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  -בטיחות כללית בריתוך. 1
 

 פרק זה מכסה את היסודות הבסיסיים של בטיחות כללית לכל התהליכים הקשורים בריתוך, חיתוך. היא כוללת נוהלי בטיחות. 
 

 - הנהלה צריכה להבטיח שרק ציוד ריתוך וחיתוך מאושרים נמצאים בשימוש. ציוד כזה כולל - מבער, ווסת, מכונות תמיכת הנהלה
 ריתוך, מחזיק אלקטרודה, ציוד מגן אישי. פקוח נאות מבטיח שכל הציוד נמצא בשימוש תקין ומתוחזק כיאות.

. U.S Occupational Safety & Health Act - OSHA - הדרכה נדרשת על פי תקנות הפקוח על העבודה האמריקאי - הדרכה 
 במיוחד תקנה - 

29 CFR 1910.1200 - הדנה באספקת מידע על חומרים מסוכנים - Toxic &Hazardous Substances. 

 
 

הדרכה נכונה כוללת הוראות בטיחות לשימוש נכון של ציוד ותהליכים. כללי בטיחות שיש לקיימם. לדוגמא - רתך חייב להיות מודרך 
כיצד למקם את עצמו בעת ביצוע הריתוך/חיתוך כך שהראש של הרתך אינו בתוך ענן העשן. לפני התחלת עבודה הרתך צריך לקרוא את 

 Materialהוראות היצרן הקשורות לבטיחות לחומרים ולציוד. וכן הרתך צריך לדעת את דף המידע הקשור בחומרים איתם הוא עובד - 
Data Safety Sheet - MSDS. 

 
 - לתווית אזהרה על ציוד American Welding Society - AWSישנם ספציפיקציות מיוחדות של ארגון הרתכים האמריקאי - 

. יצרנים של ציוד ריתוך מתכלה 16.1מתכלה. תוויות אלה קשורות לשימוש הבטוח של מוצרים יש לקרוא. תווית מיוחדת נראית באיור 
חייבים כאמור לספק את דף המידע לגבי החומרים המסוכנים שישנם בציוד זה. בדף המידע יש לציין את הריכוז המקסימאלי המותר - 

Permissible Exposure Limit - PEL - וכן את הריכוז הממוצע המותר בעבודה .Threshold Limit Value - TLV שהוצא ע"י - 
 American Conference of Government & Industrial Hygienistsועידה אמריקאית של אנשי היגיינה תעשייתיים וממשלתיים - 

- ACGIH 
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המעסיק צריך לספק לעובד את דף המידע הבטיחותי על החומרים המסוכנים איתם הוא עובד. המעסיק צריך להדריך את העובד לגבי 
0Fהסכנות בחומרים אלה. דף המידע הבטיחותי מכיל מידע הקשור למרכיבי אלקטרודת הריתוך, המשחות 

1 -Flux ,שהוא משתמש בהם 
 המעסיק OSHAהרכב העשן, ואמצעים שיש לנקוט כדי להגן על הרתך מהסכנות הכרוכות בחומרים אלה. על פי התקנה האמריקאית של 

אחראי להדרכת העובדים לגבי חומרים מסוכנים. רתכים חייבים למלא את הוראות תקן זה. השימוש הנכון ואחזקה של ציוד חייבים 
להילמד. לדוגמא - בידוד חשמלי פגום אסור בריתוך/חיתוך בקשת חשמלית. כמו כן אסור זרנוקים פגומים בריתוך אוטוגני. אדם שמרתך 

 . Air Supply Helmet - אם האוורור גרוע יש צורך במסכה עם אספקת אוויר - Confined Spaceבחלל סגור - 

  

   
 

                                                           
 יש מיעוט בשימוש במשחות מגן היום. 1
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  - סדר וניקיון כללי. 2
אנשים שעוברים ליד עמדת ריתוך חייבים להגן על עיניהם מהקרינה של הקשת החשמלית או להבת האוטוגן. הראייה המוגבלת של 

האנשים שעוברים ליד עמדת רתך חושפת אותם להיתקע במכשולים שישנם על הרצפה. הרתכים ומפקחיהם צריכים להבטיח שהאזור 
מסביב לעמדת העבודה שלהם פנויה ללא מכשולים. הנהלה צריכה להכין את שטח הייצור כך שזרנוקי גז, כבלי חשמל אינם חוצים 

מדרכות הליכה. כאשר העבודה מתבצעת מעל גובה הרצפה, יש להתקין מעקות בטיחות כדי למנוע נפילות מגובה בגלל ראייה מוגבלת של 
הגנת עיניים. שימוש בציוד עבודה לגובה לרתך ולתפוס את העובד במקרה שהוא נופל. אירועים בלתי צפויים כמו אש ופיצוץ קורים 

הרבה מאד בעבודת ריתוך. כל מסלולי המילוט חייבים להיות מזוהים ולהישמר פנויים כך שאפשר לבצע פינוי מהיר. אחסון של סחורות 
 וציוד במסלולי פינוי צריך להימנע. אם מסלול פינוי חייב להיחסם זמנית, העובדים שמשתמשים בדרך זו צריכים למצוא דרך חלופית.

  

   

  -הגנה על אזור העבודה
 

ציוד, מכונות, כבלי ריתוך, זרנוקי ריתוך, ימוקמו כך שאינם מהווים סיכון למעבר בני אדם, על סולמות, מדרגות. שלטי אזהרה יותקנו 
 כדי לציין את אזורי הריתוך, וידגישו שיש צורך להשתמש במגיני עיניים כאשר עוברים ליד.
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  -מסכי מגן
 

 אנשים שנמצאים בקרבת עמדת הריתוך והחיתוך חייבים להיות מוגנים מקרינת האנרגיה ומגיצים חמים ע"י -
 .Flame Resistant Screen/Shield. מסך מגן עמיד אש - 1
 . מגיני עיניים ומגיני פנים, ביגוד מגן.2

 .Radiation Protective Semi Transparentמותר להשתמש בחומרים חצי שקופים להגנה מפני קרינה - 
 .16.2. כפי שנראה באיור Non Combustible Screen/Shieldהיכן שאפשר עמדות עבודה יופרדו ע"י מסך/מגן לא בעיר - 

  כל המסכים למיניהם צריכים להבטיח סחרור אוויר בגובה הרצפה וכן מעל המסך.

  
  -Wall Reflectivityהחזרי קירות - 

 
 Lowכאשר עבודה בריתוך חשמלי מתבצע ליד קירות וזו תחנת עבודה קבועה, יש להקפיד שצבע הקיר יהיה עם החזריות נמוכה - 

Reflectivity - של קרינה אולטרה סגולה. גימור המכיל פיגמנטים מסוימים כמו תחמוצת טיטניום Titanium Dioxide תחמוצת אבץ ,
 -Zinc Oxide .יש להם החזריות נמוכה לקרינה אולטרה סגולה. מותר להוסיף פיגמנטים צבעוניים אם אינם מגדילים את ההחזריות - 

 - אינם מומלצים בגלל שהם מחזירים קרינה אולטרה Flake Metals, פתיתי מתכת - Powderedפיגמנטים המבוססים על אבקה - 
 סגולה. 

  
 צביעה תחמוצת אבץ בצד ימים ובתחמוצת טיטניום בצד שמאל - מבטיח החזרה נמוכה של קרינה אולטרה סגולה - הקרינה נבלעת בקיר
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  -Public Demonstrationחשיפה לציבור - 
 

רתכים שעובדים בקרבת ציבור צריכים להבטיח שהציבור לא יפגע מעבודת הריתוך שלהם. אם נדרש שאנשים יימצאו בקרבת רתכים יש 
לספק להם ציוד מגן סנוור. באותה מידה כאשר מדובר בעשן הריתוך. יש להתקין מערכת אוורור שתמנע הגעת עשן אל אנשים שנמצאים 
בקרבת רתכים. כבלי חשמל וזרנוקי גז צריכים לעבור בתוך מתקן מוגן שלא יהווה מכשול לציבור. הרתך צריך שיהיה בסמוך אליו מטפה 

לכיבוי אש. חומרים בעירים צריכים להיות מורחקים מאזור עבודת הרתך. חומרים בעירים יוגנו מפני להבת הריתוך, מהניצוצות של 
הריתוך, ומהסיגים של הריתוך. אמצעי ההגנה על הציבור צריכים להיות מסוג פסיבי כלומר הציבור לא יצטרך לנקוט בשום פעולת 

 התגוננות אקטיבית. לדוגמא - התקנת מסכים נגד קרינה. 

  -אש. 3
 

 מטר 12בעבודת ריתוך יש טמפרטורה גבוהה. אשר מהווים מקור הצתה. יש שרפות שמתחילות בגלל ניצוצות שיכולים להגיע עד 
מהרתך במרחק אופקי. ניצוצות יכולים לעבור דרך סדקים, חורים, פתחים. סיכון האש גדל כאשר ישנם בקרבת מקום חומרים בעירים. 

או שיש חומרים בעירים שאינם מוגנים במסך מגן. בד"כ נדלקת רצפה בעירה, גגות, מחיצות, תכולת בניין הכוללת פסולת, עץ, נייר, 
טקסטיל, פלסטיק, כימיקאלים, נוזלים וגזים דליקים. מחוץ לבניין החומר שבעיר ביותר הוא דשא ועלים. השיטה הטובה ביותר להגן מפני 

אש היא לבצע את הריתוך באזור ייעודי או מקורה ממבנה חומר לא בעיר. חומרי הבעירה של הריתוך האוטוגני אציטלן או פרופן הם 
 מטר מסביב לרתך 12חומרים מאד מסוכנים. יש על כן לשמור מפני דליפות של הגזים הדליקים של הריתוך. יש לשמור על רדיוס של 

 שלא יהיו שם חומרים בעירים. כל הדלתות, החלונות, הסדקים, הפתחים יכוסו בחומר חסין אש. 
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אם מבצעים ריתוך בקרבת קיר מתכתי יש להרחיק את כל החומרים הבעירים מעבר לקיר למקום בטוח. אם אי אפשר  לבצע זאת יש 
 דקות לצורך השגחה. כאשר מבצעים 30להעמיד מאחורי הקיר צופה אש. לפני שעוזבים את המקום לאחר עבודת הריתוך יש להמתין 

ריתוך יש לשים לב שאין צבע בעיר על החומר. קצות אלקטרודה יש לאחסן בקופסת מתכת שאין בה חומרים בעירים. יש לשים לב 
לאדים נפיצים שכבדים מן האוויר ושוקעים על הרצפה. הם יכולים להתקדם עם משב רוח קל למרחק של מאות מטרים בלי לאבד את 

 הריכוז הנפיץ שלהם. אדים קלים מן האוויר יכולים להתקדם על פני תחתית התקרה למרחקים זהים.
 

  -Hot Work Permit Systemמערכת הרשאות לעבודה באש גלויה - 
 

כאשר מתבצע עבודה באש גלויה במקום שאינו מיועד לכך, יש להפעיל מערכת הרשאות לעבודה באש גלויה. מטרת המערכת הרשאות 
לעבודה באש גלויה היא להתריע בפני מפקחי האזור על מצב מסוכן במיוחד של אש שקיים בעת מסוימת. מערכת הרשאות זו תכלול 

 - של אמצעי זהירות הכוללים - בדיקה של מטפי כיבוי אש, הצבת צופי אש, טיפול בחומרים Checklistרשימת סעיפים רצים לבדיקה - 
 דליקים, הוראות בטיחות לצוות עובדים באזור שאינם קשורים לעבודה באש גלויה. 

     
  -פיצוץ

 
כדי למנוע פיצוץ יש למנוע את כל מקורות ההצתה. עבודות ריתוך שיכולים  חום או ניצוץ אסור שייעשו באווירה נפיצה. חומרים דליקים 

 - או שיורחקו מאזור העבודה. חום או ניצוצות יכולים לגרום Leak Tight Containersחייבים להימצא במיכלים אטומים לדליפות - 
 - ליצור אדים דליקים. מיכלים ריקים חייבים להיות מאווררים לפני שיוצרים Low Volatile Materialsלחומרים בעלי נדיפות נמוכה - 

חום בתוכם. אסור ליצור חום במיכל שהכיל חומר בלתי ידוע, חומר בעיר, חומר שיכול ליצור אדים דליקים בגלל חימום. המיכל חייב 
. אסור ליצור חום למוצר אשר מכוסה בחומר בלתי ידוע, ולא לחומר Inert Gasלעבור ניקיון יסודי או שימלאו אותו עם גז אינרטי - 

 שיכול ליצור אדים רעילים בגלל חימום. יש להשתמש בציוד מגן עיניים וגוף כאשר יש סכנה של פיצוץ.
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 - הרתך צריך להתגונן מפני כוויות ע"י שימוש במגיני עיניים, מגיני פנים, מגיני גוף. הגנה זו צריכה להיות גם עבור אנשים אחרים כוויות
 בסביבה. הכוויות נוצרות בגלל קרינה של אינפרא אדום ואולטרה סגול, ניצוצות, סיגים.

  -הגנת עיניים ופנים. 4
 

 - קסדת ריתוך או מגן מוחזק ביד אשר מכיל מסנן קרינה מתאים לכל Arc Welding & Cuttingריתוך וחיתוך בקשת חשמלית - 
 - בעבודות ריתוך שונות מופיעות Suggested Shade Number of Filterאדם שמביט על הקשת החשמלית. מספר מסנן מומלץ - 

 . Table - 16.1בטבלה - 
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  - Oxyfuel Welding, Submerged Arc Welding. ריתוך אוטוגני, מכונת ריתוך בקשת חשמלית - 5

     
, ואינה נראית. לכן אין צורך בקסדת ריתוך. אך לפעמים הקשת פורצת דרך המשחה הרתך Fluxהקשת החשמלית מכוסה במשחת המגן - 

 צריך לחבוש משקפי מגן כהות.
  -Torch Brazing & Solderingמבער הלחמה ואינוך - 

   
  -Resistance, Induction, Salt-Bath, Dip, Infrared Weldingריתוך בהתנגדות, השראה, באינפרא אדום - 
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  -ביגוד מגן. 6
 

נעלים מעור חזק או מגפיים מעור, ביגוד עבה כדי להגן על כל הגוף מניצוצות, סיגים, כוויות קרינה. בגד צמר עדיף על בגד כותנה בגלל 
שצמר לא ניצת. בגד כותנה צריך לעבור אימפרגנציה כדי להקטין את בעירותו. ביגוד שמטופל בחומר חסין אש שאינו מחזיק הרבה זמן 

חייב להיות מטופל מחדש לאחר כל כביסה. ביגוד או נעליים מחומרים סינטטיים/פלסטיים שיכולים לעבור תהליך המסה ולגרום לכוויות 
חמורות לא יהיו בשימוש. ביגוד חיצוני יהיה ללא שמנים וגריז, במיוחד כאשר האווירה עשירה בחמצן. מכנסיים ללא כפלים וכיסים 

חייבים להיות מכוסים כדי למנוע הילכדות סיגים בתוכם. הכיסים חייבים להיות מרוקנים מחומרים דליקים (במיוחד מצית גז). המכנסיים 
. אסור לעבור תהליך של טיפול Hairpieceיילבשו מחוץ לנעליים. הגנה על השיער עם כיסוי ראש במיוחד מי שיש לו פאה נוכרית - 

שיער עם חומרים בעירים/מחמצנים לפני עבודת ריתוך. כפיפות עמידות מעור. הכפפות צריכות להגן על הידיים ועל המרפקים. הכפפות 
 .Leggingsלא רק מגינות מסיגים חמים אלא גם מבודדות מפני חשמל (לכן אסור שיהיו רטובות). ציוד נוסף כולל סינר, חותלות - 
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 . Flame Resistant Ear Plugsיש להשתמש באטמי אוזניים חסיני אש - 

   
 Plasma Arc, וחיתוך בקשת פלסמה - Air Carbon Arc -תהליכים שיש בהם עוצמת רעש גבוהה קשת חשמלית אוויר פחמן - רעש

Cutting - כמו כן ריתוך בתדר גבוה .High Frequency - ריתוך בהשראה ,Induction Welding. 

  

  - Machinery Guardsהגנת מכונות - . 7
 

קסדת הרתך ועדשות סינון כהות מגבילות את הראות של הרתך. לכן הוא חשוף יותר לפגיעה מנקודת מלכדות חשופה. כאשר מתקנים 
 - על מקור אספקת החשמל. כאשר רתך Lockout Tagoutמכונה ע"י ריתוך יש להקפיד על ניתוק אספקת החשמל ולבצע נעילה ותיוג - 

" - המאפשר לו לעבוד על מכונה שנמצאת בתנועה ללא אדם כשירעובד על מכונה שהוסר בה אביזר בטיחות צריך לקבל אישור של "
 מגינים. לאחר סיום עבודה על מכונה שהתבצע עליה ריתוך יש להחזיר מגינים ולבטל את התיוג והנעילה. 
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  -  עשן וגזים. 8
 

רתכים עם בעיות בריאות מיוחדות יש להם רגישות מיוחדת המחייבת הגנה מיוחדת מפני עשן וגזים. העשן והגזים דומיננטיים יותר 
בריתוך בקשת חשמלית מאשר בריתוך אוטוגני. קשת חשמלית מייצרת נפח גדול של עשן וגז והרבה סוגים של חומרים מסוכנים. ההגנה 
הטובה ביותר היא ע"י אוורור. כאשר מערכת האוורור לא מספקת יש להשתמש במסנני נשימה. הגנת נשימה צריכים לספק גם לאנשים 

 שנמצאים מסביב לרתך.

   
  - Arc Weldingריתוך בקשת חשמלית - 

 
אוזון נוצר בגלל קרינה חזקה של אולטרה סגול שנוצר בגלל הקשת החשמלית אשר מפרקת את החמצן באוויר והופכת אותו לאוזון רעיל 

מאד. זה נכון במיוחד עבור ריתוך בגז מגן ארגון. הריאקציה הפוטוכימית בין קרינה אולטרה סגולה ופחמימניים כלורידיים - 
Chlorinated Hydrocarbons - יוצרים פוסגן - Phosgene שהוא גם גז מאד רעיל. חום הקשת יוצר תחמוצות של חנקן מהחנקן - 

 - ותרכובות קרבונטיות אינאורגניות - CO2 Carbon Dioxide -האטמוספירי. התפרקות בגלל חום של דות תחמוצת הפחמן -
Inorganic Carbonate Compounds - ע"י קשת חשמלית יוצרת פחמן חד חמצני - Carbon Mono Oxide - CO שהוא גז רעיל - 

 - משמש לגז מגן. למשל אלומיניום וטיטניום מרותכים בקשת חשמלית עם ארגון/הליום או תערובת CO2ביותר. במיוחד מדובר כאשר 
 אלה. הקשת יוצרת מעט עשן אך מקרינה אולטרה סגול בעוצמה גבוהה שמייצרת אוזון. ריתוך בגז מגן של פלדות יוצר כמות קטנה 2של 

, ותחמוצות של חנקן. העשן COשל עשן. ריתוך בקשת חשמלית של פלדה בסביבה מחמצנת יוצרת כמות גדולה של עשן ויכולה לייצר 
 - של סיגים באוויר המכילים ברזל, מנגן, סיליקה, ומרכיבים מתכתיים אחרים. Discrete Particlesבד"כ מורכב מחלקיקים מרחפים - 

. Stainless Steelאלה קשורים בסגסוגת. תרכובות של כרום וניקל נמצאות בעשן כאשר מבצעים ריתוך בקשת חשמלית של פלב"ם - 
יש אלקטרודות שמצופות בחומר שמחליף את משחת המגן ואלה מכילים פלואורידים. העשן שיוצא מאלקטרודות כאלה מכיל פלואור 

 שהוא גז רעיל ביותר. 
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  -Factors Affecting Generation Ratesגורמים המשפיעים של קצב הייצור של עשן וגזים - 
 

 הגורמים המשפיעים על ייצור עשן וגזים רעילים בריתוך פלדה -
 א. זרם הריתוך.

 ב. מתח הקשת החשמלית (אורך הקשת החשמלית).
 ג. סוג המתכת המועברת או תהליך הריתוך.

 ד. גז המגן.
 

 משתנים אלה הם בלתי תלויים ויש להם השפעה ניכרת על כמות העשן שנוצרת.
 - קצב ייצור העשן גדל עם גידול בעוצמת הזרם של הריתוך החשמלי.  הגידול משתנה עם התהליך Welding Currentזרם הריתוך - 

וסוג האלקטרודה. מספר ציפויים של אלקטרודה על בסיס של חוט יוצרים גידול לא יחסי בייצור עשן עם גידול הזרם החשמלי. למשל 
 .E7018 עבור 1.54 ו-E6010 עבור - 2.24. למשל חזקה של Powerקצב ייצור העשן גדל עם הזרם ביחס של חזקה - 

 
 - לכן קצב ייצור העשן עם הגדלת הזרם Type of Metal Droplet Transferזרם הריתוך משפיע על סוג המתכת המועברת בטיפות - 

עד שמגיעים לערך מינימאלי ואז נוצר מהפך והוא גדל יחסית לגידול בעוצמת הזרם. הגדלת הזרם יכולה להגדיל את עוצמת קרינת 
האולטרה סגול מהקשת החשמלית. ייצור הגזים הנוצרים בצורה פוטוכימית ע"י קרינה זו כמו אוזון עולה עם גידול בזרם הריתוך. מדידת 

 Gas Tungsten Arc - TIG וריתוך בקשת של טונגסטן - Gas Metal Arc Welding - MIGריכוזי אוזון בריתוך בקשת מתכתית - 
Welding.מראים זאת -  

 - לכל אורך קשת חשמלית יש מתח חשמלי Arc Voltage - (Arc Lengthמתח חשמלי של הקשת החשמלית - (אורך הקשת - 
מתאים. בד"כ תלוי בסוג האלקטרודה, תהליך הריתוך, אספקת הזרם החשמלי. הגדלת מתח הקשת החשמלית - אורך הקשת - מגדיל את 

 . Open Arc Welding Processesקצב ייצור לכל תהליכי הריתוך הפתוחים - 
 Metal Arc - כאשר מתכת מחוברת באמצעות ריתוך בקשת חשמלית מתכתית - Type of Metal Transferסוג המתכת המועברת - 

Welding - Mig מצב של העברת מתכת תלוי בזרם ובמתח החשמלי. בזרם ובמתח ריתוך נמוכים נעשית העברה באמצעות קצר - 
 - יורדות בתהליך זה בין האלקטרודה ושלולית מותכת של הריתוך - Droplets - כלומר טיפות - Short Circuit Transferחשמלי - 

Molten Weld Pool - כאשר הזרם והמתח גדלים העברת המתכת משתנה והופכת להיות כדורית .Globular ואז כדורים גדולים של - 
 - דרך הקשת Sprayמתכת עוברים דרך הקשת החשמלית לתוך שלולית הריתוך. בזרמים מאד גבוהים העברה משתנה למצב תרסיס - 

החשמלית. ייצור עשן מופיע אחרי מעבר כזה. העשן בכמות גדולה בזמן העברה בקצר חשמלי בגלל טורבולנציה של הקשת החשמלית - 
Arc Turbulence כאשר זרם המעבר מגיע לערכים המתאימים לריתוך בגז מגן ארגון, העשן קטן ואז גדל שוב אך מופיע בצורת .
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העברת תרסיס - באזור התרסיס, קצב ייצור העשן יחסי לעוצמת זרם היתוך. לתהליכי ריתוך אחרים, סוג העברת המתכת אינו משתנה 
 בצורה ניכרת עם הזרם/מתח. במקרים אלה ייצור עשן משתנה לפי עוצמת הזרם החשמלי של הריתוך.

  
 

 /http://mewelding.com/mig-welding-process-principles - סוגי העברת מתכת לפי הזרם, המתח החשמלי, סוג האלקטרודה

  
 השתנות קצב העברת המתכת בתלות בזרם החשמלי לפי מספר הטיפות לשנייה ולפי נפח הטיפות לשנייה עבור אלקטרודת פלדה.

 השתנות מתח כנגד זרם בגז מגן ארגון - בצד ימין למעלה אזור העברה ע"י תרסיס וביתר האזורים העברה ע"י טיפה כדורית.

  
 התלות בין מתח לבין זרם חשמלי - בפינה השמאלית התחתונה אזור העברה באמצעות קצר חשמלי.

  סוגי ההעברה - קצר חשמלי, כדורי, תרסיס. העברה בקצר חשמלי לא שמישה.3התלות בין המתח לבין הזרם החשמלי - רואים את 
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 סוגי העברות בתלות בין זרם ומתח חשמלי. 

  
 Flux או אלקטרודה עם משחת מגן - Gas Metal Arc Welding- - כאשר מבצעים ריתוך בקשת מתכתית Shielding Gasגז מגן - 

Cored Arc Welding יש צורך להשתמש בגז מגן. סוג גז המגן משפיע על הרכב העשן וקצב הייצור שלו. הוא משפיע גם על סוג - 
 - מאשר כאשר גז המגן הוא ארגון. CO2הגזים הנמצאים בסביבת הריתוך. לדוגמא - קצב ייצור עשן גבוה יותר כאשר גז המגן הוא - 

עם ארגון גדל עם פוטנציאל החמצון של התערובת. לתהליכי ריתוך כאשר הגז האינרטי  CO2קצב ייצור עשן עם ארגון או תערובת של 
 - קצב ייצור Plasma Arc Welding - או ריתוך בקשת פלזמה - Gas Tungsten Arcהמגן בשימוש, כמו גז מגן בקשת עם טונגסטן - 

העשן משתנה לפי סוג הגז או תערובת הגזים. לדוגמא - יש יתר עשן עם גז מגן הליום לעומת גז מגז ארגון. גזים שהם תוצרי שרפה גם 
משתנים לפי הרכב גז המגן. קצב ייצור של האוזון תלוי באורך הגל ובעוצמה של קרינה אולטרה סגולית הנוצרת ע"י הקשת החשמלית. 

. תחמוצות של חנקן נמצאות בסמוך לכל תהליך של קשת חשמלית פתוחה -  CO2בד"כ אוזון נמצא יותר בגז מגן ארגון מאשר בגז מגן 
Open Arc Process פחמן חד חמצני .CO מצוי בסביבת קשת מגן מסוג - CO2.  
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  -Welding Processתהליכי ריתוך - 
 

1F - לריתוך על פלדת פחמן רכה Consumable Electrode Processמחקר של קצב ייצור העשן של תהליך עם אלקטרודה מתכלה - 

2 -
Mild Steel - בהתחשב ביחס המשקלי של עשן למשקל המתכת השוקעת, אלקטרודות מצופות .Covered Electrodes ואלקטרודות - 

 - מייצרים פחות עשן ואילו אלקטרודות עם חוט פלדה - Self Shielded Flux Cored Electrodesעם ציפוי משחת מגן עצמית - 
Solid Wire Electrode - מייצר כמות עוד יותר קטנה של עשן. תהליך ריתוך בקשת חשמלית טבולה - Submerged Arc Welding 

Process.מייצרת את הכמות הקטנה ביותר של עשן כי העשן נתפס בתוך בכיסוי המשחתי ובכיסוי הסיגים -  

  

   
  מוליכים - מוליך אחד הוא כבל חשמל ומוליך שני הוא חוט עם גז מגן עצמי.2בצד ימין - יש 
  מוליכים - מוליך אחד הוא כבל חשמל, מוליך שני הוא חוט פלדה, מוליך שלישי הוא גז מגן.3בצד שמאל יש 

 - בתהליך מסוים קצב ייצור העשן תלוי בהרכב החומר המתכלה. מספר מרכיבים של אלקטרודות Consumableאלקטרודה מתכלה - 
מצופות בחומר מגן מתוכננות להתפרק וליצור גז מגן תוך כדי הריתוך. לכן הם ייצרו רמות גבוהות של עשן. בגלל שמרכיב של 

 - המיוצרים ע"י יצרנים שונים AWS - קצב ייצור העשן של אותו סיווג - Proprietaryאלקטרודות מצופות בשכבת מגן הן יקרות - 
יכולים להיות שונים. השיטה היחידה שאפשר לסמוך עליה של השוואה בחומר המילוי היא בחינה של מוצר כדי לקבוע מאפיינים של 

 ייצור עשן.
 
 

                                                           
  פחמן והיא פלדה שניתנת לכיפוף ומשמשת בעיקר לתעשיית הרכב.0.3%פלדה רכה מכילה עד   2
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  -Oxyfuel Gas Welding & Cuttingריתוך אוטוגני - 
 

הטמפרטורות של ריתוך אוטוגני נמוכות מהטמפרטורות של ריתוך בקשת חשמלית. לכן, כמות העשן המיוצרת היא קטנה יותר. הגזים 
הנוצרים הם תוצרי ריאקציה בין הגזים והחומר המרותך. העשן המיוצר הוא תוצר שרפה של מתכת הבסיס, הציפוי על מתכת הבסיס, 

. עשן מסוכן Iron Oxidesחומר המילוי, משחות, וגזים בשימוש. בריתוך אוטוגני של פלדה - העשן שנוצר הוא תחמוצות של ברזל - 
יותר יש כאשר הציפוי הוא מגולוון, צבע יסוד, או ציפוי בקדמיום. הגזים המסוכנים ביותר הם תחמוצות חנקן, פחמן חד חמצני, ופחמן דו 

 Iron Powderחמצני. תחמוצות חנקן בכמויות גדולות כאשר מבצעים ריתוך של פלב"ם המשתמש במשחה כימית עם אבקת פלדה - 
Process. 

  -Exposure Factorsגורמי חשיפה - . 9
 

  - הרתך צריך להקפיד שענן העשן לא יהיה על ראשו אלא בצידו. Position of the Headמיקום הראש - 

      
אוורור יכול להיות  מקומי באזור היווצרות העשן בצמוד לנקודת הריתוך. או אוורור כללי -  Type of Ventilationסוג אוורור - 

 מקום שבו האוויר בבית המלאכה מוחלף ומסונן. 
  - החשיפה לעשן בחלל סגור - מיכל - הוא גבוה יותר מאשר בבית מלאכה מרווח.Shop Sizeגודל בית המלאכה - 
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  - של כל עמדה.Duty Cycle - תלוי במספר עמדות הריתוך ומשך המחזור - Background Fume Levelרמת עשן הרקע - 

   
 -  עקמומיות הקסדה מתחת לסנטר כלפי החזה משפיעה על כמות החשיפה לעשן. Design of Welding Helmetתכנון קסדת ריתוך - 

 קסדה מותאמת היטב לגוף האדם מפחיתה את רמת החשיפה.

    
 - צבע המכיל עופרת וציפוי המכיל קדמיום מייצרים Base Metal & Surface Conditionמצב מתכת הבסיס וטיב פני השטח - 

 .Zinc Feverעשן מאד מסוכן. כך גם לגבי ציפוי מגלוון שמייצר אבץ - ועימו קדחת האבץ - 

  -אוורור. 10
 

העשן שנוצר בזמן הריתוך מכיל חלקיקים קטנים אשר מרחפים באוויר למשך זמן רב. לכן עשן יכול להצטבר בחללים מוקפים. 
החלקיקים מתיישבים על הקירות ועל הרצפה. אך קצב השקיעה על קירות ורצפה הוא קטן יחסית. לכן יש צורך לאוורר. יש לספק 

 אוורור טבעי, מכאני או נשימתי. להלן סוגי אוורור -
 . אוורור טבעי.1
 . אוורור מכאני.2
 . מנדף מעל הראש.3
 . אביזר פליטה מקומית נייד.4
 .Downdraft Table. יניקה מתחת לשולחן העבודה - 5
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 .Cross Draft Table. שולחן עם יניקה לרוחבו - 6
 . יונק שהוא חלק מיחידת הריתוך.7
  . קסדה מאווררת.8
 

  - General Ventilationאוורור כללי - 
 

אוורור כללי יעיל יותר בהגנה על האנשים מסביב לרתך ולא לרתך עצמו. אוורור כזה קורה באופן טבעי בריתוך מחוץ למבנה, או כאשר 
 דלתות וחלונות בית המלאכה פתוחים לגמרי. אוורור טבעי מספיק כאשר מתקיימים התנאים  הבאים -

  מ"ק. 270 מטר = 4.8 מטר * 7.5 מטר * 7.5 מטר ולכן - 4.8 מ"ק - צריך עד גובה 270. כאשר נפח האוויר מסביב לרתך הוא לפחות 1
  מטר.4.8. גובה התקרה מעל 2
 . הריתוך אינו נעשה בחלל מוקף.3
 . אזור הריתוך הוא בלי מחיצות, מרפסות, או חוסמי מבנה שמפריעים לאוורור. 4
 . חומרים רעילים עם חשיפה מותרת נמוכה אינם מהווים חלק מהריתוך. כאשר האוורור הטבעי לא מספיק אפשר להשתמש במאווררים. 5

כל העשן צריך לצאת מהמבנה ולא להתרכז באזור אחד של המבנה. אספקת האוויר תהיה מהצד של הרתך. זה מאפשר לרתך להימצא 
מחוץ לענן ולמנוע את כניסת העשן לתוך קסדת הריתוך.  אסור שהאוויר ינשוף אל חזית העובד או אל גבו. כי זה יגרום לעשן להיכנס 

 לתוך הקסדת ריתוך. יניקה מקומית משמשת לשמירה על הרתך בלבד.
 

  -Local Ventilationאוורור מקומי - 
 

 אוורור מקומי יבוצע ע"י אחת השיטות הבאות -
 צידי הרתך. נדרשת 2 קירות צד מ-2 - צריך שיהיה לו גגון ו-A Fixed Open/Enclosig Hoodמנדף קבוע - פתוח/סגור - . 1

 מהירות זרימה גבוהה כדי לתפוס את העשן.
 - המנדף מותקן קרוב ככל האפשר לאזור הריתוך. A Movable Hood wirh a Flexible Ductמנדף נייד עם תעלה גמישה - . 2

 10-15 - כאשר היונק ממוקם CFM 150 מטר/דקה באזור הריתוך. ספיקה נדרשת של - 30צריכה להיות מהירות זרימה מינימאלית של 
 ס"מ מאזור הריתוך. זה תכנון נדרש בריתוך על 25-30 - כאשר היונק ממוקם במרחק 600CFM של - 4וספיקה פי ס"מ מאזור הריתוך. 

 מטר/דקה לא יפריע לגז המגן של המבער בזמן ריתוך בקשת חשמלית בגז מגן. מהירות זרימה 30שולחן עבודה קבוע. מהירות זרימה של 
 יותר גבוהה פוגעת בגן המגן ובאיכות הריתוך.

   -Cross Draft/Downdraft Tableשולחן עם יניקה תחתית/צידית - . 3
  - Gun Mounted Fume Removal Equipmentמערכת יניקה על אקדח ריתוך - . 4
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 - שיש להם יעילות גבוהה בנודת איסוף Air Cleanersהיניקה מתבצע באזור הריתוך עצמו ואין בכלל עשן. היכן שמותר מנקי אוויר - 

 - מותר לשמש למחזור חלק מהאוויר המאוורר אשר במצב אחר ייפלט אל מחוץ Submicron Particlesשל חלקיקים תת מיקרוניים - 
לאזור. יש מנקי אוויר שלא מוציאים גזים. לכן האוויר המסונן חייב להימדד כדי להבטיח שריכוז גזים מסוכנים לא עוברים את סף 

 הבטיחות המותר.
 - A Water Table used for Oxyfuel Gas & Plasma Arc Cutting Operationsשולחן מים המשמש לריתוך אוטוגני -  

 שולחן חיתוך ממולא עם מים בקרבת עם פני השטח התחתונים. העשן שיוצא בזמן החיתוך נתפס במים.

  
 - כאשר אוורור טבעי או מכאני אינם מתאימים או סילוק חומרים Respiratory Protective Equipmentציוד מגן נשימה - 

 - או מסכת Airline Respiratorsרעילים מחייבים תוספת לאוורור, יש להשתמש בציוד מגן נשימה. צינור עם אספקת אוויר לנשימה - 
 - ניתנים להשגה בצורה Air Supplied Welding Helmetsפנים שנותנים הגנה כנגד זיהומים הם עדיפים. קסדות עם אספקת אוויר - 

 - מספקים הגנה מספקת כנגד Metal Fume - עבור עשן מתכת - U.S Bureau of Minesמסחרית. נשמיות עם מסנן המאושרות ע"י - 
 - שפחות רעילים מעופרת, בהנחה שהשימוש והאחזקה שלהם תקינים. הם לא יכולים Particulate Contaminantsחלקיקים מזהמים - 

 Airline. במצבים כאלה נדרש - צינור אספקת אוויר - Nitrogen Dioxideלהגן מפני אידי כספית, פחמן חד חמצני, חנקן דו חמצני - 
Respirator - מסכה עם זרנוק אוויר ,Hose Mask - או מסכת גז ,Gas Mask. 
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  -Special Ventilation Situationמצבי אוורור מיוחדים - . 10
 

  - Welding in Confined Placeריתוך בחלל מוקף - 
 

כאשר מבצעים ריתוך בתוך חלל מוקף יש להקפיד שגלילי הגז יהיו מחוץ לחלל המוקף. מקור אספקת החשמל לריתוך צריך גם להיות 
מחוץ לחלל המוקף. יש לספק אמצעים לחילוץ אדם לכוד בתוך חלל מוקף. יש לספק לרתך רתמת בטיחות וקו חיים כדי שלא יסתבך 

 ויישאר בתוך החלל המוקף. עובד מיומן יהיו מחוץ לחלל המוקף בהיכון לחלץ את הרתך במקרה של תקלה. אוורור בחל מוקף -
 .19.5%. צריך להבטיח שרמת החמצן בחלל המוקף לא תרד מתחת ל- 1
 .23.5%. צריך להבטיח שאין הצטברות של חמצן בתוך החלל המוקף שלא יעלה על 2
 . צריך להבטיח שלא יצטברו אדים דליקים.3

אין להיכנס לחלל מוקף עד שלא נעשתה בדיקת והתקבלה הרשאת בטיחות. בנוסף לרתך שנכנס פנימה צריך האדם בחוץ להיות מצויד 
 בציוד נשימה. חלל מוקף צריך להיבדק לפני שנכנסים אליו -

 . אדים רעילים/דליקים.1
 . רמת חמצן מספקת או עודף חמצן מסוכן.2

הבדיקות ייערכו עם מכשור המאושר ע"י הרשות למכרות בארה"ב. גזים כבדים מהאוויר כמו - ארגון, פרופן, פחמן דו חמצני - יכולים 
להצטבר בבורות, בתחתית מיכל. גזים קלים יכולים להצטבר בתקרת המיכל. עדיף לבצע בדיקה רציפה לרמת גזים בחלל המוקף. מערכת 

. 25%מדידה רציפה זו תהיה מצוידת באזעקה קולית. אווירה עשירה בחמצן מהווה סיכון בחלל מוקף. במיוחד כאשר ריכוז החמצן מעל 
חומרים שבוערים רגיל באוויר יכולים לבעור בעוצמה רבה באווירה עשירת חמצן. בגדים ספוגים בשמן/גריז יכולים להידלק ספונטאנית. 

. כאשר אין אסור לאוורר את החלל המוקף בעזרת חמצןנייר עולה מייד בלהבות. כל אלה מסתיימים בכוויות קשות שגורמות למוות. 
 Positive Pressure Selfאפשרות לאוורר את החלל המוקף יש לצייד את הרתך במערכת נשימה פתוחה עם מיכלי אספקה - 

Contained Breathing Apparatus-דקות כאשר אספקת האוויר 5. אספקת האוויר של גלילי אוויר אלה צריכה להספיק לפחות ל 
 הראשית נכשלת.
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 - ריתוך מבפנים. כאשר 2 - ריתוך מבחוץ. מצב 1 מצבים של ריתוך מיכל. מצב 2 - יש Welding Containersריתוך מיכלים - 
מרתכים מבחוץ יש סכנה של פיצוץ. כאשר מרתכים מבפנים יש סכנה של פיצוץ אבל לפני כן יש סיכון של הרעלה. כדי למנוע פיצוץ של 

מיכל בזמן ריתוך אפשר לנקוט במספר פעולות. אחת הפעולות היא אינרטיזציה. פעולה זו יכולה להיעשות רק כאשר הריתוך הוא מחוץ 
למיכל. אחת השיטות היא למלא מים במיכל וגובה המים מספר ס"מ מתחת לאזור הריתוך. החלל מעל פני המים צריך להיות מאוורר כל 

 הזמן. 
 

 - נותנים חומר נוסף הקשור בגלילי גז דחוס, התחשמלות - מצאתי לנכון לא להכניס חומר זה לפרק זה בגלל הכמות של AWS - הערה
 המידע שקיימת בפרק זה והחומר יופיע בפרקים אחרים.
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  -Highly Toxic Materialsחומרים מאד רעילים - 
 

  . בין החומרים המסוכנים -mg/m3 1 מ"ג/מ"ק - 1 שעות הוא עד 8יש חומרים מאד מסוכנים שהריכוז המותר לעבודה במשך 
, Chromium, כרום - Cadmium, קדמיום - Beryllium, בריליום - Barium, בריום - Arsenic, ארסן - Antimonyאנטימוני - 

, Selenium, סלניום - Nickel, ניקל - Mercury, כספית - Manganese, מנגן - Lead, עופרת - Copper, נחושת - Cobaltקובלט - 
  - מתארת חומרים אלה. Table - 16.2. טבלה - Vanadium, ונדיום - Silverכסף - 

 

 
 - ויש להתייחס אליהם Nuclear Regulatory Commissionחומרים רדיואקטיביים הם תחת סיווג של - הוועדה לתקנות גרעיניות - 

 בנפרד.

   
 http://www.msha.gov/  http://www.nrc.gov   http://www.cdc.gov/NIOSH/ 

 - כאשר מרתכים חומר שנקרא בריליום יש להתקין מערכת אוורור וציוד מגן נשימתי בנוסף למערכת Indoorsריתוך בתוך מבנה - 
 האוורור.

 - כאשר מרתכים מחוץ למבנה אין צורך לאוורר אך יש צורך להשתמש בנשמיות מאושרות ע"י Outdoorsריתוך מחוץ למבנה - 
 או באמצעות המוסד לבטיחות וגהות האמריקאי - Mine Safety & Health Associationאגודת הבטיחות והבריאות של המכרות - 

NIOSH - National Institute for Occupational Safety & Health. 
 כאשר עובדים עם חומרים מסוכנים אלה - אסור לאכול, לשתות, לעשן בתחנת העבודה. יש להקפיד לרחוץ היטב את הידיים לפני האוכל.

 - יכולות לגרום כוויות בעיניים והעור בזמן מגע. במיוחד בריתוך פלב"ם כאשר חומר Fluorine Compoundsתרכובות פלואור - 
 מתכת המילוי מכילה פלואורידים.

 שעות. 24 למשך 400c. מדובר בעליית חום הגוף עד Zinc Fever - עשן אבץ גרם למחלה זמנית שנקראת קדחת האבץ - Zincאבץ - 
  שעות יש סכנה שאדם נמצא בחום כה גבוה.24ולאחר מכן זה חולף ללא שום סימנים. בתוך התקופה של 

 - אסור שאדים של חומר זה ייכנסו לתוך אמבט נוזלי של הריתוך או שיהיו חשופים Chlorinated Hydrocarbonמסיר שומנים - 
 - ריכוזים נמוכים Phosgeneלקשת הריתוך. ריאקציה כימית גורמת ליצירת חומר עם ריח מאד חריף וצורב. הוא מכיל גז פוסגן - 
 גורמים מייד לסחרחורת, כאבי ראש, חולשה. ריכוזים גבוהים יכולים לגרום לבעיות בריאות קשות.

  - הכי טוב לבצע את החיתוך מתחת למים. Cutting Stainless Steelחיתוך פלב"ם - 
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