرتود 
بتكلفته املنخف�شة وقدرته على حتّمل تيار منخف�س اإذا ما قورن بالأنواع الأخرى، 
وي�شتخدم لأعمال اللحام ذات الدقة املنخف�شة، ومع التيار املتناوب )Ac(، وهناك 
واملغني�شيوم  الأملنيوم  حلم  يف  ي�شتخدم  ما  وغالًبا  ال�شهر،  بركة  لتلويث  احتمالية 

و�سبائكهما، ويطلى اأحد اأطراف االإلكرتود باللون االأخ�رش.
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ويكون �شكل راأ�س الإلكرتود كرويًّا، كما يف ال�شكل )2-34( ويح�رشّ االإلكرتود 
بجلخ راأ�شه بزاوية )545( مل�شافة ت�شاوي ن�شف قطر الإلكرتود امل�شتخدم، كما يف 

ال�شكل )35-2(.

ال�شكل )2-35(: زاوية جلخ الإلكرتود.

2 . اإلكــرتود تنغ�شتون ثوريون: ترتاوح ن�شبــة الثوريون من )0.8٪ - 1.2٪(، وُيطلى 
اأحــد اأطرافه باللــون الأ�شفر، اأّما اإذا كانت ن�شبته تــرتاوح بني )٪1.7 - ٪2.2(، 
فيطلــــى اأحــد اأطرافــــه باللــون الأحمــر، واإذا كانــــت ن�شــــبته تتــــراوح بيــــن 
)0.35٪ - 0.55٪(، فيطلــى اأحــد اأطرافــه باللون الأزرق. ومتتــاز هذه الأنواع 
بقدرتهــا على حتمل تيار حلام عاٍل، ويكون قذفهــا لالإلكرتونات عالًيا، وتعّد اأطول 
عمًرا، ومتتاز الإلكرتودات ب�شهولة توليد القو�س الكهربائي، ويكون ا�شتقراره عالًيا. 
وتتمتــع هذه الإلكــرتودات مبقاومة عالية لتلوث بركة ال�شهــر، وت�شتخدم مع التيار 
املبا�رش يف حلــم الفوالذ الكربوين والفوالذ املقاوم لل�ســداأ )�ستانل�س �ستيل(. ويكون 
�شــكل راأ�ــس الإلكرتود جملــوًخا علـى نحــٍو خمروطي، مثل القلــم، كما يف ال�شكل 

.)36-2(

ال�شكل )2-34(: �شكل راأ�س الإلكرتود.

1¥ ```1̀2

545

1¥
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ال�شكل )2-36(: الإلكرتود ذو ال�شكل املخروطي.

حت�سري قطب التنج�ستون ذي ال�سكل املخروطي وت�سكيله
ُتعطى عملية جتهيز قطب التنج�شتون اأهمية كربى، وذلك:

1 .  للح�شول على جودة عالية ونظافة يف خط اللحام املطلوب.
نح�شل على درجة  الغاز، وبذلك  تدفق  �شكل  يحّدد  الإلكرتود  �شكل  تنا�شق  لأّن   .  2

احلماية املطلوبة ملنطقة ال�شهر يف حو�س اللحام.
ا،  ا، اأو يكون قطر الإلكرتود كبرًيا جدًّ فعندما تكون قيمة تيار اللحام منخف�شة جدًّ
يجلخ  الو�شع  هذا  ولتاليف  و�شعيًفا.  م�شتًتا  يكون  النا�شئ  الكهربائي  القو�س  فاإّن 
الإلكرتود بزاوية، بحيث يكون �شكل راأ�شه مرتبًطا بتيار اللحام امل�شتخدم و�شمك 

القطع املعدنية املراد حلمها.
فكلما كانت الزاوية �شغرية كان تغلغل )نفاذية( اللحام كبرًيا، وعر�س خط اللحام 
الناجت �شيًقا، وترتاوح قيمة هذه الزاوية بني )30-120( درجة، ولكن الزاوية الأكرث 

�شيوًعا هي )60( درجة.
3 . لأّن اإلكرتودات التنج�شتون غالية الثمن، لذا يجب معاملتها بكل حذر، وبخا�شة 

عند جلخ الراأ�س الأمامي لها.
الكهربائي يف نطاق  القو�س  اإلى تركيز قوة  توؤدي  ي�شتغنى عن عملية اجللخ؛ لأنها  ول 
�سيق حمدود، وح�رش حرارة القو�س الناجتة بح�سب الطلب، مّما ي�سّهل اإجراء عملية اللحام 
ويجعلها دقيقة، ومن الأهمية مبكان اأن يخ�ش�س قر�س خا�س جللخ اأطراف اإلكرتودات 

التنج�شتون لتفادي اأّي تلوث قد ينتج من ا�شتعمال القر�س نف�شه جللخ معادن اأخرى.
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ال�شكل )2-37(: طول اجلزء املجلوخ لالأقطار اأقل من )2.4( مم.

ال�شكل )2-38(: طول اجلزء املجلوخ.

ال�شكل )2-39(: طريقة جلخ قطب التنج�شتون.

ويوؤدي هذا التلوث اإلى تلف تدريجي، اأو �رشيع، اأحياًنا، لطرف االإلكرتود املجلوخ.
طرق جتهيز الإلكرتود ذي ال�سكل املخروطي وحت�سريه للعمل

يح�رشّ االإلكرتود بجلخه بو�ساطة حجر جلخ، فاإذا كان قطره )2.4( مم، اأو اأقل، فاإّن 
اجلزء املراد جلخه ينبغي اأن يكون ثالثة اأ�شعاف القطر، كما يف ال�شكل )37-2(.

املراد جلخه  اجلزء  فاإّن طول  مم،   )2.4( على  قطرها  يزيد  التي  الإلكرتودات  اأّما 
يجب اأن يكون �شعفي القطر، كما يف ال�شكل )38-2(.

عليه،  عمودي  نحٍو  على  ولي�س  اجللخ،  حجر  دوران  باجتاه  اجللخ  عملية  وتكون 
وذلك للح�سول على راأ�س خمروط منتظم، كما يف ال�سكل )39-2(.

¥
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ب�شفة  املتناوب  التيار  مع  الإلكرتود  هذا  ي�شتخدم  زركونيوم:  تنغ�شتون  اإلكرتود   .3
خا�شة، وميتاز بقدرته اجليدة على اإ�شعال القو�س، ومقاومته حلدوث تلوث يف خط 
الّلحام، وهو اأقّل كفاءة من اإلكرتود الثوريون مع التيار املبا�رش، ولذلك ي�ستخدم يف 

حلم الأملنيوم واملغني�شيوم و�شبائكهما، وُيطلى اأحد اأطرافه غالًبا باللون البني.
ومن اأهم ميزات اإلكرتود تنغ�شتون زركونيوم:

 اأ  . مقاومته العالية، فهو ل يذوب، ول يتبخر عند ت�شخينه بالقو�س الكهربائي.
ب. ارتفاع درجة ان�شهاره اأكرث من )3400( درجة �شل�شيو�س.

ن اإلى درجة الحمرار. جـ. يحتفظ مبوا�شفاته حتى لو �شخِّ
ومن اأهم الحتياطات الواجب مراعاتها عند ا�شتخدام اإلكرتودات التنج�شتون ما ياأتي:

�شة حلني ا�شتخدامها، وعدم تركها بني العدد الأخرى،   اأ  .  حفظها يف اأماكن خم�شّ
واأّل تعّر�س لالأو�شاخ واخلد�س.

ب. ا�شتمرار تدفق الغاز بعد النتهاء من عملية الّلحام حلني تربيد اإلكرتود الّلحام، 
من  الإلكرتود  حماية  اإلى  يوؤدي  مّما  ثواٍن؛  ب�شع  الغاز  تدفق  باإبقاء  وذلك 
ا طرفه الأمامي؛ لأن ذلك يقّلل من فاعلية الإلكرتود عند  الأكا�شيد، وخ�شو�شً
ا�شتخدامه مرة اأخرى، اإذ يظهر لون القو�س خمتلًفا عن لونه الطبيعي، مّما يوؤثر 

يف خ�شائ�س الّلحام، ويقّلل العمر الفرتا�شي لالإلكرتود.
جـ . يجب جتّنب تلوث اإلكرتود التنج�شتون مبادة الّلحام املن�شهرة، وجتنب الت�شاقه 
اإجراء  انتظام  نتيجة عدم  الّلحام  اأثناء  يدويًّا يف  امل�شاف  الّلحام  بطرف �شلك 
عملية الّلحام اأو ب�شبب ال�شهو، واإذا حدث تلّوث فاإّنه يلزم وقف عملية الّلحام، 
يلزم فك  فال  �شئيلة  التلوث  ن�شبة  كانت  اإذا  اأّما  تلوثت.  التي  املنطقة  وجلخ 
ال�شلك من فرد الّلحام، بل يكفي توليد قو�س كهربائي على قطعة من الفولذ 
الكربوين ثواين عدة اإلى اأن يزول التلوث نهائيًّا، واإذا مل ُيزل هذا التلوث فاإّنه 

يوؤدي اإلى عدم تركيز القو�س الكهربائي و�شعوبة عملية الن�شهار.
د  .  التاأكــد مــن اأّن الإلكرتود مثبــت جيــًدا داخــل احلافظــة، واأّن طولــه ل يقل عن 

)1.0( مم.
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فرد  فوهة  من  الغاز  من جريان  التاأكد  بعد  اإّل  الكهربائي  القو�س  توليد  . عدم  هـ 
الّلحام الأمامية؛ وذلك لتجنب اأك�شدة الإلكرتود التي توؤدي اإلى تلفه.

وهناك عوامل تطيل العمر الفرتا�شي لإلكرتود التنج�شتون، منها:
-  عدم تلويث اإلكرتود التنج�شتون.
-  اختيار التيار الكهربائي املنا�شب.

-  اختيار قيا�س منا�شب لإلكرتود التنج�شتون.
-  اتباع طريقة �شحيحة يف اإجراء عملية الّلحام.

-  اتباع طريقة �شحيحة يف اإ�شعال القو�س.
-  اإبقاء تدفق الغاز ثواين معدودة بعد اإنهاء عملية الّلحام.

ب- اأ�سالك الّلحام: ت�شتخدم يف عملية الّلحام اأ�شالك حلام منا�شبة لنوع املعدن املراد حلمه، 
اأقطار  ذات  ق�شبان  �شكل  على  الأ�شالك  هذه  وتتوافر   ،)40-2( ال�شكل  يف  كما 
واأطوال حمددة ترتاوح بني )0.65-4.8( مم، اأو على �شكل بكرات عند ا�شتخدامها 

يف عملية الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز الآيل و�شبه الآيل.

ال�شكل )2-40(: اأ�شالك الّلحام.

هذه  ت�شتخدم  ما  وغالًبا  حلمه،  املراد  املعدن  �شمك  ينا�شب  مبا  ال�شلك  قطر  وُيختار 
الأ�شالك يف حلم ال�شمك املتو�شط، والكبري، اأّما املعادن ذات ال�شمك اخلفيف، فت�شهر 
قطره  يكون  بحيث  ال�شلك  يختار  اأو  الإ�شافة،  �شلك  اإلى  احلاجة  دون  من  اأطرافها 

م�شاويًا ل�شمكها.
ويجب ا�شتعمال الأ�شالك اخلا�شة بلحام التيج، وذلك لحتوائها على خ�شائ�س تنا�شب 
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هذه العملية، مثل املواد املختزلة التي تقلل عملية الأك�شدة، وتطلى اأ�شالك الّلحام اخلا�شة 
املحجوب  التنج�شتون  بقو�س  الّلحام  ا�شتخدام  بالنحا�س عند  الكربوين  الفولذ  بلحم 
بالغاز )التيج(، وذلك للحفاظ عليها من الرطوبة والعوامل اجلوية التي توؤدي اإلى تاأك�شد 
�شطح الفولذ. ويراعى قبل ا�شتخدام الأ�شالك تنظيفها من الزيوت والأو�شاخ وال�شداأ 

والرطوبة، ولذلك يجب تخزينها يف اأماكن نظيفة وجافة.
وقد �شنَّفت جمعية الّلحام الأمريكية )American Welding Society( )AWS( اأ�شالك 
برموز  بالغاز  املحجوب  التنج�شتون  بقو�س  الّلحام  عمليات  يف  امل�شتخدمة  الّلحام 
حتتوي على اأرقام وحروف ذات دللت فنية تتعلق باأ�شالك حلام الإ�شافة )التعبئة( يف 

جمموعات من حيث نوع املعدن امل�شنوع على النحو الآتي:
1 .  الفولذ الكربوين:

يرمز اإليه بــ:
)AWS  A 5.1(

2 .  الفولذ املقاوم لل�شداأ:
يرمز اإليه بــ:

)AWS  A 5.9(

3 . الأملنيوم:
يرمز اإليه بــ:

)AWS  A5.3 / A5.1(
)electrod(  اإلكرتود

E R          4043     

)rod( شلك حلام اإ�شافة�
رقم �شبيكة الأملنيوم

)electrod( اإلكرتود

E R    70 S  - (2...6)

)rod( شلك حلام اإ�شافة�

)solid rod(  شلك حلام م�شمت�
الرتكيبة الكيميائية ل�شلك الّلحام

)min tensite strenght(  جهد ال�شّد

)electrod( اإلكرتود

E R XX     3081     

)rod(  شلك حلام اإ�شافة�
رقم الفولذ املقاوم لل�شداأ
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4 .  النحا�س:
يرمز اإليه بــ :

)AWS  A 5.7(
)electrod( اإلكرتود

E R      CuMnNiAl     

)rod(  شلك حلام اإ�شافة�
الرتكيب الكيميائي

ا�شتخدم اأنت وزمالوؤك ال�شبكة العنكبوتية )الإنرتنت( يف البحث عن موا�شفات اأخرى ل�شلك 
املوا�شفات  وبيان  ذلك  تعليل  مع  الت�شابه والختالف،  اأوجه  يت�شّمن  وار�شم جدوًل  الّلحام، 

امل�شتخدمة يف بلدك.

ن�ضاط

4    طرق الّلحام وحت�سري و�سالت الّلحام
 اأ   - طرق الّلحام وكيفية تنفيذها:

املحجوب  بالغاز  الّلحام  عمليات  تنفذ 
باإحدى الطرائق الآتية:

1 .  الّلحام اليدوي: حتتاج هذه الطريقة اإلى 
مهارة عالية من ال�شخ�س الذي يجري 
لـحم  يف  وت�شتخدم  الّلحام،  عملية 
والأ�شكال  احلجوم  ذات  امل�شغولت 

ال�شيانة،  اأعمال  ويف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
كما يف ال�شكل )41-2(.

2 . الّلحــام �شبــه الآيل: يف هــذه الطريقــة 
يــزّود فرد الّلحــام بجهــاز تغذية مثّبت 
على مقب�ــس الّلحام الذي يحّركه عامل 
الّلحــام، وميكــن ا�شتخدامهــا عند حلم 
القطع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، كما 

يف ال�شكل )42-2(.

ال�شكل )2-41(: الّلحام اليدوي.

ال�شكل )2-42(: الّلحام �شبه الآيل.
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3 .  الّلحام الآيل: يف هذه الطريقة ميكن  
التحكــم يف عملية الّلحام اآليًّا من 
حيــث التغذية، وحتريــك مقب�س 
الّلحــام، ويقــوم عامــل الّلحــام 
مبراقبة عمليــة الّلحام. وت�شتخدم 
هذه الطريقــة يف عمليات الّلحام 
املتو�شطــة والكبــرية احلجم، كما 

يف ال�شكل )43-2(.

اإجراءات جتهيز قطع العمل
قبل البدء بالّلحام يجب التاأكد مّما ياأتي:

1 . تنظيف قطع العمل واأ�شالك التغذية باإزالة املواد العالقة بها، من زيوت، و�شحوم، 
ودهانات، وغريها.
2 . تثبيت قطع العمل.

3 . التنقيط، وذلك بتثبيت قطع العمل تثبيًتا اأوليًّا، بلحمها بنقاط الّلحام مب�سافات حمددة.

ب- و�سالت الّلحام: ُيق�شد بو�شلة الّلحام نوع الو�شلة التي جُتمع بها قطعتا العمل املراد 
حلمهما، ومن اأهم هذه الو�شالت:

1 .  الو�شلة التناكبّية: تكون يف نهاية القطعتني املراد حلمهما بو�شع متقابل، كما يبني ال�شكل 
)2-44(، وُتعــرف هــذه الو�شلة 
 ،)butt joint( بالو�شلــة التناكبيــة

وتكون النهايات منطبقة متاًما.
القو�س  توليــد  ولإجــراء عمليــة 
الكهربائــي واملحافظــة عليه يف 
اأثناء عملية حلــم الو�شلة التناكبية 
يجــب مراعــاة زوايــا ميــل فرد 

ال�شكل )2-43(: الّلحام الآيل.

ال�شكل )2-44(: و�شلة حلام تناكبية.
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ال�شكل )2-45(: زوايا فرد و�شلك التغذية لو�شلة حلام تناكبية.

الّلحام و�شلك التغذية، كما يف ال�شكل )45-2(.

70° 90°

20°

(1) ºbQ Iƒ£N(2) ºbQ Iƒ£N

وتبني اجلداول )2-6( و )2-7( و )2-8( مثاًل على نوع املعدن والقيم املقرتح 
اختياُرها لكلٍّ من قطر الإلكرتود، وقطر �شلك التغذية، و�شدة التيار، وتدفق الغاز 

عند حلم الو�شلة التناكبية.
اجلدول )2-6(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام تناكبية ملعدن الأملنيوم.

معدن الأملنيوم – تيار متناوب

�سمك قطعة
قطر �سلكقطر الإلكرتود/ ممالعمل/ مم

تدفق الغاز/ لرت/ �سدة التيار/ اأمبريالتغذية/ مم
دقيقة

1.61.61.680 - 606

3.23.22.4145 - 1257

4.84.03.2220 - 18010

6.04.84.8275 - 23512
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اجلدول )2-7(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة لـحام تناكبية ملعدن الفولذ غري
القابل لل�شداأ.

اجلدول )2-8(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام تناكبية ملعدن الفولذ الكربوين.

معدن الفولذ غري القابل لل�سداأ – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.670 - 605
3.22.42.495 - 706
4.82.43.2120 - 1007
6.03.24.0160 - 1358

معدن الفولذ الكربوين – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.670 - 605
756 - 1.62.495  اأو  3.22.4
4.82.43.2130 - 1007
6.03.24.8175 - 1558

 :)T( 2 . و�شلــة حلام على �شــكل حرف
تكون نهاية اإحــدى القطعتني منطبقة 
لًة معها زاوية  متاًما على الأخرى، م�شكِّ
قائمــة، كمــا يف ال�شــكل )46-2(، 

.)T-joint( وت�شّمى و�شلة تي

ال�شكل )2-46(: و�شلة حلام على �شكل 
.)T( حرف
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معدن الأملنيوم – تيار متناوب

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.62.41.680 - 605
3.23.22.4160 - 1306
4.84.0 - 3.23.2230 - 1957
6.04.8 - 4.04.8295 - 26010

اأّما زوايا ميل كل من فرد الّلحام و�شلك الّلحام بالن�شبة اإلى قطعة العمل فتكون كما 
يف ال�شكل )47-2(.

30°

40°

70°

20°

.)T( زوايا فرد و�شلك التغذية لو�شلة حلام على �شكل حرف :)ال�شكل )2-47

والقيم  املعدن  نوع  على  مثاًل   )11-2( و   )10-2( و   )9-2( اجلداول  وتبني 
املقرتح اخيتاُرها لكل من قطر الإلكرتود، وقطر �شلك التغذية، و�شدة تيار الّلحام، 

.)T( وتدفق الغاز لو�شلة حلام على �شكل حرف

اجلدول )2-9(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام على �شكل حرف )T( ملعدن 
الأملنيوم.
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اجلدول )2-10(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام على �شكل حرف )T( ملعدن 
الفولذ غري القابل لل�شداأ.

اجلدول )2-11(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام على �شكل حرف )T( ملعدن 
الفولذ الكربوين.

معدن الفولذ غري القابل لل�سداأ – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.670 - 505
3.22.42.4105 - 855
4.82.43.2145 - 1206
6.03.24.0180 - 1657

معدن الفولذ الكربوين – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.670 - 505
905 - 1.62.4120  اأو  3.22.4
4.82.43.2170 - 1356
6.03.24.8200 - 1707

3 .  الو�شلــة الركنية )الزاويــة(: تكون نهايتا 
القطعتني املراد حلمهما على �شكل حرف 
)L(، بحيث تنطبق اإحداهما على الأخرى 
لتــني زاوية قائمة، كمــا يف ال�شكل  ُم�شكِّ
)2-48(، وت�شّمــى الو�شلــة الركنية اأو 

.)corner joint( الزاويّة

ال�شكل )2-48(: الو�شلة الركنية )الزاوّية(.
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اإلى قطعة العمل فتكون   اأما زوايا ميل كل من فرد الّلحام، و�شلك الّلحام بالن�شبة 
كما يف ال�شكل )49-2(.

90°
70°

20°

ال�شكل )2-49(: زوايا فرد و�شلك التغذية للو�شلة الركنية.

وتبني اجلداول )2-12( و )2-13( و )2-14( مثاًل على نوع املعدن والقيم 
املقرتح اختيارها لكل من قطر الإلكرتود، وقطر �شلك التغذية، و�شدة التيار، وتدفق 

الغاز عند حلم الو�شلة الركنية )و�شلة الزاوية(.

اجلدول )2-12(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام زاوية ملعدن الأملنيوم.

معدن الأملنيوم – تيار متناوب

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.62.41.670 - 506

3.23.2 - 2.42.4120 - 1007

4.84.0 - 3.23.2210 - 17510

6.04.8 - 4.04.8260 - 22011
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اجلدول )2-13(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام الزاوية ملعدن الفولذ غري
القابل لل�شداأ.

اجلدول )2-14(: نوع املعدن والقيم املقرتحة لو�شلة حلام الزاوية ملعدن الفولذ الكربوين.

معدن الفولذ غري القابل لل�سداأ – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.655 - 406

3.22.42.475 - 507

4.82.43.2110 - 908

6.03.24.0150 - 12510

معدن الفولذ الكربوين – تيار مبا�رص

تدفق الغاز/ لرت/ دقيقة�سدة التيار/ اأمبريقطر �سلك التغذية/ ممقطر الإلكرتود/ مم�سمك قطعة العمل/ مم

1.61.61.660 - 406

707 - 1.62.490  اأو  3.22.4

4.82.43.2130 - 1108

6.03.24.8175 - 15510



145

5    �سوابط عملية الّلحام

الت�سغيل  لوحة  من  الّلحام  اآلة  �سبط   - اأ    
طريقة  يف  ت�شابه  هنالك  وت�سغيلها: 
عمل اآلت الّلحام بقو�س التنج�شتون 
اأ�شكالها  اختالف  على  املحجوب، 
مبني  هو  كما  املتوافرة،  واإ�شافاتها 

يف ال�شكل )50-2(.

الّلحام  اآلت  حتتوي  عام  وبوجه 
جميعها على املفاتيح الأ�شا�شية املبينة 

يف ال�شكل )2-51(، وهي:

ال�شكل )2-50(: اأ�شكال خمتلفة من لوحة املعايرة.

ال�شكل )2-51(: املفاتيح الأ�شا�شية لآلة حلام التيج.

)1( مفتاح اختيار التّيار والقطبّية.    )2( مفتاح الطاقة.    )3( اإ�شافات اأخرى.

)4( مفتاح معايرة التّيار.   )5( اإ�شافات اأخرى.   )6( لوحة اإظهار قيمة الفولطّية.
)7( لوحة اإظهار قيمة التّيار.       )8( اإ�شافات اأخرى.
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اإ�سافاتها، ثم قارن بينها  اأهم  اأنت وزمالوؤك اإحدى �رشكات بيع اآالت الّلحام، وتعّرف  زر 
وبني اآلة الّلحام التي ت�شتخدمها.

ن�ضاط

ناق�س مع زمالئك ومدربك تاأثري تغيري التيار والقطبية خالل عمل اآلة الّلحام.
ق�سيّة للنقا�ص

اآلة الّلحام بالتيار املتناوب )AC(اآلة الّلحام بالتيار املبا�رص )DC(عن�رص املقارنة

اأقل جودةممتازثبات القو�س

م�شتحيلحمتملتغري القطبية

نادرينطفىءانطفاء القو�س

عايلمنخف�س ن�شبيًّاجهد الالحمل

ويظهر اجلدول )2-15( مقارنة بني اآلة الّلحام بالتيار املتناب واآلة الّلحام بالتيار املبا�رش. 
اجلدول )2-15(: مقارنة بني اآالت الّلحام للتيار املتناوب ومثيالتها للتيار املبا�رش.

التيار  ي�شتخدم لإي�شال   :power switch )On/OFF( )الت�شغيل(  الطاقـة  . مفتاح   1
الكهربائي اأو ف�شله.

2 .  مفتاح اختيار نوع التيار والقطبية                                                                                                   : اإّما 
اأن يكون التيار متناوًبا، واإّما اأن يكون مبا�رًشا، وكذلك نوع القطبية، فتكون م�ستقيمة 

.)DC +( اأو معكو�شة ،)DC -(
3 . مفتاح �شبط التيار.

4 . لوحة اإظهار قيمة التيار التي يظهر عليها قيمة التيار.
5 . لوحة اإظهار قيمة الفولطية التي يظهر عليها قيمة الفولطية.

6 . )3+5+8( اإ�سافات اأخرى بح�سب ال�رشكة ال�سانعة.

output selection switch )Ac/Dc-Dc+(
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عايلاأقل ن�شبيًّاخطر ال�شدمة الكهربائية

ب�شيطمعقدالبناء

�شهلمعقد بع�س ال�شيءال�شيانة

قليلمتكرر للنوع الدائريالأعطال

النوع الدائري مزعجال�شو�شاء
هادئوالنوع املقوم هادئ

اأقل �شعًراثمنيال�شعر

اإلكرتود  بروز  مقدار  �شبط  يجب  الّلحام:  مقب�ص  من  التنغ�ستون  اإلكرتود  بروز  ب- �سبط 
التنغ�شتون من فوهة فرد الّلحام، وذلك بح�شب نوع و�شلة الّلحام، كما يف ال�شكل 

)2-52(، ويكون مقدار الربوز التقريبي لأهم و�شالت الّلحام على النحو الآتي:
1 . الو�شلة التناكبية من )3-5( مم.

2 . و�شلة حلام على �شكل حرف )T( من )6-9( مم.
ولكن ميكن تغيري قيم الربوز، وذلك بح�شب نوع اآلة الّلحام وطريقة عملها.

ال�شكل )2-52(: �شبط طول بروز اإلكرتود التنغ�شتون.

جـ - �سبط تدفق الغاز من مق�ص الّلحام: ي�شبط تدفق الغاز بو�شاطة �شمام التحكم يف تدفق 
ُيزاد يف  اإذ  العمل،  املحيطة مبنطقة  والبيئة  امل�شتخدم  الغاز  نوع  الغاز، وذلك بح�شب 
املناطق اخلارجية حلماية منطقة الّلحام من تاأثري الهواء، وذلك بح�شب �شدته، كما يف 
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اأ (، وميكن التاأكد من تدفق الغاز عن طريق موؤ�رش خا�س، كما يف  ال�شكل )52-2/ 
ال�شكل )2-53/ ب(.

ال�شكل )2-53/ ب(: �شبط تدفق الغاز.ال�شكل )2-53/ اأ (: �شدة تدفق الغاز.

ال�شكل )2-54(: اإ�شعال القو�س من دون وحدة تردد عاٍل.

امل�شتخدمة  الّلحام  اآلة  نوع  القو�س على  توليد  يعتمد  الّلحام:  قو�ص  توليد  د - �سبط عملية 
القو�س  يوّلد  منخف�س  تردد  ذات  حلام  باآلة  الّلحام  حالة  ففي  املتوافرة،  والإ�شافات 
الّلحام قلياًل حتى  بطريقة مالم�شة قطعة العمل مّدة ل تزيد على ثانيتني، ثم يرفع فرد 

يتولد القو�س، كما يف ال�شكل )54-2(.

13 2

اأّما يف اآلة الّلحام ذات التيار املتناوب، اأو اآلة الّلحام ذات التيار املبا�رش التي حتتوي على 
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وحدة تردد عاٍل، فيمكن اإ�شعال القو�س من 
لقطعة  الإلكرتود  مالم�شة  اإلى  احلاجة  دون 
العمل، اإذ يتولد تلقائيًّا عند اقرتاب الإلكرتود 
من قطعة العمل، كما يف ال�شكل )55-2(.
هـ - �سبط عملية اإطفــاء القو�ص الكهربائي: لإطفاء 
القو�س يغريِّ اجتاه فرد الّلحام لي�شبح يف و�شع 
اأفقي، ولكن يجب اإبقاء تدفق الغاز لـحماية 
الإلكرتود ومنطقة العمل لـحني و�شوله اإلى 
درجة احلرارة املطلوبة، حتى ل تتاأثر بالهواء 
اخلارجــي، اأّمــا اإذا كان التحكــم يف التيــار 
بو�شاطــة دع�شة حتكم، فيوقــف التيار اأوًل، 
ثــم القو�س، وذلــك برفع القدم عــن دع�شة 

التحكم من دون احلاجة اإلى اإبعاد املقب�س.

ال�شكل )2-55(: اإ�شعال القو�س مع 
وحدة تردد عاٍل.

6    متطلبات ال�سالمة
عند اإجراء اأعمال الّلحام بالقو�س املحجوب بالغاز اخلامل حتدث بع�س الأخطار، كما يحدث 
يف طرائق الّلحام الأخرى، ولذلك يجب ا�شتخدام الو�شائل الآتية بالإ�شافة اإلى ما �شبق ذكره 

من مبادئ ال�شالمة لأنواع الّلحام الأخرى:
اأ   -  مكان العمل: يجب اختيار مكان العمل بحيث تتوافر فيه ال�رشوط االآتية:

1 . النظافة: ينبغي اإبقاء مكان العمل نظيًفا وبعيًدا عن املواد القابلة لال�شتعال، وخالًيا 
من بقع الزيوت وال�شحوم واخلرق الو�شخة، وف�شالت القطع املعدنية.

2 . التهوية: يجب جتّنب تعر�س الراأ�س والوجه للغازات املت�شاعدة عموديًّا من الّلحام، 
من  الإفادة  اأو  �شناعية  تهوية  نظام  با�شتخدام  وذلك  منا�شبة،  التهوية  تكون  واأن 
يف  املوجودة  ال�شفط  ومراوح  ال�شبابيك  مثل  املتوافرة،  الطبيعية  التهوية  م�شادر 
مكان العمل، و�رشورة تفادي تاأثري جمرى الهواء القوي؛ الأّنه يوؤثر يف جريان الغاز 

الذي يحمي منطقة الّلحام.
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ب - معدات الوقاية ال�سخ�سية
بالغاز اخلامل  بالقو�س الكهربائي املحجوب  الّلحام  اأثناء  1 . معدات وقاية العني: يف 
تتعر�س العني لبع�س الأخطار، مثل توهج العني ب�شبب الأ�شعة غري املرئية )الأ�شعة 
فوق البنف�شجية(، ولذلك ل بّد من ا�شتخدام وجه حلام تكون درجة تعتيمه )11( 
عند اإجراء اأعمال الّلحام للمعادن غري احلديدية، اأّما عند اإجراء اأعمال الّلحام للمعادن 
احلديدية فتكون درجة تعتيمه )12(، اأّما الأ�شخا�س املوجودون يف منطقة الّلحام 

فعليهم ا�شتخدام نظارات واقية بدرجة تعتيم اأقّلها درجتان.
الّلحام، وذلك  اأثناء عملية  اأن يكون اجل�شم حمميًّا كله يف  الواقية: يجب  املالب�س   .  2

بارتداء مالب�س واقية، كما يف ال�شكل )56-2(.

ال�شكل )2-56(: و�شائل الأمن وال�شالمة.

الحتياطات التي يجب مراعاتها عند  الّلحام

-  تركيب اآلة الّلحام: عند تركيب اآلت الّلحام يجب جتنب املواقع التي تكون عر�شة 
اأو الغبار، واأاّل يقل ُبعد االآالت عن اجلدران والنوافذ م�سافة  لت�رشب املاء والرطوبة 
اأّما عند  )30( �شم يف امل�شغل، وذلك لتجنب ت�شوي�س التهوية ب�شبب تاأثري التربيد، 
با�شتخدام  مربد  املقّوم  اأّن  من  التاأكد  فينبغي  املتناوب  بالتيار  الّلحام  اآلت  ا�شتعمال 
ا ترك م�شافة فا�شلة  مراوح التربيد، واإذا ا�شتعملت اآلتا الّلحام مًعا فاإّنه من املف�شل اأي�شً

بينهما ل تقل عن )30( �شم.

ا لت�شغيل  -  تو�شيالت التاأري�س: تعّد و�شلة التاأري�س )التو�شيل بالأر�س( مهّمة جدًّ
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وتاأري�س  جيدة،  ب�شورة  العملية  هذه  اإجراء  ويجب  باأمان،  الكهربائية  الأجهزة 
عامل  حلماية  الّلحام  معدات  وكذلك  ا،  اأي�شً حلمها  املراد  والقطعة  الآلة  �شندوق 
الكهربائي  اجلهد  فاإّن  الّلحام،  اآلة  توؤّر�س  واإذا مل  الكهربائية،  ال�سدمة  من  الّلحام 
لل�شندوق بالن�شبة اإلى الأر�س �شيزداد ب�شبب احلّث، اأو ب�شبب عوامل اأخرى، مّما 
الكهربائية  الدارة  كانت  لو  الكهربائية حتى  ال�شدمة  احتمال حدوث  اإلى  يوؤدي 

داخل اآلة الّلحام جمّهزة جيًدا.
ويجب تاأري�س الأجهزة الإلكرتونية املو�شولة باآلة الّلحام، وذلك لالحرتاز، ولأّن 
�شدة التيار املتدفق من الكبل من جهة احلمل )الإلكرتود( هو التيار نف�شه املار من 
كبل اجلهة الراجعة، ولذلك ينبغي التاأكد من اأّن الكبالت لها �شعة كافية، وتو�شيل 
كبل اجلهة الراجعة مبا�رشة بالقطعة املراد حلمها باإحكام، ولي�س بال�سطوح املدهونة 
)املعزولة( اأو املتحركة، وبوجه عام فاإّنها تو�سل بطاولة العمل اأو قطع العمل مبا�رشة.

-  ثني طرف �شلك حلام التغذية يف اأثناء عملية الّلحام: وذلك لتجنب خطر طرفه احلاد، 
وما ميكن اأن ي�شببه من اإ�شابات لعامل الّلحام اأو الأفراد الآخرين يف موقع العمل.

اأ�شالك التغذية املتبقية من الّلحام يف وعاء خا�س لتجنب حدوث حريق  - و�شع قطع 
لالأ�شخا�س، اأو املواد املوجودة يف مكان العمل.

فح�ص اآلت الّلحام بقو�ص التنج�ستون و�سيانتها
ا للح�شول على كفاءة جيدة،  ا جدًّ يعّد فح�س اآلت الّلحام بقو�س التنج�شتون يوميًّا مهمًّ
بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، لكي ال تتعر�س للتلف، والإطالة عمرها االفرتا�سي، 
الّلحام  اآلت  بني  والبناء  التكوين  يف  فرًقا  هناك  ولأّن  الق�شوى.  بطاقتها  تعمل  ولكي 

بالقو�س، فاإّن عملية الفح�س وال�شيانة جترى على النحو الآتي:
-  فح�س مفاتيح الطاقة الكهربائية ومفاتيح ال�شغط، للتاأّكد من عملها جيًدا، اأو اإذا كان 
اأو �شو�شاء ناتـجة من الأجزاء املتحركة والأجزاء الدوارة، ومراوح  هناك ذبذبات 

التربيد.
-  تزييت املنطقة التي تدور يف حاملة تعديل التيار، وال�شطوح املنزلقة لتجنب التلف.

لأّن  داخلها؛  تـجّمعه  الّلحام يف حال  اآلة  الغبار خارج  بنفخ  امللّف، وذلك  تنظيف   -
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مقاومة  قيا�س  كذلك  ويجب  تنخف�س،  املحول  مللف  العزل  و�شعة  التربيد  وظائف 
التاأري�س للملف دوريًّا، والتاأكد من اأّن نتائج القيا�شات منا�شبة.

-  فح�س كبالت املداخل واملخارج، وتفقد تق�رش طبقة التلبي�س العازلة وارتخاء التو�سيل، 
وحالة العزل.

-  تطبيق اإر�شادات ال�شالمة والتحذير ومعرفة دللتها، كما هي مبينة يف اجلدول )16-2(.
اجلدول )2-16(: اأهم اإر�شادات التحذير ال�شائعة ال�شتخدام وطرق جتنبها.

جتنب مالم�سة االأجزاء التي ي�رشي 
بها التيار الكهربائي، اأو الإلكرتود، 

للج�شم اأو املالب�س املبّللة باملاء.

لأّنها ت�شبب ال�شدمة الكهربائية 
وتوؤدي اإلى الوفاة.

�شع عازًل على ج�شمك يف اأثناء ل تلم�س الأجزاء ال�شاخنة.
العمل.

تذكر اأّن الأ�شطوانة املهرتئة ت�شبب 
تفقد الأ�شطوانة قبل ال�شتخدام.النفجار.

تفّقد املواد القابلة لال�شتعال.
�شع املواد القابلة لال�شتعال يف 

مكان بعيد، كي ل ت�شبب حريق 
اأو النفجار.

الغبار والغازات قد تكون خطرة 
على �شحة الإن�شان، والأ�شعة قد 

توؤدي اإلى حرق اجللد والعني.

�شع اأدوات ومالب�س واقية على 
عينيك واأذنيك وج�شمك.



153

العالجال�سببالعيب

امل�شامية

م�سامية كثيفة.
الغاز احلاجب غري كاٍف.

وجود تيار هوائي.

م�سامية مبعرثة.
تلّوث قطعة العمل بالزيوت 

وال�شحوم.

- تفقد دورة الغاز.
- و�شع حاجز واٍق.

- تنظيف قطعة العمل.

التغلغل

التغلغل غري كامل.
فتحة غري كافية.

�رشعة الّلحام عالية.

التغلغل الزائد.
الفراغ بني قطع العمل كبري.

زاوية ميل خاطئة.

- �شبط الفراغ بني قطع العمل.
- زيادة �شدة تيار الّلحام.
- تخفي�س �رشعة الّلحام.

- تعديل زاوية ميل �شلك الّلحام.

قلة الن�شهار

قو�س كهربائي ق�شري.
�شدة تيار الّلحام منخف�شة.

�رشعة الّلحام بطيئة.

- �شبط طول القو�س الكهربائي.
- زيادة �شدة تيار الّلحام.

- زيادة �رشعة الّلحام.

7    العيوب املحتملة
اأنواع الّلحام الأخرى، ولذلك  هناك عيوب قد حتدث يف و�شلة الّلحام، كما هو احلال يف 
يجب تفادي اأ�شبابها، ويبني اجلدول )2-17( بع�س هذه العيوب واأ�شبابها وكيفية معاجلتها.

اجلدول )2-17(: عيوب الّلحام واأ�شبابها وطرق تفاديها.
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التحّفر

�رشعة الّلحام عالية.
ا. �شدة تيار الّلحام عالية جدًّ

- تخفي�س �رشعة الّلحام.
- خف�س �شدة تيار الّلحام.

تنج�شتون

مالم�شة اإلكرتود الّلحام 
لقطعة العمل.

تيار حلام عاٍل.
ا�شتخدام اإلكرتود يحتوي على 
الثوريوم مع تيار حلام متناوب.

- مالم�شة اإلكرتود الّلحام 
لقطعة العمل.

- خف�س تيار الّلحام.
- ا�شتخدام اإلكرتود يحتوي على 

الزركونيوم مع تيار حلام مرتّدد.

الت�شققات

فولطية منخف�شة.
تيار حلام عاٍل.

وجود معدن الكربيت بن�شبة 
عالية.

�شوء اختيار �شلك الّلحام.

- �شبط الفولطية.
- خف�س �شدة تيار الّلحام.
- اختيار املعدن املنا�شب.

- اختيار �شلك الّلحام املنا�شب.
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1 - �شع اإ�شارة )( اأمام العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة )X( اأمام العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
ي�ستخدم يف الّلحام بقو�س التنج�ستون كلٌّ من التيار املتناوب والتيار املبا�رش. 

ال تراعى القطبية عند ا�ستخدام التيار املبا�رش.
يجب ت�شغيل غاز احلجب وماء التربيد قبل اإ�شعال القو�س.

ي�شتخدم غاز الأرجون وغاز الهيليوم اأو مزيج من كال الغازين حلجب قو�س الّلحام يف 
عمليات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

الهيليوم اأكرث ا�شتخداًما يف عمليات الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.
القطبية املبا�رشة )DCEN( )تيار مبا�رش وقطب الّلحام �سالب( ت�ستخدم للحام الفوالذ 

والفولذ املقاوم لل�شداأ والنيكل وغريها من املعادن.
ي�شتخدم الّلحام بقو�س التنج�شتون للحام يف اأو�شاع الّلحام جميعها.

يجرى الّلحام بقو�س التنج�شتون يدويًّا فقط.

2 - �شمِّ الأجزاء امل�شار اإليها يف الر�شم الذي يبني وحدة الّلحام.
........................................  )1(
........................................  )2(
........................................  )3(
........................................  )4(
........................................  )5(
........................................  )6(
........................................  )7(
........................................  )8(

- اأ  
- ب
- جـ
د  -

- هـ 
- و 

- ز 
- ح 
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3 - اذكر اأربًعا من مزايا الّلحام بقو�س التنج�شتون و�شلبياته.
4 - اذكر اأنواع الإلكرتودات امل�شتخدمة يف الّلحام بقو�س التنج�شتون من حيث مادة ال�شنع، وما 

ميزات كلٍّ منها؟

5 - عّلل ما ياأتي:
�شبب ت�شكيل راأ�س الإلكرتود كرويًّا عند ا�شتخدامه للحام الأملنيوم.

ا�شتمرار تدفق الغاز اخلامل مّدة بعد اإنهاء عملية الّلحام وتوقف القو�س الكهربائي.
ا�شتخدام درجة تعتيم اأعلى من درجات التعتيم امل�شتخدمة يف حلام القو�س الكهربائي العادي.

ل ا�شتخدام اآلة حلام ذات وحدة ترّدد عاٍل. يف�شّ
6 - ما مقدار بروز الإلكرتود لكّل من الو�شالت الآتية:

و�شلة الّلحام التناكبية.
.)T( و�شلة الّلحام التي على �شكل حرف

الو�شلة الركنية )و�شلة الزاوية(.
7 - اذكر اأنواع مقاب�س فرد الّلحام من حيث طريقة التربيد، وما مقدار التيار امل�شتخدم لكلٍّ منها؟

8- ما فائدة كل مما ياأتي ووظيفته:
مقب�س الّلحام.

فالة )فوهة( الغاز.
حا�شنة الإلكرتود.

حامل احلا�شنة.
الغطاء اخللفي.

9  - اذكر الحتياطات التي يجب مراعاتها عند حلم املعادن بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.
10- ما العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار �شلك الّلحام؟

- اأ  
- ب
- جـ
د  -

- اأ  
- ب
- جـ
د  -
- هـ 

- اأ  
- ب
- جـ



157

التمارين العملّية
للوحدة الثانية
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عملية  و�شوابط  الّلحام،  حمطة  ومكونات  التيج،  للحام  الأ�شا�شية  املفاهيم  تعّرفت  اأن  بعد 
الّلحام، واملوؤثرات التي توؤدي اإلى حلام جيد لأنواع املعادن جميعها، ف�شوف تتعّرف يف هذا اجلزء 

الإجراءات واخلطوات الواجب اتخاذها للو�شول اإلى النتيجة املرجوة من حلام )التيج(.

ويتوقّع منك بعد اإجناز هذه التمارين اأن: 
حتر�س علـى ارتـداء مالب�س الوقايـة ال�شـخ�شيـة الالزمـة عنـد لـحم املعـادن بقـو�س التنج�شــتون 

املحجوب بالغاز.
جتّهز حمطة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز بطريقة �شحيحة.

ترّكب مقب�س الّلحام بطريقة �شحيحة.
جتّهز اإلكرتود التنج�شتون قبل تركيبه.

ت�شبط �شغط الغاز امل�شتخدم وتدفقه حلجب بركة املعدن املن�شهر.
ت�شبط اآلة الّلحام )تيار، قطبية، فولطية(.

ت�شبط عملية بدء القو�س الكهربائي بطريقة �شحيحة واآمنة.
توّلد قو�س الّلحام.

ا م�شتقيًما على قطعة من الفولذ الطري من دون ا�شتخدام �شلك الّلحام. ت�شهر خطًّ
تلحم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من الفولذ الطري بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

تلحم و�شلة تناكبية طرفية من دون �شلك الّلحام على قطعة من الفولذ الطري.
تلحم و�شلة زاوية خارجية من دون �شلك الّلحام على قطعة من الفولذ الطري.

ا م�شتقيًما على قطعة من الأملنيوم من دون ا�شتخدام �شلك الّلحام. ت�شهر خطًّ
تلحم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من الأملنيوم �شمكها )3( مم با�شتخدام �شلك الّلحام.

تلحم و�شلة زاوية خارجية من الأملنيوم من دون �شلك الّلحام.
تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفولذ الطري، لقطع، �شمك كلٍّ منها )1.5( مم.

تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الأملنيوم، لقطع، �شمك كلٍّ منها )1.5( مم.
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جتهيز اآلة الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتهز اآلة الّلحام بقو�س التنج�شتون 
املحجوب بالغاز وجتّمع اأجزاءها.

1-2

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
-  رغوة ال�شابون.

-  اإ�شفنجة.
-  حمطة حلام تيج وتوابعها.

-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية.
-  اأ�شطوانة غاز وتوابعها.

-  �شندوق عدة.
-  طاولة عمل.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

ارتِد مالب�س العمل، كما يف ال�سكل )1(.1

ال�شكل )1(

159
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

2

3

4

5

6

تفقد مكونات حمطة الّلحام، كما يف ال�شكل 
.)2(

غري  الرئي�س  الّلحام  اآلة  كبل  اأّن  من  تاأكد 
مت�شل مب�شدر الطاقة الرئي�س.

الّلحام يف  اآلة  ت�شغيل  مفتاح  اأّن  من  تاأكد 
.)OFF( و�شع الإيقاف

تفّقد خراطيم الغاز واملاء، كما يف ال�شكل 
)3(، من حيث �شالحيتها، وعدم وجود 

ت�شققات فيها.

تفّقــد التو�شيــالت الكهربائية، من حيث 
ال�ــرشوخ، وت�سقــق العــازل، وغري ذلك، 

كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

7

8

9

�شــل كبل اآلــة الّلحــام مب�شدر الطاقــة، ح�شب 
تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، وجتّنب اإي�ساله مب�سدر 

الطاقة الرئي�س، كما يف ال�شكل )5(.

املاء،  موؤ�رش  طريق  عن  اخلا�س  التربيد  ماء  تفقد 
كما يف ال�شكل )6(.

اأ�شف ماء التربيد اإذا كان هناك نق�س، بح�شب 
تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، كما يف ال�سكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

10

11

12

�شع اأ�شطوانة الغاز يف مكانها املنا�شب، )اإّما 
على عربة خا�شة، واإّما يف مكانها املخ�ش�س 

على اآلة الّلحام(، كما يف ال�شكل )8(.

ثّبت اأ�شطوانة الغاز مبربط خا�س، كما يف 
ال�شكل )9(.

افتح غطاء ال�شمام اخلا�س باأ�شطوانة الغاز، 
كما يف ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

13

14

15

16

وجود  عدم  حيث  من  الأ�شطوانة،  حمب�س  تفّقد 
ت�رشب، وعدم وجود �رشوخ، وتاأّكد من �سالحية 

امل�شننات الداخلية، كما يف ال�شكل )11(.

وذلك  اأغلقه،  ثم  دورة،  ربع  الغاز  حمب�س  افتح 
جمرى  وتنظيف  املحب�س  �شالحية  من  للتاأكد 

ال�شمام، كما يف ال�شكل )12(.

اأّن  وتذكر  اأوًل،  باليد  واربطه  الغاز  منظم  �شل 
لولب املنظم مييني، كما يف ال�شكل )13(.

ثّبت منظم الغاز با�شتخدام مفتاح منا�شب، بح�شب 
تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، كما يف ال�سكل )14(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

17

18

19

20

21

�شــل خرطــوم الغــاز بـمنظم الغــاز، باليد، 
وبح�سب تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، كما يف 

ال�شكل )15(.

مفتاح  با�شتخدام  باإحكام،  اخلرطوم  ثّبت 
منا�سب، بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، 
ومّرر الغاز ثواين قليلة يف اخلرطوم قبل و�شلة 
باآلة الّلحام لتنظيف ال�شوائب، اإن وجدت، 

كما يف ال�شكل )16(.

�شل اخلرطوم باآلة الّلحام، بح�شب تعليمات 
ال�رشكة ال�سانعة، كما يف ال�سكل )17(.

ثّبت اخلرطوم باإحكام.

افتح �سمام االأ�سطوانة؛ وتفّقد ت�رشب الغاز، 
اإن وجد، با�شتخدام املاء وال�شابون، كما يف 

ال�شكل )18(.

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

22

23

24

و�شلها،  قبل  الّلحام  مقب�س  و�شالت  تفقد 
ذلك،   وغري  العازل  وت�سقق  ال�رشوخ  حيث  من 
مراعاة ملبادئ ال�شالمة وال�شحة املهنية، كما يف 

ال�شكل )19(.

�شل خرطوم الغاز، اخلا�س مبقب�س الّلحام، باآلة 
الّلحام، بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، كما 

يف ال�شكل )20(.

ثّبــت الو�شلــة باإحكام، با�شتخــدام مفتاح ربط 
منا�شب، كما يف ال�شكل )21(.

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

25

26

27

الّلحام،  اآلة  يف  الكهربائية  الطاقة  و�شلة  اأدخل 
باإحكام، كما يف ال�شكل )22(، وثّبتها.

املربد  الّلحام  مبقب�س  اخلا�س  التربيد  خرطوم  �شل 
باملاء )املاء الراجع(، بوحدة التربيد، اأو باآلة الّلحام، 
اإذا كانت وحدة التربيد �شمن اآلة الّلحام، كما يف 

ال�شكل )23(.

يف  كما  باإحكام،  الراجع  التربيد  خرطوم  ثّبت 
ال�شكل )24(.

ال�شكل )22(

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

28

29

30

31

�شل خرطوم التربيد )الداخل( باآلة الّلحام، كما 
يف ال�شكل )25(.

ثّبت خرطوم التربيد )الداخل(، باإحكام، وافتح 
كما  وجد،  اإن  الت�رّشب،  وتفّقد  التربيد،  �سمام 

يف ال�شكل )26(.

ال�شكل  يف  كما  الو�شالت،  ترتيب  من  تاأّكد 
.)27(

التاأري�س،  كبل  وكذلك  التاأري�س،  مقب�س  جّهز 
كما يف ال�شكل )28(.

ال�شكل )25(

ال�شكل )26(

ال�شكل )27(

ال�شكل )28(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

32

33

34

ل كبل التاأري�س باآلة الّلحام، كما يف ال�سكل  �سِ
.)29(

ثّبت مربط )ملقط( التاري�س بطاولة العمل، كما 
يف ال�شكل )30(.

التحكم والكبل اخلا�س به، بح�شب  جّهز دع�شة 
تعليمات ال�رشكة ال�سانعة، كما يف ال�سكل )31(.

ال�شكل )29(

ال�شكل )30(

ال�شكل )31(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

35

36

37

38

بلطف  الّلحام،  باآلة  التحكم  دع�شة  كبل  �شل 
وحذر، كما يف ال�شكل )32(.

تفّقد الو�شالت جميعها مرة اأخرى؛ للتاأكد من 
الرئي�س،  الطاقة  م�شدر  ت�شغيل  قبل  جاهزيتها 

كما يف ال�شكل )33(.

�شل م�شدر الطاقة الرئي�س، كما يف ال�شكل )34(.

 ،)ON( ا�شغط على مفتــاح ت�شغيل اآلــة الّلحام
وتاأكد من اأداء الآلة.

ال�شكل )32(

ال�شكل )33(

ال�شكل )34(

متارين ممار�سة
ز اأجزاء اآلة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز. -  جهِّ
ع اأجزاء اآلة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز. -  جمِّ
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جتهيز مقب�ص الّلحام بقو�ص التنج�ستون املحجوب بالغاز وتركيبه

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتّهز اأجزاء مقب�س الّلحام اخلا�س بقو�س 
التنج�شتون املحجوب بالغاز وترّكبه.

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  مقب�س الّلحام وتوابعه.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية.

-  �شندوق عدة.
-  طاولة عمل.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

ارتِد مالب�س العمل.
تفّقــد توابع مقب�س الّلحــام، كما يف ال�شكل 
)1( وتاأّكد من اأّن كبل الطاقة والتربيد اخلا�س 
به غري مو�شول بـم�شــدر الطاقة الرئي�س لآلة 

الّلحام.

ال�شكل )1(

170
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

اخرت ما ياأتي:
- ج�شم املقب�س املنا�شب للعمل.
- الغطاء اخللفي ل�شّد الإلكرتود.

- فالة الإلكرتود املنا�شبة.
- حا�شنة الإلكرتود املنا�شبة.

- حامل احلا�شنة املنا�شبة.
- اإلكرتود التنج�شتون املنا�شب للعمل.
- تفّقد ال�رشوخ وت�سقق العازل، وغريها.

- اخــرت القيا�شــات ح�شــب اجلــداول التــي 
در�شتهــا يف هذه الوحــدة، كما يف ال�شكل 

.)2(

تاأكد من ف�شل م�شدر الطاقة الكهربائية عن اآلة 
الّلحام، واأغلق م�شدر الغاز والتربيد اإن وجد.

القيا�شات  واخرت  الّلحام،  مقب�س  اأجزاء  تفّقد 
املنا�شبة، كما يف اجلداول التي در�شتها مراعًيا 
يف  كما  عالية،  جودة  ذات  اأجزاء  ا�شتخدام 

ال�شكل )3(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

9

ثّبــت حامــل الـحا�شنة على ج�شــم املقب�س، 
وتاأكد من تثبيتها بدقة باليد اأوًل، ثم باأداة ربط 

منا�شبة، كما يف ال�شكل )4(.

ثّبــت فالــة ال�شرياميــك علــى ج�شــم املقب�س 
)�ُشّدهــا باليد فقــط(، وتاأكد مــن و�شع مانع 
الت�رشب ح�سب نوع املقب�س، كما يف ال�سكل 

.)5(

اأدخل اإلكرتود التنغ�شتون يف احلا�شنة باأقّل قطر 
وا�شتخدم  الـمطلوبـة،  الّلحام  لعملية  مـمكن 
حا�شنة منا�شبة ح�شب قطر الإلكرتود بالرجوع 
يف  كما  املنا�شب،  القطر  لختيار  اجلداول  اإلى 

ال�شكل )6(.

الـخلف  من  الـحا�شنة  مع  الإلكرتود  اأدخل 
بروز  )التحكم يف  الـحا�شنة  مركز حامل  يف 

الإلكرتود(، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

10

11

12

13

14
15
16

باليد، وتاأكد من و�شع مانع  الغطاء اخللفي  �ُشّد 
الت�رشب، كما يف ال�سكل )8(.

ل املقب�س الذي يرّبد بالهواء باآلة الّلحام. �سِ

له باآلة الّلحام. تفقد كبل املقب�س، و�سِ

تفّقــد مدخل الغــاز و�شله باآلــة الّلحام، كما يف 
ال�شكل )9(.

�شل املقب�س الذي يرّبد باملاء باآلة الّلحام.

تفّقد كبل املقب�س، و�شله باآلة الّلحام.

و�شلهما  واخلارج(،  )الداخل  املاء  خّطي  تفّقد 
باآلة الّلحام.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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الرقم                   الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

17

18

19

تفّقد مدخل الغاز، و�شله باآلة الّلحام، كما 
يف ال�شكل )10(.

تبديــل اإلكــرتود التنغ�ستــون الـخا�ــص بقو�ص 
التنج�ستون املحجوب بالغاز.

ال�شكل  قلياًل، كما يف  الغطاء اخللفي  ُفّك 
.)11(

طرف  )من  الأمام  من  الإلكرتود  ا�شحب 
الفالة(، كما يف ال�شكل )12(.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

20

21

22

23

)ا�شحبه  الّلحام  مقب�س  من  الإلكرتود  اأخرج 
اإلى الأمام على نحٍو م�شتقيم(، كما يف ال�شكل 

.)13(

ُفّك الفالة باليد، كما يف ال�شكل )14(.

ُفّك احلا�شنة، وحامــل احلا�شنة بالزرديّة(، كما 
يف ال�شكل )15(.

ا�شتبــدل احلا�شنــة وحامــل احلا�شنــة، بح�شب 
املطلوب، كما يف ال�شكل )16(.

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

24

25

26

ثّبت حامل احلا�شنة واحلا�شنة ذات القيا�شات 
اجلديدة باليد، كما يف ال�شكل )17(.

ثّبت حامل احلا�شنة باإحكام، كما يف ال�شكل 
.)18(

ثّبت الفالة اجلديدة املنا�شبة بيدك بلطف، كما 
يف ال�شكل )19(.

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

27

28

يف  كما  بلطف،  التنج�شتون  اإلكرتود  اأدخل 
ال�شكل )20(.

ثّبت الغطاء اخللفي باإحكام، وتاأكد من ثبات 
الإلكرتود بعد �شّد الغطاء اخللفي، مراعًيا عدم 

ال�شكل )20(وجود فراغ، كما يف ال�شكل )21(.

ال�شكل )21(

متارين ممار�سة
-  جّهز اأجزاء مقب�س الّلحام اخلا�س بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.

-  رّكب اأجزاء مقب�س الّلحام اخلا�س بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.
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بدء القو�ص الكهربائي بطريقة �سحيحة واآمنة

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تطّبق عملية بدء القو�س بطريقة �شحيحة واآمنة.
-  ت�شعل القو�س الكهربائي.

-  توّلد بركة الّلحام.

3-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                املواد الأوليّة 
-  قطعة من الفولذ الطري، قيا�شها:

    )200×150×3( مم.

-  قطعة اأملنيوم، قيا�شها:
    )200×150×3( مم

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س العمل.

الر�شم، كما  خّطط قطعة العمل، بح�شب 
يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

178

-  طاولة عمل.
.) AC و DC ( وحدة حلام تيج  -

اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام،    -
كفوف حلام، مالب�س عمل، وغريها(.

-  اأ�شطوانة غاز اأرغون، وتوابعها.

200

150

10
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

تفّقد التو�شيالت الكهربائية، كما يف ال�شكل 
.)2(

جّهــز قطعة العمــل املــراد حلمهــا، واأدوات 
ال�شالمــة وال�شحة املهنية علــى طاولة العمل، 

كما يف ال�شكل )3(.

تاأكد من جاهزية حمطة الّلحام، كما يف ال�شكل 
.)4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

9

10

11

ثّبت مربط تاأري�س اآلة الّلحام بطاولة العمل، 
كما يف ال�شكل )5(.

اخرت اإلكرتود التنج�شتون املنا�شب با�شتخدام 
اجلداول التــي در�شتها، مراعًيــا اختيار اأقّل 

قطر ممكن.

نّظف قطعة العمل و�شلك الّلحام، واأزل الزيوت 
وال�شحوم وال�شداأ، وغريها اإن وجدت، كما يف 
لتنظيف  �شلك،  فر�شاة  با�شتخدام   )6( ال�شكل 

منطقة الّلحام.

جّهــز اإلكــرتود الّلحــام، كمــا تعلمــت يف 
التمرين )2-2(.

اجمع مقب�س الّلحام، كما تعلمت يف التمرين 
.)2-2(

ا�شبط �شغط اأ�شطوانــة الأرغون وفق ال�شغط 
املنا�شــب، كمــا يف ال�شــكل )7(، وا�شتعــن 
باجلــدول لختيــار التيــار، ونــوع املعــدن، 

و�شمك قطعة العمل.

ال�شكل )5(

ال�شكل )7(

ال�شكل )6(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

12

13

14

1

ا�شبط اآلة الّلحام ح�شب املطلوب، واخرت نوع 
الّلحــام )تيــج(، اإذا كانــت اآلة الّلحــام متعددة 
ال�شتخدام، وذلك باختيار نوع التيار املتناوب 
)AC( لالأملنيوم، اأو املبا�رش )DC( للفولذ، كما 

يف ال�شكل )8(.

تاأكد من تدفق الغاز، كما يف ال�شكل )9( بح�شب 
اجلداول املعتمدة، وتفّح�س الت�رشب، اإن وجد.

يف حالة الّلحام باآلة الّلحام ذات الرتدد املنخف�ص التي 
ل حتوي وحدة تردد عاٍل يُ�سَعل القو�ص، كما ياأتي:

�شع قطعة العمل يف املكان املنا�شب على طاولة 
العمل، كما يف ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

2

3

4

5

افتح غاز احلجب، كما يف ال�شكل )11(.

حّرك املقب�س اإلى الأ�شفل، كما يف ال�شكل 
اإ�شعال  قبل  الّلحام  وجه  و�شع   ،)12(

القو�س.

مّدة  القو�س  لإحداث  العمل  قطعة  لم�س 
من  واحذر   ،)13( ال�شكل  يف  كما  قليلة، 

ذوبان الإلكرتود واختالطه بقطعة العمل.

وّلد القو�س الكهربائي، وتراجع اإلى الأعلى 
ب�رشعــة، كمــا يف ال�ســكل )14(، وحافظ 
علــى امل�شافة من راأ�س الإلكرتود اإلى القطعة 

بحيث تكون )3(مم.

ال�شكل )11(

ال�شكل )13(

ال�شكل )14(

ال�شكل )12(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

حّرك املقب�س بح�شب زاوية امليالن املطلوبة، 
كما يف ال�شكل )15(.

وّلــد بركــة الّلحــام، وحافظ عليهــا، كما يف 
ال�شكل )16(، وراقب نقاءها وملعانها، وتاأّكد 
مــن خلوها مــن ال�شوائــب، وا�شتعمل دع�شة 
اليــد، اأو دع�شة القدم )بح�شــب املتوافر( لبدء 

القو�س، اأو مترن عليهما اإذا كانا متوافرين.

واأبق  حلام،  خط  كّل  نهاية  يف  القو�س  اقطع 
واإلكرتود  ال�شهر،  منطقة  حلماية  الغاز  تدفق 
تغرّي  وراقب  ا�شتخدما،  اإذا  الإ�شافة  و�شلك 

لون الإلكرتود، كما يف ال�شكل )17(.

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

3

اأو  املتغري،  التيار  الّلحام ذات  اآلة  ا�ستخدام  اأّما عند 
وحدة  حتوي  التي  امل�ستمر  التيار  ذات  اللّحام  اآلة 

تردد عاٍل فيُ�سَعل القو�ص كما ياأتي:

حــّرك املقب�ــس اإلى الأ�شفل، كمــا يف ال�شكل 
)18(، و�شع وجه الّلحام قبل اإ�شعال القو�س.

ولّد القو�س الكهربائي مراعًيا عدم مالم�شة 
قطعة العمل، وحافظ على امل�شافة من راأ�س 
)3( تكون  بحيث  القطعة،  اإلى  الإلكرتود 

مم، كما يف ال�شكل )19(.

اقطــع القو�س فـــي نهايــة كـــّل خط حلـام، 
واأبــِق تدفــق الغــاز حلماية منطقــة ال�سهر، 
والإلكرتود و�شلــك الإ�شافة اإذا ا�شتخدما، 

وراقب تغرّي لون الإلكرتود.

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية بدء القو�س بطريقة �شحيحة واآمنة.

-  نفذ عملية اإ�شعال القو�س الكهربائي.
-  نفذ عملية توليد بركة الّلحام.
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التنج�ستون من دون  بقو�ص  الطري  الفولذ  �سهر خط م�ستقيم على قطعة من 
ا�ستخدام �سلك حلام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

ا م�شتقيًما على قطعة من الفولذ  -  ت�شهر خطًّ
الطري بقو�س التنج�شتون من دون ا�شتخدام 

�شلك حلام.
-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.

-  ت�شبط تدفق الغاز احلاجب.
-  تختار التيار املنا�شب.

4-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعــة �شــاج مــن الفــولذ الطـــري 
قيا�شها: 

      )150 × 200 × 3 ( مم.

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6(، اأو )2.4(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4، اأو 5، اأو 6(.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س العمل، واتخذ اإجراءات ال�سالمة 
الالزمة.

جّهــز اأجزاء اآلــة الّلحــام بقو�ــس التنج�شتون 
املحجوب بالغــاز واجمعها، كما تعلمت يف 

التمرين )1-2(.

185
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

7

8

9

بقو�س  اخلا�س  الّلحام  مقب�س  اأجزاء  جّهز 
التنج�شتون املحجوب بالغاز، ورتبها، كما 

تعلمت يف التمرين )2-2(.

القيا�شات املطلوبة،  جّهز قطعة العمل وفق 
كما يف ال�شكل )1(.

 
خطط قطعة العمل بح�شب الر�شم، كما يف 

ال�شكل )2(.

وجّهزه  املنا�شب،  التنج�شتون  اإلكرتود  اخرت 
للعمل با�شتخدم اجلداول التي در�شتها �شابًقا، 

واخرت اأقّل قطر ممكن )1.6-2.4مم(. 

اجمع مقب�س الّلحام، كما تعلمت يف التمرين 
.)2-2(

ا�شبط �شغط اأ�شطوانة الأرغون وفق ال�شغط 
املنا�شب.

الّلحام  لعملية  املنا�شب  الغاز  تدفق  ا�شبط 
مبقدار )6( لرتات يف الدقيقة.

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(
200mm

15
0m

m

200 mm

10mm

15
0m

m
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

اخرت نوع تيار الّلحام )اإذا كانت اآلة الّلحام 
متعددة ال�شتخدام(.

اخرت التيار املبا�رش والقطبية امل�ستقيمة للحام 
.)DCEN( الفولذ الطري

اخرت التيار املنا�شب مبقدار )75-95( اأمبري.

تاأكد من تدفق الغاز وتفح�س الت�رشب، اإن وجد.

نّظف قطعة العمل، واأزل الزيوت وال�شحوم، 
وغريها، اإن وجدت، با�شتخدام قطعة قما�س 

وفر�شاة �شلك؛ لتنظيف منطقة الّلحام.

�شع قطعة العمل يف املكان املنا�شب على طاولة 
العمل، كما يف ال�شكل )3(.

ولّد القو�س الكهربائي، كما تعلمت يف التمرين 
)2-3(، انظر ال�شكل )4(.

�شع وجه الّلحام قبل اإ�شعال القو�س على اأن 
تكون امل�شافة من راأ�س الإلكرتود اإلى القطعة 

)3-5(مم، مراعًيا ثبات القو�س.

ا�شتعمل دع�شة اليد، اأو دع�شة القدم )ح�شب 
املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.

ا�شبط زاوية حركة املقب�س بحيث ترتاوح بني 
كما   ،)590( العمل  وزاوية   ،)575-570(

يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

20

21

22

23

24

25

العمل حلني  قطعة  على طرف  القو�س  رّكز 
اكتمال تكّون بركة الّلحام.

وّلــد بركة الّلحام، وحافــظ عليها، وراقب 
نقاءهــا، وملعانهــا، وتاأكــد مــن خلّوها من 

ال�شوائب، كما يف ال�شكل )6(.

وثابتة،  منا�سبة  ب�رشعة  االأمام  اإلى  املقب�س  حّرك 
ونّفذ عملية ال�سهر على �سكل خطوط م�ستقيمة، 
اإلى  الإلكرتود  راأ�س  من  امل�شافة  على  وحافظ 

القطعة، بحيث تكون بني )3-5( مم.

حرك املقب�س ب�رشعة ثابتة، وراقب ا�ستقامة 
خط الّلحام وعر�شه، كما يف ال�شكل )7(.

تقدم يف عملية ال�شهر، كما يف ال�شكل )8(.

اقطع القو�س يف نهاية كل خط، واخف�س قيمة 
التيــار ببطء حتــى ينقطع القو�ــس الكهربائي، 
واأبِق تدفق الغاز يف نهاية اخلط اإلى اأن يتوقف؛ 
وذلــك حلمايــة منطقــة ال�شهــر، والإلكرتود 

و�شلك الّلحام، وراقب تغرّي لون الإلكرتود.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

26

27

28

29

�شــع مقب�ــس اللحــام يف مكانــه املنا�شب، 
واأغلق حمب�س اأ�شطوانة الغاز.

نّظف قطعة العمل با�شتعمال فر�شاة منا�شبة، 
كما يف ال�شكل )9(.

ال�شهر وافح�شه، وناق�س مدربك  قارن خط 
يف النتائج لتفادي الأخطاء، اإن وجدت، كما 

يف ال�شكل )10(.

كّرر العملية للح�شول على خط �شهر جيد، 
مراعًيــا اأن تكــون امل�سافة بــني اخلطوط من 

)10-15( ملم.

ال�شكل )10(

ال�شكل )9(

متارين ممار�سة

دون  من  ي�سداأ  ال  الذي  الفوالذ  من  قطعة  على  م�ستقيمة  �سهر خطوط  عملية  نفذ    -
ا�شتخدام �شلك حلام.
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حل��م خط��وط م�ضتقيمة عل��ى قطعة م��ن الفولذ الط��ري بقو���س التنج�ضتون 
با�ستخدام �سلك لـحام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

الفولذ  -  تلحم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من 
الطري بقو�س التنج�شتون با�شتخدام �شلك حلام.

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  تختار تدفق الغاز احلاجب وت�شبطه.

-  تختار التيار املنا�شب.

5-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعــة �شــاج مــن الفــولذ الطري، 
قيا�شها: 

    )150×200×3(مم.
-  �شلك حلام قطره )3( مم. 

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6- 2.4(مم، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4(، اأو )5(، اأو )6(مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س العمل.

يف  كما  الر�شم،  بح�شب  العمل،  قطعة  جّهز 
ال�شكل )1(.

190

ال�شكل )1(
200mm
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0m

m
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الرقم                   الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ار�شم خطوًطا متوازية على طول قطعة العمل 
من )10-15(، كما يف ال�شكل )2(.

جّهــز اأجزاء اآلــة اللحام بقو�ــس التنج�شتون 
املحجوب بالغاز واجمعها، كما تعلمت يف 

التمرين )1-2(.

جّهز اأجــزاء مقب�س اللحــام اخلا�س بقو�س 
التنج�شتون املحجــوب بالغاز ورتبها، كما 

تعلمت يف التمرين )2-2(.

ا�شبط �شغط اأ�شطوانة الأرغون وفق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبــط التدفق الـمنا�شب لعملية 

اللحام  مبقدار )6( لرتات/ دقيقة.

ا�شبط اآلة اللحام بح�شب املطلوب، واخرت 
اللحام  اآلـة  كانت  اإذا  )تيج(،  اللحام  نوع 

متعددة ال�شتخدام.

اخرت التيار املبا�رش والقطبية امل�ستقيمة للحام 
.)DCEN( الفولذ الطري

اخــرت �شدة التيار املنا�شب مبقدار يرتاوح بني 
)75-95( اأمبري.

تاأّكد من تدفق الغاز، وتفّح�س الت�رشب، اإن 
وجد.

نّظــف قطعــة العمل و�شلــك اللحــام، واأزل 
الزيــوت وال�شحــوم، وغريهــا، اإن وجدت، 
با�شتخدام فر�شاة �شلك لتنظيف منطقة اللحام.

ال�شكل )2(
200 mm

10mm

15
0m

m
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

12

13

14

15

16

17

18

19

�شع قطعة العمل على طاولة العمل.

مترين  يف  تعلمت  كما  الكهربائي،  القو�س  وّلد 
)2-3(، كما يف ال�شكل )3(.

اأمكن،  اإذا  عاٍل  تردد  ذا  مبا�رًشا  تياًرا  ا�ستخدم 
وتاأّكد من تدفق الغاز.

�شــع وجــه اللحام قبــل اإ�شعــال القو�س بحيث 
تكون امل�شافــة من راأ�س الإلكــرتود اإلى القطعة 

)3-5( مم، مراعًيا ثبات القو�س.

)ح�شب  القدم  دع�شة  اأو  اليد،  دع�شة  ا�شتعمل 
املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.

بني  ترتاوح  بحيث  املقب�س  زاوية حركة  ا�شبط 
 ،)590( العمل  وزاوية  درجة،   )575-570(

كما يف ال�شكل )4(.

يف  كما  عليها،  وحافظ  اللحام،  بركة  وّلد 
ال�شكل )5(، وراقب نقاءها، وملعانها؛ للتاأكد 

من خلّوها من ال�شوائب. 

ابداأ بتغذية �شلك الإ�شافة، ووّجه �شلك اللحام 
باجتاه حافة بركة اللحام، وحافظ على امل�شافة 
من راأ�س الإلكرتود اإلى القطعة بحيث تكون 
بني )3-5( مم، وحافظ على ميل زاوية �شلك  
 .)520-515( بني  يرتاوح  بحيث  الإ�شافة 

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

20
21

14

15

16

17

18

حرك املقب�س ب�رشعة ثابتة.
اأ�شــف معــدن التغذية، وحــرك ال�شلك حركة 
ترددية اإلــى الأمام باتـجاه بركــة اللحام، واإلى 
اخللف قليــاًل، بعيًدا عن بركة اللحام )مع اإبقائه 
حمميًّــا بغاز احلجــب(، كما يف ال�شــكل )6(. 
وكّرر العملية با�شتمرار حتى اإمتام خط اللحام.

اقطع القو�س يف نهاية كل خط، واخف�س قيمة 
التيار ببطء حتى ينقطع القو�س الكهربائي.

اأبِق تدفق الغاز يف نهاية اخلط )اإلى اأن يتوقف(، 
وذلــك حلمايــة منطقــة ال�شهــر والإلكرتود 
و�شلك الإ�شافة، وراقب تغرّي لون الإلكرتود.

�شع مقب�س اللحام يف مكانه املنا�شب، واأغلق 
حمب�س اأ�شطوانة الغاز.

وافح�س  �سلك،  بفر�ساة  اللحام  خطوط  نّظف 
خّط اللحام، وناق�س النتيجة مع مدربك لتفادي 

الأخطاء اإن وجدت، كما يف ال�شكل )7(.
كـــّرر العمليـــة للح�شـول علـــى خـط حلـام 
جيد، بحيث تكــون الـم�سافة بني الـخطوط 

)10-15( ملم.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية حلم خطوط م�ستقيمة على قطعة من االأملنيوم بقو�س التنج�ستون  با�ستخدام 

�شلك حلام.
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حلم و�سلة تناكبية من دون �سلك حلام على قطع من الفولذ الطري بقو�ص التنج�ستون

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

تناكبية طرفية من دون �شلك حلام  -  تلحم و�شلة 
على قطعة من الفولذ الطري بقو�س التنج�شتون. 

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  تختار تدفق الغاز احلاجب، وت�شبطه.

-  تختار التيار املنا�شب.

6-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعــة �شــاج من الفــولذ الطري، 
عــدد )2(، قيا�شهمــا )150×60( 

مم، و�شمك كلٍّ منها )3(مم. 

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6 - 2.4مم( ،)1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4(، اأو )5(، اأو )6(مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

ارتِد مالب�س العمل.
جّهز قطع العمل بح�شب الر�شم، كما يف 

ال�شكل )1(.
جّهز اأجزاء اآلة اللحــام بقو�س التنج�شتون 
املحجوب بالغــاز واجمعها، كما تعلمت 

يف التمرين )1-2(.
جهز اأجزاء مقب�س اللحــام اخلا�س بقو�س 
التنج�شتون املحجوب بالغاز ورتبها، كما 

تعلمت يف التمرين )2-2(.

194
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10

11

12

ا�شبــط �شغــط اأ�شطوانة الأرغون وفــق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبط التدفق املنا�شب لعملية اللحام 

مبقدار )6( لرتات يف الدقيقة.

تاأّكد من تدفق الغاز، وتفح�س الت�رشب، اإن وجد.

نّظف قطــع العمــل، واأزل الزيــوت وال�شحوم 
وغريها، اإن وجــدت، با�شتخــدام فر�شاة �شلك 

لتنظيف منطقة اللحام. 

اخــرت التيار امل�شتمــر والقطبيــة امل�شتقيمة للحام 
.)DCEN( الفولذ الطري

اختــــر التيــار املنــا�شــب مبقــدار يتــراوح بــني 
)75-95( اأمبري.

�شع قطع العمل على طاولة العمل، وتاأكد من اأّن 
�شطحهما ُم�شتٍو، كما يف ال�شكل )2(.

ثّبت قطعتــي العمل على طاولــة العمل، وقرب 
اإحداهما مــن الأخرى بحيــث ل يكون بينهما 

فراغ، كما يف ال�شكل )3(.

ا�شبــط زاوية حركــة املقب�س بحيــث تكون بني 
)575-580(، وزاويــة العمل )590(، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

13

14

15

16

17

18

19

20
21

فــراغ  اإبقــاء  دون  مــن  العمــل  قطعتــي  نّقــط 
بينهما، واحلــم ثالث نقــاط لتثبيتهما؛ ولتفادي 
الت�شوهــات، وتاأكد من ا�شتــواء �شطحيهما بعد 

عملية التنقيط، كما يف ال�شكل )5(.
ولّد القو�س الكهربائي، كما تعلمت يف مترين )2-
3(، ويف�شل ا�شتخدام تيار م�شتمّر ذي تردد عاٍل.

وا�شبط  القو�س،  اإ�شعال  قبل  اللحام  وجه  �شع 
اإلى القطعة بحيث  الـم�شافة من راأ�س الإلكرتود 

ترتاوح بني )3-5( مم، مراعًيا ثبات القو�س.
)بح�شب  القدم  دع�شة  اأو  اليد،  دع�شة  ا�شتعمل 

املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.
وّلد بركة اللحام، وحافظ عليها، وراقب نقاءها، 

وملعانها، وتاأكد من خلّوها من ال�شوائب.
ابداأ عملية اللحام، وحافظ على زاوية فرد اللحام، 
بحيث  والقطعة،  الإلكرتود  راأ�س  بني  وامل�شافة 

ترتاوح بني )3-5( مم.
عملية  ونفذ  ثابتة،  منا�سبة  ب�رشعة  املقب�س  حرك 
ال�سهر )خطوط م�ستقيمة(، وراقب ا�ستقامة خط 

اللحام وعر�شه، كما يف ال�شكل )6(.
تاأّكد من تغلغل )نفاذية( خط اللحام.

كّرر اخلطوات من )22-26( من مترين )5-2(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية حلم و�شلة تناكبية طرفية با�شتخدام �شلك حلام على قطعة من الفولذ الطري.
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حلم و�سلة ركنية على �سكل )زاوية( خارجية من دون �سلك حلام على قطع 
من الفولذ الطري بقو�ص التنج�ستون

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تلحم و�شلة زاوية خارجية من دون �شلك حلام 
على قطعة من الفولذ الطري بقو�س التنج�شتون. 

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  تختار تدفق الغاز احلاجب، وت�شبطه.

-  تولّد القو�س الكهربائي.
-  تختار التيار املنا�شب.

7-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعــة �شــاج من الفــولذ الطري، 
عــدد )2(، قيا�شهمــا )150×60( 

مم، و�شمك كلٍّ منها )3(مم. 

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6 - 2.4مم(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4، اأو 5، اأو 6( مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3
4

ارتِد مالب�س العمل.
جّهز قطع العمل بح�شب الر�شم، كما يف ال�شكل 

.)1(
جّهز حمطة اللحام للعمل، كما تعلمت �شابًقا.

تفّقد التو�شيالت الكهربائية.
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ال�شكل )1(
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

اخرت اإلكرتود التنج�شتون املنا�شب وجهزه للعمل، 
با�شتخدام اجلداول التي در�شتها يف هذه الوحدة، 

واخرت اأقل قطر ممكن )1.6( اأو )2.4(مم.
ا�شبــط �شغــط اأ�شطوانة الأرغون وفــق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبط التدفق املنا�شب لعملية اللحام 

مبقدار )6( لرتات يف الدقيقة.
اخــرت نوع تيــار اللحــام )اإذا كانت اآلــة اللحام 

متعددة ال�شتخدام(.
اخــرت التيــار امل�شتمــر والقطبية امل�شتقيمــة للحام 

.)DCEN( الفولذ الطري
اخرت التيار املنا�شب بحيث يكون بني )95-75( 

اأمبري.
تاأكد من تدفق الغاز، وتفقد الت�رشب اإن وجد.

نظــف قطعتي العمــل، واأزل الزيوت وال�شحوم 
وغريها، اإن وجــدت، با�شتخــدام فر�شاة �شلك 

لتنظيف منطقة اللحام.
يف  كما  العمل،  طاولة  على  العمل  قطعتي  �شع 

ال�شكل )2(، بزاوية )90( درجة.
ح�شب  العمل  طاولة  على  العمل  قطعتي  نّقط 
املطلوبة، وتاأكد من متا�س  الو�شلة واملوا�شفات 

�شطحيهما، كما يف ال�شكل )3(.
بني  ترتاوح  بحيث  املقب�س  حركة  زاوية  ا�شبط 
)570-575(، وا�شبط زاوية العمل بحيث تكون 

)590(، كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

15

16

17

18

وّلد القو�ــس الكهربائي، كمــا تعلمت يف مترين 
.)3-2(

ولّد بركة اللحام، وحافظ عليها، كما يف ال�شكل 
)5(، وراقب نقاءها، وملعانها، وتاأكد من خلّوها 

من ال�شوائب.

فرد  ميل  زاوية  على  وحافظ  اللحام،  عملية  ابداأ 
ثابتة،  بحركة  الأمام  واإلى  متوجية،  بحركة  اللحام 
كما يف ال�شكل )6(، وحافظ على امل�شافة بني راأ�س 

الإلكرتود والقطعة، بحيث تكون )3-5(مم.

 
كّرر اخلطوات )22-26( من مترين )5-2(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

متارين ممار�سة
-  نّفذ عملية حلم و�شلة زاوية خارجية من دون �شلك على قطعة من الفولذ الذي ل 

ي�شداأ، �شمكها )3( مم.
-  نّفذ عملية حلم و�شلة زاوية خارجية با�شتخدام �شلك على قطعة من الفولذ الطري، 

�شمكها )3( مم.



200

�سهر خط م�ستقيم على قطعة من الأملنيوم من دون ا�ستخدام �سلك حلام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  ت�شهر خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من 
الأملنيوم من دون ا�شتخدام �شلك حلام. 

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  تختار تدفق الغاز احلاجب، وت�شبطه.

-  تولد القو�س الكهربائي.
-  تختار التيار املنا�شب.

8-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة من الأملنيوم قيا�شها: 
    )150×200( مم، و�شمكها )3(مم. 

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6 - 2.4مم(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4(، اأو )5(، اأو )6(مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة
1
2

3

4

ارتِد مالب�س العمل.
خّطــط قطعة العمــل ح�شــب الر�شــم، وار�شم 
عليهــا خطوًطا متوازية على نحٍو طويل، بحيث 
ترتاوح امل�سافة بني اخلطوط بني )10-15(مم،  

كما يف ال�شكل )1(.
تعلمت يف  كما  للعمل،  اللحام  مـحطة  جّهز 

التمرين )1-2(.
تفقد التو�شيالت الكهربائية.

200

ال�شكل )1(

200200

200 mm

10mm

15
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m
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

جّهــز قطعة العمــل واأدوات ال�شالمــة وال�شحة 
املهنية على طاولة العمل.

اخرت قطب التنج�شتون املنا�شب، وجهزه للعمل، 
واخرت  �شابًقا،  در�شتها  التي  اجلداول  با�شتخدام 

قطر )2.4(مم.
اجمــع مقب�ــس اللحــام، كما تعلمــت يف مترين 

.)2-2(
ا�شبــط �شغــط اأ�شطوانة الأرغون وفــق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبط التدفق املنا�شب لعملية اللحام 

مبقدار )7( لرتات يف الدقيقة.
اخرت نوع تيار اللحام اإذا كانت اآلة اللحام متعددة 

ال�شتخدام.
اخرت القطبية )AC( لالأملنيوم.

اخــرت التيــار املنا�شــــب بحيــث يتــراوح بيــن 
)125-145( اأمبري.

تاأّكد من تدفق الغاز، وافح�س الت�رشب، اإن وجد.
نّظــف قطعة العمــل، واأزل الزيــوت وال�شحوم 
وغريها، اإن وجــدت، با�شتخــدام فر�شاة �شلك 
ة بالأملنيوم لتنظيف منطقة اللحام، كما يف  خا�شّ
ال�شــكل )2(، واأزل طبقة الأك�شــدة، اإن اأمكن 

)الطبقة ال�شطحية(.
ثّبت قطعة العمل يف املكان املنا�شب على طاولة 

العمل، وا�شتخدم امللزمة املنا�شبة، اإذا لزم.
ولّــد القو�س الكهربائي، كمــا يف ال�شكل )3(، 

وكما تعلمت يف مترين )3-2(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

16

17

18

15

16

17

بحيث  اللحام  فرد  ميالن  زاوية  على  حافظ 
ال�شكل  يف  كما   ،)575-570( بني  ترتاوح 

 .)4(

من  وتاأكد  عليها،  وحافظ  اللحام،  بركة  ولّد 
اإزالة طبقة الأك�شدة، وراقب نقاءها، وملعانها.

ابداأ بال�شهر من دون �شلك الإ�شافة، وحافظ 
القطعة  اإلى  الإلكرتود  راأ�س  امل�شافة من  على 

بحيث تكون بني )3-5(مم. 

حّرك املقب�س ب�رشعة منا�سبة ثابتة اإلى االأمام، 
كما يف ال�شكل )5(. 

كّرر اخلطوات من )22-26( الواردة يف مترين 
 .)5-2(

نّظف قطعة العمل با�شتعمال فر�شاة ال�شلك، 
وافح�س خط اللحام، كما يف ال�شكل )6(.

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

متارين ممار�سة
-  نّفذ عملية �سهر خطوط م�ستقيمة على قطعة من االأملنيوم �سمكها )1.5( مم من دون 

ا�شتخدام �شلك حلام.



203

حلم خطوط م�ضتقيمة )حلام �ضطحي( على قطعة من الأملنيوم با�ضتخدام �ضلك حلام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

على  �شطحيًّا(  )حلاًما  م�شتقيًما  ا  خطًّ تلحم   -
قطعة من الأملنيوم با�شتخدام �شلك حلام. 

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  تختار تدفق الغاز احلاجب، وت�شبطه.

-  تولّد القو�س الكهربائي.
-  تختار التيار املنا�شب.

9-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة من الأملنيوم قيا�شها: 
    )150×200( مم، و�شمكها )3(مم. 

.)DC( طاولة عمل.          -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6 - 2.4مم(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )4(، اأو )5(، اأو )6( مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة
1
2

3

4

ارتِد مالب�س العمل.
جّهز قطعة العمل ح�شب الر�شم، وار�شم خطوًطا 
ترتاوح  بحيث  العمل،  قطعة  متوازية على طول 
امل�شافة بني كل خطني بني )10-15(مم،  كما 

يف ال�شكل )1(.
جّهز حمطة اللحام للعمل، وثّبت مربط اآلة اللحام 

بطاولة العمل، كما تعلمت يف مترين )1-2(.
تفقد التو�شيالت الكهربائية.

203

ال�شكل )1(
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10

11

12

13

اإلكــرتود التنج�شتــون املنا�شــب، وجّهزه  اخرت 
للعمل با�شتخدام اجلــداول التي در�شتها، واخرت 

قطر )2.4(مم.

اجمع مقب�س اللحام، كما يف مترين )2-2(.

ا�شبــط �شغــط اأ�شطوانة الأرغون وفــق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبط التدفق املنا�شب لعملية اللحام 

مبقدار )7( لرتات يف الدقيقة.

اخــرت نــوع تيــار اللحــام اإذا كانت اآلــة اللحام 
 )AC( متعددة ال�شتخدام، واخرت التيار املتناوب

لالأملنيوم.

اخــــرت التيــار املنا�شــــب مبقــدار يتــــراوح بــني 
)125-145( اأمبري.

افتح �شمام الغاز، وتاأكد من تدفق الغاز، وتفقد 
الت�رشب، اإن وجد.

الزيوت  واأزل  اللحام،  العمل و�شلك  نظف قطعة 
وال�شحوم، وغريها اإن وجدت، با�شتخدام فر�شاة 
اللحام،  منطقة  لتنظيف  بالأملنيوم  اخلا�شة  �شلك 
واأزل طبقة الأك�شدة، اإن اأمكن )الطبقة ال�شطحية(.

ثّبت قطعة العمل يف املكان املنا�شب على طاولة 
العمل، وا�شتخدم امللزمة، اإذا لزم، وحّدد الو�شع 

املنا�شب للحام.

ولّــد القو�ــس الكهربائي، كمــا يف ال�شكل )2(، 
وكما تعلمت يف مترين )3-2(.

ال�شكل )2(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

14

15

16

17

18

اإ�شعال القو�س بحيث  �شع وجه اللحام قبل 
تكون امل�شافة من راأ�س الإلكرتود اإلى القطعة 

)3-5(مم، مراعًيا ثبات القو�س.

ا�شتعمل دع�شة اليد، اأو دع�شة القدم )ح�شب 
املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.

ا�شبط زاوية ميل فرد اللحام بحيث ترتاوح 
بني )570-575(، وا�شبط زاوية ميل �شلك 
 ،)520-515( بني  تكون  بحيث  اللحام 
وزاوية العمل )590 (، كما يف ال�شكل )3(. 

من  وتاأكد  عليها،  وحافظ  اللحام،  بركة  ولّد 
اإزالة طبقة الأك�شدة، وراقب نقاءها، وملعانها، 

كما يف ال�شكل )4(.

تكون  اأن  مراعًيا  اللحام  �شلك  بتغذية  ابداأ 
بني  القطعة  اإلى  الإلكرتود  راأ�س  من  امل�شافة 
)3-5( مم، واأن تكون زاوية ميل فرد اللحام 
�شلك  ميل  وزاوية  درجة،   )75-70( بني 

الإ�شافة بني )15-20( درجة.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

70° 90°

20°

(1) ºbQ Iƒ£N(2) ºbQ Iƒ£N
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الرقم                     الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

15

16

17

اأ�شف �شلــك اللحام، وا�شحبــه اإلى اخللف 
قلياًل، وكّرر العملية با�شتمرار حتى النتهاء، 

كما يف ال�شكل )5(.

كّرر اخلطوات )22-26( من مترين )5-2(. 

تفّقد خط اللحام، وناق�س النتيجة مع مدربك 
لتفادي الأخطاء، اإن وجدت، كما يف ال�شكل 

.)6(

ال�شكل )6(

متارين ممار�سة
�سمكها  االأملنيوم  من  قطعة  على  �سطحيًّا(  )حلاًما  م�ستقيمة  خطوط  حلم  عملية  نّفذ    -

)1.5( مم با�شتخدام �شلك حلام.

ال�شكل )5(
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لـحم و�سلة على �سكل حرف )T( على قطعة من الفولذ الطري �سمكها )1.5( 
مم با�ستخدام �سلك لـحام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفولذ 
الطري على قطعة �شمكها )1.5(مم.

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  ت�شبط تدفق الغاز احلاجب.

-  تولّد القو�س الكهربائي.
-  تختار التيار املنا�شب.

10-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعــة �شــاج مــن الفــولذ الطري، 
قيا�شها: 

    )150×60( مم، و�شمكها )2( مم. 
-  �شلك حلام قطره )1.6(مم.

-  قطعــة �شــاج مــن الفــولذ الطري، 
قيا�شها:

 )2( و�شمكها  مم،   )120×150(    
مم. 

.)DC( طاولة عمل.                 -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )1.6مم(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )5(، اأو )6( مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل، وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة
1
2
3
4

ارتِد مالب�س العمل.
جهز حمطة اللحام للعمل، كما تعلمت يف مترين )1-2(.

تفقد التو�شيالت الكهربائية.
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  واأدوات  العمل،  قطعتي  جهز 

على طاولة العمل.

207
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9
10

11

12

وجهزه  املنا�شب،  التنج�شتون  اإلكرتود  اخرت 
يف  در�شتها  التي  اجلداول  با�شتخدام  للعمل، 
هذه الوحدة، واخرت اأقل قطر ممكن )1.6(مم.

اجمــع مقب�ــس اللحــام، وتاأكــد مــن بــروز 
الإلكرتود بحيث يرتاوح بني )6-9(مم، كما 

تعلمت يف مترين )2-2(.

ا�شبط �شغط اأ�شطوانــة الأرغون وفق ال�شغط 
املنا�شــب، وا�شبــط التدفــق املنا�شــب لعملية 

اللحام مبقدار )5( لرتات يف الدقيقة.

للحام  امل�ستقيمة  والقطبية  املبا�رش  التيار  اخرت 
الفولذ الطري )DCEN(، وا�شبط �شدة التيار 
املنا�شب مبقدار يرتاوح بني )50-70( اأمبري.

تاأكد من تدفق الغاز، وتفقد الت�رشب، اإن وجد.

وال�شحوم  الزيوت  واأزل  العمل،  قطعة  نّظف 
وغريها، اإن وجدت، با�شتخدام فر�شاة �شلك 

لتنظيف منطقة اللحام.

بحيث  العمل  طاولة  على  العمل  قطعتي  �شع 
ت�شكالن زاوية )90( درجة، كما يف ال�شكل 

.)1(

ثّبت قطعتي العمل، ح�شب الو�شلة واملوا�شفات 
بينهما،  فراغ  وجود  عدم  من  وتاأكد  املطلوبة، 

كما يف ال�شكل )2(.

ال�شكل )1(
2m

m
120mm

60
m

m

ال�شكل )2(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

13

14

15

16

17

18

احلــم قطعتي العمل مراعًيا عــدم وجود فراغ 
بينهمــا، واأن تكون الزاويــة )590(، وثّبتهما 
لتفــادي  نقــاط،  ثــالث  اأو  حلــام،  بنقطتــي 

الت�شوهات، كما يف ال�شكل )3(.

ا�شبط زاوية احلركة ملقب�س اللحام بحيث تكون 
 ،)540( العمل  وزاوية   ،)575-70( بني 
وزاوية ميل �شلك اللحام بني )20-530(، كما 

يف ال�شكل )4(.

وّلد القو�س الكهربائي، كما تعلمت يف مترين 
)2-3(، ويف�شل ا�شتخدام تيار م�شتمّر ذي 

تردد عاٍل، كما يف ال�شكل )5(.

القو�س، بحيث  توليد  قبل  اللحام  �شع وجه 
تكون امل�شافة من راأ�س الإلكرتود اإلى القطعة  

بني )3-5( مم، مراعًيا ثبات القو�س.

ا�شتعمل دع�شة اليد اأو دع�شة القدم )ح�شب 
املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.

ولّد بركة اللحام، وحافظ عليها، وراقب نقاءها، 
وملعانها، وتاأكد من خلّوها من ال�شوائب.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

19

20

21

22

23

24

ابداأ عملية اللحام، مراعًيا اأن تكون زاوية ميل كلٍّ 
اإلى الأمام بحركة  من فرد اللحام و�شلك اللحام 
ثابتة، كما يف ال�شكل )6(، وحافظ على امل�شافة 
الإلكرتود والقطعة بحيث ترتاوح بني  راأ�س  بني 

)3-5(مم. 
عملية  ونفذ  وثابتة،  منا�سبة  ب�رشعة  املقب�س  حرك 
ال�سهر على �سكل خطوط م�ستقيمة، وحافظ على 

ا�شتقامة خط اللحام.
با�شتمرار  اللحام(  )�شلك  التغذية  معدن  اأ�شف 
بح�سب �رشعة املقب�س و�سدة التيار، وحّرك ال�سلك 
واإلى  اللحام  بركة  باجتاه  الأمام  اإلى  ترددية  حركة 
اإبقائه  )مع  اللحام  بركة  عن  بعيًدا  قلياًل،  اخللف، 

حمميًّا بغاز احلجب(.
اإتـمام خط اللحام،  كّرر العملية با�شتمرار حتى 
بني  التام  واللتحام  الن�شهار  عملية  من  وتاأكد 

القطعتني. 
كّرر اخلطوات من )22-26( الواردة يف مترين 

.)5-2(
�شــع مقب�س اللحــام يف مكانه املنا�شــب، واأغلق 
حمب�س اأ�شطوانة الغاز، وتفقد خط اللحام، وناق�س 
النتيجــة مــع مدربــك، وتعــّرف كيفيــة تفادي 

الأخطاء، اإن وجدت، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية حلم و�شلة على �شكل حرف )T(  من الفولذ الطري على قطعة �شمكها 

)3(مم من الطرفني.
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لـحم و�سلة على �سكل حرف )T( على قطعة من الأملنيوم �سمكها )1.5( مم 
با�ستخدام �سلك لـحام

النتاجات:
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تلحم و�شلة على �شكل حرف )T( من 
الأملنيوم على قطعة �شمكها )1.5( مم.

-  تختار نوع الإلكرتود وقطره.
-  ت�شبط تدفق الغاز احلاجب.

-  تولّد القو�س الكهربائي.
-  تختار التيار املنا�شب.

11-2

       العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعتا اأملنيوم، قيا�شهما:
)150×60(مم، و )150×120(

مم ، و�شمك كلٍّ منهما )2(مم.
-  �شلك حلام اأملنيوم قطره )1.6(مم.

.)AC( طاولة عمل.                 -  وحدة حلام تيج  -
-  اإلكرتود تنج�شون قطره )2.4مم(، )1-2( ثرييوم.

-  فالة قطرها )5( اأو )6( مم.
-  اأدوات ال�شالمة وال�شحة املهنية )وجه حلام، كفوف حلام، 

مالب�س عمل وغريها(.
-  اأ�شطوانة غاز اأرغون وتوابعها.     -  م�شطرة.      -  زاوية.

-  طبا�سري.       -  فر�ساة �سلك.      -  خطاط.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                               )خطوات العمل(                                                          الر�سوم التو�سيحيّة
1
2

3

ارتِد مالب�س العمل.
جّهز حمطة اللحام للعمل، وثّبت مربط اآلة اللحام بطاولة 

العمل، كما تعلمت يف مترين )1-2(. 
تفقد التو�شيالت الكهربائية.

211
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

4

5

6

7

8

9

10

11

ال�شالمة  واأدوات  حلمه،  املراد  املعدن  جّهز 
وال�شحة املهنية على طاولة العمل.

اخرت اإلكــرتود التنج�شتون املنا�شــب، وجّهزه 
للعمــل، با�شتخــدام اجلداول التــي در�شتها يف 
هذه الوحدة، واخرت اأقل قطر ممكن )1.6(مم.

اجمــع مقب�س اللحــام، وتاأكــد مــن اأّن بروز 
الإلكرتود يرتاوح بني )6-9(مم، كما تعلمت 

يف مترين )2-2(.

ا�شبط �شغط اأ�شطوانــة الأرغون وفق ال�شغط 
املنا�شب، وا�شبط تدفــق عملية اللحام مبقدار 

)7( لرتات يف الدقيقة.

اخرت التيــار املتناوب )AC( للحــام الأملنيوم، 
وا�شبــط التيــار املنا�شــب مبقدار يــرتاوح بني 

)60-80( اأمبري.

تاأكد من تدفق الغاز، وتفقد الت�رشب، اإن وجد.

وال�شحوم  الزيوت  واأزل  العمل،  قطعة  نّظف 
�شلك  فر�شة  با�شتخدام  وجدت،  اإن  وغريها، 
اإزالة طبقة  لتنظيف منطقة اللحام، وتاأكد من 

الأك�شدة عند منطقة العمل )اللحام(.

العمل، بحيث  العمل على طاولة  �شع قطعتي 
ت�شكالن زاوية قيا�شها )590(، كما يف ال�شكل 

.)1(

ال�شكل )1(

2m
m

120mm

60
m

m
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

11

12

13

ثّبت قطعتي العمل على طاولة العمل ح�شب 
الو�شلة واملوا�شفات املطلوبة، وتاأكد من عدم 

وجود فراغ بينهما، كما يف ال�شكل )2(.

احلم قطعتي العمل بنقطتي حلام، اأو ثالث نقاط؛ 
لتفادي الت�شوهات، كما يف ال�شكل )3(.

ا�شبط زاوية ميالن مقب�س اللحام بحيث ترتاوح 
بني )70-575(، وزاوية عمل )545(، وزاوية 
ميالن �شلك اللحام من )20 -30°(، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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14

15

16

17

18

19

20

الكهربائي، كما تعلمت يف مترين  القو�س  ولّد 
)2-3(، كما يف ال�شكل )5(.

�شــع وجه اللحــام قبــل توليد القو�ــس بحيث 
تكــون امل�شافة من راأ�س الإلكــرتود اإلى القطعة 

بني )3-5(مم ثبات القو�س.

)ح�شب  القدم  دع�شة  اأو  اليد،  دع�شة  ا�شتعمل 
املتوافر( لبدء القو�س، اأو تدرب عليهما مًعا.

وّلد بركة اللحام، وحافظ عليها، وراقب نقاءها، 
وملعانها، وتاأكد من خلّوها من ال�شوائب.

ابداأ عملية اللحام، وحافظ على زاويا ميل كلٍّ 
من فرد اللحام و�شلك اللحام اإلى الأمام بحركة 
ثابتة، كما يف ال�شكل )6(، وحافظ على امل�شافة 
تكون  بحيث  القطعة  اإلى  الإلكرتود  راأ�س  بني 

بني )3-5(مم. 

اأ�شـف معـدن التغذيـة )�شلك اللحام( با�شتمرار 
بح�شـب �شـرعة املقبـ�س و�شـدة التيـار، وحـّرك 
ال�شـلك حركـة تردديـة اإلـى الأمـام باجتـاه بركة 
اللحـام، واإلـى اخللـف قلياًل، بعيـًدا عـن بركــة 

اللحام )مع اإبقائه حمميًّا بغاز احلجب(.

كّرر العملية با�شتمرار حتى اإتـمام خط اللحام، 
وتاأكد من عملية الن�شهار واللتحام التام بني 

القطعتني. 

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(
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21

17

18

كرر العمليــة با�شتمرار حتى اإمتــام خط اللحام، 
وتاأكــد من عملية الن�شهــار واللتحام التام بني 

القطعتني. 

كّرر اخلطوات من )22-26( الواردة يف مترين 
.)5-2(

�شــع مقب�س اللحــام يف مكانه املنا�شــب، واأغلق 
حمب�س اأ�شطوانة الغاز، وتفقد خط اللحام، وناق�س 
النتيجــة مــع مدربــك، وتعــّرف كيفيــة تفادي 

ال�شكل )7(الأخطاء، اإن وجدت، كما يف ال�شكل )7(.

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية لـحم و�شلة على �شكل حرف )T( من الأملنيوم على قطعة �شمكها )3( مم 

من الطرفني.
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اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم
اأبنّي اأ�شا�شيات ومبداأ عمل الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.1
اأبنّي الأجزاء الرئي�شة ملحطة اللحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.2
اأحّدد الطريقة ال�شحيحة لختيار نوع فوهة اللحام وقطرها.3
اأبنّي الأجزاء الرئي�شة ملقب�س اآلة الّلحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.4
اأمّيز اأقطاب التنج�شتون امل�شتخدمة يف اللحام، واأبنّي كيفية حت�شريها للحام.5
اأعّدد العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار �شلك اللحام.6
اأ�رشح كيفية معايرة تدفق الغاز يف اأثناء حلم املعدن.7
اأحّدد اأنواع الغازات اخلاملة امل�شتخدمة يف اللحام.8
اأذكر اإيجابيات حلم املعادن بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز و�شلبياته.9

اأ�شبط التيار واجلهد الكهربائي )الفولطية( على نحٍو منا�شب.10
اأحّدد القطبية وتاأثريها يف تغلغل اللحام يف املعدن.11
اأحّدد الطريقة ال�شحيحة للحام، وزاوية ميل �شلك اللحام، ومقب�س اللحام.12
اأجّهز و�شالت اللحام بطريقة �شحيحة.13
اأّو�شح طريقة تثبيت القطع املعدنية على طاولة العمل.14
اأعّدد طرائق اإ�شعال القو�س.15
اأبنّي العالقة بني نوع التيار واملعدن امللحوم.16
اأذكر الحتياطات التي يجب مراعاتها عند حلم املعادن بقو�س التنج�شتون.17
اأعّدد العيوب التي حتدث يف اأثناء عملية حلم املعادن بقو�س التنج�شتون.18
اأ�رشح مبداأ اللحام االأوتوماتيكي بقو�س التنج�ستون املحجوب بالغاز.19
اأجّهز حمطة اللحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز بطريقة �شحيحة.20
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اأركب مقب�س اللحام بطريقة �شحيحة.21
اأجهز اإلكرتود التنج�شتون قبل تركيبه.22
اأذكر الأجزاء الرئي�شة ملقب�س اآلة اللحم بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز.23
اأ�شبط �شغط الغاز امل�شتخدم وتدفقه حلجب بركة املعدن املن�شهر.24
اأ�شبط اآلة اللحام )تيار، قطبية، فولطية(.25
اأ�شبط عملية بدء القو�س الكهربائي بطريقة �شحيحة واآمنة.26
اأولّد قو�س اللحام.27
ا م�شتقيًما على قطعة من الفولذ الطري من دون ا�شتخدام �شلك.28 اأ�شهر خطًّ
اأحلم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من الفولذ الطري بقو�س التنج�شتون.29
اأحلم و�شلة تناكبية طرفية من دون �شلك اللحام على قطعة من الفولذ.30
اأحلم و�شلة زاوية خارجية من دون �شلك اللحام على قطعة من الفولذ.31
ا م�شتقيًما على قطعة من الأملنيوم من دون ا�شتخدام �شلك اللحام.32 اأ�شهر خطًّ
اأحلم خطوًطا م�شتقيمة على قطعة من الأملنيوم، �شمكها )3( مم، با�شتخدام.33
اأحلم و�شلة زاوية خارجية من الأملنيوم من دون �شلك اللحام.34

35
اأحلم و�شلة على �شكل حرف )T( من الفولذ الطري، لقطٍع، �شمكها 

)1.5(مم.
اأحلم و�شلة على �شكل حرف )T( من الأملنيوم، لقطعٍ، �شمكها )1.5(مم.36

معايري اأخرى مل تُذكر، وترى اأنه من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4
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كيف جُترى عملية تثبيت ال�سفائح املعدنية من دون حدوث ت�سوهات لل�سطوح؟
ما املنتجات التي ميكن اإنتاجها با�ستخدام اآلت حلام املقاومة املختلفة؟
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بعد اأن تعّرفت يف الوحدة الأولى الّلحام بالقو�س الكهربائي املعدين املحجوب بالغاز )ميج( 
وامل�شطلحات  ومفهومهما  الثانية،  الوحدة  يف  بالغاز  املحجوب  التنج�شتون  بقو�س  والّلحام 
مفهوم  الوحدة  هذه  يف  تتعّرف  ف�سوف  الّلحام،  وو�سالت  الّلحام  خطوط  من  لكلٍّ  االأ�سا�سية 
ت�شغيل  و�شهولة  عالية  اإنتاج  مبعدلت  النوع  هذا  ويتميز  واإجراءاته.  الكهربائية  باملقاومة  الّلحام 

معداته، و�رشعة التدّرب عليه.

وتعّد اأخطار حلام املقاومة الكهربائية اأقّل طرق الّلحام الأخرى بالن�شبة اإلى العاملني يف م�شاغل 
الّلحام؛ نظًرا اإلى انخفا�س ال�رشر املتطاير، والغازات، واالأبخرة املت�ساعدة جّراء عمليات الّلحام؛ 
ولعدم وجود اأ�سعة توؤثر يف العني واجللد. وتقت�رش عمليات الّلحام باملقاومة الكهربائية على حلام 

ال�شفائح املعدنية القليلة ال�شمك ن�شبيًّا.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
تبنّي مبداأ عمل دورة حلام املقاومة الكهربائية.

تذكر اأنواع حلام املقاومة الكهربائية.

تذكر العوامل املوؤثرة يف حلام النقطة.
حتّدد عنا�رش حمطة حلام النقطة.

ح اإجراءات �شبط اآلة حلام النقطة وجتهيزاتها، واخلطوات املتعلقة بلحام املقاومة الكهربائية. تو�شّ
متّيز اإلكرتودات حلم النقطة.

حتّدد اخلطوات والإجراءات املتبعة يف حلام املقاومة الكهربائية.
تبنّي مفهوم حلام الدرزة )ال�رشيطي(.

ح ترتيبات الّلحام الومي�شي. تو�شّ
تذكر ا�شتخدامات حلام املقاومة.

تعّدد اأجزاء اآلة حلام النقطة املتنقلة.
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لـحام املقاومة الكهربائية اأولاً

يعّد حلام املقاومة الكهربائية من اأنواع الّلحام ال�شائعة ال�شتخدام، وبخا�شة لل�شفائح املعدنية 
الرقيقة التي ل يحدث لها ت�شوهات كبرية، ب�شبب قّلة احلرارة ال�شادرة عن اآلة الّلحام.

1     مفهوم الّلحام باملقاومة الكهربائية
يعتمــد مبداأ الّلحــام باملقاومة الكهربائية على مقاومة املعدن ل�رشيــان التيار كهربائي خالله، مّما 
يوؤدي اإلى توليد حرارة، وت�سخني املعدن مّدة زمنية حمددة، فعند �رشيان التيار الكهربائي خالل 
قطعتــني متالم�ستني، اأو اأكرث، فاإنَّ املقاومة املو�سعية ل�رشيان التيار الكهربائي بني نقاط التالم�س 
توّلــد حــرارة عالية، فاإذا كانت �ســدة التيار الكهربائــي املار خالل املعدن بــني نقاط التالم�س 

مرتفعة ب�شورة كافية، فاإنَّ املعدن ي�شخن اإلى درجة 
الحمرار )احلالة العجينية( )Plasticity(، فعندئٍذ 
يكون علــى و�شك الن�شهار، وعنــد ال�شغط على 
القطع املراد حلمها، كما يف ال�شكل )3-1( يلتحم 
�شطحا املعدن، وتتداخل جزيئاته. ومع بقاء ال�شغط 
علــى القطعتني بعــد انقطاع التيــار الكهربائي اإلى 
اأن تــربد الو�شلة وتتجمــد نح�شل على و�شلة حلام 

جيدة.
ي�شتخــدم جهــد كهربائي يرتاوج بــني )25-4( 
فولط، و�شدة تيار عالية ت�شل اإلى مدى يرتاوح بني 

)100-650( اأمبري.
ال�شكل )3-1(: حلام املقاومة.

هل حت�شل ال�شدمة الكهربائية يف حال مل�س عامل الّلحام الأقطاب؟

فّكر
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2   اأنواع حلام املقاومة الكهربائية
هناك اأنواع عّدة لعمليات الّلحام باملقاومة الكهربائية تعمل وفق املبداأ نف�شه، ولكن يختلف 

بع�شها عن بع�س يف �شكل اأقطاب الّلحام، ومن اأهم هذه الأنواع:
  اأ  -  حلام النقطة: يعّد حلام النقطة )spot welding( من اأهم طرق الّلحام باملقاومة الكهربائية، 
اأو اأكرث، مًعا يف و�شع تراكبي با�شتعمال احلرارة وال�شغط مّدة زمنية.  اإذ تلحم قطعتان، 
وجترى العملية باإمرار تيار كهربائي منا�سب ل�سمك املعدن خالل نقاط تالم�س يف القطعتني 
املتال�سقتني املراد حلمها بو�ساطة اإلكرتود حلام، اأو اأكرث، فرتتفع درجة حرارة نقاط مرور 
جزيئات  ت�شبح  حتى  للمعدن  الكهربائية  املقاومة  ب�شبب  القطعتني  يف  الكهربائي  التيار 

املعدن يف احلالة العجينية، وهي اأقل بقليل من درجة حرارة الن�شهار.
ويتزامن الت�شخني مع التاأثري ب�شغط منا�شب بو�شاطة اإلكرتودي الّلحام، كما يف ال�شكل 
)3-2(، وينتــج مــن الت�شخــني وال�شغط تداخــل جزيئات املعــدن يف كال القطعتني، 
والتحام املنطقة التي تاأثرت باحلرارة وال�شغط بعد ف�شل التيار الكهربائي، ويكون حلام 
النقطة داخليًّا وغري مرئي، ول يالحظ من خارج القطع امللحومة �شوى �شيء ب�شيط ناجت 

من ال�شغط املطبق بو�شاطة الأقطاب، كما يف ال�شكل )3-3(.

ΩÉë∏dG á©≤H

ال�شكل )3-3(: مظهر نقطة الّلحام. ال�شكل )3-2(: حلام النقطة.

1. طرائق حلام النقطة: جُترى عمليات حلام النقطة باإحدى الطرق الآتية:
اأ  .  الّلحــام باإلكرتودين متقابلني: اإذ تو�شع القطعتان املراد حلمهما بني اإلكرتودين 
متقابلــني، وي�شغطــان بقّوة ثابتــة بو�شاطــة اأذرع ميكانيكيــة، ويت�شل هذان 

§¨°†dG √ÉŒG

§¨°†dG √ÉŒG

QÉ«àdG √ÉŒG

ΩÉëq∏dG á≤£æe

ΩÉëq∏dG OhÎµdEG

ΩÉëq∏dG OhÎµdEG

á∏°UƒdG
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القطبــان باآلة الّلحــام، كما يف 
ال�شكل )4-3(.

ب . الّلحام باإلكرتودين متجاورين 
هــذه  ت�شتخــدم  ومتوازيــني: 
الطريقة اإذا مل يكــن ممكًنا حلم 
القطعتــني، كمــا يف الطريقــة 
الأولى، ويكــون الإلكرتودان 
اإحدهما بجانــب الآخر، على 
نحٍو متــواٍز، وعند مرور التيار 
الكهربائــي مــن اإلكــرتود اإلى 
اآخــر تن�شهــر منطقــة تالم�س 

القطعتني، وتلحم النقطتان يف اآن واحد، كما يف ال�شكل )5-3(.

I qƒb

OhÎµdEG

AÉHô¡c Qó°üe

ال�شكل )3-4(: حلام النقطة بالكرتودين متقابلني.

ال�شكل )3-5(: حلام النقطة باإلكرتودين.

∫ qƒfi

ΩÉë∏dG Ö£bΩÉë∏dG Ö£b

πª©dG ™£b

ناق�س اأنت وزمالوؤك تاأثري عدم تنظيف �شطوح القطع من الأو�شاخ والق�شور وال�شوائب قبل 
عملية الّلحام، واكتب تقريًرا عن ذلك، واعر�شه على املعلم.

ق�سية للمناق�سة
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2 . دورة حلام النقطة: تتكون دورة حلام 
النقطــة من اأربــع مراحــل، كما يف 

ال�شكل )3-6(، هي:
اأ   .  مرحلة ال�شغط: هي اأقل مرحلة 
من حيث الزمــن، ومتثل الفرتة 
الزمنيــة التي ُيْطبــق فيها �شغط 
الإلكرتودين على قطعة العمل، 
املطبــق يف  ال�شغــط  وي�شتمــّر 

املرحلتني التاليتني.
ب . مرحلــة الّلحــام: هــي بدايــة 
دورة  مــن  الثانيــة  املرحلــة 

الّلحــام، اإذ ي�شتمــر ال�شغــط الناجت مــن �شغــط الإلكرتودين، ويتدفــق التيار 
الكهربائي خالل القطعتني املعدنيتني لت�شخينهما.

جـ . مرحلة التوقف: يتوقف التيار الكهربائي عن التدفق خالل املرحلة الثانية، وي�شتمر 
ال�شغط على الإلكرتود، لي�شمح للمعدن املن�شهر بالتجمد.

 د  . مرحلة الإنهاء )الف�شل(: يف هذه املرحلة يتوقف �شغط الإلكرتودين على قطعة 
العمل.

3 . العوامل املوؤثرة يف حلام النقطة: هناك عوامل توؤثر يف عملية حلام النقطة، هي:
اأ  .   �شدة التيار الكهربائي امل�شتخدم يف الّلحام، اإذ يوؤدي ذلك اإلى توليد كمية اأكرب 

عند زيادته.
التالم�س  �شطوح  م�شاحة  زيادة  اإلى  الّلحام  زمن  زيادة  توؤدي  الّلحام:  زمن  ب. 

وخف�س مقاومته، و�شغر م�شاحة منطقة الّلحام.
توؤثر املقاومة الكهربائية يف �شّدة  التيار الكهربائي:  جـ. املقاومة الكهربائية ملرور 

التيار الكهربائي املار، مّما يوؤثر يف اأبعاد الّلحام الناجتة.

ΩÉë∏dG á∏Môe
∞qbƒàdG á∏Môe

á∏Môe
§¨°†dG

á∏Môe
π°üØdG

ال�شكل )3-6(: دورة حلام النقطة.
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اآلة لـحام النقطة: ت�شنع اآلت لـحام النقطة باأ�شكال وحجوم عدة، منها الثابت،   . 4
ومنها املتنقل، وتتنوع اآلت حلام النقطة الثابتة من وحدات �شغرية ت�شتخدم يف حلام 
ال�شفائح املعدنية الرقيقة اإلى اآلت حلام �شخمة ذات تيارات حلام عالية ت�شتخدم 
يف حلام املعادن ذات ال�شمك الكبري، وتختلف اآلت الّلحام من حيث تطبيق قوة 
ال�شغط على اإلكرتودات الّلحام، وميكن لآلت الّلحام الثابتة اأن يكون لها اإلكرتود 

حلام واحد، اأو اأقطاب عديدة.
وحتتوي اآلة حلام النقطة الب�شيطة على موقع ت�شغيل بالقدم مع ذراع مف�شلي مي�شك 
حلام  اآلت  بع�س  وحتتوي   .)8-3( ال�شكل  يف  كما  العلوي،  الآلة  حلام  بقطب 
النقطة على اآلية �شغط من نوع املكب�س، واأ�شطوانات �شغط زيتي اأو هوائي، كما 
الّلحام،  لآلة  امليكانيكي  بالذراع  ال�شغط  اأ�شطوانة  تثّبت  اإذ   ،)8-3( ال�شكل  يف 
وميكن احل�شول على نتائج اأف�شل بتثبيتها باإلكرتود الّلحام العلوي، وي�شتخدم هذا 

الأ�شلوب يف معظم اآلت الّلحام الكبرية لتحقيق ال�شغط املطلوب.

1

2

2

3 4
5

6

7
8

9

10
11

ال�شكل )3-8(: ر�شم تخطيطي لآلة حلام النقطة.

)1( قطع الّلحام.              ) 2 ( الإلكرتود.         ) 3 ( الدّوا�شة.               )4( مدخل الهواء.
)5( �شمام الهواء.            ) 6 ( منّظم التيار.        ) 7 ( مكب�س هوائي.      )8( حمّول الّلحام. 

)9( مف�شل ميكانيكي.    )10( ذراع متحّرك.   )11( حامل الإلكرتود.
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وتتكون اآلة حلام املقاومة الكهربائية من الأجزاء الرئي�شة الآتية:
 اأ  .  الإلكــرتودات: ي�شتخــدم الإلكرتود العلــوي املتحرك منهــا يف اإي�شال التيار 
الكهربائــي اإلى القطع املــراد حلمها وال�شغط على هذه القطــع، اأّما الإلكرتود 

ا. ال�شفلي الثابت، فهو َم�ْشند لها ومو�شل للتيار الكهربائي اأي�شً
ب. حامل الإلكرتود: هو اجلزء امل�شوؤول عن تثبيت الإلكرتودات.

جـ. حمول الّلحام: هو اجلزء الذي يغذي الإلكرتودات بتيار كهربائي ذي �شدة عالية 
وجهد منخف�س ن�شبيًّا.

 د .  املكب�س الهوائي: هو اجلزء الذي يعطي الذراع املتحرك حركته عن طريق القوة 
الهيدرولية املوجودة فيه.

هـ . الذراع املتحرك: هو اجلزء الذي يتحكم يف حركة حامل اإللكرتود اإلى الأعلى 
واإلى الأ�شفل، ويف حركة الإلكرتود العلوي املثّبت عليه.

و .  الدوا�شــة: هــي اجلــزء الذي يتحكم يف حركــة اأجزاء الآلة جميعهــا، بو�شاطة 
و�شالت ميكانيكية خمتلفة.

5 .  �شبــط حمــددات اآلة حلام النقطة: قبل ال�رشوع يف عمليــة الّلحام يجب �سبط حمّددات 
الّلحــام يف اآلة حلام النقطة )�شدة التيار الكهربائي، وزمــن الّلحام، وال�شغط، والقطع 

املراد حلمها(، وذلك عن طريق املفاتيح املوجودة على هيكل الآلة.
 اأ  . �شبــط �شدة التيار الكهربائي: ميكن التحكــم يف حرارة الّلحام، اأو تيار الّلحام 
اخلــارج اإلى القطع املراد حلمهــا بتغيري قيمة الفولطية عن طريق مفتاح التحكم 

املعروف مبنظم التيار الكهربائي.
ب. �شبط الزمن: ي�شبط الزمن با�شتعمال اأجهزة حتكم )توقيت( ملتابعة ت�شغيل الآلة 
مبــا يتنا�شب وقيم كّل من التيــار وال�شغط، ويتوقف اختيار زمــن الّلحام على 

�شمك املعدن املراد حلمه ونوعه.
جـ . �شبط ال�شغط: ميكن التحكم يف �شغط اإلكرتودات الّلحام بح�شب نوع الآلة، 
فــاآلت الّلحام اليدوية ميكن التحكم يف �شغطها عن طريق زيادة ال�شغط على 
الرافعــة، اأّما اآلت الّلحام �شبه الأتوماتيكية فيمكن اإجراء ذلك عن طريق عيار 
النواب�ــس، ويف الآلت الأتوماتيكية ميكن التحكم يف �شغط الزيت اأو الهواء. 
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ويبني ال�شكل )3-9( اآلة حلام النقطة.
6 . اإلكرتودات حلام النقطة و�شيانتها: هناك خ�شائ�س 
احل�شول  اإلى  توافرها  يوؤدي  الّلحام  لأقطاب  عدة 

على اأف�شل النتائج، من هذه اخل�شائ�س:
 اأ  . مو�شلية كهربائية وحرارية جيدة.

ب. مقاومة ال�شغط العايل.
جـ. �شالدة عالية.

 د . حتّمل درجات احلرارة العالية.
هـ . �شهولة ال�شيانة.

وت�شنع اأقطاب حلام النقطة اأ�شا�ًشا من النحا�س، م�شاًفا 
اإليــه عنا�ــرش �سبائكية م�ساعــدة لت�سمينــه اخل�سائ�س 
املطلوبــة، مثــل: النيــكل، والكوبالــت، والكــروم، 

وال�شيلكون، والتيتانيوم، والأملنيوم، وال�شيزيوم، وتتوافر الإلكرتودات باأ�شكال ومقاطع 
خمتلفــة، وُتختار بناًء على عوامل عدة للح�شول على اأف�شل النتائج، ومن هذه العوامل: 
�شهولــة الو�شول اإلى منطقــة الّلحام، و�شمك القطع املراد حلمهــا، ومعدن الإلكرتود، 

وكيفية تربيدها. ويبني ال�شكل )3-10( اإلكرتودات اآلة حلام النقطة.
وللمحافظة على الإلكرتودات ب�شورة جيدة، 

يجب مراعاة ما ياأتي:
 اأ  .  التاأّكد من �شالحية نظام التربيد.

من  الإلكرتودات  نظافة  على  املحافظة  ب. 
الأو�شاخ واملواد العالقة.

جـ . عدم ا�ستخدام املطرقة املعدنية يف ال�رشب 
على الإلكرتودات.

وتعّد اإلكرتودات حلام النقطة غري م�شتهلكة، 
لتغرّيات يف �شكلها،  تتعّر�س  ومع ذلك فهي 

ال�شكل )3-9(: اآلة حلام 
املقاومة.

ال�شكل )3-10(: اإلكرتودات اآلة حلام 
املقاومة الكهربائية.
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الّلحام،  اأثناء دورة  امليكانيكي يف  وتاآكلها واحتكاكها  ت�شخينها  نتيجة  واأداء عملها 
وتغلغل الأكا�شيد الأخرى ب�شبب ال�شغط العايل.

اآلة اللحام  اآلة الّلحام املتنقلة عنه يف  اآلة حلام النقطة املتنقلة: ل يختلف مبداأ عمل   . 7
الثابتة، اإّل اأّن لها ا�شتخدامات ومزايا خمتلفة، منها:

 اأ  . �سهولة الو�سول بال�رشعة املطلوبة اإلى مكان العمل.
ب. الو�شول اإلى اأعمال الت�شنيع التي ل ميكن لآلة الّلحام الثابتة الو�شول اإليها.

ويبني ال�شكل )3-11/ اأ ( اأناًطا خمتلفة من اآلة حلام النقطة املتنقلة، واأّما ال�شكل 
)3-11/ب( فيبني الإكرتودات.

ال�شكل )3-11/ اأ (: اآلة حلام املقاومة املتنقلة.

ال�شكل )3-11/ب(: اإلكرتودات اآلة حلام املقاومة املتنقلة.

8. نظــام تربيد الإكــرتودات: للتخل�س مـن احلــرارة الزائدة على اإلكــرتودات الّلحام 
ب�رشعة؛ تــزود االإلكرتودات باأنظمة تربيد، وهناك نوعــان من هذه االأنظمة، هما: 
التربيــد باملــاء )water coold(، والتربيد بالهــواء )air coold(، ويو�شح ال�شكل 

)3-12( نظام التربيد باملاء.
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ال�شكل )3-12(: نظام تربيد اإلكرتود حلام النقطة.

ال�شكل )3-13(: الّلحام اخلطي.

AÉŸG ∫ƒNO

AÉŸG êhôN

AÉŸG ∫ƒNO

AÉŸG êhôN

…ƒ∏Y OhÎµdEG»∏Ø°S OhÎµdEG

اأ  .  الّلحام اخلطي )الدرزة( )Seam welding(: ي�شبه حلام النقطة من حيث مبداأ 
ا م�شتديرة للح�شول  العمل، اإّل اأّن اإلكرتودات الّلحام امل�شتخدمة تكون اأقرا�شً
متال�سقة  نقاط  من  جمموعة  �سكل  على  الّلحام  ويكون  م�ستمر،  حلام  على 
ومتتابعة، ناجتة من دوران اإلكرتود الّلحام مع و�شل التيار الكهربائي وف�شله 

عن اإلكرتودات الّلحام على نحٍو منظم، كما يف ال�شكل )13-3(.

…ƒ∏Y …ôFGO OhÎµdEG
AÉHô¡c π«°UƒJ áëjöT

á«fó©e íFÉØ°U

ΩÉë∏dG q§N

»∏Ø°S …ôFGO OhÎµdEG

AÉHô¡c Qó°üe
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وميكن ا�شتخدام الّلحام اخلطي يف و�شل الألواح املعدنية الرقيقة، ويف حلام العلب 
املعدنية، ويبني ال�شكل )3-14( الإلكرتودات القر�شية لآلة الّلحام اخلطي.

ال�شكل )3-14(: الإلكرتودات القر�شية لآلة حلام الدرزة.

القطعتني  بو�شع  الّلحام  هذا  ُيجرى   :)Flash welding( الومي�شي  الّلحام   . ب 
املراد حلمهما بو�سع تالم�س خفيف، بحيث متثل كلٌّ منهما اأحد القطبني، ثم 
املقاومة  ب�شبب  التالم�س  �شطح  الكهربائي، ويحدث ومي�ٌس عند  التيار  ميرر 
الكهربائية، فرتتفع درجة احلرارة على هذا ال�شطح، وعندئذ ت�شغط القطعتان 

اإحداهما على الأخرى، فيلتحمان مًعا.

وتتاأثر جودة الّلحام بعوامل عدة، منها:
1 . �رشعة تاأثري ال�سغط.

2 . ا�شتوائية �شطوح التالم�س للقطع املراد 
لـحمها.

3  . املو�شلية الكهربائية للقطع املراد حلمها.
وت�شتخدم هــذه الطريقة يف حلم نهايات 
القطع بع�شها مع بع�س، كما يف ال�شكل 
)3-15(، ومن التطبيقات التي ت�شتعمل 
ال�شكل )3-15(: الّلحام الومي�شي.فيهــا هــذه الطريقــة حلــم ق�شبــان مــن
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ال�شكل )3-16(: طريقة تركيب القطع على اآلة الّلحام الومي�شي.

طريقة   )16-3( ال�شكل  ويبني  الأنابيب.  وحلام  خمتلفة،  مقاطع  من  احلديد 
تركيب القطع املراد حلمها على اآلة الّلحام.

§bGƒd

»∏Ø°S §b’

ΩÉ¶ædG Iƒb

AÉHô¡c ∫ qƒfi

وجترى عملية الّلحام الومي�شي مبراحل عدة، هي:
1 . مرحلة تركيب القطع على الآلة: وذلك بو�شع القطع متقابلة على نحٍو دقيق، وعلى 

خط املحور نف�شه.
ب القطع بع�شها من بع�س لل�شماح للتيار الكهربائي باملرور. 2 . مرحلة التالم�س: اإذ تقرَّ
3 . مرحلة الومي�س: ويف هذه املرحلة ترتفع درجة حرارة جبهة القطعتني اإلى اأن ت�شبح 

يف احلالة العجينية.
4 . مرحلة ال�شغط والّلحام: اإذ ت�شغط القطعتان اإلى اأن جُترى عملية الّلحام.

ويبني ال�شكل )3-17( هذه املراحل.
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¢ùeÓàdG á∏MôeπHÉ≤àdG á∏Môe

1 2

3 4

ΩÉë∏dG á∏Môe¢†«eƒdG á∏Môe

ال�شكل )3-17(: مراحل الّلحام الومي�شي.
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اأ�سئلة الوحدة
1 - و�شح مفهوم الّلحام باملقاومة الكهربائية.

2 - هناك العديد من اأ�شاليب حلام املقاومة الكهربائية، اذكرها.

3 - مباذا يتميز حلام املقاومة الكهربائية عن اأنواع الّلحام الأخرى؟

4 - تتكون دورة حلام النقطة من اأربع مراحل، رّتبها ح�شب حدوثها، م�شتعيًنا بالر�شم.

5 - ما العوامل التي توؤثر يف عملية حلام النقطة؟

6 - اأعِط مثااًل على ا�ستخدامات كلٍّ من اأنواع حلام املقاومة الكهربائية االآتية:
 اأ  - حلام النقطة.

ب- الّلحام اخلطي.
جـ- الّلحام الومي�شي.

7 - ار�شم اآلة حلام الدرزة ر�شًما تخطيطيًّا، مبيًنا عليها الأجزاء الرئي�شة.

8 - ما العوامل التي تتاأثر بها جودة الّلحام الومي�شي؟

9  - ما املوا�شفات التي يجب اأن تتوافر يف اإلكرتودات حلام املقاومة؟ وكيف ميكن اختيارها؟

10- ما ال�رشوط الواجب مراعاتها للمحافظة على اإلكرتودات حلام املقاومة الكهربائية؟

11- ما حمّددات �شبط اآلة حلام املقاومة الكهربائية؟

233
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التمارين العملّية
للوحدة الثالثة
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يف  تتعّرف  ف�شوف  الكهربائية،  باملقاومة  الّلحام  لعملية  الأ�شا�شية  املفاهيم  تعّرفت  اأن  بعد 
املقاومة  اآلت حلام  واأجزاء  الكهربائية،  املقاومة  تنفيذ حلام  الإجراءات وخطوات  اجلزء  هذا 

الكهربائية، وميزاتها وا�شتخداماتها.
ويتوقّع منك بعد اإجناز هذه التمارين اأن:

جتّهز حمطة حلام النقطة.
تهّيىء الإلكرتودات لعملية حلم املعادن.

ت�شبط عوامل دورة حلام النقطة.
تلحم و�شلة تطابقية با�شتخدام اآلة حلام النقطة الثابتة.

تلحم و�شلة تطابقية با�شتخدام اآلة حلام النقطة املتنقلة.
جُتري عملية الّلحام اخلطي )الدرزة(.

ت�شاهد عملية الّلحام الومي�شي.



237

جتهيز اآلة لـحام النقطة واإجراء عملية الّلحام
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز اآلة حلام النقطة.

-  ت�شبط العوامل املوؤثرة يف حلام النقطة.
-  جتري عملية حلام النقطة.

ح�شب ال�شكل )1(.

1-3

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
- قطع حديد فولذ طري �شمكها )1( مم. -  اآلة حلام النقطة.

-  عدد يدوية )�شاكو�س، زرديّة عادية، زرديّة كب�س، 
فر�شاة  مطاطي،  دقماق  خ�شبي،  دقماق  اإزميل، 

�شلك(.
-  معدات ومالب�س ال�شالمة.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2
3

4

5
6

ارتِد مالب�س العمل والوقاية ال�سخ�سية. 
جهز اآلة حلام النقطة، وتاأكد من �شالحية اأجزائها.

نّظف القطعة املراد حلمها بفر�شة �شلك، اأو اأّي مواد 
اأخرى، اإذا دعت احلاجة.

يتنا�شب  مبا  والزمن،  وال�شغط،  التيار،  �شدة  ا�شبط 
مع �شمك القطع.

تاأكد من و�شول املاء اإلى اإلكرتودات الّلحام.
�شع القطعتني اإحداهما فوق الأخرى، وابداأ بعملية 
الكهربائي،  التيار  ويـمر  تتالم�شا  اأن  اإلى  ال�شغط 
عندئٍذ حتدث عملية الّلحام، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

237
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

بالطريقة نف�شها نّفذ عملية حلام قطعتني با�شتخدام 7
اآلة حلام مقاومة يدوية، كما يف ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(

تـذّكـر
عند النتهاء من اإجراء عمليات الّلحام ل  تن�َس تنظيف اإلكرتودات الّلحام بالفر�شاة والأدوات 

املنا�شبة، وذلك للمحافظة عليها.

متارين ممار�سة

-  ا�شبط كالًّ من ) التّيار، وال�شغط، والزمن ( عند حلم قطع حديد من الفولذ الطري �شمكها 
)2( مم  باآلة حلام النقطة.

انتبه
تفّقد نظام التربيد يف اآلة حلام النقطة.
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الّلحام اخلطي )الدرزة(
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتهز اآلة حلام الدرزة للعمل.
-  ت�شبط العوامل املوؤثرة يف حلام الدرزة.

-  جتري عملية حلام الدرزة.

2-3

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
- قطع حديد فولذ طري �شمكها )1( مم. -  اآلة حلام الدرزة، حو�س ماء.

خ�شبي،  دقماق  معدين،  )�شاكو�س  يدوية  ُعدد   -
مطرقة مطاطية، فر�شاة �شلك(.

-  معدات ومالب�س ال�شالمة.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2
3

4
5
6

ارتِد مالب�س العمل والوقاية ال�سخ�سية. 
جّهز اآلة حلام الدرزة، وتاأكد من �شالحية اأجزائها.

نّظف قطع العمل من الزيوت، وال�شحوم، وغريها، اإن 
وجدت، يف منطقة الّلحام، با�شتخدام فر�شاة �شلك.

ا�شبط اأجزاء الآلة.
تاأكد من �شالحية نظام التربيد.

�شع قطع العمل بني عجالت الأقطاب، ثم ا�شغط 
بالقدم ليمر التيار الكهربائي ويولد احلرارة الالزمة 
باإدارة  بالّلحام  ابداأ  ثم  الو�شل،  منطقة  لت�شخني 

عجالت الإلكرتودات.

239

ال�شكل )1(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

ا�شتمــر يف اإدارة عجــالت الإلكرتودات، 7
كما يف ال�شكل )1( حتى اإنهاء خط الّلحام.

تـذّكـر
عند النتهاء من اإجراء عمليات الّلحام نّظف عجالت الّلحام الدوراين بالُعدد واملواد املنا�شبة؛ 

للمحافظة عليها.

متارين ممار�سة

-  احلم قطعتني من حديد الفولذ الطري �شمك كلٍّ منهما )2( مم.
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الّلحام الومي�سي
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  جتهز اآلة الّلحام الومي�شي.
-  ت�شبط الأجزاء املوؤثرة يف الّلحام الومي�شي.

-  جتري عملية الّلحام الومي�شي.

3-3

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

- قطع حديد فولذ طري قطركلٍّ منها )50( 
مم.

-  اآلة حلام الومي�شي.        -  عدد يدوية.
-  �شاكو�س معدين.           -  دقماق خ�شبي.

-  مطرقة مطاطية.            -  فر�شاة �شلك.
-  معدات ال�شالمة املهنية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4
5

ارتِد مالب�س العمل والوقاية ال�سخ�سية. 
جّهز اآلة حلام الومي�شي، وتاأكد من �شالحية 

اأجزائها.
وال�شحوم،  الزيوت،  من  العمل  قطع  نّظف 

وغريها، بالأدوات واملواد املنا�شبة.
ا�شبط اأجزاء الآلة.

ثّبــت القطعتــني املــراد حلمها بو�شاطــة لواقط 
ب اإحدى القطعتني املتقابلتني من  خا�شــة، وقرِّ
الأخرى اإلى اأن تتالم�شا، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

241
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

ا�شغط علــى القطعتــني املتقابلتــني اإلى اأن 6
ترتفــع درجة حرارة منطقــة الو�شل، وتتّم 

عملية الّلحام، كما يف ال�شكل )2(.

ال�شكل )2(: الّلحام الومي�شي.

متارين ممار�سة

-  احلم اأنبوبتني من حديد الفولذ الطري قطر كلٍّ منهما )100(مم.
-  رّكب اأنت وزمالوؤك قطع العمل، ثّم عاير مركزية القطبني.
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اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم

اأعّرف مفهوم املقاومة الكهربائية.1

اأمّيز حلام املقاومة الكهربائية.2

اأذكر الأ�شاليب امل�شتخدمة يف حلام املقاومة الكهربائية.3

اأختار اآلة حلام املقاومة الكهربائي املنا�شبة.4

اأجّهز اآلة حلام املقاومة الكهربائية.5

اأ�شبط حمّددات اآلة املقاومة الكهربائية.6

اأختار الإكرتودات املنا�شبة لآلة املقاومة الكهربائية.7

اأفّك اإلكرتودات حلام النقطة، والدرزة، ثم اأركبها.8

اأ�شتخدم الأدوات املنا�شبة لتنظيف الإكرتودات.9

اأحافظ على دميومة اإلكرتودات حلام املقاومة.10

اأختار �شمك املعدن املنا�شب لآلة حلام املقاومة الكهربائية.11

اأنّفذ عمليات حلام املقاومة الكهربائية باإتقان.12

اأطّبق تعليمات وقواعد ال�شالمة املتعلقة بلحام املقاومة الكهربائية.13

اأ�شتفيد من الوقت يف التدريب.14

15
الكهربائية  املقاومة  اآلة حلام  لزمالئي ل�شتخدام  املجال  اأتيح 

عندما اأنهي العمل.

اأحافظ على ممتلكات امل�شغل واملدر�شة.16
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اأعمل بروح الفريق، واأتعاون مع مدربي وزمالئي.17

اأ�شاعد زمالئي يف اأثناء التدريب.18

معايري اأخرى مل تذكر، وترى اأّن من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4
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ما ال�سعوبات التي تتوقع مواجهتها عند حلم الأنابيب؟
كيف ميكنك التغلب على هذه ال�سعوبات؟
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بعد اأن تعّرفت يف امل�شتوى الأول والثاين الّلحام بالقو�س الكهربائي ومفهومه، وامل�شطلحات 
بالقو�س الكهربائي ومكوناتها،  الّلحام  الّلحام، وحمطة  الّلحام وو�شلة  الأ�شا�شية لكلٍّ من خط 
الأو�شاع  يف  املعدنية  ال�شفائح  وحلام  املختلفة،  باأنواعها  الكهربائي  بالقو�س  الّلحام  واآلت 
واإجراءاته،  خمتلفة  باأو�شاع  الأنابيب  حلام  مفهوم  الوحدة  هذه  يف  تتعّرف  ف�شوف  جميعها، 
و�شتتدرب على تنفيذ عمليات حلام الأنابيب بالقو�س الكهربائي، وتطّبق بع�س التمارين العملية 

ملختلف و�شالت الّلحام.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
تبنّي مفهوم حلام الأنابيب.

تتعّرف اأ�شناف الأنابيب وقيا�شاتها.
تذكر اأو�شاع حلام الأنابيب واملقاطع ورموزها.

متّيز الإلكرتودات امل�شتخدمة يف حلم الأنابيب وموا�شفاتها.
تفّرق بني اأنواع خطوط الّلحام امل�ستخدمة يف حلم االأنابيب.

تبنّي طريقة حت�شري الأنابيب املراد حلمها.
ت�شف طريقة تثبيت الأنابيب بالتنقيط قبل البدء باللحم.

حتّدد اخلطوات والإجراءات املتبعة يف حلم الأنابيب.
ح طرائق اإ�شالح العيوب التي حتدث يف حلم الأنابيب، وطرائق جلخها واإعادة حلمها. تو�شّ
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مفهوم حلام الأنابيب و�سكل حركة الإلكرتود وزواياه اأولاً

بعد اأن تعّرفت يف امل�شتوى الثاين حلام ال�شفائح املعدنية باأو�شاع الّلحام الأربعة: الأر�شي، 
والأفقي، والعمودي، وفوق الراأ�س، �شتتعرف يف هذه الوحدة بالتف�شيل حلام الأنابيب.

1     مفهوم لـحام الأنابيب
يحدث  الذي  الكهربائي  القو�س  من  املتوّلدة  احلرارة  با�شتخدام  الأنابيب  حلام  عملية  جترى 
ى بطبقة من بودرة  بني اإلكرتود الّلحام وقطعة العمل )الأنبوب(، ويكون هذا الإلكرتود مغَطّ
املوؤثرات  الّلحام، وينتج من هذا الحرتاق غازات حتجب  اأثناء عملية  التي حترتق يف  الّلحام 
اخلارجية عن منطقة الّلحام، مّما ي�شاعد على امتزاج معدن اإلكرتود الّلحام مبعدن الأنابيب املراد 
حلمها، واإنتاج خط حلام متما�شك ي�شبه يف موا�شفاته معدن الأنبوب، وجترى هذه العمليات 

با�شتخدام اإلكرتود حلام منا�شب وبزاوية تنا�شب و�شع الأنابيب املراد حلمها.

2    اأو�ساع حلام الأنابيب
هناك اأربعة اأو�شاع رئي�شة للحام الأنابيب، هي:

و�شع  يف  الّلحام  وخط  اأفقي،  و�شع  يف  الأنابيب  تكون   :)1G( ي�سمى  الأول،  الو�سع   - اأ   
عمودي، ويكون الأنبوب متحرًكا، كما يف ال�شكل )4-1(، وجترى عملية الّلحام يف 

و�شع اأر�شي.

.)1G( و�شع الّلحام :)ال�شكل )4-1

G
اخت�شار لكلمة 
 )Grove weld(

ويدّل على اأو�شاع 
حلام الأنابيب.

¿GQhódG √ÉŒG
ΩÉë∏dG q§N

ÜƒÑfC’G
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ÜƒÑfC’G

ÜƒÑfC’G

q§N
ΩÉë∏dG

.)2G( و�شع الّلحام :)ال�شكل )4-2

.)5G( و�شع الّلحام :)6(.ال�شكل )4-3G( و�شع الّلحام :)ال�شكل )4-4

ب - الو�ســع الثاين )2G(: يكــون الأنبوب 
راأ�شيًّــا وثابًتا ل يتحرك، ويكون الّلحام 

اأفقيًّا، كما يف ال�شكل )2-4(.
الأنابيب  الثالث )5G(: تكون  الو�سع  جـ - 
ثابتة على نحٍو اأفقي، ويكون الّلحام يف 
الراأ�س،  اأر�شي وعمودي وفوق  و�شٍع 
اأن  وميكن   ،)3-4( ال�شكل  يف  كما 
جترى عملية الّلحام من اأعلى اإلى اأ�شفل، 

اأو من اأ�شفل اإلى اأعلى.
 د  -  و�ســع الّلحــام )6G(: يكــون الأنبـوب 
مائاًل بزاوية قيا�شها )545(، وثابًتا من 

دون حركة، كما يف ال�شكل )4-4(.

ΩÉë∏dG q§N

ÜƒÑfC’GÜƒÑfC’G
ΩÉë∏dG q§N

ÜƒÑfC’G

ÜƒÑfC’G

545

3    اأ�سناف الأنابيب وقيا�ساتها
ت�شتخدم الأنابيب على نحٍو وا�شع، وتدخل يف جمالت متعّددة، منها ال�شتخدام املنزيل، وال�شناعي، 
وغريها، ولها موا�شفات خا�شة متعارف عليها بح�شب ال�شتخدام، فمنها القوي الذي يرمز اإليه 
بـ: )extra strong( )XS(، ومنها الثقيل الذي يرمز اإليه بـ: )extra heavy ( )XH(، ومنها القوي 
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الثقيل  : )XXS(، ومنها  بـ  اإليه  ا، ويرمز  فيه موائع م�شغوطة �شغًطا عالًيا جدًّ الذي مير  امل�شاعف 
.)XXH( :امل�شاعف الذي يرمز اإليه بـ

و�شتتعّرف يف هذه الوحدة املوا�شفات الفنية العاملية لأنابيب احلديد بوجه خا�س، اإذ اإّن لها قطًرا 
خارجيًّــا )outside diameter( )OD(، وقطــًرا داخليٍّــا )inside diameter( )ID(، و�شمًكا 
)thickness( )T(، وهناك عالقة بني هذه الأبعاد يو�شحها اجلدول )4-1( الذي يحتوي بع�س 

الأقطار بنظام الإن�س، ونظام املليمرت.
اجلدول )4-1(: العالقة بني القطر اخلارجي والقطر الداخلي و�شمك اجلدار.

�سمك جدار الأنبوب
thickness )T(

القطر الداخلي
insid diameter )IN(

القطر اخلارجي
outside diameter )OD(

اإن�سمماإن�سمماإن�سمم
2.240.0889.250.36413.720.54
2.770.10915.80.62221.340.84
3.380.13326.641.04933.41.315
3.910.15452.52.06760.332.375
6.020.237102.264.026114.34.5
7.110.28154.056.065168.286.625
8.180.322202.727.981219.088.625
9.530.375336.5513.25355.614
9.530.375488.9519.2550820

الأنبوب على  �شمك جدار  اأ�شا�س  الأنابيب على  اأ�شناف  الربيطانية  املوا�شفات  دت  وقد حدَّ
النحو الآتي:

 اأ  - ال�سنف اخلفيف )class A(: يكون �شمك اجلدار يف هذا ال�شنف اأقلَّ ما ميكن.
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ب- ال�سنف املتو�سط )class B(: يكون �شمك اجلدار اأكرب من ال�شنف اخلفيف.
جـ- ال�سنف الثقيل )class C(: يكون �شمك اجلدار اأكرب ما ميكن.

ويكون القطر اخلارجي لهذه الأ�شناف جميعها مت�شاويًا، ولكنها خمتلفة يف القطر الداخلي، 
بح�شب نوع ال�شنف، كما يف ال�شكل )5-4(.

π«≤ãdG ∞æ°üdG§°SƒàŸG ∞æ°üdG∞«ØÿG ∞æ°üdG

ال�شكل )4-5(: اأ�شناف الأنابيب بح�شب �شمك اجلدار.

4    معدات حلام الأنابيب
املعدنية،  وال�شفائح  الأنابيب،  )4-6( يف حلم  ال�شكل  املبّينة يف  الّلحام  معدات  ت�شتخدم 

وهذه املعدات هي:
 اأ  - م�شدر توليد التيار الكهربائي )اآلة الّلحام(.

ب- مقب�س الّلحام.
املراد  )الأنبوب  العمل  بقطعة  والآخر  الّلحام،  مبقب�س  اأحدهما  يو�شل  الّلحام:  َكْبال  جـ- 

حلمه(.
 د - اإلكرتود الّلحام: يكون مطابًقا لنوع معدن الأنبوب و�شدة التيار امل�شتخدم يف عملية 

الّلحام.
حت يف امل�شتويني الأول  هـ - اأدوات الأمن وال�شالمة اخلا�شة يف عمليات الّلحام التي و�شِّ

والثاين، وهي:
1 . حذاء الّلحام.

2 . خوذة الّلحام.
3 . واقي الّلحام من الأ�شعة.
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ال�شكل )4-6(: معدات حلام الأنابيب.

4 . ال�شرتة اجللدية.

5 . كفوف الّلحام.

ábÉ£dG Qó°üe

ΩÉë∏dG ¢†Ñ≤e

ΩÉë∏dG OhÎµdEG

πª©dG á©£b

(ÖdÉ°ùdG) »°VQC’G πÑµdG

ÖLƒŸG πÑµdG

5    اإلكرتودات لـحام الأنابيب 
هناك اأنواع خمتلفة من اإلكرتودات الّلحام امل�شتخدمة يف عمليات حلام الأنابيب، ومن اأكرثها 

�شيوًعا ما ياأتي:

 اأ  -  الإلكرتود )E6010(: ي�شتخدم هذا النوع يف حلم خّط اجلذر؛ لـما لـه من خ�شائ�س 
جيدة، وت�ستخدم مع التيار املبا�رش )قطبية معكو�سة( والتيار املتناوب، وميتاز بخا�سية 
اأو�ساع  وينا�سب  احلرارية،  االإجهادات  وحتّمل  ال�رشيع،  والتما�سك  اجليد،  التغلغل 

الّلحام جميعها.

ب - الإلكرتود )E6011(: ي�شتخدم يف حلم خطي اجلذر والتعبئة، وينا�شب اأو�شاع حلام 
.)E6010( الأنابيب جميعها، وت�شبه خ�شائ�شه خ�شائ�س الإلكرتود

جـ - الإلكرتود )E7018(: ي�شتخدم يف حلم خّط التغطية اخلارجية يف الأنابيب؛ ملا ميتاز به 
من حتّمل الظروف امليكانيكية واحلرارية وغريها، وي�ستخدم مع التيار املبا�رش واملتناوب.

يبّينها اجلدول  الّلحام  الإلكرتود وفولطية  الّلحام وقطر  تيار  �شدة  وهناك عالقة بني 
)4-2( الآتي:
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6    اإجراءات حلام الأنابيب
اإنتاج خطوط حلام ذات جودة  ل�سمان  االأنابيب  قبل عمليات حلام  ُتّتخذ  اإجراءات  هناك 

عالية ومطابقة ملوا�شفات املعدن امللحوم، منها:
جتهيزها  من  بّد  ل  حلمها  املراد  الأنابيب  اختيار  عند  الّلحام:  لعملية  الأنابيب  حت�سري   - اأ    

وحت�شريها لعملية الّلحام، وت�شمل هذه التجهيزات ما ياأتي:
1 . تنظيف القطع املراد حلمها من ال�شوائب والأو�شاخ والزيوت.

ال�شكل )7-4(  يبني  اإذ  الّلحام،  بقراءة رمز  التح�شري، وذلك  تعّرف موا�شفات   .  2
الرموز اخلا�شة بو�شلة الّلحام، ويبني ال�شكل )4-8( امل�شطلحات اخلا�شة بو�شلة 

الّلحام، اأّما ال�شكل )4-9( فيبنّي ال�شكل احلقيقي للو�شلة.

قطر اإلكرتود الّلحام
) مم (

تـيّـار الّلحام
) اأمبري (

فولطيّة الّلحام
) فولط (

280 - 5023
2.5110 - 7023
3.2150 - 11022

4200 - 15025
5260 - 19026

اجلدول )4-2(: العالقة بني �شدة التيار وقطر اإلكرتود الّلحام والفولطية.

ΩÉë∏dG õeQ
E 6010

3-2
575

ال�شكل )4-7(: م�شطلحات و�شلة الّلحام ورموزها.
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ال�شكل )4-9(: ال�شكل احلقيقي لو�شلة الّلحام.ال�شكل )4-8(: امل�شطلحات اخلا�شة بو�شلة الّلحام.

∞£°ûdG ájhGR

Qò÷G áëàa
Qò÷G ∞àc

ºe3-2ºe3-2

575

5 37^5

3 . عمل �شطفات منا�شبة لعمليات الّلحام تتنا�شب مع �شمك املعدن امللحوم، كما يف 
ال�شكل )9-4(.

4 . ترك اأكتاف جذر منا�شبة لعملية الّلحام، كما يف ال�شكل )9-4(.
ب - تثبيت قطع الأنابيب: عند تثبيت الأنابيب قبل الّلحام يراعي ما ياأتي: 

1.  تثّبــت قطع الأنابيب قبل عملية الّلحام؛ لتفــادي الإجهادات احلرارية املتولدة من 
قو�ــس الّلحــام، وذلــك بو�شع 
�شلــك بــني القطعتــني، ُيختار 
قطــره بح�شــب فتحــة اجلــذر 
املحــددة يف رمــز الّلحام، كما 

يف ال�شكل )10-4(.
2.  اأن تكــون قطع الأنابيب متقابلة 
على نحٍو دقيق على خط املحور 
املركــزي نف�شه قــدر الإمكان، 

ójó– ∂∏°S
â«ÑãàdG áaÉ°ùe

ال�شكل )4-10(: و�شع م�شافة التثبيت.
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واأّل يكون هناك اإزاحة عالية بني الأنابيب املراد تثبيتها، كما يف ال�شكل )11-4(.

ádƒÑ≤e áMGREGâ«ÑãàdG ájõcôe

ºe 1

ال�شكل )4-11(: مركزية التثبيت.

جـ  -  تنقيط الو�سلة: تثّبت النقطة الأولى بني الأنبوبني، 
الأولى؛  النقطة  مقابل  الثانية  النقطة  تثبت  ثم 
الـحرارية  الإجهادات  يف  توازن  هناك  ليكون 
املتولدة، ثم تثبت النقطة الثالثة والرابعة، كما يف 

ال�شكل )12-4(.
د  -  ترتيب خطوط الّلحام: بعد جتهيز اأنابيب الّلحام 
وتنقيطها بطريقة �شحيحة، جترى لها عمليات 

الّلحام الآتية:
1 . خط اجلذر: يف كثري من االأحيان نحتاج اإلى عدد من خطوط الّلحام لتعبئة و�سلة 
حلام االأنابيب بخطوط حلام، ويف هذه احلالة ي�سّمى اخلط االأول خّط اجلذر، ويلحم 
ل حلم  املراد حلمه، ويف�شَّ الأنبوب  ينا�شب �شمك جدار  باإلكرتود ذي قطر �شغري 
خط اجلذر من دون اأّي حركة متوجية، واختيار اإلكرتود خا�ّس بلحام اجلذر، مثل 

.)E6010( اإلكرتود
2 . خط التعبئة: قد يكون خط حلام واحًدا، اأو اأكرث من خط، ح�شب �شمك جدار الأنبوب 
.)E6011( املراد حلمه، اإذ ُيختار اإلكرتود منا�شب لعمليات حلام التعبئة، مثل اإلكرتود

1

2

34

90 0

ال�شكل )4-12(: ترقيم نقاط التثبيت.
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3 . غالف الّلحام: ميثل اخلط الأخري، وهو خط الّلحام النهائي، ويعطيه مظهًرا جيًدا، 
لتنفيذه  وي�شتخدم  لالأنابيب،  اخلارجية  الظروف  تتحمل  موا�شفات  وله  ويقّويه، 

.)E7018( اإلكرتود

7    اختبارات الّلحام
هناك اختبارات جُترى ملعرفة جودة خط الّلحام، ومدى مطابقته للموا�شفات، وقد تعّرفت 

يف امل�شتوى الثاين هذه الختبارات، وكيفية اإجرائها، ويف ما ياأتي تذكري بها:
 اأ  - الختبارات الب�رصية: هي اأ�سهل اأنواع االختبارات، واأقّلها كلفة، واأ�رشعها اإجناًزا، وميكن 

اإجراوؤها على ثالث مراحل على النحو الآتي:
ذ هذه املرحلة قبل بدء عملية الّلحام، لتنظيف القطع من الزيوت  1 . املرحلة الأولى: تنفَّ

والأو�شاخ.
2 . املرحلــة الثانيــة: جُترى يف اأثناء 
اجلــذر، وم�شاهدة  خّط حلــام 
البحــرة امل�شهــورة وجتمدها، 
وبعد اإنهاء خــط الّلحام ينّظف 
اخلّط مــن ال�شوائــب، وتعالج 
الت�شققات والعيوب ال�شطحية، 
وذلــك بجلــخ مــكان العيب 
بو�شاطــة اآلــة اجللــخ اليدوي، 
اأو القطــع بالغاز، اأو الكهرباء، 

وينبغي معرفة �شبب اخللل لتفاديه، ثّم ُتعاد عملية الّلحام مبوا�شفات خط الّلحام 
ال�شابق نف�شها، اأو تعديلها، كما يف ال�شكل )13-4(.

وينطبق هذا الأمر على خط التعبئة، كما يف ال�شكل )14-4(.

ال�شكل )4-13(: عيوب خط اجلذر ال�شطحية.
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اكتب تقريًرا عن الختبارات ب�شوائل الخرتاق وفح�س الأ�شعة، وناق�شة اأنت وزمالوؤك.
ق�سية للبحث

ال�شكل )4-15(: عيوب اخلط النهائي.ال�شكل )4-14(: عيوب خط التعبئة.

3 . املرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد عملية الّلحام، وهي التي ميكنك م�ساهدتها ب�رشيًّا يف 
اخلط النهائي، كما يف ال�شكل )4-15( وتعالج بالطريقة نف�شها.

ب - الختبارات املغناطي�سية: ي�شتخدم فيها برادة احلديد التي تتعر�س ملجال مغناطي�شي ميّر خالل 
منطقة الّلحام، فيعمل على ترتيب برادة احلديد على نحٍو منتظم، فاإذا �شوهد عدم انتظام يف 
ترتيب برادة احلديد، فاإنه يدّل على وجود عيوب يف خط الّلحام، مثل ت�شققات، اأو احتبا�س 

�شوائب، اأو غريها، وميكن معاجلة هذه العيوب بجلخها واإعادة حلمها.

جـــ- اختبــارات ال�ســد والنحنــاء: 
جُتــرى باأخذ �رشيحــة مـن خـط 
الّلحــــام واملعــــدن، كمــا يف 
ثّم ُيجرى  ال�شــكل )16-4(، 
ال�شــّد، كمــا يف  اختبــار  لهــا 
واختبــار   ،)17-4( ال�شــكل 
النحنــــاء، كمــــا يف ال�شــكل 
اخلطــوات  باّتبــاع   ،)18-4(

ΩÉë∏dG q§N

ΩÉë∏dG Ö«HÉfCG

QÉÑàN’G áæ«Y

ال�شكل )4-16(: عينة اختبارات ال�شد والنحناء.
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نف�شها التــي تعلمتها يف الوحــدة ال�شابعة من 
امل�شتوى الثاين.

ΩÉë∏dG

qó°ûdG ó©H

öùµdG á≤£æe

öùµdG á≤£æe

ال�شكل )4-18(: طريقة اختبار النحناء.ال�شكل )4-17(: طريقة اختبار ال�شد.

 د  - اختبار ال�سغط: ُيجرى هذا االختبار للك�سف عن عيوب الت�رشب، اأو انخفا�س ال�سغط 
داخل الأنابيب، با�شتخدام م�شخة ماء اأو اأّي موائع اأخرى، و�شاعة �شغط، اإذ ُت�شغط 
الأنابيب بعد تفريغها من الهواء، اأو اأّي غازات اأخرى، ثم ُيراقب خط الّلحام و�شاعة 
ال�سغط، فاإذا كان هناك ت�رشب يف خط الّلحام، اأو هبوط يف ال�سغط، ُيبحث عن مكان 

الت�رشيب، ثم ُيعالج.
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اأ�سئلة الوحدة

258

1 - ما املق�شود بلحام الأنابيب؟
.)5G( و ،)1G( 2 - بنّي الفرق بني حلم الأنابيب بو�شع

3 - اذكر اأنواع اإلكرتودات الّلحام امل�شتخدمة يف حلام الأنابيب.
ح كيفية تثبيت قطع الأنابيب قبل عملية الّلحام. 4 - و�شّ

5 - اذكر اأجزاء حمطة الّلحام امل�شتخدمة يف حلام الأنابيب.
6 - �شع دائرة حول الإجابة ال�شحيحة يف ما ياأتي:

:)2G( يكون و�شع الأنابيب يف حلام )1(
       اأ  -  اأفقيًّا.      ب-  بزاوية )45( درجة.      جـ- عموديًّا.    د -  بزاوية )60( درجة.

:)5G( يكون و�شع الأنابيب يف حلام )2(
       اأ  -  عموديًّا.       ب-  اأفقيًّا.       جـ- اأفقيًّا ومتحّرًكا.         د -  بزاوية )60( درجة.

)3( ي�شتخدم اإلكرتود الّلحام )E6010( يف لـحام:
       اأ  -  خط اجلذر.    ب-  خط التعبئة.    جـ- خط التغطية.     د -  خط التعبئة والتغطية.

)4( ي�شتخدم اإلكرتود الّلحام )E6011( يف لـحام:
      اأ  -  خط اجلذر.     ب-  خط التغطية.

      جـ- خط التعبئة وخط اجلذر.       د -  خط اجلذر وخط التغطية.
7 - ما دللة رمز الّلحام املبنّي يف ال�شكل املجاور؟

ح بالر�سم نقاط تثبيت االأنابيب. 8 - و�سّ
9  - ما مراحل الفح�س الب�رشّي يف حلام االأنابيب؟

10- ا�رشح طريقة فح�س االأنابيب بال�سغط.
11- عّلل ما ياأتي:

 اأ  - ي�شتخدم اإلكرتود الّلحام )E6010( يف حلم خّط اجلذر.
ب- تعّد االختبارات املغناطي�سية من االختبارات الب�رشية.

ΩÉë∏dG õeQ
E 6010
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التمارين العملّية
للوحدة الرابعة
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بعد اأن تعّرفت املفاهيم الأ�شا�شية لعمليات حلام الأنابيب، والو�شالت الالزمة لها، وو�شائل 
الأمن وال�شالمة الواجب اتباعها يف عمليات لـحام الأنابيب، ف�شوف تتعّرف يف هذا الـجزء 

خطوات تنفيذها.
ويتوقّع منك بعد اإنـجاز هذه التمارين اأن:

تختار اآلة الّلحام املنا�شبة والتيار والقطبية.
تختار اإلكرتود الّلحام املنا�شب خلط الّلحام.

تنّظف قطع العمل قبل ال�رشوع بلحمها للتخل�س من ال�سوائب.
جتّهز و�شلة الّلحام، وتثبتها مبرابط خا�شة.

تنقط االأنابيب، وتثّبتها جيًدا قبل ال�رشوع يف عملية اللحم.
تلحم اأنبوًبا قيا�شه )4( بو�شات مع )فلنجة( من الفولذ الطري، �شمكها )6( مم، بالو�شع 

.)2F( الأفقي
بحيث  الأر�شي،  بالو�شع  للدوران،  قابل  بو�شات،  قطره )4(  اآخر  اأنبوب  مع  اأنبوًبا  تلحم 

.)1G( يكون حمور الدوران اأفقيًّا
.)5G( بو�شات، بحيث يكون حمور الدوران اأفقيًّا )تلحم اأنبوًبا مع اأنبوب اآخر ثابت قطره )4
بزاوية  مائاًل  الدوران  يكون حمور  بحيث  بو�شات،   )4( قطره  اآخر  اأنبوب  مع  اأنبوًبا  تلحم 

.)6G( درجة عن املحور الأفقي )45(
جتلخ و�شلة حلام حتتوي على عيوب حلام.

تعيد حلم الو�شلة بعد تنظيف القطعة وجلخها والتخل�س من عيوبها.
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جتهيز و�سلة اأنابيب لعملية الّلحام
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  تختار اآلة اللحام املنا�شبة والتيار والقطبية.

-  تنظف قطع العمل للتخل�س من ال�شوائب.
-  تختار اإلكرتود الّلحام املنا�شب.

-  جتهز و�شلة الّلحام.
-  تنقط قطع الأنبوب لتثبيتها قبل عملية الّلحام.

1-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكرتود من نــوع  -
E 6010(، قطعتــان مــن اأنابيب الفولذ 
الكربــوين، طول كلٍّ منهمــا )150( مم، 

وقطرها )100( مم.

-  حمطة حلام القو�س الكهربائي.
�شنبك،  )م�شطرة،  والعالم  التخطيط  اأدوات   -

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
فر�شاة  حلام،  )مطرقة  املختلفة  التنظيف  اأدوات   -

�شلك، اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
-  معدات ومالب�س ال�شالمة.

-  اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

4

ارتِد مالب�س العمل.
جّهــز حمطــة الّلحــام، وتاأكد مــن �شالحية 
اأجزائها جميعها، واخــرت اآلة حلام تيار مبا�رش 
)DC( للتحكــم يف القطبية، كما تعلمت يف 

امل�شتوى الأول والثاين.
اح�شــل علــى قطعتني مــن اأنابيــب الفولذ 
مــم،  الطــري، طــول كلٍّ منهمــا )150( 

وقطرها )100( مم.
اقراأ رموز الّلحام املبينة يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

261
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

نّظــف قطــع العمــل مــن الزيــوت وال�شحوم 
با�شتخدام فر�شاة �شلك وقما�س تنظيف.

جّهز و�شلة الّلحام بح�شب رموز الّلحام، كما 
يف ال�شكل )2(.

بطريقة  باملقب�س  وثـّبته  الّلحام،  اإلكرتود  اخرت 
كما  لذلك،  املخ�ش�س  املكان  يف  �شحيحة 

تعلمت يف امل�شتويني الأول والثاين.

بالو�شع  الّلحام  طاولة  على  العمل  قطع  �شع 
الأر�شي، لتثبيتها بطريقة �شحيحة، كما ياأتي:

- �شع القطعة الأولى على طاولة العمل، بحيث 
تكون ال�شطفة والكتف من اأعلى.

يراد  التي  امل�شافة  ي�شاوي  قطره  �شلًكا  �شع   -
تتنا�شب مع قطر  الأنابيب، بحيث  تركها بني 
امل�شافة  وترتاوح  جداره،  و�شمك  الأنبوب 

املحددة يف الر�شم بني )2-3(مم.
الأولى،  على  الثانية  الأنبوب  قطعة  �شع   -
امل�شافة،  حتديد  �شلك  بينهما  يكون  بحيث 

كما يف ال�شكل )3(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ºe3-2ºe3-2
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

-  �شــع نقطــة الّلحــام الأولــى لتثبيت 
الأنبوبني مًعا، كما يف ال�شكل )4(.

- ثّبت النقطة الثانية مقابل النقطة الأولى 
مبا�رشة، وا�سحــب �سلك �سبط امل�سافة 

اإلى الأمام، كما يف ال�شكل )5(.

- ثّبــت النقــاط الباقيــة، للحفــاظ على 
توازن الإجهــادات احلراريــة يف اأثناء 

عملية الّلحام، كما يف ال�شكل )6(.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ÚHƒÑfC’G áqaÉM
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تـذّكـر
�شارك زمالءك يف عمليات تثبيت القطع وجتهيزها لعملية اللحام.
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2-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكرتود من نوع  -
E 6010(، قطعــة اأنابيــب مــن الفولذ 
الطــري طولهــا )150( مــم، وقطرهــا 
)100( مــم، وقطعة فولذ طري قيا�شها 

)150 × 150(، و�شمكها )6(مم.

- حمطة حلام القو�س الكهربائي.
- اأدوات التخطيــط والعــالم )م�شطــرة، �شنبك، 

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
- اأدوات تنظيــف خمتلفــة )مطرقــة حلــام، فر�شاة 

�شلك،  اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
- معدات ومالب�س ال�شالمة.

- اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                      الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

نّفذ اخلطوات من )1-7( الواردة يف التمرين 
.)1-4(

�شع قطعــة الأنبــوب على الفلنجــة، كما يف 
ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

264

)2F( لـحم اأنبوبة على فلنجة بو�سع
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تلحــم اأنبوًبا قطــره )4( اإن�شات، اأي 
)100( مــم مع )فلنجــة( من الفولذ 
الطــري �شمكهــا )6( مــم بالو�شــع 

.)2F( الأفقي

E 6010
E 7018

3-2
537^5
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

7

8

9

بنقاط  الفلنجة  على  االأنابيب  قطعة  ثّبت 
حلام، كما يف ال�شكل )2(.

تتنا�شب  بحيث  الّلحام  تيار  �شدة  ا�شبط 
مع �شمك القطعة املراد حلمها.

�شغل اآلة الّلحام.

ابداأ بلحام الأنبوب مع الفلنجة يف الو�شع 
الأر�شي.

احلركة  )زاوية  الّلحام  زوايا  على  حافظ 
وزاوية العمل(، كما يف ال�شكل )3(.

حافــظ على طول القو�ــس يف اأثناء عملية 
الّلحام.

نظــف قطعة العمــل بعد اإنهــاء التمرين، 
وتاأكــد من خلوها مــن العيوب، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ΩÉë∏dG OhÎµdEG
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متارين ممار�سة
-  نفذ عملية الّلحام لأقطار اأنابيب خمتلفة على قطع معدنية ذات �شمك خمتلف.
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3-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكرتود من نوع  -
E 6010(، قطعتــان من اأنابيب الفولذ 
الطري، طــول كلٍّ منهمــا )150( مم، 

وقطرها )100( مم.

-  حمطة حلام القو�س الكهربائي.
�شنبك،  )م�شطرة،  والعالم  التخطيط  اأدوات   -

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
فر�شة  حلام،  )مطرقة  املختلفة  التنظيف  اأدوات   -

�شلك، اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
- معدات ومالب�س ال�شالمة.

-  اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

3

4

يف  الواردة   )7-1( من  اخلطوات  نّفذ 
مترين )1-4(.

العمل  طاولة  على  الأنبوب  قطعتي  �شع 
وثّبتهما، كما يف ال�شكل )1(.

ا�شتخدم اإلكرتود الّلحام )E6010( للحم 
اخلط الأول )خط اجلذر(.

الّلحام بحيث تكون بني  تيار  ا�شبط �شدة 
ال�شكل )1()85-110( اأمبري.

266

)1G( لـحم اأنبوبني يف و�سع دوران
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

- تلحــم قطعتــي اأنبوبــني، قطر كلٍّ 
بالو�شــع  اإن�شــات   )4( منهمــا 

.)1G( الأر�شي القابل للدوران

ΩÉë∏dG õeQ E 6010
E 7018
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

8

9

10

11

12

ثّبت اإلكرتود الّلحام مع القطب ال�شالب 
)قطبية م�شتقيمة(.

الأر�شي،   بالو�شع  الّلحام  عملية  ابداأ 
نحٍو  على  ذلك  اأثناء  يف  الأنبوب  واأدر 

منا�شب، كما يف ال�شكل )2(.

عملية  اأثناء  يف  الّلحام  زوايا  على  حافظ 
الّلحام لإنتاج خط حلام منا�شب، كما يف 

ال�شكل )3(.

نّظف خط الّلحام الأول، وتاأكد من عدم 
وجود عيوب يف الّلحام.

 )E7018( ا�شتخــدم اإلكــرتود الّلحــام
للحم اخلط الثاين )خط التعبئة(، اأو اخلط 

النهائي )خط التغطية(.

ا�شبط �شدة تيار الّلحام بحيث تكون بني 
)85-110( اأمبري.

ثّبت اإلكرتود الّلحام مع القطب املوجب 
)قطبية معكو�شة(.

حافــظ على زوايا الّلحــام يف اأثناء عملية 
الّلحام لإنتاج خط حلام منا�شب، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

¿GQhódG √ÉŒG
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

13

14

حافظ على حركة اإلكرتود الّلحام، كما يف 
ال�شكل )5(.

نّظف قطعة العمل بعد اإنهاء التمرين، وتاأكد 
من خلّوها من العيوب.

ال�شكل )5(

متارين ممار�سة
-  نّفذ عملية حلام اأنابيب ذات �شمك واأقطار خمتلفة.

ا�شتخدم اإلكرتود )E6011( للحم اجلذر والتعبئة بدًل من )E6010(، وار�شد النتائج، 
وناق�شها مع زمالئك.

ق�سية للبحث

ΩÉë∏dG OhÎµdEG ácôM
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)5G( لـحم اأنبوب مع اأنبوب اآخر بو�سع
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  تلحم اأنبوًبا مع اأنبوب اآخر من الفولذ 
بحيث  بو�شات،   )4( قطره  الطري، 

.)5G( يكون حمور الدوران اأفقيًّا

4-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكــرتود من نوع  -
E 6010(، قطعتــا اأنبــوب مــن الفولذ 
الطــري، طــولٍّ كل منهمــا )150( مم، 

وقطرها )100( مم.

-  حمطة حلام القو�س الكهربائي.
-  اأدوات التخطيــط والعــالم )م�شطــرة، �شنبك، 

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
فر�شاة  حلام،  )مطرقة  املختلفة  التنظيف  اأدوات   -

�شلك، اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
-  معدات ومالب�س ال�شالمة.

-  اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

نّفذ خطوات التمرين من )1-7( الواردة 
يف مترين )1-4(.

ثّبت قطعتي الأنبوب على طاولة العمل من 
دون دوران، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

269
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

نّفذ اخلطوات الواردة يف مترين )4-3( للحم 
اجلزء العلوي من الأنابيب، بالو�شع الأر�شي، 

كما يف ال�شكل )2(.

طّبــق طريقة الّلحام بالو�شع العمودي، كما يف 
ال�شــكل )3(، وو�شع فــوق الراأ�س، )من اأعلى 
اإلــى اأ�شفل(، كما يف ال�شــكل )4(، وا�شتخدم 
اإلكــرتودات الّلحــام التي مرت بــك يف مترين 

.)3-4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(



271271271

الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

نّظــف قطعة العمــل بعد اإنهــاء التمرين، 5
وتاأكــد من خلّوها مــن العيوب، كما يف 

ال�شكل )5(.

ال�شكل )5(

متارين ممار�سة
-  احلم و�شلة )5G( من اأ�شفل اإلى اأعلى.

تذّكر

انتبه اإلى التعليمات والإر�شادات املتعلقة بالعمل من املعلم )املدرب( املخت�س.
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5-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكرتود من نــوع  -
E 6010(، قطعتــا اأنبــوب مــن الفولذ 
الطــري، طــول كلٍّ منهمــا )150( مم، 

وقطرها )100( مم.

-  حمطة حلام القو�س الكهربائي.
�شنبك،  )م�شطرة،  والعالم  التخطيط  اأدوات   -

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
فر�شة  حلام،  )مطرقة  املختلفة  التنظيف  اأدوات   -

�شلك، اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
- معدات ومالب�س ال�شالمة.

-  اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

مترين  يف  الواردة   )7-1( من  اخلطوات  نّفذ 
 .)1-4(

من  العمل  طاولة  على  الأنابيب  قطع  ثّبت 
دون دوران، كما يف ال�شكل )1(. 

ال�شكل )1(

272

)2G( لـحم اأنبوب مع اأنبوب اآخر بو�سع
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

- تلحم اأنبوًبا مع اأنبوب اآخر، قطره 
يكون حمور  بحيث  اإن�شات،   )4(

.)2G( الدوران راأ�شيًّا
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

7

حافظ على اأن يكون جذر التنقيط منا�شًبا، 
كما يف ال�شكل )2(.

طّبــق طريقــة الّلحــام بالو�شــع الأفقــي، 
اإلكــرتودات الّلحام التي مّرت  وا�شتخدم 

بك يف مترين )3-4(.

دائرة  قطر  وتق�شيمات  احلركة  زوايا  ثّبت 
الّلحام، كما يف ال�شكل )3(.

ثّبــت زاوية العمل ل�شمــان توزيع احلرارة 
ومعــدن الّلحــام على القطعتــني، كما يف 

ال�شكل )4(.

نّظــف قطعــة العمل بعــد اإنهــاء التمرين، 
وتاأكد من خلّوها من العيوب.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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متارين ممار�سة
-  نفذ عملية حلــام و�شلة )2G( على اأنابيب 

ذات اأقطار خمتلفة.

حتذير
-   ل ت�شتن�شق الأبخرة والغازات التي تنتج من 

عملية الّلحام.

!!!!
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6-4

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة
 ،E6011 ،E7018( اإلكرتود من نــوع  -
E 6010( قطعتــا اأنبــوب مــن الفــولذ 
الطــري، طــول كلٍّ منهمــا )150( مم، 

وقطرها )100( مم.

-  حمطة حلام القو�س الكهربائي.
�شنبك،  )م�شطرة،  والعالم  التخطيط  اأدوات   -

خطاط، طبا�سري، حجر عالم(.
فر�شاة  حلام،  )مطرقة  املختلفة  التنظيف  اأدوات   -

�شلك، اإزميل، مطرقة، ملقط حلام(.
- معدات ومالب�س ال�شالمة.

-  اآلة جلخ يدوي.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

ارتِد مالب�س ال�سالمة ال�سخ�سّية.
العمل  طاولة  على  الأنابيب  قطع  ثّبت 
من دون دوران، وجّهزها للحام، كما 

يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

274

)6G( لـحم اأنبوب مع اأنبوب اآخر بو�سع
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تلحــم اأنبوًبــا مــع اأنبــوب اآخــر من 
اإن�شات،  الفولذ الطري قطــره )4( 
اأي )100مــم(، بحيث يكون حمور 
.)6G( درجة )الدوران بزاوية )45
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                              الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

6

7

حافظ على اأن يكون جذر التنقيط والّلحام 
منا�شًبا، كما يف ال�شكل )2(.

طّبــق طريقــة الّلحــام يف الو�شــع الأفقي 
التــي تعلمتها يف امل�شتويــني الأول والثاين 
من عمليات الّلحــام بالقو�س الكهربائي، 
اإلكــرتودات الّلحام التي مرت  وا�شتخدم 

بك يف مترين )3-4(.

دائرة  قطر  وتق�شيمات  احلركة  زوايا  ثّبت 
الّلحام، كما يف ال�شكل )3(.

ثّبــت زاوية العمل ل�شمــان توزيع احلرارة 
ومعــدن الّلحــام على القطعتــني، كما يف 

ال�شكل )4(.

نّظــف قطعــة العمل بعــد اإنهــاء التمرين، 
وتاأكد من خلّوها من العيوب.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

متارين ممار�سة
 )E6011( با�شتخدام اإلكرتود )6G( نفذ عملية حلام و�شلة -

للجذر والتعبئة، واإلكرتود )E6013( للتغطية.

تذكر
-  اأبلغ املعلم )املدرب( عن اأّي عطل 

اأو خلل، اأو خمالفة داخل امل�شغل.

1
2 πª©dG ájhGR

900



276

اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم

اأُمّيز اأو�شاع حلام الأنابيب.1

2
اأختار نوع الإلكرتود املنا�شب وقطره للحم خط اجلذر يف حلام 

الأنابيب.

3
اأجهز متطلبات الّلحام جميعها وحمطة الّلحام قبل البدء بلحم 

الأنابيب.

اأرتدي مالب�س الوقاية ال�شخ�شية يف اأثناء تنفيذ التمارين.4

اأحّدد نوع التيار، واأ�شبط �شدة التيار املنا�شبة لقطر اإلكرتود الّلحام.5

اأثبت قطع الأنابيب مركزيًّا جيًدا قبل حلمها بنقط حلام.6

7
اأختار قطر الإلكرتود املنا�شب ونوعه للحم خط التعبئة يف حلام 

الأنابيب.

اأحلم و�شلة اأنابيب )5G( خالية من العيوب.8

اأحلم و�شلة اأنابيب )6G( خالية من العيوب.9

اأحلم خط حلام جذر منتظًما وخالًيا من العيوب.10

اأحلم و�شلة اأنابيب )2F( خالية من العيوب.11

اأحلم و�شلة اأنابيب )1G( خالية من العيوب.12

اأحلم و�شلة اأنابيب )2G( خالية من العيوب.13

14
اأتخّل�س من اخلبث وال�شوائــب با�شتخدام الأدوات ال�شحيحة 

والآمنة.
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اأطّبق تعليمات وقواعد ال�شالمة املتعلقة بلحام الأنابيب.15

اأحافظ على ممتلكات.16

اأترك املجال لزمالئي ل�شتخدام اآلة الّلحام عندما اأُنهي العمل.17

اأعمل بروح الفريق واأتعاون مع مدربي وزمالئي.18

19

20

معايري اأخرى مل تُذكر، وترى اأنه من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4
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ما الطريقة املنا�سبة لت�سنيع قطع الأثاث التي تظهر يف ال�سورة؟
ما املنتوجات الأخرى التي ميكن اإنتاجها بالطريقة نف�سها؟
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يعّد ثني الأنابيب املعدنية اإحدى طرق ت�شكيل املعادن املختلفة، بل هي اأكرث الطرق �شيوًعا 
يف عمليات ت�شنيع الأثاث املعدين، و�شوف تتعّرف يف هذه الوحدة كيفية ثني املقاطع املعدنية 

الدائرية وثني الأنابيب بطرق علمية، وا�شتخدام اآلت الثني اليدوي والآيل.

وت�شتخدم هذه الطريقة؛ ملا متتاز به املنتوجات من مظهر عام جّيد، وكلفة اقت�شادية منخف�شة، 
باالإ�سافة اإلى اأّن هذه الطريقة توفر عن�رش ال�سالمة العامة مل�ستخدميها.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 

تذكر اأ�سماء عنا�رش موا�سفات االأنابيب.
تبنّي اأنواع ثّنايات الأنابيب، ومبداأ عملها.

تعّدد اأجزاء الثّنايات، وحتّدد وظيفة كل جزء.
ح كيفّية ثني الأنابيب با�شتخدام الطرق اليدوية. تو�شّ

حت�شب الأطوال املطلوبة احلقيقية قبل قطع الأنبوب املراد ت�شكيله.
ت�شف الطريقة ال�شحيحة ل�شبط الثّنايات ح�شب القطر املطلوب لالأنبوب.

ح طريقة تركيب الأنبوب على الثنائية. تو�شّ
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ثني الأنابيب املعدنية اأولاً

تختلــف الأنابيــب تبًعــا ل�شتخداماتهــا، فمنها مــا ي�شتخدم يف نقــل املوائع، مثــل ال�شوائل 
والغازات، ومنها ما ي�شتخدم يف عمليات ت�شنيع الأثاث املعدين، ويف هذه الوحدة �شن�شلط ال�شوء 

على املفاهيم والإجراءات واملعدات اخلا�شة بعمليات ت�شنيع الأثاث املعدين.

1     مفهوم الثني
يعّد الثني اأحد طرق ت�شكيل املعادن، اإذ يثنى جزء من طول القطعة، كما يف ال�شكل )1-5(.

تكون عملية الثني باجتاهات عّدة وزوايا خمتلفة، وذلك بح�شب ت�شميم القطعة املراد ت�شكيلها.
وعادة ما يكون الثني الناجت على �شكل منحٍن ، وذلك عندما يكون ن�شف قطر الثني كبرًيا، 

وي�شّمى عندئٍذ الثني امل�شتدير، كما يف ال�شكل )2-5(.

ال�شكل )5-1(: ثني الأنابيب.

ال�شكل )5-2/ ب (: بعد الثني.ال�شكل )5-2/ اأ (: قبل الثني.
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وتوؤدي عملية الثني اإلى حدوث ت�شّكل لدن دائم للم�شغولة يف منطقة الثني بتاأثري قوة الثني، 
بحيث يحتفظ املعدن ب�شكله اجلديد بعد زوال تاأثري قوى الثني.

ويجدر بك اأن تتعّرف املفاهيم الآتية:

  اأ  - الإجهــادات املتولــدة وتاأثري قوى الثني: عندما يتعر�س املعدن لتاأثري قوة الثني، فاإّنه يتولد 
يف طبقاتــه املختلفــة نوعان مــن الإجهاد، 
اأحدهما ي�سمى اإجهــاد ال�سّد الذي ُيحِدث 
متــدًدا يف الطبقــات اخلارجيــة مــن �شمك 
املعدن، والآخر اإجهاد ال�شغط يف الطبقات 
الداخليــة منــه، كمــا يف ال�شــكل )3-5( 
ولكــي حتــدث عملية الثني ل بــّد من توفري 
قوة منا�شبة وكافيــة لتوليد اإجهادات داخل 

املعدن لإخ�شاعه للتغيري املطلوب.

ب - حماور الثني:
العلوية  املنطقة  اخلارجية: هي  املحاور   .  1

األياف املعدن  اإلى ا�شتطالة  يف منطقة الثني التي تتعّر�س لإجهاد ال�شّد؛ مما يوؤدي 
وطبقاته كلما اقرتبنا من ال�شطح اخلارجي من �شمك جدار امل�شغولة.

من  ال�شفلية  املنطقة  يف  اخلارجية  املحاور  اجتاه  بعك�س  تكون  الداخلية:  املحاور   .  2
�سمك جدار امل�سغولة، وتتعر�س هي االأخرى الإجهاد ال�سغط واالن�سغاط.

3 .  حمــور التعــادل:  هــو خط وهمــي ل يتغرّي طوله بعــد الثني؛ لأّنه يقــع يف منت�شف �شمك 
امل�شغولة، ويبني ال�شكل 

)5-4( حماور الثني.

ال�شكل )5-4(:  حماور الثني.

ال�شكل )5-3(: الإجهادات املتولدة يف 
اأثناء عملية الثني.

A

B
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جـ- تتاأثر عملية الثني بالأمور الآتية:
1 . نوع املعدن: تعّد مقاومة املعدن لالإجهادات هي العن�رش الرئي�س يف اإجراء عملية 
الثني، فكلما كان املعدن من النوع الطري كانت عملية الثني اأ�شهل، وكان املعدن 

غري معّر�س للت�شّوهات يف اأثناء عملية الثني.
2 . زاوية الثني: هي الزاوية املطلوبة بح�شب ت�شميم امل�شغولة، وتوؤثر طرديًّا يف ن�شف 

قطر الثني، اأْي كلما زادت زاوية الثني ازداد مقدار ن�شف قطر الثني املطلوب.
3 .  طول خط الثني: اأْي عر�س اجلزء املثني اأو قطره، فكلما زاد العر�س اأو القطر احتجنا 

اإلى توليد اإجهادات اأخرى لتغيري دائم يف �شكل املعدن.
4 .  �شمك املعدن: له دور كبري يف اإجراء عملية الثني، فعند زيادة �شمك املعدن املراد ثنيه 

نحتاج اإلى قوة اأكرب؛ وذلك للتغلب على �شّد األيافه، ول�شغط طبقاته من الداخل.

2    موا�سفات الأنابيب وا�ستخداماتها 
لأنابيــب الأثاث املعــدين مقاطع مـختلفة 
�شــــيوًعا  اأكرثهـــا  الأ�شكــال، ولكـــــن 
وا�شتخداًما هــو املقطع الدائري، كما يف 

ال�شكل )5-5(.

ُتو�شــف اأنابيب الأثــاث املعدين بح�شب 
قطرهــا و�شمك جدارهــا وطولها ونوع 
معدنهــا، كما يف اجلــدول رقم )1-5(، 

وت�شتخدم عمليات الثنــي لأغرا�س خمتلفة، منها، على �شبيل املثال، اأنابيب الغاز، والبرتول، 
واأنابيب �شناعة الأثاث املعدين، واملراجل، واأعمال الديكور املختلفة، والدراجات الهوائية 

والنارية، وميثل ال�شكل )5-6( جمموعة من ا�شتخدامات ت�شنيع الأثاث املعدين.

ال�شكل )5-5(: مقطع اأنابيب دائرية.
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الرقم
قطر 

الأنبوب
)مم(

�سمك 
اجلدار
)مم(

طول 
الأنبوب

) مرت (
الرقم

قطر 
الأنبوب

)مم(

�سمك 
اجلدار
)مم(

طول 
الأنبوب

) مرت (
نوع املعدن

فولذ طري160.657280.95

فولذ طري280.658351.25

فولذ طري3100.659421.25

فولذ طري4120.6510541.25

فولذ طري5150.7511761.25

فولذ طري6220.95121081.25

ال�شكل )5-6(: منتجات اأثاث معدين بالثني.

اجلدول )5-1(: موا�شفات الأنابيب.
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3    اآلت الثني ومعداتها واأجزاوؤها
تختلف اآلت الثني ومعداتها، من حيث ال�شكل واحلجم والغر�س، منها:

 اأ  - اأداة الثنــي اليدوية: ت�شتخدم لثني الأنابيــب القليلة القطر، وللمعادن الطرية ن�شبيًّا، مثل 
اأنابيــب النحا�س التي ل حتتــاج اإلى قوة كبرية لإجراء عملية الثنــي املطلوبة، وت�شتخدم 
هذه الأداة لالأقطار التي ل تزيد على )20( مم، وجترى عملية الثني بتثبيت الأنبوب يف 

جمرى قالب الثني، على اأن يكون 
القطــر الأنبــوب منا�شًبــا لقطــر 
جمرى القالب، اإْذ يثّبت الأنبوب 
الــذراع ال�شفلــي، ثم  بو�شاطــة 
اإلــى  العلــوي  الــذراع  يحــّرك 
الأ�شفــل للح�شــول علــى زاوية 
الثنــي املطلوبــة، ويبــني ال�شكل 
اليدويــة  الثنــي  اأداة   )7-5(

ال�شكل )5-7(:  اأداة ثني يدوية.واأجزاءها.

ب - اآلة الثني املتو�سطة احلجم: ت�شتخدم لثني الأنابيب الفولذية، وت�شتند على قاعدة ثابتة، 
اإذ يثبَّت الأنبوب املنا�شب للقالب على قالب الثني الرئي�س، مدعوًما بالقالب الثابت، 
كما يف ال�شكل )5-8(، ثم  ُيبداأ بعملية الثني، وذلك بتحريك ذراع الثني للح�شول 
على زاوية الثني املطلوبة، وت�شتخدم هذه الآلة لالأقطار الكبرية ن�شبيًّا، ويجب اأن تكون 

الآلة ثابتة جيًدا.
ويف مــا ياأتي اأجزاء اآلة الثني الرئي�شة 

املتو�شطة احلجم ووظائفها:
1 .  القالب الرئي�س: هو اجلزء امل�شوؤول 
عن اإجــراء عمليــة الثنــي بالقطر 

ال�شكل )5-8(: اآلة ثني متو�شطة احلجم.املطلوب.
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2 . القالب امل�شاعد: يثّبت على ذراع الآلة، لت�شهيل عملية الثني يف اأثناء العمل.
3 . القالب ال�شغري: يوّجه اإلى الأنبوب يف اأثناء الثني.

4 . العتلة )الذراع(: هو اجلزء الذي يعطي قوة منا�شبة لإجراء عملية الثني.
جـ-  اآلة الثني الهيدرولية: تتطلب الأنابيب الكبرية القطر قوة كبرية لعملية الثني، كاآلت الثني 

الهيدروليــة التي توفر قــوى منا�شبة 
لإجراء عملية الثني، وتتمّيز باجلودة 
ودقة الت�شنيع، ويبني ال�شكل )9-5( 
هذه الآلة. ول بّد من اختيار القالب 
املنا�شب لقطر الأنبوب، وتثبيته على 
الآلة با�شتخــدام م�شامري خا�شة، ثم 
يو�شع اأنبوب ذو طول منا�شب على 
جمــرى القالب، وال�شغــط عليه عن 
طريق النظام الهيدرويل الذي يعمل 
بو�شاطة الذراع العلوي، مع النتباه 

اإلى تثبيت قاعدة الآلة باإحكام.

اأجزاء اآلة الثني الرئي�شة الهيدرولية ووظائفها:
1 . القاعدة: هي التي حتمل اأجزاء الآلة جميعها.

2 . القالب الرئي�س: نح�شل به على زاوية الثني املطلوبة، ح�شب القطر الـمحّدد الذي 
ميكن تبديله ب�شهولة.

3 . النظام الهيدرويل: هو اجلزء امل�شوؤول عن تاأمني القوة املنا�شبة لإجراء عملية الثني.
4 . ذراع الآلة: هي الأداة امل�شتخدمة لت�شغيل النظام الهيدرويل.

ب لالآلة، وُتنزع عنها  لتاأمني اإجراءات الثني باأقطار مـختلفة ُت�شتخدم قوالب خا�شة تركَّ
بطريقــة �سهلة و�رشيعة، ويجــب اأن تتنا�سب اأقطار االأنابيب مــع اأقطار جماري القوالب 
املختلفــة لإجــراء عملية الثني علــى نحٍو جّيد ودقيــق، ويبني ال�شــكل )5-10( هذه 

القوالب.

ال�شكل )5-9(: اآلة ثني هيدرولية.
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ال�شكل )5-10(: قوالب الثني.

4    ح�ساب الثني
ي�سبق عمليات الثني اإجراء ح�سابات �رشورية ملعرفة الطول احلقيقي للم�سغولة؛ جتنًبا للنق�سان 

اأو الزيادة يف طولها، وللح�شول على ال�شكل املطلوب باأبعاد دقيقة ومظهر نهائّي جّيد.
ويبني ال�شكل )5-11(، م�شّميات عملية ت�شكيل )التيوبات املعدنية( بعد عمليات الثني التي 

يدخل جزء منها يف عملية ح�شاب الطول احلقيقي لالأنبوب )التيوب( قبل عملية الثني.

≥f

`g

¥
¥

∫

1∫

2∫

ال�شكل )5-11(: م�شميات الأجزاء بعد عملية الثني.
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وميكن تو�شيح الطول احلقيقي لالأنبوب )التيوب( قبل عملية الثني باملعادلة الآتية:

حيث:
ل   : الطول احلقيقي لالأنبوب قبل عملية الثني. 

هـ  :  زاوية الثني املطلوبة التي ترتاوح بني )�شفر – 360( درجة، ويبنّي ال�شكل )7-5( 
كيفية احل�شول على زاوية الثني، ويبنّي ال�شكل )5-12( اآلة ثني اأنابيب مركب عليها 

قالب ثني واأنبوب مثني.
π  : الن�شبة التقريبّية )3.14(.

نق: ن�شف قطر زاوية الثني التي ميكن ا�شتنتاجها من ال�شكل )5-12( الذي يبني ن�شف قطر 
قالب الثني الذي يكون على التجويف الداخلي لقالب الثني، وي�شاف اإليه ن�شف قطر 

الأنبوب، اأو ن�شف عر�س الأنبوب، فيكون الناجت )ن�شف قطر زاوية الثني(.

ال�شكل )5-12(: اآلة ثني.

) π × 2 × نق × هـ(ل =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
360
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ال�شكل )5-13(: ثني اأنبوب معدين.

ºe55 =≥f

5 90

ºe40
ºe

40
مثال )1(

ُيراد ثني اأنبوب معدين على �شكل منحٍن، 
كما يف ال�شكل )5-13(، با�شتخدام اأداة ثني 
الثني  اأن ن�شف قطر مركز  فاإذا علمت  يدوية، 
هي  الثني  زاوية  واأّن  مم،   )55( هو  املطلوب 
)590(، اح�شب الطول احلقيقي لالأنبوب قبل 

عملية الثني.
الـحـل

وبالتعوي�س يف املعادلة
ــــــــــــ ل : 3.14 × 2 × 55 × ـ 

      =  86.35 مم
ي�شاف اإلى الناجت الأطوال اجلانبية العمودية والأفقية ) ل1 + ل2(،

فيكون طول الأنبوب قبل عملية الثني
40 +  40 +  86.35  =      

      =  166.35 مم.

) π 2 نق هـ(ل =  ــــــــــــــــــــــــــــ
360

90
360
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ال�شكل )5-14(: مترين ثني اأنابيب.

5 90 590
ºe100

4∫ 2∫

3∫

1∫5∫

ºe
10

0

ºe
10

0

مثال )2(
يبني ال�شكل )5-14( نوذًجا لثني اأنبوب على �شكل حرف )U( مبيًنا عليه القيا�شات. اأوجد 

الطول احلقيقي اإذا علمت اأن ن�شف قطر مركز الثني )60( مم.

الـحـل
بالتعوي�س مبعادلة الطول احلقيقي للقو�س قبل عملية الثني )ل 2( للزاوية الأولى )590(

ل 2 = 3.14 × 2 × 60 × 90/ 360
        = 94.2 مم

ومبا اأّن زاويتي الثني يف ال�شكل )5-14( مت�شاويتان
فاإّن طولهما احلقيقي مت�شاٍو، اأي اإّن

ل2 = ل4 )الطول احلقيقي قبل عملية الثني(.
مـجموع الأطوال =  )ل1 + ل2 + ل3 + ل4 + ل5(

الطول الكلي )ل( =  100 + 94.2 + 100 + 94.2 + 100
                            =  488.4 مم
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اأ�سئلة الوحدة

ح مفهوم عملية  1 - يعّد ثني اأنبوب ال�شناعات املعدنية اأ�شلوًبا من اأ�شاليب ت�شكيل املعادن، و�شّ
الثني، م�شتعيًنا بالر�شم.

ح ذلك م�شتعيًنا بالر�شم. 2 - تتعّر�س طبقات املعدن املثني لإجهادات خمتلفة، و�شّ

3 - هناك عدد من العوامل توؤثر يف عملية الثني، اذكرها مع ال�رشح.

4 - ما موا�شفات اأنابيب ال�شناعات املعدنية؟

5 - تختلف اآالت ومعدات الثني، من حيث ال�سكل، واحلجم، والغر�س، اذكرها مع ال�رشح.

6 - يراد ثني اأنبوب معدين بالقيا�شات املبينة يف ال�شكل )5-16(، اح�شب الطول احلقيقي الالزم 
لإجراء عملية الثني، علًما باأن الأبعاد باملليمرتات.

ال�شكل )16-5(.

5 90

ºe600

ºe
30

0

5 90

ºe
30

0

نق  =  45 م
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التمارين العملّية
للوحدة الخامسة
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بعد اأن تعّرفت املفاهيم الأ�شا�شية لعمليات ثني الأنابيب، والعمليات احل�شابية لالأطوال احلقيقية 
لالأنابيب، وو�شائل الأمن وال�شالمة الالزمة ف�شوف تتدّرب يف هذا اجلزء على اإجراء عمليات الثني 

بزوايا خمتلفة لأنواع عّدة من الأنابيب.
يتوقّع منك بعد اإجناز هذه التمارين اأن:

جتّهز ثّناية الأنابيب ذات ق�شيب ال�شحب.

جتّهز ثّناية الأنابيب الهيدرولية.

جتّهز ثّناية الأنابيب ذات الراأ�س الدّوار والبكرة الو�شيطة.

جتهز اأنبوًبا زاويته )590( ذا اأقطار خمتلفة باأنواع عدة من الثنايات.

تثني اأنبوًبا على �شورة حرف )U( ذا اأقطار خمتلفة باأنواع عدة من الثنايات.

تثني اأنبوًبا على �شورة ن�شف دائرة ذا اأقطار خمتلفة باأنواع عدة من الثنايات.

تثني اأنبوًبا على نحٍو متعاك�س ومتعادل ذا اأقطار خمتلفة باأنواع عدة من الثنايات.
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ثني اأنبوب ذي زاوية )590(
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتهز اآلة الثني اليدوية. 

-  حت�شب الطول احلقيقي للجزء املنحني.
-  جتري عملية الثني بزاوية )590(.

1-5

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  اأنبوب من الفولذ الطري، واأخرى نحا�شية 
الطول = 200 مم 

القطر = 20 مم.

-  اآلة الثني اليدوية.
-  اأدوات القيا�س.

العمل،  طاولة  معدنية،  ملزمة  العالم،  اأدوات   -
عدد يدوية خمتلفة، مطارق مطاطية وخ�شبية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
ثّبت اأداة الثني بني فكي امللزمة الثابتة على 
طاولــة العمل باإحــكام، كمــا يف ال�شكل 

 .)1(

ال�شكل )1(

295

590
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

والذراع  اأعلى،  اإلى  الق�شري  الذراع  ارفع 
اأ�شفل، ثم افتح لقط الأنبوب،  اإلى  الطويل 
كما يف ال�شكل )2( متهيًدا لتثبيت الأنبوب.

وثّبته  الثني،  قالب  جمرى  يف  الأنبوب  �شع 
با�شتخدام الالقط، كما يف ال�شكل )3(.

تفّقد اأجزاء اأداة الثني من الجتاهات جميعها، 
وا�شبطها جيًدا؛ خوًفا من الإفالت، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

ا�شبــط زاويــة الثنــي املطلوبــة، كما يف 
ال�شكل )5(.

اأم�شك بالــذراع العلوي، وا�شغطه بقوة 
منا�سبــة اإلــى االأ�سفل حتى ينطبــق املوؤ�رش 
على الزاوية املطلوبة، وهي )590(، كما 

يف ال�شكل )6(.

ارفع الذراع اإلى الأعلى، وانزع الالقط، 
وبعد ذلــك اأخــرج الأنبــوب املثني من 

داخل اأداة الثني، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

تـذكر
�شارك زمالءك يف عمليات تثبيت القطع وثنيها.
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2-5

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

الطري  الفولذ  من  معدين  اأنبوب   -
قطره )30( مم.

-  اآلة ثني هيدرولية.
-  اأدوات القيا�س.

-  اأدوات العالم، ملزمة معدنية، طاولة العمل، عدد 
يدوية خمتلفة، مطارق مطاطية وخ�شبية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
جّهز الأنبــوب وفق الطول املطلوب، كما 

يف ال�شكل )1(. 

ال�شكل )1(

298

)Z( ثني اأنبوب على �سكل حرف
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز اآلة الثني اليدوية. 

-  حت�شب الطول احلقيقي للجزء املنحني.
-  تثني اأنبوًبا معدنيًّا على �شكل حرف 

.)Z(

الر�شم التنفيذي للتمرين

ºe150

ºe150

ºe
12

5

ºe160
545
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الرقم                الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

جّهز النظام الهيدرويل للعمل بفتح ال�شمام 
)تنفي�شه(؛ ثم اأغلقة جيًدا، كما يف ال�شكل 

.)2(

�شــع الأنبوب يف جمــرى القالب، كما يف 
ال�شكل )3(.

ا�شغط با�شتخــدام النظــام الهيدرويل عن 
طريــق الذراع اخلا�س بذلك، وابداأ عملية 

ثني الأنبوب، كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

اجلزء  لثني  املعاك�س  بالجتاه  القطعة  اقلب 
الآخر، ثم كّرر اخلطوة رقم )4(، كما يف 

ال�شكل )5(.

افتــح ال�شمام الهيــدرويل، وحــّرر قطعة 
العمــل من قالــب الثني لت�شبــح، كما يف 

ال�شكل )6(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

متارين ممار�سة
-  اح�شب الطول احلقيقي لالأنبوب قبل عملية الثني، وقارنها بطوله بعد الثني، واكتب تقريًرا 

عن ذلك.
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)U( ثني اأنبوب على �سكل حرف
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز اآلة الثني اليدوية. 

-  حت�شب الطول احلقيقي للجزء املنحني.
.)U( جتري عملية الثني على �شكل حرف  -

3-5

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  اأنبــوب معدين من الفــولذ الطري قطره 
)30( مم.

-  اآلة ثني هيدرولية.
-  اأدوات القيا�س.

العمل،  طاولة  معدنية،  ملزمة  العالم،  اأدوات   -
عدد يدوية خمتلفة، مطارق مطاطية وخ�شبية.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                          الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1

2

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

ُق�ّس الأنبوب وفــق الطول املطلوب، كما 
يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

3

4

5

�شع الأنبوب يف جمرى القالب وفق الطول 
املطلوب بالر�شم، كما يف ال�شكل )2(.

ا�شغــط علــى الأنبــوب با�شتخــدام النظام 
الهيدرويل، عن طريق الذراع اخلا�س بذلك، 
اإلــى اأن ت�شل اإلى زوايــة الثني املطلوبة، كما 

يف ال�شكل )3(.

اقلب قطعة العمل من الطرف الآخر، وثّبتها 
على القالب، كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

كّرر اخلطوة رقم )4(، كما يف ال�شكل )5(.

افتح تنفي�شة النظام الهيدرويل لتحرير قطعة 
العمل، كما يف ال�شكل )6(. 

الثناية لت�شبح كما  اأخرج قطعة العمل من 
يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

متارين ممار�سة
-   نفذ اأنت وزمالوؤك عملية ثني اأنبوب على �شكل ن�شف دائري.



304

اأ�ستطيع بعد درا�سة الوحدة اأن:
التقومي الذاتي

�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم

اأبنّي مفهوم الثني.1
اأذكر عنا�رش اأنابيب ال�سناعات املعدنية وموا�سفاتها وا�ستخداماتها.2

3
والأنابيب  املعدنية  لل�شناعات  امل�شتخدمة  الأنابيب  بني  اأُمّيز 

امل�شتخدمة لنقل املوائع.
اذكر اأ�شماء اأجزاء اآلت الثني الرئي�شة املتحركة والثابتة.4
اأتقن مهارة فّك اأجزاء اآلت الثني وتركيبها.5
اأختار اأقطار الأنابيب املنا�شبة لآلة الثني.6
اأ�شبط اآلة الثني وفق الزاوية املطلوبة.7
اأح�شب الأطوال احلقيقية الالزمة للثني.8
اأثّبت القطع على اآلة الثني على نحٍو �شحيح.9

اأتقن عملية الثني املطلوبة.10
اأ�شتفيد من الوقت املخ�ش�س للتدريب.11
اأعمل بروح الفريق واأتعاون مع املدرب وزمالئي.12
اأتوا�شل مع زمالئي يف التدريب.13
اأحافظ على ممتلكات امل�شغل واملدر�شة.14

معايري اأخرى مل تذكر، وترى اأنه من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4



305

ما تاأثري حرارة القطع بقو�ص البالزما يف خوا�ص املعادن؟
ما ن�ساهده يف ال�سورة يدل على ا�ستخدام التكنولوجيا يف عمليات القطع بقو�ص البالزما، ما اأثر ذلك يف 

دقة القطع؟
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الكهربائي  بالقو�س  القطع احلراري  الثاين عمليات  امل�شتوى  الثالثة من  الوحدة  تعّرفت يف 
والأك�شي اأ�شتيلني، و�شتتعرف يف هذه الوحدة نوًعا اآخر من عمليات قطع املعادن احلديدية وغري 
الت�شكيل واللحام، ب�شبب دقته  اأ�شبح له دور مهّم يف عمليات  البالزما الذي  احلديدية بقو�س 

العالية يف اإخراج �شطوح ناعمة وم�شتوية، وو�شالت حلام ذات جودة عالية.

وميكن اأن جُترى عمليات القطع يدويًّا، اإذ يقوم العامل املخت�س بعد اإجراء التجهيزات الالزمة 
اآلت  با�شتخدام  اأو  القطع،  القطعة، واإجراء عملية  يدويًّا فوق  القطع  بتحريك م�شعل  جميعها 

القطع التي ت�شّغل اآليًّا با�شتخدام وحدات التحكم اخلا�شة يف زوايا واأ�شكال متعددة.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 

حتّدد اأجزاء اآلة القطع بالبالزما والأدوات املطلوبة.
متّيز الأنواع املختلفة ملقاب�س القطع البالزما.

تبنّي اأهمية ا�ستخدام الهواء امل�سغوط يف التخل�س من املعدن املن�سهر يف اأثناء القطع.
تذكر اإيجابيات القطع احلراري بالبالزما و�شلبياته.
تطّبق احتياطات ال�شالمة اخلا�شة بالقطع بالبالزما.

حتّدد اخلطوات والإجراءات املتبعة يف عملية القطع بالبالزما.
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القطع بالبالزما اأولاً

يعّد القطع بقو�س البالزما اأحد اأنواع القطع احلراري ال�سائعة اال�ستخدام يف الوقت احلا�رش؛ الأّنه 
يعطي نتائج �رشيعة وجودة عالية، ويف هذه الوحدة �سنتعر�س ملفاهيم القطع بقو�س البالزما، ومعدات 
القطع وزواياه، والإجراءات املتبعة، وطرق الوقاية ال�شخ�شية الواجب اتخاذها يف اأثناء القطع بالبالزما.

1    مفهوم القطع بالبالزما
توجد معظم املواد يف الطبيعة يف ثالث حالت، هي: احلالة ال�شلبة، واحلالة ال�شائلة، واحلالة 

الغازية، كما يف ال�شكل )1-6(.
وميكن حتويل املادة من حالة اإلى اأخرى، اإّما بتغيري درجة احلرارة، واإّما بال�شغط، ويف هذه 

احلالت كّلها تكون ذرات املادة حمتفظة باإلكرتوناتها ومرتبطة بها بقوى جتاذب كهربائية.

واحلالة الرابعة للمادة هي البالزما، اإذ تكون على �شورة غاز متاأّين يحتوي على خليط من اأعداد 
مت�شاوية من الإلكرتونات ال�شالبة والأيونات املوجبة ال�شحنة، كما يف ال�شكل )1-6(.

ومبا اأّن البالزما حالة غري م�شتقرة، فاإّن قوة التجاذب الكهربائية ُتعيد احتاد ال�شحنات املوجبة 
وال�شالبــة بع�شهــا مــع بع�س، وتكــون النتيجة انطــالق ومي�س ذي تردد معــني يعتمد على 

م�شتويات الطاقة للذرات املكونة ملادة البالزما.

ال�شكل )6-1(: حالت املادة يف الطبيعة.

2    قو�ص القطع بالبالزما
ن اإلى اأن اأ�شبح بدرجة التاأين، ولأّن الإلكرتونات يف البالزما تتحرك ب�شهولة،  هو الغاز الذي �ُشَخّ
فاإّنه ميكن اأن حتمل قو�س التيار الكهربائي، وبهذا ي�شبح قو�س البالزما هو امل�شوؤول عن اإنتاج 
درجة احلرارة العالية وال�شوء ال�شديد املتعلق بعمليات اللحام والقطع، واحلرارة املتولدة من قو�س 
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ا، اإذ ت�شل اإلى )24000( درجة  البالزما عالية جدًّ
�شل�شيو�س، كما يف ال�شكل )2-6(.

وتختلف درجات احلرارة بح�شب تو�شيلة التيار 
الكهربائي مل�شعــل القطع بالبالزمــا، فاإذا كانت 
قطعــة العمل جزًءا من الدارة الكهربائية، كما يف 
ال�شــكل )6-3(، فاإّنه يتولــد قو�س كهربائي بني 
قطب التنج�شتون وفوهة الت�شييق من جهة، ومن 
جهة اأخرى يتولد قو�س اآخر بني قطب التنج�شتون 
وقطعة العمل، وبهذه احلالة تكون درجة احلرارة 
ا، وي�شّمى هذا النوع من القطع  املتولدة عالية جدًّ

القو�س املنقول.
اأّما اإذا مل تكن قطعة العمل جزًءا من الدارة الكهربائية، كما يف ال�شكل )6-4(، فاإّنه يتولد 
اإلى  الت�شييق فقط، وينتقل هذا القو�س املتولد  التنج�شتون وفوهة  قو�س كهربائي بني قطب 
منخف�شة،  املتولدة  احلرارة  درجة  تكون  احلالة  وبهذه  البالزما،  غاز  بو�شاطة  العمل  قطعة 

وي�شّمى هذا النوع من الَقْطع القو�س غري املنقول.

ال�شكل )6-4(: املخطط الكهربائي للقو�س غري املنقول.ال�شكل )6-3(: املخطط الكهربائي للقو�س املنقول.

ال�شكل )6-2(: توزيع درجات احلرارة 
على قو�س البالزما.

5¢S 24000
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ال�شكل )6-5(: اأجزاء حمطة قطع البالزما.

3    حمطة القطع بالبالزما
يبني ال�شكل )6-5( اأجزاء حمطة القطع بالبالزما، وهي كما ياأتي:

 اأ  -  اآلــة القطع )م�ســدر الطاقة لتوليد البالزما(: حتّول اآلة القطع التيار املتناوب اإلى تيار مبا�رش؛ 
ل قطــب التنج�ستون بالطرف ال�سالــب )-(، والقطعة  الأّن نظــام القطع بالبالزمــا يو�سِ
املــراد قطعها تو�شل بالقطــب املوجب )+(، ولالآلة القدرة على توليد تيار عاٍل ي�شل اإلى 

بداخلها  اأمبري، ويوجد   )1000(
نظام تربيد مائــي يعمل على تربيد 
م�شعل القطــع. وحتتوي اآلة القطع 
علــى مفاتيــح ل�شبط �شــدة التيار 
الكهربائي، والتحكم يف تدفق ماء 
التربيد والهواء، وم�شابيح )ملبات( 
اإ�ســارة، وِقَطع تو�سيــل الكبالت 
اخلا�شة بعمليات الت�شغيل واإي�شال 
املــاء والهــواء اإلى م�شعــل القطع، 

كما يف ال�شكل )6-6(.

ال�شكل )6-6(: اآلة القطع بالبالزما.



310

اأداة �شّممت  بالبالزما )Plasma torch(: هو  القطع  بالبالزما: م�شعل  القطع  ب - م�سعل 
بحيث ت�شمح بتكوين قو�س البالزما والتحكم يف عمليات اللحم اأو القطع، وتتكون 
)القطع  امل�شعالن  ويحتوي  نف�شها،  بالطريقة  واللحام  القطع  م�شاعل  يف  البالزما 
الكهربائية  الطاقة  البالزما  نف�شها. ويزّود م�شعل قطع  الأ�شا�شية  القطع  واللحام( على 

للغاز لتحويلها اإلى طاقة عالية التي متثل البالزما.
وهناك نوعان من م�شاعل القطع بالبالزما، هما:

م فيها عن طريق  ب هذا امل�شعل على اآلت القطع الآيل التي ُيتحكَّ -   امل�شعل الآيل: ُيركَّ
برجمة خا�شة، وتكون ذات اإنتاجية ودقة عاليتني، وحتتوي هذه امل�شاعل على القطع 

نف�شها، ولكن بت�شميم يتنا�شب 
مع الآلة الأوتوماتيكية.

ي�شتخــدم  اليــدوي:  امل�شعــل    -
هذا امل�شعل باليــد، ويكون ذا 
ت�شاميــم خمتلفــة تتنا�شــب مع 
كيفيــة القطع اليدوي، كما يف 

ال�شكل )7-6(.

ويتكون امل�شعل من القطع الآتية:
1 .  ج�شم امل�شعل: يف النوع اليدوي من م�شاعل القطع بالبالزما، ي�شنع اجل�شم اخلارجي 
للم�شعــل )torch body( من مادة بال�شتيكية خا�شــة ذات مقاومة عالية للحرارة 
م على نحــٍو جيد؛ لي�شهل الإم�شــاك به باليد؛  والأ�شعــة فوق البنف�شجيــة، وي�شمَّ

الكهربــاء  كبــالت  وحلمايــة 
وخراطيم املياه والغاز والقطع 
بالراأ�ــس،  املت�شلــة  الداخليــة 
كما يف ال�شكل )6-8(، وله 

اأ�شكال وحجوم خمتلفة.

ال�شكل )6-7(: ج�شم م�شعل قو�س القطع بالبالزما.

ال�شكل )6-8(: ج�شم م�شعل القطع بالبالزما.
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2 .  راأ�ــس امل�شعــل )torch head(: يت�شــل بج�شــم امل�شعل ،كمــا يف ال�شكل )9-6(، 
ويت�شل به قطب التنج�شتــون والفوهة والأ�شالك الكهربائية وخراطيم املياه، وميكن 
اأن يت�شل الراأ�س بج�شم امل�شعل باأي زاوية، مثل )590(، اأو )575( ، و )5180( يف 
القطــع الآيل، وقد يكون الراأ�س مرًنــا. وب�شبب احلرارة املتولدة من الراأ�س الناجتة من 

قو�ــس القطع يجــب اأن يكون 
هناك نظام تربيد مائي للحفاظ 
على قطــع الراأ�س الداخلية من 
ا�شتبدال قطع  التلف، وميكــن 
راأ�س امل�شعل يف اأغلب امل�شاعل 

اإذا تلف اأو تعطل.
ويتكــون راأ�ــس امل�شعــل مــن 

القطع الآتية:
التنج�شتــــون:  قطـــــــب   . اأ  
التنج�شتون  قطــب  يكون 
مو�شوًل بالقطب ال�شالب 
لآلــة القطع، ويكون جزًءا 
من عمليــة توليــد القو�س 
الكهربائــي لعمليــة التاأين 
وتوليــد البالزما يف الهواء 
امل�سغوط، كما يف ال�سكل 

.)10-6(

ال�شكل )6-9(: زاوية راأ�س م�شعل البالزما الآيل 
.)5180(

ال�شكل )6-10(: قطب التنج�شتون.

ب. عازل الفوهة: يعزل قطب التنج�شتون عن دليل الفوهة والفوهة؛ ملنع التالم�س 
الكهربائي بينهما.
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جـ. دليل الفوهة: يجعل الفوهة يف و�شع مركزي داخل راأ�س امل�شعل.
 د .  الفوهة: متثل دليل خروج الهواء املتاأين من امل�شعل، كما يف ال�شكل )11-6(، 

ومتثل القطب املوجب داخل امل�شعل 
الكهربائي، وعادة  القو�ــس  لتوليد 
ما تكون مغطــاة مبادة ال�شرياميك، 
اأو اأّي مــادة اأخرى لها القدرة على 

حتّمل درجات احلرارة العالية.
3.  مفتــاح الطاقــة: حتتوي اأغلــب امل�شاعل 
املحمولة باليد علــى مفتاح طاقة يدوي 
ي�شتخــدم لت�شغيل م�شــدر الطاقة والغاز 

ومــاء التربيــد واإيقافــه. ويقع 
املفتــاح على ج�شــم امل�شعل، 
وميكن التحكم فيه باليد، كما 
ال�شكل )6-12(، وميكن  يف 
اأن يكون التحكم بالقدم، وقد 
يركــب املفتــاح يف اللوحة يف 

الأجهزة الآلية.
جـــ- م�ســدر الهواء والغازات: حتتــاج عملية التاأيــن والقطع بالبالزما اإلى غــازات، اأو هواء 
م�سغــوط حلــدوث عملية التاأيــن )البالزما(، ومــن اأمثلة الغــازات امل�ستعملة يف ذلك: 
الأك�شجني، والأرغون، والنيرتوجني، والهيليوم، ويجب اأن تكون نقاوة هذه الغازات 
اأكــرث من )99٪(، وترّكب لهــا منّظمات وملحقات خا�شة. ولكن هــذه الغازات مكلفة 
ا؛ ولهذا ي�ستخدم الهواء امل�سغوط يف عملية القطع بالبالزما؛ الأن تكاليفه قليلة واأجهزة  جــدًّ
توليــده رخي�شة، ويرّكب لهــا م�شاٍف )Filters( ومنّقيات خا�شــة لإزالة الزيوت املتطايرة 
والرطوبــة من الهواء قبــل دخولها يف املنظمــات وملحقات جهاز القطــع لتوليد البالزما، 
ويقــوم الهواء امل�سغوط بطرد املعدن املن�سهر من جراء احلرارة املتولدة فيجعل �سطوح القطع 

منتظمة ومنا�شبة.

ال�شكل )6-12(: مفتاح ت�شغيل القطع بالبالزما.

ال�شكل )6-11(: فوهة القطع.
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 د  - وحدة تربيد املاء: للحفاظ على م�شعل القطع بالبالزما من التلف نتيجة احلرارة املتولدة 
داخل امل�شعل من القو�س الكهربائي ومن حرارة البالزما ميّرر ماء خالل فتحات خا�شة 
يرّبد  وبهذا  خا�س،  حراري  مبادل  اإلى  واإخراجها  احلرارة  لمت�شا�س  القطع  مب�شعل 

امل�شعل با�شتمرار يف اأثناء عملية القطع.

4    ت�سغيل قو�ص البالزما للح�سول على القطع
يبـــداأ القطـع بو�شـع امل�شعل فـــي اأقـرب مكـان ممكـن فـي حافـة منطقـــة املعـدن الأ�شـا�س، 
ثـــم ي�شغـط علـى زنـاد الت�شـغيل، في�شـيء قو�ــس التاأيـن، ثم قو�س القطع، وبعد ذلك يحّرك 

امل�شعــل ببطء علــى �شطح القطعــة املراد 
قطعهــا، بحيث تكون امل�شافــة بينه وبني 
القطعة مــن )3-15( مم، وزاوية امليالن 
بــني )5-15( درجــة، كمــا يف ال�شكل 
ــم يف �رشعة القطع  )6-13(، ثــم ُيتحكَّ
عن طريــق م�ساهــدة ال�ــرشر املتطاير من 

اأ�شفل القطعة.
ولإنهاء عملية القطع حتّرك زاوية امل�شعل 
خــارج القطعة، ثــم ترفع اليــد عن زناد 
الت�شغيــل ليتوقــف قو�س القطــع ويبقى 
تدفــق الهــواء مــدة زمنيــة لتربيــد فوهة 

امل�شعل، واحلفاظ عليها من التلف.
ال�شكل )6-13(: البدء بعملية القطع.

تنبيه
احذر ال�شظايا ال�شغرية املتطايرة نتيجة عملية القطع؛ لأّن درجة حراراتها عالية.
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ومن ميزات القطع بالبالزما ما ياأتي:
1 . اإمكانية قطع اأنواع املعادن احلديدية وغري احلديدية جميعها.

ا مقارنة بطرق القطع االأخرى، فقد ت�سل اإلى )150( �شم يف  2 . �رشعة القطع عالية جدًّ
الدقيقة لل�شفائح التي يقّل �شمكها عن )10( مم.

3 . ل يحتاج املعدن اإلى ت�شخني م�شبق قبل عملية القطع، مّما يوفر وقت العمل.
4 . مناطق الت�شوهات والتاأثريات احلرارية على معدن القطع تكاد تكون معدومة.

5 . ل تت�شمن ا�شتخدام غازات م�شتعلة.
6 . يقطع القطع ال�شغرية والدقيقة من دون ت�شوهات.

ابحــث يف م�شــادر البحث املتوافــرة عن �شلبيات القطــع بقو�س البالزمــات، وناق�شها مع 
زمالئك ومعلمك.

ق�سية للبحث

5    متطلبات ال�سالمة املتعلقة بالقطع بالبالزما
بقو�س  القطع  تنتج من  التي  لتجنب الأخطار 
البالزما، مثل احلروق اجللدية وت�رشر العينني، 
كما يف ال�شكل )6-14(، يجب اتباع قواعد 
ال�شالمة وتعليماتها املتعلقة بالقطع بالبالزما، 

ويف ما ياأتي اأهم هذه الحتياطات.
 اأ  -  تغطيــة اأجــزاء اجل�شــم وذلــك بارتــداء 
مالب�س الوقايــة ال�شخ�شية، حلمايتها من 

الإ�شعاعات
ب- ا�شتخدام زجاجات معتمة بالقطع بقو�س 
البالزمــا اأكــرث تعتيًمــا مــن الزجاجات 

امل�شتخدمــة يف عمليــات القطــع الأخرى. فكلمــا زادت �شدة التيــار امل�شتخدم ازداد 
الومي�س و�شدة الأ�شعة ال�شادرة عن عمليات القطع.

ال�شكل )6-14(: اأهمية الوقاية ال�شخ�شية يف 
القطع بقو�س البالزما.
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ار�شم جدوًل يت�شّمن الفروق بني القطع بالقو�س الكهربائي اليدوي والقطع بقو�س البالزما، 
واعر�شه على زمالئك.

ق�سية للبحث

بالبالزما املعزول عزًل كاماًل امل�شمم لتحّمل درجات حرارة  القطع  ا�شتخدام مقب�س  جـ- 
عالية.

د  - ا�ستخدام اأنظمة ال�سفط؛ للتخل�س مبا�رشة من االأبخرة والغازات الناجتة من القطع بقو�س 
البالزما.

هـ - �رشورة العمل بعيًدا عن املواد القابلة لال�ستعال واالنفجار ب�سبب ال�رشر املتطاير، وكذلك 
اجلزئيات املعدنية املتطايرة الناجتة من عملية القطع.

و -  مراعاة متطلبات ال�شالمة جميعها عند اإجراء اللحام بالقو�س الكهربائي يف اأثناء القطع 
بقو�س البالزما.

اجمع معلومات ب�شاأن الإجراءات التي يجب اتباعها عند القطع بقو�س البالزما يف اأو�شاع 
غري الو�شع الأر�شي، كالعمل فوق اجل�شور والهياكل املعدنية، واكتب تقريًرا عن ذلك.

ن�ضاط
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اأ�سئلة الوحدة

316

1 - �شع اإ�شارة )( اأمام العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة )X( اأمام العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
 اأ  - البالزما هي حالة من احلالت الغازية للمادة.

ب- ميكن قطع اأ�شكال دقيقة بقو�س البالزما.
جـ- تكون درجة حرارة القو�س املنقول اأقّل من درجة حرارة القو�س غري املنقول يف عمليات 

القطع بقو�س البالزما.
 د - زاوية بدء القطع بقو�س البالزما تكون بني )5-15( درجة.

هـ - يعّد القطع بقو�س البالزما با�شتخدام الهواء اأقل تكلفة من ا�شتخدام الغازات الأخرى.

2 - �شع دائرة حول رمز الإجابة ال�شحيحة يف ما ياأتي:
)1(  البالزما هي:

 اأ  - احلالة ال�شلبة للمادة.            ب- احلالة ال�شائلة للمادة.
جـ- احلالة الرابعة للمادة.             د - احلالة الغازية للمادة.

)2(  وظيفة املاء الوا�شل اإلى م�شعل القطع هي:
 اأ  - نقل تيار قو�س البالزما.

ب-  تربيد فوهة القطع واملحافظة عليها من التلف.
جـ- اإي�شال التيار الكهربائي اإلى الفوهة.

 د - اإي�شال التيار الكهربائي بني الفوهة وقطب التنج�شتون.
)3(  ت�شل درجة احلرارة املتولدة من قو�س البالزما اإلى:

 اأ  - )240( درجة �شل�شيو�س.            ب- )2400( درجة �شل�شيو�س.
جـ- )24( درجة �شل�شيو�س.               د - )24000( درجة �شل�شيو�س.

3 - ما مكونات اآلة قطع البالزما الرئي�شة؟

ح عملية ت�شغيل قو�س البالزما. 4 - و�شّ
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5 - عّلل ما ياأتي:
 اأ  - ت�شتخدم نظارات واقية ذات تعتيم عاٍل يف عملية القطع بالبالزما.

ب- ي�شنع ج�شم م�شعل القطع بقو�س البالزما من مادة بال�شتيكية ذات جودة عالية.
جـ- يرّبد راأ�س م�شعل القطع بالبالزما )الفوهة( باملاء يف اأثناء عملية القطع.

6 - ما املتطلبات الالزمة لتجّنب اأخطار القطع بقو�س البالزما؟

7 - بنّي الفروق بني القو�س املنقول وغري املنقول.

8 - اذكر ميزات القطع بقو�س البالزما.
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التمارين العملّية
للوحدة السادسة
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بقو�س  القطع  واأجزاء حمطة  البالزما،  بقو�س  القطع  لعملية  الأ�شا�شية  املفاهيم  تعّرفت  اأن  بعد 
البالزما من م�شدر الطاقة والغازات التي ت�شتخدم يف عملية القطع، وميزات عملية القطع بالبالزما 
عن العمليات الأخرى، مثل القطع بالأك�شي اأ�شتلني، اأو القطع بالقو�س الكهربائي، وو�شائل الأمن 
وال�شالمة الالزمة يف عمليات القطع، ف�شوف تتدرب يف هذا اجلزء على جتهيز وحدة القطع واإجراء 

عمليات القطع بقو�س البالزما.
يتوقّع منك بعد اإجناز هذه التمارين اأن:

جتّهز حمطة القطع بالبالزما.

جتّهز مقب�س القطع الذي يتنا�شب مع عملية القطع.

تعاير �شغط الهواء ح�شب نوع القطع و�شمك املعدن املراد قطعه.

تقطع خطوًطا طولية على قطع حديدية وقطع غري حديدية ذات �شمك خمتلف.

تقطع خطوًطا دائرية داخلية وخارجية با�شتخدام قطع حديدية وقطع غري حديدية ذات �شمك 
خمتلف.
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جتهيز حمطة القطع بقو�ص البالزما
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز وحدة القطع بقو�س البالزما.

-  تثّبت م�شعل القطع بو�شلة الكهرباء واآلة القطع.

-  ترّكب خراطيم الهواء بني م�شعل واآلة القطع.
-  تو�شل اآلة القطع مب�شدر الهواء.

-  تو�شل اآلة القطع مب�شدر الطاقة املنا�شب.
-  ت�شبط �شغط الهواء ح�شب �شمك القطع املراد قطعها.

-  ت�شبط �شدة التيار املنا�شب لعملية القطع.

1-6

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  اأ�شطوانة الهواء اأو اأّي م�شدر اآخر، و�شالت الكهرباء 
اخلا�شة، خراطيم الهواء، اآلة القطع، م�شعل القطع.

-  مفكات ومفاتيح �شق ذات قيا�شات خمتلفة.
-  معدات ومالب�س ال�شالمة.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                      الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2
3

4

5

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
تاأكد من اأّن م�شدر الهواء خاٍل من ال�شوائب.

تاأكــد من �شبط �شغط الهواء الداخل اإلى اآلة القطع، 
بحيــث ل يزيد علــى )10( بــار، ول يقل عن )5( 

بار.
اقراأ تعليمات ال�رشكة املنتجة الآلة القطع، واتبعها 

يف عمليات الرتكيب والت�شغيل.
ثّبت م�شعل القطع باملو�شل الكهربائي وباأنبوب 
الهواء واأنبوب املاء والو�شالت الكهربائية، كما 

يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

6

7

8

9

�شل اآلة القطع مب�شدر الهواء )اأ�شطوانة كانت 
اأم �شاغطة هواء(.

جّهز قطع راأ�س م�شعل القطع الالزمة لعملية 
القطع، كما يف ال�شكل )2(.

اخرت قطب التنج�شتون املنا�شب لعملية القطع، 
كما يف ال�شكل )3(.

اخرت فوهة القطع املنا�شبة لعملية القطع، كما 
يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

10

11

رّكــب قطــب التنج�شتون وفوهــة القطع 
بالت�شل�شــل علــى راأ�ــس القطــع، كما يف 
ال�شكل )5(، في�شبح م�شعل القطع جاهًزا، 

كما يف ال�شكل )6(.

�شل التيار الكهربائي باآلة القطع، كما يف 
ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(



324324324

الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

12

13

14

ا�شبط �شــدة التيــار الكهربائــي املطلوب 
بح�شــب �شمــك القطعــة املــراد قطعهــا 
بتحريك مفتاح ال�شبــط، كما يف ال�شكل 

.)8(

اقــراأ قيمــة التيــار الكهربائي علــى لوحة 
ال�شبط املوجــودة يف اآلــة القطع، كما يف 

ال�شكل )9(.

افتــح �شمــام اأ�شطوانــة الهــواء، اأو �شّغل 
�شاغطة الهواء، كما يف ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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الرقم                   الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

اإلى 15 الوا�شل  الَقْطع  هواء  �شغط  ا�شبط 
م�شعل القطع بني )4-5( بار، مبا يتنا�شب 
مع �شمك قطعة املعدن املراد قطعها، كما 

يف ال�شكل )11(.

ال�شكل )11(

متارين ممار�سة
جميعها  الأجزاء  عليها  ورّكب  البالزما،  بقو�س  القطع  حمطة  جّهز  زمالئك  مع  بالتعاون    -

لتكون جاهزة لتنفيذ عملية القطع.

تنبيه
تاأكد

عند اإ�شعال قو�س القطع بالبالزما من عدم وجود مواد م�شتعلة يف منطقة العمل، اأو قريًبا منها.
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قطع خطوط م�ضتقيمة بقو�س البالزما
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز القطع املراد قطعها.

-  تخّطط خطوط قطع م�ستقيمة.
-  تراعي ا�شتخدام قواعد الأمن وال�شالمة.

-  ت�شعل م�شعل القطع بقو�س البالزما.
-  تقطع مب�شعل قطع البالزما خطوًطا م�شتقيمة 

على قطع معدنية حديدية.

2-6

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة حديد من الفولذ الطري 
وقيا�شهــا  مــم،   )5( �شمكهــا 

)250 × 200( مم.

-  حمطة قطع بالبالزما.
-  اأدوات التخطيط والعالم )م�سطرة، �سنبك، خطاط، طبا�سري(.

�شلك،  فر�شاة  لـحام،  )�شاكو�س  مـختلفة  تنظيف  اأدوات   -
ملقط لـحام(.

-  معدات ومالب�س ال�شالمة.
-  نظارة واقية لأ�شعة القطع.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                      الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2
3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
نّظف قطعة العمل من الأو�شاخ وال�شحوم والزيوت. 
خّطط قطعة العمل بخطوط م�ستقيمة بامل�سطرة 
املعدنية والـخطاط، وعّلم الـخطوط با�ستخدام 
�شنبك النقطة ليكون اخلط الناجت وا�شح المعالم، 

كما يف ال�شكل )1(. 
ال�شكل )1(جهز حمطة القطع، كما يف التمرين )1-6(. 
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

5

6

7

�شع قطعة العمل بو�شع منا�شب على طاولة 
العمل.

اأم�شــك مقب�س القطــع بالبالزما، كما يف 
ال�شكل )2(.

ا�شغط علــى مفتاح الت�شغيل املوجود على 
م�شعل القطع، كما يف ال�شكل )3(، وقّربه 
مــن قطعة العمــل، كمــا يف ال�شكل )4(، 

لتوليد القو�س، كما يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                    الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

8

9

10

11

حرك م�شعل القطع اإلى حافة القطعة املراد 
قطعهــا، وتاأكد مــن اأن عمليــة القطع قد 
اخرتقــت املعــدن، كما يف ال�شــكل )6(، 
وا�ستمــّر يف حتريك م�سعــل القطع ب�رشعة 
ثابتة ومنا�شبة اإلــى اأن ت�شل اإلى نهاية خط 

القطع.

ارفع اأ�شبعك عن مفتاح الت�شغيل؛ لإطفاء 
قو�س البالزما.

نّظف قطعة العمل بعد اإنهاء كّل خط قطع، 
وتاأكد من خلّوه من العيوب؛ لتالفيها يف 

خط القطع الالحق.

كّرر العملية على بقية خطوط القطع.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

متارين ممار�سة
-  نّفــذ عمليــة قطع خطوط م�ستقيمة لـمعادن غري حديدية بالطريقــة نف�سها، با�ستخدام قو�س 

القطع بالبالزما.

تنبيه
تاأكد

من ارتداء املالب�س الواقية يف عملية القطع قبل البدء بالعمل.
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قطع خطوط دائرية بقو�س البالزما
النتاجات:

يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:
-  جتّهز القطع املراد قطعها.

-  تخطط خطوًطا دائريّة.
-  تراعي ا�شتخدام قواعد الأمن وال�شالمة.

-  ت�شعل م�شعل القطع بقو�س البالزما.
قطع  على  دوائر  البالزما  قطع  مب�شعل  تقطع   -

معدنية حديدية.

3-6

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  قطعة حديد من الفولذ الطري 
وقيا�شهــا  مــم،   )5( �شمكهــا 

)250 × 200(مم.

-  حمطة قطع بالبالزما.
-  اأدوات التخطيط والعالم )م�سطرة، �سنبك، خطاط، طبا�سري(.

�شلك،  فر�شاة  لـحام،  )�شاكو�س  خمتلفة  تنظيف  اأدوات   -
ملقط لـحام(.

-  معّدات ومالب�س ال�شالمة.
-  نظارة واقية لأ�شعة القطع.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                      الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

1
2

3

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
نّظــف قطعة العمــل من الأو�شــاخ وال�شحوم 

والزيوت. 
خّطط قطعة العمل بدائرة  بحيث يكون اخلط 

الناجت وا�شح المعالم، كما يف ال�شكل )1(. 

ال�شكل )1(
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الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�سوم التو�سيحيّة

4

5

6

7

ثّبت قطعة العمل على طاولة العمل.

جّهز حمطة القطع، كما يف التمرين )1-6(.

اأم�شــك م�شعــل القطع، كمــا يف ال�شكل 
)2(، وقّربــه اإلــى خــط العــالم، كما يف 

ال�شكل )3(.

اأكمل عملية القطع اإلى نهاية الدائرة، كما 
يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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الرقم                   الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�سوم التو�سيحيّة

8

9

اأطفئ قو�س القطع.

اأزل اجلزء املقطوع، كما يف ال�شكل )5(، 
ونّظــف قطعة العمل، وتاأكد من خلّو خّط 
القطع مــن العيوب؛ لتالفيهــا يف خطوط 

القطع الالحقه.
ال�شكل )5(

متارين ممار�سة
-  نفذ عملية القطع با�شتخدام اأ�شكال ور�شوم خمتلفة.

-  نفذ عملية القطع على معادن غري حديدية.

تنبيه
تذكر

ا يف اأثناء عملية القطع، فكن حذًرا منها. اأن درجات حرارة املادة املقطوعة عالية جدًّ
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اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

�سعيفجيدممتازا�سم املعيارالرقم

ح مفهوم القطع بقو�س البالزما.1 اأو�شّ

اأذكر اأ�سماء عنا�رش معدات القطع بقو�س البالزما.2

اأف�رّش مبداأ عمل القو�س املنقول وغري املنقول.3

4
بقو�س  قطع  عمليات  اأثناء  يف  وال�شالمة  الأمن  قواعد  اأطّبق 

البالزما.
اأرّكب م�شادر هواء القطع بقو�س البالزما على اآلة القطع.5

اأ�شل م�شعل القطع بقو�س البالزما بو�شالت الكهرباء والهواء.6

اأ�شبط �شغط هواء القطع بقو�س البالزما.7

اأُ�شعل قو�س القطع بالبالزما بطريقة �شحيحة.8

اأثّبت ِقَطع العمل قبل البدء بالقطع بقو�س البالزما.9

اأحافظ على ا�ستقامة خطوط القطع بقو�س البالزما.10

اأحافظ على زوايا القطع بقو�س البالزما.11

12
اأحافــظ على �رشعة حركــة اليد يف اأثنــاء عمليــة القطع بقو�س 

البالزما.

13
اأقطــع خطوًطا م�شتقيمة علــى املعادن احلديديــة بقو�س القطع 

بالبالزما.

14
اأقطع خطوًطا م�شتقيمة على املعادن غري احلديدية بقو�س القطع 

بالبالزما.

15
اأقطــع خطوًطا متعرجــة ودوائر على املعــادن احلديدية بقو�س 

القطع بالبالزما.
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16
اأقطع خطوًطا متعرجة ودوائر على املعادن غري احلديدية بقو�س 

القطع بالبالزما.
اأ�شتفيد من الوقت املخ�ش�س للتدريب.17

اأعمل بروح الفريق، واأتعاون مع املدرب ومع زمالئي.18

اأتوا�شل مع زمالئي يف التدريب.19

اأحافظ على ممتلكات امل�شغل واملدر�شة.20

معايري اأخرى مل تذكر، وترى اأنه من ال�رصوري ذكرها

1

2

3

4
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امل�سطلح بالإجنليزيةامل�سطلح بالعربيةالرقم

Alternative current (AC)التيار املتناوب1

Arc plasmaقو�س البالزما2

Arc transferredالقو�س املنقول3

Arc welding machinesاآلت حلام بالقو�س الكهربائي4

Automatic Torchامل�شعل الآيل5

Bendingثني6

Bending plateلوحة الثني7

Bend testingفح�س ثني8

Bieقالب9

Butt Jointو�شلة تناكبية10

Cooling waterماء التربيد11

Cover passخط التغطية12

Direct current (DC)التيار املبا�رش13

Direct current straight polarityالقطبية امل�شتقيمة14

Ductilityمطيلية اأو لدانة 15

Electrodeاإلكرتود16

Energy sourceم�شدر طاقة17

Filling passخط التعبئة18

flashومي�س19

GLOSSARY  قائمة امل�سطلحات
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Foot pedalدوا�شة قدم20

Formingت�شكيل21

Gaseous stateاحلالة الغازية22

Gas Tungsten Arc Weldingاللحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز23

Grindingجلخ24

Hand torchامل�شعل اليدوي25

Horizontal welding tubes (5G)حلم اأنبوبني بو�شع اأفقي26

Hydraulic pressمكب�س هيدرويل27

Inside Diameterالقطر الداخلي28

Leverذراع29

Lionized gasغاز متاأين30

Liquid stateاحلالة ال�شائلة31

Magnetic particle testالفح�س باجل�شيمات املغناطي�شية32

Moved non-arcالقو�س غري املنقول33

Neutral axesحمور التعادل34

Nozzleالفوهة35

Nozzle guideدليل الفوهة36

Nozzle Insulatorعازل الفوهة37

Outside diameterالقطر اخلارجي38

Penetrationتغلغل39

Pipeاأنبوب40

Plasmaبالزما41
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Plasma cutting machineاآلة قطع البالزما42

Plasma cutting torchم�شعل قطع البالزما43

Pole Altngestonقطب التنج�شتون44

Power switchمفتاح الطاقة45

Radiusن�شف قطر الثني46

Root Penetrationفتحة اجلذر47

Rotationدوران48

Safety clothingمالب�س ال�شالمة49

Shoulder of the rootكتف اجلذر50

Solid stateاحلالة ال�شلبة51

Tensile testingفح�س ال�شد52

The root lineخط اجلذر53

Thicknessال�شمك54

Thickness�شمك55

Tungsten Inert Gas (TIG)التيج56

Torch bodyج�شم امل�شعل57

Torch headراأ�س امل�شعل58

Twistingلـّي59

Universal bending machineثناية �شاملة60

Water recirculationتدوير املاء61

 Weldingحلام62

Welding beadخط حلام63
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Welding pipeحلم الأنابيب64

Welding pipe horizontal position (2G)حلم اأنابيب بو�شع اأفقي65

Welding pipes surface put (1G)حلم اأنابيب بو�شع �شطحي66

Welding symbolرمز اللحام67

 Welding tubes at an angle of (45) degreesحلم اأنبوبني بزاوية قيا�شها )45( درجة68
(6G)

69

70

71

72

73

74

75
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