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للحام يستعمل لبراشم البراغي من بدال االجزاء لربط ا  فك نستطيع وال وغيرها وا

 الحاضر الوقت في الحام ويستعمل. للفشل تتعرض سوف ألنها الملحومة االجزاء

لكثير محل احتل وقد جدا واسع بشكل للحام واصبح  التصنيع طرق من ا  تأثير له ا

يدا  . الصناعي االنتاج على متزا

 

 

وهي للحام رئيسيه طرق ثالث توجد:   

لغاز لحام او استيلين االوكسي لحام -1     . ( Gas Welding) ا

 .( Arc Welding) الكهربائي القوس لحام -2    

 ( Resistance Welding) الكهربائيه المقاومه لحام -3   

 

 الربط بواسطة اللحـــام 
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 تمثيل اللحام على الرسم 

 ذٕجذ سيٕص خاصح نرًثٍم انهحاو عهى انشسى تحٍث ذعطً ذهك انشيٕص جًٍع

 .انثٍاَاخ انضشٔسٌح انرً ذخص انهحاو انًطهٕب ذُفٍزِ تصٕسج يثسطح ٔٔاضحح 

 

 ًذشًم انشيض يا ٌه:- 
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   الرموز االساسية

انشيىص تشًم. انًستؼًم انهحاو َىع او صُف نتًثٍم االساسً انشيىص تستؼًم 

  انهحاو طشٌقح انى اشاسج اٌح تؼطً وال تُفٍزِ انًطهىب انهحاو شكم ػًىيا االساسٍح

  -:ٌهً كًا يضدوجح تصىسج انشيىص استؼًال انحاجح ػُذ وًٌكٍ.

 

 

 

االساسً انشيض يٍ االٌسش انجاَة فً وجذ اٌ انؼًىدي انخط ٌقغ اٌ ٌجة . 
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 موقع الرمز االساسي الى خط المرجع 

( ضاْش نحاو) انسٓى جاَة فً انهحاو كاٌ ارا انًشجع خظ فٕق 

(يخفً نحاو) االخش انجاَة فً انهحاو كاٌ ارا انًشجع خظ ذحد 

انجاَثٍٍ كال فً انهحاو كاٌ ارا انًشجع عثشخظ   

lecturer Maher A. Hussein 

5 



 رموز سطح اللحام 

ٍٍْزِ ٌثٍٍ انرانً انجذٔل. نهحاو انخاسجً انسطح شكم انهحاو سطح سيٕص ذث  

 . انشيٕص

 انشيض  شكم سطح انحاو 

 يسطح

 يحذب

 يقؼش
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 اللحام للرموز امثلة 

 انشيض    سسى ذٕضٍحً انرفسٍش 

 يسطح  -V انحشف نحاو

فً انجاَثٍٍ   -V انحشف نحاو

 يحذب
 

 نحاو يثهث فً جاَة واحذ  يقؼش

فً انجاَة   -V انحشف نحاو

االول ونحاو انظهاسج فً انجاَة 

 يسطح فً انجاَثٍٍ ,االخش 
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 الرمز   رسم توضيحي التفسير 

 تناكبي مربع  لحام

 لحام تناكبي مائل 

 تناكبي مع جذر  V –لحام الحرف 

 مع جذر  تناكبي U–لحام الحرف 

 لحام مثلث مسطح

 لحام النقطة 
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 الرمز   رسم توضيحي التفسير 

 لحام الدرز 

لحام تناكبي صفائح ذات حافات 

 مرتفعة 
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 وضع ابعاد اللحام 

ٌانهحاو سيٕص يع ذٕضع انرً االتعاد اْى ا ًْ : 

   انهحاو يمطع اتعاد   

  انهحاو طٕل اتعاد   

انرً االتعاد ايا . انشيض يٍ االٌسش انطشف فً انهحاو يمطع ذخص انرً االتعاد ذٕضع 

 االتعاد ذٕضع انًرمطع انهحاو انى تانُسثح. االًٌٍ انطشف فً فرٕضع انهحاو طٕل ذخص

 . لٕسٍٍ تٍٍ انهحاو عُاصش تٍٍ انًسافح ذثٍٍ انرً
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 اللحام المثلث ابعاد 

 ذٕجذ طشٌمراٌ نٕضع اتعاد يمطع انهحاو انًثهث:- 

 .ٔضع طٕل ضهع انهحاو  -1  

 .  ٔضع اسذفاع انًثهث  -2  

تٍاٌ اي , ٔتًا اَّ ٌٕجذ احرًانٍٍ نهثعذ نزنك ٌجة عُذ ٔضع تعذ يمطع انهحاو انًثهث

 انثعذٌٍ ْٕ انًسرعًم 

 .يع لًٍح انثعذ  Zارا كاٌ انثعذ ًٌثم طٕل ضهع انًثهث ٌٕضع انحشف  -    

 .يع لًٍح انثعذ aايا ارا كاٌ انثعذ ًٌثم اسذفاع انًثهث ٌٕضع انحشف  -    
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 الرموز االضافية 

 -:انتانٍح االيثهح فً كًا نهحاو انًًٍضج انصفاخ تؼض نثٍاٌ خاصح سيىص اضافح ًٌكٍ -

 نحاو حٕل انًحٍظ 

ػُذيا ٌتطهة تُفٍز انهحاو حىل انًحٍط انكايم نهجسى ٌستؼًم سيض تشكم دائشج تىضغ    

 ػُذ انتقاء خط انسهى يغ خط انًشجغ 

 

 

 نحاو انًٕلع 

 ًٌٍض انهحاو انزي ٌجة اٌ ٌُفز فً يىقغ انًششوع ػٍ انهحاو انزي ٌتى فً انىسشح

 ٌكىٌ اتجاِ انؼهى َحى رٌم خط انًشجغ . تىضغ ػهى صغٍش كًا يثٍٍ 

lecturer Maher A. Hussein 

14 



اللحام طريقة  

 ISO) الدولية المواصفه في وضعت وقد ومتعددة مختلفة المستعملة اللحام طرق ان
 . اللحام طرق على تدل ارقام بشكل رموز (4063

 شوكة ضمن بها الخاص الرقم بواسطة اللحام طريقة بيان يمكن الضرورة عند-

 . الغرض لهذا المرجع خط نهاية في ترسم

 

 

   اللحام طريقة رموز بعض يبين ادناة الجدول-

 طريقة اللحام  الرمز 

1 Arc welding 

2 Resistance welding  

3 Gas welding  

42 Frication welding   

21 Spot welding  

311 Oxy-acetalene welding  

751 Laser welding  
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 اتؼاد انهحاو انشئٍسٍح 
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 امثلة تطبيقية الستعمال رموز اللحام 

 فسش سيض انهحاو انًثٍٍ فً انشكم االتً ؟/ 1سؤال -

 

 

 انجٕاب:- 

 نحاو يثهث يتقطغ فً انجاَثٍٍ -

 a=5 mmاستفاع انًثهث -

  n=3 ػذد خطىط انهحاو  -

 L= 130 mmطىل خط انهحاو -

 e=240 mmانًسافح تٍٍ خط واخش -

 يسطح : شكم سطح انهحاو -
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 فسش سيض انهحاو انًثٍٍ فً انشكم االذً ؟/ 2سؤال   -

 

 

 انجٕاب:- 

 يٍ انجاَثٍٍويتثادل نحاو يثهث يتقطغ -

 z=6 mmاستفاع انًثهث -

  n=2 ػذد خطىط انهحاو  -

 L= 140 mmخط انهحاو طىل -

 e=370 mmانًسافح تٍٍ خط واخش -

 يسطح : شكم سطح انهحاو -
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 -:انشكم انًثٍٍ أدَاِ انًطهٕب يا ٌهً  -:1ذًشٌٍ 

 تاسرخذاو تشَايج االٔذٕكاد 1:1سسى انًمطع االيايً نهشكم تًمٍاط سسى. 

 تاألسٕد  ٔضع انًصطهح انشيضي فً يُاطك انهحاو تذال يٍ انرضهٍم. 
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Home Work 
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