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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 المقدمة

 

بتوجٌه من المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً وتنفٌذاً للنهج الذي وضعته لتحدٌث مناهج 

، قمنا بعون من هللا تعالى بإعداد صناعٌةالتعلٌم المهنً بما ٌواكب التطور الحاصل فً العلوم ال

موضوع التً ٌحتاجها الطالب فً والنظرٌة هذا الكتاب الذي تضمن األساسٌات العلمٌة 

 ،المٌكانٌك فً الفرع الصناعً للمرحلة األولى من التخصص، وقد شمل الكتاب خمسة فصول

ول أدوات القٌاس الفصل األول تضمن طرائق وعملٌات التشكٌل المٌكانٌكً، الفصل الثانً تنا

، فً الفصل الثالث تم عرض أنواع المواد ونظرٌة عمل كل منها وطرائق قراءتها  والمعاٌرة

، أما سوف ٌتعامل مع الكثٌر منها هالتً من الضروري أن ٌطلع علٌها الطالب لكون الهندسٌة

التشغٌل اآللٌة الفصل الرابع فقد تم عرض أغلب عملٌات التشغٌل الٌدوٌة وكثٌراً من عملٌات 

التً ٌحتاجها الطالب فً حٌاته العملٌة، وركزنا فً الفصل الخامس على وسائل ربط المعادن 

وسٌتمم الطالب معارفه فً الجانب  بالوصالت المؤقتة والوصالت الدائمة وطرق تنفٌذها،

هذا ونحن ال ندعً المثالٌة فً مضمون  العملً عندما تتاح له الفرصة لتطبٌق تلك المعارف،

الكتاب ولكن نترك لزمالئنا المدرسٌن ومن ذوي االختصاص رفدنا بمالحظاتهم وتصوٌباتهم 

آملٌن أن نكون قد وفقنا فً تقدٌم ما ٌخدم وٌعزز التوجه لدى أبنائنا خدمة للمسٌرة التعلٌمٌة، 

 فً مسٌرتهم العلمٌة والمهنٌة.وإكسابهم المهارات الضرورٌة  الطلبة

 ومن هللا التوفيق.

 المؤلفون      

 م2011هـ /  1432
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 األولالفصل 

 أدوات القٌاس والمعاٌرة

Measurement Tool 

and Calibration 

 

 االول# أهداف الفصل 

          

-على أن : قادرا الطالب ٌكون الفصل دراسة إنهاء بعد  

 ٌعرؾ مفاهٌم القٌاس والمعاٌرة. (1

 ٌمٌز بٌن أنظمة القٌاس. (2

 ٌقدر أهمٌة دقة القٌاس. (3

 ٌعدد أدوات القٌاس. (4

 للمشؽولة.ٌمٌز نوع جهاز القٌاس المناسب  (5

 ٌتقن قراءة تدرٌجات أجهزة القٌاس . (6
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 تمهٌد 

كوسٌلة عملٌة للتعرؾ على الظواهر الطبٌعٌة المحٌطة به خالل  قدٌمااستعمل اإلنسان القٌاسات 

الحضارات اإلنسانٌة األولى لتنظٌم أسلوب  فً المكاٌٌلاخترع أجهزة قٌاس األطوال و إذ ،حٌاته الٌومٌة

الحضارات القدٌمة ببناء األهرامات  فًقٌاسات األبعاد  ، سمحت دقةحٌاته االجتماعٌة واالقتصادٌة

 دقٌقة فً المعامالت التجارٌة بٌن مختلؾ األمم. المكاٌٌل الل ااستعم فضالً عن لقة والجنابن المع

االستعمال الصحٌح لمبادئ القٌاسات ٌعتمد على  الًإن التطور الصناعً والتكنولوجً الح

عدة من القٌاسات أصبحت  اً الحظ أنواعفن ،ودٌمومته مرتبطة بدقة عملٌة القٌاس وخلوها من األخطاء

ومن األمثلة على ذلك؛  ،مرتبطة بؤجهزة قٌاس مختلفةواالقتصادٌة و السٌاسٌة(  ،اتنا )االجتماعٌةحٌتنظم 

س درجة الحرارة وسرعة الرٌاح ٌٌاقم فً وسابل النقل، قٌاسالأجهزة ، وقتالم الساعة التً تنظ

 فً المعامالت التجارٌة كافة، وؼٌرها. الموازٌٌن و المكاٌٌل ،اتجاههاو

 ( (Metrologyالقٌاس علم  1-1

علم إجراء عملٌة القٌاس مع  ؛م بؤنه 1993لقاموس الدولً للقٌاسات وفقاً لعرؾ علم القٌاس 

 -هً :لعلم القٌاسات ثالثة عناصر أساسٌة ، وعلٌهاتحدٌد نسبة الخطؤ المترتبة 

 (Operation of Measurement)  عملٌة القٌاس .1

 ( International System of Units  - SI) الدولًنظام وحدات القٌاس  .2

 (   (Traceabilityمرجعٌة عملٌة القٌاس  .3

 لقٌاساألساسٌة فً اطلحات المص 1-1-1

درجة  الزمن أو الكتلة أو الطول أوكتحدٌد كمٌة فٌزٌابٌة  -: ( (Measurementالقٌاس (1

مقارنة بٌن ال لؽرضعملٌة القٌاس  فًجهاز  باستعمال ...الخ،شدة التٌار الحرارة أو الزاوٌة أو

  .قٌاسالفً جهاز  تظهرووحدة قٌاس معلومة  المقاسالبعد 

ضمن حدٌن فٌزٌابٌة كمً لصفة  هو التحقق من وقوع مقدار -: (Calibration )المعاٌرة  (2

 هما بالزٌادة أو بالنقصان، وأن ٌكون ضمن الخطؤ المسموح به.تجاوزه ألحد وعدمضٌن ترمف

مع فحص واختبار أبعاد وشكل الجزء المنتج هً عملٌة  -:Comparison ))المقارنة   (3

 جاهزة للقٌاس. طبعاتقوالب و

والقٌمة الحقٌقٌة  تحصلة عن عملٌة القٌاسالقٌمة الم مقدار التطابق بٌن -: (Accuracy)الدقة  (4

  كمٌة الفٌزٌابٌة كالوزن أو البعد، ..... الخ.لل
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معدات التً تستخدم الدوات واأل  -:( Measurement Instruments)أجهزة القٌاس  (5

القٌاس  اتوحدبسة اكمٌة المقللحصول على المباشرة الالمباشرة أو ؼٌر  فً عملٌة القٌاس

 .المتعارؾ علٌها ضمن أنظمة الوحدات العالمٌة.

 ،أدوات ومعدات قٌاس عالٌة الدقة -:(Calibrating Instruments)أجهزة المعاٌرة  (6

صالحٌتها علٌها أجهزة القٌاس للوقوؾ على مدى ختبر تلكً القٌاس  وفق نظم مضبوطة على

 القٌام بضبطها.من ثم دقتها وو

مقارنة أبعاد وشكل الجزء المطلوب اختباره مع محدد  -:(Compatibility)المقارنة  (7

 كطبعات القٌاس.

 ( System of Units) وحدات القٌاس نظم 1-1

( ثانٌة كٌلوؼرام، متر،) المتري النظام القٌاس، هما لوحدات ربٌسان نظامان ٌتبع فً نظم القٌاس

 Customary، (ثانٌة باوند، قدم،) البرٌطانً والنظام ،فرنسا وبعض الدول فً ٌستخدم كان والذي

System (USCS) والوالٌات الكومنولث دول فً ٌستخدم المعتمد على الوحدات االنكلٌزٌة والذي 

 الدولً النظام اتفق على استعمال تفاهم دولً أفضل فً المجاالت الصناعٌةتحقٌق لو. وؼٌرها المتحدة

مًعالمٌاً  القٌاس وحدات لٌوحد  SI - International System of)العالمً  الوحدات بنظام ، سُّ

Units )لكل وحدة من ، (1-1) الجدولووحدتان إضافٌتان، أساسٌة،  وحدات سبع من ٌتكون الذي

المعاٌٌر الوطنٌة الموجودة على  قارنةمعٌار دولً معرؾ بدقة متناهٌة ٌستعمل لمالوحدات األساسٌة 

بنظم القٌاسات  ٌعنى الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌةفً العراق و ،مستوى مختلؾ دول العالم

 كافة. 

  الوحدات العالمً. لنظام األساسٌة الوحدات:  1-1الجدول 

 Measured    الكمٌة المقاسة
Quantity 

 الرمز الوحدة

 m م Meter  المتر  Length البعد الطول أو

 kg كلغم Kilogram  الكٌلوغرام Mass  الكتلة

 s ثا Second  الثانٌة Time  الزمن

 K كلفن Kelvin  الكلفن Temperature  الحرارة درجة

 A مب Ampere  األمبٌر Electrical Current  الكهربائً التٌار

 mol مول Mole  ألمول Quantity of matter  المادة كمٌة

 Cd شمعة Candela  الشمعة Luminosity  االستضاءة شدة

 Radian   rd رادٌانال  Plane angle المسطحة الزاوٌة

 Ste radian  srالستً رادٌان   Solid Angleالزاوٌة المجسمة 
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وٌعرؾ المتر الطولً ضمن وحدات النظام الدولً )المتري( للوحدات بؤنه وحدة لقٌاس األطوال 

 ثانٌة. 458 ,792 ,299 / 1ٌمثل المسافة التً ٌقطعها الضوء فً الفراغ أثناء زمن مقداره 

 Derived Units ) )الوحدات المشتقة   1-2-1

، الجدول تسمى بالوحدات المشتقة ،األساسٌةٌمكن استنباط وحدات عملٌة أخرى من الوحدات 

 تشتق هذه الوحدات عن طرٌق القوانٌن الفٌزٌابٌة التً تحكم الكمٌة. (، 1-2)

 : الوحدات المشتقة. 2-1الجدول 

 الرمز ًائالفٌزٌ من القانونالمشتقة الوحدة  الكمٌة المقاسة

 m2 الطول x الطول  Area المساحة

 m3 الطول  x الطول x الطول Volume  الحجم

 m/s الطول / الزمن Speed الخطٌة السرعة

 s(Hz)/1 )هرتز( الزمن/ Frequency 1 ة الذبذب

 kg/m3 الكتلة / الحجم Density  الكثافة

 m/s2 السرعة / الزمن Acceleration  التسارع

 Kg.m/s2(N) )نٌوتن( التسارع x الكتلة Force  القوة

 N.m(J) مسافة )جول(xقوة  Energyالطاقة 

 J/s(W) الطاقة/الزمن)واط( Powerالقدرة 

 N/m2(Pa) قوة/مساحة )باسكال( Stressاإلجهاد 

 m3/s الحجم / الزمن Flow Rate  التدفق

 

 مضاعفات وأجزاء الوحدات األساسٌة 1-2-2

كل رقم من  استبدالٌمكن ها، إذ قوى العشرة لتحدٌدتستخدم عند كتابة مضاعفات الوحدات 

    -فً المثال اآلتً:كما ، مضاعفات العشرة بالرمز المكافا له

1 cm = 1/100 m = 10-2 m 

1 mm = 1/1000 m = 10-3 m 
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 ( قٌم المعامالت وأسمابها والرموز الدالة علٌها.3-1وٌبٌن الجدول )

 : معامالت الضرب للوحدات األساسٌة. 3-1الجدول 

 اســم المعامل
Prefix 

 اســم المعامل معامل الضرب الرمز
Prefix 

 معامل الضرب الرمز

 deci d 10-1دٌسً  yofta Y 1024 ٌوفتا  

 centi c 10-2  سنتً zeta Z 1021زٌتا 

 mili m 10-3  مٌلً  exa E 1018 اكسا 

 micro µ 10-6  مٌكرو peta P 1015بٌتا 

 nano n 10-9   نانو tera T 1012 تٌرا

 Pico p 10-12   بٌكو giga G 109 اججٌ

 femmto f 10-15 فٌمتو  mega M 106  مٌجا

 atto a 10-18أتو   kilo k 103 كٌلو

 zepto z 10-21 زبتو  hekto h 102هكتو 

 yocto y 10-24ٌوكتو   daka da 10دٌكا 

 

جزء ( كوحدة قٌاس وهً تساوي Oكما ٌوجد فً قٌاس الزواٌا النظام الستٌنً الذي ٌتخذ الدرجة )

( وتنقسم كل دقٌقة الى `دقٌقّة ) 63جزءاً من محٌط الدابرة فضالً عن أن الدرجة تتقسم الى  363من 

ثانٌة )"(. والعالقة بٌن النظام الستٌنً والنظام الدابري )الذي ٌستخدم الردٌان كوحدة قٌاس للزواٌا(  63

  -:تًكاآل

 

 نظام الوحدات االنكلٌزي 1-2-3

بصورة أقل  ٌوجد النظام اإلنجلٌزي الذي ما زال مستعمالً  العالمً، الوحدات بالموازاة مع نظام

وهً  لبوصة،ا -القدم  - الٌاردة -المٌل تٌة؛ اآلالطول وحدات قٌاس  ٌتضمن فً القٌاسات، إذشمولٌة 

  (.4-1فً الجدول )معرفة 
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 : وحدات قٌاس األطوال فً النظام االنكلٌزي وتحوٌالتها. 4-1الجدول 

 SI الدولً   نظاملل تحوٌل ةقٌمالو  الرمز  الوحدة

 miles 1 mile = 1760 yard 1 mile = 1.609 km  المٌل

 yard  1 yard  = 3 ft 1 yd  = 91.44 cm الٌاردة

 foot 1 ft  = 12 in 1 ft  = 30.48 cm  القدم

 inch  In 1 in = 25.40 mm بوصة ال

 ،فً المجال الصناعًبها الوحدات المعمول  ضمنمن  لقٌاس الطول وحدةك (األنجالبوصة ) عدت

الوحدة تلك  تدرٌجاتالقدمة ذات الورنٌة  ومعظم أجهزة قٌاس األبعاد مثل المسطرة الحدٌدٌة أ فًلذا نجد 

 -وكما ٌؤتً:عشرٌة أو كسرٌة، أجزاء ، ولزٌادة دقة القٌاس؛ تقسم البوصة على إضافة إلى وحدة الملٌمتر

7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, and 1/128. 

 ق القٌاس ائطر  1-3

تم بمقارنة البعد ، إذ ت( (Direct Measurementبالطرٌقة المباشرة تجرى عملٌة القٌاس 

 ،(Indirect Measurement)، أما الطرٌقة ؼٌر المباشرة قٌاسه مباشرة مع جهاز القٌاس طلوبالم

من ثم مقارنته مع جهاز ل الستشعار البعد المراد قٌاسه ووسابل مساعدة مثل الفراجٌتم عن طرٌق تف

 .قٌاس مثل المسطرة أو القدمة ذات الورنٌة

   -بحسب طرق استعمالها، كما ٌؤتً: القٌاس أدواتٌمكن تصنٌؾ و 

o المساطر(.القٌاس المباشر أدوات( 

o الفراجٌل(لقٌاس لناقلة ال دواتاأل( 

o قدمة القٌاس والمٌكرومتر(.  قابلة للتبدٌل وأجهزة أدوات( 

o (.قوالب الو )المحددات الفحص والمعاٌرة وأجهزة أدوات 

 القٌاس المباشر أدوات 1-3-1

مستوى دقة منخفض ٌبلػ ب وتتصؾتتسم بسهولة استخدامها  ة، إذخطٌاإلبعاد القٌاس ل أدوات 

 .القٌاس وأشرطةالمساطر الفوالذٌة  مثل ،نحو نصؾ ملٌمتر

أدوات قٌاس بسٌطة لقٌاس األطوال تقرأ القٌمة المطلوب قٌاسها  :(Rules) المدرجة المساطر ( أ

لضمان  ؛قابل للصدأالؼٌر الصلد تصنع من الفوالذ مباشرة من على التدرٌج الموجود علٌها و
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االلكترونٌة ذات التقنٌة العالٌة فً  األجهزة، ورؼم وجود العمل ظروؾفعالٌتها فً االستخدام ضمن 

فً ورش التشؽٌل ومختبرات التدرٌب وفً  استعماالً  واألكثرالبسٌطة  األداةالقٌاس  تبقى المسطرة 

 وٌكون محفوراً علٌها تدرٌج المساطر الفوالذٌة المرنة بؤطوال مختلفة ، تتوفرمتناول أٌدي الفنٌٌن 

أو بدقة  1/8in)بدقة  لبوصةانظام او ب (0.5mmأو بدقة  1mmبالنظام المتري )بدقة  إما

1/16in مٌكانٌك.فً ورش ال انتشاراً  األكثرهً وكال النظامٌن، ( أو 

المسطرة الحدٌدٌة والمسطرة المرنة  أهمها(، 1-1تتنوع أشكال وأطوال المساطر، الشكل )

 الصؽٌرةسك لقٌاس األبعاد امذات المسطرة ال، و30cmالمصنوعة من الصلب ذات الطول 

قٌاسها لصعوبة المسطرة  ثنًوالتً تحتاج الى  لألبعاد ٌلقللسمك أالالمرنة ذات  طرةالمسو

على جزء ٌنزلق علٌها بوضع ٌساعد على  العمق التً تحتويقٌاس  ةمسطر، وبالمسطرة االعتٌادٌة

 .عدوتدفع المسطرة للداخل ثم ٌقرأ الب المشؽولةٌوضع الجزء المنزلق على إذ قٌاس التحدٌد 

 

 : مساطر القٌاس. 1-1الشكل 

 

(، 2-1، الشكل )تستعمل لقٌاس المسافات الكبٌرةو -:(Measuring Tapes)القٌاس  ةشرطأ ( ب

مثل المساطر المفصلٌة وأشرطة القٌاس النسٌجٌة والمعدنٌة، والتً تتٌح لقٌاس أبعاد طوٌلة وٌمكن 

 طٌها فً حٌز صؽٌر.

 

 : أشرطة القٌاس. 2-1الشكل 
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 (   Dividerوالمقسم لجاالقٌاس الناقلة ) الفردوات أ 1-3-2

تسمح بنقل قٌمة البعد  إذمباشرة الطرٌقة ؼٌر الأدوات مساعدة إلجراء عملٌة القٌاس لألبعاد ب 

تستعمل هذه الوسابل  ، )تجهز بعضها بمسمار ذو نابض للضبط(،لة إلى جهاز القٌاسوشؽممن ال المقاس

وتكون على عدة (، 3-1، الشكل )فً الحاالت التً ٌتعذر فٌها وصول جهاز القٌاس الى البعد المقاس

 -أنواع أهمها :

 فرجال القٌاس الخارجً  (أ 

مقاس قطر خارجً وبعد بٌن سطحٌن فً  ألخذٌستعمل  ،ساقٌة للداخل ًنهاٌت ٌتصؾ بانفراج

لة ما أثناء وشؽمسه على المسطرة، كما ٌستعمل لمراجعة بعد معٌن للة ثم نقل هذا المقاس لقٌاوشؽمال

 أ(. -3-1الشكل )، التشؽٌل او بعده وذلك بعد ضبط فتحة الفرجال على المقاس المطلوب

 فرجال القٌاس الداخلً  (ب 

الداخلٌة للمشؽوالت وهً أنواع  تستعمل فً قٌاس األبعاد ،نهاٌة ساقٌه للخارج ٌتصؾ بانفراج

 ؛الشكل وٌراعى فً تصمٌم فرجال القٌاس الداخلً ان ٌكون طرؾ كل من ساقً الفرجال كرويمختلفة 

 ب(. -3-1، الشكل )فً حالة قٌاس األبعاد الداخلٌة للسطوح ًنقطاللضمان التالمس 

  فرجال التقسٌم ) المقسم ( (ج 

او دوابر او لتوقٌع  أقواسٌستعمل فً تخطٌط ذو أطراؾ مدببة، ساقٌه مستقٌمان ٌتصؾ بكون  

نقل بعد على تكرار كما ٌستعمل فً  من المسطرة المدرجة، مقاساتهالة مؤخوذة وشؽمعلى سطح ال إبعاد

 .ج(-3-1، الشكل )المسطرة والت بدالً عنشؽمسطح ال

 الفرجال ذو العمود  (د 

ٌستعمل عادة فً قٌاس   500mm -220ٌتكون من عمود من الصلب ٌتراوح طوله عادة بٌن  

  د(. -3-1، الشكل )التقسٌموالقٌاس العادي  مدى قٌاس األبعاد التً ٌقٌسها فرجاال لىبعاد التً تزٌد عاأل

 

 : أدوات القٌاس الناقلة. 3-1الشكل 
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 وأجهزة الفحص القابلة للتبدٌل أداوت  1-3-3

فً ورش الخراطة والتسوٌة وباقً الورش المٌكانٌكٌة لما تمتاز  انتشاراً تعتبر هذة األدوات األكثر 

إضافة ب اً أجهزة أكثر تطور حدٌثاً  منها تمن دقة عالٌة فً القٌاس وسهولة فً االستخدام وقد ظهر به

على القٌاس  ، ومٌكرومترالقٌاس ذات الورنٌة ةوأبرز أنواعها قدم، مبٌنات رقمٌة أو ساعات ذات مإشر

 أنواعهما.اختالؾ 

 )الضبعات والمحددات( الفحص والمعاٌرة وأجهزة أدوات 1-3-4

البعد المشؽل او مقدار تتصؾ هذه األدوات بؤنها ذات قٌم ثابتة، تستعمل لتحدٌد مدى التطابق بٌن  

لمشؽولة بطرٌقة فحص دقٌقة القٌمة القٌاسٌة، وبالتالً قبول أو رفض ا مقدارالشكل المطلوب إنتاجه و

من تلك الُعدد الضبعات وقوالب القٌاس والمساطر الشعرٌة فضالً عن المعاٌٌر الحدٌة الثابتة وسرٌعة، 

 والقابلة للتؽٌٌر والضبط، والتً سترد الحقا.

     (Vernier Calipers(  ذات الورنٌة ات القٌاسقدم  1-4

ورش فً المجال المهنً و المستعملة فً القٌاس أكثر األدواتالقدمة ذات الورنٌة من بٌن  دتع

فً قٌاس األبعاد  القٌاس المتعددة التً توفرها ؽر حجمها وتعدد أشكالها وإمكانٌةلص التشؽٌل واإلنتاج،

 الخارجٌة والداخلٌة وفً قٌاس األعماق، فضالً عن الدقة العالٌة التً ٌمتلكها البعض منها.

 أنواع قدمة القٌاس 1-4-1

الورنٌة التً ٌختلؾ استخدام كل منها عن األخرى باختالؾ الجزء توجد عدة أشكال للقدمة ذات 

المطلوب قٌاسه لكنها تشترك بعدة صفات منها؛ مصنوعة من الصلب ؼٌر القابل للصدأ وحجمها مناسب 

وسهل لالستخدام الٌدوي مع إمكانٌة تثبٌتها على القٌاس المطلوب وؼالبا ما تجمع بٌن القٌاسٌن المتري 

 زابهما، وٌمكن تصنٌعها بؤحجام متعددة.واالنكلٌزي وأج

 -:المنزلقة ذات الورنٌةالقٌاس  قدمة ( أ

تستخدم فً قٌاس األقطار (، 4-1)الشاملة( شابعة االستعمال، الشكل ) االعتٌادٌةوهً القدمة 

صامولة  تدوٌرفً  األخرى ٌدالستعمل ت بٌنماولة، شؽمالفك الثابت على الٌوضع الخارجٌة والداخلٌة إذ 

 الضبط للحصول على المقاس الصحٌح .
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 والداخلً.خارجً ال البعدقدمة ذات الورنٌة لقٌاس :  4-1الشكل 

  ( (Digital Caliperالقدمة الرقمٌة  ( ب

نتٌجة القٌاس  ءةأن قرا إالّ ، تستعمل القدمة اإللكترونٌة بنفس الطرٌقة المذكورة للقدمة ذات الورنٌة

 و لكنه حساس استعمالهٌتمٌز هذا النوع بسهولة  (،5-1اإللكترونٌة، الشكل )تكون مباشرة على الشاشة 

 .الكٌماوٌةو المواد أ ،الرطوبة ،وقد تتؤثر دقته بالحرارة

 

 

 الرقمٌة.قدمة : ال 5-1الشكل 

 ((Dial gauge Caliperلقدمة ذات الساعة ا ( ج

كما فً ساعة و (،6-1الشكل )، البٌانٌةباختالؾ الساعة  ذات الورنٌةالقٌاس لقدمة  مشابهة

ن، ٌشٌر الصؽٌر الى قراءة السنتمترات، )التقسٌم الدابري مقسم على عشرة الوقت تتكون من مإشرٌ

(، كما ٌشٌر المإشر الكبٌر الى قراءة الملٌمترات، )التقسٌم الدابري 1cmأجزاء متساوٌة قٌمة كل منها 

كما ٌوجد تقسٌم نقطً لتنصٌؾ الملٌمتر،  ،(1mmمقسم على عشرة أجزاء  متساوٌة قٌمة كل منها 
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جرٌدة مسننة ٌتحرك علٌها ترس صؽٌر ٌعطً كمسطرة القدمة وتعمل  (،0.05mmلتكون دقة القراءة )

 .إلى قراءة القٌاس اً شٌرمحركته لمجموعة تروس أخرى لٌتحرك المإشر حركة دابرٌة 

 

 : قدمة القٌاس ذات ساعة البٌان. 6-1الشكل 

 Depths Caliper))قدمة قٌاس األعماق  ( د

فً قٌاس  العمق وهً تستعمل قٌاس رمٌكرومٌتالعمق وكذلك  تشبه هذه القدمة مسطرة قٌاس

، ٌنزلق علٌها الجزء 200mm-250mmوتتكون من ذراع مدرج بطول ، أعماق الفتحات والثقوب

هً القدمة ذات الورنٌة، القدمة الرقمٌة، والقدمة  ثالثة أنواع( 7-1)الشكل  المتحرك ذي القنطرة، وٌبٌن

 عمود مسطرة حركلة وٌوشؽمتثبت القنطرة على سطح البعملٌة القٌاس  ذات ساعة البٌان، وتجرى

  .بنفس طرٌقة القدمة العادٌةالقٌمة قرأ وتثم ٌربط مسمار التثبٌت  القاعالقٌاس حتى ٌرتكز على 

 

 األعماق.أنواع قدمة قٌاس :  7-1الشكل 
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 (Height Caliper) االرتفاعقدمة قٌاس  ( ه

العالمات علٌها )عملٌة تخطٌط الت وفً إنجاز وشؽمتستعمل هذه القدمة لقٌاس إرتفاع ال

  (.8-1وتقرأ القٌمة على الورنٌة، أو بساعة بٌان، أو بشاشة رقمٌة، الشكل )الشنكرة( 

 

 : قدمة قٌاس االرتفاع. 8-1لشكل ا

  القدمة ذات الورنٌةأجزاء  1-4-2

  

(، من جزأٌن ربٌسٌن أحدهما ثابت ومدرج علٌه مقٌاس 9-1تتكون القدمة ذات الورنٌة، الشكل )

مشابه لمقٌاس المسطرة بتدرٌج ملٌمتري )وأحٌاناً تدرٌج بالبوصة على الجانب  (Main Scaleأساس )

الجزء الثانً فهو منزلق وبه تدرٌج (، أما Fixed Jawاآلخر(، متصل بؤحد فكً القٌاس )الفك الثابت 

(، ٌكون متصالً بفك القٌاس الثانً )الفك Vernier Scaleآخر ٌسمى بالتدرٌج الثانوي أو الورنٌة )

 Stem for Depth(، مثبت علٌه ساق لقٌاس األعماق )Movable Jaw المتحرك

Measurementsٌن فكً القدمة وٌحرك ( ٌتحرك مع الورنٌة، إذ تتم عملٌة القٌاس بوضع المشؽولة ب

الجزء المتحرك نحوها ثم تثبت على القٌاس المطلوب بواسطة مسمار للتثبٌت )أو عتلة نابضٌة( وٌحدد 

 البعد المطلوب قٌاسه عن طرٌق قراءة المسطرة والتدرٌج الثانوي على الورنٌة.
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 : أجزاء قدمة القٌاس ذات الورنٌة. 9-1الشكل 

تتمكن قدمة القٌاس من إجراء عملٌات القٌاس بواسطة الفكوك لألبعاد الداخلٌة والخارجٌة فضالً 

 (.13-1الورنٌة، الشكل )وطرة المدرجة إذ تتم القراءة )نفسها( على المسعن قٌاس األعماق 

 

 : عملٌات قٌاس األبعاد بقدمة القٌاس. 10-1الشكل 

 

 عمل القدمة ذات الورنٌة نظرٌة  1-4-3

 ,0.1mm) بدرجات دقة مختلفةذات الورنٌة القدمة توفر  (11-1الشكل )ٌبٌن  

0.05mm, 0.02mm ،) جسم على  تكتبٌتم تحدٌد دقة الورنٌة من لوحة تفاصٌل الجهاز وعادة

 .القدمة
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 : درجات الدقة فً القدمة ذات الورنٌة. 11-1الشكل 

 أجزاء( 9)ٌقابل طول التدرٌج )الثانوي( على ورنٌة القدمة المنزلقة  ( :0.1mmالقدمة ذات الدقة ) (أ 

أجزاء لتكون المسافة بٌن ( 10) قسم هذا الطول على )الربٌس(، إذ المسطرة الثابتةتدرٌج من 

 على المسطرة المنزلقة بمقدار كل جزء ، وبذلك ٌقل(12-1الشكل ) ،(0.9mmاألجزاء تعادل )

(0.1mm عن )المسطرة الثابتة أجزاء. 

 

 (.0.1mm: القدمة ذات الدقة ) 12-1الشكل 

نالحظ أن المسطرة الثابتة،  فًمع تدرٌج الصفر  فً الورنٌةعندما ٌنطبق تدرٌج الصفر على   

والتدرٌج تدرٌج الجزء األول فً المسطرة، عن  (0.1mm)بمقدار  ()متؤخر التدرٌج األول مزاح

والثالث بمقدار  ( عن مثٌله فً المسطرة،0.2mm)مزاحا بمقدار سٌكون بالتالً الثانً 

(0.3mm وهكذا ٌكون التدرٌج التاسع ) ًبمقدار مزاحا (0.9mm،) التدرٌج العاشر من  أما

، وعلى ذلك تكون على التدرٌج التاسع من المسطرة الثابتة حتماً  المنزلقة فٌنطبقتدرٌجات الورنٌة 

 (.1/10دقة الورنٌة )
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ٌقابل طول التدرٌج )الثانوي( على ورنٌة القدمة المنزلقة ( : 0.05mm)دقة الت القدمة ذا

ءاً لتكون جز( 23) قسم هذا الطول على )الربٌس(، إذ المسطرة الثابتةتدرٌج من  ءاً جز( 19)

على المسطرة  كل جزء ، وبذلك ٌقل(13-1الشكل ) ،(0.95mmالمسافة بٌن األجزاء تعادل )

 .المسطرة الثابتةأجزاء ( عن 0.05mm) المنزلقة بمقدار

 

 ( .0.05mm: القدمة ذات الدقة ) 13-1الشكل 

نالحظ أن المسطرة الثابتة،  فًمع تدرٌج الصفر  فً الورنٌةعندما ٌنطبق تدرٌج الصفر على 

والتدرٌج تدرٌج الجزء األول فً المسطرة، عن  (0.05mm)بمقدار  ()متؤخر التدرٌج األول مزاح

والثالث  ( عن مثٌله فً المسطرة،x 2 = 0.1mm 0.05)مزاحا بمقدار سٌكون بالتالً الثانً 

التدرٌج  أما (،0.95mm) بمقدار مزاحاً ( وهكذا ٌكون التدرٌج التاسع عشر 0.15mm)بمقدار 

من المسطرة  عشر على التدرٌج التاسع حتماً  المنزلقة فٌنطبقتدرٌجات الورنٌة من  نوالعشر

 (.1/20ك تكون دقة الورنٌة )، وعلى ذلالثابتة

ٌقابل طول التدرٌج )الثانوي( على ورنٌة القدمة المنزلقة ( : 0.02mm)القدمة ذات دقة 

ءاً لتكون جز( 53) قسم هذا الطول على )الربٌس(، إذ المسطرة الثابتةتدرٌج من  جزاءاً ( 49)

على المسطرة  جزءكل  ، وبذلك ٌقل(14-1الشكل ) ،(0.98mmالمسافة بٌن األجزاء تعادل )

، وٌبٌن الشكل أن الورنٌة مجهزة المسطرة الثابتةأجزاء ( عن 0.02mm) المنزلقة بمقدار

جزءاً وتدرٌجات  25(، ألن القدمة مقسمة على in 1/1000بتدرٌجات البوصة ذات دقة القٌاس )

 جزءاً لكل بوصة. 43المسطرة مقسمة على 
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 (.(0.02mmقدمة القٌاس ذات الدقة  14-1الشكل 

المسطرة الثابتة،  فًمع تدرٌج الصفر  فً الورنٌةعندما ٌنطبق تدرٌج الصفر على  

تدرٌج الجزء األول فً عن  (0.02mm)بمقدار  ()متؤخر التدرٌج األول مزاحنالحظ أن 

( عن مثٌله فً x 2 = 0.04mm 0.02)مزاحا بمقدار سٌكون بالتالً والتدرٌج الثانً المسطرة، 

 بمقدار مزاحاً ( وهكذا ٌكون التدرٌج التاسع واألربعون 0.06mm)والثالث بمقدار  المسطرة،

(0.98mm،) على التدرٌج  حتماً  المنزلقة فٌنطبقتدرٌجات الورنٌة من  نالخمسوالتدرٌج  أما

 (.1/50، وعلى ذلك تكون دقة الورنٌة )من المسطرة الثابتةن واألربعٌ التاسع

 1-1مثال  

(، كم تكون قراءة البعد النهابً 0.02mm( قدمة قٌاس ذات دقة قٌاس )15-1ٌبٌن الشكل )     

 للقدمة؟

 

 (.0.02mm: قراءة ورنٌة ذات دقة قٌاس ) 15-1الشكل 

 تتم عملٌة قراءة قٌاس القدمة ذات الورنٌة على مرحلتٌن أساسٌتٌن :

والمسجل على ننظر إلى ورنٌة القٌاس وبالتحدٌد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على ٌساره  .1

، )األرقام المبٌنة على ( بالملٌمترات الصحٌحةAنسجل قٌمه القراءة ) ،مسطره القٌاس الربٌس

 المسطرة هً سنتمترات والتدرٌجات البٌنٌة هً ملٌمترات(.

A= 34mm 



العلوم الصناعٌة                                   المٌكانٌك                حلة األولى                    الفرع الصناعً/المر  
أدوات القٌاس والمعاٌرة                                                                                              الفصل األول  

  
20 

 
  

صفر المسطرة ونحدد أول تطابق تام بٌن تدرجً المسطرة والورنٌة ثم نقرأ  بداٌة ننظر من  .2

عدد تدرج الورنٌة المسجلة مع التطابق، ٌضرب هذا العدد فً دقة الورنٌة وٌكون ذلك قٌمة 

 ( بؤجزاء الملٌمتر.Bقراءه الورنٌة )

B= 30 x 0.02 = 0.6 mm 

لنحصل على قٌمة القراءة الكلٌة   ،(B( وقٌمة )Aحاصل جمع قٌمة ) ،كون نتٌجة قٌمة القٌاست

 ذات الورنٌة. القٌاس لقدمة

A + B = 34 + 0.6 = 34.6 mm 

  ة القٌاسقدم استعمالواعد ق 1-4-4

عند إجراء أي عملٌة قٌاس من دقة قٌاس القدمة  ضمانل على قراءات صحٌحة ووحصلل   

 -:  تٌةاآل الشروطوقواعد المراعاة الواجب 

 قبل االستعمال. من الزٌوت واألتربة قٌاسها طلوبلة الموشؽموال والفكوكتنظٌؾ عدة القٌاس  .1

   علٌها. نقطة الصفر موقعتحدٌد وأداة القٌاس المناسبة  اختٌار .2

 قراءة.أخذ العند فً أداة أو جهاز القٌاس على التدرٌج  عمودٌاً ٌكون النظر  .3

  وعدم استخدام الضؽط والقوة أثناء عملٌة القٌاس. أداة القٌاس برفق  استعمال .4

دون استعمال قوة ، ومن طلوب قٌاسهالمالجزء سطح  باتجاهالفك السفلً )المنزلق(  الضؽط على .5

  .اكبر مما ٌلزم

أثناء القٌاس مع الحفاظ على توازي الفكوك  مابلة ومرتكزة على حافتٌهاال ٌجوز أن تكون القدمة  .6

 (.17-2لشكل )مع أسطح المشؽولة، ا

 

 فً القٌاس. القدمة ذات الورنٌة الستعمالالطرٌقة الصحٌحة  : 16-1الشكل 
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 فضالً عنالفكوك  أسطحاستهالك اكٌنة متوقفة )حتماً(؛ لمنع تقاس المشؽوالت عندما تكون الم .7

 من الحوادث . فرادحماٌة األ

من  حجماً المشؽوالت الساخنة اكبر  إذ أن وهً باردة )درجة حرارة الؽرفة(؛تقاس المشؽوالت  .8

 االعتٌادٌة. أبعادها

لمنع التلؾ الذي وفوق قاعدة لٌنة،  أؼلفةتنظؾ القدمات بعد استعمالها وتزٌٌتها ووضعها فً  .9

 األخرى، أو تضررها نتٌجة سقوطها على األرض.ٌلحق بها من احتكاكها بالعدد 

 (Micrometer) رالمٌكرومٌت  1-5

المشؽوالت باختالؾ الدقة المطلوبة التً تحددها أهمٌة الجزء المنتج، وتبعا تختلؾ طرق تصنٌع 

لذلك صممت أدوات القٌاس لتكون حساسة لدقة محددة، وكما مر سابقا فإن أقصى دقة لقدمة القٌاس ذات 

اء مٌكانٌكٌة ( وللحاجة إلنتاج قطع وأجزm 6-10 أو  mm 3-10 الفرنٌة ال تصل لحد الماٌكرون )

استخدام أدوات وأجهزة قٌاس  ، صار ضرورٌاً ها دقة عالٌة أثناء التشؽٌل واإلنتاججمٌعها وأداإٌتطلب ت

فً ورش التشؽٌل أكثر دقة، إذ ٌعد المٌكرومٌتر من معدات القٌاس البسٌطة االستعمال والتً تستخدم 

ر العدٌد (، وتتوف0.001mmالتً تصل الى ) على نطاق واسع لصؽر حجمه ودقته العالٌة والمختبرات

سوؾ ٌؤتً واس األعماق واللوالب )القالووظ(، من األنواع المناسبة للقٌاسات الخارجٌة والداخلٌة وفً قٌ

 تفصٌلها الحقاً.

على حركة اللولب )القالووظ( والصامولة والعالقة التً تحكم حركتهما  رتعتمد فكرة المٌكرومٌت

اللولب المرتبط مع صامولة  الطولٌة التً ٌقطعها نها المسافة( والتً تعرؾ بؤPitchوالتً هً الخطوة )

فعند دورانه دورة كاملة ٌتحرك اللولب الى  1mmعند تدوٌره دورة كاملة، فإذا كانت خطوة سن اللولب 

  ، أي تحوٌل الحركة الدابرٌة الى حركة مستقٌمة،  وٌبن الشكل 1mmاألمام )أو للخلؾ( مسافة قدرها 

 .رمٌكرومٌت( التركٌب الداخلً لل1-17) 

 

 :التركٌب الداخلً للمٌكرومٌتر. 17-1الشكل 
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     رالمٌكرومٌتأنواع واستعماالت  1-5-1 

ممٌزات تناسب المنتج  ، وذولوظٌفة مصمممختلفة، كل منها  أحجامالمٌكرومترات بؤشكال و تنتج

مشوار عمود وٌكون طول طلوب، حسب نطاق القٌاس المب المطلوب قٌاسه وعملٌة القٌاس المطلوبة

عمود القٌاس هو هذه الصورة وعدم زٌادة طول مشوار ، والؽرض من تصنٌعه ب25mm القٌاس

 -كمثل : 25mmبمقدار  ر، وٌزداد نطاق قٌاس المٌكرومٌترالمحافظة على دقة وحساسٌة المٌكرومٌت

والذي ٌحتاج الى ثالثة  ،1000mmوهكذا الى أن ٌصل الى  ،(50-75 ,25-50 ,0-25)

من أهم أنواع ، وin 40القٌاس، أما فً النظام االنكلٌزي فٌمكن قٌاس األبعاد حتى  إلتمام عملٌةأشخاص 

 -: ًؤتما ٌ رالمٌكرومٌت

 (Outside Micrometer) الخارجً القٌاس  رمٌكرومٌت (1

 األقطار الخارجٌة و السطوحت، كالمشؽوالوتستعمل هذه األجهزة لقٌاس األبعاد الخارجٌة للقطع 

 (.18-1المتقابلة، الشكل )

 

 : بعض أنواع مٌكرومٌتر القٌاس الخارجً. 18-1الشكل 

وتوجد أشكال متعددة لسطحً الفك الثابت )سندان االرتكاز( والفك المتحرك )عمود القٌاس(، 

لتناسب قٌاس سمك األلواح المعدنٌة والفراؼات الرفٌعة )رإوس مدببة( واللوالب )القالووظ( فضالً عن 

 (. 19-1المشؽوالت ؼٌر المنتظمة، الشكل )
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 : مٌكرومٌترات قٌاس خارجً ذات أشكال مختلفة لمنطقة القٌاس. 19-1الشكل 

  القٌاس الخارجًتر ٌمٌكرومتركٌب  1-5-2

 ( األجزاء الربٌسة التً ٌتكون منها المٌكرومٌتر.23-1ٌبٌن الشكل ) 

 (U)ٌكون على شكل حرؾ الهٌكل الذي ٌحمل جمٌع األجزاء،  -:((Frame إطار )هٌكل( -1

لمنع تؤثٌر  عازلةبطبقة منطقة الحمل ؽطى أو سبابك ؼٌر قابلة للصدأ، تٌصنع من الصلب 

 تسرب حرارة الٌد.

علٌه الجسم )ٌستند( وهو الجزء الثابت بالهٌكل ٌرتكز  -:(Anvil))السندان(  قاعدة االرتكاز -2

 قٌاسه وٌقابل الجزء المتحرك. طلوبالم

ٌتحرك الى  تٌنصالدة ونعومة عالٌ وساق أسطوانً ذ -: ((Spindle)المحور(  الضبطعمود  -3

وٌقوم بحصر الجسم المراد قٌاسه مع قاعدة  (0.5mm) الداخل والخارج بواسطة لولب خطوة

 االرتكاز.

الجزء الثابت بالهٌكل  -: ( (Sleeve with Main Scale مسطرة قٌاس )تدرٌج رئٌس( -4

( ملم  25 – 3للقٌاس وٌبدأ من ) األساسٌوجد على سطحها الخارجً خط طول ٌسمى الخط 

 .  األسفلمن  الملٌمتروأنصاؾ   األعلىمن  الملٌمتراتوتكون قراءة 

الجزء   -:  (Thimble with Rotating Vernier Scale)التدرٌج الدائري اسطوانة -5

 علىمقسم   ،)بدون وحدات( على محٌطه أرقام مدرجةالذي ٌتحكم فً حركة عمود الضبط فٌه 

 . اً جزء 53

ضؽط د مقدار قوة ٌحدتلتقوم بتحرٌك عمود الضبط  -: (Ratchet )سقاطة )عجلة تحسس(  -6

ٌدل على  تزوٌلوعند التالقً مع قاعدة االرتكاز تنزلق وٌسمع لها صوت ، لةوشؽمالفكٌن على ال

 وإمكانٌة أخذ القراءة. توقؾ حركة عمود الضبط 

 ٌثبت عمود الضبط لتحدٌد قراءة القٌاس.  -: (  (Lockتثبٌت(  عتلةقفل ) -7
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 الرئٌسة. رالمٌكرومٌت أجزاء : 20-1الشكل 

 (Micrometer) Insideتر القٌاس الداخلً ٌمٌكروم (2

ال  هذا النوع ؾ،التجاوٌوالثقوب  ،الداخلٌةترات لقٌاس األقطار ٌٌستعمل هذا النوع من المٌكروم

، أو فكوك مزود بؤعمدة تطوٌل ٌمكن استخدامها لزٌادة مجال القٌاسو ٌحتوي على هٌكل أو عمود ارتكاز

تتم قراءة القٌاس على (، و21-1)ثابت ومتحرك(، أو ثالثة فكوك لقٌاس األقطار الداخلٌة، الشكل )

ضاؾ إلى النتٌجة قٌمة الطول توالخارجً القٌاس تر ٌالداخلً بنفس الطرٌقة لمٌكروم رالمٌكرومٌت

 تر )طول العمود المضاؾ(.ٌالصفري للمٌكروم

 

 : مٌكرومٌتر القٌاس الداخلً. 21-1الشكل 
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 (Depth Micrometer)  قٌاس األعماق رمٌكرومٌت (3

ٌتكون هذا النوع من جزء ثابت و جزء  ،ٌستعمل هذا النوع لقٌاس أعماق الثقوب والمجاري

سطح الجهاز على  إلسناد اً ٌكون شكل الجزء الثابت مصمم ،الخارجًالقٌاس  رمٌكرومٌتمتحرك كما فً 

(، ولزٌادة مدى القٌاس ٌزود بؤعمدة قٌاسٌة من الصلب ٌتم 22-1، الشكل )لة المراد قٌاسهاوشؽمال

مع مالحظة أن التدرٌج الموجود على عمود القٌاس توصٌلها بالجزء المتحرك ذات أبعاد قٌاسٌة، 

القٌاس الخارجً، إذ ٌبدأ الصفر الموجود  ر)مسطرة القٌاس( ٌكون وضعه معاكساً لوضعه فً مٌكرومٌت

فً األعلى وٌنتهً بالقٌمة العظمى فً األسفل؛ نتٌجة طبٌعة قٌاس األعماق فكلما زاد العمق تطلب ذلك 

 على تدرٌجات عجلة القٌاس الدابري.  اً ٌنطبق أٌضد العمود المتحرك، وذلك امتدا

 

 : مٌكرومٌتر قٌاس األعماق. 22-1الشكل 

 رالمٌكرومٌتجهاز ب العناٌة

على  للحفاظوفضالً عن ارتفاع ثمنه،  من أدوات القٌاس ذات الحساسٌة العالٌة رالمٌكرومٌتجهاز  دٌع

 -اإلرشادات اآلتٌة:وإتباع مع الجهاز  التعامل بعناٌةٌجب هذه الدقة 

فً وضع المٌكرومٌتر بمعزل عن باقً العدد عند التشؽٌل على الماكٌنات،فضالً عن وضعه  (1

 .نظٌؾ بعد االستعمالومكان آمن  

عدم ، وعلى الراٌش الناتج عن عملٌات تشؽٌل المواد أو ؼبار التجلٌخ رالمٌكرومٌتعدم وضع  (2

 ضه للزٌوت و سوابل التبرٌد.ٌتعر

 هضٌعدم تعرمن المناطق المؽلفة بالعازل لتجنب تؤثره بحرارة الٌد مع  رالمٌكرومٌتمسك  (3

 .للسقوط
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تجنب الضؽط المبالػ فٌه لعمود القٌاس مما ل السقاطة )عجلة التزوٌل(عند القٌاس ٌجب استعمال  (4

 قد ٌإثر سلبا على دقة الجهاز.

التآكل )بفعل رطوبة الجو(  ترك مسافة صؽٌرة بٌن فكً المٌكرومٌتر أثناء التخزٌن لتجنب (5

 بمضً الوقت.

 الخارجً رالمٌكرومٌتقراءة قٌاس 

ٌدفع و المٌكرومٌترسندان على المطلوب قٌاسها  المشؽولة ُسندتتر ٌجراء القٌاس بالمٌكرومإل

عمود الضبط  وٌتم حصر قطعة العمل بٌن السندان وعمود الضبط  وذلك بتدوٌر االسطوانة المتحركة 

 لةوشؽمتضؽط على اللسقاطة التدوٌر  ، ثم تدوٌرلةوشؽمالمع تالمس الحتى ٌقترب عمود الضبط من 

عٌدا عن ب المٌكرومٌترسحب وٌ، حلقة الربطبعدها قفل أو ؽلق ، ٌوٌسمع صوتها ) صوت الراجز(

  .تإخذ نتٌجة القٌاسلمشؽولة، ثم ا

  2-1مثال  

بعد االنتهاء من عملٌة قٌاس مشؽولة بواسطة مٌكرومٌتر قٌاس األبعاد الخارجٌة، مطلوب حساب 

 .0.5mm(، علما أن خطوة لولب المٌكرومٌتر 23-1قٌمة القراءة المبٌنة فً الشكل )

 

 الخارجٌة.: قراءة قٌاس مٌكرومٌتر األبعاد  23-1الشكل 

بما إن خطوة اللولب )القالووظ( تمثل المسافة الخطٌة التً ٌنتقل بها عمود القٌاس عند تدوٌر   

جزءاً فؤن كل جزء ٌمثل قٌمة تعادل  53االسطوانة المدرجة دورة كاملة، ولكون االسطوانة مقسمة على 

0.01mm( ،وللحصول عل0.01 = 0.5 ÷ 50، والتً تمثل دقة المٌكرومٌتر ،) ى القٌمة النهابٌة نتبع

 -اآلتً:

الصحٌحة  الملٌمتراتعدد  الذي ٌمثل (العلوي التقسٌم الربٌسعلى مسطرة القٌاس )نقرأ  .1

(7mm.) 

( الذي ٌمثل أنصاؾ الملٌمترات )فً حالة السفلً التقسٌم الربٌسعلى مسطرة القٌاس )نقرأ  .2

 (.0.5mm)ومنه نحصل على  ظهوره(
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قٌمة الجزء فً االسطوانة ذات التدرٌج الدابري )المخروط( والمتطابق مع الخط الموازي نقرأ  .3

والذي ٌعادل كل جزء منه ( جزءاً  53لمحور المٌكرومٌتر على مسطرة القٌاس، )المتكون من 

0.01mm  ( 0.38لنحصل علىmm.) 

 (.7.88mm = 0.38 + 0.5 +7المطلوب، ) قٌاسالالناتج هو  ثالث فٌكونالجمع القراءات ت .4

  3-1مثال 

 (.24-1احسب مقدار القراءة للمٌكرومٌتر المبٌنة بالشكل )

 

 قراءة قٌاس مٌكرومٌتر األبعاد الخارجٌة.:  24-1الشكل 

 (12mmقراءة المسطرة بالتدرٌج العلوي )

 (mm 0.5قراءة المسطرة بالتدرٌج السفلً فً حالة ظهوره )أنصاؾ الملٌمتر( )

 x 0.01 = 0.16 16 قراءة التدرٌج الدابري ستة عشر جزءاً                                    

 12.66mm = 0.16 + 0.5 + 12 تجمع القراءات                                            

 

 

 (Angles Measuring Equipments) قٌاس الزواٌاأدوات  1-6

اإلجراءات الضرورٌة فً مجال التشؽٌل لوجود السطوح المتعامدة والمابلة ٌعد قٌاس الزواٌا من  

بزاوٌة فً المشؽوالت وعدد القطع على حد سواء، ما ٌستوجب التؤكد من القٌم القٌاسٌة والمطلوبة بدقة 

 – الحادة) المختلفة الزواٌا وقٌاس تخطٌط تناسب نوع المشؽولة أو عدة القطع، وتتطلب عملٌات التشؽٌل

ٌتم التحقق من قٌم الزواٌا  ثابتة، قٌم ذات قٌاس أدوات وهً ثابتة، زواٌا باستخدام( المنفرجة – لقابمةا

 للضبط قابلة قٌاس أدوات وهً متحركة زواٌا باستخدام أو لة،وبانطباقها تماما على األسطح المشؽ

درجات دقة مختلفة تعطً ، ذات فحصها أو تخطٌطها المطلوب الزواٌا قٌم لتحدٌد مدرجة بمعاٌٌر مزودة

(، فضالً عن أجهزة 2-2-2قٌاسات الزواٌا بالدرجات وأجزابها  بحسب النظام الستٌنً )راجع الفقرة 

 -قٌاس تعتمد على العالقات المثلثٌة فً حساب الزواٌا،  من تلك األدوات ما ٌؤتً:
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 (Flat Angles)  الزواٌا الثابتة 1-6-1

تقسى وتجلخ. ( ٌصدأ ال) الصالدة متوسط ألواح مستطٌلة من الصلب بشكل الثابتة الزواٌا تصنع

 على لٌساعد مشطوؾ أو رقٌق ذو سمكو مستطٌل مقطعهٌكون  بالوجه ٌسمى والذي العلوي الجزءإن 

جانبً اللوحٌن،  الثابتة بٌن الزواٌا استواء المشؽوالت، وتنحصر الختبار استخدامها أثناء الرإٌة وضوح

 -: ٌؤتً كما وأنواع الزاوٌة(، 25-1الشكل )

 90 قابمة زاوٌةo ًانتشاراً  األكثر وه. 

 120 منفرجة زاوٌةo المسدسة المشؽوالت مراجعة أثناء الستخدامها. 

 135 منفرجة زاوٌةo المثمنة المشؽوالت مراجعة أثناء الستخدامها. 

 

 : الزواٌا الثابتة. 25-1الشكل 

 الزاوٌة توجد كما ( وهً أقل انتشاراً، 30o, 45o, 60o) الزاوٌة الحادة الثابتة الزواٌا وتوجد

 رتكازهاال جناحٌن شكل على قاعدة بإضافة ذكرها السابق القابمة الزاوٌة تماثلوالتً  القاعدة ذات القابمة

( شنكرةتخطٌط )ل أو العمودٌة الخطوط رسمل استخدامهاعند  رأسً، بشكل االستواء زهرة على

 .تعامدها ومراجعة الختبار أو المشؽوالت

 ((Moving Angles  الزواٌا المتحركة 1-6-2

 المتحركة والمسطرة المنقلة التً تحمل الثابتة المسطرة أكثر، أو جزأٌن تلك المقاٌٌس من تتكون

وتعد  القٌاس، إتمام عملٌة بمسمار لولبً عند المتحركة المسطرة تثبت انزالق، مجاري التً تنزلق على

 أو تخطٌطها أثناء الزواٌا قٌمة لتحدٌد المتحركة، الزواٌا أشكال بجمٌع األساس الجزء هً المنقلة

 ( طرٌقة قٌاس الزواٌا المنفرجة والحادة.26 -1مراجعتها، وٌبٌن الشكل )

 

 : استعمال أدوات قٌاس الزواٌا.  26-1الشكل 



العلوم الصناعٌة                                   المٌكانٌك                حلة األولى                    الفرع الصناعً/المر  
أدوات القٌاس والمعاٌرة                                                                                              الفصل األول  

  
29 

 
  

 -:ٌؤتً كما هً المتحركة الزواٌا وأنواع أشكال، بعدة المتحركة الزواٌا صممت

 (Simple Moving Angle)الزاوٌة المتحركة البسٌطة  .1

 القطع من الزواٌا نقل على القابمة، إذ تعتمد الزاوٌة زاوٌة، بخالؾ أي ورسم لضبط بسٌط جهاز

 ثالثة أجزاء: من البسٌطة المتحركة الزاوٌة تخطٌطها، تتكون أو األجزاء المطلوب اختبارها إلى األصلٌة

 المسطرة مع تثبت المتحركة التً طولً، والمسطرة مجرى فٌها الزاوٌة قاعدة الثابتة وتمثل المسطرة

 لولب ضبط. بواسطة الثابتة

 ((Simple Protractorالمنقلة البسٌطة  .2

 التً الثابتة المسطرةتتكون من  180o على مقسمة وهً دابرة، نصؾ شكل علىأداة قٌاس 

 قوسلولب ضبط، و بواسطة الثابتة المسطرة على تثبتو المتحركة المسطرة، والمنقلة بقاعدة توجد

، الشكل    بالدرجات الزواٌا قٌمة دالذي ٌحد المإشر المتحركة المسطرة بنهاٌة ٌوجدالمدرج و المنقلة

 توضع، إذ دقٌقةال ؼٌرالمشؽوالت  زواٌا ومراجعة والختبار للتخطٌط البسٌطة المنقلة تستخدم(، 1-27)

 المتحركة المسطرة كٌوبتحر تخطٌطها، أو قٌاسها مراجعة المطلوب التشؽٌل قطعة على الثابتة المسطرة

 . واحدة درجة إلى المنقلة قراءة دقة تصل.  بالدرجات الزواٌا قٌمة تحدٌد ٌتم  ةالمشؽول مع لتتطابق

 

 : المنقلة البسٌطة. 27-1الشكل 

 (Simple Vernier Protractor )المنقلة البسٌطة ذات الورنٌة  .3

 قٌاسها دقة لتصل ورنٌة إضافة باختالؾ البسٌطة كما المنقلة الورنٌة ذات البسٌطة المنقلة تتكون

ٌوجد التدرٌج الربٌس بالدرجات على  إذن دقٌقة(، ٌدقٌقة(، )الدرجة تساوي ست 23ة ) ثلث درج إلى

 10oبل مسافة ، أما التدرٌج الثانوي على الورنٌة، فٌقا10oتكتب األرقام كل  2oالمنقلة وكل قسم ٌساوي 

 -أقسام متساوٌة وٌكون حساب دقة الورنٌة كاآلتً: 6من التقسٌم األساس وقسمت على 

 

من التقسٌم الثانوي أي أن  اً واحد اً وٌكافا قسم 2oولكون القسم الواحد من التدرٌج األساس ٌعادل 

 -الدقة ستكون الفرق بٌن التدرٌج األساس والثانوي:
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( مثاالً على قراءة المنقلة إذ ٌشٌر صفر الورنٌة الى قراءة الدرجات على 28-1وٌبٌن الشكل )

ٌضاؾ الٌها جزء من الدرجة  62o، لذلك تكون الدرجات الصحٌحة 63o وأقل  62oالمنقلة  أكبر من 

        1o، والمابة دقٌقة تعادل               أقسام(،  5الذي ٌشٌر الٌه التدرٌج المساعد بالورنٌة )

 .      63oلتصبح القراءة الكلٌة 

 

 : قراءة المنقلة ذات الورنٌة البسٌطة. 28-1الشكل 

 (Vernier Protractor)المنقلة ذات الورنٌة الشاملة   .4

هً أحد األشكال المتطورة للمنقلة البسٌطة وتتكون من الساق المتحركة وساقٌن ثابتتٌن وتدرٌج 

قسماً وصامولة تثبٌت،  12جانبً خط الصفر ٌضم كل تدرٌج دابري كامل مع تدرٌج الورنٌة على 

جزءاً من الدرجة(، أما الساق  واحداً من اثنً عشر)جزءاً     (، وتبلػ دقة المنقلة 29-1الشكل )

(، وتحسب الدرجات من 30o, 45oالمتحركة فهً قابلة للحركة طولٌاً ذات طرفٌن بزواٌا قٌاسٌة )

حسبما ٌتم الضبط، باتجاه صفر الورنٌة ثم االتجاه نحو األسفل على الورنٌة بنفس  90oالصفر أو من 

االتجاه لحٌن إٌجاد التقابل بٌن التدرٌجٌن لتإخذ منه قراءة الدقابق، وتزود قسم من المنقالت بعدسة مكبرة 

 .لتسهٌل القراءة الدقٌقة والتً تعوض أحٌانا عن الورنٌة

 

 الورنٌة.: المنقلة ذات  29-1الشكل 
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ابرٌة من التقسٌم األساسً من كال الجهتٌن الٌمنى والٌسرى بالمنقلة الد 23oأخذت مسافة قدرها 

اً، بحٌث ٌنطبق صفر التدرٌج اً( على الورنٌة من كال الجهتٌن أٌضٌقسماً )متساو 12وقسمت على 

 -القسم الواحد بالورنٌة :الربٌس بالمنقلة الدابرٌة مع صفر التدرٌج الثانوي للورنٌة بذلك ٌكون مقدار 

 

من التقسٌم المساعد  اً واحد اً وٌكافا قسم 2oوكل قسمٌن من التقسٌم الربٌس بالمنقلة ٌساوي 

بالورنٌة المنزلقة، وهذا ٌعنً أن الفرق بٌن قٌمة قسمٌن من التقسٌم الربٌس وقسم واحد من التقسٌم 

 -المساعد بالورنٌة:

 

 دقابق، لتسهٌل القراءة. 5وابتداءاً من الصفر بخطوة مقدارها وٌرقم كل خط ثالث فً التدرٌجات 

 .     25o( دقة الورنٌة ومثاالً على قراءة قٌمة لزاوٌة مقدارها 33-1وٌوضح الشكل )

 
 .دقائق 5: ورنٌة منقلة بدقة  30-1 الشكل

 (Universal Bevel Protractor)المنقلة الجامعة  .5

 الزواٌا ورسم ومراجعة قٌاسك مختلفة أؼراض لمجموعة تستخدم لكونها بالجامعة تسمى       

 زاوٌة باستخدام المراكز لتحدٌد األسطوانٌة المشؽوالت( شنكرة) تخطٌط ،والدقابق بالدرجات المختلفة

 وقٌاس لتخطٌط قابمة كزاوٌة استخدامها، وٌمكن الماء مٌزان باستخدام االستواء مراجعة، المراكز تحدٌد

 .رأسٌة مدرجة كمسطرة استخدامها، والعمودٌة المشؽوالت ومراجعة

فً  الستخدامها المسطرة من الزاوٌة تتكون ( أجزاء المنقلة الجامعة إذ31-1ٌوضح الشكل )

 لتقوم رأسً بشكل القاعدة مع وٌمكن استخدامها الزاوٌة، أجزاء جمٌع علٌها وتركب العادٌة القٌاسات

ورسم  ومراجعة ضبط فً الجامعة إذ تستخدم بالزاوٌة األساسً المنقلة الجزءوتعد  القابمة، الزاوٌة بعمل
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 األسطوانٌة، وتحمل قاعدة المشؽوالت مراكز لتحدٌد فتستخدم المراكز المختلفة، أما زاوٌة الزواٌا

 .استواء المشؽوالت واختبار مراجعة فً وتستخدم ماء مٌزان الزاوٌة

 

 : المنقلة الجامعة. 31-1الشكل 

 وأجهزة الفحص والمعاٌرة  أدوات 1-7

 

الختبار القٌاسات وكذلك األشكال عن ثابتة القٌم الذات تستخدم أنواع عدٌدة من أدوات الفحص 

التطابق  لتؤكد منوإنما تستخدم ل عددٌة اً قٌمتعطً  ال ً، وهطرٌق مقارنتها مع أبعاد دقٌقة لتلك األدوات

المطلوب وبالتالً قبول أو رفض المنتج بطرٌقة فحص دقٌقة المشؽولة شكل أو  المشؽلمع البعد 

ضبعات من صلب العدة ألسبابكً المصلّد والمجلخ بنعومة فابقة. وتشمل  توسرٌعة، إذ تصنع تلك األدوا

الحدٌة ر ٌالمعاٌ، األسطح استواءالمساطر الشعرٌة لفحص ، قوالب القٌاس، ضبعات األسنان، األقواس

ات، فضالً عن والسلبٌمكن بواسطتها فحص األقطار الداخلٌة والخارجٌة  التًط الثابتة والقابلة للضب

 .Gauges )) محددات القٌاس

 (Dial Gauges)ساعة القٌاس  1-7-1

محددات قٌاس ذات قرص مدرج أو مبٌن تستعمل لتحدٌد قٌم انحرافات مقاسات وأبعاد القطع 

 نتهًالم عمود القٌاس، وتتكون من والتصامٌمعن األبعاد المنصوص علٌها فً المواصفات  المصنعة

حلقة مع قابل للدوران  ت، ساعة بٌان تحتوي على قرص مدرج ثابت وآخرتثبٌللعمود استشعار، ؤصبع ب

، وتتراوح 0.01mmوآخر بدقة  1mmبدقة مإشر ، وقابلة للدوران مرتبطة بالتدرٌج القابل للدوران

 (.10mm, 10-18mm, 50-150mm-6أحجام ومجاالت قراءة الساعة بحدود )
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وعن طرٌق تحرٌك إصبع االستشعار على السطح المراد  ت ساعة القٌاس على سطح مستو  بتث

ٌم االنحرافات على السطح حدٌد قتل فحصه تنتقل انحرافات األبعاد إلى المإشر على الساعة المدرجة

 (.32-1، الشكل )المقاس

 

 وطرٌقة التثبٌت.: أجزاء ساعة القٌاس  32-1الشكل 

 ( Measurement Gauges)محددات القٌاس  1-7-2 

فً ورش التشؽٌل و فً المجال  بشكل واسع المستعملةتوجد أنواع عدٌدة من محددات القٌاس 

 -كما ٌؤتً:ٌمكن تصنٌفها ، الصناعً

فٌما إذا كان بعد  سهلةوتسمح هذه المحددات بالتؤكد بطرٌقة سرٌعة : محددات القٌاس الحدٌة  (1

من أهم هذه و ، موح به(فً نطاق حدي التجاوز المطلوب )أو التفاوت المس طلوب قٌاسهاالقطعة الم

 -ما ٌؤتً: المحددات

: تستخدم الختبار سماحات (Plain Cylindrical gauges)محددات القٌاس السدادٌة  (أ 

متفق على أقطارها بما ٌتوافق مع وتفاوتات الثقوب )تنتج الثقوب وفقاً ألبعاد قٌاسٌة عالمٌة 

 األقطار الخارجٌة لألعمدة التً تدور فٌها( إذ تحتوي على طرفٌن األول القٌاسً )السماحً

 Not وٌرمز له بالكلمةسماحً الؽٌر ( والثانً المتجاوز على القٌاس )Go وٌرمز له بالكلمة

Go إمكانٌة نفاذه فً الثقب ٌكون أكبر من الطرؾ األول ) فً حالة و( مإشر باللون األحمر

ٌدل على تجاوز القطر الداخلً وعدم صالحٌته(  وتثبت أرقام السماحات ورموز  هاسٌقطلوب الم

 (.33-1القٌاسات على جسم العدة، الشكل )

)تنتج  عمدة: تستخدم الختبار سماحات وتفاوتات األ((Snap gaugesمحددات القٌاس الفكٌة   (ب 

الداخلٌة للثقوب وفقاً ألبعاد قٌاسٌة عالمٌة متفق على أقطارها بما ٌتوافق مع األقطار  عمدةاأل

( والثانً المتجاوز على Go( إذ تحتوي على طرفٌن األول القٌاسً )السماحً التً تدور داخلها

) فً  من الطرؾ األول أصؽر( مإشر باللون األحمر ٌكون Not Goسماحً لؽٌر االقٌاس )
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وعدم صالحٌته(  خارجًٌدل على تجاوز القطر ال المطلوب قٌاسه احتوابه للعمودة حالة إمكانٌ

 (.33-1وتثبت أرقام السماحات ورموز القٌاسات على جسم العدة، الشكل )

 

 : محددات القٌاس السدادٌة والفكٌة. 33-1الشكل 

مشابهة : تكون (Thread Gauge)لب السدادٌة )للقالووظ الداخلً( محددات قٌاس اللوا  (ج 

 ،دات القٌاس السدادٌة العادٌة إالّ أنها تستخدم لفحص واختبار أسنان اللوالب الداخلٌة الدقٌقةلمحد

 (.34-1الشكل )

: تستعمل لفحص ومطابقة أسنان اللوالب ( Ring Gauges)  محددات قٌاس اللوالب الحلقٌة  (د 

محدد قٌاس اللوالب الفكً الذي كحلقات )صوامٌل( أو  الخارجٌة الدقٌقة ولها أشكال متنوعة

بكرات ملولبة مركبة على محاور متوازٌة تدور  إذ ٌحتوي على أربع Uٌكون على شكل حرؾ 

والبكرتان الخلفٌتان الطرؾ  Goأثناء فحص اللولب تمثل البكرتان األمامٌتان الطرؾ السماحً 

 (.34-1، الشكل )Not Goؼٌر السماحً 

 

 أسنان اللوالب )الداخلٌة والخارجٌة(.: محددات قٌاس  34-1الشكل 
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بعاد القطع ألاستعمالها فً عملٌات الفحص  ٌراعى عند استخدام المحددات آنفة الذكر عند

إدخالها لؽرض عدم ضؽط المحددات السدادٌة أو الفكٌة المشؽوالت قبل الفحص، وتنظؾ ، أن المصنعة

الذاتً للمحدد حتى ٌدخل داخل القطر المراد  الوزنقوة تؤثٌر  بل ٌكونبالقوة داخل القطعة المفحوصة 

لٌتم تحدٌد مصٌر سماحً الؽٌر نبدأ دابما بالجانب ف ،عند استعمال محددات القٌاس بطرفٌن، أما فحصه

القطعة فٌما اذا كانت تالفة أو ٌمكن إعادة تشؽٌلها ٌلٌها الطرؾ السماحً وألبعد حد ممكن لضمان 

 تفاوت المسموح به.للمواصفات و ضمن نطاق التها مطابق

 ،أبعاد القطعالدقٌق ألشكال وللفحص السرٌع و تستعمل هذه المحددات :محددات القٌاس البسٌطة  (2

أسنان اللوالب قٌاس خطوة  محددات واالنحناءات البارزة والداخلٌة، االستدارةفحص ات ددمحك

محدد القٌاس إذ ٌتم الفحص بالنظر عند عدم ظهور فاصل ضوبً بٌن  ،الداخلٌة والخارجٌة

خدم لتعٌٌن السمك المتكونة من شرابح فوالذٌة متعددة السماكات تستمحددات قٌاس و والمشؽولة،

 (.35-1نزالقٌة والصمامات وكراسً التحمٌل، الشكل )الخلوص فً المجاري اإل

 

 : محددات القٌاس البسٌطة. 35-1الشكل 

 قوالب القٌاس  1-7-3

جدا تستخدم للقٌاس المباشر أو فً مقارنة القٌاس )كمحددات  أدوات لتمثٌل األبعاد بدقة عالٌة

قٌاس( بهدؾ مراقبة جودة المشؽوالت ودقة أبعادها، فضالً عن ضبط ومعاٌرة أجهزة القٌاس وتحدٌد 

د والذي ٌحتوي على نسبة كروم لمنع نسبة الخطؤ فً قراءاتها، وتصنع من الصلب السبابكً المصلّ 

إلزالة كافة رٌة ذات مقطع مستطٌل أو مربع، تعالج حرارٌاً بعدة عملٌات الصدأ، على شكل ألواح موشو

، لذلك ٌوصى باستخدامها عند تلك 20oCجهادات الداخلٌة وٌصفى البعد النهابً عند درجة حرارة اإل
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الدرجة لتالفً الخطؤ الناتج عن التمدد الحراري، )تم تصنٌعها مإخراً من السٌرامٌك لخفة وزنه 

 رارة والتآكل(.ومقاومته للح

ن وٌكتب على أحدهما البعد المحدد للقالب ٌن ومتوازٌٌمصقول نالقٌاس فً كل قالب ٌكونا اسطح

رتب تبدأ من الرتبة الصفرٌة ذات الدقة العالٌة   وتكون على أربع Setوتختلؾ دقة القٌاس لكل مجموعة 

0.00006mm (±0.06   الى الرتبة الرابعة ذات الدقة )0.00045مٌكرونmm (0.45 ± 

 مٌكرون(.

على والمحافظة علٌها  بهدؾ فً صنادٌق خشبٌة)أطقم(  مجموعاتتتوافر قوالب القٌاس بشكل 

ٌحتوي كل منها على عدد محدد من القوالب متدرجة باألبعاد بشكل ٌسمح بتجمٌعها لتوفٌر القٌاس ، دقتها

 (.36-1، الشكل )المطلوب

 

 الصلب.: قوال قٌاس من  36-1الشكل 

 عن طقم من قوالب القٌاس : مثاالً ( 5-1وٌبٌن الجدول ) 

 

 : محتوٌات طقم لقوالب قٌاس. 5-2الجدول 

 مقدار التزاٌد
 (mm))الخطوة( 

 عدد (mm)أطوال القوالب 
 القوالب

- 1.005 1 

0.01 1.01 :1.19 19 

0.1 1.2 : 1.9 8 

1 1 : 9 9 

10 10 : 100 10 

 47 المجموع
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والب التً نستعملها فً تركٌب تحدٌد مقاسات القٌجب تركٌب بعد معٌن باستخدام قوالب القٌاس ل

 ً:تعملٌه حسابٌه بسٌطة على النحو األ إذ تجرىاس المطلوب قٌال

رقم عشري فً قٌمة البعد المطلوب ٌلٌه قالب ٌحقق الرقم  اختٌار قالب القٌاس الذي ٌحقق أصؽر .1

 ٌكتمل البعد الكلً المراد تحدٌده.العشري التالً وهكذا حتى 

أقل عدد ممكن من قوالب القٌاس وهذا للتقلٌل من  استعمال ٌراعى خالل هذه العملٌةٌجب أن  .2

 نسبه الخطؤ فً البعد المطلوب تحقٌقه.

 4-1مثال  

 5.615mm  د:لبعا كونباستعمال قوالب القٌاس  

الحسابٌة تقتضً طرح األعداد العشرٌة الصؽٌرة )أقصى الٌمٌن( وابتداءاً بالقالب ذو الطرٌقة 

 -وكاآلتً: mm 1.005القٌاس 

5.615 – 1.005 = 4.61 mm 

4.61 – 1.01 = 3.60 mm 

3.6 – 1.6 = 2.0 mm 

عند اصطفافها والتً    1.005mm, 1.01mm, 1.6mm, 2mmستكون القوالب هً:وعلٌه 

 المطلوب.تحقق البعد 

 -وبالطرٌقة نفسها ستكون قوالب القٌاس الالزمة لقٌاس األبعاد التالٌة كما موضح بالجدول أدناه:

 

 mmقوالب القٌاس المطلوبة  mmالبعد المطلوب 

50.395 40, 7, 1.2, 1.19, 1,005 

67.985 60, 4, 1.8, 1.18, 1.005 

70.615 60, 7, 1.5, 1.11, 1.005 

5.620 3, 1.5, 1.12 

 

 ((Measurement Errorأخطاء القٌاس      

 -:ما ٌؤتًأدوات القٌاس الى  استعمالترجع أسباب ومصادر الخطؤ فً القٌاس عند 

أو االنكماش فً المشؽوالت التمدد  ٌتسبب التؽٌٌر فً درجات الحرارة حدوثدرجة الحرارة :  (1

تم تحدٌد درجة   إذ ،مما ٌتطلب تثبٌت ظروؾ قٌاسٌة تجرى القٌاسات ضمنها المطلوب قٌاسها،

 . سٌلزٌةدرجة  20الحرارة اإلسنادٌة عند 
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 النظر فً اتجاه مابل وعند وجودف ألجهزة القٌاس، النظرفً طرٌقة اختالؾ  ٌحدث : القراءة طرٌقة (2

الدقٌقة للمقٌاس، وتختلؾ من شخص حصول على القٌمة لن ٌتم ال مسافة بٌن المإشر وتدرٌج القٌاس

 الى آخلر وضمن حدود مقبولة.

قد توضع أداة القٌاس بشكل مخالؾ لموقعها الصحٌح، كؤن ٌكون سطحها مابالً  :أداة القٌاس  وضعم (3

 وؼٌر مواز لسطح أداة القٌاس.

ٌنتج عنه زٌادة  اسالشدة فً القٌاس : استخدام القوة الزابدة أو القلٌلة  وبما ال ٌتناسب وآلٌة أداة القٌ (4

 نابض ثابت القوة تقرٌبا. أحٌاناً لذالك ٌستخدم أو نقصان فً قٌمة القٌاس 

وخطؤ تقسٌم ، االحتكاك بٌن األجزاء المتحركة نتٌجةالخلوص زٌادة بسبب  :أجهزة القٌاس  (5

مما ٌستوجب بٌن الحٌن واآلخر إجراء معاٌرة وتصفٌر ألدوات القٌاس تجنباً لألخطاء  ت،التدرٌجا

 المحتملة.
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  األولأسئلة الفصل  1-8

 علم القٌاس، المعاٌرة، الدقة، المقارنة، القٌاس، المتر الطولً.-: ٌؤتً عرؾ ما (1

 توجد طرٌقتان إلجراء عملٌة القٌاس، اذكرهما وبٌن الفرق بٌنهما. (2

 األدوات.، والحاجة الستعمال كل من تلك 0.5mmصؾ أدوات القٌاس المباشر ذي الدقة  (3

 ما هً األدوات الناقلة للقٌاس ؟ بٌن أنواعها وطرٌقة عملها. (4

 عدد أنواع قدمة القٌاس، ووضح الفرق فً عمل كل منها. (5

 ارسم مخططا لقدمة القٌاس ذات الورنٌة، مشٌراً على أجزابها الربٌسة. (6

 لقدمة القٌاس ذات الورنٌة. (0.02mmوضح معنى دقة القٌاس ) (7

 قدمات القٌاس .عدد قواعد استعمال  (8

 .روضح فكرة وآلٌة عمل المٌكرومٌت (9

 القٌاس الخارجً.  رجزاء الربٌسة لمٌكرومٌتبٌن على رسم تخطٌطً األ (10

 ما هو الفرق بٌن مٌكرومٌتر القٌاس الداخلً ومٌكرومٌتر قٌاس األعماق؟ (11

 كٌؾ تتم العناٌة بؤجهزة المٌكرومٌتر؟ (12

، كم ستكون عدد التقسٌمات المسجلة على التدرٌج 14.76mmمشؽولة قٌاس طولها الحقٌقً  (13

 (26)ج :  ؟0.01mmالدابري لمٌكرومٌتر ذو دقة قٌاس 

 ما هً زواٌا القٌاس الثابتة؟ عدد أنواعها وطرق استخدامها. (14

 عدد أنواع زواٌا القٌاس المتحركة، وما هً طرٌقة استخدام كل منها؟ (15

 ها الربٌسة؟أجزاإٌاس؟ وما هً ما الؽرض من استعمال ساعة الق (16

 كٌؾ تستخدم محددات القٌاس الحدٌة لألعمدة والثقوب عند فحص المشؽوالت؟ (17

 ما الؽرض من استعمال محددات القٌاس البسٌطة؟ (18

 ,1.005؟ )ج : 23.425mm  ما هً قٌاسات مجموعة القوالب الالزمة لتكوٌن بعد مقداره (19

1.12, 1.3, 20) 

  قٌاس؟ وكٌؾ ٌمكن تجنبه؟ ما هً أسباب ومصادر الخطؤ الحاصل فً ال (20
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 الثانيالفصل 

 تشكيل المعادن

Metal Forming 

 

\ 

 

 

 الثانيأهداف الفصل  #

         

          

 

 

 

 

 

 :على أن  قادرا الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 مٌز بٌن عملٌات تشكٌل المعادن.ٌ (1

 درجات الحرارة فً عملٌات التشكٌل.ٌعرف تأثٌر  (2

 ٌعرف عملٌات التشكٌل على البارد. (3

 ٌعرف عملٌات التشكٌل على الساخن. (4

 ٌرسم مخططات لعملٌات التشكٌل. (5

 متها لبعض المنتجات.ٌفرق بٌن عملٌات البثق ومدى مالء (6

    ٌقدر أهمٌة عملٌات التشكٌل فضالً عن عملٌات التشغٌل. (7
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  تمهيد

اإلنتاج الصناعً تشمل عملٌات سباكة المعادن، تشكٌل المعادن، لحام المعادن، عملٌات  طرائقإن 

تعد عملٌات تشكٌل إذ عملٌات التجمٌع والتركٌب، ، والتشغٌل على آالت القطع، إنهاء السطوح ومعالجتها

من إنتاج الفوالذ ٌخضع   %75ٌمكن القول أن أكثر منو ،اإلنتاج الصناعًالمعادن إحدى أهم طرائق 

 .لعملٌات التشكٌل من أجل الحصول على منتجات أولٌة أو نهائٌة

طرٌقة تغٌٌر شكل المادة األولٌة للحصول على منتج بشكل محدد إنها  ؛وٌقصد بعملٌة التشكٌل

منتجات متنوعة بأشكال وكتل مختلفة، وبسبب بدون قطع جزء من المعدن، إذ ٌمكن الحصول على 

اإلنتاجٌة العالٌة لتلك الطرٌقة وجودة المنتجات من حٌث الخواص المٌكانٌكٌة ودقة األبعاد والشكل 

من الدبوس الصغٌر  الهندسً ونعومة السطوح وتنوع المقاطع فإنها تكاد تدخل فً بناء جمٌع اآلالت بدءاً 

ك فقد تطورت أسالٌب وطرائق التشكٌل فأدخلت إلٌها نظم األتمتة وحتى السفن العمالقة، وبسبب ذل

 .والتحكم المتطورة

دون تغٌٌر فً من تحسن الخواص المٌكانٌكٌة للمعدن  ؛أنهامٌزات عملٌات التشكٌل المختلفة ومن 

الحصول على منتجات بأشكال ومقاطع ال  فضالً عن ،تزداد متانة المعدن ومقاومته إذ ،تركٌبته الكٌمٌائٌة

 .كإنتاج األنابٌب والمقاطع والقضبان ،بكفاءة عالٌةوحصول علٌها بطرائق اإلنتاج األخرى الٌمكن 

تنفذ عملٌات التشكٌل للمعادن إما فً درجات الحرارة العالٌة وتسمى بعملٌات التشكٌل على 

من هاتٌن الطرٌقتٌن  ت التشكٌل على البارد ولكلبعملٌاالساخن أو فً درجات الحرارة العادٌة وتسمى 

مٌزاتها ومجاالت استخدامها إذ ٌعتمد اختٌار هذه الطرٌقة أو تلك على النظام المٌكانٌكً الحراري المتبع 

 .عوامل أخرى معفً التشكٌل وعلى جودة المنتج 

 ،كقابلٌة التشكٌل اللدنة مهمبعض الخواص ال هللتشكٌل ٌجب أن تتوافر فٌ ولكً ٌكون المعدن قابالً 

 .بسهولةإذ ال ٌمكن تشكٌل حدٌد الصب بٌنما ٌتشكل الفوالذ 

 ((Metals Forming Methodsق تشكيل المعادن ائطر 2-1

مة فً اإلنتاج الصناعً الحدٌث وهً آخذة بالزٌادة همت تشكٌل المعادن من العملٌات التعتبر عملٌا

نتاج المعادن إلى ودقة القطع المنتجة، وٌمكن تقسٌم عملٌات إوالتطور القتصادٌتها وإنتاجٌتها العالٌة 

ن، ٌتم فً األولى الحصول على المعادن وسبائكها بتركٌب كٌمٌائً معٌن، وفً المرحلة ٌمرحلتٌن أساسٌت

 .الثانٌة ٌضفً علٌها وهً فً الحالة السائلة أو اللدنة الشكل المطلوب مع عدم المساس بتركٌبها الكٌمٌائً

من  مجموعة عدة أنواع رئٌسة ٌتفرع من كل نوع منهاعلى  الٌب وتقنٌات تشكٌل المعادنأس تقسم

 -:ق التً تجمع بٌنها خصائص مشتركة ولعل أوضح هذه التقنٌات وأقربها إلى الدقة ما ٌأتًائالطر
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بإزالة الراٌش، بل تشكل  المعادن العملٌات ال ٌجرى تشكٌل تلكفً :  تشكيل المعادن بدون قطع .1

أو حتى  ،أخرى من خالل تسخٌن المعدن حتى درجة االنصهار ومن ثم صبه وسباكته طرائقب

وقد تشكل  ،شكال مختلفةأٌمكن تحوٌله لمجسمات لها هٌئات و (عجٌنً القوام ٌنا )ٌصبح لد

 المعادن التً تطاوع عملٌات التشكٌل إلى الهٌئة واألبعاد المطلوبة وهً باردة أو مسخنة تسخٌناً 

وصب سباكة ال ؛اوتندرج تحت هذا النوع من التشكٌل للمعادن بدون قطع عدة عملٌات منه ،بسٌطاً 

 .وغٌرها من العملٌات المعادن، الحدادة، الدرفلة، سحب األسالك، السحب العميق، البثق

إزالة كمٌة من المعدن على هٌئة نحاتة )راٌش( للوصول  :)التشغيل( تشكيل المعادن بالقطع .2

غل إلنتاج ق عدٌدة ٌقطع فٌها المعدن وٌشائبالمنتج إلى الشكل المطلوب، وتستخدم فً ذلك طر

 .وغٌرها من العملٌات ،، الثقبالخراطة، التفريز، القشط ؛هاسطوح ناعمة نهائٌة ومن

 

 (Mechanical Forming Processes)الميكانيكي عمليات التشكيل  2-2

درجة الحرارة التً تجرى فٌها هذه العملٌات إلى ما  حسببم عملٌات التشكٌل المٌكانٌكً تقس 

 -:ٌأتً

 

 (Hot Forming Processes )  عمليات التشكيل الميكانيكي على الساخن 2-2-1

الطرٌقة تستخدم ( وهذه االنصهارعملٌة تشكٌل للمعادن فً درجات حرارة عالٌة )أعلى من درجة 

ومن أهم  ،على الساخن والبثق ،الدرفلة على الساخن، الحدادة ؛قائطرال تلك  عادًة للحدٌد الصلب، وأهم

، عوبة السٌطرة على أبعاد ومقاسات المنتج، وصعٌوب هذه الطرٌقة تأكسد السطوح الساخنة بسهولة

، الفٌزٌائٌة هتحسٌن بعض خواصو تبلور المعدنبكونها تعٌد تتمٌز بالرغم من ذلك فتلك العملٌات و

من عٌوب  المعدن تخلص من تغٌٌر كبٌر فً األبعاد فضالً عن أنها التشكٌلفً  قابلٌة عالٌةوتمنحه 

 .ةاألولٌالمسبوكات 

 ( (Cold Forming Processes عمليات التشكيل على البارد 2-2-2

كمثل حدٌد معادن قسم من ال تجري علىو ،عملٌات التشكٌل التً تجري فً درجة حرارة الغرفة 

منخفضة، األلمنٌوم وسبائكه، النحاس وسبائكه والرصاص، أما عٌوب هذه الكربون ال نسبالصلب ذو 

الدرفلة،  ؛التشكٌل على البارد هً طرائقالطرٌقة فهً انخفاض مطٌلٌة المعادن وزٌادة الهشاشٌة، وأهم 

، إنها ومن مزاٌا تلك العملٌات ،على البارد ، السك، القص، التخريم، السحب، والبثق، الحدادةالطرق

مظهر تحسٌن السطحً والنجاز إلاو تحسن فً بعض الخواص المٌكانٌكٌة مثل الصالدة ومقاومة الشد

 .ذات األبعاد الصغٌرة األجزاءتشكٌل و التحكم بصورة دقٌقة فً األبعاد والمقاساتمكن ٌ، كما خارجًال

 Rolling Process )) عملية الدرفلة
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تعرف عملٌة التشكٌل بالدرفلة على إنها عملٌة مستمرة لتشكٌل المعدن بالضغط إلى الشكل 

 (Rolls )عبر إمرار المعدن بشكل قضبان أو هٌاكل أو كتل معدنٌة بٌن اسطوانتٌنفٌه المرغوب 

تدوران فً اتجاهٌن متضادٌن بحٌث ٌكون الخلوص بٌن االسطوانتٌن أقل من سمك المعدن الخام، 

  (.1-2)الشكل

 

 .: مبدأ عملية التشكيل بالدرفلة1-2الشكل 

 

ها ؤالقطع المشكلة بالدرفلة ٌتم إنهاومعظم  ،ن أو أكثر فً كل محطة تشكٌلٌوجد فً العادة درفٌال

بعد إمرارها بشكل مستمر على مرحلتً درفلة أو أكثر للحصول على إشكال وصفائح ذات مقاطع 

إلنتاج الكمٌات الضخمة واألطوال  النهائً، تلك العملٌة مناسبة تحدٌداً مختلفة حتى الوصول إلى الشكل 

  .الكبٌرة

طة بقوة تستطٌع كبس وتكون الدرافٌل بشكل عام على شكل بكرات واسطوانات متقابلة ضاغ

لتشكٌل القضبان  ذات مجرىأو بكرات  ،ما اسطوانات ملساء لتشكل الصفائحإوهً  ،المعدن وسحبه

أو بكرات صغٌرة للتشكٌل الفنً داخل الصفائح الكبٌرة لتكوٌن أشكال هندسٌة  ،إلنشائٌةوأشكال المقاطع ا

 .حرة

 والمنتجات األشكال من واسعة تشكٌلة إلنتاج متنوعة صناعات فً بالدرفلة التشكٌل عملٌة تستخدم

 الطائرات، القطارات، الطبٌة، الصناعات المنزلٌة، اللوازم المكاتب، أثاث األبنٌة، كاآللٌات، واألحجام،

 بعملٌات المشكلة المنتجات من قسما( 2-2) الشكل وٌبٌن التهوٌة، وصناعات والتبرٌد التكٌٌف صناعات

 .الدرفلة
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 .بالدرفلة التشكيل عمليات:  2-2 الشكل

، )ذاتٌة الدوران محور الرتكاز تبعاً  تصنٌفها ٌمكن بالدرفلة التشكٌل آالت من أنواع عدة توجد

 الحركة. نقل نظام حسبب وأ التشكٌل، مرحلة خصائصل وتبعاً  ،(3-2) ، الشكلاالرتكاز(وخارجٌة 

 

 

 : نماذج لماكينات درفلة ذاتية وخارجية االرتكاز.3-2الشكل 

 

 ((Forging  بالحدادة التشكيل

 مثلٌ(  (Dies قوالب فً بكبسها وذلك الساخن على لمعادنا تشكٌل اتعملٌ نم الحدادة تعتبر

 ضغط باستعمال أما التشكٌل وٌجري(، 4-2، الشكل )علٌه الحصول المطلوب الشكلتجوٌفها الداخلً 

 مرتفعة حرارة درجات إلى المعادن وتسخن ،الطرق بواسطة بالصدمة التشكٌل اومن خالل مكابس  عال  

 معدنٌة مواد من مصنوعة تكون ان ٌجب الحدادة فً المستعملة والقوالب، بسهولة التشكٌل تقبل بحٌث

 .هاعلٌ المؤثرة القوى تأثٌر وتحت الحدادة حرارة درجات فً خواصها على تحافظ
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 : تشكيل المعادن في قوالب الحدادة.  4-2الشكل 

 

 -:هما الحدادة فً المستعملة المكابس من نٌوجد نوعا

لٌحرك  االحتكاكٌة األقراصالذي ٌدار ب العمود اللولبً أو الروافع تستعمل وفٌها : ميكانيكية مكابس . أ

 .المكبس

 .كبسمال تحرٌك عملٌة فً( الزٌت وأ الماء) الموائع ضغط تستعمل وهً : هيدروليكية مكابس . ب

توجد أنواع أخرى من عملٌات الحدادة التً تستعمل المطارق المٌكانٌكٌة فً عملٌات التشكٌل على 

عملٌة الكبس  على السطح الخارجً للمشغولة على العكس من اتاإلجهادالساخن والتً تؤدي الى تركز 

 .داخل المشغولة بانتظام غٌر مسببة للشروخ اتاإلجهادالتً تتوزع فٌها 

 

  ((Extrusion Processes البثق عمليات

 ٌضغط مكبس فٌه ٌتحرك وعاء داخل نسبٌاً  عالٌة حرارة درجات إلى مسخنة معدنٌة كتلة تشكٌل

 متخذاً  الفتحة خالل المعدن فٌنساب ،الوعاء نهاٌة فً فتحة من الخروج على وٌجبرها المعدنٌة الكتلة على

 المنتجات إنتاج ٌمكن ومقطعها شكلها فً وبالتحكم التشكٌل، قالب مقام هنا تقوم الفتحة فان لذا ،شكلها

 لٌونتها بارتفاع تمتاز التً ألالحدٌدٌة المعادن لتشكٌل عادة البثق عملٌة وتستعمل المختلفة، المقاطع ذات

 البثق عملٌة وتستعمل ،والرصاص والمغنٌسٌوم والنحاس األلمنٌوم مثلانصهارها  درجات وانخفاض

 .للتشكٌل الضرورٌة الحرارة درجات وارتفاع التشكٌل صعوبة بسبب الصلب، لتشكٌل محدودة بصورة

 غٌر والبثق المباشر البثق هما ٌنرئٌس نوعٌن إلى عملها طرٌقة حٌث من البثق أسالٌب تنقسم 

 . األسلوبٌن لهذٌن العمل وطرٌقة المستعملة األجهزة ٌبٌن( 5-2) والشكل مباشرال

قبل  المعدن
 التشكيل

Metal 
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 مباشرال غيرو المباشر البثق عمليات: 5-2 شكلال

 جهة، من علٌها ٌضغط مكبس بواسطة المعدنٌة الكتلة تشكٌل على المباشر البثق طرٌقة تعتمد 

 المعدن إن أي الوعاء، من المواجهة النهاٌة فً الموجودة القالب فتحة خالل خارجاً  المعدن ٌنساب بٌنما

 نهاٌتً إحدى تكون مباشرال غٌر البثق طرٌقة فً بٌنما ،المكبس حركة اتجاه نفس فً متحركاً  ٌنساب

 من للتشكٌل اكبر قوةل المباشر البثقوٌحتاج  ،وسطه فً القالب فتحة على المكبس وٌحتوي مغلقة الوعاء

 فً للوعاء، الداخلٌة بالجدران تحتك سوف المباشر البثق فً المعدنٌة الكتلة ان إذ المباشر، غٌر البثق

 جدران بٌن االحتكاك على فقط مقتصرا وٌكون مباشرال غٌر البثق فً كثٌرا ٌقل سوف االحتكاك إن حٌن

 االحتكاك قوى لتخفٌف التزٌٌت وٌستعمل المعدنٌة، الكتلة وبٌن نسبٌا المساحة الصغٌرة القالب فتحة

 التشكٌل حرارة درجة رفع تشكٌله ٌستوجب الذي الصلب مثل التشكٌل الصعبة المعادن لتشكٌل وخاصة

 . أخرى جهة من للتشكٌل اكبر قوة وبذل جهة من

 ،نسبٌاً  األقطار صغٌرة أنابٌب المختلفة، المقاطع ذات القضبان هً البثق عملٌات منتجات أهم ومن

 األسالك) األسالك تغلٌف لغرض البثق عملٌة وتستعمل ،النارٌة الطلقات وظروف اإلنشائٌة، المقاطع

 . اللدائن مثل العازلة بالمواد( المثال سبٌل على الكهربائٌة

 ٌتم إذ ،(6-2) اآللٌة المبٌنة فً الشكل ستعملت البثق، عملٌة بواسطة األنابٌب إنتاج عملٌة خالل

 القالب فتحة باتجاه المكبسضغطها ٌ بٌنما المعدنٌة، الكتلة بخرق ٌقوم المكبس مركز فً تشكٌل قلم تثبٌت

 الخرق، قلم بٌن المتروك المجال خالل من المعدن ٌنساب التشكٌل، وبذلك وعاء من المقابلة النهاٌة فً

القطر  قطرها ٌساوي التً القالب فتحة وبٌن تشكٌله، المراد لألنبوب الداخلً القطر قطره ٌساوي الذي

  . لألنبوب الخارجً
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 : إنتاج األنابيب بالبثق. 6-2الشكل 

 (Cold Drawing)  عمليات السحب على البارد

سحب بواسطة ال القلٌلة القطر، األسالكالى  نسبٌاً  األقطارتتضمن تشكٌل القضبان المعدنٌة الكبٌرة 

المعدنٌة، وتعتبر المطٌلٌة العالٌة من أهم خواص المعادن التً تشكٌل الصفائح فضالً عن على البارد 

 والختم، ،، السحب العميق، البثق بالصدمة، السكاألسالكسحب  ؛تؤهلها لتلك العملٌات التً تتضمن

 -ما ٌأتً:وفً أدناه بعض العملٌات الشائعة االستعمال وك

راحل الى عدة موبى الساخن تمرر القضبان بعد تشكٌل القضبان بواسطة الدرفلة عل :سحب األسالك  .1

بعد  (،7-1، الشكل )بسحبها بواسطة قوالب السحبوذلك المطلوبة  باألقطارأن تتحول الى أسالك 

السطحٌة وباالستعانة بمواد التزٌٌت لتسهٌل عملٌة السحب، وعندما  األكسٌدتنظٌفها من طبقات 

أن عاملة المعدن حرارٌا الستعادة لٌونته بعد تتطلب عملٌة السحب عدة مراحل ٌتم بعد كل مرحلة م

 المرحلة الثانٌة. ٌتم إدخاله إلى ومن ثم صلد نتٌجة عملٌة السحبٌت

 

 : تشكيل األسالك بالسحب. 7-2الشكل 

تشكٌل الصفائح المعدنٌة بسمك معٌن بواسطة مكبس دائري المقطع ٌقوم بكبس  السحب العميق : .2

سمكه الفرق بٌن نصفً قطري  وعاءً ٌكون الشكل الناتج ل أٌضاً الصفٌح داخل قالب دائري المقطع 

العملٌة على عدة مراحل لألعماق الكبٌرة تتطلب  إجراءوٌمكن  (،8-2الشكل) المكبس والقالب،
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المعاملة الحرارٌة قبل كل مرحلة، تستعمل عملٌة السحب العمٌق إلنتاج ظروف القذائف وهٌاكل 

 .السٌارات واسطوانات الغاز وغٌرها

 

 السحب العميق.التشكيل ب:  8-2الشكل 

 

 الثاني أسئلة الفصل 2-3

 ما هً ممٌزات عملٌات التشكٌل؟ (1

 .تشكل المعادن بطرٌقتٌن، اذكرهما مع أمثلة للعملٌات المستخدمة فً كل طرٌقة (2

تقسم عملٌات التشكٌل المٌكانٌكً تبعا لدرجة الحرارة التً تجري فٌها تلك العملٌات، اذكرها  (3

       إجابتك باألمثلة لكل منها. معززاً 

 ، موضحا ذلك بالرسم التخطٌطً.إجراءهاعرف عملٌة الدرفلة، مع بٌان طرٌقة  (4

 فً انجازهاعدد أنواع المكابس المستعملة  كٌف ٌتم التشكٌل بالحدادة، وضحها مع الرسم، ثم (5

 نوعا.مبٌنا أفضلها 

العملٌة واهم منتجاتها، مع بٌان أنواع تلك ٌستعمل البثق لتشكٌل المعادن الالحدٌدٌة، وضح تلك  (6

 العملٌة، موضحا ذلك بالرسم.

لٌة التً تعمل بها الماكٌنة مع الرسم ابٌب بواسطة عملٌة البثق، وضح اآلكٌف ٌتم إنتاج األن (7

 التوضٌحً.

جات ٌستخدم، وضح ذلك مع ي المنتعملٌات السحب على البارد، وأل إجراءبٌن القصد من  (8

 .الرسم لكل عملٌة
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 الفصل الثالث

 المواد الهندسٌة

Engineering Materials 

 

 أهداف الفصل الثالث# 

  

      

 

 

 

 -على أن : قادرا الطالب ٌكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 .الهندسٌة المواد أنواع ٌعرؾ (1

 .الهندسٌة المواد خواصبعض  ٌعرؾ (2

 .والمٌكانٌكٌة والكٌماوٌة الفٌزٌائٌة لخواصها تبعا الهندسٌة المواد بٌن ٌفرق (3

 .خاماته من الحدٌد استخالص مراحل ٌتتبع (4

 .األنواع تلك استخدام التاومج الكٌماوي، لتركٌبه نسبة الحدٌد أنواع بٌن ٌمٌز (5

 .استخدامه ومجاالت النحاس، معدن ٌعرؾ (6

 .استخدامه ومجاالت األلمنٌوم، معدن ٌعرؾ (7

 .استخدامه ومجاالت النٌكل، معدن ٌعرؾ (8

 .استخدامه ومجاالت الرصاص، معدن ٌعرؾ (9

 .استخدامه ومجاالت القصدٌر، معدن ٌعرؾ (11

 .استخدامها ومجاالت المعادن، سبائك بٌن ٌمٌز (11

 .استخداماتها ومجاالت اللدائن، ٌعرؾ (12

 .استخداماتها ومجاالت المركبة، المواد ٌعرؾ (13
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 ٌدهتم

ابن سٌنا الذي ٌعتبر  برع العلماء المسلمون قدٌما فً علوم المواد، وخصوصا علم المعادن ومنهم 

الذي ٌدرس علم  الجواهر"أول من درس وصنؾ المعادن، والبٌرونً مإلؾ كتاب "الجاهر فً معرفة 

الذي ٌصؾ فٌه المعادن  المعادن، والتٌفاشً صاحب كتاب "أزهار األفكار فً جواهر األحجار"

 دراسة المعادن  فًذلك الحٌن والى اآلن فقد تطور علم المواد الحدٌث  ومنواألحجار الكرٌمة، 

Metallurgy) )حدثت طفرة كبٌرة فً فهم علوم المواد  إذ مجال التعدٌن فًالتً تطورت بدورها و

أن الخواص الدٌنامٌكٌة ، (Willard Gibbs)أثناء القرن التاسع عشر عندما أثبت وٌالرد جٌبس 

المتعلقة بالتركٌب الذري فً مختلؾ حاالت المادة ترتبط بالخواص الفٌزٌائٌة  الحرارٌة )الثرمودٌنامٌكٌة(

، ومن بٌنها السبائك المعدنٌة نجاح فً حقل الفضاءنتٌجة للدة دٌللمادة، وقد جاءت الكثٌر من المواد الج

مركبات الالتً تستخدم فً بناء والمواد عالٌة الصالدة والمواد الحرارٌة  والسلٌكونومواد الكربون 

مثل البالستٌك  متسارعة، وقد كان علم المواد عامال دافعا لتطوٌر تقنٌات لمواد أحدثت تؽٌرات الفضائٌة

 (Engineeringالهندسٌة إن الموادوعلٌه ف ،األنتٌمون(و السلٌكونوأشباه الموصالت مثل )

Materials   ) مما ٌستوجب التعرؾ على ، صناعً منتج إلىهندسً قد ٌتحول  تصمٌمأي هً ؼذاء

ٌة أو الكٌماوٌة وحتى المٌكانٌكٌة، لؽرض ، أكانت الفٌزٌائكافة عرفة خواصهاتلك المواد من خالل م

فً عملٌة اإلنتاج، والمفاضلة بٌن  البدءالصناعً لشروط التصمٌم قبل  المنتجتحدٌد مدى مطابقة خواص 

 األنسب من المواد المتاحة التً تحقق تلك الشروط.

بطرق خاصة )كالمعامالت  مركبة، وقد تكون معالجة أو ،مصنعة ،قد تكون المواد الهندسٌة طبٌعٌة 

األكثر صعوبة والتحدي الكبٌر  األسلوبتمثل تلك الطرق  إذالحرارٌة( لتؽٌٌر خواصها نحو األحسن، 

أدى  وقد، للباحثٌن والمصممٌن لتحسٌن خواص تلك المواد الستعمالها فً التطبٌقات الهندسٌة المختلفة

المواد الخام، مما استدعى ظهور علم  إلى ضافةإزٌادة الطلب على المواد الجدٌدة  إلىالتقدم المستمر 

ٌسمى بعلم المواد أو هندسة المواد الذي ٌعنى بدراسة التركٌب والبنٌة الداخلٌة للمواد والعوامل المإثرة 

 فً خواصها.

 

 ( (Engineering Materials Typesأنواع المواد الهندسٌة 3-1

عدة أنواع ٌشترك كل نوع فٌها بمٌّزات مشتركة فقد تتماثل فً بعض  إلىتصنؾ المواد الهندسٌة  

لذلك نجدها تصنؾ )فً المصادر العلمٌة( بطرق فً التطبٌقات،  وأحٌاناالخواص أو طرق المعالجة، 

المشتركات التً تجمع بٌن  بحسبأو ثالثة  ستة مجامٌع أو أربعة إلىمختلفة، فمنهم من ٌصنفها 

 .( أمثلة ألنواع المواد الهندسٌة1-3) ، وٌبٌن الشكلاألصناؾ
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 .: أمثلة ألنواع المواد الهندسٌة 1-3الشكل 

 

 -: ٌؤتًأصناؾ وكما  أربعة إلىمواد الهندسٌة بشكل عام تقسم ال 

: وتعتبر من المواد األساسٌة فً الصناعات الهندسٌة ( (Metallic Materialsالمواد المعدنٌة  : أوال

الممكن تصنٌعها على شكل سبائك بتفاعلها مع بعضها بنسب محددة، وتقسم وهً من الفلزات، ومن 

 -:إلى

: من أهم المواد فً الصناعات الثقٌلة واإلنشاءات، كالحدٌد ( (Ferrous Metalsمعادن حدٌدٌة .1

 .والمطاوعالُصلب والزهر 

 -:ٌؤتًما لها تطبٌقات واستعماالت واسعة وتشمل  :(Nonferrous Metals)معادن ؼٌر حدٌدٌة  .2

 التنجستن.و، مثل النحاس، النٌكل، الفضة، والبالتٌن :(Heavy Metals ) معادن ثقٌلة .أ 

 والمؽنٌسٌوم.األلمنٌوم، الزنك،  : مثل(  (Light Metalsمعادن خفٌفة .ب 

 .الرصاصو القصدٌر : مثل( (Soft Metalsمعادن طرٌة .ج 

 -: إلىوتقسم :  (Non- metallic Materialsمعدنٌة الؼٌر المواد  : ثانٌا

 الجبس، الزجاج، واالسبست.الرخام )المرمر(، : مثل مواد أرضٌة  .1

 الطبٌعً. اإلسفنجوالخشب، الجلد، المطاط الطبٌعً، : مثل مواد عضوٌة طبٌعٌة  .2
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 -وتقسم إلى : :( Manufactured Materials)المواد المصنعة   : ثالثا

 البالستك، السلٌكون، ... الخ.: مثل اللدائن .1

 ، الزٌوت، والمواد الذرٌة.الوقود بؤنواعه: وٌشمل الطاقةمواد  .2

 -وتقسم إلى : :( Composite Materials) المواد المركبة : رابعا

 .(والكوبالت)كاربٌدات التنكسن  ، الكاربٌداتمواد التلبٌدمثل :( felted Material )المواد الملبدة  .1

، )المساحٌق( ٌاؾ، المدعمة بالدقائقاأللبالمدعمة : (  (Reinforced Materialsالمواد المدعمة .2

 .المدعمة بالطبقاتو

 ((Functional classificationاألداء الوظٌفً  بحسبوكذلك ٌوجد تصنٌؾ للمواد الهندسٌة  

تقنٌة الطاقة ، المواد اإللكترونٌة، الطب الحٌوي، الفضاءتستخدم المواد فً مجاالت  إذ (،2-3الشكل )

 .المواد الهٌكلٌة، والمواد الذكٌة، المواد البصرٌة، المؽناطٌسٌة المواد، وتقنٌة البٌئٌة

 

 

 : التصنٌف الوظٌفً للمواد الهندسٌة. 2-3الشكل 
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 ((Engineering Materials Properties خواص المواد الهندسٌة 3-2

المناسبة  هاخواصٌعتمد اختٌار المواد الهندسٌة فً االستعماالت والتطبٌقات الصناعٌة المختلفة على  

جدا فً بعض التطبٌقات فً حٌن تشكل عٌبا فً  من تلك الخواص مرؼوب بعضكون ٌ إذلذلك التطبٌق، 

خصائصها الفٌزٌائٌة والكٌماوٌة  بحسبوتتحدد مجاالت استخدام المواد وصالحٌتها  تطبٌقات أخرى،

قٌاس تلك الخواص له  إمكانٌةلخصائصها التكنولوجٌة والتً تحدد جودتها، كما أن  إضافةوالمٌكانٌكٌة 

 وفً إمكانٌة التؽلب على المشاكل خالل عملٌات تشؽٌل وتشكٌل تلك المواد.  االختٌارأهمٌة كبٌرة فً 

 (Physical Properties))الطبٌعٌة(  ٌةلفٌزٌائالخواص ا 3-2-1

ادة )الصلبة، السائلة، والؽازٌة(، الكثافة حالة الممجوعة الخواص الطبٌعٌة كمثال: وٌقصد بها  

Density) ،) المسامٌةPorosity)) نسبة الرطوبة ،Humidity Ratio))،  اللون(Color)، 

، (Conductivity)التوصٌل الحراري والكهربائً  ،(Crystalline Structure) التركٌب البلوري

الحرارة الكامنة  ،(Melting Point)االنصهاردرجة  ،(Elongating Factor)التمدد  معامل

 (Latent Heat ofرالحرارة الكامنة للتبخ ،((Latent Heat of Fusion لالنصهار

(Vaporization،  الحرارة النوعٌة(Specific Heat)( 1-3.... الخ، والجدول )المؽناطٌسٌة، و

 ٌبٌن بعض الخواص الفٌزٌائٌة لقسم من المواد الهندسٌة.

 الخواص الفٌزٌائٌة لقسم من المواد الهندسٌة : بعض 1-3الجدول 

 (Kg/m3الكثافة ) المادة
 كلغم/متر مكعب

درجة االنصهار 
(Co) 

 )درجة سلٌزٌة(

الموصلٌة الحرارٌة 
(W/mK) 

 )واط/متر.كلفن(

 Al 2700 660 222 األلمنٌوم

 Cu 8970 1082 393النحاس 

 Fe 7860 1535 74الحدٌد 

 Pb 11350 327 35الرصاص 

 Mg 1745 650 154 المغنٌسٌوم

 Ni 8910 1453 92 النٌكل

 Ti 19290 3410 166 التنجستن

 0.4-0.1 330-110 2000-900 اللدائن

 0.4-0.1 ---- 700-400 الخشب

 1.7-0.6 1540-580 2700-2400 الزجاج

 17-10 ---- 5500-2300 السٌرامٌك
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 ( (Chemical Propertiesالخواص الكٌماوٌة 3-2-2

األحماض والمذٌبات  مقاومةومنها  ،(Chemical Structure)وٌقصد بها التركٌب الكٌماوي  

 ، وؼٌرها.العناصربقٌة مع  االتحاد إمكانٌة ،طبٌعة النشاط الكهروكٌماوي القلوٌة، سرعة التؤكسد،

 ( (Mechanical Propertiesالخواص المٌكانٌكٌة 3-2-3

 والقوى الخارجٌة، Loadsحمالبسلوكها عند تعرضها لتؤثٌر األترتبط الخواص المٌكانٌكٌة للمادة  

وما قد تبدٌه من مقاومة أو استجابة وخضوع للتشكٌل أو مدى المرونة والقابلٌة للرجوع لسابق شكلها 

ال تحتفظ المواد الؽازٌة بشكلها وال بحجمها،  أما المواد السائلة فتحتفظ بحجمها ثابتاً بٌنما ال  إذوأبعادها، 

ه حدوث تشوّ ٌسبب  )ومنها المواد الهندسٌة( تفظ بشكلها، وإن تؤثٌر القوى الخارجٌة فً المواد الصلبةتح

Deformation))  ّالقوة  طبٌعةه على فٌها، أي ٌحصل تؽٌٌر فً شكلها، وٌعتمد مقدار ذلك التشو

وضعفا ألحمال الشد ، إذ تبدي بعض المواد مقاومة عالٌة للضؽط الخارجٌة، أبعاد الجسم، ونوع المادة

ً والصدم )كالزجاج(، بٌنما فً مواد أخرى ٌكون سلوكها مؽاٌراً، وربما ٌكون الحمل الخارجً دٌنامٌكٌ  ا

 حسب طبٌعة كل منها.بأو متذبذب وٌلقى استجابات متفاوتة من المواد  ،(اً )ساكن اً إستاتٌكٌ ،(اً حرك)مت

تثبت فً والستخراج قٌمها متخصصة  وأجهزةاس الخواص المٌكانٌكٌة بواسطة وسائل فنٌة تق 

جداول وعالقات بٌانٌة هندسٌة دقٌقة تتٌح للمصممٌن تحدٌد أنسب المواد للتطبٌقات المختلفة، والعمل 

ومعالجات حرارٌة أو أحٌانا على استحداث مواد هندسٌة ذات مواصفات أفضل من خالل عمل سبائك 

 .اللجوء إلى المواد المركبة

 -: تعرٌؾ لبعض الخواص المٌكانٌكٌة ٌؤتًوفٌما  

مقاومة المادة الناشئة من قوى التجاذب بٌن جزٌئات المادة للقوة :   ( (Elasticityالمرونة  

 الخارجٌة المؽٌرة فً الشكل أو الطول ومحاولة العودة إلى الحالة األصلٌة بعد زوال تؤثٌرها.

: مقٌاس لمقدار التشوه الحاصل للمادة نتٌجة تعرضها إلجهاد، وقد تكون  (Strain)المطاوعة  

 . (Volume)، أو مطاوعة حجم (Shear )، قص(Longitudinal)المطاوعة طولٌة 

 فقدان المادة لقوة تحملها لإلجهاد الخارجً.: ( Failure)الفشل )العجز(  

دائمة كبٌرة قبل الفشل عبر أحمال المط، قدرة الماّدة للمرور بتشوهات : (Ductility)المطٌلٌة  

 الكبس، اللً، السحب، أو الطرق.

 مقاومة الماّدة ضد األحمال المإدٌة إلى التشوه.: (Stiffness) (القساوةالجساءة ) 

بدون ومقاومة األحمال الخارجٌة الطاقة  المتصاصماّدة قابلٌة ال : (Toughness)المتانة 

 تحمل المادة للصدمات.، وهً تعبٌر على مقدار كسرحدوث 
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المفاجئ المإدي للكسر قبل الوصول  اإلجهادعجز المادة عن تحمل  :(Brittleness)الهشاشة  

 .الدائمالتشوه  إلى

 أو خاصٌة المادة لخدش المواد األخرى.مقاومة المادة للخدش والتآكل،  :(Hardness)الصالدة  

 .االنحناءقابلٌة المادة للثنً أو  :(Softness)اللٌونة  

 (Hooke’s law) مفهوم المرونة، وقانون هوك

عند سحب حبل مصنوع من مادة المطاط بقوة من طرفٌه فؤنه ٌقاوم المط وعند زٌادة القوة سوؾ  

علق سلك من الفوالذ من أحد ٌتمدد وٌزداد طوله، أما عند تركه فسوؾ ٌرجع إلى طوله األصلً، وإذا 

فانه ٌستطٌل قلٌالً بعد فترة من الزمن، فإذا زال الثقل عاد ،  F قوةالطرؾ السائب  طرفٌه وسلط على

 (.3-3، الشكل )التجاذب بٌن جزٌئات المادة السلك إلى طوله األصلً بفعل قوى

 

 مقدار االستطالة الحاصلة فً سلك نتٌجة تأثٌر قوة.:  3-3الشكل 

 التؽٌر الحاصل فً طوله، العالقة بٌن القوة المإثرة فً سلك ومقداروجد العالم روبرت هوك  

 .حدود المرونةفالزٌادة الحاصلة فً طول سلك تتناسب طردٌا مع قوة الشد ضمن 

 االستطالة× قوة الشد = ثابت المرونة  

 

 -إن: إذ

F  قوة الشد :Tensile Force  التً سببت االستطالة، وتقاس بوحدات النٌوتنN. 
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∆L،مقدار االستطالة : (L2-L1)  وتقاس بوحدة المترm. 

k  ثابت المرونة، وٌقاس بوحدات :N/m. 

ما كان علٌه بعد  إلىأما حد المرونة فٌعنً الحد الذي إذا اجتازته القوة المإثرة، فلن ٌعود الجسم  

 .Permanent Deformation) )، فٌقال عن ذلك الجسم بؤنه تعرض لتشوه دائمًزوال القوة

 ( and StrainStress( اإلجهاد والمطاوعة 

بؤنه مقدار القوة العمودٌة المإثرة على وحدة المساحة من الجسم، σ (Sigma ) ٌعرؾ اإلجهاد 

التً تإثر فً المواد التً تإثر  اإلجهادات، وتختلؾ  N/m2، وٌقاس اإلجهاد بوحدات اً محدثًة فٌه تشوه

 -هً: أنواعثالثة  إلىفٌها القوة فً الجسم 

فً طول الجسم  اً وهو اإلجهاد الذي ٌسبب تشوه : (Longitudinal Stress)اإلجهاد الطولً  .1

 .كما هو الحال فً النابض

 

 

، وتسمى الوحدة m2ووحدة قٌاس المساحة هً المتر المربع  Nنٌوتن  القوة وحدة قٌاس أن علماً  

 .Paباسكال  ،الناتجة

 -على نوعٌن هما : اإلجهادوٌكون  

وهو اإلجهاد الذي ٌسبب تشوها فً طول الجسم عندما  : (Tensile Stress T )شدالإجهاد  . أ

ٌإدي إلى زٌادة فً الطول )استطالة(،  فً الجسم عمودٌاً فً سطحٌٌن متقابلٌن شد )سحب( قوتا ثرإت

 -، )القوة المسلطة تكون عمودٌة على المساحة( وٌمكن حساب هذا اإلجهاد بالقانون:(4-3)   الشكل 
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 إجهاد الشد.:  4-3الشكل 

وهو اإلجهاد الذي ٌسبب تشوها فً  :Compressive Stress Cσ (كبسال) طإجهاد الضغ . ب

إلى نقصان فً ٌإدي فً الجسم طول الجسم عندما تإثر قوتا ضؽط عمودٌاً فً سطحٌٌن متقابلٌن 

بالقانون ، )القوة المسلطة تكون عمودٌة على المساحة( وٌمكن حساب هذا اإلجهاد (5-3الطول، الشكل )

 نفسه مع األخذ بنظر االعتبار أن تكون إشارة القوة سالبة.

 

 

 : إجهاد الضغط 5-3الشكل 

أبعاد الجسم عندما تإثر وهو اإلجهاد الذي ٌسبب تشوها فً  : (Shear Stress )قص الإجهاد  . ت

لمستوي ، )القوة المسلطة تكون موازٌة (6-3، الشكل )تشوهٌإدي إلى  لسطحه تانقوتان مماسٌ

 -المساحة(، وٌمكن حساب إجهاد القص بالقانون:
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 .: إجهاد القص 6-3الشكل 

 Strain (االنفعال) ةالمطاوع

مقٌاس لمقدار تشوه المادة )تؽٌر فً الشكل أو الحجم( نتٌجة بؤنها  ε (Epsilon)  تعرؾ المطاوعة 

الذي ٌتعرض له الجسم، وأنواع  اإلجهادوٌعتمد نوع المطاوعة تبعا لنوع  الذي تعرضت له. اإلجهاد

 -المطاوعة هً :

وتكون استطالة الجسم )أو انضؽاطه (   :Lε ( Longitudinal Strain)المطاوعة الطولٌة  .1

 .L∆بمقدار  Loٌتؽٌر الطول األصلً  إذ(، 7-3من دون تؽٌر حجمه، الشكل )

 

 

 

 .: التغٌر بالطول والمطاوعة الطولٌة 7-3الشكل 
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قص على شكل  : وتكون استجابة الجسم عند تعرضه إلجهاد( Shear Strain )مطاوعة القص .2

تقاس مطاوعة القص بمقدار  إذ(، فٌتؽٌر شكل الجسم وال ٌتؽٌر حجمه، 8-3)جانبٌة، الشكل إزاحة

 .Fالجسم الشاقولٌان المتقابالن المإثرة فٌهما القوة ا والتً ٌنحرؾ بها سطح θ(Theta)الزاوٌة 

 

 .التغٌر بالزاوٌة ومطاوعة القص:  8-3الشكل 

وتكون استجابة الجسم عند تعرضه إلجهاد انضؽاط بتقلٌل : (Volume Strain)مطاوعة الحجم  .3

 (.9-3حجمه مع ثبوت شكله، الشكل )

 

 .التغٌر بالحجم ومطاوعة الحجم : 9-3الشكل 

  Young's " ElasticityModulus of" معامل المرونة )معامل ٌونك( 

والمطاوعة النسبٌة ٌدعى بمعامل المرونة أو معامل ٌونج، وٌعطى بالعالقة  اإلجهادإن النسبة بٌن  

 -: ةتٌاآل
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 MPa، ولكون القٌم كبٌرة فتقاس بالمٌكا باسكال Paأو  N/m2وٌقاس معامل المرونة بوحدات  

 -، علما أن :

     MPa = 106 Pa 

  والجدول ،ومإشر لقساوة المادة، لمقاومة الشد القابلٌةكمقٌاس لمدى معامل ٌونج للمرونة ٌعتبر  

 ( ٌتضمن قٌم معامل المرونة لبعض المواد الهندسٌة المختلفة.3-2)

 : قٌم معامل المرونة )معامل ٌونك( لمواد مختلفة. 2-3الجدول 

 E  (MPa)معامل المرونة  المادة

 70 األلمنٌوم

 16 الرصاص

 120 النحاس

 110 نحاس أصفر)براص(

 1200 األلماس

 79 الذهب

 360 التنكستن

 200 الفوالذ

 30-25 )كونكرٌت( الخرسانة

 65 الزجاج

 

 : 1-3 مثال

لزٌادة الحاصلة فً طوله إذا ، ما مقدار اcm2 0.05ومساحة مقطعه  4mطوله سلك فوالذي  

 .N/m2 109×200ٌونك للمرونة لمادة الفوالذ معامل ؟علما إن  N 500بقوة مقدارها سحب 
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 الحل:

 

 : 2-3مثال 

، تم الحصول على لتحدٌد متانة معدن ما وفً تجربة اختبار المعادن بالشدفً مختبر المواد  

   ومساحة مقطعها 2m االختبار(، أذا علمت أن طول عٌنة 3-3النتائج المبٌنة فً الجدول )

1.25×10-6m2 ٌؤتً، أوجد ما:- 

 والمطاوعة النسبٌة. اإلجهادبٌن  ةالبٌانٌالعالقة  .1

 معامل ٌونج للمرونة لمادة العٌنة مستعٌنا بمٌل المستقٌم. .2

 .: قٌم القوة واالستطالة المسجلة فً المختبر 3-3الجدول 

  Fدقوة الش

(N) 

  L∆ةاالستطال

(mm) 

0 0 

1 2.8 

2 6.2 

3 7.8 

4 12.1 

5 15 
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 الحل:  

(، وكما 4-3نستخرج القٌم المبٌنة فً الجدول )باستخدام معادلة اإلجهاد ومعادلة المطاوعة النسبٌة  

  -:ٌؤتً

  : قٌم اإلجهاد والمطاوعة النسبٌة. 4-3الجدول   

 اإلجهاد

 ×106σ 

 المطاوعة النسبٌة

 ε×10-3 

0 0 

0.8 1.4 

1.6 3.1 

2.4 3.9 

3.2 6.06 

4 7.5 

  

على ورقة الرسم البٌانً سوؾ  εوالمطاوعة النسبٌة  σ البٌانٌة بٌن قٌم اإلجهادرسم العالقة عند  

والمطاوعة النسبٌة، وكما فً الشكل  بٌن اإلجهاد ةالعالقة البٌانٌ)بعد التوصٌل بٌن النقاط( المنحنً ظهر ٌُ 

(3-10.) 

 

 10-3الشكل : 

 -: ٌؤتًكما بمٌل المستقٌم، والذي ٌستخرج  الستخراج معامل ٌونج للمرونة لمادة العٌنة نستعٌن 
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 إذاالنفعال(،  –د تعرضها لإلجهاد ممثالً بمنحنً )اإلجهاد فً المثال أعاله ٌتبٌن سلوك المواد عن 

 والتً تبدي مرونة عالٌة قبل الكسر  (Ductile)؛ المعادن المطٌلٌةنوعٌن هما إلىم المواد الهندسٌة تقس

بدون مرورها بمرحلة المرونة، وٌبٌن تنكسر التً  Brittleعند تعرضها لإلجهاد، والمعادن الهشة 

 –ومواد هشة من خالل سلوكها المبٌن بشكل منحنٌات )اإلجهاد  اً لمواد مرنةأنواع( 11-3الشكل )

 االنفعال(.

 

 (.C, D( والمواد المطٌلٌة )A, B: المنحنٌات للمواد الهشة ) 11-3الشكل 

 Technological Propertiesالخواص التكنولوجٌة )للمعادن(   3-2-4

تعتبر من العوامل المهمة والتً ٌجب مراعاتها إضافة لبقٌة الخواص عند اختٌار نوع المادة التً  

 إلىٌتم تحدٌد قابلٌة المعادن بالتحول  إذلطبٌعة عملٌة اإلنتاج تصنع منها المنتجات، وذلك لمناسبتها 

 -مصنعة أو نصؾ مصنعة بؤسلوب تكنولوجً محدد، واهم تلك الخواص هً : أجزاءصورة 

 إذصب وهً فً الحالة السائلة، قدرة المادة على ملء فراغ قالب ال : (Flow ability)السٌولة   (1

 االنكماش عند اإلنجماد.ومقدار  ب الكٌماوي للمادة ودرجة انصهارهتعتمد تلك الخاصٌة على التركٌ

قدرة المادة على تؽٌر أبعادها وشكلها بطرٌقة التشكٌل  :Forming Ability)) التشكٌلقابلٌة  (2

 تحت تؤثٌر القوى الخارجٌة بدون أن تنكسر أو تتهشم، اعتمادا على مقدار لٌونة المادة.  
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تعتمد تلك الخاصٌة على التركٌب  إذقدرة المادة على اللحام  :(Weld ability)قابلٌة اللحام   (3

تكون موصلٌتها للحرارة جٌدة ومعامل تمددها الطولً  إذالكٌماوي للمعدن وطبٌعة ونوع اللحام المستخدم 

 .اً منخفض

قدرة المادة على إزالة أجزاء منها بواسطة آالت قاطعة  :(Machinability)قابلٌة التشغٌل   (4

تسمى هذه العملٌة بتشؽٌل المواد بالقطع بإزالة والٌدوٌة  الُعدد ضمن ماكٌنات التشؽٌل المٌكانٌكٌة أو

 من المنتج ذات أسطح ناعمة. طبقات من المعدن على شكل نحاتة )راٌش( لٌنتج أشكاالً 

 التعرف على المواد

جراء إلر خواصها بشكل سرٌع دون اللجوء من الممكن التعرؾ على المواد الهندسٌة، وتقدٌ 

تحلٌالت، بل من خالل الوزن، الشكل الخارجً، وأحٌانا شكل الشرر. فعند تشابه مظهر أو اختبارات 

، ذهب أكثر من ضعفً وزن النحاسالوزن ف ،واضحاً  المواد فإن وزنها النوعً أو كثافتها ٌعتبر مإشراً 

ى أنواع وبنفس الطرٌقة ٌمكن التمٌٌز بٌن الحدٌد واأللمنٌوم، إضافة إلى الشكل واللون، أما التعرؾ عل

ؽرض تمٌٌز الشرر الناتج من تجلٌخها لالمواد تلك طرٌقة تجلٌخ المواد الحدٌدٌة فٌمكن اللجوء إلى 

بواسطة حجر التجلٌخ، فلون الشرر األحمر الؽامق ٌدل على أن المعدن هو حدٌد الزهر، بٌنما ٌكون 

 الشرر الناتج من تجلٌخ الصلب الكربونً أصفر محمر، وهكذا. 

 (Mineral Materials)لمعدنٌة المواد ا 3-3

تكتسب المعادن أهمٌة هندسٌة بسبب وفرة تنوعها وقابلٌتها على التشكٌل، وخواص فرٌدة فً  

المعدنٌة، تستخرج المعادن بشكل عام من خاماتها المتوفرة بصورة طبٌعٌة على هٌئة  باألواصرتماسكها 

وفرة  ن عنصر األكثرٌن الستة والعشرم اً معدنٌ اً عنصر 24صخور أو أحجار أرضٌة والتً تحوي على 

تحتوي تلك الصخور ون هما األوكسجٌن والسلٌكون، ان ؼٌر معدنٌافً قشرة األرض مع فقط عنصر

كاسٌد، كربونات، أو كبرٌتات أ) وهً المركبات الكٌماوٌة للمعدنعلى نسبة عالٌة من تلك المعادن، 

المعدن )مثل خامات  إلىنسبة  Ores، وتسمى تلك الخامات الباقً فٌعتبر من الشوائب أماالمعدن(، 

المناجم فً تلك المناطق  إنشاءٌتم  إذحسب توفرها بمن الجبال  أو(، وتستخرج من باطن األرض الحدٌد

 مصانع التعدٌن لؽرض استخالصها. إلىلنقلها فٌما بعد 

لكونه  ، فالحدٌد أألكثر استعماالً (%8.1) واأللمنٌوم( %4.7ن األكثر وفرة فهما الحدٌد )اأما المعدن 

مدى عرٌض  المتالكهوكون خاماته ؼنٌة بالمعدن الى ضافة إٌستخلص بجهد أقل من سواه من المعادن، 

(، %3.6عن سواه من المعادن والسبائك الهندسٌة األخرى مثل الكالسٌوم )المٌكانٌكٌة  من الخواص

 ٌوم(، الزركون%0.073الكروم )(، %0.1ز )(، المنؽنٌ%0.63(، التٌتانٌوم )%2.1المؽنٌسٌوم )
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(، الٌورانٌوم %0.01(، النحاس )%0.017(، الفانادٌوم )%0.02(، النٌكل )0.026%)

 الكوبالت(، %0.002(، الرصاص )%0.004الخارصٌن )(، %0.005(، التنجستن )0.008%)

 (، أما بقٌة المعادن فتتوفر بنسب أقل.%0.001(، والبٌرلٌوم )0.001%)

 إجراءاتتكلفة عوامل ثانوٌة مثل  إلى إضافةحسب نسبة توفرها بإن سعر المعادن ٌتؤثر  

ذات التطبٌقات المٌكانٌكٌة األكثر  الكربونٌةوسبائك الحدٌد  وحدٌد الصب Steelفالفوالذ  استخالصها،

 شٌوعا، تزداد كلفها مع ازدٌاد النسب المضافة ودقة تلك النسب.

ذراتها  الحتواءتنفرد المعادن من بٌن المواد الهندسٌة بتنوع خواصها الذي ٌنشؤ من طبٌعة تركٌبها،  

حرة الحركة )نسبٌا( الكتساب الطاقة  اإللكتروناتمما ٌجعل تلك الكترونات التكافإ الخارجٌة  على

فً درجات الحرارة رق وتؽٌٌر مواقعها ضمن البناء البلوري للجزٌئات مما ٌمنحها قابلٌة للتشكٌل والط

وذلك ٌجعلها مناسبة بقٌة المواد الصلبة،  من عكسال للكسر علىمتها العالٌة والواطئة والمعتدلة، مع مقا

 فً التطبٌقات المٌكانٌكٌة.

ٌة تنتقل عبر وذلك ألن الطاقة الحرارٌة والكهربائ جٌدة ((Conductors دن موصالتالمعاتعتبر  

)النقٌة( كالذهب والفضة والنحاس (Noble Metals) ذراتها، والمعادن النبٌلةااللكترونات الحرة فً 

الفردي من  العناصر المعدنٌة ذات العددعلما أن تعتبر من بٌن أفضل الموصالت الحرارٌة والكهربائٌة، 

موصلٌة العناصر ذات العدد الزوجً  منأعلى  ( (Conductivityموصلٌتها الكترونات التكافإ تكون 

من الكترونات التكافإ، وتقل تلك الخاصٌة فً المعادن عندما ال تكون نقٌة أو عند خلطها مع عناصر 

 أخرى.

، ألن )ؼٌر شفافة( لكنها عاكسة للضوء وألؼلب الموجات الكهرومؽناطٌسٌةالمعادن تكون معتمة  

الحرة والتً تقوم بدورها بإرسالها على الفور، مما  وناتااللكتر إلىالطاقة الكهرومؽناطٌسٌة تتحول 

 كالمرآة. اً أسطحن وعند تنعٌمها تكوّ )اللون المعدنً(  اً ٌعطً ألكثر المعادن لمعان

 المعادن الحدٌدٌة     3-3-1

خاصٌة مؽناطٌسٌة وقابلٌة ذو الصلبة ذو لون فضً ومن الفلزات  (Fe الكٌماوي)رمزه  الحدٌد 

 )الوزن النوعً( تبلػ كثافته إذ، وٌعتبر الحدٌد من المعادن الثقٌلة أو بالثنً أو بالطرق للتشكٌل بالسحب

7.875 gm/cm3 انصهاره حرارة  ودرجةCO1540  للحرارة  المعادن جٌدة التوصٌلوهو من

 والكهرباء.

ٌصدأ الحدٌد عند ٌعد الحدٌد المعدن األكثر استعماالً فً الحٌاة العملٌة وألؼلب التطبٌقات الهندسٌة، و 

، أما روؾ بصدأ الحدٌد، والمع2Fe2O3. 3H2Oالحدٌد المائً  أكسٌدمكونا  للهواء الرطبتعرضه 
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 فً الحدٌد وعندما تكون نسبة الكربون Fe3Cكربٌد الحدٌد ٌكون فانه عند اتحاده مع عنصر الكربون 

ولؽاٌة  %2.5ٌسمى بالحدٌد الصلب )الفوالذ(، وعندما تكون نسبة الكربون أعلى من  %1.7أقل من 

 ٌسمى بحدٌد الزهر )اآلهٌن(. 4.5%

فلزات والنسبة الباقٌة من الكربون و %95ال تقل نسبة عنصر الحدٌد عن فالحدٌد الصناعً أما  

بخواص مٌكانٌكٌة وقابلٌة  تتمٌز( (Alloyسبٌكة  وؼٌرها، لتكوٌن مثل النٌكل والكروم والكبرٌت أخرى

 ، مثل حدٌد الزهر والحدٌد المطاوع والفوالذ بؤنواعه المختلفة.الصدأللتشؽٌل ومقاومة 

 استخالص الحدٌد    3-4

تبلػ  إذ ، فً القشرة األرضٌة، ((Iron Oresٌوجد الحدٌد فً الطبٌعة على شكل خامات مختلفة  

وشوائب ؼٌر رى أكاسٌد لمواد أخوتكون تلك الخامات مختلطة مع ، % 4.7نسبة وجوده فً الطبٌعة 

 إلىوتقسم تلك الخامات  الحدٌد فٌها،مرؼوب فٌها وتتوقؾ صالحٌة الخامات لالستخالص على نسبة 

 -:(، وهً كما ٌؤت12ً-3، الشكل )مجامٌع أربع

 45نسبة معدن الحدٌد فٌها  وتكون : (Magnetiteجنٌتاٌت الحدٌد المؽناطٌسٌة )الما أكسٌدخامات  .أ 

 وسلٌكات كبرٌت وزنك وخارصٌن هووالباقً  Fe3O4 الحدٌد المؽناطٌسً أكسٌدوعلى هٌئة  % 70 –

 شوائب أخرى.مع 

 % 65 – 45وتكون نسبة معدن الحدٌد فٌها   : (Hematiteخامات الحدٌد األحمر )الهماتاٌت  .ب 

 شوائب أخرى.سلٌكات مع وفسفور كبرٌت و هووالباقً  Fe2O3 ؽٌر المائًالحدٌد ال أكسٌدوعلى هٌئة 

 50 – 25وتكون نسبة معدن الحدٌد فٌها  : (Limoniteالحدٌد المائٌة )اللٌموناٌت  دخامات أكاسٌ .ج 

وسلٌكات أو زرنٌخ  كبرٌت وفسفور هووالباقً  2Fe2O3.3H2Oالمائً  الحدٌد  أكسٌدوعلى هٌئة  %

 .كثل طٌنٌة على شكل مع شوائب أخرى

 % 40 – 30وتكون نسبة معدن الحدٌد فٌها  : (Spathic Ironالحدٌد )السبار  كربوناتخامات  .د 

مع  السلٌكون والمؽنٌسٌوم اتسٌدأككبرٌت وفسفور و والباقً هو FeCO3 كربونات الحدٌدهٌئة وعلى 

 .شوائب أخرى

 

 : خامات الحدٌد فً الطبٌعة. 12-3الشكل 
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عملٌات بواسطة مجموعة من  هاٌتم تجهٌزأفران االستخالص  إلىتلك الخامات  إرسالقبل  

الؽسل، التصنٌؾ، التحمٌص، وكالتكسٌر، الفرز  لرفع نسبة المعدن فً الخامات األساسٌةالتجهٌز 

 .والتلبٌد الكهرومؽناطٌسً، التركٌز

ٌضاؾ و االستخالصفً عملٌة (، 13-3الشكل ) ((Blast Furnaceالعالً  ٌستعمل ألفرن 

كمساعد صهر، ونتٌجة  الحجر الجٌريكعامل اختزال و ،الحدٌد كل من الوقود )فحم الكوك( لخامات

ٌتركز الحدٌد على شكل منصهر  التفاعالت الكٌماوٌةسلسلة من و( Co 1800)بحدود الحرارة العالٌة 

 كربون 4% و حدٌد 95% حوالً من وٌتكون Pig Iron (Fe3C) ٌسمى بحدٌد الؽفل بالكربونمشبع 

 ؼٌر الحدٌد وهذا ، والكبرٌت والفسفور والمنؽنٌز السلٌكون منكعناصر ذائبة أخرى  ضئٌلة كمٌات مع

 فً فٌستخدم الفرن من الخارج (Slag)الخبث  أما ،قوالب فً صبه وٌمكن جداً  صلب تماماً  النقً

أو  العالً بواسطة أفرات خاصة مثل فرن الدست تم معالجة الحدٌد الناتج من الفرنٌو اإلسمنت صناعة

العاكسة  أوالكهربائٌة  األفرانول مارتن ومحول توماس أو ومحالمحوالت المختلفة كمحول بسمر 

 للحصول على حدٌد الزهر والحدٌد المطاوع والصلب )الفوالذ(.

 

 : الفرن العالً. 13-3الشكل 

 Cast Iron  )الصب( حدٌد الزهر 3-4-1

واسطة عملٌات تكرٌر وتنقٌة للحدٌد الؽفل باستعمال ب )أو اآلهٌن( الحصول على الحدٌد الزهرٌتم  

لتحسٌن نوعٌة  قلٌل من نفاٌات الحدٌد )السكراب( إضافةمع كوقود فحم الكوك الذي ٌعمل بفرن الدست 

 فل.الموجودة على سطح الحدٌد الؽوحجر الكلس لٌتحد مع المواد الرملٌة  حدٌد الزهر الناتج
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نسب قلٌلة من  إلىإضافة  %4 -3 إلىنسبة عالٌة من الكربون تصل  حدٌد الزهر على ٌحتوي  

تجاه اً الصدمات وٌكون ضعٌف إلىإذا تعرض والفسفور والمنؽنٌز وهو هش ٌنكسر بسهولة السلٌكون 

 إلىوعند النظر  ،7.2 ، وٌكون وزنه النوعًأحمال الضؽط إزاءأحمال الشد بٌنما ٌبدي مقاومة عالٌة 

وال ٌستجٌب  اً لونه رمادٌٌبدو ووبلورٌة ذات ملمس خشن  والمعةئاته كبٌرة جزٌمناطق كسره تبدو 

 بسهولة لعملٌة البرادة.

 ممٌزات حدٌد الزهر

 رخٌص الثمن. .1

 (.Co 1200 – 1150)منخفضة درجة انصهاره  .2

المسبوكات ذات األشكال المعقدة )ٌستعمل على نطاق واسع فً عمل السٌولة العالٌة عند صهره  .3

 (.الماكٌنات كؤجسام

 التشؽٌل المختلفة.سهولة تشكٌلة وقطعه بآالت  .4

  )الذي ٌعمل كمادة مزٌتة تساعد على االنزالق(.مقاومة االحتكاك لوجود عنصر الكربون  .5

 استعماالت حدٌد الزهر

ٌصب منصهر  إذ المٌكانٌكٌةواألجزاء ٌستعمل الحدٌد الزهر فً السباكة إلنتاج العدٌد من القطع  

 -ة :تٌالصناعات اآل، وأهم استعماالته فً معٌنة نماذجتجاوٌؾ ل تحتوي علىالب رملٌة والحدٌد فً ق

 .وأجسام الماكٌنات وقواعدهافرش ومنزلقات  .1

 البخارٌة. توالماكٌناالداخلً  االحتراقاسطوانات ومكابس محركات  .2

)فً المنشئات  ، وأجسام الصمامات الكبٌرةالكبٌرة الحجم أو البترول(، الماء )لنقل الؽاز،نابٌب األ .3

 النفطٌة(.

 .أؼلفة التربٌنات وأجسام المضخات .4

 بعض التجهٌزات المنزلٌة. .5

 (Wrought Iron)الحدٌد المطاوع    3-4-2

 فً الحدٌد الخام ة معظم الكربون الموجوددكسأبواسطة عملٌات  المطاوعٌتم الحصول على الحدٌد  

 الذي ٌقوم بتسخٌن الحدٌد بطرٌقة ؼٌر مباشرة (Pudding Furnaces) الفرن العاكسباستعمال 

وتخرج  عادمعلى شكل ؼازات  الكربونأكاسٌد  ، وتحررالحرارة من على جدران الفرنوذلك بانعكاس 

لٌة ثم تطرق نواتج الفرن بعد إخراجها بمطارق آ خبث. بصورةأكاسٌد السلٌكون والفسفور والكبرٌت 



 الفرع الصناعً/المرحلة األولى                           المٌكانٌك                                           العلوم الصناعٌة 
 المواد الهندسٌة                                                                                                     الثالثالفصل 

  

  
69 

 
  

بتمرٌرها بٌن تشكٌلها بالضؽط لٌتم درفلتها )خاصة لتخلٌصها من الشوائب على السطح الخارجً 

 األشكال والبعاد المطلوبة. إلىاسطوانتٌن تدوران باتجاهٌن مختلفٌن( وتحوٌلها 

وٌعد من   % 0.5ال تزٌد نسبة الكربون والشوائب األخرى عن  إذأنقى أنواع المعادن الحدٌدٌة  

بواسطة الطرق وهو فً درجة  والتشكٌل واالنحناء قابلٌة للسحب وأكثرهاالمعادن الحدٌدٌة  أطرى

 .7.87االحمرار، وٌكون وزنه النوعً حرارة 

 الحدٌد المطاوعممٌزات 

 (.Co 1539 – 1500عالٌة )درجة انصهاره  .1

 عتٌن منه بواسطة الطرق بعد تسخٌنهما إلى درجة االحمرار.ٌمكن لحام قط .2

ال ٌمكنه الوصول لطبقات  األوكسجٌنأن  إذأكثر المعادن الحدٌدٌة مقاومة للعوامل الخارجٌة،  .3

 المعدن الداخلٌة.

 إزالتهأسود ٌسهل  أكسٌدوٌكون  عندما ٌكون فً درجة االحمرارٌتؤكسد عند تعرضه للهواء  .4

تعرضه للهواء فؤنه ٌتؤكسد من الداخل  أثناء األبٌضاللون  إلىرفعت درجة حرارته  وإذا، بالطرق

 وٌصبح ؼٌر قابل للتشكٌل أو اللحام. )ٌحترق(

 الحدٌد المطاوع استعماالت

واألبواب وملحقاتها والمفاصل  لصناعة السالسلٌستعمل الحدٌد المطاوع فً عملٌات الحدادة  .1

 واألدوات الزراعٌة.

الكهربائٌة مثل األقطاب والمكونات اكٌنات ٌستخدم الحدٌد المطاوع فً عمل بعض أجزاء الم .2

 لمحوالت وصفائح األجزاء الدوارة منها.الداخلٌة ل

 Steel(   الصلب) الفوالذ 3-4-3

ٌتم الحصول على الحدٌد الصلب بواسطة استخالصه من الحدٌد الخام الناتج من الفرن العالً أو من  

تٌار  بإمراروذلك مارتن(  -سٌمنز وأ)محوالت بسمر  Convertersالحدٌد الخردة باستخدام المحوالت 

أو بواسطة كسد الشوائب بواسطة أوكسجٌن الهواء ؤلتتمن الهواء المضؽوط على منصهر الحدٌد الخام 

 .الكهربائًأو القوس الحث  أفران

 على شكل كربٌد الحدٌد % 2- 0.3تتراوح نسبة الكربون فٌه الفوالذ سبٌكة من الحدٌد والكربون  

وطرقه على البارد أو الساخن، كما والذي ٌعرؾ بالسمنتٌت، وٌمكن صبه فً قوالب السباكة أو تشكٌله 

 وتشؽٌله على آالت التشؽٌل بسهولة، وكذلك تقسٌته.ٌمكن قطعه 
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تحسٌن خواص أو أكثر قلٌالً، وٌمكن  (Co 1350 – 1300تتراوح درجة انصهار الصلب )  

 .ألسبائكًبالصلب  إذنلٌسمى عند  ؼٌرها وألكروم كالتنكستن والنٌكل واة معادن أخرى الصلب بإضاف

 ،الصلب متوسط الكربون، الصلب منخفض الكربون الكربونً هوالصلب ومن أبرز أنواع   

 والصلب عالً الكربون.

 (Low Carbon Steel ) الصلب منخفض الكربون .أ 

على شكل صفائح أو قضبان ذات مقاطع  وٌمكن تشكٌله ،% 0.3 أقل بحدودتتراوح نسبة الكربون  

وقد حل محله فً الكثٌر  الصلب ارخص ثمنا وأقوى من الحدٌد المطاوع هذا النوع من ٌكونمختلفة، و

أو حتى بالتبرٌد  االحمراربالتسخٌن لدرجة دة الفوالذ منخفض الكربون صالتؤثر ال ت إذ من التطبٌقات،

 صالدة سطحه بواسطة تقنٌات خاصة.، بل ٌمكن زٌادة الفجائً بالماء أو الزٌت

فً ٌستخدم قة واألنابٌب وكذلك ربون لعمل األسالك والصفائح الرقٌٌستعمل الصلب منخفض الك 

 لسهولة تشؽٌله أو لحامه.وفً أعمال الورش كافة  الجسور واألبراج

 (Medium Carbon Steel) الصلب متوسط الكربون .ب 

 وٌتم الحصول علٌه بنفس الطرٌقة السابقة الذكر % 0.8 – 0.3تتراوح نسبة الكربون فٌه بٌن  

وٌتم تصلٌده برفع درجة  قلٌالً، اً القشرة الخارجٌة فاتح بكون لون الكربونوٌتمٌز عن الصلب منخفض 

 الكربونأو الزٌت، وتعتمد تلك الصالدة على نسبة حرارته لدرجة االحمرار وتؽطٌسه مباشرة فً الماء 

الصلب من  (قابلٌته للسحب والطرق أقل)ولهذا النوع مقاومة أعلى للشد ومتانة اكبر  وسرعة التبرٌد،

 عالً الكربون، لكنه ال ٌشكل أي صعوبة فً عملٌات التشكٌل والتشؽٌل.

وكذلك فً صنع الدوران واألسالك المعرضة لقوى شد عالٌة   ٌستعمل لعمل المحاور )أعمدة( 

 والعدد الزراعٌة.النوابض وعجالت القطارات والمطارق 

 (High Carbon Steel) الصلب عالً الكربون .ج 

ترتفع صالدته كثٌرا عند تسخٌنه لدرجة االحمرار و  % 1.5 – 0.8تتراوح نسبة الكربون فٌه بٌن  

والفوالذ لعمل قضبان مدورة أو مضلعة، ، وٌمكن درفلته على الساخن ثم تبرٌده فجؤة فً الماء أو الزٌت

والذي كان ٌستعمل فً جمٌع  بصلب العدة الكربونً ٌسمى  % 1.0كربون أكثر من الذي ٌحتوي نسبة 

، (High Speed Steel)قبل اكتشاؾ فوالذ السرعات العالٌة  عدد القطع المستعملة فً الصناعة،

ٌصبح  إذ بعد إجراء المعامالت الحرارٌةٌستعمل حالٌا فً صناعة عدد القطع ذات السرعات الواطئة و
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 واألدواتفً صناعة القوالب ٌستعمل ى الرؼم من انكساره عند االنحناء، مقاومة عالٌة للصدمات عل ذا

    قطع المعادن.وعدد  اسٌوالمبارد الٌدوٌة والمثاقب )البراٌم(  وأجهزة القكالفإوس وعدد الحفر 

 (Non-ferrous Metals)المعادن غٌر الحدٌدٌة   3-5

حدٌدٌة فً الصناعة والمعامل بنفس أهمٌة المعادن الحدٌدٌة لتمٌزها بخواص الؼٌر تستعمل المعادن  

، Pbالرصاص ، Ni، النٌكل Al، األلمنٌوم Cuالنحاس مناسبة للتطبٌقات الصناعٌة، وأهم هذه المعادن 

 .Zn، والزنك Sn  القصدٌر

 (Copper) النحاس 3-5-1

ٌوجد النحاس فً قشرة األرض بشكل خامات من أكاسٌد أو كبرٌتات حدٌدٌة مثل كبرٌتات النحاس  

-3الشكل ) (،Cu2S( وكبرٌتات النحاس )CuFeS4(، أو )CuFeS2) Chalcopyriteالحدٌدٌة 

، أو بالطرٌقة أما بالطرٌقة الجافةوٌتم استخراجه  % 35وٌبلػ تركٌز النحاس فً خاماته إلى  (،14

ٌستعمل فٌها أفران خاصة عاكسة أو نافخة تتم فٌها  إذ األكثر شٌوعاً  ألولىاتعد الطرٌقة الرطبة، و

 (Hydro، بٌنما فً الطرٌقة الرطبة لتنقٌة الخامات ثم من بعدها تصفٌة النحاس الناتجالعملٌات المختلفة 

metallurgy ) الحوامض وبعد ذلك تتم عملٌة ترسٌب النحاستعامل خامات النحاس مع. 

 

 : خامات النحاس. 14-3الشكل  

 والمٌكانٌكٌة خواص النحاس الفٌزٌائٌة

 الصفرة. إلىوهو نقً بٌنما تمٌل سبائكه  األحمرمعدن المع معروؾ بلونه  (1

 ولذلك ٌعتبر من المعادن الثقٌلة. 8.92وزنه النوعً  (2

 .2360Coودرجة ؼلٌانه  1083Coعند درجة حرارة مقدارها  ٌنصهر (3

 العالٌة للتٌار الكهربائً والحرارة. قابلٌة التوصٌل (4

 صفائح رقٌقة لكونه عالً المرونة. إلىالدرفلة  وإمكانٌةقابلٌة عالٌة للطرق والسحب  (5
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 ٌصعب صبه لكونه ٌمتص الؽازات لتتكون فقاعات فً المصبوبات. (6

 تصنٌعها،.جات النحاسٌة على طرٌقة تعتمد متانة المنت (7

 خواص النحاس الكٌماوٌة

النحاس األحمر وكربونات مكونا أكسٌد ال ٌتؤكسد فً الهواء الجاؾ بٌنما ٌتؤكسد فً الهواء الرطب  .1

 النحاس الخضراء.

ال ٌتفاعل مع القلوٌات وال الحوامض المخففة ولكنه ٌتفاعل بسهولة مع حامض الكبرٌتٌك المركز  .2

 والساخن.

 استعماالت النحاس

 مادة استخدمت لصناعة األوانً المنزلٌة، لكن انعدم استخدامه لهذا الؽرض ألسباب صحٌة.أول  (1

قابلٌة توصٌله من أجود المعادن فً الصناعات الكهربائٌة، كاألسالك وشبكات نقل القدرة بسبب  (2

 العالٌة للتٌار الكهربائً.

 للحرارة.قابلٌة التوصٌل العالٌة  والتدفئة بسبب صناعة المبادالت الحرارٌة وأجهزة التبرٌد والتكٌٌؾ (3

 تستخدم سبائكه مثل البرونز والنحاس األصفر فً الصناعات المٌكانٌكٌة. (4

 الحفر فً تقنٌات الطباعة وألوحصناعة القوالب  (5

تستخدم فً تطبٌقات كثٌرة كالطالء والتعقٌم النحاس وكبرٌتات النحاس  كؤمالحمركباته الكٌماوٌة  (6

  والصباؼة.

 ((Aluminiumاأللمنٌوم  3-5-2

سٌلٌكات وال  أو أكاسٌدٌعتبر خام األلمنٌوم األكثر انتشارا فً القشرة األرضٌة وذلك إما على شكل  

 األلمنٌومهً أكسٌد  ه، وأبرز خاماتهذلك لنشاطه الكٌمٌائً وسرعة تؤكسدٌمكن وجوده حراً فً الطبٌعة و

على الرؼم من كثرة وجود خامات ف(، 15-3الشكل ) البوكساٌت، باسمعرؾ ٌو ،Al2O3. 3H2O المائً

التحلٌل ومنها طرٌقة  الستخالصهلكلفة العالٌة لإالّ أن سعره مرتفع وذلك  فً الطبٌعة األلمنٌوم

 .الكهربائً

زادت على درجة نقاوته، فكلما قلت نسبة الشوائب الداخلة فً تركٌبه وتعتمد خواص األلمنٌوم   

 قابلٌة إٌصاله للكهرباء.مقاومته للصدأ وزادت 
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 : خامات األلمنٌوم. 15-3الشكل 

 الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة خواص األلمنٌوم

 لونه أبٌض فضً المع. (1

 تبلػ كثافته ثلث كثافة الحدٌد. إذلذلك ٌعتبر من ضمن مجموعة المعادن الخفٌفة  2.7وزنه النوعً  (2

 .660Coدرجة انصهاره منخفضة تبلػ  (3

 والحرارة.موصل جٌد للكهرباء  (4

كما ٌمكن سحبه ، 0.02mmصفائح ذات سمك  إلىله قابلٌة عالٌة للطرق والسحب وٌمكن درفلته  (5

 . 0.1mmإلى أسالك ذات قطر 

النحاس، المنؽنٌز،  ثل؛م ٌمكن تحسٌن الخواص الى حد كبٌر بواسطة إضافة معادن أخرى (6

 .األلمنٌوم وبنسب محددة لتكوٌن سبائك الخارصٌن، ومواد ؼٌر معدنٌة كالسٌلكون

 الكٌماوٌة األلمنٌومخواص 

تمنع  ن على سطحه طبقة صلبة من األكسٌد )األلومٌن(األلمنٌوم سرٌع التؤكسد فً الهواء إذ ٌتكو 

والتً تلتصق بالمعدن لتحول دون وصول األوكسجٌن من الوصول لطبقات المعدن  ن من الصدأعدالم

 .الداخلٌة

   استعماالت األلمنٌوم

 األلمنٌومؼالبا ما ٌفضل الناقلة للقدرة )فً عمل األسالك الكهربائٌة ٌستعمل وسبائكه مع النحاس  (1

 (،وحده لخفة وزنه

 .لإلنسانلحفظ األطعمة لكون مركباته ؼٌر ضارة  التعلٌبوة األوانً المنزلٌة صناع (2

 والمركبات الفضائٌة واألقمار الصناعٌة. صناعة الطائرات والمحركات والصناعات العسكرٌة (3
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 النوافذ واألبواب.وأعمال البناء كاألثاث المنزلً صناعة  (4

ر اإلشعاعً سٌوم كحاجز لمنع التؤثٌوتستخدم سبائكه مع المؽن، صناعة وبناء األجهزة الكهربائٌة  (5

 .فً المفاعالت النووٌة، مع تطبٌقات كثٌرة أخرى

 ( Nickel)النٌكل  3-5-3

 إذ (،16-3، الشكل )فً الطبٌعة متحداً مع الكبرٌت والزرنٌخ والحدٌد والسلٌكون Ni النٌكلٌوجد  

األكاسٌد الناتجة بواسطة أول أكسٌد  اختزالبتحمٌص تلك الخامات ومن ثم ٌستخلص من خاماته 

 ، وتتم عملٌة تنقٌة النٌكل بواسطة التحلٌل الكهربائً.الكربون

 

 : خامات النٌكل. 16-3الشكل 

 الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة خواص النٌكل

 .معدن أبٌض فضً اللون صلد جداً  (1

 . 8.9الوزن النوعً  (2

 معدن ؼٌر قابل للطرق والسحب وموصل جٌد للحرارة والكهرباء. (3

 .3075Coودرجة حرارة ؼلٌانه  1455Coدرجة حرارة انصهاره  (4

 األخرى كسبٌكة.ومقاومة عالٌة للحرارة لذلك ٌضاؾ للمعادن مقاومة عالٌة للتآكل  (5

 الكٌماوٌة النٌكلخواص 

ال ٌتؤكسد النٌكل فً الهواء الجاؾ وٌتؤثر قلٌال فً الهواء الرطب لذلك ٌستعمل فً الطالء الكهربائً  

 للمعادن، والنٌكل ٌذوب بسهولة فً األحماض ولكنه ال ٌتفاعل مع القلوٌات.
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   استعماالت النٌكل

 الكثٌر من الصناعات الكٌماوٌة وفً تصلٌب الزٌوت السائلة.تستعمل برادة النٌكل كعامل مساعد فً  (1

 ٌستعمل النٌكل النقً فً الصناعات االلكترونٌة . (2

 لحماٌتها من الصدأ.تستخدم كبرٌتات النٌكل النشادرٌة فً الطالء الكهربائً للمعادن  (3

 عالٌة.وٌكسبها صفات مؽناطٌسٌة السبائك التً ٌدخل فٌها معدن النٌكل تقاوم التؤكسد  (4

 (Lead)الرصاص   3-5-4

والخارصٌن والنحاس والذهب  والكربونفً الطبٌعة متحداً مع الكبرٌت  Pbٌوجد الرصاص  

)كالٌنا(، والذي  PbSالرئٌسة، كبرٌتٌد الرصاص  ٌستخلص من خاماتهو (،17-3، الشكل )والزرنٌخ

 إلىتحول الخامات  إذ، االختزالًالصهر  ، وذلك بطرٌقة%78نسبة من الرصاص بحدود ٌحتوي على 

لٌتم تنقٌته فٌما بعد تج بواسطة فحم الكوك فً أفران رأسٌة خاصة أكسٌد الرصاص ثم ٌختزل األكسٌد النا

 بطرق كهربائٌة.

 

 : خامات الرصاص. 17-3الشكل 

 الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة رصاصخواص ال

قطعة من  أسود عند حكه فً أثراً معدن لٌن قابل للطرق والسحب، ولونه رمادي ٌمٌل للزرقة وٌترك  (1

 درفلته باردا بسهولة. أوالورق، وٌمكن قطع الرصاص بواسطة السكٌنة كما ٌمكن ضؽطه فً قوالب 

 وهو ٌعد من المعادن الثقٌلة. 11.3الوزن النوعً  (2

 .1740Coودرجة حرارة ؼلٌانه  327Coٌنصهر الرصاصً عند درجة حرارة  (3

 .السامة من المواد أبخرتهوكذلك معدن سام   (4
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 الكٌماوٌة الرصاصخواص 

ه ة رقٌقة من أكسٌد الرصاص التً تحمٌبسرعة فً الهواء الجوي مكوناً طبقٌتؤكسد الرصاص  

 ٌتؤثروال لى بقٌة المعدن من التؤكسد، وٌذوب فً األحماض المركزة، وتحافظ ع األكسدةمن من المزٌد 

 تدرٌجٌاً  ٌتؤكسدواقٌة من كربونات الرصاص القاعدٌة ولكنه  صاص بالماء وذلك ألنه ٌتؽطى بطبقةالر

هٌدروكسٌد الرصاص القابل للذوبان فً الماء مما ال ٌسمح باستعماله فً صناعة أنابٌب  إلىلٌتحول 

 الماء.

  الرصاصاستعماالت 

 صناعة واقٌات المعدات الكهربائٌة. (1

 النارٌة والقذائؾ. اإلطالقاتٌستخدم مع الزرنٌخ )لزٌادة صالدته( فً صناعة  (2

 لألشعة الضارة بالجسم البشري. المتصاصهصناعة الدروع للوقاٌة من المواد المشعة  (3

 .الطباعةصناعة حروؾ  (4

 ٌزٌل القرقعة وٌخفض من سرعة االشتعال.البنزٌن ل إلىرابع أثٌل الرصاص ٌضاؾ مركب  (5

 لمركباته تطبٌقات فً صناعة الزجاج والمطاط واألصباغ وأعمال اللحام. (6

 (Tin)القصدٌر   3-5-5

 SnO2توجد خاماته فً الطبٌعة على شكل أكسٌد القصدٌر من المعادن النادرة، والقصدٌر  

لفحم بواسطة ا باختزالهاوٌستخرج من خاماته  (،18-3الشكل ) ،مخلوطا مع مواد ترابٌة ومعادن أخرى

تسخٌنه لدرجة فً أفران عاكسة أو رأسٌة بعد ؼسله بالماء وتنظٌفه وتحمٌصه ومن ثم تنقٌته بواسطة 

  .تاركا الشوائب عالقة على السطحفً الفرن الساخن لٌسٌل على سطح منحدر  االنصهار

)بنوعٌه األبٌض  دٌر معدن لٌن وقابل للطرق والسحب فً درجات الحرارة العادٌةصوالق

ٌصبح هشا قابال للكسر،  200Coدرجة حرارة  إلىوعند تسخٌنه  لٌتحول إلى صفائح رقٌقة، والرمادي(

 وٌتحول عند طرقه ساخناً إلى مسحوق.

 

 : خامات القصدٌر. 18-3الشكل 
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 الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة خواص القصدٌر

 .ابٌض فضً ناصعفلز  (1

 .5.85 الرمادي والقصدٌر 7.3 األبٌضالوزن النوعً للقصدٌر  (2

 .2270Coودرجة حرارة ؼلٌانه  232Coدرجة حرارة انصهاره  (3

 لحرارة منخفضة.قابلٌة توصٌل للكهرباء ولذو صالدة عالٌة ومتانة و (4

 الكٌماوٌة القصدٌرخواص 

ح وفٌستعمل فً طالء السطفً الماء، وال فً الحوامض العضوٌة  ٌتؤثرفً الهواء وال  ٌتؤكسدال  

، وال ٌتؤثر بشدة فً الزٌوت، وٌذوب فً حامض الكبرٌتٌك الساخنلألوانً النحاسٌة لخزن  ةالداخلٌ

 الحوامض المخففة.

   دٌرصقالاستعماالت 

 .الصلب من الصدأ لمقاومته للتؤكسد ألواحلحماٌة  (1

الكبرٌت فً  تؤثٌراألسالك النحاسٌة قبل تؽلٌفها بالمطاط لمنع  تطلى إذالمعدات الكهربائٌة صناعة  (2

 .النحاس

  المستعملة لصناعة كراسً التحمٌل. ٌدخل فً السبٌكة (3

 ((Alloysالسبائك  3-6

تمتزج بعض المعادن بشكل كلً  إذا معدن، محداهإ أكثرأو السبائك خلٌط متجانس من مادتٌن  

وتستخدم بشكل  وهً نقٌة، خواص المواد األصلٌةمكونة مادة تختلؾ فً خواصها عن  لدى صهرها

 واإلضافاتلما لها من خواص مٌكانٌكٌة ٌمكن التحكم بها من خالل النسب واسع فً الصناعة 

 والمعالجات الحرارٌة.

 سبائك الصلب   3-6-1

ة: النٌكل، تٌالصلب السبائكً هو صلب كربونً ٌحتوي على واحد او أكثر من العناصر اآل 

ٌسمى الصلب باسم المعدن المضاؾ ، والمنؽنٌز، السلٌكونالكروم، الفاندٌوم، الكوبالت، التنجستن، 

تلك العناصر هو  إضافةوالؽرض من  كالصلب الكرومً أو الصلب النٌكل كرومً أو السلٌكونً وهكذا.

 والحرارة العالٌة.زٌادة مقاومته للصدمات ومقاومته للتآكل 



 الفرع الصناعً/المرحلة األولى                           المٌكانٌك                                           العلوم الصناعٌة 
 المواد الهندسٌة                                                                                                     الثالثالفصل 

  

  
78 

 
  

القطع واهم  وأدواتآت الصناعٌة والمنشفً العدٌد من التطبٌقات الصلب ألسبائكً  ٌستخدم 

 -: هً أنواعه

: وٌقسم الى منخفض وعالً النٌكل وٌستعمل فً صناعة السٌارات والطائرات  الصلب النٌكلً .1

ٌستخدم فً ن معامل تمدده قلٌل واالهتزازات والتآكل وأل الصدماتلقدرته العالٌة على مقاومة 

 القٌاس وصمامات محركات االحتراق الداخلً. أدواتصناعة 

للتآكل، ٌستعمل فً صناعة كرات كراسً التحمٌل وآالت : شدٌد الصالدة ومقاوم  الصلب الكرومً .2

 تكسٌر وطحن الحجارة وفً صناعة المطارق.

لتحسٌن خواصه فً تحمل  : ٌحتوي عناصر أخرى مثل المنؽنٌز والسلٌكون صلب النٌكل الكرومً .3

 الضخمة. واالهتزازات، وٌستعمل فً صناعة الشاحنات والرافعات تاإلجهادا

 ٌحتوي على نسبة من السلٌكون وٌستخدم فً صناعة النوابض.:  الصلب السلٌكونً .4

وهو ؼٌر  %14 إلىحتوي على نسبة عالٌة من معدن المنؽنٌز تصل ٌ: و الصلب المنغنٌزي .5

الكهربائٌة ولصالدته العالٌة ٌستعمل فً صناعة  األجزاءمؽناطٌسً لذلك ٌستعمل فً صناعة بعض 

 وعجالت القطارات. والجارفاتفكوك الكسارات 

الكروم، التنجستن، الفنادٌوم، والكوبلت، : ٌحتوي على نسب من  H.S.Sصلب السرعات العالٌة  .6

ومقاومة لدرجات الحرارة العالٌة بعد تقسٌته بإجراء المعامالت الحرارٌة،  ٌةلمما ٌكسبه متانة عا

نشؤ منها التً تتعرض لسرعات قطع عالٌة ت (،19-3، الشكل )فً صناعة عدد القطع ٌستعملو

 درجة حرارة مرتفعة.

 

 .مصنوعة من صلب السرعات العالٌةقطع : عدد  19-3الشكل 

: ٌحتوي على معدن النٌكل والكروم بنسب  ( (Stainless Steelالصلب غٌر القابل للصدأ  .7

قابل للصدأ إضافة لمظهره الفضً الؼٌر الكروم الصلب  أكسٌدوتكوٌن طبقة من عالٌة لزٌادة متانته 

 المعرضة للرطوبة والمكشوفة للهواء الجوي.ماع، وٌستعمل فً صناعة القطع اللّ 
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 سبائك النحاس   3-6-2

 التً تتمٌز على النحاس فً بعض الخواصأبرز سبائك النحاس هً البرونز والنحاس األصفر  

  مما ٌجعلها مناسبة لكثٌر من التطبٌقات.

ٌسمى باسم العنصر المضاؾ  أخرىوعناصر  واأللمنٌومٌكة من النحاس ب: س(Bronze) البرونز .1

   وٌشمل : إلٌه

 القصدٌر  بإضافة: ٌتكون  البرونز القصدٌريSn  مع عناصر سبائكٌة  %22بنسبة تصل الى

أخرى وبنسب قلٌلة كالرصاص والخارصٌن والفسفور، وله قابلٌة عالٌة على التشكٌل ومقاومة 

     المٌاه وأنابٌبوٌستعمل فً صناعة الصمامات للتآكل 

 عناصر سبائكٌة أخرى وبنسب  مع % 11 – 4بنسبة  األلمنٌوم بإضافة: ٌتكون  لومٌنًالبرونز األ

  وٌستعمل فً سك العمالت المعدنٌة.وٌمتاز بقلة تؤثره بالمواد الكٌماوٌة قلٌلة، 

 ًعناصر سبائكٌة أخرى وبنسب مع  % 4 -3السلٌكون بنسبة  بإضافة: ٌتكون  البرونز السلٌكون

  .وله تطبٌقات هندسٌة كثٌرةكالمنؽنٌز والنٌكل قلٌلة 

 – 10، تتراوح نسبة الزنك Cu – Znسبٌكة من النحاس والزنك   : (Brass)النحاس األصفر   .2

النحاس بخواصه ، وٌتفوق على ، ٌقاوم التؤثٌرات الجوٌة والكٌماوٌة وٌمكن صبه وتلمٌعه% 40

النحاس  ولتحسٌن خواصالعالٌة للصب والتشؽٌل، وٌمكن معالجته حرارٌا  وقابلٌتهالمٌكانٌكٌة 

وٌستعمل فً والقصدٌر والنٌكل والسلٌكون،  األلمنٌومله بعض العناصر مثل  ٌضاؾ  األصفر

 .والصناعات الكٌماوٌةوالسخانات صناعة الوصالت الكهربائٌة 

 سبائك األلمنٌوم   3-6-3

 ،الخارصٌنمثل السلٌكون، النحاس، المؽنٌسٌوم،  األلمنٌوممعدن  إلىتتكون بإضافة عناصر    

، ومن تلك  من المعدن النقًوالصدمات  للتآكللتصبح أكثر متانة ومقاومة النٌكل، والحدٌد المنؽنٌز، 

 -: ٌؤتًالسبائك ما 

وتكون ذات خواص  % 11 – 4.5بنسبة تتكون بإضافة معدن النحاس :  نحاس – األلمنٌوم ٌكةسب .1

وتستعمل فً صناعة المكابس تلك الخواص،  تحسٌنمٌكانٌكٌة عالٌة وقابلٌة للمعالجات الحرارٌة فً 

 ذات التحمٌل العالً. واألجزاء

وتكون  % 10 – 4.5بنسبة  Mgمعدن المؽنٌسٌوم  بإضافةتتكون :  مغنٌسٌوم – األلمنٌوم سبٌكة .2

 ذات مقاومة عالٌة للصدمات والتؤكسد.
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وتكون ذات  % 9 – 6بنسبة    Znلخارصٌنتتكون بإضافة معدن ا:  خارصٌن – األلمنٌوم سبٌكة .3

 متمٌزة بعد إجراء المعامالت الحرارٌة علٌها. ةصالدة عالٌة ومتان

مع  % 4.5 – 3.5  تتكون بإضافة معدن النحاس بنسبة: (Duralumin)سبائك الدورلومٌن  .4

 (أسبوعالجوي لمدة  بتصلدها بالتعتٌق )تترك فً الهواءوتمتاز نسب قلٌلة من المؽنٌسٌوم والمنؽنٌز 

تشؽٌلها بآالت ( قبل ثم تبرد بالهواء 360Co)تسخٌن لدرجة حرارة  تلدٌنالعملٌة  علٌها لذلك تجرى

  والمركبات الفضائٌة. الطائراتالسٌارات والقطع،  وتستعمل على نطاق واسع فً صناعة 

 Ceramic المواد الحرارٌة )السٌرامٌك( 3-7 

 المواد ضمن (البالستٌك) واللدائن عن الفلزات أهمٌة ال تقلاصطناعٌة  مواد السٌرامٌك 

 الطابوق مثل ٌوم، كل معها نتعامل)ؼٌر معدنٌة ال عضوٌة(  مواد السٌرامٌك على وٌشتمل ،الهندسٌة

 ستخدمت كالتً العادٌة، ؼٌر المواد بعض على اً أٌض ملوتش ،الصٌنً والسٌرامٌك والزجاج، واإلسمنت

 والمواد الحرارة مقاومة وٌمكنها صلدة السٌرامٌك مواد وؼالبٌة ،الفضاء ومركبات اإللكترونٌة القطع فً

 استخدامها ٌمكن بالصناعة والتً استخداماتها فً اً واسع اً انتشار الخواص هذه وتعطٌها، الكٌمٌائٌة

 .أقل متانة وقوة من بقٌة المواد كثٌرة ، ولكنها ألؼراض

 من السٌرامٌك صناعة فً الداخلة األخرى والمعادن الصلصالٌة المواد ستخرجت :  السٌرامٌك صناعة

، دقٌقة حبٌبات إلى الخامات هذه وطحنبتكسٌر  آالت تقوم ثم ،انقاإه لٌزداد تصفى ثم األرض، باطن

 وٌتم ،تشكٌله ٌمكن خلٌط على للحصول آخر سائل أو الماء إلٌها ٌضاؾ ثم ،معٌنة لمقادٌر وفقاً  تخلط

، السائلة الحالة على وهً وتشكٌلها الحبٌبات هذه بصهر الحرارة ومقاومات الزجاجٌة المنتجات صنع

-650حرارة  درجة عند خاصة أفران داخل تتم عملٌة وهً ارةبالحر دٌصلّ  المنتج ٌجؾ أن وبعد

1650Co  بطبقة المنتجاتؽطى تبعدها ، مرؼوب فٌها أخرى وخصائص ومتانة تحمل قوة ٌعطٌهمما 

 .التنظٌؾ وسهلةملساء  وتجعلهاالسوائل  امتصاص من تمنعها بالتزجٌج تعرؾ عملٌة فً المعة

 ودرجات الماء، األمالح، الؽازات، األحماض، السٌرامٌك منتجات معظم تقاوم :خواص السٌرامٌك 

 التوصٌل ردٌئة موصالت أي جٌدة، كهربائٌة عوازل الشائعة السٌرامٌك مواد عدوت العالٌة، الحرارة

 مواد لتصبح الكهربائٌة مقاومتها السٌرامٌك أنواع بعض تفقد أخرى أحوال فً ولكن ،الكهربائً للتٌار

 .مؽنطٌسٌة خاصٌة لها السٌرامٌك مواد وبعض ،تبرٌدها بعد التوصٌل فائقة

 -: ٌؤتًللسٌرامٌك استعماالت تقلٌدٌة وأخرى متقدمة نستعرض قسم منها وكما  : السٌرامٌك استعماالت

 .كالقرمٌد واآلجر  المواد اإلنشائٌة .1
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 تهقاوملمٌمثل بطانة ممتازة ألفران صناعة الفوالذ  الذي السٌرامٌكابوق طكمواد العزل الحراري  .2

 .  اً جددرجات الحرارة العالٌة 

إمكانٌة الحصول على مساحٌق للمواد مع بتقنٌة النانو قد أحدثت ثورة هائلة فً مجال الصناعة  .3

جدٌدة تجمع بٌن  الصناعً من تطوٌر مواد جزٌئات ال ٌتجاوز قطرها مرتبة المٌكرون قد مكن العالم

 واإلنجاز المطلوب منها. فٌها الخصائص المرؼوب

صنع أدوات تو أدوات القطع )التشؽٌل( المٌكانٌكً المستخدمة فً آالت الخراطة والثقب والتفرٌز .4

 .قطع المعادن من نترٌد السلٌكون

  توالسٌاراعزل وتبطٌن هٌكل الطائرات  .5

 (.وكربٌد السلٌكون منٌوماألل)مواد أكسٌد  أدوات القشط والتجلٌخ .6

وهً ال تمتص السوائل، وتقاوم  ،ٌدخل السٌرامٌك فً صناعة أطباق ممتازة لألؼذٌة والمشروبات .7

 .األحماض واألمالح والمنظفات والتؽٌٌر فً درجات الحرارة

اإلشعال فً السٌارة، وفً  اتعشمفً صناعة  عازلك للكهرباءستخدم السٌرامٌك ؼٌر الموّصل ٌ .8

 خطوط القدرة الكهربائٌة، وفً أجهزة التلفاز.

 

 (Plastics)اللدائن  3-8 

 ،مخلفات السلٌلوزٌةالكالبترول والفحم و ربونات(،)هٌدروك من أصل عضويمصنعة مواد  

 لخاماتها الكٌماوٌةمد عملٌة تصنٌعها على المعالجات تعت إذم،  1907وترجع صناعة البالستك إلى العام 

)متعددة  Polymers بشكل خطً لتكون البولٌمراتمركبات كٌماوٌة ترتبط جزٌئاتها  إلىلتتحول 

 ، وتلعبالحالة اللدنة لتتخذ بعد الضؽط علٌها األشكال المطلوبة إلىتتحول عند تسخٌنها الجزٌئات(، 

فً طرق تصنٌعها، وتعتبر اللدائن من المواد  أساسٌاً  دوراً  مٌكانٌكٌةالكٌماوٌة والطبٌعٌة وال هاخواص

إضافة  مما ٌسمح باستعمالها لتخفٌؾ وزن المصنوعات، 2 – 0.8ٌتراوح وزنها النوعً  إذالخفٌفة 

التشؽٌل )الخاصة(  اتناكٌٌمكن تشؽٌلها بم إذ ،والقاعدٌة( الحمضٌةالكٌماوٌة ) والتؤثٌراتللماء  لمقاومتها

مٌكانٌكٌة جٌدة تسمح تطوٌر أنواع جدٌدة منها ذات خواص ى لا إضافةبإزالة النحاتة )الراٌش( 

 أحٌاناً ولكنها تشكل ر تصامٌم منتجات هندسٌة كثٌرة، ومن الممكن إعادة تصنٌعها باستخدامها فً تطوٌ

 ملوثات بٌئٌة لصعوبة تحللها طبٌعٌاً.
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 -: إلى تصنٌؾ اللدائن ٌمكن

  Thermo Plastic(  بالحرارة للتشكل القابلة)  الحرارٌة اللدائن .1

 الروابط تضعؾها مكونات تسخٌن عند( بالحرارة تلٌن) ملتحمة ؼٌر خطٌةمن الجزٌئات  شبكات 

 فً وضعها ٌمكن بحٌث لٌنه قابلة اللدائن وتصبح حركتها فً وحرٌة تباعداً  أكثر لتصبح جزٌئاتال بٌن

 ،PVC البولٌثٌن،)  مثل، والتبرٌد الضؽط عملٌات بعد وصالدة ثابتا شكالً  تؤخذ ثم تشكٌلها ؽرضل إناء

 ،Polystyrene الستاٌرٌن وعدٌد البروبلٌن، عدٌد اإلٌثلٌن، عدٌد والناٌلون، األكرٌلٌك، البولسترٌن،

 ( . وؼٌرها ، Biphenyls فٌنوالت ثنائً

    Thermo – Set(   التشكٌل عادةإل قابلة غٌر)  بالحرارة تتصلد التً اللدائن .2

 هذا ٌصبح التصنٌع وعند( تلٌنها إعادة ٌمكن وال) الفتحات ضٌقة ملتحمةمن الجزٌئات  شبكات 

 عبر محكم بشكل مرتبطة جزٌئاته تصبح بحٌث الضؽط عملٌة بعد محدداً  شكالً  وٌؤخذ بالحرارة لٌناً  النوع

 ؛أنواعه أشهر ومن أخرى مرة بالحرارة تشكٌله إعادة ٌمكن الو تصنٌعه وبعد السالسل تقاطعات

 .  فورمالدهٌد وٌورٌا فورمالدهٌد، وفٌنول فورمالدهٌد، ٌالمٌن البكالٌت،

 (  Elastomers)  المرنة اللدائن .3

بعها عملٌات ، ٌمكن تشكٌلها على البارد تت)مطاطٌة( الفتحات واسعة ملتحمةمن الجزٌئات  شبكات

 حرارٌة.

 فً واسعة استخدامات ذات جعلتها الصفات من عدد فً اللدائن أنواع جمٌع تشترك : اللدائن ممٌزات

 -:ٌمكن تلخٌص ممٌزات اللدائن كاآلتً، والصناعة مجال

 . ثمنها رخص وبالتالً إنتاجها كلفة انخفاض .1

 .والصدأ للتآكل ومقاومتها وزنها خفة .2

 .والكهرباء للحرارة وعزلها تشكٌلها سهولة .3

 .منها المصنوعة العبوات محتوٌات رإٌة فٌمكن للضوء أنواعها بعض شفافٌة .4

 .استخدامها ٌسهل مما ومتانتها للكسر مقاومتها وشدة الكٌماوٌات لتؤثٌر بعضها مقاومة .5

 .والقماش الورق من المصنوعة العبوات على فتتفوق الرطوبة عزل على قدرتها .6

 حبٌبات أو مسحوق شكل على هو ما منها مختلفة بؤشكال للدائن الخام المواد تتوافر:  اللدائن تصنٌع

 ،الحقن ،النفخ، السحب؛ مراحل بعدة اللدائن تصنٌع عملٌة وتمر، سائل شكل على أو األحجام مختلفة
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التبرٌد والضؽط أو التسخٌن أو باألمواج فوق بتثبٌت قطع اللدائن مع بعضها ، وٌتم التفرٌػو ،الكبس

 الصوتٌة، أو بواسطة مواد الصقة

 فً والشفافٌة الوزن وخفة والصالبة والمرونة القوة صفات تجتمع أن الممكن من:  اللدائن استخدامات

 -:ٌؤتًما ومثال ذلك  متباٌنة استخدامات لعدة صالحة ٌجعلها مما واحدة بالستٌكٌة مادة فً واحد آن

 . البناء فً التسلٌح حدٌد بدائل )لدائن مدعمة باأللٌاؾ( قضبان .1

 .كهربائٌة طاقة إلً الشمسٌة الطاقة تحوٌل .2

 .الصحٌة المٌاهو األؼذٌة تعبئةو والصفائح الحاوٌاتو، المٌاه وأنابٌب منزلٌة أدوات صناعة .3

 . واألقمشة األلٌاؾ صناعة .4

 تحملها وعدم فٌها مرؼوب ؼٌر رائحة إعطاء وإمكانٌة اإلصالح صعوبة فهًاللدائن  عٌوب أما 

 الضارة البٌئٌة التؤثٌرات جانب إلى والتلؾ للكسر والتعرض األبعاد ثبات وعدم العالٌة الحرارة درجاتل

 .والشراب للطعام وأكواب كؤوان   استخدامها أو إحراقها حالة فً

  Composite Materials المواد المركبة  )والمواد الملبدة( 3-9

والمادة  Matrix)المادة الرابطة  أكثر أو مختلفتٌن مادتٌن من تتكون ،احد أنواع المواد الهندسٌة 

 قابلٌة تكون وأن ،اآلخرأحدها ب ذوبان أو انصهار ٌتم ال أن بشرط (Reinforcingأو المقوٌة الداعمة 

 مادة ٌنتج، والكٌمٌائٌة أو الفٌزٌائٌة الخصائص فً كبٌراً  اختالفاً  تختلؾ ال وأن عالٌة، ابٌنهم التجانس

 اإلجهادتقوم المادة الرابطة بنقل  إذمن المواد األولٌة، تختلؾ عن خواص أي  جدٌدة خواص لها جدٌدة

 التً تعتبر الهٌكل الذي ٌتحمل القوى.مادة التقوٌة  إلىالمٌكانٌكً 

)معدن، سٌرامٌك،  على مواصفات المادة الرابطة ٌوجد تصنٌفان ٌعتمد األول:  تصنٌف المواد المركبة

 -: ٌؤتًالداعمة، وكما تركٌبة المادة والتصنٌؾ الثانً ٌعتمد على  لدائن(

  معادن أو مدعمة بحبٌبات صلدة ن مادة رابطة وتتكون م : بالمساحٌق الدقٌقةالمواد المدعمة(

وتلتصق   (،20-3الشكل ) ،ومتجانس بشكل كثٌؾتنثر عشوائٌا  ( كمساحٌق، أو كربٌداتسٌدهااأك

 أفران، وتتم معالجتها حرارٌا فً بسبب عدم انتظام سطحهاتتشابك لعند كبسها بتؤثٌر قوة الترابط 

، مما ٌساعد على إعادة التبلور الرابطة المادة انصهارلدرجة حرارة مقدارها ثلث درجة خاصة 

 عملٌة تسمى التلبٌد.وتلك ال
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 فً مادة مركبة مدعمة بالمساحٌق الدقٌقة.)مكبر( : مقطع  20-3الشكل 

  تنتشر باتجاه واحد  مدعمة بؤلٌاؾ وتتكون من مادة رابطة:  باأللٌافالمواد المدعمةAligned)) 

داخل المادة  وقد تكون قصٌرة أو طوٌلة أو محاكة كنسٌج وبطبقة واحدة أو عدة طبقات و مبعثرةأ

، Fiber Glass وقد تكون األلٌاؾ طبٌعٌة أو صناعٌة )ألٌاؾ زجاجٌة(، 21-3الشكل )الرابطة، 

 (.كربونٌة

 

 فً المواد المركبة. : طرٌقة ترتٌب األلٌاف21-3الشكل 

  تربط  باأللٌاؾمدعمة  ألواحطبقات من وتتكون من بناء هٌكلً متعدد ال:  بالهٌاكلالمواد المدعمة

 (.22-3ألٌافها بواسطة مواد الصقة، الشكل )  اتجاهزواٌا حسب بمع بعضها وفق تتابع 
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 : المواد المركبة المدعمة بالهٌاكل. 22-3الشكل 

 المركبةمواد ال ممٌزات

 .(القالب بحسب) معقدة وبؤشكال التشكٌل سهولة -1

 .(المنتج وشكل المنتجة المواد نوع على ٌعتمد) التصنٌع فً اقتصادٌة -2

 اد التً ٌدخل فٌها السٌرامٌك(.وللم)والحرارة  ،لتآكلوا كلل،لل عالٌة مقاومة -3

 . الطلب بحسب حرارٌة تمدد عوامل -4

 .... ( دهانات وقود، زٌوت، شحوم،) االستخدام الشائعة الكٌمٌائٌة بالمواد التؤثرالتؤكسد أو  عدم -5

 .المتانة خواص على التؤثٌر بدون كبٌر بشكل الوزن خفة -6

ناسبة لتصنٌع المحاور م فهً وبالتالًلالهتزاز،  نتٌجة ٌحدث قد الذي الشقوق نتشارال مقاومة كبٌرة -7

  )األعمدة( الدوارة.

 المركبة المواد مساوئ

 .والحرارة الرطوبة تؤثٌر تحت التقادمالتقلٌدٌة نتٌجة  المواد عمر من أقصر عمرها -1

 (.الصدمات لمقاومة جٌدة خواص لها المطورة الحدٌثة األنواع) للصدمات متوسطة مقاومة -2

 تصنٌعها إعادة ٌمكن الو ،النفاٌات من التخلص عند البٌئة على السلبً التؤثٌر، واإلصالح صعوبة -3

 .المتسلسل اإلنتاج صعوبة -4

   المواد المركبة استخدامات

لما لها من خواص ٌمكن التحكم  ،كبدٌل لمواد أخرى كثٌرة أجزاء لتصنٌع المركبة المواد تستخدم 

 الطائراتالسٌارات و فقد استخدمت فً لتطبٌقاتها الواسع لالنتشارالتطبٌقات، وكمثال  بحسببها 

 ،الحركة نقل عناصر ،مروحٌاتلل الدوار الجناح شفرات ،الصندوقٌة اللوحات الخارجً، الؽالؾك

 أن وٌتوقع الهٌكل وزنمن  %30 إلى الحالٌة الطائرات فً المركبة المواد نسبة تصل إذ اإلطاراتو

نكرٌت )خلٌط االسمنت والرمل والحصى( و، ومن المناسب أن نذكر أن الكمستقبلال فً النسبة ترتفع
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بالمساحٌق بٌنما ٌصنؾ الكونكرٌت المسلح كمواد مركبة مدعمة المدعمة ٌعتبر من المواد المركبة 

 باأللٌاؾ.

 أسئلة الفصل الثالث   3-10

 . تصنٌفها بحسب الهندسٌة المواد أنواع عدد (1

 بحسب للمواد تصنٌؾ عند علٌها ٌعتمد والتً الهندسٌة المواد فٌها تستخدم التً المجاالت هً ما (2

 الوظٌفً؟ األداء

 اذكر الخواص الفٌزٌائٌة المعتمدة فً توصٌؾ المواد الهندسٌة  (3

 بحسبما هً المجاالت التً تستخدم فٌها المواد الهندسٌة والتً ٌعتمد علٌها عند تصنٌؾ للمواد  (4

 األداء الوظٌفً؟

 ما المقصود بالخواص الكٌماوٌة للمواد الهندسٌة؟ (5

، القساوة، الهشاشة، الصالدة، اللٌونة، السٌولة، المطٌلٌةالمرونة، المطاوعة، الفشل،  -:ٌؤتًعرؾ ما  (6

 قابلٌة التشكٌل،  قابلٌة اللحام، قابلٌة التشؽٌل.

 ألجراء اللجوء دون سرٌع بشكل خواصها وتقدٌر الهندسٌة، المواد على التعرؾ ٌمكن كٌؾ (7

 اختبارات؟

)الهشاشة، خاصٌة المادة التً تجعل النابض ٌستعٌد طوله األصلً بعد سحبه قلٌال وتركه تسمى  (8

 .اللٌونة، القساوة، المرونة(

وضمن حدود المرونة تسمى مواد: )هشة، عالٌة  بإجهاد عال   إالّ المواد التً ال ٌمكن زٌادة طولها  (9

 .المرونة، ؼٌر المرنة، قابلة للطرق(

التؽٌر النسبً فً أبعاده، القوة العمودٌة جسم فإن اإلجهاد الطولً فٌه ٌساوي: )عندما تإثر قوة فً  (10

 ونة(حد المرالمإثرة لوحدة المساحة، معامل ٌونك للمرونة، 

 .القص العامل على جسم ٌإثر فً: )طوله، عرضه، حجمه، شكله( إجهاد (11

 ما المقصود بمعامل المرونة؟ وما وحدة قٌاسه؟ (12

 -النسبٌة والتً ٌعبر عنها بـ :نوع المطاوعة  ما (13

  الطول األصلً. إلىنسبة التؽٌر فً الطول 

  الحجم األصلً. إلىنسبة التؽٌر فً الحجم 

 تقابالنتً ٌنحرؾ بها سطحا الجسم الممقدار الزاوٌة ال. 

         فً سلك معدنً مساحة مقطعه العرضً x 106 N/m2 20أثر إجهاد توتري مقداره  (14

1.5 mm2 ج/   ، ما مقدار القوة المإثرة فٌه ؟(F=30N) 



 الفرع الصناعً/المرحلة األولى                           المٌكانٌك                                           العلوم الصناعٌة 
 المواد الهندسٌة                                                                                                     الثالثالفصل 

  

  
87 

 
  

إذا علقت فً نهاٌته كتلة  ؟1mmوقطره  2m ما الزٌادة الحاصلة فً طول سلك من الفوالذ طوله (15

8kg رضً معتبراً التعجٌل األg=10N/kg ،E=200MPa.  /ج(∆L=1.01x103m). 

، ما القوة العمودٌة معلق شاقولٌاً  120cmوطوله  0.5mmسلك نصؾ قطر مقطعه العرضً (16

علما أن معامل مرونة مادة السلك  ؟121.2cmالالزمة لتسلٌطها على طرفه السفلً كً ٌصبح طوله 

1.4x 1010 N/m2( . /جF=110N) 

 ملٌمترسحب فاستطال  1x103cm2ومساحة مقطعه العرضً  2.5mطوله  زالبرونسلك من  (17

، احسب معامل مرونة المعدن إذا كان التعجٌل األرضً 0.4kgواحد، ٌتعلق جسم كتلته 

g=10N/kg /ج(.E=1011 N/m2) 

 ؟والكهربائٌة الحرارٌة الموصالت من المعادن تعتبر لماذا (18

 .الحدٌد معدن على للحصول المستخدمة الخامات عدد (19

 .العالً الفرن بواسطة خاماته من الحدٌد استخالص طرٌقة اذكر (20

 واستعماالته؟ ممٌزاته هً وما الزهر، حدٌد هو ما (21

 واستعماالته؟ ممٌزاته هً وما المطاوع، الحدٌد هو ما (22

 .نوع كل استعمال ومجال الكربونً الصلب أنواع أبرز عدد (23

 .استعماله مجاالت وبٌن النحاس لمعدن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص من خمسا اذكر (24

 .استعماله مجاالت وبٌن األلمنٌوم لمعدن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص من اً أربع اذكر (25

 .استعماله مجاالت وبٌن النٌكل لمعدن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص من اً أربع اذكر (26

 .استعماله مجاالت وبٌن الرصاص لمعدن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص من ثالثة اذكر (27

 .استعماله مجاالت وبٌن القصدٌر لمعدن والمٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة الخواص من ثالثة اذكر (28

 .منها كل استخدام وبٌن الصلب سبائك أنواع عدد (29

 .منها كل استخدام وبٌن النحاس سبائك أنواع عدد (30

 .منها كل استخدام وبٌن األلمنٌوم سبائك أنواع عدد (31

 .استخدامه مجاالت من بعضاً  اذكر ثم صناعته، وكٌفٌة خواصه وبٌن السٌرامٌك عرؾ (32

 .استخداماتها مجاالت من بعضاً  اذكر ثم صناعتها، وكٌفٌة خواصها وبٌن اللدائن عرؾ (33

 .استخدامها ومجاالت ممٌزاتها، بٌان مع ،وأصنافها المركبة المواد عرؾ (34
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 الرابعأهداف الفصل    #

       

 

 

 على أن : قادرا الطالب ٌكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 ٌبٌن أهمٌة الصحة والسالمة المهنٌة فً ورش المٌكانٌك.    (1

 ٌعرؾ عملٌات التشؽٌل الٌدوٌة )النشر، البرادة، التؤجٌن، القشط، وقطع اللوالب(.  (2

 ٌمٌز بٌن عدد القطع المستعملة فً عملٌات التشؽٌل الٌدوٌة. (3

 .ٌعرؾ عملٌات التشؽٌل اآللً )التثقٌب، التجلٌخ، الخراطة، والتفرٌز( (4

 ٌمٌز بٌن عدد القطع المستعملة فً عملٌات التشؽٌل اآللً. (5

  ٌرسم بعضاً من عدد القطع وٌإشر على األجزاء.   (6
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  تمهٌد

 أيّ أداء  أو منتج الحصول على فً تساعد آالت أو أجهزة أيّ  إلى ٌشٌر (Tooling) عدة التعبٌر

 اآلالت إلى ،المبرد مثل الٌدوٌة األدوات من بساطة األكثر النوع إذ ٌشمل التعبٌر ،عالقة ذات نشاطات

 .(CNC Machining Centre) مثل الماكٌنات المعانة بالحاسوب جدا المعّقدة اكٌناتالمو

 تقنٌات؟ال من الحدٌث العصر هذا فً الٌدوٌة األدوات ستعملن زلنا ما لماذاالذهن،  إلىوهنا ٌتبادر 

 على كبٌر حد إلى تعتمد الناتج ونوعٌة منخفضة تكون ٌدوٌة عملٌة أيّ  كفاءةومن المعقول القول أن 

 -، وهً:أعاله السإال إلى اً قاطع اً جواب تعطًقد ولكن المبررات اآلتٌة  ،األفراد مهارة

 األبعاد دقة من أعلى درجة تعطً أن ٌمكن حدٌثة أي ماكٌنة أن من الرؼمب : ((Accuracy الدقة .1

 الماكٌنةإالّ أن تلك الدقة تتطلب تحضٌرات معقدة لمنضدة  الٌدوي، للمنجز بالنتٌجة تقارن عندما

 ة بعملٌة قشط ٌدوٌة. والتً ٌمكن أن تنجز وبنفس الدق

ما اقتضت حٌث مكان بؤي تنّفذ أن وٌمكن جدا مرنة الٌدوٌة العملٌات :Flexibility) ) المرونة .2

التواجد بجانب  ٌتطلّب(  (Machiningالتشؽٌل اآللٌة  عملٌاتوبتجهٌزات بسٌطة، بٌنما  الضرورة

 الماكٌنة.

تستخدم الماكٌنات فً إنتاج الكمٌات الكبٌرة وبدقة ثابتة فضالً عن الكفاءة، : (Quantity ) الكمٌة .3

لن ٌكون استعمال  وحٌد، مكّون تصلٌح أو نموذج صناعة أو ولكن فً حالة الكمٌات المحدودة

 تكون العملٌات الٌدوٌة هً االختٌار األفضل. ذلك من بدال الماكٌنات عملٌاً أو مربحاً،

 ٌجب دقٌقة تكان لمنتج ومهما عند تجمٌع األجزاء المكّونة :( Final Assembly)جمٌع النهائً تال .4

 الضرورٌة ((Finishing Touchاألخٌرة  اللمسة  إلعطاء ماهر مٌكانٌكً شخص إلىاللجوء 

 .الصحٌح للمنتج الشكل لضمان

 تصنٌع أي نوع من المنتجات ٌتطلب تحدٌد أبعاده الرئٌسة ونوع العملٌات التشؽٌلٌة المناسبة ان

، ومن ثم تشؽٌلها أو قطعة العمل الخام إلىتسنى نقلها موضوعة على المخططات والرسوم الهندسٌة لٌ

بطرق  القطعأداة  لقات من المعدن باستعماطبة إزال تمتو ضبط ماكٌنات التشؽٌل بحسب تلك األبعاد،

نحاتة أو زالة من سطح المعدن تسمى بالوهذه الطبقات المتعتمد على نوع المعدن وحجم المشؽولة، 

قٌاس األطوال والتخطٌط )الشنكرة( تستوجب أساسٌة تجرى ٌدوٌاً  ومن تلك الطرق عملٌات ،راٌشال

القطع الٌدوي باألجنات، النشر الٌدوي، البرادة، الثقب وتنعٌم  ؛ومن ثم أجراء عملٌات تشؽٌل كمثل

آلٌاً بواسطة ماكٌنات التجلٌخ، الخراطة، التفرٌز،  )القطع الخام( أو تشؽٌلهاقطع اللوالب ٌدوٌاً، والثقوب، 

 .وؼٌرها
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حتى  ٌنعملٌات التشؽٌل الٌدوٌة مرحلة أولٌة لتهٌئة المشؽولة بالشكل والبعد المناسبقد تكون 

مناسبة لوضعها على اآللة وإجراء عملٌات التشؽٌل المطلوبة، وقد تكون ضرورٌة هذه المشؽولة تصبح 

 .، كما ان هناك بعض القطع ٌتم تشؽٌلها ٌدوٌا بالكاملبعد التشؽٌل اآللً

 عملٌات التشغٌل الٌدوٌة 1.4

مة والصحة المهنٌة ٌجب التؤكد من توافر شروط السالالعمل داخل ورش المٌكانٌك قبل البدء ب

 واألعطال المتطاٌرة واألجسام الماكٌنات أجزاء حركة نتٌجة للمخاطر تعرض احتماللتجنب وقوع أي 

 (العمل بدلة) الواقٌة المالبس ارتداء ومن تلك الشروط؛، الكهربائٌة الصدمات فضالً عن المٌكانٌكٌة

لالشتعال والتً ال تسبب اإلعاقة فً العمل  القابلة المواد أو الزٌوت من خالٌة تكون أن ٌجب والتً

 والوهج الحرارة لتجنب العٌون واقٌات استخدام ضرورة فضالً عن وتتمٌز بالمتانة وخفة الوزن،

 من ٌوفر الوقاٌة سمٌك بغطاء والمغلفة الرقبة ذات أحذٌة ارتداء فأن وكذلك المتطاٌرة، واألجزاء

 .العمل، ولبس الكمامات فً حالة وجود غازات أو أبخرة لنوع المناسبة الكفوف لبس مع الحوادث،

 بصورة العاملٌن إصابةالى  ٌؤدي قد مناسبة غٌر بطرٌقة تصمٌمه أو العمل مكان تخطٌط نإ

 غٌر وعدد آالت استعمال وعدم ،ورشة العمل فً السالمة أنظمة لتحقٌق التخطٌط ٌجب لذلك متكررة،

 غٌر بمقبض مطرقة استخدام أو كمطرقة الصوامٌل مفتاح أو كرافعة المبرد استعمال مثل للعمل مناسبة

ومنها منضدة  ،العملب المباشرة قبل وتحضٌرها المناسبة األدوات انتقاء بالعمل القائم فعلى ،لذلك ،ثابت

 تشؽٌل.كل عملٌة عن أدوات وعدد القطع المناسبة ل العمل، المالزم، مساعدات الربط، فضالً 

 ٌجب إنما العمل، لطاولة متقن موحد تصمٌم ٌوجد ال : (Work Table) العملمنضدة )طاولة( 

 :منها شروطفٌها  تتوفر ان

 .الزاوٌة مقطع المقاطع وانسب الفوالذ من وٌصنع الهٌكل .1

 سطح ٌؽطى، والعمل من الناتج الصوت المتصاص الثقٌل الخشب من وٌصنع( العمل سطح) سطحها .2

 .الخشبً السطح على للمحافظة بالصفٌح الطاولة

  .(cm 85- 80) بٌن ارتفاعهاإذ ٌبلػ  مستوٌة وبارتفاع ٌناسب متوسط طول المتدربٌنتكون  .3

 عدة أدراج )أو رفوؾ( لوضع العدد وأدوات القٌاس فٌها بترتٌب ٌسهل تناولها بالٌد. تحتوي على .4

 .العمل دواتألو للمبارد حمالة سطحها علىٌوجد  .5

 .للعمل المناسبة االصطناعٌة أو الطبٌعٌة اإلضاءة توافر .6
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ملزمة ٌناسب حجمها طبٌعة  (زواٌاهأو على إحدى ) الهٌكل الحدٌدي وتثبت على منتصؾ

 (، وقد تزود المنضدة بحواجز واقٌة أو لوحة لتعلٌق العدد. 1-4، الشكل )المشؽوالت المنتجة فً الورشة

 

 : منضدة العمل. 1-4الشكل 

 فً المستخدمة الربط وسائل أكثر من تعد :((Bench Vice الِملزمة )المنكنة( المنضدٌة 

 ثابت احدهما فكٌن من وتتكونالعمل، أثناء  فً حركتها ومنعللمشؽوالت  الٌدوي عملٌات التشؽٌل

 ،وحجمها المشؽولة وقطعة المطلوب العمل طبٌعة على ووسٌلتها التثبٌت طرٌقة وتعتمد، متحرك واالخر

تثبت على منضدة ٌما تصنع الفكوك من الصلب السبائكً، الحدٌد الكربونً فجسم الملزمة من إذ ٌصنع 

لمتدرب، ٌمكن تصحٌحه بوضع مسند خشبً فً األرض، وتتنوع المالزم لطول االعمل بارتفاع مناسب 

حجمها بالمسافة القصوى بٌن فقد تكون ثابتة أو دوارة ٌتحدد بحسب نوع االستخدام،  هاحجمها وشكلفً 

 الشكل بٌنٌ ،وتوجد أنواع مخصصة لمسك األنابٌب والمشؽوالت الصؽٌرة، عرض الفكوكب، أو فكٌها

 -:من تتكون إذ ،المشؽوالت لربط العمل منضدة سطح على تثبتالتً  زملمالا انواعن اً مبعض( 4-2)

 تكون فكوك الملزمة محززة إلحكام الربط، وللمحافظة علٌها من الفك الثابت والفك المتحرك :

 ٌستعان بواقٌات الفكوك.التلؾ 

 .منزلق الفك المتحرك 

 .براؼً تثبٌت الملزمة بمنضدة العمل 

 عمود لولب ٌتم تدوٌره بالٌد عن طرٌق ذراع تحرٌك وٌكون العمود الرئٌس  العمود الرئٌس :

ٌس ٌتحرك منزلق الفك العمود الرئ معشقاً بصامولة ثابتة بجسم الفك الثابت، فعندما ٌدور

ٌة وبذلك ٌتم التحكم بمسافة فتحة الملزمة )البعد بٌن الفكٌن الثابت و خط ةالمتحرك حرك

 المتحرك(.
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 : بعض أنواع المالزم المستخدمة فً ورش المٌكانٌك. 2-4الشكل 

فً حاالت المشؽوالت ؼٌر المستوٌة التً ال ٌمكن ربطها على  الربط األخرى تستعمل مساعدات

بنعومة تحتاج لماسكات من معادن طرٌة للمحافظة  لة  والمالزم بشكل مباشر أو قد تكون ذات سطوح مشؽ

 على جودة سطحها إذ ٌمكن االستعانة بفكوك مصنوعة من الرصاص أو األلمنٌوم.

بد من توفر شروط تعمال عدد تشؽٌل ٌدوٌة بسٌطة الناجحة باسلكً تكون عملٌة التشؽٌل الٌدوي 

، المطلوبةتشؽٌل اللعملٌة من حٌث الحجم والشكل والصالدة تإهلها المناسبة  داختٌار العدك هاإجرائ قبل

وأن ٌكون العمل وفق ، صحٌحة على القطعة المراد تشؽٌلهاتحدٌد وتؤشٌر األبعاد المطلوبة بصورة ثم 

 .المنتج المطلوب إلىمنتظمة ومتسلسلة للوصول خطوات 

 Scribing تخطٌط )الشنكرة(ال 4-1-1

 العادٌة الرسـم عملٌة عن المعدنٌة المستوٌة األسطح على التشؽٌل خطوط رسم عملٌة تختلؾ ال

 الشنكرة أو فالتخطٌط، القلم من بدالً ( Scriberالشنكار ) الخدش أداة استعمال حٌث من إالّ  الورق، على

 تلك تنفٌذها، المطلوب المشؽولة إلى الرسم على الموجودة الثقوب ومراكز وأبعاد خطوط نقل عملٌة هً

 بتنفٌذها ٌقوم التً العملٌات وأدق أهم من تعتبر، وإزالته المطلوب المعدن أجزاء تحدد التً الخطوط

 التخطٌط عملٌات دقة على المصنعة المشؽوالت صالحٌة تتوقؾ إذ وإتقان، عناٌة تتطلب والتً فنًال

ل الوقت والجهد ، إذ أن التخطٌط المدروس ٌقلل من الضائعات فً الخامات فضالً عن تقلٌوالشنكرة

  الالزمٌن للتصنٌع.

 -:وكما ٌؤتً تستخدم أدوات التخطٌط بجانب أدوات النقل والقٌاس فً عملٌة التخطٌط 

ٌستفاد منه لتوضٌح وإظهار الخطوط على السطوح  : الطباشٌر قالصبغ الملون أو مسحو .1

 المعدنٌة.



 الصناعٌة العلوم                                          المٌكانٌك                      صناعً/المرحلة األولى       الفرع ال
ٌل المعادنغتش                                                                                                      الفصل الرابع    

 

  
93 

 
  

   ، الشكل ٌصنع من الصلب الكربونً )صلب العدة( برأس مخروطً مدبب الخطاط )الشنكار(: .2

حسب التخطٌط التنفٌذي المرسوم، إذ ترسم الخطوط من بوٌقوم بخدش أسطح قطعة العمل  ،(4-3)

وٌمكن  عن الحافة العمودٌة للمسطرة، o15مع إمالة الطرؾ المدبب بحدود  أسفل إلىأعلى 

 على محمل.ط بارتفاعات محددة إذ ٌكون مثبتاً استخدامه فً التخطٌ

 

 : أنواع مختلفة من الشنكار. 3-4الشكل 

ستخدم لتحدٌد تصنع من صلب العدة وٌصلد طرفها المدبب، : ت Punch Tool)السنبك( :  لبنطا .3

أو لتنقٌط الخطوط  (،60oمن  تمهٌداً لعملٌة الثقب )طرفها مدبب بزاوٌة أكثرمراكز الثقوب 

 (.4-4الشكل ) باستعمال المطرقة، (،o60زاوٌة الرأس أقل من )المرسومة قبل عملٌة التنفٌذ 

 

 : أنواع مختلفة من البنط. 4-4الشكل 

العدة وتستعمل لتخطٌط الدوائر واألقواس، فضالً عن : تصنع من صلب فرجال تقسٌم وفرجال عدل .4

 (.5-4نقل القٌاسات المحددة، الشكل )
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 : طقم فراجٌل التخطٌط مزودة بمٌزان مائً. 5-4الشكل 

 ةمثالٌأداة : (Height Measuring and Scribing Instrumen )شوكة التأشٌر .5

لتخطٌط الخطوط المتوازٌة األفقٌة  ستعملت ،Workpiecesعلى قطع العمل  والَتؤشٌر للتخطٌط

 .(6-4، الشكل )رتفاعاتاال قٌاس فضالً عن  والعمودٌة،

 

 : شوكة التأشٌر. 6-4 الشكل

من الوسائل المساعدة فً عملٌات التخطٌط للمشؽوالت  :زهرة االستواء(و) أسطح اإلسناد .6

االسطوانٌة وتكون مصنوعة من الصلب ألسبائكً وبؤشكال مختلفة لتناسب مختلؾ قطع العمل، 

 (.7-4الشكل )

 

 : بعض من أنواع أسطح اإلسناد. 7-4الشكل 

لرسم تتكون من مسند عرٌض ونصل أملس تصنع من صلب العدة وتستعمل  -: زاوٌة قائمة .7

 (.8-4الخطوط المستقٌمة والعمودٌة على أحد جوانب المشؽولة، الشكل )
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 : التخطٌط باستعمال الزاوٌة القائمة. 8-4الشكل 

     (  (Sawingالنشر  4-1-1

 فٌه ٌجري الذي الضٌق الحٌز منإزالة أجزاء من المعدن  أو فصلعملٌة تشؽٌل بالقطع ٌتم فٌها 

المنشار، ٌستخدم النشر  (أو سالح)تسمى بؤسنان نصل على حدود قاطعة متتالٌة  الذي ٌحتويو المنشار

 على الٌدوي النشر عملٌة وتعتمد ،وتشكٌل شقوق ومجاٍر فٌها لقطع األعمدة واألنابٌب واأللواح المعدنٌة

 الحركة أثناء السالح على والضؽط ثابت مستوٍ  فً المنشار قٌادة مراعاة مع للعامل العضلٌة القوة

 الرجوع مشوار فً الضؽط وٌزال ،راٌش هٌئة على المعدن بإزالة المنشار أسنان تقوم إذ له، األمامٌة

 ٌتطلب وهذا الجسم من مناسبة حركة ساعدهاوت الذراعٌن من المنشار حركة وتصدر المنشار، رفع بدون

 شار الكهربائً.المن استعمالب، وٌمكن انجاز عملٌة النشر آلٌا ً لةوشؽمال من للجسم صحٌحٌن وبعداً  وضعاً 

 -:هما(، 9-4، )الشكل رئٌسٌن جزئٌٌن من ٌتكون :( Hacksaw )المنشار

، الٌمنى الٌد فً به لٌمسك مقبض على ٌحتوي ،السالح ملٌح الذي الجزء :(Frame) إلطارا .1

 أداء على ٌساعد مما اإلطار مستوى عن ٌختلؾ مستوى فً السالح بتوجٌه تسمح وصامولة ضبط

 .طوله بتؽٌر للسماح مصمم إطار ٌوجد كما، بسهولة المسافة طوٌلة أو مائلة نشر عملٌات

إحدى تحتوي  ،الصلب من شرٌطشكل ة على الحقٌقٌقطع العدة  :Saw Blade( السالحالنصل ) .2

من الصلب  النصل صنعٌ ،على عدد كبٌر من األسنان التً تقوم بقطع المعدن حافتٌه )أو كالهما(

 High مخلوطاً بصلب السرعات العالٌة High Carbon Steel (HCS) عالً الكربون

Speed Steel (HSS) قطع األسنان بواسطة  إلىثم ٌصار شرٌط  بشكلصفٌح منه  قّطعٌ إذ

وعادة ٌتم تقسٌته بالمعامالت الحرارٌة تجلٌخ خاصة وبعد ذلك تفلج أسنان المنشار،  ماكٌنة

لتثبٌته  نهاٌته من كل تثقب، الكتساب الخواص المٌكانٌكٌة الضرورٌة لعملٌة القطع وخاصة الصالدة

 قلٌل منحرؾ شبه شكل على السالح ٌصنع ذلك ومع مستطٌالً  دائما ٌكون السالح فً اإلطار، مقطع
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 استخدامه عند الحذر ٌنبؽً بالكامل مقسى سالحال كان كلما، والعمل أثناء ٌنحشر ال حتى االنحراؾ

 المنشار أسلحة تصٌر مللٌمترات عدة بعرض فقط األسنان قسىت، فً حٌن للكسر عرضة كونٌ ألنه

 المقسى ؼٌر الجزء مرونة الن سابقتها من شدة أكثر استعمال تتحمل لذلك، مرنة نصؾ أو مرنة

 القطع. أثناء والعرض الطول اتجاهً فً شكلها بتؽٌر تسمح

 

 : أجزاء المنشار الٌدوي. 9 -4الشكل 

 من النشر لعملٌة المناسبة النصل على أساس عدد األسنان ٌعد اختٌار -المنشار: أسنان

، لكونها "متتالٌٌن سنٌن بٌن ما المسافة وهً"  السن بخطوة االختٌار هذا وٌرتبط األساسٌة، الضرورٌات

تنفٌذها، فضالً عن  المطلوب العملٌة طبٌعة على الخطوة اختٌار آخر، إذ ٌتوقؾ إلى سالح تختلؾ من

أدق،  األسنان بسمك صؽٌر كانت أو صلد تشؽٌله المطلوب المعدن كان ل، فكلماوالمشؽ المعدن نوع

وٌنتج النصل بؤسنان منفردة على جهة واحدة أو مزدوج التسنٌن أو بتسنٌن متصاعد تبدأ والعكس صحٌح.

 ( القٌم لبعض انواع أنصال المنشار.10-4)ٌوضح الشكل بسن قطع ناعم ثم متوسط ثم  خشن، و

 

 زواٌا أسنان نصل المنشار.:  10-4 الشكل

 ، "الطولً السنتٌمترفً  أو البوصة فً األسنان عدد" خطوة أسنانهٌوصؾ نصل المنشار ب

 المنشار صنع أثناء وتإدى التشؽٌل أثناء السالح رحش لتجنب العملٌة هذه تجري -: التفلٌج

 خدش عرض ٌكون أن ذلك عن وٌنتج(، 11-4الشكل ) ،أسنان ثالثة كل لسن عادة وتحدث، آلٌة بطرٌقة

اختناق المنشار، أي توقفه عن القطع  أو انحشار نتجنب وبذلك، نفسه السالح سمك من اكبر المنشار
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 ، وٌقلٌساعد التفلٌج على تصرٌؾ الراٌش المتكون إذبسبب امتالء المجاالت بٌن األسنان بالراٌش 

 متموجاً المنشار  نصلبصنع  ٌستعاض عن التفلٌج أحٌاناً  ،االحتكاك بٌن جسم المنشار والقطعة المعدنٌة

 خاصة عندما تكون أسنان المنشار صؽٌرة جدا.

 

 تفلٌج أسنان المنشار.:  11-4الشكل 

نشر مختلفة وكل  وآالتستخدم فً عملٌات النشر أدوات ت -:(  (Saw Typesأنواع المناشٌر

 -(، ومن تلك األنواع ما ٌؤتً:12-4، الشكل )الخاصة استخداماتهنوع له 

 اً ٌكون سالح )نصل ( المنشار مثبت والعامة، االعتٌادٌةٌستخدم لعملٌات النشر  -منشار القوس: (أ 

 جٌدا بٌن نقطتٌن على طرفً إطار المنشار. اً ومشدود

 الداخلٌة البسٌطة فً المعادن اللٌنة والخشب. لنشر المقاطعٌستخدم  -منشار الؽرز: (ب 

 .ٌستخدم لنشر الخطوط الداخلٌة المستقٌمة فً المعادن اللٌنة -: المنشار الورقً (ج 

وٌعمل بنفس مبدأ النشر الٌدوي إال أن المنشار ٌتحرك بواسطة المحرك  -:المنشار الترددي (د 

 الكهربائً.

ٌستخدم لنشر المقاطع المختلفة حٌث ، قرصٌكون نصل المنشار على شكل و -ً :المنشار القرص (ه 

 .نحو قرص النشرتدفع قطعة العمل 

نصل المنشار المستخدم وٌكون  بحسبٌستخدم للنشر الداخلً أو الخارجً  -:المنشار الشرٌطً  (و 

  أقواس.نصل المنشار على شكل شرٌط أو سلك مسنن وٌمكن بواسطته نشر خطوط مستقٌمة أو 
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 عدد وآالت النشر الٌدوي والكهربائً.أنواع بعض  : 12-4الشكل 

، الملزمة على القطعة تثبت، وعلٌه الشنكرة عمل ثم ومن القطع مكان تحدٌد ٌتم -: عملٌة النشر

، )مشوار القطع( الذهاب مشوار فً الضؽطو السالح بطول كامالً  مشواره ٌكون بحٌث السالح ٌستخدمو

 حركة تكون، والدقٌقة فً مشوار 60-50 من السرعة معدل كون، وٌالرجوع أثناء ضؽط كل وتجنب

ٌجب أن ال ترتفع عن  المتتالٌة المنشار حركةسرعة ، مع مالحظة إن القطع حركة من أسرع الرجوع

، المنشار لبعض خواصه المٌكانٌكٌةارتفاع الحرارة نتٌجة االحتكاك وفقدان  إلى ذلكٌإدي إذ حد معٌن 

 ٌمكن، والعمل فً كفاءته وتقلٌل ،األسنان بٌن المعدن حبٌبات ودخولالنصل  اعوجاج إلى ٌإدي مما

 بالزٌت سواء السالح تشحٌم الخاطئة الممارسات ومن ،الماء فً كامالً  المنشار بؽمر المشاكل هذه تجنب

 إدخاله عند الخلؾ إلى أو األمام إلى قلٌالً  إمالة المنشار وٌجب زٌادة االنزالق، إلىالذي ٌإدي  الشمع أو

 خط عن ٌنزلق فانه القطعة على أفقٌا السالح وضعفً حٌن لو  (،13-4الشكل ) القطع، خط فً

 . .الشنكرة

 

 : طرٌقة النشر. 13-4الشكل 
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  -وكما ٌؤتً :عدد األسنان فً وحدة الطول  بحسبتصنؾ المناشٌر  -:المناشٌر أنصال أنواع 

، 25mmسنا لكل  18 – 14وٌكون عدد األسنان فً وحدة الطول ٌساوي  المنشار الخشن: .1

 وٌستعمل لنشر المواد المعدنٌة اللٌنة مثل األلمنٌوم والقصدٌر والنحاس.

وٌستعمل  ،25mmسنا لكل  24عدد األسنان فً وحدة الطول ٌساوي  المنشار المتوسط الخشونة: .2

 ةالرمادي والمواد المعدنٌة األخرى ذات الصالد الكربون وحدٌد الزهر منخفضلنشر الصلب 

 المتوسطة. 

وٌستعمل لنشر المواد  ،25mmسنا لكل  32عدد األسنان لوحدة الطول ٌساوي  : المنشار الناعم .3

 .حدٌد الزهرعالً الكربون و المعدنٌة ذات الصالدة العالٌة مثل الصلب

 

 (Filings)  البرادة 4-1-2

 إزالة طرٌق عن ،محدده مواصفات بحسب تشكٌلها وأ وتنعٌمها المشؽولة سطح تسوٌة عملٌة

 األزمٌل بشكل( أسنان) ةطعاق حدود باستخدام ةصؽٌر شظاٌا شكلعلى  المعدن من طبقةطع( ـَ )ق

 فً المبرد أسنان من كبٌر عدد ٌعمل إذ ،(المبرد) البرادة أداة سطح على بعضا بعضها جانب متراصة

لذا تعتبر من العملٌات البطٌئة، مما ٌساعد  ،اآللٌة المبارد او الٌدوٌة بالمبارد عملٌةال وتتم ،نفسه الوقت

تستعمل بشكل واسع فً إعداد القطع المعدنٌة لعملٌة و ،والتحكم فً دقة األبعاد المطلوبةعلى السٌطرة 

القطع المعدنٌة بسمك ٌتراوح بٌن  حأسطاللحام وتنظٌؾ المسبوكات المعدنٌة وإزالة طبقات رقٌقة من 

(0.1 – 0.01mm.) 

 وطول شكل ذو ، وهوعالً الكربونمن الصلب  عدة معدنٌة مصنوع -:Rasp, Fileالمبرد 

سطح القطعة األسنان الصؽٌرة تقوم بقطع أو إزالة طبقات رقٌقة من حتوي على سلسلة من ٌ نمحددا

، جزاء، ٌتكون المبرد الٌدوي من عدة أهذه العملٌة راٌش ناعم نسبٌافٌتكون نتٌجة  المعدنٌة قٌد البرادة

 .(األسنان) القطع حدودو، الحلقة، المقبض، الذٌل، الكتؾ، نباالجالمقدمة، هً؛  (،14-4الشكل )
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 : أجزاء المبرد. 14-4الشكل 

بحسب؛ نعومة المبرد، تصنؾ المبارد إلى أنواع عدٌدة  :((Types of Filesأنواع المبارد 

 .المقطع، وشكل األسنان

ٌقصد بالنعومة عدد أسنان المبرد فً وحدة الطول ) السنتمتر الواحد ( وتقسم  :نعومة المبرد 

 -:(.15-4، الشكل )كما ٌؤتًنعومتها  بحسبالمبارد 

وٌرمز له  سناً  13 - 5وٌتراوح عدد األسنان فً السنتمتر الواحد فً هذا المبرد بٌن  المبرد الخشن: (أ 

 .1عادة بالرقم 

وٌرمز له  سناً  25 - 13وٌتراوح عدد األسنان فً السنتمتر الواحد بٌن  المبرد المتوسط النعومة: (ب 

 .2عادة بالرقم 

ة فً السنتمتر الواحد وٌستعمل عاد سناً  80 - 25وٌتراوح عدد األسنان فٌه بٌن  المبرد الناعم: (ج 

 .6و، 5، 4، 3وٌرمز إلى هذه المبارد باألرقام  ،إلنتاج السطوح الشدٌدة النعومة
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 : أنواع المبارد بحسب النعومة. 15-4الشكل 

 -: أهمها(، 16-4، الشكل )حٌث شكل مقطعها إلى أنواع متعددةتصنؾ المبارد من  مقطع المبرد:

 المستوٌة الخارجٌةٌستعمل عادة لبرادة السطوح ، مستطٌل الشكل همقطع  :طحالمبرد المس .1

 والداخلٌة.

ٌكثر استعماله لبرادة الثقوب والقنوات المربعة والمستطٌلة ، مربع الشكل همقطع المبرد المربع: .2

 الشكل. 

ٌستعمل لبرادة الزواٌا الداخلٌة والثقوب المثلثة الشكل أو ذات ، مثلث الشكل همقطع المبرد المثلث: .3

 الزواٌا الحادة.

والنوع ٌستعمل لبرادة الثقوب الدائرٌة والسطوح المستدٌرة ، دائري الشكل همقطع: دورالمبرد الم .4

 اآلخر منه هو المبرد نصؾ الدائري والذي ٌستعمل لبرادة السطوح الداخلٌة المقعرة.

قطع المجاري والقنوات لتستعمل ، حادة حافة أركانها ذاتذات مقاطع مثلثة الشكل و مبارد القطع: .5

 ولبرادة أسنان بعض األنواع الخاصة من المسننات.

ألمعٌنً،  المبردألسكٌنً،  المبرد، دورالم نصؾ المبردأخرى من المقاطع مثل؛ أنواع توجد 

 .فقط أللمنٌوملقطع ا ٌستخدم األلمنٌوم الذي مبرد، والموشوري المبرد ،البٌضاوي المبرد
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 مقاطع المبارد.أشكال : بعض  16-4الشكل 

ما  إلى (،17-4، الشكل )سنان الموجودة فٌهاقطع األطبٌعة حسب بتصنؾ المبارد  أسنان القطع:

  -ٌؤتً:

تكون فٌه أسنان القطع منتظمة على خطوط عرضٌة متوازٌة على المبرد المبرد ذو القطع المفرد:  .1

وٌستعمل عادة لبرادة المعادن اللٌنة مثل األلمنٌوم والنحاس  (o65 – o85) بزاوٌة مقدارهاوتمٌل 

 أسنان المناشٌر وما شابه. شحذل والبرونز، كما ٌستعمل أحٌاناً 

ة على المبرد، ٌلتٌن من األسنان العرضٌة المتوازٌحتوي على سلس القطع المزدوج: المبرد ذو .2

شن ومنتظمة بزاوٌة والسلسلة الثانٌة تكون أخ(، o40 – o45مقدارها )السلسلة األولى تمٌل بزاوٌة 

وتستعمل لبرادة المعادن أو المواد ذات الصالدة العالٌة نسبٌا مثل الحدٌد الزهر ، معاكسة لألولى

 والصلب العالً الكربون.

لمنتظمة على عرض ٌحتوي على سلسلة متوازٌة من األسنان المقوسة ا المبرد ذو القطع المقوس: .3

 ستعمل عادة لبرادة المواد العالٌة الصالدة.ٌالمبرد، و
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 : بعض أشكال أسنان المبارد.  17-4الشكل 

 -(، هما:18-4الشكل )حركتٌن،  طرٌق عن البرادة عملٌةتوصؾ  -: عملٌة البرادة

 العمل قطعة سطح على عمودٌاً  المبرد على الضؽط جراء من البرادة فً القطع ٌتم:  القطع حركة (1

وعند حركة  ،العمل مادة فً األسنان تتؽلؽل الضؽط هذا جراء ومن األمام لىإ المبرد على والضؽط

 المعدن. من ا شظاٌ تزٌلإنها ف المؽروسة األسنانتلك 

 وتكون الخلؾ إلى المبرد وٌسحب المبرد على العمودي الضؽط ٌزال (:السحب) الرجوع حركة (2

 حركة أما ،(الحزوز) الشقوق تكوٌن لتحاشً ؛للمبرد الطولً المحور باتجاه دائماً  القطع حركة

 أسنان بٌن العالق الراٌش لتكسٌر الٌسار او الٌمٌن إلى بزاوٌة تمٌلف( السحب حركة) الرجوع

 .المبرد

 

 : حركات عملٌة البرادة. 18-4الشكل 

 الٌمنى الجهة فً وضعها وٌجب منضدة العمل، على فقط تستعمل التً واألدوات العدد توضع

 من لوح أو قماش قطعة على القٌاس أدوات وتوضع من المنضدة، نهاٌتها تخرج ال بحٌث للملزمة

 األعلى قسمٌن المنضدة درج وٌقسم ،وتشكٌلها برادتها المراد القطع مع الملزمة ٌسار فارغ بمحل الخشب

( الوقوؾ السلٌم بمواجهة المشؽولة 19-4وٌبٌن الشكل ) )المبارد(، للعدة واألسفل القٌاس ألدوات

وان ٌكون ساعد بؤن ٌستند الجسم على القدم األٌسر والساق الٌمنى تبقى مستقٌمة، القدمٌن  ثباتومراعاة 

تسلٌط ب وتتم البرادة بحركة األذرع والجسم ،األمام إلىالعامل موازٌا لسطح العمل مع إمالة الجسم قلٌالً 
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والضؽط على طرفً المبرد بصورة متساوٌة ورفع الثقل عند شوط الرجوع، ثقل الجسم عند شوط القطع 

، ومن الممكن إجراء وعلى طول المبردفً الدقٌقة  اً مشوار 55 و 45ما بٌن  ةداوتتراوح سرعة البر

  المائلة عن محور المشؽولة الطولً.البرادة الطولٌة أو العرضٌة فضالً عن البرادة 

 

 أثناء عملٌة البرادة.وقٌادة المبرد : الوقوف السلٌم  19-4الشكل 

برادة عند برادة السطوح المستوٌة ٌستعمل المبرد الخشن وٌقاد باتجاه عرض المشؽولة إلنجاز 

ومن ثم  ،التخشٌن بٌنما ٌقاد المبرد باالتجاه الطولً للمشؽولة باستعمال مبرد التنعٌم إلزالة الخدوش

تفحص السطوح بمسطرة االستواء للتؤكد منها، أما عند تقوٌس السطوح فتكون البداٌة بالمبرد الخشن ٌلٌه 

قٌاسٌة للتؤكد من انتظام القوس،  الفحص بواسطة طبعات اعم بطرٌقة أرجحة المبرد، ومن ثمالمبرد الن

 (.20-4وكما مبٌن فً الشكل ) واألعمدة وبنفس الطرٌقة تكون برادة األشكال األسطوانٌة

 

 : حركة المبرد عند برادة التخشٌن والتنعٌم. 20-4الشكل 
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 أو اختٌارها، أسًء إن جدا قصٌرة تكون المبرد ألسنان القاطعة الحدود عمر إن :ردابالمب العناٌة

 هذا وٌظهر فٌه األسنان قمم تؤكل عند كفاءته وتقل القطع عن المبرد وٌعجز قلت العناٌة بها، أو استعمالها

 المعة، كذلك المتآكلة األسنان فتظهر المبرد وجه سطح على الضوء ٌنعكس إذ المجردة للعٌن التآكل

 الؽرٌبة، أو تعرض المواد أو بالراٌش أسنانه بٌن الواقعة الفراؼات امتألت إن القطع عن المبرد ٌعجز

 سطوح تسوٌة فً ٌجب استعمال المبارد الجدٌدة )ألول مرة(لذا  التؤكسد، أو للكسر، المبرد أسنان قمم

 وفً اللٌن والصلب والحدٌد واألصفر األحمر والنحاس كاأللمنٌوم القطع والسهلة نسبٌاً  الرخوة المعادن

 تسوٌة فًوالضٌقة،  السطوح لتشؽٌلتستعمل ف القدٌمة المباردالواسعة، أما  العرٌضة السطوح تشؽٌل

 تنظٌفها منوعند االنتهاء من العمل ٌراعى المقسى،  الزهر وحدٌد كالصلب الصلدة المعادن سطوح

 من قطع أو لٌن معدن من Wire Brush فرشاة سلكٌة باستعمال العالقة بها الؽرٌبة والمواد الراٌش

 لم إذا الملح فً المبارد تحفظ طوٌلة لفترات التخزٌن وعند الزٌت، من رقٌقة بطبقة الصفٌح، وتؽطٌتها

 ال حتى ترتٌب دون من أوعٌة أو صنادٌق فً المبارد تكدس ال نأ ٌجبالمناسب، كما  بالورق لفها ٌتٌسر

 الكسر. إلى الدقٌقة أسنانها تتعرض

 Chiseling التأجٌن ) القطع باألزمٌل ( 4-1-3

الساخن أو على البارد باستخدام  تجري على  طبقات رقٌقة من سطوح القطع المعدنٌة إزالة عملٌة

 ، إذ العدد األخرى مثل المقص ؼٌر ممكنعندما ٌكون استعمال أداة قطع ٌدوٌة تسمى األجنة )األزامٌل(، 

م حافتها وفتق ،طرفها العرٌضعادة مع المطرقة الٌدوٌة التً ٌطرق بواسطتها على نهاٌة  األجنةتستعمل 

عملٌات التشؽٌل التً تفتقر إلى الدقة لذلك فإن استعمالها  وٌعتبر التؤجٌن من ،القاطعة بإزالة المعدن

 . الدقة العالٌة فً االنجاز صر على األعمال التً ال تتطلبٌقت

تراوح مقدارها ل، إذ ٌعلى سطح القطعة قٌد التشؽٌ مٌلهاتحدٌد زاوٌة  األجنةاستعمال  ٌراعى عند

ل القطعة فتصعب بذلك إلى داخ رسسوؾ تؽ األجنةذلك فإن  لىإذا ازدادت ع، أما o40 و o30 بٌنما 

كما  ،على سطح القطعة المراد تشؽٌلها عدة القطع تسبب انزالقفإنها صؽٌرة الأما الزاوٌة  ،عملٌة القطع

تصنع األزامٌل من  ، ولكل عملٌة خاصة من عملٌات القطع المناسبة األجنةإنه من الضروري اختٌار 

الشكل المطلوب ٌلٌها تشؽٌل حافة القطع  إلىبالمطرقة  الصلب عالً الكربون بتشكٌلها بعملٌة الحدادة

 .د الحافة بالمعامالت الحرارٌة لرفع صالدتهابواسطة عملٌة البرادة ثم تصلّ 

(، 20-4نوع األزامٌل تبعا لطبٌعة القطع، الشكل )تت:  (Types of Chisels) األزامٌلأنواع 

قشط طبقات المعدن السطحٌة وفصل األلواح بذو حافة القطع العرٌضة والمسطحة زمٌل األإذ ٌقوم 

الحافة الضٌقة لفتح المجاري والقنوات، وتوجد أزامٌل برإوس  معدنٌة، فً حٌن ٌستعمل األزمٌل ذوال

                                . شقوقمستدٌرة لفتح ال
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 : أزامٌل متنوعة االستخدام. 20-4الشكل 

 Reamers (الثقوب )البرغلة توسٌع 4-1-4

 الحصول بؽرض بٌقالتثـ النهائٌة لعملٌة الّتكملة إلنجازعملٌة قطع بؤداة متعددة الحدود القاطعة 

فضالً عن إمكانٌة الحصول ، تماماً  البعد ةدقو الثقب بسطح ةالنعومة الخاص ودرجة الهندسً كلالش على

أدوات تكملة ذا كان التوسٌع ٌدوٌاً فتستخدم إعلى عدد كبٌر من الثقوب بالنوعٌة والدقة المطلوبة نفسها، و

تكون حدود القطع فٌها طوٌلة وسهلة التوجٌه تنتهً بطرؾ ذي مقطع مربع لتركٌب ذراع التحرٌك و

ستخدم آلٌاً تكون هناك نوع من الراٌمر ٌأو آلٌاً، فتقٌمة أو حلزونٌة، وتكون الحدود القاطعة مس ،المناسبة

نهاٌة مسطحة لتسهٌل الربط مع أعمدة المثاقب والمخارط الكهربائٌة، وتوجد أدوات  أدواته أقصر وذي

 أطقم فً البراؼل تجهزو، تناسب مثٌالتها من الثقوب مخروطً شكل ذا فٌها العامل تكملة ٌكون الجزء

 وهذا إنجازي، ناعم الثوالث انتقالً انًالثو ،خشن برؼل قمالط فً لاألو البرؼلف ،ثالث أو قطعتٌن من

 قوبللثـ ةالٌدوٌ البرؼلةوعند  ،الزمةال طحالسونعومة  النهائً البعدَ  دقة قبالثـ ٌعطً ذيال هو األخٌر

 .دفعات وبدون بٌسرٍ  هإدارت ٌجب كما ،انحراؾأي  وبدون بِدقة قبوالث البرؼل محورا ٌتطابق أن ٌجب

 قطر لحدتستعمل لتكملة ثقوب تصنؾ أدوات التكملة بحسب القابلٌة للضبط فمنها ذات قطر ثابت 

30mm تكون حدودها القاطعة قابلة للضبط بحسب القطر و، بٌنما تستعمل أدوات تكملة ذات قطر متؽٌر

 (.21-4، الشكل )المطلوب
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 الثقوب ثابتة ومتغٌرة القطر.: أدوات تكملة  21-4الشكل 

من قواعد العمل بالبرؼل وجوب كون المفتاح الٌدوي )ذراع التدوٌر( مناسباً مع األداة )لحد قطر 

20mm   تكون البرؼلة الٌدوٌة مناسبة(، وٌجب أن ٌكون البرؼل عمودٌا على المشؽولة والضؽط على

فً حٌن ٌرفع الضؽط  (ران عقارب الساعةاألداة عند توسٌع الثقب )شوط القطع ٌكون بعكس اتجاه دو

 (. 22-4الشكل )مع استعمال التزٌٌت المستمر،الٌدوي وٌرفع البرؼل بالدوران باتجاه عقارب الساعة، 

 

 : عملٌة توسٌع الثقوب )البرغلة(. 22-4الشكل 

 (Scraper ) القشط الٌدوي 4-1-5

ء السطح أو والزوائد التً تإدي إلى عدم استوات وءاأو قشط األجزاء البارزة مثل النتعملٌة إزالة 

 .استقامته بصورة دقٌقة
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والمقشطة الٌدوٌة عبارة عن عدة ذات حافة حادة قاطعة تقوم بإزالة هذه الزوائد لدى ضؽطها  

وذلك  ،وتجري عملٌة القشط بتؤشٌر الزوائد الناتئة أوالً ، طح القطعة المعدنٌة المراد قطعهاودفعها على س

عند و، ممٌزلون  يزٌت أو سائل ذتماما بعد صبؽه ب القطعة المراد قطعها على سطح مستوٍ  بإطباق

انطباق السطحٌن على بعضهما تتلون هذه الزوائد بلون السائل، فتبرز النتوءات إلى العٌان فٌسهل 

وتختلؾ المقاشط الٌدوٌة باختالؾ األؼراض التً تستعمل من اجلها، أي طبٌعة ، تحدٌدها وقشطها

 شحذٌتم  إذتصنع المقاشط الٌدوٌة عادة من المبارد القدٌمة أو المستهلكة و ،سطوح التً ٌراد قشطهاال

ا أحٌانا بحٌث تكتسب صالدة وقد ٌصار إلى تصلٌده ،نة التجلٌخٌالحافة العرضٌة للمبرد بواسطة ماك

  -ما ٌؤتً :( 23-4الشكل )، ومن أهم أنواع المقاشط الٌدوٌة، عالٌة

  الٌدوٌة المستوٌة التً تستعمل لقشط السطوح المستوٌة.المقشطة 

 كان القطع والسطوح المنحنٌة. أرمثلثة األركان، وتستعمل لتسوٌة المقشطة الٌدوٌة ال 

 .المقشطة الٌدوٌة ذات الحافة المنحنٌة التً تستعمل لتسوٌة السطوح الداخلٌة 

 

 االستعمال.بعض أشكال المقاشط الٌدوٌة الشائعة  (23-4شكل )ال

 Threading )القلوظة( لولبةال 4-1-6

 كاألعمدة المدورةلجسم اسطوانً  خارجًال سطحال )سن( على حلزونً مجرى عملٌة قطعهً 

، بواسطة مجوعة قطع أسنان على السطح الداخلً لثقب اسطوانً النجاز الصوامٌل وأ ،النجاز البراؼً

تقسم اللوالب ، ووالجزء الناتج ٌدعى باللولب األسطوانٌة،تقوم بتشؽٌل قطع العمل من العدد الٌدوٌة 

على نوعٌن رئٌسٌن هما لوالب التثقٌب ولوالب الحركة، تستخدم لوالب النوع األول بحسب استعمالها 

مسك المشؽوالت مع بعضها، بٌنما تستخدم لوالب الحركة لتحوٌل الحركة الدائرٌة للعمود المقلوظ و لربط

 .Netحركة خطٌة للصامولة  إلى  Bolt ()البرؼً
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)زاوٌة  ISOتوجد العدٌد من التصمٌمات للوالب التثقٌب منها المصنعة بموجب النظام المتري 

ركة فتوجد أما لوالب الح (،24-4الشكل ) ،(55o)زاوٌة السن  ( ولوالب وٌتوورث )لألنابٌب(60oالسن 

والمثلث الذي ٌمكن انجازه أنواع عدٌدة لشكل أسنانها، منها لولب شبه المنحرؾ، المدور، المربع، 

باللولبة الٌدوٌة،  والسن المثلث شائع االستعمال إذ ٌستخدم ألؼراض الربط، وتعرؾ قٌاسات اللوالب 

ن متناظرتٌن على سنٌن والتً تعبر عن المسافة بٌن نقطتٌ Pبمصطلحات متفق علٌها مثل الخطوة 

لذلك ٌمكن قٌاس ثالثة أقطار هً القطر ورأسه، متتالٌٌن، أما عمق السن فهو المسافة بٌن قاع السن 

وٌعبر فً النظام المتري عن قٌاس السن ، Dp وقطر الخطوة Dmin والقطر الداخلً Dmax الخارجً

 الخطوة بالملٌمتر.لخارجً مضروب فً رقم ٌمثل ٌلٌه رقم ٌمثل القطر ا  Mبالحرؾ

 

 : أسنان اللوالب  وأنواعها. 24-4الشكل 

عمدة على السطح الخارجً لأل لعمل اللوالب الخارجٌة (Screw Die)اللوالب  ةستخدم لقمت

 فً الثقوب. لعمل اللوالب الداخلٌة ((Tap Die، بٌنما ٌستخدم ذكر اللولبة المدورة أو األنابٌب

 (،25-4الشكل ) ،باستخدام لقم اللولبةٌدوٌاً دة متقطع اللوالب على األع : قطع اللوالب الخارجٌة

 P 1/5بحدود  Dmaxالعمود أصؽر من قطر اللولب المطلوب وٌجب أن ٌكون قطر  M16حتى قطر 

قمة السن ٌنتج  المعدن باتجاه مس خطوة اللولب( وذلك لكون عملٌة القطع تولد ضؽطاً على جزٌئات)خُ 

 .الحصول على القطر القٌاسً المطلوببالتالً ولب وأكبر للّ  عنها قطر

 -:ٌكونقطر العمود )قطعة العمل( ٌجب أن  فؤن M12x1.75قٌاس  إذا كان اللولب المطلوب ذا 

12 – 1.75 / 5 = 11.65mm 



 الصناعٌة العلوم                                          المٌكانٌك                      صناعً/المرحلة األولى       الفرع ال
ٌل المعادنغتش                                                                                                      الفصل الرابع    

 

  
110 

 
  

 

 : عدة قطع اللوالب الخارجٌة. 25-4الشكل 

 اللولبة، ذكرتقطع اللوالب على أسطح الثقوب الداخلٌة ٌدوٌاً باستخدام :  قطع اللوالب الداخلٌة 

طول  بحدود Dmin ، وٌجب أن ٌكون قطر الثقب أكبر من القطر الداخلً للسن المطلوب(26-4الشكل )

اتجاه قمة بوذلك لكون عملٌة القطع تولد ضؽطاً على جزٌئات المعدن من قبل ذكر اللولب  ، Pالخطوة 

 وٌنتج القٌاس هسوؾ ٌصحح قٌاس كبٌرلوٌنشؤ عنها حشر لعدة القطع، فالقطر ا ،إزالتهاالسن ٌصعب 

 .المطلوب

 

 : عدة قطع اللوالب الداخلٌة. 26-4الشكل 

 كل قٌاس من كون فٌهاتوٌ (،27-4ى محدد للقٌاس، الشكل )مدولتتوافر عدة اللولبة بشكل طقم  

حلقات مثبتة على قطع متدرجة فً القٌاس )أولً، متوسط، انجازي(، إذ تعرؾ بعالمات على شكل ثالث 

 عدة مراحل.ولوذلك لتسهٌل عملٌة القطع  ،ساق ذكر اللولبة
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 : طقم عدة قطع اللوالب. 27-4الشكل 

(، مع 28-4)، الشكل عند العمل باللولبة الٌدوٌة ٌراعى التعامد بٌن عدة القطع ومحور المشؽولة

واآلخر وذلك لكً ٌصل سائل التزٌٌت )المستخدم أثناء كل  إدارة العدة فً االتجاه المعاكس بٌن الحٌن

مواضع القطع لٌسهل تكسر وخروج  الراٌش، وتختبر زاوٌة وخطوة أسنان اللوالب  إلىعملٌة قطع( 

 بواسطة طبعات القٌاس بحٌث ال ٌظهر شق ضوئً بٌن األسطح. 

 

 : تعامد العدة مع المشغولة. 28-4الشكل 

 ( Machining)  اآللًعملٌات التشغٌل  4-2

 من مجموعة تتضمنالمعدنٌة إذ  المنتجات معظم تصنٌع عملٌات من اً جزء التشؽٌل عملٌة تعتبر

 تتحرك حادة قطع آالت باستخدام ،المعدنٌة المشؽوالت لتصنٌع التشؽٌل ماكٌنات بها تقوم التً العملٌات

ا ًٌ  فعملٌة ،والتجلٌخ ،تفرٌزال طة،اخرال التثقٌب، مثلالمطلوب، ك الهندسً الشكل على للحصول مٌكانٌك

 تفتح بحٌث رأسها فً قاطعة بحواؾ المزودة القطع أداة بتدوٌر وذلك صقلها أو ثقوب عملب تتم بٌثقتال

وماكٌنة  المخرطة على تتم أن ٌمكن ولكن مثقب،ماكٌنة تدعى ال باستخدام تتم، والمشؽولة داخل طرٌقها

، المعدن لقطع أولٌة كطرٌقة الثابت القطع بقلم وقطعها المشؽولة بتدوٌر تتمف الخراطة عملٌةالتفرٌز، أما 
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 بتثبٌت تتمالتً  التفرٌز عملٌة، فضالً عن الطرٌقة بهذه للتشؽٌل األساسٌة اآللة المخرطة وتعتبر

 على تتم أن ٌمكن متنوعة ، عملٌاتفٌها طرٌقه شقلت المشؽولة من اوتقرٌبه القطع أداة وتدوٌر المشؽولة

 وتعتبر نوعٌة تشؽٌل آالت باستخدام تتم العملٌات هذه ولكن المشؽولة، من الراٌش إزالة بدون الدقة وجه

 تلك العملٌات. عن مثال Polishing الصقل عملٌة

 ( (Drilling بٌثقتال 4-2-1

 العملٌة هذه تتم ما ؼالباً  المنتج، فً الثقوب علً للحصول تستخدم التً القطع عملٌات احدي

 مختلفةلعمل ثقوب  بمثقاب مختلفة أنواعه ومزودة الؽرض، لهذا خصٌصاً  مصممة ثقب ماكٌنة بواسطة

 عملٌة إنجاز زمن الثقوب، عدد الثقب، قطر تتحكم فً تلك العملٌة عدة عوامل منها؛ ،فً المشؽوالت

 سرعة القطع، وؼٌرها.، الثقب

)حركة القطع( وحركة محورٌة  ائرٌةأداة القطع فً هذه العملٌة حركتٌن رئٌستٌن، حركة دتتحرك 

وحركة القطع تتم بواسطة نقل  ،(29-4الشكل )، ابتة أثناء عملٌة القطعلة ثوشؽم)حركة التؽذٌة( وتبقى ال

( Belts)السٌور كاألحزمةآلٌات متنوعة باستخدام  ألداة القطعالمحور الحامل  إلىالحركة من المحرك 

وبواسطة تدوٌر الذراع ٌمكن تحرٌك  ((Gears أو التروس ((Clutches أو الفواصل االحتكاكٌة

علٌها  المشؽولةأما المنضدة والتً تثبت ، وهً حركة التؽذٌة )لألعلى ولألسفل( المحور حركة عمودٌة

القاعدة بواسطة عتلة التحكم عمود المثقب المثبت على  )لألعلى ولألسفل( علىفٌمكن تحرٌكها عمودٌا 

 .المشؽولةوذلك لضبط البعد بٌن أداة القطع و باالرتفاع،

 

 عملٌة التثقٌب.: حركات  29-4الشكل 
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ع المستخدمة فً عملٌات التثقٌب تحتوي على أداة القط :Drill bit المثقاب الحلزونً )البرٌمة(

الرأس بزاوٌة ن الرئٌسان ا القاطعامهوٌلتقً حدا تسهل خروج الراٌشل نٌن متقابلٌن حلزونٌٌمجرٌ

(Point Angle)  فً المثقاب عدة زواٌا كزاوٌة  كون، وتبحسب نوع المعدن المقطوعقٌمتها تختلؾ

بٌنما ٌمكن تحدٌد زاوٌة الرأس بعملٌة التجلٌخ، ، الجرؾ تكون كبٌرة للمواد اللٌنة وصؽٌرة للمواد الصلدة

 .(30-2الشكل )

 

 : زواٌا المثقاب الحلزونً )البرٌمة(. 30-4الشكل 

تثبت أداة الثقب فً عمود الماكٌنة بشكل مباشر إذ ٌحتوي العمود على تجوٌؾ  عملٌة الثقب :

مخروطً ٌصلح للبرٌمة ذات الساق المسلوب )أألحجام الكبٌرة( أو من خالل ظرؾ فكوك التثبٌت 

اح ضبط لٌمنع المثقاب من الدوران داخل )ثالثً( ٌسمح بتركٌب أحجام وقٌاسات مختلفة، ٌضبط بمفت

 مثقاب مختلفة.مقاسات متعددة ألقطار الظرؾ وٌستوعب الظرؾ 

ٌإشر مركز الثقب المطلوب بواسطة بنطة شنكرة الثقوب )كما مر سابقاً( ومن المهم أن تثبت 

العمل وٌفضل وضع قطعة من الخشب تحت قطعة  قطعة العمل لمنعها من الدوران أثناء عملٌة الثقب،

إذ ٌكفً مسك القطع الطوٌلة بالٌد بٌنما تثبت القطع الصؽٌرة  لتجنب اصطدام المثقب فً منضدة التثبٌت،

بواسطة ملزمة أو فكوك متحركة أما القطع االسطوانٌة فتثبت بواسطة أسطح اإلسناد المناسبة، وتتم 

، استعمال سوائل التبرٌد أو الزٌوتمع بعد اختٌار سرعة القطع المناسبة عملٌة الثقب تدرٌجٌاً التؽذٌة ب

   وٌراعى استعمال أقطار متدرجة للمثقاب عندما ٌكون قطر الثقب كبٌراً.
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ب ٌثقتآالت التتنوع ماكٌنات : (  (Drills Press Machines بالضغط التثقٌب اكٌناتم  

 عالشائ(  Electric Hand Drill) الكهربائً كالمثقب الٌدوي بحسب الحجم والتصمٌم وطرٌقة العمل

ستخدم ٌو المشؽولة،فً مكان العمل دون نقل  ٌدوٌاً  نقلالو تشؽٌلالمٌز بسهولة ٌتواالستعمال فً الورش 

ٌمكن تركٌبها  الثقب للقطع الكبٌرة التً ال كؤعمالدقة عالٌة  إلىتحتاج  لعمل الثقوب الصؽٌرة والتً ال

 (.31-4الشكل ) ،المثقب منضدةعلى 

 

 المثقب الٌدوي الكهربائً.:  31-4الشكل 

إذ  ،ٌثبت على طاولة العملوالذي ٌمكن أن ؛ النوع المنضديٌتدرج بالحجم من أما النوع الثابت ف 

بواسطة  ترتبطان األقطار متدرجةكل منهما  نبكرتا القطع بواسطة محرك كهربائً مثبت علٌه ةاأد تدار

حركة التؽذٌة فتتم بالٌد عن  أما ،سرعات مختلفةلحصول على عند نقله بٌن البكرات ٌتم ا ،سٌر ناقل

 شٌوعاً  األنواع أكثرو وه العموديوٌوجد النوع ، أعلى إلىاو  أسفل إلىبتحرٌكه )عتلة( طرٌق ذراع 

فً كون العمود الذي تثبت علٌة أجزاء  إالّ ختلؾ عن المثاقب المنضدٌة ٌ ال إذ فً ورش العمل واستخداماً 

 (.32-4الشكل ) ،األرضوٌثبت فً قاعدة المثقاب التً تثبت على  ،المثقب طوٌالً 

 

 : أجزاء المثقب العمودي. 32-4الشكل 
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تتمٌز عن سابقتها كونها تحتوي على صندوق ف التً تدار بواسطة التروس لعمودٌةالمثاقب ا أما 

ٌدوٌا  أماوتتم حركة التؽذٌة  ،للحصول على سرعات مختلفة ذات مدى واسع اً سٌور ولٌس تعشٌقتروس 

 السرعة تؽٌر ؽرضل العمل عن المثقب إٌقاؾ ال ٌتمو ،بواسطة تروس التؽذٌة آلٌاً عن طرٌق الذراع او 

وٌوجد فً  ،والمنضدي الٌدوي المثقب من أفضل وهو الفواصل االحتكاكٌة لوجود وذلك ؛ٌعمل وهو بل

 أداةتحرٌك مواقع بإمكانٌة تصؾ ٌالذي المثقاب القطري  الورش اإلنتاجٌة الكبٌرة أنواع أخرى مثل

، الثقوب متعددةالت الكبٌرة وشؽمستخدم للإذ ٌ (،33-4الشكل ) )البرٌمة( فً االتجاهات الثالثة، الثقب

العربة والتً  علٌهنزلق ت الذي ٌحمل الذراعمثبت علٌها عمود اسطوانً وٌتكون المثقب من قاعدة كبٌرة 

وتؤخذ حركة القطع من محرك كهربائً وتنقلها عبر صندوق السرعات  ،تحمل صندوق تؽٌٌر سرعات

ان ٌتحرك  ذراعوٌمكن لل ،)حامل البرٌمة( عمود الدوران إلى األوتوماتٌكٌةوصندوق التحكم فً التؽذٌة 

زاوٌة ب عن حركته ضالً فبواسطة عمود مسنن ٌتحرك بواسطة محرك كهربائً  أسفل إلى وأ أعلى إلى

ً االتجاه القطري على المثقاب ف رأسوٌمكن ضبط  ،الماكٌنةموضع فوق فرش  أي إلىحول العمود 

  .وتسمح وسائل الضبط هذه للعامل بتثبٌت المثقب بسرعة على أي نقطة على المشؽولة ،طول الذراع

 

 ومثقب قطري. : مثقب متعدد السرعات بواسطة صندوق تروس 33-4الشكل 

 ( (Grindingالتجلٌخ  4-2-2

 صلبة عجلة تستعمل  من المعدات اآللٌة التً ((A grinding Machineالتجلٌخ  ماكٌنةتعد 

Abrasive Wheel )قطعة  رقاقة صؽٌرة منالعجلة تزٌل مادة من  جزءكّل قطع، ؤداة ك )حجر الجلخ

)سرعة القطع(، وٌتم القطع بحركة  دائرٌةبسرعة  ((Shear Forceقوة القص عن طرٌق  العمل

حبٌبات  من حجر التجلٌخالمشؽولة على أداة القطع، أو تثبٌت المشؽولة وتحرٌك أداة القطع، وٌتكون 

الماس  ،CBNثالث نترٌد البورون  ،السلٌكوناأللمنٌوم، كاربٌد  وكسٌدمثل أ صلدة صؽٌرة نسبٌاً 
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الشكل  تكبس بطرق صناعٌة،ووالصقة  مادة رابطةرتبط مع بعضها بواسطة الطبٌعً أو االصطناعً، ت

(4-34.) 

 

 : بعض أنواع أحجار التجلٌخ. 34-4الشكل 

واإلنهاء السطحً،  لةوالمشؽحبٌبات حجر التجلٌخ من العوامل المهمة فً طبٌعة السطوح  حجم إنّ 

صؽٌر والعكس بإزالتها شرائح من الراٌش بحجم  أفضل نهاٌات الحجم الصؽٌر إذ تنتج الحبٌبات ذات

 قّوة،ال  مواصفاتها تتضّمنوالهٌكل النهائً، و الشكل لتكون الحبٌبات االلتصاق ماّدة تحمل، وبالعكس

تكون صلبة ومقاومة وقد تكون زجاجٌة التركٌب )خزفٌة( ف ،حرارةال درجة ومقاومة وة،اقسال صالبة،ال

أو الشلك ( (Resin أو متكون من مادة الراتنج ،للحرارة والسوائل، أو من مادة مطاطٌة تكون مرنة

Shellac)) تستعمل إذ محٌط الحجر فقط فً وتستعمل مواد رابطة معدنٌة لحبٌبات الماس الصناعً و

( التركٌب الداخلً لحجر التجلٌخ وطرٌقة 35-4لبعض التطبٌقات ذات اإلنهاء عالً الدقة، وٌبٌن الشكل )

 عمله.

 

 التجلٌخ وطرٌقة إزالة الراٌش.: مكونات حجر  35-4الشكل 

فً  كبٌر إرتفاع إلى ٌإدي الذي األمر ،حتكاكاال طرٌق عن المشؽولة عن زٌل طبقاتت تجلٌخال آلة

 الحرارة درجة عارتفا ٌإدي ال حتى المشؽولة بتبرٌد لٌقوم سائل تبرٌد وجود ٌوجب مما الحرارة،درجة 

، ومن الممكن أن ٌكون التجلٌخ اآللة أو المشؽولة احتراق أو تؤكسد إلى تؽٌٌر صفات المعدن، أوإلى 

أو  تثبت على منضدة العمل،( (Table Grinding Machineباستعمال ماكٌنة منضدٌة  ٌدوٌاً 

الشكل  لها قاعدة معدنٌة مثبتة فً األرض، ((Bench Grinding Machine عمودٌة بارتفاع مناسب
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وتستخدم  وج من عجالت التجلٌخ المستوٌة،وتزود هذه اآلالت بمحرك كهربائً ٌدٌر ز (،4-36)

الم الخراطة أو المثقاب لعدة القطع مثل أق ((Honing اً أو شحذ لألعمال التً تتطلب تجهٌزاً أولٌاً 

الحلزونً، وٌجب أن ٌكون مسند المشؽولة أقرب ما ٌكون من حجر التجلٌخ لتحاشً انقالب المشؽولة أو 

إلزالة طبقات (   (Angle Grinderالتجلٌخ الٌدوي ماكٌنة أحٌاناً تستخدم حشرها بٌن الحجر والمسند، 

وفصل لقطع تستعمل ، وأحٌانا تبعها عملٌات تشؽٌل الحقةلتبعملٌة التجلٌخ  من المعدن ؼٌر مرؼوب فٌها 

 ات الناشئة عن ألصب أو عملٌات اللحام. قلٌلة السمك أو إزالة النتوء المشؽوالت

 

 ماكٌنات تجلٌخ منضدٌة وٌدوٌة.:  36-4الشكل 

على السطوح  ((Super Finishingفً اإلنهاء السطحً الدقٌق تنجز أعمال التجلٌخ ؼالباً ما  

فعند تجلٌخ  (،37-4الشكل ) ،كٌنات التجلٌخ المتنوعة التصامٌماالسطوانٌة والمستوٌة بواسطة ما

 دائرٌةفتتحرك حركة  المشؽولةأما ، القطع(السطوح االسطوانٌة تتحرك أداة القطع حركة دائرٌة )حركة 

 .قطعة )حركة التؽذٌة(وحركة مستقٌمة مت

)حركة القطع( وحركة متقطعة  دائرٌةفتتحرك أداة القطع حركة  تجلٌخ السطوح المستوٌةعند أما  

فً هذا النوع من التجلٌخ  المشؽولةتتركب حركة  إذ)حركة التؽذٌة(  المشؽولةمستقٌمة موازٌة لمستوى 

علما ان الحصول على نعومة تشؽٌل عالٌة  ،لوالمشوار العاطالذي ٌتم فٌه القطع ن المشوار العامل م

 للسطوح تتطلب سرعة عالٌة لعجلة )حجر( التجلٌخ ومقدار للتؽذٌة )عمق قطع( قلٌل. 



 الصناعٌة العلوم                                          المٌكانٌك                      صناعً/المرحلة األولى       الفرع ال
ٌل المعادنغتش                                                                                                      الفصل الرابع    

 

  
118 

 
  

 

 .واالستعماالت : بعض أنواع ماكٌنات تجلٌخ السطوح مختلفة األحجام 37-4الشكل 

 (  (Turningالخراطة  4-2-3

 تشؽٌل آالت باستعمال الخشبو اللدائنو لمعادنا لقطع أساسٌة صناعٌةتشؽٌل  عملٌةالخراطة  تعد

 أو الخارجً السطح علىو والمخروطٌة األسطوانٌةالمقطع أو  ائرٌةالد المشؽوالت متخصصة فً إنتاج

 Central )العامة( المركزٌة لمخرطة، إذ تستخدم اوالثقوب واللوالب األعمدةك للمشؽولة الداخلً

Lathe  ،وبتصامٌم متنوعة فً خراطة المعادن الحدٌدٌة بواسطة عدة قطع تسمى أقالم الخراطة

وعة باالعتماد على قدرة المحرك الكهربائً ومجموعة نقل الحركة، التً تسمح بعملٌات القطع المتن

 لؽرض تصنٌع األجزاء المطلوبة.

 ببطء القطع أداة تؽذٌة ٌتم فٌما( ةالرئٌس القطع حركة) محورها حول ائرٌةد بحركة لةوشؽمال تدار

     الشكل ٌوضح، وقائم اسطوانً سطح فٌنج( التؽذٌة سرعة) لةوشؽمال دوران محورل موازٍ  خط فً

 -وكما ٌؤتً: المركزٌة للمخرطة ةالرئٌس األجزاء( 4-38)
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 المركزٌة. للمخرطة ةالرئٌس : األجزاء 38-4شكل ال

وٌشكل السطح العلوي  ،زاء الثابتة والمتحركةٌقوم بحمل كل األج :(Lathe Bed) الفرش .1

 المتولد اإلجهادع من حدٌد الزهر لٌتحمل للفرش دلٌل انزالق العربة والؽراب المتحرك إذ ٌصن

 .أثناء عملٌة القطع

الذي تنتقل له الحركة   Spindleٌحتوي على عمود الدوران  :(Headstock)الغراب الثابت  .2

ٌثبت  ه اآلخرفوفً طر ،من المحرك الكهربائً عن طرٌق السٌور ومجموعة من فواصل الحركة

السرعات أثناء توقؾ  إذ ٌتم تؽٌٌر، صندوق التروسعتالت  عبرتؽٌٌر السرعات ٌتم و الظرؾ،

الذي ٌسمح باختٌار معدالت التؽذٌة  تروس التؽذٌةصندوق  إلى، وتنقل الحركة حتماً  الماكٌنة

 لوالب عبر العمود المرشد.التشؽٌل  وأ عبر عمود الجرللخراطة العادٌة 

ٌستعمل  ،قابل لالنزالقٌركب على الفرش من الجهة الٌمنى،  :(Tail Stock) الغراب المتحرك .3

فً ب وثقالوٌستخدم لعمل ها أثناء ضؽط أداة القطع، كما الت الطوٌلة لتجنب انحناءوشؽمد الاسنإل

 .)الذنب( باستخدام مثقاب بدالً من مرتكز اإلسناد المشؽولةمركز 

 ، أماالقطع وتوفٌر حركة التؽذٌة أداةتستخدمان لتثبٌت  :((Slide والراسمة (Saddle)العربة  .4

 الوجهقطع عمق القطع وعملٌات  تستخدم لتوفٌرف Cross Slide)السفلى(  الراسمة العرضٌة

 .الفصلو
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، وٌكون على عدة أنواع وأشكال المشؽولة وإدارةٌستخدم لتثبٌت  :((Chuck ظرف التثبٌت .5

 لٌناسب حجم ونوع المشؽوالت، ٌحتوي على فكوك تتحرك مركزٌا نحو المشؽولة.

لتحرٌك العربة آلٌاً، بٌنما ٌستخدم عمود  (Feed Shaft)ٌستخدم عمود الجر  أعمدة الحركة : .6

 لحركة العربة آلٌاً عند قطع اللولب. (Lead Shaft)المرشد 

 السرعات المستخدمة فً الخراطة :

عدد دورات قطعة العمل خالل وحدة الزمن وتقاس بوحدات  :(Rotation Speed) سرعة الدوران

فً الؽراب الثابت على أساس نوع معدن (، تضبط بواسطة صندوق السرعات r.p.mالدورة بالدقٌقة )

  أداة القطع، فضالً عن قطر المشؽولة. المشؽولة ومعدن 

وحدة  خاللالتً تقطعها نقطة على محٌط قطعة العمل  المسافة :((Cutting Speedسرعة القطع 

 .(m/min)، وتقاس بوحدات المتر بالدقٌقة الزمن

التً ٌقطعها الحد القاطع ألداة القطع باتجاه حركة التؽذٌة  المسافة :( Feed Speed)التغذٌة  سرعة

، وتعنً التؽذٌة مقدار المسافة الخطٌة (mm/minخالل وحدة الزمن وتقاس بوحدات الملٌمتر بالدقٌقة )

د التؽذٌة للحد القاطع فً كل دورة للمشؽولة، وهناك اتجاهان للتؽذٌة األول بموازاة محور المشؽولة عن

   ور المشؽولة عند التؽذٌة العرضٌة.الطولٌة والثانً عمودٌاً على مح

 األساسٌةالعدٌد من العملٌات على المخرطة أهمها العملٌات  تنجز: األساسٌةعملٌات الخراطة 

 -ومنها ما ٌؤتً:المعقدة والبسٌطة  لتصنٌع المشؽوالتتستخدم ما التً ؼالبا 

من عملٌة الخراطة،  أثناءولتجنب االهتزاز ع فً أي عملٌة خراطة والشرقبل  :أداة القطع تمركز 

 كز الدوران للمشؽولة عن طرٌق ذنبالحد القاطع لقلم الخراطة مع مرارتفاع الواجب ضبط مستوى 

  (.39-4الؽراب المتحرك، الشكل )
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 : تمركز قلم الخراطة. 39-4الشكل 

 ها ومنعها من االهتزازإسنادلؽرض  اًٌ مركز اً ثقبتثقب المشؽوالت الطوٌلة  :Drilling) ) الثقب

لتهٌئة ا ؽرضوكذلك ل Countersink Bit بواسطة مثقاب )برٌمة( المركز أثناء عملٌات الخراطة،

 90oالت الصؽٌرة و وشؽملل 60oمثقاب المركز  رأسلعمل ثقوب داخلٌة أو توسٌعها، إذ تكون زاوٌة 

، إذ تثبت البرٌمة فً فكوك التثبٌت الخاصة بها وتوضع فً عمود الؽراب المتحرك الكبٌرةالت وشؽملل

 (.40-4بدال من ذنب اإلسناد، الشكل )

 
 : طرٌقة عمل مركز إسناد للمشغوالت. 40-4الشكل 

خراطة إذ تتم بابسط انواع الخراطة  :Straight Turningالخراطة الطولٌة )المستقٌمة( 

ا، للثقوب لؽرض تنعٌمها أو توسٌعه الداخلًالسطح الخارجً للمشؽولة أو على السطح  مستقٌمة على

(،  وتتحرك أداة القطع بفعل حركة العربة ٌدوٌاً، أو آلٌاً بواسطة عمود الجر بعد تحدٌد 41-4الشكل )

 سرعة وعمق القطع.
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 ( : الخراطة الطولٌة.41-4الشكل )

تنجز السطوح المخروطٌة الخارجٌة  :Taper Turning )السلبات( الخراطة المخروطٌة

الجزء والداخلٌة بتحرٌك قلم الخراطة باتجاه مائل بزاوٌة على محور المشؽولة وٌحدد طرٌقة العمل طول 

المخروطً أو مقدار زاوٌة السلبة المطلوب انجازها، إذ تستخدم طرٌقة إمالة الراسمة العلٌا النجاز 

 (.42-4الشكل )الؽراب الثابت للسلبات الطوٌلة، )ترحٌل( وطرٌقة إمالة السلبات القصٌرة، 

 

 .والطوٌلة : خراطة السلبات القصٌرة 42-4الشكل 

 طرؾ المشؽولة، عند تاج سطح مستوٍ تستخدم إلن : Facing Off عرضٌة(الالوجهٌة )الخراطة 

القطع باالتجاه الطولً للمشؽولة، وبالطرٌقة نفسها  إذ ٌضبط قلم الخراطة على عمق (،43-4الشكل )

 ٌمكن إجراء عملٌة قطع أو فصل ألجزاء من طول المشؽولة.
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 : خراطة الوجه. 43-4الشكل 

ٌنجز الثقب على المخرطة باستبدال ذنب اإلسناد فً الؽراب الثابت  :  Boringالثقب )التجوٌف(

بمثقاب )برٌمة( إذ تتحرك المشؽولة حركة دائرٌة بٌنما تكون البرٌمة ثابتة تتحرك خطٌاً باالتجاه الطولً 

 (، 44-4الشكل ) )باتجاه التؽذٌة( بواسطة عجلة تدوٌر الؽراب المتحرك لتحقٌق عمق القطع المطلوب،

 اً طة مثقاب المركز )كما مر سابقاً(، وعندما ٌكون قطر الثقب كبٌرأن تكون بداٌة الثقب بواسوٌجب 

  حل بتدرج أقطار المثقاب الحلزونً )البرٌمة(.ٌراعى انجازه على مرا

 

 .الثقب والتجوٌف بالخراطة 44-4الشكل 

وتحرٌكها ؽرض تسهٌل مسكها عملٌة تحزٌز للسطوح االسطوانٌة ل :(Knurling)الزخرفة 

(، باستخدام عدد وأدوات خاصة 45-4كسابها مظهراً جمٌالً، الشكل )حركة دائرٌة، فضالً عن إ ٌدوٌاً 

بؤشكال  اً وتكون على أنواع مختلفة تعطً حزوز ،عن قلم الخراطة على هٌئة أقراص مسننة تثبت بدالً 

 منتظمة عدٌدة.   
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 للمشغوالت االسطوانٌة.: عملٌة زخرفة السطح الخارجً  45-4الشكل 

 ة على سطح المشؽولةداخلٌلوالب خارجٌة أو ستخدم إلنتاج ت : Threading( تسنٌناللولبة )ال

)أو إذ تحدد الحركة اآللٌة بموجب قوانٌن رٌاضٌة  ،وبؤشكال لسن اللولب ٌحددها شكل قلم الخراطة

بتحرٌك مجموعة  وسرعة التؽذٌةالختٌار سرعة القطع منحنٌات مثبتة بلوحة على هٌكل الماكٌنة( 

 ، وتقاد حركة العربة بواسطة العمود المرشد.عتالت اختٌار السرعة

تصنع ات التشؽٌل على المخرطة أدوات قطع )أقالم خراطة( فً عملٌٌستخدم  : قلم الخراطة

والتؽذٌة  سرعة القطعك ،تشؽٌلالظروؾ نوع معدن قطعة العمل وعلى  اعتماداً  ،ةٌدعدوأشكال بؤنواع 

  ( قلم الخراطة واألنواع المناسبة لكل عملٌة تشكٌل.46-4وٌبٌن الشكل )وعمق القطع، 

 

 : أقالم الخراطة. 46-4الشكل 
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مختلفة تشترك مع بعضها بمبدأ عمل  وأشكالبؤحجام  عدٌدة من ماكٌنات الخراطةأنواع توجد 

 CNC بالحاسوب ملوالمخارط التً تع )الرأسٌة( مثل المخارط البرجٌةكالمخرطة العامة 

(Computer Numerical Controlled فضال عن الماكٌنات الجامعة بٌن مختلؾ عملٌات ،)

وسٌتعرؾ الطالب فً المراحل الدراسٌة القادمة (، 47-4الشكل ) التفرٌز والتثقٌب،والتشؽٌل كالخراطة 

تخصصه  الخراطة لكونها من أساسٌات علق بماكٌنةبشكل تفصٌلً عن عمل تلك الماكٌنات، وكل ما ٌت

 الدقٌق. 

 

 : بعض أنواع ماكٌنات الخراطة. 47-4الشكل 

 ( (Millingالتفرٌز   4-2-4

بواسطة ماكٌنة المختلفة  بؤنواعها ثقوبوال المجارىقطع عملٌات تشؽٌل السطوح المستوٌة و 

من الماكٌنات المهمة فً الصناعة للقٌام بعملٌات التشؽٌل  والتً تعد ((Milling Machineالتفرٌز 

المختلفة، إذ تنجز عملٌة القطع بحركة دائرٌة ألداة القطع )سكٌنة التفرٌز( حول محورها المركزي، 

دوران ٌمثل والمشؽولة النجاز العملٌة، معدن على  الىتوتالتً  وتحتوي على عدد من الحدود القاطعة

باتجاه مماس المشؽولة بتحرٌك حركة التؽذٌة  فً حٌن تكونة، حركة القطع الرئٌس( التفرٌز )العدة سكٌن

ؽرض تسوٌة األسطح بدقة عالٌة أو لقطع أسنان التروس باستخدام ، لالتفرٌزعدة  آسنانومقابل لحركة 

 تقسٌم(. المعدات ملحقة بالماكٌنة )رأس 

 -وكما ٌؤتً: ثالثة أنواع رئٌسة إلىتقسم ماكٌنات التفرٌز 
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 ((Horizontal Milling Machineماكٌنة التفرٌز األفقٌة   .1

إذ تكون سكاكٌن لمتانتها وثبوتها أثناء التشؽٌل،  ،ٌعد هذا النوع من أكثر ماكٌنات التفرٌز استعماالً 

ٌدور عمود الدوران المثبت فً إذ (، 48-4الشكل )لمستعملة ذات شكل اسطوانً وجانبً، القطع ا

السكٌن حول محور أفقً، وتنتقل الحركة الدائرٌة له من المحرك الكهربائً عن طرٌق صندوق 

الجانبٌن األٌمن  إلىاألمام والخلؾ،  إلى ؛(ٌدوٌاً أو آلٌاً )السرعات، بٌنما تتحرك المنضدة بثالثة اتجاهات 

، تستعمل تلك الماكٌنة عوضا عن الماكٌنة العمودٌة فً حالة وجود طبقة األعلى واألسفل إلىواألٌسر، و

 سمٌكة من المعدن مطلوب إزالتها وبدقة تشؽٌل أقل نسبٌاً. 

 

 ماكٌنة التفرٌز األفقً. : 48-4شكل ال

 (.49-4وكما مبٌن فً الشكل ) من عدد القطع )سكٌن التفرٌز( أشكال عدٌدة ومختلفةوتستعمل 

 

 : سكاكٌن التفرٌز األفقً. 49-4الشكل 
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  Vertical Milling Machine )الرأسٌة( ماكٌنة التفرٌز العمودٌة .2

ال تختلؾ هذه الماكٌنة عن ماكٌنة التفرٌز األفقٌة اال بموضع عمود الدوران والذي ٌكون عمودٌاً 

 (،50-4الشكل ) المحرك الكهربائً بواسطة مجموعة نقل الحركة،وتنتقل الٌه الحركة من 

 وتدور سكٌن التفرٌز حول محورها العمودي. 

 

 .التفرٌز العموديماكٌنة :  50-4الشكل 

م تفرٌز المجاري والشقوق ن عدد القطع )سكٌن التفرٌز( لتالئوتستعمل أشكال عدٌدة ومختلفة م

 (.51-4وكما مبٌن فً الشكل )

 

 : سكاكٌن التفرٌز العمودي. 51-4الشكل 
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 ((Universal Milling Machineماكٌنة التفرٌز العامة    .3

تمتلك تلك الماكٌنات خصائص مزدوجة تشمل التفرٌز األفقً والتفرٌز الرأسً )العمودي(، مما 

( أحد النماذج لتلك الماكٌنة والتً ٌمكن 52-4ٌوفر الجهد والوقت فً عملٌات التشؽٌل، وٌبٌن الشكل )

 فٌها الحصول على اتجاهٌن لحركة عدة القطع. 

 

 : ماكٌنة التفرٌز العامة. 52-4الشكل 

  (Direction of Feed)اتجاه التغذٌة 

فً كل عملٌات التفرٌز التً ٌكون فٌها محور دوران عدة القطع موازٌاً لمستوي القطع ٌمكن أن 

أو  ((Climb Millingلمتسلق ا تفرٌزالوٌسمى ب تجاه حركة السكٌنال اً معاكسٌكون اتجاه التؽذٌة 

ولكل منهما (، 53-4الشكل ) (Conventional Milling)التقلٌدي باالتجاه نفسه وٌسمى بالتفرٌز 

المعدن المقطوع )الراٌش( نحو سكٌن التفرٌز وٌحول أي صدمة  أجزاءٌسحب  لمتسلقالتفرٌز افمٌزاته، 

لكن السطوح  ،أمامهاكون الراٌش ٌتجمع خلؾ أداة القطع ولٌس  فضالً عنبرد فعل نحو منضدة العمل، 

، أما القطع لةوجودة السطوح المشؽ فًتإثر بدورها التً االهتزازات نتٌجة  المنتجة ال تكون ناعمة

بقلة االهتزازات أثناء عملٌة ٌمتاز على محور سكٌن القطع لكنه  اً التقلٌدي فٌكون رد الفعل فٌه مباشر

أثناء التفرٌز والذي قد ٌسبب نتٌجة لتراكمه  باستمرار تهإزال الراٌش أمام السكٌن فٌجب تجمع وإذا، القطع

 نعومة عالٌة. ، لكن السطوح المشؽولة تكون ذاتكسرها إلى أمام أداة القطع أحٌاناً 
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 .المتسلقالتفرٌز و التقلٌديالتفرٌز  53-4الشكل 

لسكاكٌن التفرٌز لتناسب كافة عملٌات ونماذج التفرٌز فضالً عن السكاكٌن  توافر أنواع كثٌرة جداً ت

أسنان التروس إذ ٌستخدم جهاز ملحق )رأس التقسٌم( الذي تثبت فٌه قطعة العمل،  الخاصة بقطع

 .( بعضاً من سكاكٌن التفرٌز خالل عملٌات القطع فً التفرٌز األفقً والعمودي54-4ٌوضح الشكل )و

 

 : بعض عملٌات التشغٌل بالتفرٌز. 54-4الشكل 

بؤحجام وأشكال مختلفة تشترك مع بعضها بمبدأ عمل  عدٌدة من ماكٌنات التفرٌزأنواع توجد 

فً ، والمبٌن بعض منها CNC بالحاسوب ملالتً تع واألفقٌة والعامة الرأسٌة اكٌناتمثل المك التفرٌز

وسٌتعرؾ الطالب فً المراحل الدراسٌة  سابقاً(،فضال عن الماكٌنات الجامعة )كما مر (، 55-4الشكل )

لكونها من أساسٌات القادمة بشكل تفصٌلً عن عمل تلك الماكٌنات، وكل ما ٌتعلق بماكٌنات التفرٌز 

 تخصصه الدقٌق. 
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 الحدٌثة. : بعض انواع ماكٌنات التفرٌز 55-4الشكل 

 

 أسئلة الفصل الرابع  4-3

     األدوات الٌدوٌة فً عملٌات التشؽٌل؟ توجب استعمالالتً  ما هً المبررات (1

     توفر شروط السالمة والصحة المهنٌة فً ورش المٌكانٌك.بٌن أهمٌة  (2

    عدد الشروط الواجب توفرها فً منضدة العمل فً ورش التشؽٌل الٌدوي. (3

 بٌناً مكوناتها.وضح عمل الِملزمة المنضدٌة، م (4

ذلك مبٌناً األدوات المستخدمة فً عملٌة  تتطلب عملٌة التشؽٌل تخطٌط قطعة العمل، وضح (5

 التخطٌط.

 عرؾ عملٌة النشر، وما هً أدوات إنجازه؟ (6

ٌعد المنشار أداة قطع ٌدوٌة، بٌن أجزاءه الرئٌسة وكٌفٌة صناعته، وترتٌب أسنانه، مع توضٌح  (7

   طرٌقة عمله.

بٌن أنواع أنصال عدد أنواع المناشٌر المستخدمة فً قطع المعادن، مع توضٌح عمل كل منها، ثم  (8

 المناشٌر من حٌث عدد األسنان.

 عرؾ عملٌة البرادة، واألداة التً تنجز بها، مع الرسم والتؤشٌر على األجزاء. (9

 .عدد أنواع المبارد بحسب النعومة ، وشكل المقطع، وطبٌعة أسنان القطع (10

 المقوسة.وضح حركات القطع أثناء عملٌة البرادة، وبٌن طرٌقة برادة السطوح المستوٌة، و (11

 عرؾ عملٌة التؤجٌن، ثم عدد أنواع أدوات القطع المستخدمة.  (12

 كٌؾ ٌتم تكملة وتوسٌع الثقوب؟ وما هً قواعد العمل بؤدوات التكملة؟ (13



 الصناعٌة العلوم                                          المٌكانٌك                      صناعً/المرحلة األولى       الفرع ال
ٌل المعادنغتش                                                                                                      الفصل الرابع    

 

  
131 

 
  

 لماذا ٌستعمل القشط الٌدوي؟ عدد أنواع المقاشط الٌدوٌة، وبٌن طرٌقة تصنٌعها. (14

 ثلث مع التؤشٌر على األجزاء.عرؾ عملٌة اللولبة الٌدوٌة، موضحاً بالرسم شكل السن الم (15

 كٌؾ ٌتم قطع اللوالب الخارجٌة واللوالب الداخلٌة؟ وما هً األدوات المستخدمة فٌها؟ (16

ما هً العوامل التً تتحكم فً عملٌة التثقٌب اآللً؟ وما هً الحركات الرئٌسة ألداة القطع؟  (17

 عرفها مع الرسم.

 ع الماكٌنات المستخدمة؟كٌؾ تتم عملٌة الثقب بماكٌنة التثقٌب؟ وما هً أنوا (18

 ما هً أداة القطع المستخدمة فً عملٌة التجلٌخ؟ وكٌؾ تتم تصنٌعها؟ وما المكونات الداخلة فٌها؟ (19

التخطٌطً رسم العرؾ عملٌة الخراطة، ثم عدد األجزاء الرئٌسة المكونة لماكٌنة الخراطة، مع  (20

 والتؤشٌر على األجزاء.

عملٌة الخراطة، ثم عدد أهم العملٌات األساسٌة التً ٌمكن أذكر أنواع السرعات المستخدمة فً  (21

 إنجازها على المخرطة.

 عرؾ عملٌة التفرٌز، واذكر انواع ماكٌنات التفرٌز، موضحا الخصائص الممٌزة لكل منها. (22

 وضح عملٌة التفرٌز بحسب اتجاه التؽذٌة، مع الرسم التوضٌحً.  (23
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 الفصل الخامس  

 عملٌات وصل وربط المعادن

Metal Connections 

 خامسأهداف الفصل ال   #

                     

 

  

 على أن : قادرا الطالب ٌكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 ٌفرق بٌن الوصالت الدائمة والمؤقتة. (1

  .ٌصنؾ أنواع البراؼً والصوامٌل (2

  عناصر التوصٌل. ٌحدد مواقع استخدام (3

  .والبرشام اإلصبعٌةالربط بالمسامٌر  بٌنٌمٌز  (4

 المختلفة. اللحام طرائق عرؾٌ (5

 ٌرسم أنواع وصالت اللحام المستخدمة فً عملٌات اللحام. (6

   ٌمٌز بٌن لحام السمكرة واللحام بالمونة. (7

 الؽازي.ٌبٌن طرٌقة اللحام  (8

 .ٌعرؾ طرٌقة اللحام بالقوس الكهربائً  (9

 ٌمٌز بٌن طرق اللحام بالقوس الكهربائً. (11

 ٌحدد فوائد الؽازات الواقٌة فً عملٌات اللحام. (11

 ٌعرؾ بعضاً من طرق اللحام بالحرارة والضؽط. (12

 ٌمٌز أنواع لحام المقاومة الكهربائٌة. (13

 ٌعرؾ الطرق الحدٌثة فً اللحام. (14
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 تمهٌد 

 وسائلتختلؾ معاً، وٌتم تجمٌعها أو وصلها منفردة عدٌدة، أجزاء  من تصنع بعض المنتجات

 هائٌتم ربط أجزا المشؽوالتفبعض  طبٌعة المشؽوالت ونوع التطبٌق، بحسب Fasteners ربطال

مؤقتة لٌسهل تفكٌكها فٌما  بصورة أجزائهااآلخر ٌتم ربط والبعض  ،لتشكل قطعة واحدة دائمةبصورة 

استبدال قطع منها، وٌسمى النوع األول بالربط ؼٌر القابل للفصل وٌشكل بعد ألؼراض الصٌانة أو 

للفصل أهم طرٌقة للوصالت الدائمة فً جٌن ٌسمى النوع الثانً بالربط القابل بأسالٌب متعددة اللحام 

األجزاء حرٌة  إلعطاءالخوابٌر )الربط المٌكانٌكً( وقد ٌكون مؤقتاً كالربط بالبراؼً والصوامٌل و

أو ثابتة عند تجمٌع أجزاء  مثل نفل الحركة بٌن األعمدة الدوارة،وقد تكون الوصلة متحركة حركة، 

رة والبرشام من الوصالت وٌعد الربط بثنً حافات األلواح كما فً عملٌات التشكٌل بالسمك الماكٌنات،

، وسوؾ نستعرض بدون كسر أو تلؾ ألماكن التوصٌل الدائمة إذ ال ٌمكن إعادة تفكٌكها )عند الحاجة(

 بعض األشكال األكثر شٌوعا لنوعً وسائل الربط.

     

   والصوامٌل لوالبالوصل بال 5-1

اللوالب والصوامٌل ٌدوٌاً وكذلك آلٌا وقطع سبق وتعرفنا فً الفصل الرابع عن كٌفٌة تشؽٌل 

باستخدام ماكٌنات الخراطة )فً المرحلة الدراسٌة الالحقة تكون أكثر تفصٌالً(، إذ تستخدم اللوالب 

، كسرها أو أجزائها من أي إتالؾ بدون فكها ثم)البراؼً( فً عملٌات توصٌل المشؽوالت بشكل واسع 

والحركة )تحوٌل الحركة الخطٌة الى حركة دائرٌة وبالعكس( فضالً عن استخدامها فً نقل القدرة 

والمعاٌرة )فً أجهزة القٌاس(، وٌمكن استخدام اللولب والصامولة فً تجمٌع أألجزاء المثقوبة ثقباً نافذاً 

 بأن ٌكون أحد الثقوب ملولباً )سن داخلً( لٌعمل عمل الصامولة.

 أنواع لوالب الربط  5-1-1

 يذ (Helical Groove) بأخدود حلزونً أداة ربط ٌتمٌز )أو البرؼً أو المسمار(  اللولب

مصمم لٌتداخل  (External Thread )الخارجًٌسمى سن اللولب ع منتظم حول سطح أسطوانً مقط

ؼالبا ما ٌكون للبراؼً لصامولة متحركة أو فً جسم ثابت.   ((Internal Threadمع سن داخلً 

مقطعها لكً ٌدار بواسطة مفتاح أو مفك، والرأس ٌكون بقطر أكبر من قطر الجسم شكل ٌصمم رؤوس 

ٌمنع الدخول ألعمق من طول اللولب عدا استثناءات لبعض األشكال، وٌكون اتجاه دوران اللوالب )السن 

 الٌمٌن( مع عقارب الساعة عند الضبط، أما عند تعرض اللولب لعزم دوران بعكس اتجاه عقرب الساعة

وتستخدم اللوالب بصورة عامة ألؼراض الربط األفضل، السن الٌسار ٌكون هو االختٌار  اللولب ذا فأن

لثباتها الجٌد عند  مثلث الشكلولوالب الخشب وٌكون شكل السن لجمٌع براؼً الربط  الماكٌنات كلوالب
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مسطح فً القمة وفً وٌتمٌز هذا النوع من السن بوجود جزء  ،االهتزازاتالتجمٌع وعدم انحاللها بفعل 

 بٌنما طوله من كبٌرة بنسبة مسنناً  ٌكون أن البرؼً أو للمسمار ٌمكن ،د فً قوتهقاع السن مما ٌزٌ

وٌكون للصامولة نفس المواصفات القٌاسٌة ، الصمولة ارتفاع من أكبر لمدى تسنٌنه ٌكون أن األؼلب

-5الشكل ) ،مختلفة وأنواع عدة أشكال على، وهً الداخل من ةمسننتكون  إذ واإلنتاجٌة التً للبرؼً،

 الصمولة رأس أما، وانتشاراً  استخداماً  األكثر الرباعٌة والصامولة السداسٌة الصامولة تعدو (،1

 .31° بزاوٌة واألسفل األعلى من ومشطوؾ قائم سداسً منشورفهو  السداسٌة

 

 : بعض أشكال اللوالب والصوامٌل. 1-5الشكل 

ٌتم تمٌٌزها عن  إذخشن والى ناعم  مجموعة البراؼً والصوامٌل بحسب حجم السن وٌمكن تقسٌم

حاجة للفك ال عندما تكون خشن السن وٌستعمل ال، مسافة محددةبعضها فً معرفة عدد األسنان فً 

وجود فً حالة  استخدامهاٌفضل  وال للمعادن ؼٌر الحدٌدٌة وٌكون مناسباً مستمرة التركٌب  عادةإو

 .ناعمالسن الٌستخدم بل  االهتزاز

  -عدة أنواع بحسب شكل البرؼً وكما ٌأتً: الىالربط  طرائقم تقس

بثقب نافذ ألحدهما  جزأٌن: وٌكون له رأس سداسً  ٌستخدم لوصل  ( (Boltالعادي  البرؼً (1

وثقب ؼٌر نافذ للجزء اآلخر ٌكون مسنناً )سن داخلً( وٌراعى أن ٌكون عمق الثقب المسنن 

زء المسنن من الجوأقل من طول أكبر من قطر البرؼً )لضمان تداخل أكبر بعدد األسنان( 

 وجد أنواع مختلفة بشكل الرأس وطول الجزء المسنن.البرؼً )لماذا؟(، وت

من الطرفٌن، ٌثبت األول فً ثقب مسنن )فً  اً : وٌكون مسنن (Stud Bolt)  مسمار ملولب (2

إحدى القطعتٌن مثل جسم اآللة( والطرؾ اآلخر ٌقفل بواسطة صامولة بعد نفاذه من خالل ثقب 

 فً القطعة األخرى المطلوب تثبٌتها.

 جزأٌن: وٌكون له رأس سداسً ٌستعمل لتوصٌل Bolt and Nut) ) والصامولة البرؼً (3

هما وٌقفل بصامولة، وٌراعى أن ال ٌكون قطر الثقوب أكبر معدنٌٌن من خالل ثقب نافذ فً كلٌ
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البرؼً، من القطر الخارجً للبرؼً لتجنب حدوث زحؾ ألحد القطع مما ٌولد قوى قص على 

 الربط المذكورة. طرائق( 2-5وٌبٌن الشكل )

    

 الربط بالبراغً. طرائق:  2-5الشكل 

الضبط والضؽط )األصابع الملولبة( : تستعمل لمنع الحركة النسبٌة بٌن األجزاء فً مسامٌر  (4

آخر )بكرة مثبتة على عمود محور(، فضالً عن استخدامها جزء اآلالت لمنع دوران جزء نسبًة ل

 .Lلؽلق فتحات الزٌت، وتكون بدون رأس بل تكون مثقوبة ٌستخدم لضبطها مفتاح حرؾ 

)أو  Slot  باحتوائها على شق طولً Bolt: تتمٌز عن سابقتها  Screwالمسامٌر الملولبة    (5

شقٌن متعامدٌن( فً السطح العلوي لرأس المسمار، ٌستخدم المفك بنوعٌه لؽرض الضبط، وقد 

وٌكون شكل رأس المسمار بتصامٌم  ٌكون السن على طول جسم المسمار أو على جزء منه،

لها أشكال وطع ؼٌر المعدنٌة وتستخدم فً ربط القوط، متعددة كالنوع العدل أو المحدب أو المخر

 ( بعض أنواع المسامٌر الملولبة ومسامٌر الضبط والضؽط.3 -5الشكل ) كثٌرة، وٌبٌن 

 

 : بعض أنواع المسامٌر الملولبة. 3-5الشكل 



العلوم الصناعية                                   الفرع الصناعي/المرحلة األولى                              الميكانيك          

 عمليات وصل وربط المعادن        الفصل الخامس                                                                                        

  136  
  

  ( Washer) حلقات التامٌن 5-1-2

تعتمد فكرة الربط باللوالب على مبدأ االحتكاك بٌن سطوح األسنان المتداخلة للبرؼً والصامولة 

أو السن الداخلً للثقب، وكلما زادت قوة الشد بٌنهما زاد التداخل بٌن تلك األسطح )المائلة(، إالّ أنها ؼالباً 

لب وانحاللها، ولضمان ما تتعرض لقوى واجهادات متكررة تسبب اهتزازات تؤدي لفتح تلك اللوا

اللولب أو بٌنه تحت  توضع (،4-5تستخدم وسائل لتأمٌن الربط، الشكل ) بإحكاماستمرارٌة عملٌة الربط 

للقوى فً كل من البرؼً  منتظماً  تكفل توزٌعاً فضالً عن أنها لتهٌئة أسطح ملساء  ةصامولال وبٌن

وتبقً حالة الضبط مستقرة، ومن تلك الوسائل وضع صفائح على شكل حلقات ملساء أو والصامولة 

بعد صامولة الضبط الرئٌسة تعمل  وٌمكن اللجوء الى وضع صامولة أخرىمحززة أو حلقات نابضٌة، 

 لمجموعة الربط.كقفل 

 

 .تأمٌن الربط  طرائق:  4-5الشكل 

 ( (Hand Toolsالٌدوٌة  مفاتٌح الربط 5-1-3

ٌناسب حجمها البراؼً فً الوصالت الملولبة  الصوامٌل أو تحف ط أوضبل بالٌد تستخدم أدوات

أبعاد رأس البرؼً أو قطر الصامولة تماما لمنع التشوه المحتمل فً أشكال رؤوس اللوالب عند الضبط 

ٌستخدم مع البراؼً  ((Flat Spannerطرؾ الواحد أو الطرفٌن الذو مفتاح  ؛ومنهاوالفتح، 

وتوجد مباشرة ووفق القٌاس المطلوب  استخدامهسداسٌة الشكل وٌتم  والصوامٌل التً تكون رباعٌة أو

تحٌط بكامل إذ  التماسك مع رأس البرؼً السداسًلزٌادة  ((Ring Spannerأنواع ذات نهاٌات حلقٌة 

، البراؼً والصوامٌلتناسب مع قٌاس ت متدرجة القٌاسوتكون هذه المفاتٌح  ،األوجه بدالً من وجهٌن

 فٌهالقم المختلفة القٌاس على شكل اسطوانة الذات  ((Socket Spannerالقبس  وتستعمل مفكات

ذراع ثابت أو مفصلً لزٌادة عزم الفتح أو تركب على من الداخل  (سداسً رباعً أوتجوٌؾ مضلع )

 (Boxوٌوجد منها بنفس التصمٌم المفتاح الصندوقً  ،مرونة وسهولة فً العمل توفرل الضبط

Spanner) ًلم أو المفاتٌح األخرى إنالوصول له بواسطة المفكات  ٌصعب موقع للبراؼً الؽائرة ف 

 مزودوٌكون على شكل عمود بأطوال مختلفة مجوؾ أحد طرفٌه أو كالهما مضلع و ،مستحٌالً  ٌكن

أما فً حالة المسامٌر الملولبة ذات الرأس الؽاطس فصممت لها مفاتٌح تولد عزماً دائرٌاً،  قوٌة بقبضة

أحد طرفٌها )أو كالهما( معقوؾ بزاوٌة حادة لٌكون الطرؾ اآلخر ذراع عزم  مضلعةعلى شكل قضبان 
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للحصول على قوة ضبط عالٌة، من التطبٌقات  اً ، وتتنوع المفاتٌح لتناسب كثٌرAllen Key تسمى

  (.5-5الشكل )

 

 .ربطالمفاتٌح بعض أنواع  : 5-5الشكل 

 Shaft Keys (الخوابٌر) عناصر التوصٌل 5-2

الدائرٌة لمنع والسرعة )االسم الدارج لها؛ خوابٌر( فً تطبٌقات الحركة  عناصر التوصٌلتستخدم 

 (Pulleys)نسبة لألجزاء المٌكانٌكٌة المركبة علٌه مثل البكرات (Shaft) )قفل( حركة عمود المحور

 تعدلحد من انزالقها، ول (Hub)من خالل ثقب المحور  Cams))والحدبات  ((Gearsوالتروس 

 طرٌقة الربط بالخوابٌر وسٌلة مؤقتة إذ ٌمكن تفكٌك مجموعة الربط بسهولة.

أو من الصلب السبائكً  للصدأ، مقاوموالالمطروق  صلب الكربونمن  عنصر التوصٌلصنع ٌ

إذ ، BS46 (Imperial), BS4235 (Metric))حدٌد مع برونز(، ووفقا للمواصفات العالمٌة 

، المؤثرة علٌه نتٌجة القوى(  Crushing)والى السحق  ((Shear Stressتعرض إلجهاد القص ٌ

تثبٌتها فً العمود أو القطعة المٌكانٌكٌة  تبعاً  طرائقوبالشكل والحجم  لذلك تنوعت تصامٌم الخوابٌر

 لمقدار العزم المنقول، 

 أنواع الخوابٌر 5-2-1

 -، وكما ٌاتً:للحركة الناقلة التوصٌل عناصر من الرئٌسة األنواع( 6-5الشكل ) بٌنٌ

ٌكون مقطعها أما مربعاً أو مستطٌالً وٌكون و : (Cut Length Key steel ) المسطحة .1

هً أكثر األنواع شٌوعاً ، وؼاطسا فً مجرى العمود واآلخر فً المجرى الطولً للثقبنصفها 

ٌستخدم النوع المستطٌل عندما ٌكون سمك الجزء الذي فٌه الثقب ، التطبٌقات كلّ  فً إذ تستعمل

 .أٌضاً  وٌكون عمق المجرى قلٌالً  قلٌالً 
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 هذه الوصالت قوى ، تنقل1:111 السلبة : ٌكون مٌل  Plain Taper المسلوبة )المستدقة( .2

، وال أكبر نتٌجة زٌادة التداخل كلما دفعت بداخل المجرى وٌكون السطح المسلوب بجهة الثقب

 ٌصلح فً نقل السرعات العالٌة.

فً  رأس ما عدا وجود للوصلة المستدقة مشابه :((Gib Head Keys ذات الذقن وصلة .3

ع مشابه له ٌسمح بالحركة المحورٌة المحدودة وٌوجد نوإزالته،  النهاٌة الكبٌرة للخابور لتسّهل

وهو  معاً، هماعجمٌتالمراد  الجزأٌنٌربط على أحد (   (Feather keyخابور التعشٌق ٌسمى ب

أو )وهو أما ٌربط على العمود ٌتمٌز بوجود رأس فً كل طرؾ  نوع خاص من أنواع الخوابٌر

 براؼً.بواسطة فً الثقب( 

 العمود سطحعلى  ٌثبت دائري نصؾ ٌكون سطحه العلوي:  (Woodruff) وصلة قرصٌة .4

  ٌقطع فٌها أخدود مماثل له، وٌتمٌز بقلة مقاومته إلجهاد القص من المقطع المستطٌل.  الذي

 : وٌقطع فً كال العمود والثقب مجرى نصؾ اسطوانً،(Circular Keys ) دائرٌةوصلة  .5

 لخابور. وٌتمٌز هذا التصمٌم بتمركز قلٌل لالجهادات فً جسم ا

المماسٌة بصورة مزدوجة بزاوٌة قائمة  وصالت: تثبت ال(Tangent keys) التماس وصلة .6

 الثقٌلةدوران بأتجاه واحد وهذا النوع ٌستعمل فً األحمال ٌتحمل عزم  منهابحٌث أن كل 

 .العمود فً المجارى تفرٌز ٌستبعد القٌمة، متوسطةال القوى نقل ٌراد وعندما

 

 

 أنواع أقفال األعمدة )الخوابٌر(.: بعض  6-5الشكل 

 )شرائح( توجد أنواع أخرى من التوصٌالت الخاصة باألعمدة مثل العمود المكون من أخادٌد

Splines))  ٌتم تفرٌز سطح العمود بشكل طولً، وبالمقابل تفرٌز السطح  إذمن جسم العمود نفسه

صاحبه مجموعة خوابٌر تستعمل لنقل عزم ت لتعمل األخادٌد عمل، الداخلً لثقب القطعة الدوارة

 ن بسمك معٌن تقطع فً كال الجزأٌن، وؼٌرها من التطبٌقات.، أو استخدام تداخل بٌن أسناصدمات

 



العلوم الصناعية                                   الفرع الصناعي/المرحلة األولى                              الميكانيك          

 عمليات وصل وربط المعادن        الفصل الخامس                                                                                        

  139  
  

  Pins اإلصبعٌةالمسامٌر  5-3

ساق أسطوانٌة تستخدم من الوصالت المؤقتة وتكون على شكل  اإلصبعٌةوصالت المسامٌر  تعد  

لتثبٌت األجزاء وتأمٌنها فً مواضعها وأحكام تجمٌعها بدقة وتستخدم عادة فً القوالب المختلفة لضبط 

أو لمنع زٌادة فضالً عن استخدامها فً تثبٌت بعض المشؽوالت عند نقل قوى قلٌلة تطابق أجزاء القالب 

جزء المتحرك وتستبدل بعد إجراء الصٌانة جهادات إذ تنكسر عند زٌادة اإلجهاد الحاصل على الاإل

على أشكال عدٌدة منها االسطوانً العدل واالسطوانً  المسامٌر اإلصبعٌة وتكونوزوال السبب، 

 (.7-5، الشكل )أو المسلوب والمخروطًز طولٌاً المحزّ 

 

 : أنواع المسامٌر اإلصبعٌة.  7-5الشكل 

   (Riveting)   البرشمة 5-4

، ر البرشامتسمى مسما وصلة معدنٌةمعا بوساطة  لجزأٌن التوصٌل الدائمةتعد من عملٌات 

أ  ّّ ًّ  قوةبطرفٌه من كل منها ٌكبس قطع العمل بالتثقٌب وتجمع بإدخال مسامٌر البرشام خالل الثقوب وته

، وتستخدم لهٌاكل الطائرات والجسور والسفن وتستخدم مع األجزاء لٌنتج الترابط الالزم بٌن مناسبة

 آلٌاً.البرشمة ٌدوٌا أو عملٌة  ، وتنجزاهتزازاتاألجزاء التً تتعرض الى 

 

 (Rivet Types)  أنواع مسامٌر البرشمة 5-4-1

لتلبً متطلبات القوة والكلفة وسهولة التصنٌع،  عدٌدةأنواع وأحجام ب تصنع مسامٌر البرشام

كل منها وؼٌرها، ، النحاس، واأللمنٌوم، الحدٌدكتصنع من معادن مختلفة و ،شكل رأس المسمارٌمٌزها و

اكة أو بواسطة الخراطة أو بعملٌة السب ماكٌناتبطرٌقة التشؽٌل بواسطة ، وتنتج اً محدد اً ٌناسب تطبٌق

 ((Snap Head مدورال الرأس المسمار ذي كمثل، فمنها الصلدة ومنها المجوفة ،قوالب الطرق الحار
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ؽاطس وال ((Conical Head مخروطًالو (Pan Head) قالةالم وشكل (Flat)والمسطح 

Countersunk)  ) جوؾ مالمسمار ال وكل له استخداماته وتطبٌقاته المناسبة، أما((Tubular  ًفكثٌرا

 األنواع.( بعضاً من تلك 8-5، وٌبٌن الشكل )ما ٌستخدم لتجمٌع هٌاكل الطائرات، )لماذا؟(

 

 .أنواع مسامٌر البرشام : بعض 8-5الشكل 

 وصالت البرشمة 5-4-1

ولبقٌة األقطار ٌكون التشؽٌل  10mmتنجز عملٌة البرشمة بالتشؽٌل على البارد لألقطار دون 

على  الهندسًوتوزٌعها وترتٌبها  الالزمةٌجب تحدٌد نوع الربط وعدد المسامٌر  كذلكعلى الساخن، 

بمقدار ، فضالً عن دقة قٌاس الثقوب فً المشؽوالت وعدم تجاوزها للسماح الذي ٌتٌح القطع المربوطة

المناسب وتجعل الوصالت قابلة بالشكل تسمح بتشكٌل الرأس  لكونها لندخول المسامٌر وبدون فراؼات 

   -(، كما ٌأتً:9-5الشكل )ت البرشمة وصالأنواع للحركة، وتكون 

ى جزءان من بعضهما البعض وفً مستووفٌها ٌقرب ال -: Butt Joint( ة)تناكبٌ متقابلةوصلة  

 (.9-5ربط القطعتان بها، الشكل )لت  ثالثة توضع فوقهما  ربط م قطعةستخدتواحد ثم 

وفٌها ٌوضع الجزءان فوق بعضهما البعض وٌوصالن بصؾ  -:( Lap Joint)متراكبة  وصلة 

 االستعمال.الشائعة  طرائقواحد أو صفٌن من البرشام وهً من ال

 

 : أنواع الوصالت بالبرشام. 9-5الشكل 
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 تثبٌت مسمار البرشمة 5-4-2

 -بطرٌقتٌن : الدائمةلعمل الوصالت بعملٌة تشكٌل )بدون قطع( ٌتم تثبٌت مسامٌر البرشمة 

الى درجة حرارة عالٌة ثم ٌطرق أما ٌدوٌاً   ٌتم تسخٌن مسمار البرشمة  -: ٌل على الحاركالتش  ( أ

وسرٌعة وذات  اقتصادٌة وتمتاز هذه الطرٌقة بكونهاوخاصة للمسامٌر الحدٌدٌة،  أو مٌكانٌكٌاً 

 .نوعٌة جٌدة

بواسطة الطرق على نهاٌته وفٌها ٌتم تثبٌت مسمار البرشمة بدون تسخٌنه  -ٌل على البارد :كالتش ( ب

لتشكٌل الطرؾ اآلخر أو االستعانة بقالب تشكٌل، وتستخدم للمسامٌر المصنوعة من  المستقٌمة

 .الصؽٌرة األقطارالمعادن اللٌنة وذات 

الكبس  طرائق حسب الشكل المطلوب بإحدىب تتم عملٌة طرق المسامٌر لتشكٌل رأس المسمار

تنظٌؾ السطوح لقطع العمل من بقاٌا الراٌش  ٌجبأجراء عملٌة البرشمة  قبل، والٌدوٌة أو المٌكانٌكٌة

ثم  ،1mmبعد عملٌة التثقٌب، مع مالحظة أن ال ٌكون قطر الثقب اكبر من قطر المسمار بأكثر من 

مالحظة أن اختٌار معدن المسمار بما ٌناسب طبٌعة معدن قطعتً العمل، وعند تركٌب المسمار ٌجب 

منطبقة تماماً وبدون األجزاء المربوطة  فٌما تكون(، 11-5) الشكل، الفراغ تماماً  ار البرشمة قد مألمسم

بعد إسناد رأس ، ر البرشام أو األلواح عند الطرقالتأكد من عدم تحرك مسما، كما ٌجب افراغ فٌما بٌنه

تدوٌر الطرؾ ومن ثم  المسمار )من األسفل( ٌطرق على الطرؾ البارز بواسطة مطرقة لؽرض

 لتشكٌله بالشكل المطلوب. استعمال قالب

 

 .خطوات عمل البرشمة :  11-5الشكل 

مثل األجزاء المجوفة  ،عندما ال ٌتٌسر الوصول الى موضع البرشمة إالّ من ناحٌة واحدة

 Blind)وٌصعب إسناد رأس مسمار البرشام صمم لهذا الؽرض مسمار برشام ذو شوكة  ،والمؽلقة

(Rivet ومن شوكة ذات رأس مخروطً أو كروي، ٌتم  مجوؾ إذ ٌتكون  كمثٌالته من  مسمار برشام

بتشكٌل الطرؾ الثانً من المسمار لٌقوم الرأس المدور به وسحبه بواسطة عدة خاصة )ماسكة(  اإلمساك

ل تسهّ  الشوكة)صعبة الوصول( وٌوجد حز على تلك  األخرىمن الجهة  األطباقوتوسٌعها لؽرض 

 دد وطرٌقة البرشمة.( الع  11-5)   ، وٌبٌن الشكلكسرها
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 : طرٌقة عمل البرشمة العمٌاء. 11-5الشكل 

 ((Weldingاللحام  5-5

 ، وتعد منمعاً  والحرارة الضؽط باستخدام أو الحرارة، باستخدام المعدنٌة لألجزاء دائم وصل

رفع درجة حرارة األجزاء لحام االنصهار بوٌتم  والقوٌة ؼٌر القابلة للفتح، الدائمة الوصالت أنواع أفضل

 بدونه فتختلط أو إضافً معدن اسـتخدام طرٌق عن االنصهارالمطلوب لحامها الى درجة حرارة 

، منطقة ربط قوٌةفٌشكل الجزء  لتتجمد تركتثم التأثٌر،  منطقة عند معا وصلها المراد القطع جزٌئات

برفع درجة الحرارة الى أن تصبح األجزاء بحالة لٌنة ثم ٌسلط الضؽط على  بٌنما ٌنجز اللحام بالضؽط

 تستخدم مواد مساعدة فً عملٌات اللحام تسمى مساعدات الصهر ، وؼالباً ما منطقة اللحام أثناء تجمدها

Fluxes) )اللحام. طرائقتختلؾ باختالؾ المعادن الملحومة و 

 المعدن وخفة فً وزن فً نجد أنه ٌحقق وفرةعند مقارنة اللحام مع طرق توصٌل المعدان 

، وتجمٌع المشؽوالت فضالً عن توفٌر الوقت الالزم للتشؽٌل وتصمٌم المشؽوالت وسهولة فً إنشاء

لحام و (Fusion Welding) االنصهارلحام  ؛ق اللحام الى صنفٌن رئٌسٌن هماائتصنؾ طرو

وعملٌات اللحام  طرائق( مخططاً ألؼلب 12-5وٌبٌن الشكل ) (Pressure Welding)الضؽط

 التقلٌدٌة، والتً سنذكرها مفصالً.
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 وعملٌات اللحام. طرائق:  12-5الشكل 

 نواع وصالت اللحام أ 5-5-1

إن اختٌار الوصلة المناسبة ٌتضمن األبعاد والشكل الهندسً الذي ٌناسب التصمٌم، ومقدار تحملها 

، كذلك اتجاه القوى المؤثرةو ،سحبإجهاد إنحاء، إجهاد شد، أو إجهاد لإلجهاد المتوقع ونوعه كأن ٌكون 

قبل الشروع فً أي أسلوب وطرٌقة اللحام، لذلك، و بحسبفضالً عن األمان وإمكانٌة تحقٌق الجودة 

ؽرض المطلوب، إذ تكون أشكال التراكب بٌن القطع العمل بشكل ٌناسب اللحام ٌتم تهٌئة قطعتً  عملٌة

  -ٌأتً: وكما على عدة أنواع

لتوصٌالت  ةمن األشكال الرئٌس الوصالتتعد هذة :  Butt Joint( التناكبً)المتقابل التوصٌل  (1

 القطعتٌن بمستو   ًسطح بحٌث ٌكون بشكل متقابلالجزأٌن الملحومٌن  ًاللحام وفٌها ٌوضع طرف

 تلك الحاالت.   من( بعضاً 13-5وٌوضح الشكل ) واحد
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 .ةمتقابلوصالت :  14-5الشكل 

فمنها على شكل  ((Grooved Joints( أنواعاً أخرى لوصالت األخادٌد  15-5وٌبٌن الشكل )

قطعتً لمن جانب أو من جانبٌن، لقطعة واحدة أو  J, Uأو على شكل األحرؾ  ( Bevel ) مائل بزاوٌة

 العمل.

 

 ت األخادٌد المتقابلة.: وصال 15-5الشكل 

 

أحد  ٌتم التوصٌل فً هذا النوع بحٌث ٌؽطً جزء من: (  (Lap Jointالتوصٌل التراكبً  (2

وٌصلح سمك الصفائح المطلوب لحامها  بحدود أربعة أضعاؾ ولمسافةالسطحٌن السطح اآلخر 

الشكل  ،فً اللحام وال تحتاج الى تجهٌز مسبقوتوفر تلك الوصلة سهولة  13mmلحد سمك 

طرفٌن وفً حالة اللحام من  ( Single Fillet Lap Joint)وٌتم لحام طرؾ واحد  (،5-16)

 تقارب قوة الوصلة متانة المعدن األصلً.
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 .ةتراكبٌوصالت :  16-5الشكل 

األطراؾ  تثنىن بأن هٌأ القطعتات  : ( (Flanged Edge Jointsثنً الحافات التوصٌل ب (3

 (،17-5) ( وتكون الحافات مستوٌة أو مائلة، الشكلجهتٌنجهة )أو من  قائمالمراد لحامها بشكل 

 م األحمال القلٌلة.ووتقا 7mmأقل من وتستخدم لأللواح التً ٌكون سمكها 

 

 وصالت مثنٌة الحافة. :  17-5الشكل 

قطعتً اللحام بصورة عمودٌة  ىوضع أحدت:  (Tee Joint)  (T) التوصٌل على شكل حرؾ (4

وفٌها ٌتم اللحام من جهة واحدة أو من (، 18-5، الشكل ) Tعلى القطعة األخرى لتشكل حرؾ 

 من جهة واحدة أو ةمائل حافةٌتم تجهٌز طرؾ الجزء القائم بعمل  األحٌانالجهتٌن وفً بعض 

 .سمك األجزاء الملحومة بحسبهتٌن ومن الج
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 .T: وصالت الحرف  18-5الشكل 

 

بحٌث ٌشكالن زاوٌة  األطراؾن عند ءاوصل الجزٌ : (Corner Joint) التوصٌل الزاوي  (5

حافة قطعة العمل أو ٌكون تراكب كلً أو جزئً، أو بدون تراكب معٌنة بٌنهما وقد ٌتم تجهٌز 

Full Open Corner Joint)  )ونوع الحمل المسلط. المشؽوالت سمك بحسبو 

 

ٌ   19-5الشكل   ة.: وصالت زاو

 

 (  (Solderingوصل السمكرة   5-5-2

فً (  (Fillerبفعل معدن حشو  معدنٌة مواد قطعتٌن أو أكثر من ٌستعمل لربط  لحام السمكرة

أشكال  من ثالثة ، وهناكدرجة انصهار قطعة العمل من أقل انصهاره درجة والذي تكون مكان الربط

 الذي  (Soft Soldering)رخوال مااللح: بحسب مقدار درجة حرارة اللحام ومتانة الوصالت اللحام،

 ٌستعمل الذي ((Silver Solderingالفّضة  املح ،حشو كمعدن رصاص( –)قصدٌر  سبٌكة ستعملٌ

وكل ، كمعدن حشو نحاسٌة سبٌكة الذي ٌستعمل ((Brazingلحام المونة و فضة،على  تحتوي سبٌكة

  حا بٌن قطعتً العمل ٌعمل على وصلها ببعض.تنتج سط طرائقال
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 الدوائر الكهربائٌة توصٌالتأعمال الحلً وفً  فً واسع نطاق علىاللحام الرخو  ٌستعمل

 األنابٌب وتوصٌالت(، وفً ؼلق علب المعلبات الؽذائٌة 21-5وطباعة اللوحات االلكترونٌة، الشكل )

من  لٌتمٌز بدرجة حرارة انصهار قلٌلة لمعدن الحشو تكون أق النحاس، أو الرصاص من المصنوعة

215 Co ،رصاص  - %63)نسب السبٌكة المالئمة؛ قصدٌر  ٌمكن أن توفرها كاوٌة لحام كهربائٌة

بٌنما تزداد تلك الدرجة لبقٌة نوعً اللحام، والتً تحتاج الى كاوٌات تسخن باللهب أو باستخدام  (،37%

 تعالج أن ٌجب لذا الملحومة السطوح نظافة مدى على اللحام متانة درجة وتتوقؾ، مشاعل لهب إلنجازها

والذي ٌتكون فً اللحام الرخو من الراتٌنج  ((Fluxوخالله باستعمال مساعدات الصهر  اللحام بداٌة قبل

 كمانع أكسده ومنظؾ فً الوقت نفسه.(  Rosin-Based)الصنوبري 

 

 : توصٌل السمكرة.  21-5الشكل 

 ( Brazing) المونة ب التوصٌل 5-5-3

وتوزٌعه بٌن طبقتٌن )أو أكثر(  (Filler) معدن الحشوتوصٌل للمعادن ٌعتمد على تسخٌن وصهر 

 حرارة من قطع العمل لٌشكل طبقة ذات سمك قلٌل توصل بٌن األجزاء، وٌسخن معدن الحشو لدرجة

لٌسٌل  Fluxالمحٌط بمادة الفلكس )مساعد صهر( جو عن  بمعزلو( Co 450الذوبان ) أعلى من درجة

لٌشكل ومن ثم ٌبرد  (Capillary Action)بفعل التجاذب الشعري  ح قطعة العملأسطعلى وٌنتشر 

أن تكون األسطح نظٌفة وخالٌة من األكسٌدات )تنظؾ ولتحقٌق نوعٌة عالٌة فً اللحام ٌجب  وصلة لحام،

ألفضل  mm 0.08 – 0.03كون سمك الفجوة بٌن قطعتً العمل بحدود ٌكٌمٌائٌاً أو مٌكانٌكٌاً( وأن 

)عند تسخٌن منطقة وٌراعى اإلسراع بعملٌة اللحام  ،0.6mmال ٌتجاوز الخلوص بٌن القطع أداء وأن 

وتستعمل هذه الطرٌقة لتوصٌل األنابٌب والصفائح قلٌلة  ،لتجنب األكسدةاللحام بواسطة مشعل اللهب( 

وتتكون مادة الحشو من معدنٌن أو أكثر لتشكل سبٌكة بالمواصفات المطلوبة، تتوافر على شكل  السمك،

وأحٌانا والفضة الذهبٌة  والبراص نٌكلوالسبائك النحاس  ٌنة، مثل، أسالك، مسحوق، أو عجضبانق

  .األلمنٌومسبائك 
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 .مونة: لحام ال 21-5الشكل 

 (Fusion Welding) االنصهارلحام  5-6

لمجهز بٌن الجزأٌن المراد الفراغ ا لءهر تستخدم مادة إضافٌة للحشو لمفً عملٌات اللحام بالص

الحشو ؼالباً من مادة مماثلة لنوع معدن األجزاء المراد لحامها ولها نفس ، بحٌث تكون مادة وصلهما

درجة  ، وكذلك مادة الحشو حتى تصلبالصهر تسخن منطقة اللحام وإلجراء عملٌات اللحام، الخواص

المراد  بالجزأٌن، عندئذ تنصهر مادة الحشو وتتساقط لتمأل الفراغ المجهز الحرارة إلى درجة االنصهار

تتم عملٌة الوصل باللحام عند تجمد المادة للمعدن المنصهر فً منطقة التسخٌن ، مختلطة مع الحامهما

 .لحام الثرمٌت، ولحام القوس الكهربائً، لحام الؽاز، وٌشمل على المنصهرة بمنطقة التسخٌن

 (Gas Welding)اللحام الغازي    5-6-1

 51إلى  2التً ٌتراوح سمكها ما بٌن تستخدم الؽازات بصفة خاصة فً وصل المعادن المتشابهة 

 ذاهفً ، مللٌمتر ، وأٌضا للحاالت التً ٌتعذر فٌها الوصول بسهولة إلى مواضع الوصالت المراد لحمها

األسلوب تصهر األطراؾ عند المواضع المراد وصلها بواسطة لهب ؼازي ناتج عن احتراق ؼاز 

، وقد ٌستخدم السٌلزٌةإلى عدة آالؾ من الدرجات تصل حرارة اللهب  إذ، كسجٌن نقًومختلط مع أ

ٌفضل فً أسلوب اللحام بالؽاز استخدام االستٌلٌن ص، وفً حالة لحام الرصا األوكسجٌنالهواء بدال من 

ان بالبرو ،د ؼازات االحتراق األخرى مثل ؼاز المٌثانأو الهٌدروجٌن وقودا ؼازٌاً ، كما قد ٌستخدم أح

  .بخار البنزٌن أو

ٌستخدم فً لحام األلواح : ( (Oxy Hydrogen Welding هٌدروجٌن –األوكسً لحام  (1

 (.ٌستخدم أحٌانا فً لحام المونة) منخفضة انصهارهاالرقٌقة من السبائك التً تكون درجة 

درجة الحرارة المتولدة  تصل :(  (Oxy Acetylene Welding أستٌلٌن –لحام األوكسً  (2

 .3300Coمن هذا الخلٌط إلى حوالً 
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، ثم زاء المراد وصلها بالشكل المطلوب، وتنظٌفها جٌداتجري عملٌة اللحام بإعداد أطراؾ األج

، وحٌنئذ ٌضاؾ لهحتى ٌنصهر المعدن المعرض باستعمال مشعل اللحام الؽازي ٌسخن موضع اللحام 

 الؽازللهب  نتٌجة تعرضه لحام ٌنصهر طرفه لكسلك حشو من مادة تشبه المعدن األصلً على هٌئة س

ٌبعد اللهب وتترك وصلة م، لئ الفراغ المجهز فً منطقة اللحاوٌختلط مع المعدن المنصهر حتى ٌمت

سطوانة وا األوكسجٌنؼاز  وانةاسطمعدات اللحام المتضمنة  (22-5وٌوضح الشكل )، تتجمد اللحام حتى

الذي ٌحتوي  ،توصٌالت مرنة ومشعل اللحام عن فضالً مع منظماتها لبن )أو جهاز تحضٌر( ؼاز األستٌ

وٌمكن إجراء عملٌات اللحام بعدة أوضاع كاللحام األفقً ، منظمة لنسبة خلٌط الؽازات على صمامات

 واللحام العمودي بحسب موضع قطعة العمل.

 

 : معدات لحام األوكسً أستٌلٌن. 22-5الشكل 

 ( (Electric Arc  Weldingلحام القوس الكهربائً  5-6-2

 بٌن)تفرٌػ أٌونً(  نشوء قوس كهربائً عن الناتجة الحرارة ٌستخدمالذي  اللحام، أنواع أهم أحد

 أو اللحام نقطة فً المعدن لصهر تكفً Co 4000 إلى الحرارة درجة تصل، والملحوم والجزء القطب

وٌنشأ القوس  ،متٌنة وصلةتتكون  تجمد منطقة اللحام عند اللحام، سلك من)حشو(  إضافً معدن صهر

الدائرة  ٌصالإل المشؽولةومعدن  ((Electrodeتماس بٌن قطب اللحام  الكهربائً عند حدوث

القوس ربائً لكً ٌنشأ تتجاوز قطر القطب الكه ثم ٌبعد القطب بمسافة ال (،23-5الشكل ) ،الكهربائٌة

، DCمستمر وتٌار AC متردد تٌار إنتاج ٌستطٌع مولدتجهز الطلقة الكهربائٌة عن طرٌق ، والكهربائً

(50-500Amps،)  ،بفرق جهد )فولت( ثابت أو متؽٌر(50 -20 Volts ،)بالتٌار اللحام وٌستخدم 

 عملٌات فً الالزمة الطاقة فضالً عن قلة اللحام لعملٌات الالزمة المعدات لرخص نظراً  بكثرة المتردد

 .اللحام
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 : لحام القوس الكهربائً. 23-5الشكل 

 12mm-1 قطرها ٌتراوح( ملء مادة أي) كمونة( اللحام سلك) الصلب من معدنٌة أقطاب ستعملت   

من معدن ٌتوافق مع المعادن الملحومة وٌؽطى بطبقة من مساعد صهر  ،500mm إلى طولها وٌصل

Flux الذي ٌمنع أكسدة بركة اللحام بتكوٌن ؼالؾ من ؼاز ثانً أكسٌد الكربون وٌترسب كخبث Slug 

أما وٌتم استعمال سلك جدٌد عند انتهاء السلك القدٌم مما ٌؤثر على زمن االنجاز،  فوق خطوط اللحام،

    بأقطار تصنع األقطاب وهذه ،من الكرافٌت أو كربونٌة أقطابب فٌتم الكربون بأقطاب الٌدوي اللحام

8-30mm 300-200 طولها وٌبلػmm ،التٌار باستخدام النوع هذا فً اللحام عملٌة تتم وعادة 

تتكون وصلة اللحام  وال ٌدخل القطب الكربونً كعنصر فً تكوٌن منصهر وصلة اللحام، إذ، المستمر

 . وٌمكن إضافة معدن حشو عند الحاجة ،من انصهار طرفً قطع العمل

عدٌدة لعزل منطقة اللحام المنصهرة  طرائقمن التطبٌقات على اللحام بالقوس الكهربائً استعمال 

 -وتجنب أكسدتها مما ٌؤثر على متانة وقوة وصلة اللحام، ومن تلك التطبٌقات ما ٌأتً:

  (Submerged Arc Welding)لحام القوس المغمور  .1

بائً وهو لحام القوس الكهربائً التً تستخدم قطبا معدنٌاً وٌحدث فٌها القوس الكهر طرائقأحدى 

سطح جٌد وقلٌل التأكسد  االطرٌقة ذ بهذهوٌكون اللحام المنتج  ،الصهر اتكامل بمساعدمؽمور بشكل 

تستعمل هذة الطرٌقة فً لحام الصلب  ،عدنتطاٌر قطرات الممن  والسطح المجاور لوصلة اللحام نظٌفاً 

واأللمنٌوم وٌكون قطب اللحام على شكل سلك معدنً ائكً وفً لحام النحاس والصلب السب الكربونً

(، الشكل ٌؽذى آلٌاً عن طرٌق ماكٌنة خاصة )بسرعة تؽذٌة تناسب سمك خط اللحام 6mm-1.6بقطر 

(5-24.) 
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 .لحام القوس المغمور :  24-5الشكل 

  Atomic Hydrogen Welding )  )لحام الهٌدروجٌن الذري   .2

 )أو الكربون( لحام القوس الكهربائً ٌتولد فٌها القوس بٌن قطبً التنكستن طرائقأحدى 

تتم عملٌة اللحام بتأٌن بعض و ،ؼاز الهٌدروجٌنمن  ٌدخل الى كل منهما تٌارمشعلٌن  محفوظٌن داخلال

وتحوٌلها الى  ٌنقطبالقة القوس الكهربائً عند طرفً جزٌئات ؼاز الهٌدروجٌن عند مروره فً منط

لتبعث  المشؽولةمن سطح  اقترابهاالهٌدروجٌن الموجبة وتعود هذة األٌونات لتتحد ثانٌة عند أٌونات 

وتقوم هذة (، 25-5الشكل ) ،C4111 °إلى الحرارة درجات تصل حرارة عالٌة فً منطقة وصلة اللحام

تحتاج هذة الطرٌقة الى و ،حوله أثناء عملٌة اللحام اً سطح من التأكسد بتكوٌنها ؼالفالالجزٌئات بحماٌة 

وٌضاؾ معدن حشو لمنطقة اللحام على شكل سلك جهد كهربائً عال ٌكفً لتأٌن جزٌئات الهٌدروجٌن 

 .األلمنٌومحدٌدٌة او لحام سبائك وتستخدم هذة الطرٌقة فً لحام المواد الخارجً، 

 

  .لحام الهٌدروجٌن الذري:  25-5الشكل 
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 ( (Gas shield Arc-weldingلحام الغازات الواقٌة  .3

أحد أنواع لحام القوس الكهربائً الذي تتم فٌه حماٌة منطقة اللحام من تأثٌرات األوكسجٌن وعملٌة 

 تتفاعل مع األجزاء الجاري لحامها أثناء عملٌة اللحام، ؼازات ال اللحام بأستخدام ؼازات خاملة أو

بهذا النوع من  استخداماً الؽازات األكثر و ،امستاراً واقٌاً لمنطقة اللح استخدامهان هذة الؽازات عند وتكوّ 

القوس  ، وٌتولدهلرخص ثمن الكربون أكسٌدم ثانً ركون وؼاز الهلٌوم وكذلك ٌستخداللحام هو ؼاز اآل

-5الشكل ) من الكربون،الذي ٌكون أما من التنكستن أو  قطبوال مشؽولةالكهربائً فً هذا اللحام بٌن ال

 Tungsten Inert Gas Welding(TIG) لحام التنكستن تحت ؼاز خامل طرائقومن تلك ال (،26

لحام السلك معه ٌستخدم وٌنصهر أثناء اللحام  وفٌه ٌكون قطب اللحام المستخدم من التنكستن الذي ال

وٌحاط قطب التنكستن بفوهة لتوصٌل ؼاز األركون المستخدم ؼازاً  (مالئةحشو )ٌنصهر كمادة الذي 

 فٌها سلك اللحام ٌؽّذيو Gas Metal Arc Welding (MIG) الؽاز مع قوسال ملحا كذلكو ،واقٌاً 

 .آلٌة نصؾ مالح عملٌةب بكرة من مستمر بشكل

 

 : لحام القوس الكهربائً تحت الغازات الواقٌة. 26-5الشكل 

 ( (Thermit weldingلحام الثرمٌت     5-6-3

وفٌها ٌتم الحصول على ، األخرى باألنواع قورنت ماإذا  االقتصادٌةو القدٌمة اللحام طرائقإحدى 

 %22)بنسبة وزنٌة  الحدٌد وأكسٌداأللمنٌوم مساحٌق بٌن  الكٌماويالحرارة الالزمة للصهر من التفاعل 

بمادة حرارٌة وٌسخن جزء من هذا الخلٌط حتى درجة  ةفً بودقة مبطن انٌخلطألمنٌوم والباقً حدٌد( إذ 

، Co 2500لٌبدأ التفاعل وٌستمر ذاتٌاً وتكون الحرارة الناتجة من التفاعل بحدود  ،Co 1150حرارة 

الذي ٌتم  )أو الخزفً( من أسفل البودقة الى القالب الرملً هة الحرارة تكفً لصهر الصلب ونزولهذ

 وٌعمل ذلك المنصهر كمعدن حشو ٌصل بٌن قطع العمل، وٌصبح أكسٌد األلمنٌوم خبثاً  ،مسبقاً  تجهٌزه
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قضبان السكك  كأطراؾالمقاطع السمٌكة  توصٌل فً هذا اللحاموٌستعمل ٌزال من سطح اللحام، 

، لمٌزاته كونه ال ٌحتاج لمصدر كهربائً كمصدر حراري بدان القاطرات والهٌاكل البحرٌةالحدٌدٌة وأ

ٌّر هاتتشو العالٌة الحرارة درجة تسّبب قدو بل ٌعتمد على حرارة التفاعل الكٌمٌائً،  تركٌبال فً وتتؽ

 .اللحام منطقةل الداخلً

 

 .لحـام الثرمٌت:  27 -5 لالشك

 ( (Heat Pressure Welding  اللحام بالضغط والحرارة 5-7

م ، ثباللحام حتى تصل إلى حالة التعجنتعتمد هذه الطرٌقة على تسخٌن األجزاء المراد وصلها 

ه الطرٌقة بعدم استخدام مواد تتمٌز هذبوصلة لحام،  األطراؾ لربط تتعرض منطقة التسخٌن إلى الضؽط

حام للوتشمل طرائق ا، ، وبالتالً ضمان عدم تؽٌٌر التركٌب الكٌمٌائً ألطراؾ وصلة اللحامحشو

 بالؽاز والضؽط ، واللحام باالحتكاك.اللحام ة، لحام المقاومة الكهربائٌة، حداداللحام بالضؽط والحرارة 

 (Forge Welding )  الحدادةلحام  5-7-1

 حتى المعدنٌن تسخٌن طرٌق عن وٌتم بالضؽط والحرارة اللحام أنواع من نوع هو طرقال لحام

 التً اللحام عملٌات أقدم، وتعد من متٌن لحام على الحصول ٌتم حتى معا طرقهما ثم معٌنة حرارة درجة

وتتم  العملٌة لهذه تطوٌراً  الحدٌثة اللحام عملٌات تعدو الصناعً تارٌخه مدى على اإلنسان عرفها

كور  ، وٌستخدم)تناكبًال لحام، والتداخلًال لحام، ال التراكبً لحامباستعمال نفس الوصالت المذكورة )ال

 لتسخٌن الالزمة الحرارة لتولٌد كمصدر)أو بأفران ؼازٌة أو كهربائٌة(   الكوك فحمالحدادة المشتؽل ب

( التبلور إعادة درجة) لٌنالت حرارة درجة إلى بها للوصول (، 82-5، الشكل )لحامها المطلوب األجزاء

 .لحامه المراد الجزء لسمك طبقا والثقل الحدة مختلفة عدٌدة طرقات فً المطرقة ستخدمت ثم
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 : لحام الحدادة. 28-5الشكل 

 Resistance Welding)) لحام المقاومة الكهربائٌة  5-7-2

كهربائً متردد  تٌار مرور الناتجة من الحرارة فٌهاالضؽط  ستخدمٌ التً اللحام طرائق إحدى

AC   من لحامه المراد الموضع فً تتمركز قصٌرة زمنٌة لفترةو وشدة جهد منخفضة )فولت( عال 

لفترة زمنٌة محددة  بضؽطها حرارتها لدرجة تسمح ارتفعت الذي النقطة فً اللحام عملٌة متوت ،الجزء

شكلها وحجمها على طبٌعة المشؽوالت وسمكها والضؽط المطلوب، نحاسٌة ٌعتمد لحام أقطاب  بواسطة

 ؼٌر المعادن لحام إمكانٌةب أٌضا وتمتاز عالٌة إنتاجٌة قدرة لهاو السهلة طرائقلا من الطرٌقة هذه دتعو

، ومن حدٌدٌة ؼٌر أو حدٌدٌة كانت سواء المختلفة للمعادن السمك الصؽٌرة األلواح لحام ، وفًمتشابهةال

 -لحام المقاومة الكهربائٌة ما ٌأتً:تطبٌقات 

التٌار الكهربائً بٌن قطبٌن  سريٌ:  Resistance Spot Welding (RSW)لحام النقطة  (1

نظام مٌكانٌكً لتولٌد  علٌهما بواسطةمع تسلٌط ضؽط  سطحً قطعتً العملأسطوانٌٌن خالل 

 ،وٌوجد نظام توقٌت للتحكم بزمن مرور التٌار (،29-5الشكل ) ،الضؽط الالزم على األقطاب

 وأقطاب اللحام ٌجب أن تكون مادتها ذات خواص مٌكانٌكٌة عالٌة وتوصٌل كهربائً عال بحٌث ال

ونتٌجة لمرور التٌار الكهربائً بٌن قطبً اللحام خالل  ،قطعة العملتسخن للحد الذي تلتصق ب

لذلك  تكون حً تالمس القطعتٌن هً أكبر ماوبسبب كون المقاومة للتٌار فً سط العملقطعتً 

، ة اللحام التً تسبب ربط القطعتٌنن نقطٌتتولد حرارة عالٌة فً تلك المنطقة تؤدي مباشرة الى تكو

                   .داخلها مستمر تٌار مائً بإمرار األقطابوٌتم تبرٌد 
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 : لحام النقطة. 29-5  الشكل

 مشابه من حٌث المبدأ:  Resistance Seam Welding (RSEW)  )الدرز(لحام الخط  (2

تولد الضؽط  دائرٌة، أقراص أن أقطاب اللحام تكون على شكل عجالت أو الّ إ ،مع لحام النقطة

قطع العمل لتكوٌن وٌمرر التٌار الكهربائً بٌنها وهً تدور ببطء أثناء حركة لعملٌة اللحام،  الالزم

تنظم سرعة الحركة ومقدار التٌار عبر مؤقت لفترات زمنٌة متساوٌة، و ،متصلمستمر ولحام خط 

(، 31-5، الشكل )تقل كمٌة الحرارة المتولدة بٌن األقطاب كلما زادت سرعة دوران العجالتإذ 

 لحام تستعمل عند ة، إذالملحوم األجزاء انحناءٌستعمل فً هذا اللحام ماء للتبرٌد للتقلٌل من و

 ؼٌر والمعادن الصلب من المصنوعة األجزاء من وعدد نابٌبواأل والماء نوالبنزٌ الزٌت خزانات

 .الحدٌدٌة

 

 : لحام الخط. 31-5الشكل 
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ستخدم فً لحام نهاٌات ٌ:  Resistance Butt Welding (UW) (وء)النت تقابللحام ال (3

المتقابلة االتصال  منطقة عبر كهربائً بفعل مرور تٌار ساخنة وهً بضؽطها القضبان أو األسالك

تصمٌم بروزات على أحدى القطع المراد  (، وٌمكن31-5لتنتج وصلة لحام، الشكل ) )المتناكبة(

ن اضؽط القطعتتثم  ،تٌار كهربائً ٌؤدي الى ذوبان النتوء بعد تمرٌرالحشو، و معدن لتشكللحامها 

 لتكوٌن وصلة اللحام.

 

 .لحام البروز:  31-5 الشكل

لفجوة مناسبة أطراؾ القطع المراد لحامها  تقرب:   Flash Welding (FW)لحام الومضة  (4

تٌار عالً الشدة فً الفراغ بٌن القطعتٌن فٌتولد قوس كهربائً أو  ٌنتج عنها تأٌن للهواء ومرور

، ثم تضؽط القطع أطراؾ قطعتً العملحرارة ٌعمل على رفع درجة  (،32-5، الشكل )ومٌض

  اللحام.بقوة إلتمام عملٌة 

 

 .لحام الومضة : 32-5الشكل 
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 (Cold Welding)  حرارٌةلحام الضغط بدون استخدام طاقة   5-7-3

 توجد، طالما دون أي تسخٌن منلحام على البارد وصل قطعتٌن من المعدن بالنظرٌاً ممكن من ال

للبعد  اً مساوٌها البعد بٌن كونبحٌث ٌقطع العمل من التقارب على فترة كافٌة إلرؼام الذرات السطحٌة 

، إال أنه ٌجب أن هذه الطرٌقةستخدام الورات المعدن داخل القطعة، وال توجد حدود وبل لجزئٌاتالذري 

 أثناء حدثالذي ٌفً سمكه بسبب االنفعال  االنخفاض، لٌقاوم لمعدن المطلوب وصله بلدونة عالٌةٌتمٌز ا

 فإن طبقة للتشوٌه، كنتٌجةو، كافٌةملٌات اللحام بهذه الطرٌقة ع جازوإن تكون القوى الالزمة إلن ،الضؽط

االلتصاق وتقوٌة ل عملٌة سطوح نظٌفة تسهّ  لتظهر تتكسر الملحومة األجزاء ؽّطًت ًالت األكسٌد

 .األواصر بٌن الجزٌئات

 الحدٌثة اللحام نواع أ 8-5ا

اللحام  إلتمامٌتم الحصول على الطاقة الالزمة : Laser Welding ) ) اللحام بأشعة اللٌزر .1

 sec 10لمدة ال تزٌد عن  تركٌزاً قوٌا ٌتم تركٌز الضوء إذبهذه الطرٌقة من خالل أشعة اللٌزر 

 جداً فٌنتج عن ذلك تولد حرارة عالٌة باستعمال مسحوق لمنع انتشار الحرارة،  ،فً منطقة معٌنة

(10000 Co) ٌتبعه انجماد  ،المعدن فٌتم اللحام انصهارتسبب  وبالعمق المطلوب بتلك المنطقة

واللٌزر المستخدم  تطلق فٌه الطاقة على  (،33-5الشكل ) وتبرٌد سرٌع لمحدودٌة منطقة اللحام،

وٌفضل )أحٌاناً( استخدام ؼاز خامل لوقاٌة ، شكل نبضات متقطعة ولٌس على شكل شعاع مستمر

وفً  اإللكترونٌةوٌستخدم هذا النوع من اللحام فً مجال الصناعات منطقة اللحام من التأكسد، 

  لحام القطع الدقٌقة.

 

 .اللحام بأشعة اللٌزر : 33-5الشكل 
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 لعملٌة األساسٌة المٌزة إن: ( Electron Beam Welding)  اإللكتروناتاللحام بحزمة  .2

 جداً  هائلة بسرعة تتحرك التً اإللكترونات طاقة استخدام فً تكمن اإللكترونٌة باألشعة اللحام

 الحركٌة طاقتها من األكبر الجزء ٌتحول المعدن بسطح اصطدامها وعند الفراغ، من وسط فً

 معدنٌة مهابط بوساطة حرة إلكترونات على الحصول وٌتم ،المعدن لصهر تستخدم حرارة إلى

 بٌن عال توتر ذي كهربائً حقلفً  تسرٌعهاو حزمة فً جمعها ثم ومناإللكترونات  هذه تصدر

 المؽنطٌسً الحقل وٌستخدم ((150kVبحدود  ((Anode, Cathode والمصعد المهبط

 وٌحدث (،34-5، الشكل )منطقة اللحام نحو اتجاهها وتركٌز حزمة فً اإللكترونات هذه لتجمٌع

، ومن الممكن لحام قطع ذات سمك المعدن داخل أوتوماتٌكٌاً  اإللكترونات لتٌار المفاجئ التوقؾ

0.01mm -150mm))  من الفوالذ لٌصل الى(500mm) .من معدن األلمنٌوم 

 

 .اللحام بحزمـة االلكترونات:  34-5 الشكل

 تأثٌر تحت اللحام عملٌة تتم: ( (Ultrasonic Welding  فوق الصوتٌة باألمواجاللحام  .3

 الضؽط، ،kHz 40 – 20 العالً التردد ذات فوق الصوتٌة االهتزازات؛ هً عوامل ثالثة

 للطاقة وذلك مصدراً  الصوتٌة فوق األمواج تكون إذ ،اللحام عملٌة ٌرافق الذي الحراري التأثٌرو

 المٌكانٌكٌة الخواص، فضالً عن تحسٌن درزات شكل على أو نقطٌة لحام وصالت إجراء بهدؾ

 لحام فً باستخدامها ٌسمح مما المعدنلسطح  الطبٌعٌة القشور تكسر لكونها ،اللحام لوصلة

 الصناعات مجال فً الطرٌقة هذه وتستخدم، دهان طبقات أو أكاسد سطوحها تعلو التً المعادن

 على الحصول طرٌقها عن ٌمكن إذ اللدائن، صناعة مجال فًو واسع، نطاق على اإللكترونٌة

 وجهاز الكهربائً بالتٌار تؽذٌة منبع من اللحام آلة وتتألؾ الجودة، عالٌة بالستٌكٌة وصالت

 االهتزاز نظام ٌقوم(، إذ 35-5، الشكل ).للضؽط وموصل مٌكانٌكً اهتزاز ونظام تحكم

 اللحام منطقة إلى األخٌرة هذه وتوصٌل مٌكانٌكٌة إلى الكهربائٌة الطاقة بتحوٌل المٌكانٌكً



العلوم الصناعية                                   الفرع الصناعي/المرحلة األولى                              الميكانيك          

 عمليات وصل وربط المعادن        الفصل الخامس                                                                                        

  159  
  

 الاألمواج، و مشع اهتزازات لسرعة الالزمة القٌمة على الحصول ثم ومن الطاقة، هذه وتركٌز

 متانة تتؽٌر وال للوصلة، األساس معدن متانة عن الصوتٌة فوق باألمواج اللحام وصلة متانة تقل

 .الصوتٌة فوق األمواج تأثٌر زمن بازدٌاد اللحام وصلة

 

 الصوتٌةاللحام بالموجات فوق :  35-5 الشكل

ٌحدث اللحام بٌن سطحً القطعتٌن المراد لحامها : ( Explosive Welding) لحام االنفجار .4

 إذ، أحدى القطعتٌن باألخرى بسرعة عالٌة جداً ناتجة عن دفع مواد متفجرة لها اصطدامبوساطة 

القطعة  ؽلؾوت ةصؽٌر زاوٌةمائلة بفوقها توضع القطعة األولى على سندان والقطعة الثانٌة 

 بإشعالوٌبدأ التفجٌر ، ا من تأثٌرات المواد المتفجرةٌتهالبالستٌك لحما العلٌا بمواد من المطاط أو

مما  ((150m/sec-30 الفتٌل فتندفع القطعة العلٌا وتصطدم باألولى بسرعة عالٌة تصل الى

ٌجعل جزء المادة المحصورة فً منطقة التصادم ٌتصرؾ وكأنه مادة مائعة ذات لزوجة 

 )جزٌئً( بٌن سطحً المعدن.  اتصالمنخفضة مسببا تشابكاً مٌكانٌكٌاً إضافة الى 

 

 .لحام االنفجار:  36-5 الشكل
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تتولد الحرارة الالزمة بواسطة مرور : (Electroslag Welding)  لكهربائًلحام الخبث ا .5

ومادة خبث اللحام، إذ ٌتم ملء الفجوة بٌن تٌار كهربائً بٌن القطب الكهربائً )معدن حشو( 

حرارة القوس الكهربائً ٌنصهر مسحوق الخبث قطعتً العمل بمادة الخبث، ونتٌجة درجة 

 درجة (، وتصل37-5لٌسخن أسطح قطعتً العمل مكونا بركة لحام لمعدن القطعتٌن، الشكل )

 الكهربائً وحافات القطب إلذابة كافٌة الدرجة وهذه ، 1900Coحرارة الخبث المنصهر بحدود 

وصلة  إلى وتنضمّ  اللحام بركة لمعدن الحشو إلى المعدنٌة القطرات العمل، إذ تسقط قطعتً

 اللحام، وٌطفو الخبث الى السطح عند بداٌة انجماد المنصهر مكوناً طبقة مانعة للتأكسد.

 

 الكهربائً.: لحام الخبث  37-5الشكل 
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 أسئلة الفصل الخامس  9-5ا

 

 بٌن الفرق بٌن الوصالت الدائمة والوصالت المؤقتة. (1

 معززاً إجابتك بالرسم التوضٌحً.  ،عمل أنواعها الخمسةب الربط، وبٌن كٌفٌة والعرؾ ل (2

 ما هً حلقات التأمٌن؟ وما هً أنواعها؟   (3

أعِط مثاالً  مع متطلبات عملٌات الربط المؤقت؟تتالءم  ما هً مفاتٌح الربط الٌدوٌة؟ وكٌؾ (4

 لبعض منها.

   التوضٌحً.مم تصنع عناصر التوصٌل )الخوابٌر(؟ عدد خمساً من أنواعها مع الرسم  (5

 لماذا تعتبر المسامٌر اإلصبعٌة من الوصالت الدائمة؟  (6

البرشمة من عملٌات التوصٌل الدائمة، ما هً األدوات الالزمة النجازها؟ وضح أنواع  (7

 الوصالت المستعملة، مع الرسم التوضٌحً.

المتبع  األسلوبوضح طرٌقة ومراحل ربط مسامٌر البرشمة مع الرسم التوضٌحً، ثم بٌن   (8

 لبرشمة القطع صعبة الوصول ألحد جوانبها.

 عرؾ اللحام، وبٌن نظرٌة إجراءه على المعادن، ثم ارسم مخططا ٌبٌن طرائق وعملٌات اللحام. (9

 وضح مع الرسم التخطٌطً أربعة أنواع من الوصالت المستخدمة فً عملٌات اللحام. (11

 ما هو لحام السمكرة؟ وما هً مجاالت استخدامه؟ (11

 م بالمونة، مع الرسم التخطٌطً لمراحلها.اشرح طرٌقة اللحا (12

 ما هً أنواع اللجام الؽازي؟ وما هً العدد واألدوات المستخدمة النجازه؟ (13

ارسم مخططاً ٌبٌن المعدات المستخدمة فً لحام القوس الكهربائً، ثم بٌن كٌفٌة عمل وصلة  (14

 اللحام بواسطة ماكٌنات اللحام التقلٌدٌة.

 المؽمور، وضح إجابتك بمخطط لمكونات عملٌة اللحام. القوس لحامما الذي ٌتمٌز به  (15

ما هً فائدة استخدام الؽازات الواقٌة فً اللحام؟ بٌن ذلك فً نوعً اللحام بالتنكستن وقوس  (16

 .(، مع الرسم التخطٌطً لمعدات كل منهماTIG, MIGالؽاز )

 كٌؾ ٌنجز لحام الثرمٌت؟ وما هً مجاالت استخدامه؟ (17

 الحدادة، مبٌناً المعدات الالزمة إلنجازه.اشرح طرٌقة لحام  (18

 عدد أنواع اللحام بالمقاومة الكهربائٌة، موضحا طرٌقة عمل كل نوع. (19

 اذكر أربعة طرق حدٌثة فً اللجام، مع توضٌح نظرٌة العمل لكل منها.  (21


