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اللحام ()Welding
المقدمة
اللحام هو عملية ربط المعادن حيث يحصل الربط بواسطة الحرارة او الضغط او كالهما .ويعرف ايضا بأنه قوى
ربط معدنية تنشأ بواسطة قوى التجاذب بين الذرات .تكون عملية اللحام اما بواسطة الحرارة اواستخدام الضغط او
الحرارة والضغط معا ويمكن تأدية اللحام بأستخدام معدن حشو او بدون استخدامه ويكون المعدن الحشو من نوع
مماثل لمعدن االساس و له نفس الخصائص او يماثلها.
وألجراء عملية اللحام بالصهر تسخن اطراف االجزاء المراد لحامها بمصدر حراري قوي حتى درجة االنصهار
وعندما تتجمد االطراف المنصهرة لتلك االجزاء تتشكل الوصلة الملحومة و ال تتطلب في هذه الحالة اي ضغط
خارجي ,اما اللحام بالضغط فيتم بالتسخين و الضغط معا ,اما اللحام الضغط فقط (اللحام على البارد) فيتم بالضغط
الميكانيكي فقط.

الشروط الواجب اتباعها قبل اجراء عملية اللحام
 .1اجراء عملية التنظيف للقطعتين من االكسدة و االصباغ و ازالتها باستخدام الكوسرة او المبرد او الفرشة
الحديدية او استخدام المواد الكيمياوية.
 .2اختيار طريقة اللحام المناسبة الجراء عملية اللحام.
 .3التأكد من مطاوعة القطعة المعدنية المطلوب لحامها بمقدار الحرارة الالزمة و المسلطة عليها على ان ال تكون
درجة الحرارة عالية مما تؤدي الى تشوه القطعة.

انواع عمليات اللحام ()Welding Process
تصنف عمليات اللحام حسب المصدر الذي نحصل منه على الحرارة الالزمة لتسخين المعدن المراد لحامه حسب
الطرق المستخدمة باللحام:
 -Aاللحام بالصهر-:
 .1اللحام بالقوس الكهربائي.
 .2اللحام بالغاز االوكسي استيلين.
 -Bاللحام بالضغط والحرارة-:
 .1لحام المقاومة الكهربائية (لحام النقطة)
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 .2لحام الشريطي (لحام خطي)

طرق اللحام
 -1لحام االنصهار ()Fusion
باستعمال مكائن توليد الطاقة الحرارية بدون ضغط:
 .Aلحام القوس الكهربائي.
 .Bلحام غاز االوكسي استيلين.
 .Cلحام المونة والقصدير.
 .Dلحام الثرميت.
 -2اللحام بالضغط ()Pressure
 .Aباستعمال مكائن توليد الطاقة الحرارية والضغط:
 )aلحام المقاومة الكهربائية.
 )bلحام الحدادة.
 )cلحام التأثير الكهربائي.
 )dلحام االحتكاك.
 .Bباستعمال مكائن توليد الضغط بدون استعمال الطاقة الحرارية:
 لحام الضغط على البارد.
طرق اللحام الحديثة:
 .1لحام االنفجار.
 .2الحام بأشعة الليزر.
 .3اللحام بالموجات فوق الصوتية.

مميزات طرق اللحام الحديثة:
 -1يمكن استخدامها للحام بعض االجزاء التي ال يمكن لحامها بطرق اللحام االعتيادية المعروفة كأجزاء من
مركبات الفضاء والطائرات.
 -2ال تسبب تشوه باالجزاء المطلوب لحامها.
 -3يمكن تحديد مقدار الحرارة المطلوبة والمناسبة ويتم تركيزها بصورة دقيقة ومباشرة على االجزاء
الملحومة.
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لحام القوس الكهربائي ()Arc Electric Welding
هو احد اهم انواع طرق اللحام المستخدمة لعمليات الربط ,الحرارة المتولدة بين سلك اللحام (االلكترود) و القطعة
المراد لحامها تصل الى  4000درجة مئوية وهي الدرجة الكافية لحدوث عملية صهر المعدن في نقطة اللحام و
صهر المعدن المضاف (االلكترود) .تتولد الحرارة نتيجة التيار الكهربائي المار من القطب الموجب (االلكترود)
الى القطب السالب المتمثل بالقطعة المعدنية نتيجة القوس الكهربائي .يستخدم هذا النوع من اللحام في لحيم
االجزاء المصنوعة من الصلب الكاربوني و الصلب المنخفض السبيكة والغير قابلة للصدأ وحديد الزهر.
يحدث القوس الكهربائي عند مالمسة قطب اللحام قطعة العمل لوقت قصير جدا مما يمكن من سريان التيار و
حدوث قصر لدائرة اللحام ويتم خالله تحرك االلكترونات من االلكترود ال قطعة الشغل وتتولد من هذا كمية كبيرة
من الحرارة العالية عند وضع التالمس مما يمكن من صهر المعدن ويستمر اشتعال القوس ويتحول الغاز الموجود
بين قطب اللحام و قطعة العمل الى غاز متأين اي موصل للتيار الكهربائي مما يساعد عل نقل االلكترونات من
سلك اللحام الى قطعة العمل.

مصدر التيار الكهربائي
في هذا النوع من اللحام يستخدم كل من التيار المستمر ( )DCوالتيار المتردد ( )ACعلى ان تتراوح فولتية تيار
اللحام في الحالتين بين  80 – 20فولت وتتراوح شدة التيار في الغالب بين  500 – 30امبير او اكثر و تستمد
ماكنة اللحام بوجه عام تيار متردد وهي اما ان تكون على شكل متغير ( اي ان ماكنة اللحام تقوم بتغيير التيار
المتردد الى تيار مستمر وتخفض الفولتية وتعطي تيار مستمر يزيد في شدته على التيار العادي المأخوذ من
مصدر التغذية مباشرة).
 يمتاز ا لتيار المستمر عن التيار المتردد من ناحية التغذية والسباب تتعلق باالمان اال ان التيار المتردد يمتاز
عن التيار المستمر من الناحية االقتصادية اال انه يستخدم على نطاق ضيق لخطورته.

تحديد مقدار التيار الخارج من ماكنة لحام القوس يعتمد على:
 -1نوع المادة الحديدية المراد لحامها( .بزيادة درجة الصالبة يتطلب تيار اعلى)
 -2سمك قطعة الحديد( .بزيادة السمك يتطلب تيار اعلى)
 -3نوع العملية قطع او لحام( .التيار المطلوب لعملية القطع اعلة من اللحام)
 -4سمك سلك اللحام.
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مقادير تيار اللحام
يتوقف مقدار التيار الذي ينبغي استعماله على عدة متغيرات ويكاد يكون من المستحيل وضع قائمة بالقيم
المضبوطة وفي الجدول بعض القيم القياسية لمتوسط مقادير التيار المناسب السالك اللحام المغلفة:

االقطاب المستخدمة في اللحام بالقوس الكهربائي (االلكترود) ()Electrode
هو عبارة عن سلك معدني مغطى ببودرة تحتوي على تركيبة (السيليكون و الباريوم و الكالسيوم و المغنسيوم) و
يستعمل الماء الزجاجي (محلول سيليكات الصوديوم) مادة رابطة وتقسم الى:
 -1اقطاب الحديد الطري
 -2اقطاب الحديد السبائكي
 -3اقطاب المعادن غير الحديدية
 -4اقطاب الفوالذ الكربوني
 -5اقطاب حديد الزهر
ان اغلب عمليات اللحام تستخدم مجموعة اقطاب الحديد الطري و اقطاب الحديد السبائكي اما حديد الزهر فال يلحم
اال بقطب زهر اوال فان لم يوجد فسبائكي.
اقطاب المعادن غير الحديدية فيستخدم االلمنيوم لاللمنيوم و النحاس االصفر للنحاس االصفر و النحاس االحمر
للنحاس االحمر.
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فوائد مادة التغليف لسلك اللحام
 -1تنظف مكان اللحام من االكاسيد و الشوائب.
 -2تولد كميات من الغازات تحيط بالقوس المعدني و بالمعدن المنصهر وتحجبها تماما عن المحيط.
 -3تكوين مادة الخبث ( )Slagالذي يطفو على المعدن اللحام المنصهر وبذلك يقوم بدور المادة العازلة عن
الهواء اثناء التبريد.
 -4يساعد على استقرار القوس اثناء اللحام.

اجزاء ماكينة لحام القوس الكهربائي
 -1القلب الحديدي :وهو الجزء الذي يقوم بعملية التحويل للتيار الداخل للماكينة وهو عبارة مجموعة رقائق من
الصلب السليكوني المعزولة عن بعضها بالورنيش و ملفين معزولين من النحاس بالورنيش او القطن و يسمى
الملف االول الموصل بالتيار الداخل للمحول الملف االبتدائي وتكون عدد لفاته اكثر بكثير من عدد لفات الملف
الثانوي الذي يخرج منه تيار اللحام عن طريق كيابل اللحام الى طاولة العمل وبعد ان يتم خفض الفولتية و زيادة
شدة التيار ويتم التحكم بمقدار االمبير بطريقتين اما بابعاد وتقريب الملفات عن بعضها البعض بطريقة يدوية او
بطريقة تقسيم الملفات الى قطاعات بطريقة كهربائية معينة وتضبط شدة التيار بقرص يدوي صغير يعطينا مقدار
االمبير المطلوب لعملية اللحام.
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 .2مفتاح التشغيل :وهو عبارة عن مفتاح كهربائي عادي ذو جودة عالية يتحمل زيادة االحمال والضغط عليه
يسمح بايصال التيار الداخل للماكينة من المصدر الكهربائي او فصله وله اشكال مختلفة منه ما يعمل بالضغط
ومنه ما يعمل بالتدوير على حسب الماكينة.

 .3كيبل اللحام :يعمل كيبل اللحام على ايصال التيار الكهربائي من ماكينة اللحام الى قطعة العمل ويجب ان يكون
قطره يناسب مع الحد االعلى من االمبير للماكينة وطول الكيبل نفسه وان يكون مغلف ومعزول عزال جيدا بمادة
بالستيكية مرنة تتحمل الصدمات واالحتكاك ويجب ان يكون الكيبل من اسالك دقيقة جدا وذلك المرين االول انها
تعطي الكيبل مرونة عالية اثناء الحركة واالخر تساعد عللى برودة االسالك في حالة ارتفاع درجة حرارة الكيبل
اثناء العمل علما انه ال يجب ان يزيد طول الكيبل عن امتار.

 .4مقبض اللحام :وهو الجزء الذي يتعامل معه اللحام اثناء عملية اللحام حيث يركب سللك اللحام فيه وذلك حسب
الزاوية المطلوبة.
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 .5ملزمة الربط لكيبل اللحام بمنضدة العمل :هي عبارة عن ملزمة صغيرة تستخدم لربط الكيبل السالب بمنضدة
العمل.

 .6قرص التحكم في مقدار االمبير (منظم شدة التيار) :تختلف اساليب ضبط االمبيرية في كل ماكينة حسب
الشركة المصنعة بما يمتاز سهولة التعامل معها لتحديد مقدار االمبير حيث يعتمد الحرارة الصادرة عن القوس
الكهربائي على مقدار التيار.
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