מנהל  -איך העובד  /קבלן מרתך אצלכם?
ככה?

או ככה?

מנהל  -אל תיקח עבורו סיכון  -קח עבורו קורס ריתוך לבחינת הסמכה!

המלצה למנהל – עובד לא מוסמך )כולל קבלן(  -לא מרתך אצלך!

טופס בקרת ידע בריתוך
הוא מבין מה שהוא עושה?

יש לך עובד שמרתך?

או שעושה "מה שמבין" ? (תשובות למטה)

מבדק ידע – תשאל את העובד
ריתוך  TIGבגיבוי גז ארגון
נירוסטה /אלומיניום

ריתוך אלקטרודה ו/או מיג
מסגרות קלה וכבדה

בטיחות
 )1האם מותר להשחיז על דופן דסקה של
משור שורף או דיסק חיתוך?
 )2הבגד שלך עלה באש ,מה תעשה?
 )3בעבודה עם משחזת  4.5אינטש' –
באיזה מהירות דיסקה תבחר?
א) מהירות  11,500סל"ד
ב) מהירות  8,400סל"ד
ג)  13,300סל"ד ?
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 )4עם איזה פריטים בכיס אסור לעולם
לרתך?
 )5מה ההכנות למניעת שריפה לפני
ריתוך?
 )6אילו הכנות צריך לעשות לפני
שתחתוך /תרתך חבית?
 )7בזמן השחזה עם אבן משחזת הכי טוב
להשתמש ב:
א) כפפות ,ואטמי אוזניים
ב) כפפות ,אטמי אוזניים ומשקפי מגן
ג) אטמי אוזניים ומשקפי מגן
ד) אטמי אוזניים ,משקפי מגן ומגן
פנים
 )8אם אין מסיכת ריתוך אפשר להשתמש
במשקפי שמש ?
 )9כל סוגי המשקפים מתאימים לביצוע
השחזות?
 )10מתי בשום אופן לא נשתמש בדיסק
המחובר למשחזת זוית?
א) כאשר תוקף הדיסק עבר,
ב) כאשר יש סימני רטיבות על הדיסק או
על האריזת קרטון או לידו במדף
ג) כאשר יש סימני שבר או רואים את
הרשת של הדיסק
ד) כל התשובות נכונות
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האם מותר לכופף אלקטרודה לפני
ריתוך?
אילו מהאלקטרודות חייבות בחימום
מוקדם לפני עבודה?
א)  )E6011( Z11ב) (E7018) Z4
ג) )E308 L( - Z308
למה מובילה התקדמות מהירה מידי
בריתוך  MIGבגיבוי גז CO2
מה חוזק הריתוך ל  1מילימטר מרובע
באלקטרודה ?6013
האם אפשר להשתמש בכל גז שרוצים
בריתוך במיג?
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איך צריך לכוון את רתכת  TIGלפני
העבודה?
מה הקשר בין זווית השחזת קצה
מחט הטונגסטן לבין ממדי אמבט
הריתוך?
מה התהליך בעת ריתוך אלומיניום
בזרם חילופין?
מדוע אסור להשחיז נירוסטה,
במהלך הכנת אזור הריתוך עם דיסק
של סיליקון קרביד ()SIG
מהן הדרכים להסרת תחמוצת
אלומיניום לפני הריתוך ,ולאיזה פרק
זמן מותרת חשיפה לאוויר לאחר
יישום?

ריתוך כללי
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איך מכינים ומרתכים חומר מגולוון?
מתי תקרר חלק מרותך במים?
מהו "אזור השפעת החום" ומה השפעתו על חוזק הריתוך?
ריתוך פלדות בעובי זהה  -הקשת הולכת לכיוון של חלק אחד .מה הסיבה?
מה הם האמצעים למניעת חדירת מימן (לחות) לתפר הריתוך ,ולמה נדרש
למנוע?
מה הם הגורמים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על מימדי הריתוך?
מה הופך פלדה לפלדת אל חלד (נירוסטה) וכיצד פועל מנגנון ההגנה נגד
היווצרות חלודה?
מה חשיבותו של ריתוך השורש בכלל ובחיבורי הצנרת בפרט?
מה סדר שלבי ביצוע תיקון שבר בברזל יציקה ,הכנה ,זיהוי חומר ,בחירת
אלק' ,טכניקה?
אתה נדרש לרתך (תיקון או בניה) פלדות בעובי  10ס"מ? באיזה אלקטרודות
תבחר? מה התהליך?

** תשובות ניתן למצוא באתר המכללה לריתוך.

מרוצה מרמת הידע של העובד?
התקשר לאבי רייך  -מנהל הקורסים במכללה לריתוך , 074-7030600הדרכות ריתוך ,הלחמות ואחזקה מכאנית.
בהצלחה  -צוות המכללה לריתוך ומנהלו המקצועי – המהנדס עמי אדר

המכללה לריתוך א.ג .בע"מ

מומחים בריתוך ומסגרות

הכשרה ,הסמכה והשמה בתעשייה

חיל השריון  84תל אביב 6775002

 | 074-7030600פקס153-50-4262611 :

www.ltc.co.il | office@ltc.co.il

