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3 Sammenføyning 

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.  

Oppgave før du ser filmen 

1. Hvilke sammenføyningsmetoder kjenner du til? 

Oppgaver til filmen 

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? 

 

Praktisk oppgave 

1. Prøv ut ulike sammenføyningsmetoder på noen materialer. Diskuter resultatene og 
holdbarheten.
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پ*کەوە لکاندن 3  

وەلکاندن ئەوانەن: کەازە سەرەکییەکانی پ!بەیەکەوە. ش"ومەبەست لە پ-کەوە لکاندن، پ-کەوە لکاندنی دوو مادەیە 
. زۆر جۆری جیاوازی لکاندن ھەن وەکوو ستاندن و پ%چکردنی شتەکان پ%کەوەلکاندن، چەسبکردن، ڕەفکردن، پە

. ئەگەر دەمانەوێ مادەکان پیکەوە گرێ TIGگازی و لکاندنی  لکاندنی کەوانەیی، لکاندنی کەوانەیی کانزایی
*ی جۆری ئەو مادانە ھە:دەبژ*رین کە پ*کەوەیان دەلک*نین و بەپ*ی ئەو جۆرەی بدەین، ئ(مە ش(وازەکە بەپ

ردن زۆر بەکار دەھ'نر'ت، بە"م بەرھەمەکە کەAکی ل;وەردەگیر;ت. لە پیشەسازی ئۆتۆمۆبیل دا، بۆ نموونە چەسبک
لە پیشەسازی ف3ین دا بەشەکان پ"کەوە پ"چدەکر"ن.   

بکەن فیلمەکە سەیری ئەوەی پیش ڕاھ$نان  

1. .دەناسن گر$دان پ%کەوە یان لکاندن پ%کەوە ش%وازی جۆر چ   

ڕاھ,نان بۆ فیلمەکە  

1. دراوە؟ نیشان دا فیلمەکە لە گر$دان پ%کەوە #کیش$واز چ   
2. چ ش4واز4کی پ4کەوە لکاندن لە فیلمەکە دا نیشان دراوە؟   
3. ھاچەری  بۆچی دەدر#ن؟ گرێ پ%کەوە مۆرەوە و پ"چ بە شت دوو کە بەکارھاتووە کات"ک ھاچەری ڕینگی 

بەکارھاتووە؟ ڕینگی  
4. ئەم خشتەیە پ&بکەوە:   

دانش!وازەکانی پ!کەوە گر!  ئەم چۆن ئەوەیکە بۆ نموونە 
"وازە بەکارد"تش  

 بەڕ#وە چۆن ش%وازە ئەم
دەچ#ت؟  

 
 میکان#کی پ%کەوەگر%دانی

)پ&چکردن و پەستاندن(  
  

پ-کەوە لکاندنی کەوانەیی 
(ئ'لکترۆد)  

 
 

 

MIG/MAG   
 

 

TIGنی پ(کەوە لکاند   
 

 

ڕەفکردن   
 

 

چەسبکردن   
 

 

 
5. پ'بکەین؟ دەست چەسبکردن پرۆسەی ئەوەی پ"ش گرنگە شت"ک چ   
6. کانیکی، پ*کەوە لکاندن یدەب7 لەبەرچاو بگیر+ت بەر لە پرۆسەی پ+کەوەلکاندنی م HSE پ&شگیری جۆر چ 

و چەسبکردن؟  
 

ڕاھ+نانی کرداری  

 خۆڕاگری ماوەی و ئەنجامەکان. بکەنەوە تاقی زجیاوا مادەی لەسەر گر$دان پ%کەوە جیاوازی شیوازی .1
.  بکەنەوە شی گر$دان پ%کەوە


