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3 ምልግጋብ

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

ነዛ ፊልም ቅድሚ ምርኣይኩም ክትፍትንዎ ዘለኩም መ ላመ ዲ

1. Hvilke sammenføyningsmetoder kjenner du til?

1.

Oppgaver til filmen

ብዛዕባ ከመይ ዝኣመሰሉ ኣገባባት ምልጋብ ወይ ምውሳብ ኢኻ እትፈልጥ?

ም ስ’ዛ ፊልም ዝኸዱ መላመዲታት

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

ምልግጋብ ክንብል እንከለና ንኽልተ ነገራት ምውሳብ ማለትና እዩ። እቶም ቀንዲ ንነገራት ከነላግበሎም እንኽእል ኣገባባት ሓጺናዊ
ምልሓም፡ ኮላ ምጥቃም፡ ብኦክስጅን ምልሓም፡ ከምኡ’ውን ብመልጎም ወይ ቪተ ምውሳብ እዮም። ብዙሓት ሜላታት ሓጺናዊ
ምልሓም እዮም ዘለዉ። ንኣብነት፦
ኣርኮ ምልሓም፡ ናይ ጋዝ ሓጺናዊ ኣርኮ ምልሓም፡ ከምኡ’ውን TIG ዝዓይነቱ ምልሓም። ነገራት ንኸነዋስብ እንመርጾ ኣገባብ፡ ኣብ
ዓይነታዊ ትሕዝቶ ናይ’ቶም ዝዋሰቡ ነገራትን እቲ ውዱእ ንብረት ኣብ ዝህቦ ጥቕምን ዝምርኰስ እዩ። ኣብ ኢንዱስትሪ መፍረ
መካይን ንኣብነት፡ ብኮላ ምልጋብ ዝውቱር ኣገባብ ምውሳብ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ኢንዱስትሪ መፍረ ነፈርቲ ድማ ነገራት ብቪተ
ተኣሳሲሮም ይዋሰቡ።

Eksempler på hvor
metoden brukes

Hvordan utføres
metoden?

1.
2.
3.

ኣየኖት ኣገባባት ምውሳብ እዮም ኣብ’ዛ ፊልም እዚኣ ተጠቒሶም ዘለዉ?
ኣየኖት ኣገባባት ሓጺናዊ ምልሓም እዮም ኣብ’ዛ ፊልም እዚኣ ተጠቒሶም ዘለዉ?
ቪተን ዳዶን ተጠቒምና ነገራት ኣብ እነዋስበሉ መዐቀኒ ጕልበት ዘለዎ ክያቨ ንጥቀም። ስለምንታይ እዩ ኣብ’ዚ መስርሕ
እዚ መዐቀኒ ጕልበት ዘለዎ ክያቨ ምጥቃም ኣገዳሲ ዝኸውን?
4. ነዚ ቀጺሉ ቀሪቡ ዘሎ ሰደቓ ምልእዎ፦
ኣገባብ ምው ሳብ

Mekanisk sammenføyning
(nagling eller skruing)

እዚ ኣገባብ እዚ ብኸመይ
ይሰላሰል?

መካኒካዊ ምውሳብ (ብመልጎም ወይ
ቪተ ምእሳር)

Lysbuesveising (elektrode)

ኣርኮ ምልሓም (ኤሌክትሮድ)

MIG/MAG

MIG/MAG

TIG-sveising

TIG ዝዓይነቱ ምልሓም

Lodding

ብኦክስጅን ምልሓም

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?

ገለ ኣብነታት መዓላ ናይ’ዚ
ኣገባብ

ብኮላ ኣጥቢቕካ ምውሳብ
5. ንነገራት ብኮላ ቅድሚ ምውሳብና እንታይ ክንገብር የድልየና?
6. ቅድሚ ናይ መካኒካዊ ምውሳብ፡ ሓጺናዊ ምልሓምን ኮላዊ ምጥባቕን ስራሕ ምፍጻምና፡ ኣየናይ ንጥዕና-ድሕነትንኣከባብን ዝምልከት ጥንቁቕ ስጉምቲ ምወሰድካ?

Praktisk oppgave
1. Prøv ut ulike sammenføyningsmetoder på noen materialer. Diskuter resultatene og
holdbarheten.

ተ ግባራዊ መላመዲ
1.

ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባባት ምውሳብ ፈትኑ። ብዛዕባ ዝርኸብኩሞ ውጽኢትን እቲ ዝተዋሰበ
ንብረት ንኽንደይ ዝኣክል እዋን ክጸንሕ ከምዝኽእልን ግለጹ።

