
  

  

  

  

  الفصل السادس

   الملحومة التوصالالعيوب في 

  )آلية تشكلها، العوامل المؤثرة، نصائح لتالفيها(
Defects in Welded Joints 

  

جـــودة  يفلكثـــرة العوامـــل الـــيت تـــؤثر  ،أنواعـــه تكنولوجيـــا معقـــدة ميـــععتـــرب اللحـــام جبيُ 

الـــبعض منهـــا إىل احلـــد  وللتـــأثريات املتبادلـــة فيمـــا بينهـــا، ولصـــعوبة ضـــبط لحومـــة،وصـــالت املال

ـــة اللحـــام، يعـــاين التكـــوين النمـــوذجي ملعظـــم . املرغـــوب ونظـــراً لصـــعوبة الضـــبط الشـــامل لعملي

، تتمثــل يف نقــص التجــانس يف اخلــواص Discontinuitysالوصــالت امللحومــة مــن انقطاعــات 

اعـات ال تعتـرب امليكانيكية، أو امليتالورجية، أو الفيزيائية للمـادة أو ملعـدن اللحـام، وهـذه االنقط

هـــو فقـــط االنقطـــاع الـــذي ســـواء بطبيعتـــه أو بنتيجـــة األثـــر  Defectفالعيـــب . بالضـــرورة عيوبـــا

املرتاكم جيعل اجلزء أو املنتج غري قـادر علـى تلبيـة احلـد األدىن ملتطلبـات املعياريـة أو املواصـفات 

  . املطبقة

ســـت جمموعـــات  ضـــمن ةمـــو لحوصـــالت املالعيـــوب  (.I.I.W)يصـــنف املعهـــد الـــدويل للحـــام 

  : وهي على التوايل أساسية

  ، Cracksالتشققات  :ا�موعة األوىل  - 
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وفجــــوات االنكمــــاش  Porosityاملســــامية (، Cavitiesالفجــــوات  :ا�موعــــة الثانيــــة  - 

Shrinkage cavities ( 

ــــة -  ــــث ( ،Inclusions Solidاملضــــمنات الصــــلبة  :ا�موعــــة الثالث وأكاســــيد  Slagخب

Oxides( 

 Incomplete fusion or غـــري الكـــاملني االنصـــهار والتغلغـــل :ابعـــةا�موعـــة الر  - 

penetration ، 

  Imperfect shape األشكال املشوهة :ا�موعة اخلامسة - 

  .Miscellaneous defects عيوب متنوعة :ا�موعة السادسة - 

ــــــة  وعنــــــد النظــــــر إىل األســــــباب األساســــــية هلــــــذه العيــــــوب، ميكــــــن تصــــــنيفها إىل عيــــــوب تقاني

Technological defects   وعيــوب املهــارة العمليــة ،Workmanship defects . وتعــرف

كبــــري يف عمليــــة ) عــــدم انســــجام(العيــــوب التقانيــــة بأ�ــــا العيــــوب الــــيت تنشــــأ بســــبب تضــــارب 

ـــة غـــري صـــحيحة، أو تصـــميم غـــري  ـــار قضـــيب حلـــام خـــاطىء، أو معاجلـــة حراري اللحـــام، كاختي

م عيـــوب التشـــققات، وعيـــوب نقـــص االلتحـــام اخل، وينـــدرج ضـــمنها معظـــ...مالئـــم للوصـــلة 

يف حـــني تنشـــأ عيـــوب املهـــارة العمليـــة بســـبب التغرييـــة املالزمـــة لطريقـــة اللحـــام، أو . والتغلغـــل

أخطاء عامل اللحام الـيت حتـدث صـدفة، وينـدرج ضـمن هـذه العيـوب معظـم عيـوب الفجـوات 

 العيـــوب غالبيـــةهـــذا الفصـــل  يعـــرض. واملضـــمنات الصـــلبة وعيـــوب الشـــكل والعيـــوب املتنوعـــة

نشـــوئها، كمـــا يعطـــي أســـباب املوجـــودة يف ا�موعـــات الســـته، ويبـــني صـــفا�ا املميـــزة، ويشـــرح 

  .لتخلص من هذه األسباب قدر اإلمكانل النصائح الضرورية
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  التشققات: المجموعة األولى  -١

امللحومة، فهي ُتضعف متانة الوصلة وصالت التعترب التشققات من أخطر أنواع عيوب 

شكل حمسوس، وقد تتوسع حتت تأثري االجهادات أثناء استثمار املنتج مسببة ا�ياراً ب

مفاجئاً، وتظهر خطورها خاصًة عندما يتعرض املنتج لشروط عمل تتمثل بدرجة حرارة 

وكقاعدة عامة، ال ميكن التسامح بوجود التشققات يف منخفضة وبتأثري محوالت ديناميكية، 

وفقا ملعايري متعددة كالشكل، ودرجة احلرارة، ومكان تواجدها  تصنف التشققات .املنتجات

   :إىل األصناف التالية) ١-٦: شكل ال(، وميكن مثالً تصنيفها وفقا ملعيار الشكل .اخل...

تشــققات يف اجتــاه درزة اللحــام و تقــع يف درزة اللحــام وســطح الفصـــل : تشــققات طوليــة  -

  . واملعدن األصلي واملنطقة املتأثرة حراريا) حدود الدرزة(

تشــققات يف اجتــاه عرضــي بالنســبة لــدرزة اللحــام وتقــع يف درزة اللحــام : تشــققات عرضــية  -

  . واملنطقة املتأثرة حراريا واملعدن األصلي

يكـون الشــق علـى شـكل جنمـة ينبعــث مـن موقـع معـني ويتشــعب يف : التشـققات النجميـة  -

  . م واملنطقة املتأثرة حراريا واملعدن األصلياجتاهات خمتلفة وميكن أن يتواجد يف درزة اللحا

بعض بــتصــل بعضــها يوهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن التشــققات ال : التشــققات المتراكمــة  -

  . وهي تنشأ يف  درزة اللحام واملنطقة املتأثرة حراريا واملعدن األصلي

لحـام تشـقق رئيسـي متفـرع عنـه تشـققات أخـرى وهـي تنشـأ يف  درزة ال: تشققات متفرعـة  -

  . واملنطقة املتأثرة حراريا واملعدن األصلي

كما سنعرض تصنيفا آخر يسمح بدراسة أسباب نشوء التشققات حيث يتم تصنيف 

  :التشققات إىل 

تشققات و تشققات إعادة التسخني، و التشققات على البارد، و التشققات على الساخن، 

  .التمزق الرقائقي
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 يةجنمققات تش تشققات عرضية تشققات طولية

           
 مرتاكمةتشققات                                                     متفرعة تشققات                            

   .تصنيف التشققات وفق املعهد الدويل للحام: ١- ٦شكل ال

  

  Cold Cracksالتشققات الباردة  -١-١

بعد انتهاء اللحام واخنفاض درجة حرارة الوصلة ها، حتدث التشققات الباردة، كما يشري امس

 ،تنفيذ اللحام امللحومة حىت درجة حرارة احمليط، وقد يتأخر ظهورها لساعات أو أليام بعد

، كما تدعى أيضا بتشققات  delayed cracksولذلك تدعى أحيانا بالتشققات املتأخرة 

ميكن و  .وجني األساسي يف نشوئهايف إشارة لدور اهليدر   Hydrogen cracks  اهليدروجني

أن تصيب املنطقة املتأثرة  هاأن تصيب منطقة املعدن املصهور كما ميكنهلذه التشققات 

  ). ٢- ٦: الشكل(حرارياً وفقاً الجتاهات متعددة 

: الشكل(     اليت تنشأ يف املنطقة املتأثرة حراريا مبنطقة احلبيبات الكبرية التشققات وترتبط 

كما يف أنواع الفوالذ مرتفع الكربون   intergranularعرب حدود احلبيبات  ، وتتوسع)٣-٦

كما يف أنواع الفوالذ املنغنيزي    transgranularوالفوالذ منخفض اخلالئطية، أو عرب احلبيبات

C-Mn steel، وقد يكون توسعها مزجيا من احلالتني.  
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ملواقع لبعض اختطيطي  مسر : ٢- ٦شكل ال

 .احملتملة للتشققات الباردةواالجتاهات 

تشقق على طول بنية : ٣- ٦شكل ال

احلبيبات الكبرية ضمن املنطقة املتأثرة حراريا 

HAZ. 

 

  آلية تشكل التشققات على البارد  -١-١-١

حرجـة هـي البنيـة امليتالورجيـة  عوامـل ةد وتضـافر ثالثـو تنـتج التشـققات علـى البـارد بسـبب وجـ 

حيــث ينتشــر اهليــدروجني باجتــاه املنــاطق القصــفة األكثــر  ،داتاهليــدروجني واالجهــاو احلساســة 

  .إجهاداً ضمن الوصلة امللحومة

  

  حساسةالميتالورجية البنية ال ●

بصورة عامة فإن البنيـة األكثـر حساسـية أو قابليـة للتشـقق علـى البـارد هـي البنيـة ذات الطبيعـة 

يـة، والـيت يتطلـب ظهورهـا أن تكـون وذات صـالدة عال قصفةالبينيتية أو املارتنسيتية اليت تكون 

وعنـــد حلـــام قطـــع مـــن الفـــوالذ . قابليـــة التصـــلد للفـــوالذ كبـــرية، وأن يكـــون معـــدل التربيـــد مرتفعـــا

املنغنيزي أو الفوالذ منخفض اخلالئطية مثًال، فإنه يوجـد تنـوع واسـع يف أنـواع البنيـة الـيت تظهـر 

وعلـــى  لمعـــدن األســـاسلالكيميـــائي  علـــى الرتكيـــب، ويتوقـــف ذلـــك املنطقـــة املتـــأثرة حراريـــاً يف 

  : للحاما إجراءات

  التركيب الكيميائي -أ
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مــن أجــل تقانــة حلــام معينــة ونــوع وصــلة وثخانــات معلومــة، تعتمــد قابليــة االصــالد للفــوالذ يف 

) معـدن املـلء(املقام األول علـى حمتـوى الكربـون، ونظـرا ألن معظـم قضـبان اللحـام املسـتخدمة 

أقل مما هو يف املعـدن األسـاس فـإن احتمـال تشـكل البنيـة احلساسـة  يكون حمتواها من الكربون

العناصـــر  مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن العديـــد مـــن. للتشـــقق يكـــون أكـــرب يف املنطقـــة املتـــأثرة حراريـــا

هــذه يقــدر فعــل و  تــأثريات متفاوتــة علــى زيــادة قابليــة الفــوالذ للتصــلد والتشــقق هلــا  الســبائكية

الـذي ميثلـه العديـد  ،لك باستخدام تعبري املكاىفء الكربـوينالعناصر كنسبة من فعل الكربون وذ

  :من العالقات إحدها ما يلي 
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وتظهـر البنيـة  ، تكون قابليـة الفـوالذ للتصـلد والتشـقق كبـريةاملكاىفء الكربوينعندما ترتفع قيمة 

وكقاعدة عامة عنـدما تبلـغ . اذات الطبيعة املارتنسيتية حىت عندما يكون معدل التربيد منخفض

يُنصـــح باســـتخدام  mm 30أو ثخانـــة الصـــفائح امللحومـــة /و  0.41 املكـــاىفء الكربـــوين قيمـــة

  .قضبان حلام منخفضة اهليدروجني

  معدل التبريد -ب

تتــأثر كثــرياً درجــة صــالدة املنطقــة املتــأثرة بــاحلرارة ،ضــمن وصــلة ملحومــة ألحــد أنــواع الفــوالذ، 

املنطقـة، وهـي بصـورة عامـة تصـبح أكثـر صـالدة وأكثـر قابليـة للتشـقق كلمـا  مبعدل التربيد هلذه

  الـزمن الـالزم الخنفـاض درجـة احلـرارة مـن معدل تربيدها، الذي ُيستدل عليه غالباً بقيـاس  ارتفع

 ،التربيـــد معـــدل ومـــن العوامـــل األساســـية، الـــيت تســـهم يف ارتفـــاع. درجـــة مئويـــة 500إىل   800

، وأيضــاً ازديــاد ثخانا�ــا، أو ازديــاد الثخانــة البدائيــة للقطــع املــراد حلامهــادرجــة احلــرارة اخنفــاض 

، وهـو مـا يُفسـر أن معـدل التربيـد يف )جمموع ثخانة املـواد املتالقيـة عنـد خـط الوصـلة(اإلمجالية 

حالة وصلة زاوية أكـرب منـه يف حالـة وصـلة تناكبيـة بـالرغم مـن أن ثخانـة الصـفائح امللحومـة يف 

  ). ٤-٦: الشكل(ساوية احلالتني مت
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  .الثخانة اإلمجالية يف حاليت الوصلة الزاوية، والتناكبية: ٤- ٦الشكل 

  

ن مستوى الصالدة احلرج الذي يوافق ظهور التشققات ليس ثابتاً، بل يتبـع جتدر االشارة إىل أ

أي رب تعتــحملتــوى اهليــدروجني يف الــدرزة، وعلــى ســبيل املثــال بالنســبة ألنــواع الفــوالذ اإلنشــائي 

عنــدما يكــون حمتــوى اهليــدروجني مرتفعــاً،  HV 350 منطقــة خطــرة عنــدما تصــل قســاو�ا إىل

عنــدما يكـــون حمتـــوى اهليـــدروجني  HV 450 بينمــا ميكـــن الســـماح بصــالدة تصـــل قيمتهـــا إىل

  .منخفضاً 

  تأثير الهيدروجين ●

كيـب عند تشكل بنية صلدة ضـمن وصـلة ملحومـة إلحـدى خالئـط الفـوالذ، سـواٌء بسـبب الرت 

أو معــدل التربيــد، فــإن مقاومتهــا للتشــقق عنــد تعرضــها لإلجهــاد تــنخفض بشــدة /الكيميــائي و

ولـــذلك يتبـــاين خطـــر تشـــكل التشـــققات . حـــال تواجـــد كميـــة ضـــئيلة مـــن اهليـــدروجني ضـــمنها

البـــاردة وفقـــا لنـــوع عمليـــة اللحـــام بـــالقوس الكهربـــائي املســـتخدمة، فهـــذه العمليـــات تســـهم يف 

ىل معــدن اللحــام بــدرجات متباينــة ، وبصــورة عامــة تنــتج عمليــات اللحــام إدخــال اهليــدروجني إ

ــــة  ــــيت تنــــتج عــــن   MIGو  TIGباســــتخدام الغــــازات الواقي ــــدروجني أقــــل مــــن تلــــك ال كميــــة هي

عمليــات اللحــام القوســي باســتخدام القضــبان املغلفــة أو احملجبــة مبســاعدات الصــهر، كمــا أن 

أيت يــ. مــن الكميــة الــيت تولــدها األغلفــة الروتيليــةاألغلفــة القاعديــة تولــد كميــة هيــدروجني أقــل 
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ورطوبــة غــالف قضــيب  احملــيط، رطوبــة اهلــواء، كاهليــدروجني أثنــاء اللحــام مــن مصــادر عديــدة 

ورطوبــة ســطح القطــع املــراد حلامهــا،   ،)الفلكــس(أو الغــازات الواقيــة أو مســاعد الصــهر  اللحــام

، وتكــون قابليــة احنــالل قــة اللحــامكمــا ميكــن أن ينــتج بســبب تواجــد شــحوم أو زيــوت يف منط

يف املعــدن عنــد  هتــنخفض قابليــة احناللــكبــرية ضــمن معــدن الــدرزة املنصــهر، بينمــا   اهليــدروجني

انتقاله من احلالة السائلة إىل احلالة الصلبة ويزداد هذا االخنفـاض مـع اسـتمرار التربيـد واخنفـاض 

ظهــر يُ . املنــاطق الــيت ال تــزال أســتنيتيةباجتــاه  ، ولــذلك فهــو حيــاول االنتشــاردرجــة حــرارة املعــدن

أنوع البنية املتشكلة أثناء تقدم اللحام ضمن منطقة املعـدن املصـهور وضـمن  )٥-٦ (الشكل 

يف حـــالتني مـــن الوصـــالت امللحومـــة، وتـــأثري ذلـــك علـــى اجتـــاه انتشـــار  املنطقـــة املتـــأثرة بـــاحلرارة

   :اهليدروجني وبالتايل على مكان ظهور التشقق 

األكثر شيوعاً، حيث  ةاحلال يهو معدن الدرزة أطرى من املعدن األساس ،  :ة األوىل احلال - أ

ُيالحظ أثناء جتمد . نسبة الكربون يف منطقة املعدن املصهور أقل منها يف املعدن األساس

ألفا  معدن الدرزة املنصهر يف هذه احلالة انتشار اهليدروجني من منطقة الدرزة ذات البنية

مع استمرار و وستنيتية، األ بنيةالاملنطقة املتأثرة حراريا ذات باجتاه باهليدروجني بشدة  ةشبعامل

التربيد تتحول بنية املعدن يف املنطقة املتأثرة حراريا اىل البنية املارتنسيتية وال متلك ذرات 

اهليدروجني الوقت الكايف للهروب فتبقى حمتجزة فيها ومسببة ضغط داخلي شديد وتولد 

  . ن هذه املنطقةضم تشققات

  :معدن الدرزة أقسى من املعدن يف املنطقة املتأثرة حراريا  -ب

يف هـــذه احلالـــة ال يوجـــد مـــا يـــدفع اهليـــدروجني للهجـــرة مـــن معـــدن الـــدرزة إىل املنطقـــة املتـــأثرة 

، فيبقــى اهليــدروجني حمتجـــزاً ضــمن البنيــة املارتنســيتية ملعـــدن الــدرزة، وتظهــر التشـــققات حراريــا

  .فيها

  ير االجهاداتتأث ●

يف غياب االجهادات ال يظهر أي نـوع مـن التشـققات، ولكـن مـع ازديـاد االجهـادات املـؤثرة، 

املــادة الــيت تعرضــت للتصــلد غــري  ) لدونــة(ميكــن أن تظهــر التشــققات يف حــال كانــت مطيليــة 
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واالجهادات الواجب أخذها بعني االعتبـار لـدى دراسـة . كافية لتتالءم مع االنفعاالت الناجتة

التشـــــققات البـــــاردة هـــــي االجهـــــادات املتبقيـــــة بنوعيهـــــا املباشـــــرة وغـــــري املباشـــــرة باالضـــــافة إىل 

وُيالحـــظ أنـــه عنـــدما يكـــون مقـــدار اهليـــدروجني . الناجتـــة عـــن احلمـــوالت اخلارجيـــةاالجهـــادات 

املنحــل يف حــوض االنصــهار كبــرياً، تظهــر التشــققات مباشــرة بعــد حــدوث التحــول املارتنســييت 

بينمــا  عنــدما يكــون مقــدار . ات املتبقيــة املباشــرة كافيــة وحــدها حلــدوث ذلــكوتكــون االجهــاد

اهليــدروجني املنحــل يف حــوض االنصهارضــئيًال، ُتصــبح كميــة اهليــدروجني املنشــرة باجتــاه املنطقــة 

ـــأثرة حراريـــا يف حلظـــة التحـــول املارتنســـييت غـــري كافيـــة لتحـــريض اهلشاشـــة الـــيت تقـــود لنشـــوء  املت

حتــدث التشــققات يف الســاعات الــيت تلــي عمليــة اللحــام وغالبــا بعــد ، الــةيف هــده احلو . التشــقق

بنوعيهــا  ، ويتطلــب نشــوءها مســتوى أعلــى مــن االجهــاداتأن تكــون الوصــلة قــد بــردت متامــا

ويسهم وجود حـزوز أو تغـريات حـادة يف املقطـع ضـمن الوصـلة امللحومـة يف  واخلارجية،املتبقية 

  .تكون يف الغالب مواقع لنشوء التشققات ظهور مناطق لرتكز االجهادات، اليت

  

  النصائح  -٢-١-١ 

ميكــن اإلقــالل مــن احتمــال حــدوث التشــققات البــاردة عــرب إزالــة واحــد أو أكثــر مــن العوامــل 

  :الثالثة احلرجة املسامهة يف نشوئها، وينصح باتباع االجراءات األساسية التالية 

منخفضـة  أو قضـبان حلـام/عمليـات حلـام واسـتخدام حماولة اسـتعباد اهليـدروجني مـن خـالل  -

تنظيـف أسـطح الوصــلة  وأيضـا مـن خـالل اهليـدروجني واتبـاع إجـراءات التجفيـف املنصـوح �ـا،

  .اخل…، والشحوم والزيوت والدهان الصدأوإزالة   

  . استخدام معدن أساس ذي قابلية أقل لتشيكيل بنية مارتنسيتية -

تشــكل جتنــب  ، �ــدفالتربيــد لتقليــل معــدل راد حلامهــاعلــى القطــع املــاألويل  االمحــاء تطبيــق -

  . قصفة بنية

عنــد الضــرورة، اســتخدام قضــبان حلــام أوســتنيتية جتــرب اهليــدروجني علــى البقــاء ضــمن منطقــة  -

  الدرزة،  
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  .Ni% 20و   Cr % 25وأكثر األنواع استخداما هو القضيب ذو الرتكيب    

ة املنتهيــة، الــذي يســهم يف ابعــاد اهليــدروجني اســتخدام التســخني الالحــق، للوصــلة امللحومــ -

  .ويف تقليل اهلشاشة

اتبـــاع االجـــراءات الـــيت تســـهم يف خفـــض مســـتوى االجهـــادات املتبقيـــة ضـــمن الـــدرزة ومنهـــا  -

علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر جتنـــب التقييـــد الشـــديد وجتنـــب املبالغـــة بالفرجـــة عنـــد اجلـــذر بـــني 

  .القطع امللحومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتشار اهليدروجني ضمن الوصلة امللحومة :٥- ٦شكل ال
  معدن الدرزة أقسى من املعدن يف املنطقة املتأثرة حراريا - ب   معدن الدرزة أطرى من املعدن األساس -أ

   )A :  ،أوستنيتM :  ،مارتنسيتP :  ،بريليتF :  فرييت(  

  

   Hot Cracks التشققات الساخنة -٢-١

قبــــل انتهــــاء عمليــــة جتمــــد درزة  ،ت احلــــرارة املرتفعــــةعنــــد درجــــا تتشــــكل التشــــققات الســــاخنة

وينحصــر وجودهــا يف  ، Solidification Cracksوتــدعى أحيانــا تشــققات التجمـد  ،اللحـام

منطقــة الــدرزة حيــث تظهـــر غالبــاً علــى شـــكل خــط مســتقيم منطبــق علـــى حمــور تنــاظر الـــدرزة 

 اجتاه اللحام

 اجتاه اللحام

)أ (   

)ب (   



                                أحمد الرصیص. د                                                الوصالت الملحومة  في عیوبال

  133

عتـرب شـوائب الكربيـت ، ويف بعـض األحيـان تكـون عرضـانية متعامـدة معـه، وت)٦-٦ :شكلال(

والفوســفور مــن أهــم مســببات هــذه التشــققات، وهــي أكثــر عرضــة للحــدوث يف أنــواع الفــوالذ 

  .مرتفع الكربون

  
  .مثال عن التشققات الساخنة الطوالنية: ٦- ٦شكل 

  

  آلية تشكل التشققات الساخنة -١-٢-١

حــــام، يف يــــتلخص الســــبب األساســــي لتشــــكل التشــــققات علــــى الســــاخن بــــأن متانــــة درزة الل

املرحلة األخرية من عملية التجمد، غـري كافيـة ملقاومـة اجهـادات االنكمـاش املتولـدة عـن جتمـد 

 Segregationحـــوض االنصـــهار واخنفـــاض درجـــة حرارتـــه، وتســـاعد ظـــاهرة العـــزل أو الفصـــل 

ضـــمن حـــوض االنصـــهار علـــى جتمـــع الشـــوائب يف مركـــز الـــدرزة، مـــع العلـــم أن  درجـــة حـــرارة 

منخفضـــة وهـــي تبقـــى يف احلالـــة الســـائلة حـــىت بعـــد جتمـــد املعـــدن األســـاس، انصـــهار الشـــوائب 

نقص املقطع املقاوم إلجهـادات يُ   ºC 900بقاء نواة من السائل حىت درجة حرارة وبالتايل فإن 

  .)٧-٦: الشكل(مل ينته  التجمدمادام ، وجيعل اال�يار ممكنا االنكماش
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  .آلية تشكل التشققات الساخنة: ٧- ٦الشكل 

  

  العوامل المؤثرة -٢-٢-١

الوصـــالت امللحومـــة، بالعديـــد مـــن العوامـــل ومنهـــا علـــى  تشـــكل التشـــققات الســـاخنة يف يتـــأثر

، )اخل...حمتـــوى الشـــوائب، أو مقـــدار االنكمـــاش عنـــد التجمــــد (ســـبيل املثـــال خـــواص املـــادة 

  .وشكل وأبعاد الوصلة امللحومة، ومقدار تقييد الوصلة

الساخنة بـاحتواء معـدن اللحـام  التشققات يرتبط تشكل لفوالذ، يف حالة ا: خواص املادة  -أ

، ويتعـزز احتمـال تشـكلها مـع زيـادة نسـبة الفوسفور والكربيـتشوائب مقادير حرجة من على 

وعامـــة فـــإن  .الكربـــون، يف حـــني أن املنغنيـــز والســـيليكون يســـهمان يف خفـــض هـــذا االحتمـــال

ن الكربون أقل مـن حمتـوى املعـدن األسـاس،  م) قضبان وأسالك اللحام(حمتوى املعدن املضاف 

كمـا أنــه أكثــر نقـاًء  وحمتــواه مــن الشــوائب ضـئيل جــداً، ولــذلك يعتـرب املعــدن األســاس املصــدر 

األساسي لوجود هذه العناصر ضمن معدن اللحام، ويزداد مقـدار تواجـدها كلمـا كانـت كميـة 

، ولــذلك يقــل )high dilution       معــدل ختفيــف مرتفــع(املعــدن األســاس املنصــهرة أكــرب 

احتمال تشكل تشققات على الساخن عند استخدام عمليـات اللحـام ذات معـدل التخفيـف 

أو طريقـــة اللحـــام القوســـي  MMA  اللحـــام اليـــدوي بـــالقوس الكهربـــائي املـــنخفض، كطريقـــة

، يف حـني يـزداد احتمـال تشـكل التشـققات السـاخنة عنـد حلـام اجلـذر يف  MIGبوسط غازي 

كمــا يف (تناكبيــة أو عنــد اســتخدام عمليــات اللحــام الــيت ال تتطلــب معــدناً مضــافاً الوصـالت ال
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، أو عنــد اســتخدام عمليــات اللحــام ذات ) TIGحالــة حلــام املقاومــة أو بعــض حــاالت حلــام 

وكقاعــدة عامـة جيــب . املرتفـغ كمــا يف طريقـة اللحـام اآليل بــالقوس احملجـوب  معـدل التخفيـف

، وعنـد حلـام وصـالت %0.06يل للفوالذ املنغنيزي من كلتا الشـائبتني أال يتجاوز احملتوى االمجا

شــديدة التقييــد ألنــواع الفــوالذ مرتفــع املتانــة ينصــح أال يتجــاوز احملتــوى االمجــايل مــن الشــائبتني 

0.03% .  

عند تنفيذ وصلة اللحام باستخدام اللحام اليدوي بالقوس الكهربائي، يزول خطر تشكل 

  : ا حتققت النسب التالية تشققات على الساخن إذ
S  0.04 %  , P  0.04 %  , C  0.13 % , Mn  S > 20    

    

احتمـــــال تشـــــكل التشـــــققات  علـــــى مللحومـــــةوصـــــالت االيـــــؤثر شـــــكل : شـــــكل الوصـــــلة -ب

ـــي الســـاخنة، ـــره مـــن خـــالل نســـبة عمـــق التغلغـــل إىل عـــرض الوصـــلةويُق م أث
L

P  وميكـــن متييـــز ،

  ) :٨-٦: الشكل(احلالتني احلديتني التاليتني 

، وتظهــر مثــل هــذه احلالــة عنــدما تكــون الفرجـــة الوصــالت العريضــة وغــري العميقــة -

gap  ـــــب املســـــمى باجلســـــرية ـــــرية فيتشـــــكل العي ـــــني القطـــــع امللحومـــــة كب  ، bridgingب

  .ويكون مقطع الدرزة صغريا وال يقدر على مقاومة  إجهادات االنكماش العرضي

فهــــي  تشــــكيل الشــــقوق الســــاخنةتكــــون عرضــــة ل:  الضــــيقة والعميقــــةالوصــــالت  -

   .تساعدعلى بقاء نسبة عالية من الشوائب حمتجزة يف مركز الدرزة

  

حالة (ت امللحومة، بنوعيه الذايت يسهم ارتفاع مقدار التقييد، للوصال: مقدارالتقييد - ج

أو اخلارجي يف زيادة مقدار اجهادات اإلنكماش /و )الوصالت ذات الثخانات الكبرية

  . ضمنها، مما يزيد من خطر تشكل التشققات
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حالة وصلة تناكبية ملحومة من طرف واحد، والنسبة  -أ

P/L صغرية. 
سبة حالة وصلة تناكبية ملحومة من الوجهني، والن - ب

P/L  كبرية.                            

  .أثر الشكل اهلندسي للوصلة امللحومة :٨- ٦شكل ال

  

  النصائح -٣-٢-١

  :لإلقالل من خطر تشكل التشققات الساخنة، يُنصح باتباع االجراءات التالية 

  .االنتباه للرتكيب الكيميائي للمعدن األساس، وحملتواه من الشوائب - 

حبيث يكون ذا ) قضبان وأسالك اللحام(خاصة الختيار املعدن املضاف  إعطاء عناية - 

حمتوى منخفض من الكربون والشوائب، وباملقابل يفضل أن يكون حمتواه من املنغنيز 

املغلفة مثًال، ينصح أن يكون  لحامالاستخدام قضبان وعند . والسيليكون مرتفعًا نسبياً 

 وخاصة  املنغنيز املوجودة يف هذه األغلفة ادقاعدي حيث تسهم املو الغالف من النوع ال

  .ة معدن الدرزة من شوائب الكربيت والفوسفورنقيبت

استخدام التسخني ميكن عند الضرورة و  ،لدرزةجتنب العوامل اليت تقود إىل التربيد السريع ل - 

  .لإلقالل من معدل التربيداملسبق 

  .اإلقالل من سرعة تقدم اللحام - 

  .هالعدم املبالغة مبقدار التباعد بني حافتيو   حواف الوصلة امللحومة ،لتحضري االنتباه - 

استخدام برامرتات اللحام اليت تسمح بتحقيق نسبة عمق التغلغل إىل العرض مالئمة يف  - 

الوصالت التناكبية 
1

2

1

5.0


L

Pأو مقطع مناسب يف الوصالت الزاوية ،.  
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  .ام أو أي معدن ملءاحملافظة على نظافة قضبان اللح - 

  .تنظيف حواف الوصلة قبل اللحام من كل أنواع الشوائب - 

  . عند الضرورة، استبدال عملية اللحام املستخدمة بأخرى تعطي نسبة ختفيف أقل - 

  .اتباع االجراءات اليت تسهم يف خفض مستوى اجهادات االنكماش يف الوصلة - 

  

  Lamellar tearing  التمزق الرقائقي  -٣-١

، الـيت تكـون مطيليتهـا املصـنعة بالدرفلـةالفوالذيـة الصـفائح عند حلـام  ةً ذا العيب خاصدث هحي

منخفضة عرب ثخانتها، ويتوضع ضمن املعدن األسـاس حصـراً ويكـون موازيـا لسـطح الصـفيحة 

ويتــأثر احتمــال ظهــوره كثــرياً بتصــميم الوصــلة امللحومــة، وبــالقيود املفروضــة ). ٩-٦: الشــكل(

  .. ملنتج امللحومعلى مكونات ا

  
  .Teeمتزق رقائقي ضمن وصلة ملحومة من الشكل : ٩- ٦الشكل 

  

  آلية التشققات الرقائقية -١-٣-١

فتصـــبح بنيـــة  ،املنتجـــات املعدنيـــةتـــؤثر عمليـــة الدرفلـــة يف شـــكل احلبيبـــات واملضـــمنات ضـــمن 

 :شـكلال(          متطـاوالً  الً شـكاحلبيبـات واملضـمنات  أخذتالصفائح ذات طبيعة رقائقية، و 

أقل بكثـري مـن  )عرب الثخانة(لسطح الدرفلة متانة املعدن يف االجتاه املعامد  كون،  وت)١٠-٦

  .متانتها يف االجتاه املوازي هلا
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  .تأثري تكنولوجيا الدرفلة على شكل احلبيبات يف املعدن :١٠- ٦شكل ال

يف االجتــــاه ، ، ذو شــــدة كافيــــةتطبيــــق إجهــــاد شــــد ما يــــنجم عــــن عمليــــة اللحــــامعنــــدولــــذلك 

ويـــتم تشـــكلها تنـــتج التشـــققات بـــالتمزق الصـــفائحي  ســـطح درفلـــة الصـــفيحة،العمـــودي علـــى 

زول الــــــرتابط أو االلتصــــــاق بــــــني ، ففــــــي املرحلــــــة األوىل يــــــ)١١-٦: الشــــــكل(علـــــى مــــــرحلتني 

ومـع تشـكل االنفعـاالت  ،الشوائب واملعدن األساس فتتشكل تشققات جمهرية حول الشوائب

يتوسـع التشـقق  ) بسـبب تركـز االجهـاد ومسـاعدة حـرارة اللحـام( الشـوائب اللدنة عند �ايـات

ويف املرحلـــة الثانيـــة خـــر ضـــمن نفـــس الطبقـــة وهكـــذا ، آاملتشـــكل حـــول الشـــائبة ليتصـــل بشـــق 

ـــار املعـــدن بينهمـــا النـــاجم عـــن اجهـــادات  تتصـــل التشـــققات يف خمتلـــف الطبقـــات بســـبب ا�ي

  . باً مع اجتاه الدرفلةالقص، ويكون اجتاه اال�يار متعامداً تقري

  

  

  

  

  

  

  

     .مزق الرقائقيآلية حدوث الت: ١١- ٦ شكلال

  انفعاالت لدنة

 اتصال مناطق االنفعاالت اللدنة 

  تركز االجهاد 

  عند النهايتني

  إحدى املضمنات
 
σ 

σ اتصال شقني ضمن نفس املستوي  

اتصال التشققات بني 

 مستويني خمتلفني
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منوذجا لسطح كسر، يف وصلة ملحومة، ناجم عن التمزق الرقائقي ) ١٢- ٦(يُظهر الشكل 

  .، بشكل واضح آلية التمزق اآلنفة الذكر Woodyوهو يعكس، من خالل مظهره اخلشيب 

  
  .عن متزق رقائقيمظهر سطح كسر ناجم : ١٢- ٦الشكل 

  

  النصائح -٢-٣-١

  أكثـــر مقاومــة للتمــزق الرقــائقي، يكـــون حمتواهــا مــن املضــمنات ضـــئيالً اختيــار أنــواع فــوالذ

يف     ,EN 10 164وتعتمـد مـثالً املواصـفة األوربيـة. وتكـون ذات مطيليـة مقبولـة عـرب الثخانـة

شــد علـى عينــات مت انتزاعهــا  تقوميهـا ملــدى مقاومـة املعــدن للتمــزق الرقـائقي علــى إجـراء جتــارب

عـــرب ثخانـــة املعـــدن، وتســـتخدم النســـبة املئويـــة لتغـــري مقطـــع العينـــة خـــالل جتربـــة الشـــد كمعيـــار 

ينصــــح �ــــا علــــى التــــوايل  Z35و Z25و  Z15لــــذلك، وحتــــدد ثالثــــة مســــتويات جــــودة هــــي

للوصـــالت امللحومـــة الـــيت تتعـــرض ملســـتوى متوســـط مـــن االجهـــادات، مث ملســـتوى مرتفـــع مـــن 

  .ادات، وأخريا ملستوى إجهاد شديد جدااالجه

  تعـديل تصـميم الوصـلة مبـا يسـمح بتجنــب أو اإلقـالل مـا أمكـن مـن إجهـادات االنكمــاش

عــرب ثخانـــة الصـــفيحة، ويراعـــى مـــثالً أن خطـــر التمـــزق الرقـــائقي يف الوصـــالت التناكبيـــة ضـــئيل 

مــة، يف حـــني أن جــدا ألن اجهــادات االنكمـــاش العرضــي ال تـــؤثر عــرب ثخانــة الصـــفائح امللحو 

والوصــالت الزاويــة معرضــة بشــدة خلطــر التمـــزق  Teeالوصــالت امللحومــة علــى شــكل حــرف 
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بعــــض األمثلــــة عــــن إمكانيــــات تعــــديل تصــــميم هــــذين ) ١٣-٦(الرقــــائقي، ويوضــــح الشــــكل 

  .النوعني من الوصالت لإلقالل من احتمال تشكل التمزق الرقائقي فيهما

    استخدام طبقة مالطButtering  

مـن معـدن ) مـالط(ي طريقة شائعة االستخدام ، وتتلخص هذه الطريقة بوضع طبقـة رقيقـة وه

مضـاف أقــل متانـة مــن املعــدن املضـاف األساســي علـى الســطح املتوقــع حـدوث تشــقق رقــائقي 

وتكــون ممتــدة قبـــل  mm 10إىل  5تــرتواح ثخانــة طبقـــة املــالط مــن ). ١٤-٦: الشــكل(فيــه 

يتوجـب قبـل اســتخدام هـذه الطريقـة إجـراء احلســابات .  mm 25-15وبعـد الوصـلة بنحـو مـن

  .التصميمية الضرورية لضمان أن املتانة االمجالية للوصلة تقع ضمن احلدود املقبولة

  
 )ب (  )أ (   

  
 )د ( )                                              ج ( 

  

ت امللحومــــة لإلقــــالل مــــن بعــــض إمكانيــــات التعــــديل يف تصــــميم الوصــــال: ١٣-٦ شــــكل ال

      : احتمال تشكل التمزق الرقائقي فيها
اســتبدال اللحـــام مــن طـــرف واحــد بلحـــام مــن الطـــرفني، ممــا يســـمح بتــوازن أفضـــل الجهــادات اإلنكمـــاش ويقلـــل  - أ

  .احتمال التمزق يف منطقة اجلذر

 . استخدام درزتني زاويتني صغريتني من اجلانبني عوضاً عن درزتني بتغلغل كامل - ب

  .درزتان زاويتان صغريتان من اجلانبني أفضل من درزة زاوية كبرية من طرف واحد -ج

  .لتصبح متعامدة تقريبا مع سطح الصفيحة املعرضة للتمزق) حواف االنصهار(تعديل حواف الوصلة  -د 
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  .استخدام طبقة مالط: ١٤- ٦الشكل 

  

 استخدام االمحاء املسبق  

 انقاص االجهادات واالنفعاالت املصاحبة للحام جراءات اليت تسهم يفاتباع اإل   

  

 Reheat Cracking تشققات إعادة التسخين -٤-١

أنواع الفوالذ منخفض اخلالئطية، احلاويـة علـى  يفلتشققات إعادة التسخني أن تتشكل ميكن 

الوصـالت امللحومـة  ، عنـدما ختضـعفانـاديوموال،  يوموليبدينوامل، كروم إضافات خالئطية من ال

اخلاصـة بتخفيـف املعـامالت احلراريـة  هلذه املعـادن لعمليـات تسـخني الحـق، كمـا هـو احلـال يف

االجهـــادات املتبقيـــة، أو عنـــدما توجـــد الوصـــلة يف شـــروط اســـتثمار ختضـــع خالهلـــا لــــدراجات 

عنـــــدما تكـــــون أو  ،)درجـــــة مئويـــــة 550إىل  350وخاصـــــة ضـــــمن ا�ـــــال مـــــن (حـــــرارة عاليـــــة 

منـــــاطق يف هــــذه التشـــــققات بشــــكل خـــــاص توجـــــد . امللحومـــــة متعــــددة الطبقـــــات الوصــــالت

، كمـا قـد توجـد يف منـاطق )١٥-٦: الشـكل(   املنطقة املتأثرة باحلرارة احلبيبات الكبرية ضمن

احلبيبـــات الكبـــرية ضـــمن معـــدن الـــدرزة، وميكـــن مالحظتهـــا يف معظـــم األحيـــان بـــالعني ا�ـــردة، 

كـــز اإلجهـــادات ومنهـــا مـــثال منطقـــة اتصـــال ســـطح الـــدرزة مـــع وتكـــون مرتبطـــة غالبـــا مبنـــاطق تر 

   .  Weld toeاملعدن األساس 

، وتكـون التشـققات )١٦-٦: الشـكل(تتوسع تشققات إعادة التسخني عرب حدود احلبيبـات 

ــــة أو عرضــــانية بالنســــبة الجتــــاه اللحــــام، بينمــــا تكــــون عــــادة  ضــــمن معــــدن الــــدرزة إمــــا طوالني

  .ثرة باحلرارة موازية الجتاه اللحامالتشققات ضمن املنطقة املتأ
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ارتباط تشققات إعادة التسخني : ١٥-٦الشكل 

 .باملنطقة املتأثرة حراريا ذات احلبيبات الكبرية

طبيعة تشققات إعادة التسخني : ١٦-٦الشكل 

 .عرب حدود احلبيبات

  

  النصائح -١-٤-١

شكل أساسي باتباع ما يلي لإلقالل من احتمال تشكل تشققات إعادة التسخني ، يُنصح ب

:  

جتنب استخدام أنواع الفوالذ املعروفة حبساسيتها هلـذا الـنمط مـن التشـققات، فعلـى سـبيل  -١

 0.5Crاملثــال عنــد انتقــاء أحــد أنــواع الفــوالذ املقاومــة للزحــف، ُيالحــظ أن مقاومــة اخلليطــة 

0.5Mo 0.25V  2.25واخلليطـــةCr 1Mo طـــة الثانيـــة للزحـــف متماثلـــة، ولكـــن قابليـــة اخللي

ولتقــدير مــدى قابليــة إحــدى خالئــط الفــوالذ لتشــققات . للتشــقق أقــل بكثــري مــن قابليــة األوىل

إعـــادة التســـخني، مت وضـــع العديـــد مـــن العالقـــات التجريبيـــة الـــيت تعتمـــد علـــى معرفـــة الرتكيـــب 

  :الكيميائي ومن هذه العالقات 
R = Cr + Cu + 10V + 7Nb + 5Ti + 2Mo - 2                                              

  R > 0عترب أنه يوجد خطر تشكل تشققات إعادة التسخني عندما تكون   حيث ي

 
يف الفـــوالذ ) إخل...مثـــل البـــور والنبيـــوم والفوســـفور والكربيـــت (االنتبـــاه ملســـتوى الشـــوائب  -٢

هلشاشــــة ، أل�ــــا تتســــبب يف ا% 0.01ومراعــــاة أال تتجــــاوز النســــبة املئويــــة �مــــل الشــــوائب 

  .وُتضعف حدود احلبيبات
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اتبــاع إجــراءات اللحــام الــيت تســهم يف احلــد مــن تضــخم حبيبــات األوســتنيت، ومنهــا مــثالً  -٣

اسـتخدام كميـة حـرارة دخـل منخفضــة مـع اإلنتبـاه لضـرورة رفــع درجـة حـرارة اإلمحـاء املســبق يف 

  .هذه احلالة جتنباً لتشكل التشققات الباردة

  

 تسهم يف إعادة تنعيم احلبيبات الكبرية ضمن املنطقة املتـأثرة حراريـا، اتباع اإلجراءات اليت -٤

ففـــي الوصـــالت التناكبيـــة ميكـــن حتقيـــق أكـــرب قـــدر مـــن إعـــادة التنعـــيم عـــرب اســـتخدام أســـلوب 

اللحــام متعــدد الطبقــات والتحضــري املناســب لزاويــا حــواف الوصــلة واســتخدام قضــيب اللحــام 

-٦: الشــكل(ن كميــة معــدن احلــواف املنصــهر       بزاويــة هجــوم صــغرية تســمح بــاإلقالل مــ

١٧.(  

  

  .إخل...احلد من مسببات تركز اإلجهاد، مثل عيوب الشكل وعيوب التغلغل الناقص  -٥

  

  
ـــة هجـــوم : ١٧-٦الشـــكل  يســـاهم اللحـــام متعـــدد الطبقـــات واســـتخدام قضـــيب اللحـــام بزاوي

  .احلرارةصغرية يف إعادة تنعيم حجم احلبيبات ضمن املنطقة املتأثرة ب
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  Cavities الفجوات: المجموعة الثانية  -٢

كفجـوات االنكمـاش  يوجـد منهـا أنـواع متعـددة، Gas Pocketsالفجـوات هـي جيـوب غازيـة 

Shrinkage Voids  أكثر أنواعها شيوعاً تلك املعروفة باملسامية مثًال، ولكنPorosity  وهـي

يف ). ١٨-٦: الشـــكل(زة املتجمـــد تـــنجم عـــن فقاعـــات الغـــازات  احملتجـــزة ضـــمن معـــدن الـــدر 

بســــهولة ) إخل ...األكســــجني واآلزوت و مثــــل اهليــــدروجني ، (بعــــض الغــــازات  الواقــــع، تنحــــل

يف  وأثنــاء التجمــد تقــل قابليــة احنالهلــم ،ضــمن حــوض االنصــهار عنــد درجــات احلــرارة العاليــة

 يُتـاح الوقـت ، وعنـدما يكـون معـدل التربيـد كبـرياً، الويـتم نبـذهم علـى شـكل فقاعـات املعدن،

يبقـى بعضــها حمتجـزاً ضــمن كتلــة املعـدن املتجمــدة علــى الكـايف هلــروب الغـازات بشــكل كامــل ف

  .شكل مسامات غازية

  

  
  .تشكل املسامية ضمن درزة اللحام: ١٨- ٦شكل 

  

منــــــوذجني مــــــن املســــــامية ، األول هــــــو ملســــــامية ســــــطحية ميكــــــن ) ١٩-٦( ظهــــــر الشــــــكليُ و  

  .مالحظتها بالعني ا�ردة، أما الثاين فهو ملسامية داخلية موجودة ضمن معدن الدرزة

متطـاوالً  لكن يف بعـض األحيـان تأخذشـكالً و ، Spherical شكًال كروياً غالباً تأخذ الفجوات 

  ).٢٠-٦: الشكل( Wormholeيدعى بالدودي �ايات حادة  اذ

  



                                أحمد الرصیص. د                                                الوصالت الملحومة  في عیوبال

  145

                     
  مسطحية                              مسام داخلية موزعة بانتظامسام                 

  .أنواع املسامية: ١٩- ٦الشكل 

  

  
  .رسم ختطيطي ألشكال املسامات: ٢٠- ٦الشكل 

  

   مصادر الغازات -١-٢

  :عضها داخلي، ومن أهم هذه املصادرللغازات مصادر عديدة بعضها خارج عن الدرزة وب

  .احمليط احلماية تلوث جو -أ

  .ء احمليط، يف حال عدم تأمني محاية مناسبة وكافية ملنطقة القوسوااهل  -ب

وذلــك تبعــا ) الفلكــس(الغــاز الــواق أو مســاعد اللحــام رطوبــة غــالف قضــبان اللحــام أو  -ج

    .لطريقة اللحام املستخدمة

    .رطوبة املعدن األساس -ج

  .على حواف الوصلة )زيت  شحم أو(التلوث  -د

وسائل محاية األسطح كالدهان وتغليف الزنـك مـثال، ميكـن أن تكـون مصـدرا ملقـدار كبـري  -هـ

  . من الدخان أثناء اللحام
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عـدم  خاصـة عنـديف حـوض االنصـهار ،املولدة للغازات الـيت حتـدث كيميائية التفاعالت ال -و

مثــل املنغنيــز  )خمتزلــة( عناصــر مزيلــة للتأكســد علــى ملعــدن املضــافاحتــواء املعــدن األســاس أو ا

، كمـــا هـــو احلـــال يف أنـــواع الصـــلب غـــري املخمـــد، وقـــد األملنيـــوم بكميـــات كافيـــةو السيليســـيوم و 

حتـــــدث هـــــذه التفـــــاعالت أيضـــــا عنـــــد وجـــــود كميـــــات زائـــــدة مـــــن األكاســـــيد ضـــــمن حـــــوض 

 .االنصهار

مراحل التصـنيع وتتحـرر أثنـاء انصـهار حـواف الغازات املوجودة ضمن املعدن األساس من  -ز

  .الوصلة

ـــــيت توفرهـــــا بعـــــض أنـــــواع  -ح اهلـــــواء أو الغـــــازات األخـــــرى احملتجـــــزة يف الفراغـــــات واجليـــــوب ال

الوصــــالت امللحومــــة، أو بعــــض أنــــواع العيــــوب، فهــــذه الغــــازات تتمــــدد بتــــأثري حــــرارة اللحــــام، 

  . ة املنصهروحبكم موقعها ال جتد منفذاً للهرب إال عرب معدن الدرز 

  

  أنماط تواجد المسامات -٢-٢

: الشـكل(      وعـات وأنسـاقمبعـض أو توجـد ضـمن جمعـن  معزولـة بعضـها املسـامات توجد

  :، وميكن متييز احلاالت الرئيسية التالية )٢١-٦

ضــمن درزة اللحــام، متنــاثرة  فجــوات صــغرية وهــي : Scattered porosityمبعثــرة مســامية  -أ

املنصـــهر  اللحـــام معـــدنيف  كـــالنرتوجني واألكســـجني واهليـــدروجني  ازاتغـــالتـــنجم عـــن ذوبـــان و 

واحنبـاس الــبعض منهــا عنـد التجمــد، وعنــدما يكـون مقــدار املســامات كبـريا يظهــر بعضــها علــى 

  .وأسبا�ا إما أسلوب حلام خاطىء أو مواد ملوثة أو االثنان معاً  .شكل مسامات سطحية

نتيجــة  ةقــع معينـاتكــون املسـام متجمعـة يف مو  : Cluster porosity أعشـاش مـن املســام -ب

، أو بسبب قدح أو ا�ـاء قـوس اللحـام املواقعتلك تولد غازات من تفاعالت كسوة اللحام يف 

  .بشكل غري سليم
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وهــي عبــارة عــن صــفوف مــن املســام :  Aligned porosityيف خطــوط مرتاصــفة مســام  -ج

نـــد احلـــد الفاصـــل بـــني طبقـــات اللحـــام تواجـــد عنـــد الســـطح البيـــين للـــدرزة أو عنـــد اجلـــذر أو ع

  .وتنجم عن ملوثات حترر الغازات يف تلك املواقع

 Wormholesوتـــدعى أيضـــا فجـــوات دوديـــة :  Elongated porosityمســـامية ممـــدودة  -د

قنـــاة غازيـــة ممتـــدة طوليـــا يف االجتـــاه الطـــويل لـــدرزة اللحـــام ويف بعـــض احلـــاالت وهـــي عبـــارة عـــن 

احنبــاس مقــدار كبــري مــن الغــازات ضــمن معــدن اللحــام ســبا�ا ميكــن أن تقــع علــى الســطح، وأ

املتجمد، وميكن أن يتشكل هذا القدر الكبري من الغازات اعتبار من تلـوث السـطح بشـدة أو 

  .من طبقة دهان ذات ثخانة كبرية

وهـي عبـارة عـن فجـوة طوهلـا أكـرب مـن عرضـها تكـون   Piping porosityمسـامية انبوبيـة    -

مــع ســطح الــدرزة، ويف حالــة الوصــالت الزاويــة متتــد الفجــوة مــن اجلــذر باجتــاه  متعامــدة تقريبــا

يف املرحلــة األخـرية للتجمـد بســبب انكمـاش املعـدن وترتافــق  بفقاعـات مــن تشـكل وت السـطح،

  .الغاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أمناط وجود املسامية ضمن الوصالت امللحومة: ٢١- ٦الشكل 

  بانتظامعش من املسام                                     مسامية موزعة  

  مسامية انبونية                                      مسامية ممدودة        
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  :  أسلوب المعالجة  -٣-٢

  :مبا يلي  نه ينصحإمكانية تشكل الفجوات فلإلقالل من إ

 ،العنايـة بنظافـة حـواف الوصـلة قبـل اللحـامازالة مصادر الغازات ما أمكن من خالل  - 

وبتجفيـف قضـبان مـن منطقـة اللحـام، ) اخل...دهـان، زنـك (وإزلة أية محاية سـطحية 

ع أي ، ومنــا يفضــل اســتخدام غــازات محايــة مناســبةكمــ ،اللحـام والقطــع املــراد حلامهــا

ــــــة  تســــــرب للهــــــواء، واســــــتخدام معــــــدن مــــــلء ذي حمتــــــوى مناســــــب مــــــن املــــــواد مزيل

  . إخل...األكسدة

جتنب املبالغة بكـل مـن شـدة التيـار، وطـول القـوس، كمـا ينصـح  بـاإلقالل مـن سـرعة  - 

 . تقدم اللحام التاحة زمن أكرب أمام الغازات للهرب

 املســبق علــى املنــتج ويف حــال لــوحظ ارتفــاع معــدل التربيــد، ينصــح بتطبيــق التســخني - 

  .امللحوم

  

  Solid Inclusions  المضمنات الصلبة: المجموعة الثالثة  -٣

ــــارة عــــن ــــة احنبســــت داخــــل املعــــدن املنصــــهر  املضــــمنات الصــــلبة عب وأنواعهــــا جســــيمات غريب

ـــــــــــــث األساســـــــــــــية                  ومضـــــــــــــمنات األكاســـــــــــــيد، Slag inclusionsمضـــــــــــــمنات اخلب

Oxide inclusionsت التنغســـتني ، ومضـــمناTungsten inclusions . تســـهم املضـــمنات

يتوقــف خطــر ا�يــار وصــلة اللحــام بســبب بشــكل عــام يف اضــعاف متانــة الوصــالت امللحومــة و 

 ،)٢٢-٦: الشــــــكل( دهــــــاو وأمــــــاكن وج ضــــــمناتالصــــــلبة علــــــى شــــــكل هــــــذه امل ضــــــمناتامل

ذات  ضـــمناتالطوالنيـــة ذات النهايـــات احلـــادة تســـبب تركـــز إجهـــاد أكثـــر مـــن امل ضـــمناتفامل

ــــات املســــتديرة شــــوائب ، كمــــا ُتســــهم ، واملضــــمنات املوجــــودة يف أمــــاكن تركــــز االجهــــادالنهاي

  .األكاسيد أو املعادن الغريبة يف زيادة هشاشة الوصلة
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  .مضمنات  خبثية:  ٢٢- ٦شكل ال

  

  : مضمنات الخبث -١-٣

ة أو عنـــد مضـــمنات اخلبـــث عبـــارة عـــن مـــواد صـــلبة غـــري معدنيـــة حمتجـــزة  ضـــمن معـــدن الـــدرز 

السطوح البينية، كاألسطح الفاصلة بني الدرزة واملعـدن األسـاس أو تلـك الفاصـلة بـني طبقـات 

اللحام، وهي موجودة يف معظم طرق حلام القوس الكهربائي، إما بسبب تنفيذ اللحـام بشـكل 

ففـي طريقـة اللحـام اليـدوي . غري فـين أو بسـبب صـعوبة الوصـول ملكـان الوصـلة أو االثنـني معـا

مـواد تشـكل طبقـة مـن املسـتخدمة علـى اللحـام  انقضـب ةغلفـأوي تـحت ،لقوس الكهربائي مثالً با

وتقـــوم بعزلـــه عـــن الوســـط ) أل�ـــا أقـــل كثافـــة منـــه(اخلبـــث تطفـــو علـــى ســـطح املعـــدن املنصـــهر 

وأيضا يف طريقة اللحام بالقوس احملجب، ينصهر مساعد اللحام ويطفو فـوق سـطح  .اخلارجي

فـــو قســم منـــه عنـــد مقدمـــة القـــوس ممــا جيعـــل املعـــدن املضـــاف يرتســـب املعــدن املنصـــهر كمـــا يط

تسـهم بعـض العوامـل يف  وعندما يوجد اخلبث ضمن املعدن املصـهور ألي سـبب كـان، . فوقه

بصـــورة ومـــن هـــذه العوامـــل ، املتجمـــد للجـــاممعـــدن ا داخـــل حمتجـــزاً  إعاقـــة حتـــرره وبقـــاء بعضـــه

لفــرتة زمنيــة كافيــة تســمح للخبــث بــأن يرتفــع خاصــة فشــل املعــدن يف البقــاء يف حالتــه املنصــهرة 

  .،  أو اللزوجة العالية ملعدن اللحامإىل السطح

ـــه يتوجـــب  مســـارعنـــدما يتطلـــب تنفيـــذ الوصـــلة إجـــراء أكثـــر مـــن  مـــن جهـــة أخـــرى، حلـــام فان

الســابق ولكــن يف معظــم األحيــان ال  املســارالــتخلص مــن طبقــة اخلبــث الــيت تغطــي املعــدن يف 

جتـدر اإلشـارة . تتبقى بعـض جزيئـات اخلبـث حمتجـزة بـني أشـواط اللحـامفيكون التنظيف كافيا 
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إىل أن جودة تنفيذ اللحام واحلصول على سطح درزة أملس خـاٍل مـن العيـوب يسـهم إىل حـد 

بعيــد يف ســهولة تنظيــف اخلبــث، يف حــني أن ســطح الــدرزة املتعــرج واحلــاوي علــى عيــوب جيعــل 

  ).٢٣-٦ :شكلال(   مهمة تنظيف اخلبث صعبة جداً 

  

            
  تنفيذ سىيء                                       تنفيذ جيد                      

أثر جودة تنفيذ اللحام على سهولة تنظيف اخلبث بني طبقات اللحام : ٢٣- ٦الشكل 

  .املتعاقبة

  المعالجة

  قبل اللحام  -أ

اللحــام كمــا ينصــح بــتاليف الشــنفرة  يتوجــب تنظيــف حــواف الوصــلة جيــداً قبــل البــدء بتنفيــذ -

  . الضيقة

  أثناء تنفيذ اللحام -ب

باســــتخدام أداة تنظيــــف مناســــبة  اللحــــام املتتاليــــة طبقــــاتيتوجــــب إزالــــة اخلبــــث كليــــاً بــــني  -

   .واستخدام التجلخ إن تطلب األمر

مبــا يالئــم وضــعية  تــاليف اســتخدام قضــيب حلــام بقطــر كبــري واختيــار تغليــف قضــيب اللحــام -

  .حام املراد تنفيذهاالل

جتنـــــب املبالغـــــة بطـــــول القـــــوس، والتعامـــــل مـــــع ظـــــاهرة الـــــنفخ (تنفيـــــذ اللحـــــام بطريقـــــة فنيـــــة  -

  ).  املغناطيسي

  . اللجوء إىل العوامل اليت جتعل املعدن املنصهر أقل لزوجة، وتؤخر جتمدة -
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  : مضمنات األكاسيد  -٢-٣

املعـدن  ومة، وتنجم إمـا عـن أكسـدةتسهم مضمنات األكاسيد يف زيادة هشاشة الوصلة امللح

واملعــدن املضــاف أثنــاء إجــراء اللحــام املعــدن األســاس  ةأكســد عــن أو/، واألســاس قبــل اللحــام

كمــا يف   يــةلواقغــازات االعــدم كفايــة احلمايــة الــيت يوفرهــا اخلبــث أو التمــاس مــع اهلــواء لبســبب 

  .اخل...حالة تقدم اللحام بشكل سريع جدا أو استخدام قوس حلام طويل 

  

  : التنغستينمضمنات  -٣-٣

عنـد تنفيـذ اللحـام بطريقـة القـوس الكهربـائي والغـازات خاصة هذا النوع من املضمنات وجد ي 

بسـبب اصــطدام مفـاجئ بــني ، إمــا  TIG اخلاملـة والكـرتود التنغســتني املعروفـة اختصــارا بطريقـة

شـدة  بسـبب اسـتخدام أو ،الكرتود التنغستني وحوض االنصهار مما يؤدي إىل تفتت جـزء منـه

  .ينصهر جزء منهفبالنسبة لقطر القضيب  مرتفعة تيار

  

  التغلغلو  لتحامنقص اال: المجموعة الرابعة -٤
  Lack of fusion and Penetration  

 التوصال يف جودة ني أساسينين شرطااجليد )االخرتاق( والتغلغل )دماجاالن(االلتحام يعترب 

  . هما يسيء كثرياً ملتانتها وجود�اليأو ك ، وإن النقص يف أحدمهاامللحومة

  

 Lack of fusion) االندماج( متحالنقص اال  -١-٤

أو طبقـــة اللحـــام حـــافيت املعـــدن األســـاس يف وصـــلة اللحـــام يتمثـــل هـــذا العيـــب بعـــدم انصـــهار 

، فيتوضــع املعــدن املضــاف إىل جــوار املعــدن األســاس غــري املنصــهر أثنــاء عمليــة اللحــامالســابقة 

يرتافــــق غالبــــاً نقــــص انصــــهار . ميتــــزج معــــه ودون أن يشــــكال حــــوض انصــــهار مشــــرتكاً  دون أن

 ، وهذه األكاسيد إمـا أن تكـون أكاسـيد منصـهرة تـؤمن ربـطاملعدن األساس بعملية أكسدة له

همــا، وميكــن بينتتوضــع أكاســيد غــري منصــهرة ، أو تكــون املعــدن املضــافمــع املعــدن األســاس 
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التمييــز بــني نقــص االلتحــام النــاجم عــن كــال النــوعني مــن بســهولة وفقــا ملظهــر ســطح الكســر 

  . األكاسيد

  :وهي) ٢٤-٦ :شكلال(أساسية  نواعيف ثالثة أ لتحام، وفقاً ملوقعه،يصنف عادة نقص اال

رتابط سـيئ بــني بـ ويتمثـل Lack of side fusionاجلانـب أو الطـرف   ) ا( لتحـامنقـص ا -أ

  املعدن املضاف،مع م وصلة اللحايف إحدى حافيت املعدن األساس 

 ويتمثـل lack of fusion at the root of the weld   الـدرزة االلتحـام عنـد جـذرنقـص  -ب

املعـــدن مـــع وصـــلة اللحـــام يف منطقـــة جـــذر رتابط ســـيئ بـــني إحـــدى حـــافيت املعـــدن األســـاس بـــ

  املضاف،

و وهــ   Lack of inter-run fusion      أو املســارات بــني الطبقــات متحــااللنقــص ا -ج

  .عبارة عن ترابط سىيء بني طبقات املعدن املضاف

     
  نقص االلتحام،أصناف : ٢٤- ٦شكل ال

  عدم التحام عند اجلذر -ج، اللحامعدم التحام بني طبقات  -بعدم التحام على اجلوانب ،  -أ

 
 
 
 
 
  

)أ (  )ب (    

)ج (   
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  ) :االلتحام(الصفات المميزة لنقص االندماج  -١-١-٤

وفقـاً للصــفات املميــزة لـنقص االلتحــام، ميكـن التمييــز بــني  أظهـرت الفحــوص امليتالوغرافيـة أنــه،

  :األنواع الثالثة التالية

 Pur lack of fusionنقص االندماج الصافي   -أ

ينجم نقص االندماج الصايف غالبًا بسبب مضمنات األكاسيد القابلة للصهر، ويعترب عيباً 

دن األساس الذي مل ينصهر مبا بنيوياً، حيث يلتصق املعدن املضاف املنصهر على سطح املع

ال ميكن . فيه الكفاية أثناء اللحام، فتتشكل الوصلة بني احلالة الصلبة واحلالة السائلة

اكتشاف هذا العيب بواسطة طرق االختبارات الالإتالفية، وإمنا يستعان بالفحص ا�هري 

بني املعدن  لكشفه وتكون استقامة خط االنصهار يف الغالب دليًال على نقص االلتحام

                      ).٢٥- ٦: الشكل(األساس ومعدن اللحام 

  

  Open lack of fusionنقص االندماج المنفتح    -ب

تـــــؤدي االجهـــــادات الداخليـــــة يف الوصـــــلة امللحومـــــة أحيانـــــاً إىل انفصـــــال الســـــطوح املتالصـــــقة 

كشــف   وميكــن). ٢٦-٦: الشــكل(وتشــكيل فجــوات يصــعب متييزهــا عــن عيــوب التشــققات 

 .هذا العيب بطرق االختبارات الالإتالفية

  

  نقص االندماج المتكون من مضمنات غير معدنية -ج
 Lack of fusion consisting of non metallic inclusion 

، )٢٧-٦: الشـــكل(يرتافـــق نقـــص االنـــدماج غالبـــا بوجـــود أكاســـيد ومضـــمنات غـــري معدنيـــة 

املضـــمنات غـــري املعدنيـــة منتظمـــا عـــرب كامـــل وعنـــدما ال تنصـــهر طبقـــة األكاســـيد يكـــون تـــوزع 

  .سطح عدم االندماج، أما عندما تنصهر هذه الطبقة تأخذ املضمنات شكال كرويا
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                                  مرة ٣.٥التكبري 

  
  مرة ١٠٠التكبري 

  .نقص التحام نقي بني طبقة اللحام األخرية واملعدن األساس: ٢٥- ٦الشكل 

 

  
 مرة ٣.٥تكبري ال

  
 مرة ١٠٠التكبري 

  .نقص التحام مفتوح بني الطبقة املركزية والنهائية: ٢٦- ٦الشكل 

 

  
                                  مرة ٣.٥التكبري                              

  
 مرة ١٠٠التكبري 

 .نقص االندماج املتكون من مضمنات غري معدنية: ٢٧- ٦الشكل 

    



                                أحمد الرصیص. د                                                الوصالت الملحومة  في عیوبال

  155

  :األسباب  -٢-١-٤

تنشأ عامة عيوب نقص االلتحام عندما ال تصل درجة حـرارة كـل مـن حـواف املعـدن األسـاس 

أو طبقــــة معــــدن اللحــــام الســــابقة، خــــالل عمليــــة اللحــــام، حــــىت نقطــــة االنصــــهار وتــــتلخص 

  : األسباب األساسية لذلك مبا يلي 

  )ةشدة منخفض يالعمل عند تيار كهربائي ذ(طاقة حلام غري كافية  -

  .سرعة تقدم كبرية أثناء تنفيذ الوصلة -

ضــعف مهــارة عامــل اللحــام واســتخدامه لقضــيب اللحــام بزاويــة حلــام غــري صــحيحة، حيــث  -

  . يؤدي ذلك إىل توزع غري متجانس للحرارة

املعــدن األســاس  وجــود اخلبــث واألكاســيد والقشــور ومــواد أخــرى غــري معدنيــة علــى حــواف -

  .ل املعدن األساس، وتسهم يف اإلقالل من كمية احلرارة املنتقلة إليهاملراد حلامها، فهي متنع بل

ـــال يف جـــذب :  التحضـــري الســـيئ للحـــواف - تتســـبب احلـــواف الضـــيقة جـــدا علـــى ســـبيل املث

القوس إىل إحدى احلـافتني، مسـببة نقـص االلتحـام مـع احلافـة األخـرى، أو تغلغـالً غـري متنـاظر 

أن تعيـــق وصـــول قضـــيب اللحـــام بشـــكل مالئـــم إىل مـــع طبقـــة اللحـــام الســـابقة، وميكـــن أيضـــا 

  .املكان املطلوب ضمن الوصلة

 Magneticتعرف هذه الظاهرة باسم النفخ املغناطيسي  : االحنراف غري املضبوط للقوس  - 

arc blow . الشكل(وتتمثل باحنراف القوس بسبب تشوه احلقل املغناطيسي احمليط بالقوس :

ل مع احلقل املغناطيسي الناجم عن مرور التيار ضمن القطعة ، كنتيجة للتأثري املتباد)٢٨-٦

أو احلقل املغناطيسي املتبقي يف القطعة، /امللحومة وصوال إىل مأخذ كبل التيار الراجع و

عند حلام (أو احلقل املغناطيسي لألرض /بسبب استخدام مغناطيس يف عمليات املناولة، و

  ).خطوط نقل النفط والغاز
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  .احنراف القوس بسبب ظاهرة النفخ املغناطيسي :٢٨- ٦الشكل 

  

  : المعالجةوأسلوب النتائج  -٣-١-٤

شــكل وألنــه يُ  ،تالفيــةالالإألنــه يصــعب اكتشــافه بطــرق االختبــارات  اً،هــذا العيــب خطــر يعتــرب 

يف منــاطق تركــز االجهــادات مثــل جــذر  كــونخاصــًة عنــدما ي ،لنشــوء تشــققات التعــب اً مصــدر 

  :اليف عيوب نقص االلتحام باتباع اإلجراءات التاليةيُنصح لت .وصلة اللحام

  .احملافظة على االلكرتود أثناء تنفيذ اللحام منطبقاً على حمور تناظر الوصلة -

  .العناية بنظافة سطوح املعدن األساس يف الوصلة قبل البدء باللحام -

ـــار اجليـــد لربامـــرتات  - ـــال مرتفعـــة شـــدة(عمليـــة اللحـــام ) ملتحـــوالت(االختي ، طـــول ر اللحـــامتي

  ).القوس قصري، سرعة تقدم اللحام معتدلة

  .اختيار الكرتود بقطر أكرب -

  .حتضري حواف الوصلة بشكل صحيح -

  .جتنب أن تكون بداية الوصلة و�ايتها يف مناطق تركز اإلجهاد -

  .استخدام التسخني املسبق حلواف الوصلة -

، فإنه ينصـح بتعـديل موقـع مأخـذ كبـل ويف حال مالحظة احنراف احلقل املغناطيسي للقوس -

التيــــار العائــــد، وعنــــد اســــتخدام طريقــــة اللحــــام اليــــدوي بــــالقوس الكهربــــائي ينصــــح إن أمكــــن 

باســــتخدام التيــــار املتنــــاوب عوضــــا عــــن التيــــار املســــتمر، وبإزلــــة مغنطــــة الفــــوالذ قبــــل املباشــــرة 
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يـــد مـــن احتمــــال بلحامـــه، وأخـــرياً ينصـــح باســـتخدام قـــوس قصــــري ألن ازديـــاد طـــول القـــوس يز 

  .احنرافه

  

  Lack of Penetration التغلغل نقص  -٢-٤

أو عمـق الصـهر باملسـافة الفاصـلة بـني سـطح املعـدن األسـاس ) االخرتاق(مقدر التغلغل يقاس 

أن  األحيــان غالــبيف تتطلــب جــودة وصــلة اللحــام و  ،والنقطــة الــيت يتوقــف االنصــهار عنــدها

، ولـــذلك ينصـــح عنـــد حلـــام الصـــفائح عـــدن األســـاسيكـــون تغلغـــل اللحـــام عـــرب كامـــل مساكـــة امل

   الثخينـــــة بإعــــــداد حــــــواف الصـــــفائح علــــــى شــــــكل جمـــــرى وتنفيــــــذ اللحــــــام بـــــأكثر مــــــن مســــــار 

 ،يأخـذ العيـب املتمثـل بـنقص التغلغـل مظـاهر خمتلفـة، وفقـاً لنـوع الوصـلة. ) ٢٩-٦: الشكل(

أســفل األخــدود يف تــرتك أحيانــا فتحــة جذريــة  مــثالً  )٣٠-٦ :شــكلال(فــي اللحــام التنــاكيب ف

  .حلام الطرف الواحد ، أو يف مركز الوصلة اللحامية يف حلام الطرفني

  

  :األسباب  -١-٢-٤

التحضـــري غـــري اجليـــد يوجـــد أســـباب عديـــدة هلـــذا النـــوع مـــن العيـــوب، وهـــي بشـــكل أساســـي  

إمســاك قضــيب اللحــام ، و اللحــامتقــدم سـرعة و  ،نقــص يف شــدة التيــار، و حلـواف جزئــي الوصــلة

   .عند حلام شوط اجلذر، قطركبري القضيب حلام  واستخدام  ،ري صحيحةبزاوية غ

   

  المعالجةوأسلوب النتائج  -٢-٢-٤

بأنــه و  ،نقص مقطــع الوصــلة املقــاوم للحمــوالتأنــه يـُـ يفهــذا النــوع مــن العيــوب تكمــن خطــورة 

  . يتوضع عند جذر الوصلة حيث يوجد تركز كبري لالجهادات

 :شـكلال( التاليـة  قص التغلغل مـن خـالل اتبـاع االجـراءاتميكن االقالل من احتمال ظهور ن

٣١-٦( :  

  .بني حافيت القطع املراد جتميعها رجةتوسيع الشنفرة املستخدمة وزيادة قليلة للف -
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  .استخدام قضيب حلام بقطر أصغر -

  .زيادة شدة تيار اللحام -

  .اإلقالل من سرعة التقدم أثناء تنفيذ الوصلة -

  .يب اللحام منطبقاً على حمور تناظر الوصلةاحملافظة على قض -

  .إنقاص طول قوس اللحام -

  

 
  التغلغل يف اللحام القوسي،: ٢٩- ٦الشكل 

  ،Vحتضري احلواف بشكل حرف  -تغلل غري كامل ضمن وصلة تناكبية دون حتضري للحواف، ب -أ

  .لطبقاتتأمني تغلغل على كامل السماكة باستخدام حتضري احلواف واللحام متعدد ا -ج

  

  

  

  )أ ( 

  )ب ( 

  )ج (     
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  .    حلام من اجلهتني - ب.                            حلام من جهة واحدة -أ                    

  .مظاهر نقص التغلغل يف الوصالت التناكبية: ٣٠- ٦الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .بعض املمارسات اخلاطئة وكيفية تصحيحها لتاليف عيب نقص التغلغل: ٣١- ٦شكل ال

  

  الهندسيشكل العيوب : المجموعة الخامسة  -٥
  Geometric shape imperfections 

عن الشكل  ت يف شكل وأبعاد الدرزةمتثل احنرافاتضم هذه ا�موعة خمتلف العيوب اليت 

 ذريةاجل أو التقعراتزوز ومنها على سبيل املثال احل ،)٣٢- ٦:الشكل (رغوب املاالمسي 

Root concavityرية لدرزة اللحامكبالتحدب ، وال  Excess convexity تراكب الدرزة ، و

Overlap  تولد هذه العيوب العديد من نقاط تركز اإلجهاد، . إخل...على املعدن األساس

هذه العيوب يف  نو كزيد من احتمال اال�يار حتت محوالت التعب، خاصة عندما تي مما

أو يف حال العمل /و ت بنية قصفةمناطق مثل جذر الوصلة حيث املنطقة املتأثرة حراريا ذا

   .عند درجات حرارة منخفضة

 

  خطأ

 

 صح
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األشكال املقبولة واملرفوضة ملقطع درزة اللحام يف الوصالت التناكبية : ٣٢- ٦الشكل 

  .والزاوية

األشكال املرغوبة ملقطع درزة حلام زاوية                                                     )   أ ( ولة ملقطع درزة حلام زاوية                               األشكال املقب) ب (     

  األشكال غري املقبولة ملقطع درزة حلام زاوية) ج ( 

يف وصلة تناكبية مع حتضري للحواف                                                      األشكال غري املقبولة ملقطع درزة اللحام) هـ (     

األشكال غري املقبولة ملقطع درزة اللحام يف وصلة تناكبية مع حتضري للحواف                                                     ) د (     
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  Undercutالتثلم    -١-٥

جزءا من املعدن  ،لتغطيةأثناء قيامه بلحام الشوط النهائي أو شوط ا عامل اللحام،قد يصهر 

ينتج عن ذلك أخدود متقطع أو ف، دون أن يتم تعويضه من معدن امللء ويزيله ساساأل

مستمر بأكثر من حافة حادة على طول اللحام الداعم بالقرب من الدرزة اللحامية، وهذا 

ويف اللحام متعدد ). ٣٣-٦ :شكل ال( العيب ميكن أن يرى بالفحص البصري بسهولة

ت، قد حيدث العيب بعد ترسيب كل طبقة حلام يف مناطق التالقي مع حواف املعدن املسارا

ضعف مهارة عامل اللحام واستخدامه  يهلذا العيب ه ةاألساسي ألسبابإن ا. األساس

، واالختيار غري الصحيح لربامرتات قضيب اللحام بزاوية غري صحيحة أثناء تنفيذ الوصلة

شدة تيار منخفضة أو (تغذية غري كافية مبعدن امللء اللحام كحالة جهد قوس مرتفع مع 

تساهم  .، أو حالة شدة تيار مرتفعة مرتافقة بسرعة تقدم كبرية)سرعة تقدم اللحام مرتفعة

احلزوز يف االقالل من مقطع الصفائح امللحومة وقد تكون سببا يف ا�يار الوصلة امللحومة، 

تعديل زاوية قضيب و  ،سرعة التقدمأو /و إنقاص شدة التياربالستبعاد هذا العيب ينصح و 

  .، والتحقق من تأهيل عامل اللحامقوس االشتعالل مناسب طول واحملافظة علىاللحام، 

)أ (   

  

  
)ب (   

  
)ج (   

 

)د (   

  عيوب التثلم يف الوصالت امللحومة الوحيدة واملتعددة املسارات: ٣٣- ٦الشكل 

  بني الطبقات ناجم عن الطبقة األخرية،  ثلم -أخدود متقطع، ج -أخدود مستمر، ب -  أ

  .ثلم يف حواف الوصلة بعد طبقة اللحام األوىل -د

  Root concavity جذرية أو تقعراتحزوز  -٢-٥
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على  أو أخاديد قليلة العمق  حزوز يظهر هذا العيب يف الوصالت التناكبية على شكل

ماش معدن اللحام عرب ، وتنجم هذه األخاديد عن انك)٣٤- ٦: الشكل(    جانيب اجلذر

اجتاه ثخانة الوصلة، وميكن أن تنتج عندما يتسبب مسار اللحام الثايت يف صهر معدن 

اتساع الفجوة بني طريف  إن السبب احملتمل هلذا العيب هو. اللحام الناجم عن مسار اجلذر

قدار ، خاصة إذا ترافق ذلك مع سرعة عالية لتقدم اللحام، ولتجنبه يُنصح بتحديد مالوصلة

   .التباعد بني حواف الوصلة، وبضرورة تأهيل عمال اللحام

  
  .جذرية أو تقعراتحزوز :  ٣٤- ٦الشكل 

  

 Excess convexity  تحدب كبيرة لدرزة اللحام -٣-٥

نقـاط تالقيهـا (يتكون العيب من معدن اللحام املتوضع خارج املستوي املار من حواف الـدرزة 

، ويُطلـــق عليـــه يف املراجـــع األمريكيـــة تســـمية التقويـــة )٣٥-٦: الشـــكل) (مـــع املعـــدن األســـاس

Reinforcement ولكن املراجع األوربية تتجنب هذه التسمية ألنه قـد يفهـم منهـا خطـأً بـأن ،

. هــذا العيـــب ميـــنح الوصـــلة متانـــة اضـــافية وذلـــك لـــيس صـــحيحا إال يف بعـــض احلـــاالت النـــادرة

يف ز يـــتركيف املعـــدن املضـــاف وإىل ظهـــور  هـــدر كبـــريىل إدرزة اللحـــام  حتـــدبؤدي املبالغـــة يف تـــ

  . ميكن أن يكون سببا يف ا�يار الوصلة االجهاد

وبـطء التقـدم أثنـاء  ،واألسباب احملتملة هلذا العيب هي اختيـار الكـرتود بقطـر أكـرب مـن الـالزم 

ويف حالة اللحام اليدوي تعترب مهارة عامل اللحام ضـرورية لتجنـب هـذا العيـب، بينمـا  .اللحام

  .صح يف حالة اللحام املؤمتت بزيادة سرعة تقدم اللحامين
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  .املبالغة يف حتدب الدرزة: ٣٥- ٦الشكل 

  

  غير صحيحةزاوية تحدب الدرزة  -٤-٥

بني سطح الدرزة وسطح املعدن التالقي زاوية قد يكون أحياناً ارتفاع التقوية صحيحاً، ولكن 

فيتولد تركز اجهاد بسبب االنتقال غري التدرجيي  ،)٣٦- ٦: الشكل(غري صحيحة  األساس

  .زيادة قطر قضيب اللحام وبطء تقدم اللحامهي  األسباب احملتملة هلذا العيب. بينهما

  
  خطأ                         صح                                              

  . خطأ يف زاوية حتدب الدرزة: ٣٦- ٦الشكل 

  

  ير عند الجذربروز كب -٥-٥

، ويظهـر علـى هيئـة بـروز   Excessive penetrationيـدعى هـذا العيـب أيضـا التغلغـل الزائـد  

،  )٣٧-٦: الشـكل(مستمر عند اجلذر لدى تنفيـد حلـام الوصـالت التناكبيـة مـن جهـة واحـدة 

ـــأثري علـــى جريـــان الســـائل  كمـــا يظهـــر عنـــد حلـــام األنانيـــب ويتمثـــل ضـــرره يف هـــذه احلالـــة بالت

 ة هلــذا العيــب هــياحملتملــواألســباب . وبالتــايل تــأثيزه علــى ظــواهر التآكــل واحلــت فيهــاضــمنها 

ولتجنبــه، يتوجــب . تقــدم اللحــام ءبــطو زيــادة شــدة التيــار، و اتســاع الفجــوة بــني طــريف الوصــلة، 

إذاً التقيــد باألبعــاد التصــميمية للفجــوة بــني القطــع امللحومــة، وإذا كانــت مهــارة عامــل اللحــام 

  .توجب إعادة تدريبهغري كافية ي

  
  .بروز اجلذر بشكل كبري: ٣٧- ٦الشكل 
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  Overlapتراكب الدرزة  -٦-٥

اللحــام معــدن وجــود فــائض مــن يف الوصــالت التناكبيــة والزاويــة، ويتمثــل ب حيــدث هــذا العيــب

الـدرزة أو عنـد أطرافهـا عند جذر معه، ويظهر ذلك  دون التحام ساسكب على املعدن األا مرت 

  : وميكن إجياز األسباب احملتملة هلذا العيب مبا يلي ). ٣٨-٦: الشكل(العلوية 

  ضعف مهارة عامل اللحام وسوء تعامله مع قضيب اللحام، - 

وجـــود أكاســــيد أو شـــوائب علــــى ســــطح املعـــدن األســــاس، فهــــي متثـــل عائقــــاً للبلــــل   - 

  ولإلنتقال احلراري بني القطرة املنصهرة وسطح املعدن األساس، 

ح بتــدريب عمــال اللحــام وزيــادة مهــار�م، واالعتنــاء بنظافــة ســطوح ولتجنــب هــذا العيــب ينصــ

مــن خــالل إنقــاص شــدة تيــار (املعــدن األســاس، وإقــالل كميــة معــدن املــلء يف حــوض اللحــام 

  ).اللحام أو زيادة سرعة تقدم اللحام

  
  .تراكب الدرزة: ٣٨- ٦الشكل 

  

  

  

 Weld Sizeأبعاد الدرزة     -٧-٥

ة عن قيمهـا التصـميمية أمـرا غـري مسـتحب سـواء أكـان ذلـك زيـادًة أو يعترب احنراف أبعاد الدرز 

فاملبالغة يف األبعـاد تضـعف االنتاجيـة وتتسـبب يف هـدر معـدن ). ٣٩-٦: الشكل(نقصاناً    

أمــا . اللحــام وزيــادة التكلفــة، وهــي تــنجم عــن شــدة تيــار مرتفعــة مــع ســرعة تقــدم حلــام بطيئــة
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يـار الوصـلة حتـت تـأثري احلمـوالت املطبقـة، ويـنجم عـن النقص يف األبعاد فيزيـد مـن احتمـال ا�

  .شدة تيار منخفضة مع سرعة تقدم حلام عالية

  

  Poor fit-up التوضععيوب  -٨-٥

  : تشتمل عيوب التوضع حاالت عديدة من أمهها 

 ، األمــر الــذي)٤٠-٦: الشــكل( زيــادة التباعــد بــني حــواف القطــع املــراد حلامهــا -  أ

للحمـــوالت كمـــا ميكـــن أن يقلـــل الســـطح املقـــاوم ميكـــن أن يولـــد مشـــاكل تنفيـــذ  

يــنجم هــذا العيــب بســبب املمارســات اخلاطئــة يف الورشــة، . لوصــلةاملطبقــة علــى ا

  .أو بسبب أخطاء يف أبعاد القطع وتساحما�ا على املخططات التصميمية
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  )ب(                           )                     أ (                          

  احنراف أبعاد الدرزة يف الوصالت الزاوية والتناكبية عن األبعاد التصميمية: ٣٩- ٦الشكل 

  ).نقص األبعاد -زيادة األبعاد، ب -أ(  

  

  

  

  

  

  

        

  .زيادة التباعد بني حواف القطع املراد حلامها :٤٠- ٦شكل ال

  

  Linear misalignmentعدم الرتاصف اخلطي   - ب
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، وهو high-lowحتت   -عدم الرتاصف اخلطي، ويعرف أيضا يف بعض املراجع بتسمية فوق

 ).٤١- ٦: الشكل(الرتاصف الصحيح للوصلة /عبارة عن احنراف عن الوضع

 

.عدم الرتاصف اخلطي يف وصلة تناكبية: ٤١- ٦الشكل   

مباشرة خلطأ يف توضيع املكونات قبل اللحام، وميكن أن يتضافر ذلك مع  هذا العيب نيجة

وقد حيدث هذا اخلطاء أثناء اللحام بسبب كسر يف . تغريات يف شكل وأبعاد املكونات

 . ، أو بسبب خلل يف املثبتات املستخدمة)التلقيط(الدرزات النقطية األولية 

  

  Miscellaneous defctsعيوب متنوعة  : المجموعة السادسة  -٦

تشتمل هذه ا�موعة على مجيع العيوب اليت مل ترد ضمن ا�موعات السابقة ومنها، على 

إخل، ومعظم هذه العيوب مرتبط ...، ومواقع احرتاق، واملظهر السيء الرتششسبيل املثال،  

  .بضعف يف مهارة عامل اللحام

  

  Excessive weld spatter  الزائد  الترشش -١-٦

 ويزيد من كلفة التنظيف  ئاً الرتشش على متانة وصلة اللحام ولكنه يعطي مظهرًا سيال يؤثر 

واألسباب احملتملة هلذا العيب هي ظاهرة النفخ املغناطسي واستخدام  ).٤٢- ٦: شكلال(

قضيب حلام غري مناسب أو شدة تيار غري مناسبة أو حلام غري فين ناجم عن ضعف مهارة 

التأكد من قطبية ، و ائد، جيب حماولة اإلقالل من طول القوسلتجنب الرتشش الز و  .العامل

    .اختيار شدة التيار، ومن جتفيفه، وصحة املستخدم قضيب اللحام
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  .ترشش زائد: ٤٢- ٦الشكل 

  

  : Arc strikesمواقع احتراق  -٢-٦

، تنشأ هذه املواقع من )٤٣- ٦: الشكل(وهي عبارة عن انصهار موضعي على سطح املعدن 

ال القوس نتيجة التالمس بني قضيب اللحام وسطح املعدن األساس يف األماكن وميض إشع

  .غري املرغوبة، وقد يطرح هذا العيب مشكلة خاصة عند حلام أنواع الفوالذ القابلة للتصلد

 

  .موقع احرتاق على سطح املعدن األساس: ٤٣- ٦الشكل 

  

  :Poor appearaceالمظهر السيىء  -٣-٦

واألسباب احملتملة لذلك ) ٤٤- ٦: الشكل(لحام مظاهر غري صحيحة تأخذ أحيانا درزة ال

هي شدة تيار مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، وأسلوب حلام غري فين، واستخدام قضيب حلام 

وتعتمد املعاجلة بشكل أساسي على تدريب العمال . غري مناسب، وسرعة تقدم غري منتظمة

  .واستخدام قضيب حلام مناسب
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  : وعة األخرى، مثًال، تلك املتعلقة بالتشوهات املوضعية لسطح الوصلة ومنهاومن العيوب املتن

عبارة عن تشويه موضعي السطح بسبب قيام غري املختص بنزع درزات : سطح ممزق  - 

  . اللحام

  . عبارة عن تشويه موضعي السطح بسبب قيام غري املختص بعملية التجليخ: حزوز جتليخ  - 

  .ئد ُيسبب نقص مقطع املعدن األصلي أو درزة اللحامجتليخ زا: أغوار جتليخ  - 
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  .بعض األشكال السيئة لدرزة اللحام: ٤٤- ٦الشكل 
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