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3 Sammenføyning

وﺻﻠﻮل/ ﻧښﻠﻮل3

Sammenføyning betyr å sette to materialer sammen. Sentrale sammenføyningsmetoder er sveising,
liming, lodding, nagling eller å skru noe sammen. Det finnes mange forskjellige typer sveising som
lysbuesveising, gassbuesveising og TIG-sveising. Når vi skal sammenføye materialer, velger vi
metode ut fra hvilke materialer som skal føyes sammen, og hvilke arbeidsoppgaver det ferdige
produktet skal ha. I bilbransjen brukes for eksempel liming mye, mens i flybransjen skrus delene
sammen.

، ګﯿﺲ ﮐﻮل، ﺳﺮﯾښﻮل، د وﺻﻠﻮﻟﻮ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ وﻟډﯾﻨګ.د وﺻﻠﻮﻟﻮ څﺨﮫ زﻣﻮﻧږ ﻣﺮاد د دوه ﺷﯿﺎﻧﻮ ﯾﻮ ځﺎی ﮐﻮﻟﻮ دي
 د، ﻟﮑﮫ د ﻗﻮس ﭘﮫ ﺷﮑﻞ وﻟډﯾﻨګ، د وﻟډﻧګ ډﯾﺮ ډوﻟﻮﻧﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.ﭘﺮﭼﻲ ﮐﻮل ﯾﺎ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﯿﭻ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﮫ ﻋﺒﺎرت دي
 ﻣﻮﻧږ د ﺷﯿﺎﻧﻮ د ﻧښﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ھﻐﮫ ډول او د ﺟﻮړ ﺷﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ. وﻟډﯾﻨګTIG ګﯿﺲ ﭘﻮﺳﯿﻠﮫ د اوﺳﭙﻨﻲ ﻗﻮﺳﯽ وﻟډﯾﻨګ او
 ﭘﮫ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﻲ، د ﻣﻮټﺮ ﺟﻮړوﻧﻲ ﭘﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯥ ﺳﺮﯾښ ډﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿږي.اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺘﻮ ﺳﺮه د ﻧښﻠﻮﻟﻮ ﻣﯿﺘﻮد ټﺎﮐﻮ
.ﭼﯥ د ھﻮاﻧﻮردۍ ﭘﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯥ ﭘﺮزي ﯾﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﯿﭻ ﮐﯿږي
د ﻓﻠﯿﻢ څﺨﮫ د ﮐﺘﻮ څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

Oppgave før du ser filmen
1. Hvilke sammenføyningsmetoder kjenner du til?

 د وﺻﻠﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﮐﻮم ډول ﻣﯿﺘﻮد څﺨﮫ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﺳﺖ؟.1

Oppgaver til filmen

د ﻓﻠﻢ ﻟﭙﺎره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

1. Hvilke sammenføyningsmetoder vises i filmen?
2. Hvilke sveisemetoder vises i filmen?
3. Ved sammenføyning av skrue- og mutterforbindelser brukes momentnøkkel. Hvorfor brukes
momentnøkkel?
4. Fyll ut tabellen:
Sammenføyningsmetode

Eksempler på hvor
metoden brukes

Hvordan utføres
metoden?

Mekanisk sammenføyning
(nagling eller skruing)
Lysbuesveising (elektrode)
MIG/MAG
TIG-sveising

Lodding
Liming
5. Hva er viktig å gjøre før liming utføres?
6. Hvordan vil du legge til rette for HMS ved mekanisk sammenføyning, sveising og liming?

ﭘﮫ ﻓﻠﻢ ﮐﻲ د وﺻﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮم ډول ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ ښﻮدل ﺷﻮي دي؟
د وﻟډﯾﻨګ ﮐﻮم ﻣﯿﺘﻮدوﻧﮫ ﭘﮫ ﻓﻠﻢ ﮐﻲ ښﻮدل ﺷﻮي دي؟
 څﺮخ ﻟﺮوﻧﮑﯽ رﯾﻨﭻ وﻟﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿږي؟.څﺮخ ﻟﺮوﻧﮑﯽ رﯾﻨﭻ د ﭘﯿﭻ او ﻧټ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ د ﮐﻠﮑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿږي
.ﺟﺪول ﭘﻮره ﮐړئ
د وﺻﻠﻮﻟﻮ ﻣﯿﺘﻮد
ﻧښﻠﻮل)ﭘﺮﭼﻲ/ﻣﯿﺨﺎﻧﯿﮑﻲ وﺻﻠﻮل
(ﮐﻮل ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﮐﻮل

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﮫ/د ﻣﯿﺘﻮد د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ

.1
.2
.3
.4

ﻣﯾﺗود څرﻧګﮫ ﺗرﺳره ﮐﯾږي

(ﻗﻮﺳﻲ وﻟډﯾﻨګ)اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺪ
MIG/MAG

 وﻟډﯾﻨګTIG
ګﯿﺲ ﮐﻮل
ﺳﺮﯾښﻮل
 د ﺳﺮﯾښﻮل څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﮭﻢ دي؟.5
 روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺳﺎﺗﻨﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دی ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﮫ ﯾﯽ د ﻣﯿﺨﺎﻧﯿﮑﻲ، ھﻐﮫ ﮐﻮم د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب.6
. وﻟډﯾﻨګ او ﺳﺮﯾښﻮﻟﻮ څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﻧﯿﺴﺊ،وﺻﻠﻮﻟﻮ
ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﯾﻦ

Praktisk oppgave
1. Prøv ut ulike sammenføyningsmetoder på noen materialer. Diskuter resultatene og
holdbarheten.
. د ﻧښﻠوﻟو ﭘﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟو او ﭘﺎﯾدارئ ﺑﺎﻧدي ﺑﺣث وﮐړئ.ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺷﯾﺎﻧو د ﻧښﻠوﻟو د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ازﻣﯾښت وﮐړئ

