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  ستخدام القوس الكهربائي لربط الفوالذ المقاوم للصدأإلحام المونة ب
 بهاء سامي مهدي

  18/9/2006:تاريخ االستالم

  5/7/2007:تاريخ القبول
    :الخالصة

أسـتخدام القـوس   بتم في هذا البحث دراسة عملية اللحام بالمونة واسـطة  
مقاومـاً   الكهربائي كمصدر تسخين لربط معدن األساس الذي كان فـوالذاً 

ذات أساس مـن  ) Ag-Cu-Zn-Cd(سبيكة رباعيةباستخدام   304Lللصدأ 
قيمة التيـار  ( أن متغيرات اللحام كانت القدرة الحرارية ) BAg-2(الفضة 

الفـراغ بـين سـطحي معـدن     (وكذلك قيمة السماح ) الكهربائي المستخدم 
صـات  فحو ثالثـة  ، وبعد أتمام عملية اللحام أجريـت ) األساس المتقابلين

لمعرفة التغيرات الميكانيكية والطورية الحاصلة تم أجراء فحـص مقاومـة   
خاصة بـذلك  عينات وتهيئة  بتصنيع وفحص الصالدة المايكروية أجهاد الشد

لمعرفة األطـوار  وقد تم أيضاً أجراء تصوير لمقاطع وصلة اللحام مجهرياً 
على أجهـاد للشـد   أ الناتجة ومدى عالقتها بنتائج المقاومة الميكانيكية وكان

أمبير نسبة إلى سـمك  ) 15( بأستخدام تيار لحام مقداره 2ملم /نيوتن) 185(
) 0.125(وبنسبة سـماح مقـدارها    مليميتر )1.5(معدن األساس الذي كان 

أفضـل مـن   ) V(وكانت الوصالت المشنفرة على شـكل حـرف   مليميتر 
  .مهيأة الوصالت الغير

            Abstract 

In this research brazing process was done by using Electrical 
Arc as a heating source to join stainless steel sheets Type (304L) 
together. The brazing process was accomplished by using silver 
brazing filler metal tetra composition alloy (Ag-Cu-Zn-Cd). The 
brazing variables were heat quantity (as welding electrical current) 
and clearance between the two joined base metals. After finishing 
brazing there were three destructive tests to find out mechanical and 
phase transformation which happened during the operation. The 
first was tensile test and the second was micro-hardness testing by 
preparation specimens and testing them and the third test was micro 
examination test by taking micro photos of sections of brazing 
joints maximum tensile strength was 185 MPa at current of (15) 
ampere with clearance of (0.125) millimeter for stainless steel sheet 
thickness of (1.5) millimeter and the prepared specimens whivh (V) 
chamfered were batter than non chamfered specimens. 
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