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 المقدمة

الرحمن الرحيمبسم هللا   

التطور العلمي والتكنولوجي السريع يستوجب تطوير المناهج والخطط والكتب الدراسية بكافة مراحل  إن   

 عتماد األساليبامجال المعرفة ومحاولة  فيلمواكبة التقدم العلمي وكل ما هو جديد في بالدنا التعليم 

المديرية العامة للتعليم المهني تطوير مناهج لوليات وكان من أو. المتطورة في التكنولوجيا والعلوم الهندسية

هذا الكتاب بين يدي نضع وعليه  ستمرار لهذا النهجاكتاب العلوم للمرحلة الثالثة هو ان التعليم المهني و

تحديث وتطوير المناهج الصناعية وجعلها مستوفية للمتطلبات العلمية  دراكا منها بأهميةاطلبتنا األعزاء 

سجمة مع مناهج التدريب العملي والتسهيالت التعليمية الحديثة في األقسام العملية ومنسجمة والفنية ومن

 خمسةالكتاب  اشتملالزمة. لا التوضيحية والصورالتربوية الحديثة ومتضمنة لألشكال  التوجهاتكذلك مع 

 ،ية لماكينات التفريزأألجزاء الرئيس، نواع ماكينات التفريزأ( على التفريزالفصل األول  تناولإذ  فصول،

، لتفريزسكاكين ا،التفريز  طرق ،لعملية التفريز الرئيسيةالعناصر  ،الحركات الرئيسة في ماكينات التفريز

عمليات (عمليات التشغيل في التفريزالفصل الثاني  تناولكما ،)طرق التقسيم ، ملحقات ماكينات التفريز

موضوع  تناول لفصل الثالثا اما لمائلة، تصنيع التروس)التفريز، تشغيل السطوح ا يناتكاالتشغيل على م

 ،أساليب التشغيل  ،لوحة السيطرة، أوامر البرمجة اليدوية ،الماكينة أجزاء(  ماكينات التفريز المبرمجة

(أنواعها وأجزاءها  ماكينات التجليخ الفصل الرابع موضوع تناول). خطوات كتابة البرنامج  ،النقاط المرجعية

أما الفصل ). في عملية التجليخ سوائل التبريد، التجليخ أحجارو اإللية،  اليدوية عمليات التجليخ،الرئيسية

التشغيل  ،تصنيف عمليات التشغيل الالتقليدي،التشغيل الالتقليدي (خصائصالقطع الالتقليدي تناولالخامس 

 المصطلحات العلمية فقد روعي وإدراكا ألهمية .بالليزر) تشغيلال و بقوس البالزما تشغيل، ال الكيميائي

المصطلحات المتداولة باالنكليزية والعربية  قائمةإضافة المصطلح باللغة االنكليزية في المتن، كما ألحق بها 

عن طريق الزمالء  وذلك نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة تحقق فائدتها لتيسير مهمة الدارسين.

ننا نقــــدر أي جهد من قبـــل زمالئنا إ ص في المجالين النظري والعمليالمدرسين الى الطلبة ذوي األختصا

تزويدنا  مدرساتوال درسينيساهم في تصويب و تعديل وتطوير محتويات الكتاب. لذا نأمل مـــن أخواننا الم

  بمالحظاتهم واقتراحاتهم من أجل تطوير الكتاب حرصا على إتمام الفائدة لطلبتنا األعزاء.

  التوفيق وهللا ولي

  نالمؤلفو
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  أهداف الفصل

  - على أن:  أن يكون الطالب بعد إنهائه دراسة الفصل قادراً 

  .ز بين أنواع ماكينات التفريز من حيث الشكل واالستعماليميٌ  1-

 يسمي أجزاء ماكينات التفريز. 2-

 .في التفريز الرئيسةيفهم الحركات  -3

  والت.شغمطريقة ربط ال يتعلم -4

  ق ربط سكين التفريز على ماكينة التفريز.ائطر يميٌز بين -5

  .يقارن بين طرائق التفريز العكسي والمتماثل -6

  يحسب سرعة دوران سكين التفريز وسرعة التغذية. -7

  يحسب زمن التفريز. -8

  .س التقسيمؤوأجهزة ر يتعٌرف على -9

 

Millingالتفريز   / الفصل األول 
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  -تمهيد :

القضايا الموضوعة  أهم نتاجية العمل مناوأن رفع نتاج الصناعي الت المهمة في نمو االتفريز من العمليا يعد
نجاز اإذ يتم  ،خرىألوالمواد ا ماكينات التفريز األساس من مجمل معدات قطع المعادن الصناعة، وتشكلأمام 

 شكله، وتتحسنيمكن الحصول على أي سطح مهما كان ومجال واسع من األعمال عن طريق عملية التفريز 
كما يسهل التحكم بها والقيام  ،نتاجيتها ودقتها وضمانة عملهااستمرار تصاميم ماكينات التفريز وتزداد اب

 .بصاينتها

 Milling التفريز   1-1

ارة متعددة قطع دوٌ  ةالرايش بوساطة أدا إزالةيتم فيها التي لمعادن ل الميكانيكيقطع الإحدى عمليات  وه 
  .واحدقاطع وكل سن من هذه األسنان يمثل أداة قطع بسيطة ذات حد  ،األسنان تسمى سكين التفريز

  - :1)-1( الشكلحركتين  عن طريقتتم عملية القطع في التفريزو

   .الرئيسةسرعة القطع بسرعة الحركة  وتتحدد فريزالتوهي الحركة الدورانية لسكينة  - :(V) رئيسةحركة 

 .)رتفاعالا العرض، (الطول، الثالثة االتجاهاتللمشغولة في  االنتقالية الحركة هي - :(S) حركة التغذية

لسكاكين التفريز، يمكن إزالة حجم كبير من الرايش في عملية تفريز واحدة،  ةطعاحدود القالونظرا لتعدد    
كما أن السطوح المشغلة تتميز بجودتها، أي نعومة السطح واستوائه. يقوم كل سن بفصل الرايش عن القطعة 

يمر بشوط عاطل بالرغم من  هالمشغلة في جزء من دورة السكين، وبعدها يتوقف عن عملية القطع، أي أن
   للسكين.يسمى بالتبريد الذاتي  استمرار سكين التفريز بالدوران، وهذا يؤدي إلى ما

  

  

  .آلية القطع لسكين التفريز) 1-1الشكل (             
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        Milling Machines               ماكينات التفريز  2-   1

من المادة على شكل رايش  أجزاءعن طريق إزالة  المشغوالت غيلتستعمل ماكينات التفريز في عملية تش     
على طاولة الماكينة، وتتم  مشغولةت الثبٌ تأداة قطع دوارة. تركب أداة القطع على عمود الدوران بينما  ةطابوس

طة طاولة الماكينة. وبشكل ا) وتأمين اقتراب قطعة العمل بوسالتفريز(سكين القطع نتيجة لدوران أداة  القطععملية 
ن تشغيل هذا النوع من الماكينات يحتاج معرفة وخبرة عملية في ربط أداة القطع وربط المشغوالت ومعرفة عام أ

اختيار السرعة والتغذية وكذلك ضبط السكين المناسب لقطعة العمل وفي اتجاه قطع السكين واختيار شكل ونوع 
   كينة.هذه الماكينة عند التشغيل واإلنتاج بتقليل الخلوص الموجود في الما

  التفريز تاينكالم الرئيسةالحركات  1-2-1

  - : (1-2) ، الشكلوهي رئيسةيتطلب عملية التشغيل على ماكينة التفريز توفر حركات تغذية   

  تجاه الطولي.الباهي الحركة الناتجة من حركة الطاولة  -الطولية: الحركة  1-

 .العرضي واحد باالتجاههي الحركة الناتجة من حركة الطاولة والسرج في آن  - العرضية: الحركة  2-

     .العمودي باالتجاه(الركبة) معاً  الكابولمن حركة الطاولة والسرج و الحركة الناتجةهي  -: الرأسيةالحركة 3-

  

  

  .نة التفريزيلماك لرئيسةاالحركات  (1-2)الشكل 
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   انـواع مـاكينات التفريز 2-2-1

 - : تجاه محور اآللة الحامل ألداة القطع وكما يأتياعلى وضع والتفريز  ماكينات تصنيفيعتمد 

     )                     (Horizontal Milling Machines ماكينات التفريز االفقية  1-

ً موازأفقياً والتي يكون فيها عمود الدوران  تاينكاوهي الم          .نةيلطاولة الماك يا

  )                         ( Vertical Milling Machines الرأسية التفريزماكينات  2-

 .التي يكون فيها عمود الدوران عمودياً على الطاولة  يناتكاوهي الم       

  ) (Universal Milling Machines )غراضألالجامعة ا ( العامة التفريزماكينات  3-

         أفقية.نة تفريز ينة تفريز رأسية أو ماكيكماك عمالهااستالتي يمكن  يناتكاالموهي تلك      

   األفقيةالتفريز  ماكينات :أوالً   

نات بالوضع األفقي لعمود الدوران فيها، مع وجود ثالث حركات متعامدة مع بعضها يتمتاز هذه الماك   
 إمالةمتعددة األغراض وفيها يمكن  ماكيناتبسيطة و ماكيناتالتفريز األفقية الى  ماكيناتالبعض وتقسم 
توضع الطاولة بالزاوية المطلوبة  تجاهين، ولكيالّ احول محورها الرأسي في كل من  °45الطاولة بزاوية 

  د بتدريجات على قسمه الخارجي ار مزوّ هات وطاولة العمل جزء دوّ بالنسبة لعمود الدوران يوجد بين الموجّ 

  - : التفريز اكيناتلم لرئيسةاألجزاء ا

        

  .) ماكينة التفريز األفقية1-3الشكل (
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  - : (1-3)يأتي الشكل وكما نفسها، األجزاءبريز غالباً ـالتف ماكيناتتشترك         

 وآلياتالذي يركب عليه جميع أجزاء ماكينة التفريز  الرئيسيالهيكل  وهو -: Frame )القائم( الهيكل        1-
وحمل طرف  الرتكاز عملكما يست ،هيكللل العلوية يتحرك الذراع العلوي على الموجهاتأذ  ،ريزـنة التفيماك

ً  أذ ،الذي يمكن تثبيته اإلسنادطة كرسي امع سكين التفريز بوس عمود الدوران ويحتوي  يكون بروزه مختلفا
   .وفي الخلف يثبت المحرك الكهربائي الرئيس للماكينة ،على لوحة كهربائية

 الماكينة بوضع أفقي،بدن في أعلى  التمساح)يكون الذراع العلوي ( -: Upper Limbالذراع العلوي         2-
  بصواميل.ثم تثبيتها هات الذراع العلوي سناد التي تتحرك على موجٌ إلويستعمل في تثبيت كراسي ا

  -: مالحظة     

                                                                                                       .الدوران في عمود نحرافالالتقليل يجب عدم تبديل كرسي االسناد من ماكينة تفريز الى أخرى        

شكل حرف  ىبمجار عل نةيطاولة الماك زتجهّ Working Table :-  )نة (المنضدةيطاولة الماك 3-
(T)  تجاهالاهات العلوية للسرج لتتحرك في ب الطاولة على الموجّ تركٌ  ذإ,تات مشغوالت والمثبّ لتثبيت ال 

الطول المطلوب  لتحديدلوضع مصدات  عملمع وجود مجرى في السطح الجانبي للطاولة تستالطولي 
   .للمشغولة 

يتحرك  إذوالطاولة ،الركبة بين  وسطيةعن قطعة  عبارة -:Saddle  (المنزلقة المستعرضة)السرج  4-
 . ركبةـللهات العلوية العرضي على الموجّ  باالتجاهالسرج والطاولة معا 

يتصل ،هات أفقية ورأسية جزء مصبوب يحتوي على موجّ عن  عبارة -:Knee  ة (الكابول)الركب5- 
هات الطاولة على الموجهات وتتحرك موجّ هات الرأسية ليتحرك عليها طة الموجّ ابوس لهيكلالكابول مع ا

 الركبةآلية التغذية لتوزيع الحركة الطولية والعرضية والرأسية ويسند  على كما يحتوي ،ركبةللاألفقية 
  .نزالهاا طة دعامة يوجد في داخلها لولب لرفعها وابوس
 متصاصالوهي ذات متانة عالية قابلة ،(آهين)هرزٌّ من حديد الٌ تصنع القاعدة  -  :Base القاعدة 6-

الذي يتم  كخزان لسائل التبريد يستعمل وتحتوي على تجويف هتزازات الناجمة من عمليات القطعإلا
 كهربائية.ضخه الى المشغوالت بوساطة مضخة 

د جسرعات مختلفة لعمود الدوران ويو إلعطاء مخصص وهو -: Gear Box السرعاتصندوق 7- 
  .المطلوبة السرعة الختيارعتالت عن طريق ويجري التحكم بالسرعات  الهيكلداخل 

 حامل ت به عموديثبٌ  يداخل مخروطيعبارة عن عمود به تجويف   - : Arborعمود الدوران   8-
من صندوق  ةالدوراني الحركة إليهفريز وتصل توهو يحمل سكين ال يائكبالسكين ويصنع من الصلب الس

  .السرعات تروس
صندوق يحتوي على مجموعة من التروس التي تربط بعمود مع محرك  - :Feed Box علبة التغذية 9-

  .لغرض الحصول على التغذية التشغيلية وعلى التحركات السريعة لكل من الطاولة والكابول كهربائي
وتفيد في  لتبريد سكين التفريز وقطعة العمل تستعمل -  : Cooling System منظومة التبريد 10- 

  التبريد. أنابيبان ومضخة ومن خزّ  هذه المنظومة تنظيف مكان القطع وتتكّون
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   ةالتفريز الرأسي ماكينات  -ثانيا:   

 نفسها باألجزاءنة وتشترك يعلى طاولة الماك وديامع الدوران الحامل لسكين التفريزود عموفيها يكون   
العمودية  الماكينةوتمتاز  ،الرأسية ينةكاالذي يستغنى عنه في المعدا الذراع العلوي ما التفريز األفقية نةيماكل

  . (1-4)الشكل  ،أوسع عمالهااألفقية ولهذا يكون است الماكينة مكانية تشغيل المشغوالت بمرونة أكبر منإفي 
  

  

  .الرأسيةالتفريز  ماكينات ) 1-4الشكل( 

  

  ) الجامعة االغراضالعامة ( ماكينات التفريز -ثالثاً:

تم تطويرها  وقد (1-5)الشكل  ،بحسب الحاجةأفقي أو عمودي وبوضع  ستعمالهااالتي يمكن  الماكيناتوهي  
الوقت، وفيها آليات ذات قبضة واحدة تسمح  يلللتقوفي الحركة الطولية والعرضية والرأسية لتسهيل التحكم 

طة ابتحديد العدد المطلوب للدورات أو التغذية المطلوبة وكذلك تسمح بالتحكم بالحركات اآللية للطاولة بوس
 باستعمالفيتم  القبضات التي ينطبق اتجاه تدويرها مع اتجاه حركة الطاولة، أما تشغيل عمود الدوران وإيقافه

كما تم تأمين عمل ، الطولي والعرضي والرأسي مكانية التحريك السريع للطاولة في االتجاهإمع وجود  أزرار،
 .معزول مع ترتيب األسالك  الكهربائية صندوقالمعدات الكهربائية وذلك بوضع األجهزة في 
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  غراض.ألماكينة التفريز الجامعة ا )1-5(الشكل

      سكين التفريزالرأس الحامل لعمود  

أس العمودي الحامل لعمود الر الرأسية، علوي من ماكينة التفريزالجزء المن  األمامي الوجه يوجد على 
 ،)6-1( الشكل الرأسية، ماكينة التفريز أجزاء أهممن  الرأسهذا  دويعُ  ،ريزالذي يحمل سكين التفالدوران 

في كال االتجاهين من  )°90( زاوية لغاية وضبطه بأيةالحامل لسكين التفريز  الرأسوضع  إمالةيمكن و
  الميل.لقياس زاوية  مقياس مدرجموضع الصفر في المستوى العمودي على طاولة الماكينة. وهناك 

  

  .عمود سكين التفريزرأس حامل   (1-6) الشكل



  التفريزالفصل األول /              ميكانيك                              العلوم الصناعية                        – لثالصف الثا      
  

 

 - 13 - 

  أعمدة محامل عدة القطع (الشاقات)    

ليتم إدخاله في مخروط عمود تصنع شاقات التفريز من الصلب النيكلي ويكون أحد طرفيها مخروط الشكل    
مع الخابورين المثبتين على وجه الطرف األمامي لعمود  د قرص التثبيت بفتحتين تعشقكما يزوٌ  ،الدوران

ماكينة فإنه يحمل على كراسي تحميل مثبتة على حوامل برأس  الدوران. أما الطرف اآلخر لعمود السكين
ع عادة أعمدة السكاكين بأطوال قياسية مختلفة بحيث تتناسب صنتو ،ضماناً لعدم اهتزازه أثناء التشغيل التفريز

ويمكن تصنيفها الى  .mm ) 50 – 32 –27 –-22 16 – 12 ( مع أحجام ماكينات التفريز األفقية وهي
  - : (1-7)، الشكل نوعين

  إسناد. كرسيعلى  خرآلاعمود الدوران والطرف  في المخروطييثبت الطرف  أعمدة طويلة:1-

 .Tالغنفارية وسكاكين حرف لتثبيت السكاكين الوجهية و تستعمل :)العمود المبتور( قصيرةأعمدة 2-

           

  . عمدةأنواع األ )1-7الشكل (

  - :منهانتاج الوتوجد أنواع أخرى لماكينات التفريز تكون أكثر تخصصاً في عمليات ا

  Engraving Copy Milling Machine     ماكينات التفريز بالنسخ  -أ
التفريز  اكيناتطة مابوس وغيرها المعقدة مثل القوالب وريش التوربينات ذات السطوح يجري تشغيل القطع  

 ،التشغيل دليل ،ل المنتج مثل (طبعة القياسنات التفريز الناسخة تجهيزات لتحديد شكيوتوجد في ماكبالنسخ 
 الناسخ، البكرةصبع الا (المحساس،أما التجهيزات الناسخة هي  نموذج)الا المخطط، القطعة العيارية،

 . الضوئية)الخلية  ،الناسخة

  طبعات تطبق على المشغولة  بموجبالنسخي  التفريز

طة االفردي والمتتالي مثل تشغيل الكامات القرصية حيث يتم التشغيل بوس اإلنتاجهذه الطريقة عند  تستعمل  
ويتم التوصل الى الشكل المطلوب للمشغولة بمساعدة  ،(1-8)، الشكل سكين تفريز طرفية تتحرك بمسار محدد

مشابهة   ض للتشغيل)(السطح المعرّ  قرصية تكون جانبيتها التي هي عبارة عن حدبة (كامة) (2)الطبعة 
طة عمود مسنن وصامولة داخل اوتثبت بوس) 1(المشغولة المراد تشغيلها توضع الطبعة على المشغولة  لجانبية

قطرها الخارجي يعادل  (3)ب على ساق سكين التفريز بكرة صلدة وتركّ  (5)ارة للطاولة الدوّ  الثقب المركزي
التحكم اليدوي بقبضتي مع في آن واحد  (5)وتنجز عملية التفريز مع تدوير الطاولة  ،)4(قطر سكين التفريز

ذا كانت إف ،لبكرة مع الطبعةالتغذية الطولية والعرضية اللتان يجب تنسيقهما معا بحيث يتأمن التالمس الدائم ل
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على السطح المعرض بدقة جانبية الطبعة  ستشكلستمرار على الطبعة فأن سكين التفريز اتتدحرج بالبكرة 
 .للتشغيل 

  

  .الطبعة في عمل المشغوالت عمالاست (1-8)الشكل 
  

  )  Milling Machines  CNC( المعانة بالحاسوب ماكينات التفريز  - ب
  

نة التفريز يبماك ةشبيه ((Computer Numirically Controlled))  (CNC)محوسبةالتفريز الماكينة 
بالعمل وفق برنامج حاسوبي للتحكم  وحدة التحكم الرقمي والتي تقومعن طريق ، ويتم التحكم بها التقليدية

وكما سيرد في الفصل الثالث بشكل  (1-9)الشكل  ،القطع التي تقوم بدورها بقطع المشغوالت بحركة أدوات
  .تفصيلي 

 

  

  .ماكينات التفريز المعانة بالحاسوب )1- 9الشكل (
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 Cutting Conditions (parameters)   ظروف القطع لعملية التفريز   3-1
    

 التغذية وعمق القطع وزمن التشغيلمعدل كل من سرعة القطع و فيلعملية التفريز  الرئيسةتتمثل العناصر 

 . (1-10)الشكل  الالزمة للقطع، فضالً عن القدرة

       

  لعملية التفريز. لرئيسةا) العناصر 1-10الشكل (

  Cutting speed    سرعة القطع1-3-1  

    

دقيقة  لكلبوحدات المتر  الزمن، وتقاسالمسافة التي يقطعها الحد القاطع لسكين التفريز خالل وحدة  
(�/min ). تقطع مسافة مساوية  �التفريز ذي القطر حد القاطع الواقعة على دائرة سكين نرى أن نقطة ال

 المسافةطول النقطة في الدقيقة يجب ضرب  اتقطعه التي المسافةومن أجل تحديد طول  )��لمحيط الدائرة( 
  .آلة القطع أو عمود الدورانخالل دورة واحدة في عدد دورات  ةالمقطوع

  

 
   ��)(ووحدتها  تمثل قطر سكين التفريز �،  ( min/�) ووحدتها سرعة القطعتمثل ��  أن   إذ

   .النسبة الثابتة �، (  ��� )  ووحدتها عدد الدورات �
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  - اآلتية: وتعتمد سرعة القطع على العوامل 

  .    المشغولةنوع معدن     1-

        التفريز.سكين نوع معدن  2-   

       المنتجة.نوعية سطح المشغولة  3-   

                 الحراري.للتوصيل العدة والمشغولة  قابلية 4-   

                                            القطع.عدة لهندسي الالشكل     5- 

  . (Finishing) او نهائي (Roughing) تخشيناما نوع القطع     6-

  التغذية.ومقدار القطع  عمق 7-  

ومعدن  بناًء على نوع معدن المشغولة،الموصى بها سرعات القطع القياسية  الختيارجداول خاصة  تستعمل  
  .سرعات القطع القياسية (1-1)ويبين الجدول  .السكين، ونوع التشغيل المطلوب

 سرعات القطع القياسية  يوضح1-1الجدول 

  معدن السكين

  المشغولة القطع

  لقم كربيدية

  (تشغيل تنعيمي)

  لقم كربيدية

  (تشغيل تخشيني)

  صلب السرعات العالية

High speed steel  

)HSS (  

  (اللين) الصبحديد  

GG-25 

120-150  50-60  32 

  (الصلد) الصبحديد  

GG-15 

75-100  30-60  24  

  24  70-30 100-50  الحديد المطاوع 

  St 150  50-75 27   الفوالذ (الطري)

  15 25  35  الفوالذ (الصلد)

  150 300-95 1200-300  األلمنيوم 

  60 240  180  النحاس األصفر(اللين)

  50 150  300  النحاس األصفر(الصلد)

  50 150-75  240-150  البرونز
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السbرعات يمكbن الحصbول عليهbا مbن صbندوق  التييكون هذا الناتج ضمن عدد الدورات  أن الومن الممكن    
  نختار عدد من الدورات أقرب ما يمكن لهذا الناتج بالقيمة األقل. نة وفى هذه الحالةيكاالم في

  
  

 .ختيار قطر سكين التفريز أقل من القطر المطلوب عند عدم توفر القطر المطلوبامن الممكن  -مالحظة: 

   Feed Rate التغذيةسرعة  2-3-1  

ن تكvون أوهى أمvا  ،دقيقة واحدة زمن مقداره تجاه الحد القاطع خاللابلة وشغمتتقدمها الي المسافة الت هي   
 ،ليvاأأو  يvدوياتvتم عمليvة التغذيvة فvي التفريvز  محvور المنضvدة اتجvاه لvىع ياتجاه محور المنضvدة أو عمvود يف

مvن أسvنان سvكين التفريvز يقvوم بنvزع أن كvل سvن  ،الرأسvي العرضvي أو الطvولي أو االتجvاهوتكون التغذية فvي 
وأن الvvرايش التvvي ينزعهvvا سvvن واحvvد تحvvدد بقوسvvي الvvتالمس للسvvنين المجvvاورين الvvرايش علvvى شvvكل فواصvvل 

حسب نصف قطر سvكين التفريvز تكvون متغيvرة وأن سvمك الطبقvة  ةلمقاساوالمسافة الكائنة بين هذين القوسين و
يمثvل   ��أن  إذيبvين سvمك الvرايش المنvزوع  (1-11)الشكل ، مىالمنزوعة تتغير من الصفر حتى قيمتها العظً 

   .التغذية خالل دورة واحدة 
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  -أنواع التغذية المستعملة في عملية التفريز :

 .بمقدار سن واحد اسكين التفريز خالل  دورانه ةَ زاحامقدار  -:(��)التغذية للسن الواحدة   -أ

  �����/��وتقاس التغذية للسن الواحدة                                        

أو سكين التفريز  ،الطاولة مع المشغولة ةزاحامقدار  -:)mm/rev( (��)التغذية خالل دورة واحدة   -ب

  .خالل دورة  واحدة 

  

�/��عدد أسنان سكين التفريز، وتقاس التغذية خالل دورة واحدة   -:�إذ أن ��  

أو (للطاولة مع المشغولة  ةالنسبي ةاحزاال مقدارهي  - :)mm/min( (��)التغذية في الدقيقة الواحدة  -ج

    .لكل دقيقة ) سكين التفريز

  

    

  � �/��عدد دورات سكين التفريز وتقاس التغذية في الدورة الواحدة    (�)   - إذ أن:

  

  

  .سمك الرايش المنزوع )1- 11(الشكل 

  t(                     Depth of cut(عمق القطع  3-3-1
  

 سمك الطبقة التي يتم قطعها بسكين التفريزويتحدد  .المشغلللتشغيل والسطح المسافة بين السطح المعرض 

      بين تتراوحفأما في قطع التنعيم  ��!بحدود  نيخشتقطع ال قيمةتكون ف  وحسب نوع القطع،

  (". $ % ". &)   �� .  

'�' ( �� ) � ( �� ) � ) �  

   

M �* ( �� ) � m   
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  . (1-12)،الشكل خالل شوط واحد المقطوعهوعرض السطح المشغل  -: B القطععرض 

  
  . ) عمق وعرض القطع1-12الشكل (

 

 Cutting Time    )  القطعفي التفريز (زمن  الرئيسحساب الزمن  4-3-1 

تنتقل سكين التفريز إذ  القطع،ومن أبرزها طول شوط  ،ماكينة التفريز على عدة عوامل القطع فييعتمد زمن 
   - تي: آلكاوالتي يمكن حسابها  االقترابفوق المشغولة بمسافة تسمى مسافة 
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 قطعالسن وسرعة  12وعدد اسنانها  70mmتم استعمال سكين تفريز بقطر   -: 3- 1مثال   

  25m/min  0.08ومقدار التغذية mm/tooth ،الالزمة واحسب سرعة التغذية لكل دقيقة  

  لتفريز المشغولة؟  

  احلل:           

                            +" ( +� , � =0.08x12 

                            +" (0.96 mm/rev 

                             +� ( +" , �  

                          � (
-""" , �.

/  , 0
 = 

-""" , !&

$.-1 , 2"
 = 

!&"""

!-3.4
 ≈ 114 rpm 

                            +� ( +" , � =0.96x114    

                            +� ( -"3. 11  �� � �⁄  
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  القوى المؤثرة في سكين التفريز والقدرة الالزمة للقطع   5-3-1

لجميع األسنان  Rسطوانية ذات أسنان قائمة يمكن تحليل القوة المحصلة للقطع السكين التفريز ا عمالاستعند    
 - : (1-13)الشكل  ،اآلتيةالقاطعة في آن واحد إلى المركبات 

  . 67المركبة المحيطية  1-

 ،بموجب المماس لمسار حركة النقطة الموجودة على شفرة سكين التفريز ةوهي المركبة المماسية المتجه   

 ً  وتؤثر المركبة المحيطية على قوة القطع الفعالة.  .على نصف القطر مماس الدائرة حتماً يكون عموديا

   . 68المركبة القطرية  2-

سطواني تعمل المركبة القطرية لقوة القطع الحسب اتجاه نصف القطر، وعند التفريز ا ةوهي المركبة المتجه

  -  على:

 المشغولة.بعاد سكين التفريز عن ا  -أ

 التفريز.ثني عمود حامل سكين   -ب

  التفريز.نة يالضغط على محامل عمود الدوران لماك  -ت

  -  هما:الى مركبتين متعامدتين  Rويمكن تحليل المحصلة          

التفريز وتقوم بدفع سكين  اكيناتتؤثر على آلية تغذية الطاولة في موهي المركبة التي  -:  69المركبة األفقية 

  المشغولة.التفريز الى داخل 

نة التفريز عن موجهاتها في حالة        يوهي المركبة التي تعمل على رفع طاولة ماك -::6المركبة الرأسية  

 الرأسية تسعىن المركبة االتفريز عكس اتجاه التغذية، أما عند التفريز باتجاه التغذية ف

 . (1-13)الشكل  الموجهات، الحظإلى ضغط الطاولة على 

  

 .القوى المؤثرة في سكين التفريز )1- 13الشكل (
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  القطع: ـالعوامل التي تعتمد عليها قدرة 

 سرعة القطع.  1-

 مقدار التغذية في الدقيقة.2-

 عمق القطع وعرض القطع.3-

 سكين التفريز. ألسنانمقدار زوايا الحد القاطع 4-

 .لة المراد تفريزهاوشغمنوع معدن ال 5-

 المستعملة.نوع سكين التفريز     6- 

  

  قوانين ومسائل 

  يجاد القدرة الحصانية الالزمة للقطع    إل 1- 

  

     

.>;&2الحصان الواحد =     �/��.  

   بالكيلو واطإليجاد القدرة الالزمة للقطع 2-

  

  

  

.>;   !"- = كيلو واط 1 �/��   (HP) حصان متري  1.36كيلوواط =  1                  .

   kw 0.736 الحصان المتري =  

 

    - اآلتي:اب قدرة المحرك من القانون يمكن حس 3-

  

  

 

  

  = القدرة الالزمة للقطع@�          = قدرة المحرك الكهربائي  �

ηيناتكا) لمختلف الم  8%5ـ   6%5نة وتتراوح قيمتها بين (يالماك ءة= كفا.  

�AB (
�.)C�

2&)D"
      

�AB (
�.)C�

-"!)D"
      

�A (
AE

ή
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  ق التفريزائطر 1-4

واألكتاف  المستقيمة والحلزونيةوفتح المجاري مائلة التفريز لتشغيل األسطح المستوية وال عمليات تستعمل
  -  هي: أنواعإلى ثالثة  حسب وضع سكين التفريز عمليات التفريز وتصنف

لة ويتم وشغملسطح ال موازيايكون محور سكين التفريز     peripheral milling :-المحيطي التفريز -1
سكين التفريز حركة  تتحرك قطع بوساطة الحدود القاطعة الموزعة بانتظام على محيط سكين القطع،ال

وينتج عن عملية القطع  ،في حين تتحرك المشغولة عن طريق حركة الطاولة حركة التغذية الطوليةنية ادور
 . (1-14) الشكل ،اهتزازات ألن عملية القطع تتم نتيجة لحركة الحدود القاطعة المتعاقبة

  
  .المحيطيالتفريز  (1-14)الشكل 
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لة ويتم وشغمعلى سطح ال عموديايكون محور سكين التفريز  - :      Face millingالتفريز الجبهي 2-
يكون سمك  قطع بوساطة الحدود القاطعة الواقعة على محيط وجبهة سكين التفريز، في التفريز الجبهيال

الشكل  دة،فضالً عن جودة تسرب الحرارة المتولّ  ،نتيجة التحميل المنتظم اهتزازاتتنتج وال متساوياالرايش 
(15-1) . 

  
 الجبهي.التفريز  (1-15)الشكل 

  - الجبهي:التفريز المحيطي 3-

في هذا النوع تقطع سكين التفريز بوساطة الحدود المحيطية والحدود الموجودة في جبهتها في آن 
 . (1-16)الشكل  ،واحد

  

  
  

  .التفريز المحيطي الجبهي ) 16ـ1الشكل (
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حركة التغذية  اتجاهبحسب قرصية نوعان من التفريز السطوانية والا تفريزالالتشغيل بسكاكين عند  يالحظ

  -  ما:ـه

كثر شيوعا في عمليات ألهذه الطريقة هي ا نإ -: Up cut Millingالصاعد) التفريز العكسي (التفريز  -والأ

المشغولة على طاولة التفريز السطحي، وخاصة في التفريز الخشن، وعندما تكون هناك سهولة في عملية تثبيت 

  -  :يأتي وتتصف بما الماكينة

 للمشغولة.حركة التغذية  اتجاهيكون اتجاه دوران سكين التفريز عكس  -1

سمك للرايش لحظة ترك سن  أكثرقل سمك للرايش وتتدرج حتى تصل الى أـ تبدأ سكين التفريز بالقطع من 2

  (نصف هالل). لة. ويكون الرايش المنفصل على شكلوشغمسكين التفريز لل

كبر قيمة لها عند خروج أالى  زديادالباـ تتغير قوة القطع نتيجة تغير سمك الرايش. فتبدأ من الصفر وتأخذ 3

  سن سكين التفريز من المعدن المشغل.

لة وشغمن قوة القطع تدفع الطاولة والألوذلك  الطريقة بأنها تحقق انتظام حركة التغذية، هذهـ تمتاز  4

  لة المراد تفريزها.وشغم، وبذلك يمكن الحصول على سطوح ناعمة للمامألاالمثبتة عليها الى 

    (A-17-1)يمكن تنظيم طريقة العمل إذ تكون حركة الطاولة من اليمين الى اليسار الشكل  -مالحظة: 

  .  (B-17-1)أو من اليسار الى اليمين الشكل            

  

  .العكسي) التفريز 1-17الشكل (

   -: فهيأما عيوب هذه الطريقة  

لة ويستمر االنزالق حتى يصبح وشغمعلى ال أوالتنزلق  فإنها مباشرة،تبدأ سكين التفريز بالقطع  ال  -أ
كبر من القدر الذي يسمح باالنزالق، ومن ثم تبدأ الحد القاطع للسن أ أمامسمك المعدن الموجود 

 عملية فصل الرايش.
مما يؤدي الى  ،لة بالحد القاطع لسن سكين التفريزوشغمتسبب احتكاك الالنزالق هذه عملية ا إن  -ب

ويمكن تخفيف حرارة القطع  التفريز،عمر الحد القاطع لسكين  تقللارتفاع درجة الحرارة وبالتالي 
 باستعمال سوائل التبريد.

 تثبيت يتطلب التحكم التام في قوة وهذا لة عن طاولة ماكينة التفريز،وشغمتعمل قوة القطع على رفع ال - ج  
  طاولة.اللة على وشغمال
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  - يأتي: تتصف هذه الطريقة بما  :Down cut Millingالهابط) التفريز المتماثل (التفريز  -ثانيا

  لة.وشغمحركة التغذية للل نفسه تجاهالـ يكون اتجاه دوران سكين التفريز في ا1
، في نهاية عملية القطع يكون للرايشقل سمك أ إلىسمك  بأكبرـ تبدأ سكين التفريز بعملية القطع مبتدئة  2

  الرايش المنفصل على شكل نصف هالل.
خروج سكين التفريز من معدن  دالصفر عن إلىثم تقل قيمتها  ،البدء كبيرةتكون قوة القطع عند  ـ3

  لة.وشغمال
  ة.ولشغمالرايش منذ مالمستها لسطح ال إزالة تبدأ بعملية القطع و إنماو التفريز،يوجد انزالق لسكين  ـ ال 4
  .الحدود القاطعة تآكلالطريقة ذات عمر طويل بسبب قلة  هذهـ تكون سكاكين التفريز المستعملة في  5
المستعملة لتثبيت  جراءاتاالتبسيط  إلى، وهذا يؤدي األسفل إلىلة وشغمـ تعمل قوة القطع على ضغط ال6

  نة.يالماكلة على طاولة وشغمال
قطع كبيرة  أعماقالت الرقيقة نسبيا، وفي العمليات التي تتطلب وشغمـ تستعمل هذه الطريقة في تفريز ال7

  عالية.سرعات قطع  استعمالوتصلح عند 
  

    (A-18-1)الشكل  اليسارالى  اليمينيمكن تنظيم طريقة العمل إذ تكون حركة الطاولة من  -مالحظة: 
  .  (B-18-1)الشكل اليمينالى  اليسارأو من             

 

  

  .لالمتماثالتفريز  (18-1الشكل (

  

  -: فهيأما عيوب هذه الطريقة 

الذي  األمر ،اهتزازات عنيفة بسبب وجود قوة قطع متقطعة وصادمة إلىنة تتعرض يأن طاولة الماك  -أ
  لة.وكما يؤثر على جودة السطوح المشغ التفريز،سكاكين  أسنانكسر  أوتلف  إلى يؤدي

  

 .لة مثبتة تثبيتا جيداً وشغمتكون ال نأويجب  معينة،بظروف  إالالطريقة  هذه ستعملت ال  -ب
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  Milling Cutters     التفريز  سكاكين  1-5

نجاز جميع عمليات التناسب جميع ماكينات التفريز مما ساعد على  أقطار مختلفةو بأشكال تصنع سكاكين التفريز
  بسهولة.التشغيل بالتفريز 

  .سكاكين التفريز عناصر 1-5-1

   الرايش. هالسطح الذي يجري علي هوالسن: ـ وجه    1-
 الفراغ الواقع بين الجانب الخلفي للسن ووجه السن التالي. يه الفجوة: ـ   2-
       يصbنع علbى شbكل شbريط ضbيق            أو ،يكbون حbاداً  نأحافbة موشbور القطbع ويمكbن  هbو القbاطع: ـالحbد -   3

 لزيادة قابلية تحمله للصدمات. وذلك  0.1mmعرضه حوالي 
هbbو السbbطح الbbذي يقbbع خلbbف الحbbد القbbاطع لتكbbوين زاويbbة الخلbbوص ويتbbراوح              للسbbن: ـالطليbbق  السbbطح 4-

 لحجم سكين التفريز. تبعا 1.5mm إلى 0.75mmعرض السطح الطليق من 
 يليه. ل بين وجه السن وظهر السن الذيالجزء المستدير من قاع السن الذي يص هو السن: ـجذر  -    5
 هو المسافة القطرية بين دائرة الحد القاطع (رأس السن) ودائرة جذر السن. السن: ـعمق    6-
 ،مقاسا على دائرة جذر السن السن هو طول الوتر الذي يصل بين وجه وظهر سمك جذر السن:ـ -   7

  .(1-19)الشكل 

  

 .التفريزعناصر سكاكين  (1-19) الشكل

 فريزتزوايا أسنان سكين ال   1-5-2 

   -يأتي: زوايا سن سكين التفريز وكما  (1-20)يبين الشكل 
المار  يعلى المستوى المحور العموديالزاوية المحصورة بين الخط  هي): G 1( االبتدائية الخلوصزاوية 

  .°12و °7وتتراوح قيمتها بين  السن.بحد القطع والمماس لحافة 

  للسن.   تداد السطح الطليق والسطح الخلفي هي الزاوية المحصورة بين ام :)!G(  الثانويةزاوية الخلوص 

وقbد  ،هي الزاوية المحصورة بين وجه السن والخط الbذي يمbر بمركbز سbكين التفريbز ):J   (زاوية الجرف 

  تكون زاوية الجرف موجبة أو سالبة.
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وتعتمد على قيمة  ،هي الزاوية المحصورة بين وجه السن وسطح الخلوص األمامي ):βزاوية الموشور( 

   .زاوية الجرف والخلوص

  

  التفريز.زوايا أسنان سكين  (1-20) الشكل

  نات التفريزيعلى ماك المستعملة التفريزسكاكين  أنواع 1-6 

  

   Cylindrical Cutters سطوانيةتفريز االالين اكسك 1-

وتكون األسنان موازية لمحور  األداةالموازية لمحور  األسنانذات  سطوانيةالأهم أنواع السكاكين ا     
سطوانية هي القطر الالمواصفات للسكين ا أهمومن  ،)(الحلزونية عنه أو مائلة الدوران (عدلة)

الثقب. علما أن قطر الثقب لسكين التفريز ثابت تبعا لقياس قطر عمود الخارجي وطول السكين وقطر 
 ،نة التفريز بينما القطر الخارجي والطول ممكن أن يتغير حسب التطبيقيحامل السكاكين على ماك

في تسوية السطوح الكبيرة وتسوية القطع بشكل  رئيسةسكاكين التفريز المحيطية بصفة  تستعملو
  .(1-21)الشكل  ،سرعة تغذية بطيئة أو متوسطة ويتطلب ذلك جماعي وتفريز األكتاف

  

 
 أسطوانية.) سكاكين 21ـ 1الشكل (           

  Hollow Peripheral Cutter ةالمجوف ةين الطرفياكسكال 2- 

علvى القطvع فvي سvطح الجبهvة  قvدرة اهيكسب مجوف، مما اطرافهأحد أن أَ  سطوانية إالَّ الالسكين ا شبهت
اس قطvر الثقvب الvداخلي يvق اومvن أهvم مواصvفاته ،ت التفريز العمودي أيضاآالعلى  عمالهاويمكن است
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 اسvتعمالها فvييمكvن و العموديvة و األفقيvةالسطوح  لتسوية تستعملو والقطر الخارجي وطول السكين.
  . (1-22)الشكل  ،تفريز سطحين متعامدين متجاورين في وقت واحد

  

 .مجوف سكين طرفي 22) ـ1( الشكل

  Slotting Cuttersين الشق اكسك -3

سvطوانية غيvvر أن سvمكها أصvغر بكثيvر وتوصvف بداللvة قطvر الثقvvب التشvبه إلvى حvد كبيvر السvكين ا                
 ،المشغوالت والشvقوق العميقvة سطوح علىلفرز الشقوق القائمة  عملوالقطر الخارجي وسمكها. وتست

  . (1-23)الشكل 
  

            
  .الشقسكين ) 23 ـ1( الشكل           

   Slotting and Facial Cutterن الشق الجبهي اكيسك -4

نية ويسارية متناوبة مما يمكنها أن يحيث حدود القطع يم مفلوجهن أسنانها أَ  تشبه سكين الشق إالَّ     
السكين. تقطع بوساطة جانب السن وجبهته وتوصف بداللة قطر الثقب والقطر الخارجي وسمك 

في شق المجاري العميقة وقطع األكتاف المفردة والمزدوجة ولها القدرة على القطع تستعمل و
  . (1-24)الشكل  ،الجانبي
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  . سكين الشق الجبهي)  24ـ1( الشكل            

     Slit Saw Cuttersالسكاكين المنشارية  ـ 5

جسvم  بvينن سمكها أقل بكثير وتنvاوب أسvنانها يvوفر خلوصvا أَ  في شكلها سكين الشق الجبهي إالَّ  تشبه
  والسمك.السكين وجانبي حز القطع توصف هذه السكين بداللة قطر الثقب والقطر الخارجي 

  Angle Cuttersالسكاكين الزاوية  - 6
                                      توصvvvف السvvvكاكين الزاويvvvة بداللvvvة قطvvvر الثقvvvب والقطvvvر الخvvvارجي والسvvvمك وزاويvvvة السvvvكين.               

ن حدودها القاطعة تميل بزاوية وتتوفر هذه السكاكين أَ  ويشبه هذا النوع من السكاكين سكين الشق إالّ 
  -: وهي شكالأ ةثالثب

 - :Single angleمفردة الزاوية  -أ        
هذه السكين في فرز الجوانب التي تميل  عمليميل الحد القاطع بزاوية على محور السكين وتست وفيها

على زاوية واحدة وفتح المجاري الغنفارية وشطف األركان وعمل المسننات التي تميل علvى زاويvة 
  واحدة.

 - :Symmetrical angle متماثلة الزاوية   - ب       
تسvاوي الجvانبي السvكين ب يميvل علvىن لهvا حvدين قvاطعين كvل منهvا أَ  تشبه سكين مفvردة الزاويvة إالَّ            

  وشطف األركان. Vلفتح مجاري على شكل حرف  عملوتست
  - : Double angle  الزاوية مزدوجة  - ج      

ن الحvدين القvاطعين كvل منهمvا يميvل أَ  سكين مزدوجة الزاوية وهي تشvبه سvكين متسvاوية الزوايvا إالَّ 
غيvر  Vوتستخدم لفvتح مجvاري علvى شvكل حvرف ’ بزاوية تختلف عن األخرى على جانبي السكين 

  .(1-25)الشكل  ،متماثلة وشطف األركان

              
  .سكين الزاوية)  25ـ1( الشكل                
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  - :Curved Cutters السكاكين القوسية    7-

توصvvvف السvvvكاكين القوسvvvية بداللvvvة قطvvvر الثقvvvب والقطvvvر الخvvvارجي والسvvvمك ونصvvvف قطvvvر القvvvوس                    
  هما:يوجد نوعان من هذه السكاكين التشكيلي لحدها القاطع. 

  

  -:   Convex Cutterدب أـ السكين المحّ     
  في قطع المجاري على شكل مقعر. عملوتست ب،محدّ  ن حدها القاطع قوسيأَ  الشق إالَّ تشبه سكين          

  - Concave Cutter:ر ب ـ السكين المقعّ              
  .دبةالمحّ في قطع األشكال البارزة المستديرة  عملن حدها القاطع مقعر وتستأَ  تشبه سكين الشق إالَّ              

  

  .ومحدبةسكين مقعرة  (1-26) الشكل             

  - : Gear Cutterـ سكين قطع التروس 8

فvvي قطvvع التvvروس  عملوتسvvت ،وقطvvر الثقvvب والقطvvر الخvvارجي (Module) لوتوصvvف بداللvvة المvvود
، الشvكل فيما بعد سنتعرف عليها بالتفصيل فvي بvاب قطvع التvروس ،السالسلبأنواعها باستثناء تروس 

(27-1).  

  

  .التروس سكين قطع) (1-27 الشكل
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  -  :  Cutter handsـ سكاكين التفريز ذات األسنان القابلة للفصل 9

التفريز لها تأثير كبير على عملية القطع في كاربيدية  )لقمصفائح (دة بن تصميم سكاكين التفريز المزوّ ا
مكانية اويعطي التثبيت الميكانيكي لهذه الصفائح  التشغيل،قتصادية إذ تساهم في تقليل زمن الالناحية ا من

مكانية طالئها ا صمودا، معأكثر بأنها الصفائح الكاربيدية  وتتميز .تآكلهاهولة حين ستبدالها بساو تدويرها
  .(1-28)، الشكل التيتانيوم) التيتانيوم، ونتريدبمواد مقاومة للتآكل مثل (كاربيدات 

  

 .سكين تفريز ذات لقم كاربيدية )28 ـ(1 الشكل

  -:    Shank millsـ السكاكين ذات الساق 10

 الوسvvائلهvvذا النvvوع مvvن السvvكاكين يvvتم الvvربط بوسvvاطة سvvاقه علvvى آالت التفريvvز العمvvودي بإحvvدى 
الشvvvد أو الvvvربط بوسvvvاطة التجويvvvف  ماسvvvكاتومنهvvvا الvvvربط بوسvvvاطة ظvvvرف الفرايvvvز و المسvvvتعملة

   اآلتية: المخروطي أو الربط بوساطة برغي التثبيت و منها األنواع
 -: End Mills    Shankأـ السكاكين الطرفية  

وتوصvف  ،سكين الطرفي المجوف ولكن قطرها صغير ولها ساق مvن أجvل ربطهvا بوسvاطتهال تشبه
   (1-29). الشكل، في تسوية األسطح وشق المجاري بأنواعها عملبداللة طول الساق والقطر. وتست

  

  .ةين طرفياكسك ) 29 ـ1(الشكل 
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  -:    T T- slot cutterشق شكل  ـ سكينب 

                      تستعمل لقطعو الهاللي الخابورسكين قطع محيطية تسمى يكون ذو أسنان  بنوعين، األوليتوفر   
لقطع  تستعملولذلك  متناوبة وتصنف من السكاكين الجبهيةذو أسنان الثاني النوع و ،مقعد الخابور الثالثي

بداللة القطر  Tشق مجرى  وتوصف سكينالعمودي  خدودالاالسكين الطرفي في شق  عمالاستبعد  T خدودا
  . (1-30)، الشكل والسمك

        

 . Tسكينة على شكل حرف   (1-30)الشكل       

  - :  Dovetail slot cutterجـ ـ السكين الغنفارية   

وهي أن الحد القاطع يميل بزاوية عن الوضع العمودي  في نها تختلف عنهاأَ  إالَّ  Tسكين شق مجرى  تشبه    
 هvذهفي شق المسالك الزاويvة وقطvع المسvالك الدليليvة الغنفاريvة. وتوصvف  عملشكل شبه المنحرف وتست على

  .(1-31)الشكل  ،السكين بالقطر والسمك وزاوية ميل الحد القاطع

  

  .السكين الغنفاري)  31ـ1( الشكل                 

  - :  Rounding Cutter    Edges األركان)( افاتسكين تدوير الحدـ 

لمركزية إال أن حدها القاطع يكون على في شكلها إلى حد كبير الريشة ا تشبهسكين تدوير األركان                 
 قطvvvرالvvvداخل ولvvvذلك توصvvvف هvvvذه السvvvكين بداللvvvة طvvvول السvvvاق ونصvvvف  نحvvvوقvvvوس شvvvكل 
الشvكل ، عvام المشvغوالت بشvكل حافvاتهذه السكين في تvدوير األركvان القائمvة و عملتستو.التقوس

(32-1) . 
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  .الحوافسكين تدوير )  32ـ1( الشكل                                      

  ق تثبيت سكاكين التفريز على ماكينات التفريز ائطر 1-7

جدا في حالة القطع  ايكون عزم الدوران كبير يتعرض جزء تثبيت سكين التفريز لعزم الدوران وغالبا ما   
طة ابوس جيدا السكاكين تثبيتا هذهلذلك تثبت  ،القوسيةبالسكاكين المحيطية كبيرة القطر وسكاكين التفريز 

تربط فأما سكاكين التفريز ذات الساق  ،التركيبحلقات  وتضغط من الجوانب عن طريقخوابير متوازية 
 بطريقةتربط إذ  ،طة التجويف المخروطي (السلبات)اطة الفكوك أو الظرف وكماشات الشد أو بوسابوس

  .عزم دوران صغيروجود  مع نتيجة لصغر قطرها حتكاكالا
   -  المحيطية:بأعمدة حمل السكاكين  التثبيت 1-
داخل مخروط عمود اإلدارة الرئيسي، حيث يتم تعشيق  مسننطة اتثبت هذه األعمدة على ماكينة التفريز بوس   

عمود وأطواق الفصل طة امجاري على كتف عمود حمل السكين، ويتم تثبيت السكين بوس عمالالعمود باست
  .سكين تفريز محيطيةلمل احالعمود ال) 33ـ 1(ويبين الشكل  ،األعمدة هذه أقطاروتوصف بقياس 

  

  المحيطية.التثبيت بأعمدة حمل السكاكين  )33 -1شكل (ال
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  - واسطة المسنن: التثبيت ب2-

لذلك  عدّ التجويف المسلوب المُ  فيطة صامولة اربط بوسيخارجي  مسنننصاب مسلوب و ذات تكون   
، الشكل عكس اتجاه الدوران حفاظا على قوة الربط سنويراعى ان يكون اتجاه ال ،لضمان أحكام السكين

(34-1) . 

 

  

  .مسنن لالتثبيت بواسطة ا (1-34) الشكل

   -: بقابضالتثبيت  -3

 –مشقوقة  حلقة –(صامولة  من:قابض مكون  عملحيث يست أسطوانيذو نصاب  يكون شكل السكين   
المشقوقة بجسم القابض ثم ندخل الصامولة  الحلقةعندما يراد التثبيت توضع . داخلية) ةجسم القابض ذو سلب

 بإحكاممراعاة ربط الصامولة مع سطواني الدخل نصاب السكين ايبجسم القابض دون رباط محكم ثم 
 . (1-35)الشكل 

  

  

 بقابض.) التثبيت 35 -1شكل (ال

  - :باالحتكاكالتثبيت  -4

هذه  فيتكون قوة القطع ليست كبيرة ويكتفي  إذ ،قليلهذه الطريقة عندما يكون عمق القطع  تستعمل  
ثم تركب سكينة  بمسافة مناسبة تركيب الحلقات أوال الحلقات، ويتم الطريقة بقوة االحتكاك الناتجة بين

 فيليدخل  المخروطيطرفه  فيتم تركيبأما حامل السكين  ،لةوشغمالمكان المناسب بالنسبة لل فيالتفريز 
طة ابوس  الحلقةالتحميل  وتثبت  كرسي فيلعمود دوران الماكينة ويثبت الطرف اآلخر  األماميالطرف 
 . (1-36)الشكل  ،السكين ملاح عمودلعلى الطرف األيمن  صامولة
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  .التثبيت باالحتكاك )36 -1(شكـــل ال

  نة التفريزيق ربط المشغوالت على ماكائطر  

  - نوعين: التفريز الى  ماكيناتعلى تم تصنيف طرق ربط المشغوالت 

  -  المباشر:الربط 1-

مخصصة،  ماسكات عمالباستنة التفريز بصورة مباشرة يتثبيت المشغوالت على طاولة ماك فيه يتم    
أنواع مختلفة من الماسكات  المفرد، وتوجد اإلنتاجووالمعقدة  هذه الطريقة للمشغوالت الكبيرة وتستعمل

 أن تتحرك فيها، ماسكةوية لكي تستطيع الابثقوب بيض ماسكاتال وتصنعوالشوكية وغيرها منها اللوحية 
  . (1-37) الشكل ،بهاالنابضية التي تتميز بمقدرة كبيرة للتحكم ماسكات ال استعمالكما يمكن 

  

  
  .طرق ربط المشغوالت بواسطة الماسكات ) 37-1( شكـــلال

  -  المباشر:الربط غير  2-

المالزم  استقامةويتم تثبيت وضبط  لغرضا لهذا مثبتات ومالزم مخصصة عمالباست يتم ربط المشغوالت
   .الواسع لإلنتاج عمللمرة واحدة وتست

  

   -عدة أنواع من المالزم وكما يأتي :(1-38)   الشكل يبين - المالزم:أنواع 

  انحراف.تحتاج الى زاوية  الت البسيطة والتي الوشغملربط ال تستعمل  -  :ارةالدوّ أـ الملزمة غير 
  الت التي تحتاج الى زاوية انحراف.وشغملربط التستعمل  - ارة: الدوّ ب ـ الملزمة 
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نة يالمائلة على طاولة الماك السطوحفي تفريز  تستعمل -): ج ـ الملزمة الجامعة االغراض (الشاملة
 أيضاوتسمى  األفقيبأي زاوية، حيث يمكنها الدوران حول المحور العمودي وكذلك حول المحور 

  الملزمة الشاملة.
شغلت  نأالت الصغيرة التي سبق وشغمالملزمة في حالة تفريز ال هذهتستعمل  - المحدبة:د ـ الملزمة 

  سطوحها والتي تالصق الفكين.
  

  

  .المالزمأنواع   )38-1( شكـــلال     

  - : القائمةطة الزاوية االربط بوس -2

ربطها مع طاولة ماكينة التفريز وتربط غرض وشقوق ل أخاديد إذ تحتوي على ،لربط قطعة العمل تستعمل   
ن ويكون هذان السطحان ين قائميمن سطح وتصنع الزاوية القائمة خاصة أدواتطة اقطعة العمل عليها بوس

لتثبيت الصفائح  عملوتست لضمان ثباتها أو ضلعين (عصب)ضلع واحد متساويان أو غير متساويان مع وجود
  .(1-39)الشكل  ،الرقيقة الطولية والعريضة

  

  

  .قائمةزوايا  (1-39)الشكل 

   - المتحركة:طة الطاولة الزاوية اـ الربط بوس3

على طاولة  وتثبيتها لربطها عملشقوق تست وتحتوي علىالمائلة  السطوحلربط قطعة العمل لتفريز  تستعمل
  .(1-40)الشكل  ،ماكينة التفريز
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  .) الطاولة الزاوية القابلة للضبط  40ـ1الشكل (

  - :التقسيمرأس  قابضطة ابوس ـ الربط 4

يز هذا الربط بالسرعة مويت االشكال المنتظمة سطوانية والارأس التقسيم لربط قطعة العمل  قابض ستعملي
  .  (1-41)الشكل  ،متحدة المركز تمكن من ضبط مركزية المشغولة فكوك ةوالسهولة وذلك لوجود ثالث

  

  

  . ظرف تثبيت ذو ثالثة فكوك ) 41ـ 1الشكل (

 Indexing Head (Dividing)   رأس التقسيم    1-8

يساعد على تصنيع مختلف أدوات القطع  ألنه ،التفريز ماكيناترأس التقسيم من أهم ملحقات  يعد جهاز  
  -  اآلتية:رؤوس التقسيم لألغراض  عملوتست تاينكاواألجزاء للم

 الماكينة.المشغولة الجاري تشغيله حسب الزاوية المطلوبة بالنسبة لطاولة  لضبط محور 1-
 متساوية.تدوير المشغولة حول محورها بزاوية معينة والحصول على أجزاء  2-
تقسيم ثابتة نسبة  وبنسبة الدوران المتواصل للمشغولة عند قطع األخاديد الحلزونية أو األسنان الحلزونية 3-

  .لمعدل التغذية
  - اآلتية:األعمال  نجازإلرؤوس التقسيم  وتستعمل

 السطوح.تفريز األجسام متعددة  •
 سطوانية.الاتفريز األخاديد المستقيمة على السطوح   •
 الجانبية.تفريز األخاديد على السطوح  •
 متساوية.تقسيم المشغولة الى أقسام  •
 والمخروطية.سطوانية الللتروس اتفريز األسنان المستقيمة  •
 الحلزونية.تفريز األخاديد  •
 .المسننةتفريز أسنان الجريدة  •
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  التقسيم.بعض األعمال المنجزة على رأس  (1-42)الشكل 

  أنـواع رؤوس التقسيم   1-8-1

  -ومنها: جة ذات أقراص مدرّ  1-

 للتقسيم المباشر  -أ
 للتقسيم البسيط  -ب
  األغراض جامعة  -ت

 .الضبط)للتقسيم الدقيق وعمليات  عملبصرية (وتست 2-

  رأس التقسيم المباشر 

القيام بعمليات التفريز بطريقة التقسيم المباشر  عند ،تنفيذ التقسيم المباشر فقط واسطتهيتم ب الذي الرأس وه   
 جةدر 12يحتوي على قرص التقسيم ن إ،التقسيم  طرائق يعد من أبسط إذ ون أكثر إنتاجية لسهولة العمل بهكيو

مع مركز لتثبيت  قابضقسما متساويا ويتكون رأس التقسيم من الجسم و) 12,6,4,3,2( إلىتسمح بالتقسيم 
حزا ويتم تدويره  12المشغوالت الذي يركب داخل عمود الدوران للرأس مع وجود قرص خلفي حاوي على 

م من الرايش بغطاء، أما إسناد طة قبضات ،أما الذراع فيقوم بتحديد الموضع الجديد ويتم حماية رأس التقسيابوس
 . (1-43) الشكل المتحركطة الغراب ايتم بوسفالمشغوالت 

  

  .رأس التقسيم المباشر (1-43)الشكل 

  رأس التقسيم البسيط   

 يتألف رأس التقسيم من الترس ،بموجب قرص التقسيم الثابت التقسيمالتي يجري فيه  أسالر ذلك هو   
  الباب الواحد، يذ الحلزونيسن واللولب  40ن من الذي يتكوّ  الحلزوني
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قبض مطة الابوس  دورة  40 بمقدار الحلزونيولكي يدور عمود الدوران دورة واحدة يجب تدوير اللولب  
على نصف دورة يجب  ، وللحصولحلزونية ةالمرتبط مع عمود الدوران في رأس التقسيم من خالل تعشيق

 ثمالحلزوني الترس  معالحلزوني رأس التقسيم بتعشيق اللولب ويتم عمل  دورة، 20 مقدارتدوير القبضة ب
جراء الضبط ا فعندالجانبي القرص  علىطة قبضة يدوية مع المثبت الذي يثبت اتدوير عمود الدوران بوس

الى  الحلزوني والزوجسطوانية الايوضع المثبت مقابل دائرة الثقوب وينتقل دوران القبضة من خالل المسننات 
  . (1-44) الشكل ،عمود الدوران

  

  .رأس التقسيم البسيط (1-44)الشكل 

   غراضألارأس التقسيم الجامع   

يتميز رأس التقسيم بتثبيت  .للتقسيم المباشر والتقسيم البسيط ستعمالهايمكن  ذيس الألك الرذ هو    
  -  : (1-45)الشكل ،اآلتيةبصورة رأسية وأفقية أو بزاوية ويتكون رأس التقسيم من األجزاء  هالمشغوالت علي

  

  

  الشامل.رأس التقسيم  (1-45)الشكل 

 الدوران.المركز األمامي لعمود  - 2                            األمامي.قرص التقسيم  1-
 التثبيت.مسمار  -4                  .االدارة دومحامل المشغولة وع 3-
 التقسيم.جسم رأس  - 6                     .لتغيير زاوية القطعتدريجات  5-
 التقسيم.ذراع  - 8                           الجانبي.قرص التقسيم  7-
 .كتلة للغراب المتحرك10-                           المتحرك.مركز الغراب  9-
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  - التقسيم: قلب جهاز 

الحركة  المعشقان، لنقل الحلزونيويقوم بتزويد رأس التقسيم بآلية تتكون من اللولب الحلزوني والترس   
 الفكوك).ثالثي  قابضالدوران الذي ينتهي بحامل المشغولة ( الدورانية الى عمود

  - األمامي: قرص التقسيم 
يعتمد على نوع رأس التقسيم ففيه  ةالتقسيم المباشر أما عدد الثقوب الموجود جراءإليثبت على عمود الدوران   

 . عملالمست
  -الجانبي: قرص التقسيم 

للتقسيم البسيط ويحتوي على عدد من الثقوب في وجهه متحدة المركز وتختلف في أحجامها وعدد  عملويست  
 ومنها:دوائرها المركزية وعدد ثقوبها حسب نوع رأس التقسيم المستعمل 

أن عدد ثقوب كل دائرة من دوائر وفيه تكون الثقوب على جانبي القرص  وباركينسون:نوع سنسيناتي 
  - التي: كاالتقسيم لألقراص 

   عدد الثقوب في أقراص التقسيم نوع سنسيناتي وباركينسون يوضح 1-2الجدول 

  

  الدائرة

  القرص الثالث  القرص الثاني  القرص األول

  الجانب

 األول 

الجانب 

  الثاني

  الجانب

  األول

الجانب 

  الثاني

  الجانب

  األول

الجانب 

  الثاني

 28 26 32 34 46 24  األولى

 38 42 44 46 47 25  الثانية

 71 73 77 79 49 28  الثالثة

 83 87 89 93 51 30  الرابعة

 101 103 107 109 53 34  الخامسة

 113 119 121 123 54 37  السادسة

 131 133 137 139 57 38  السابعة

 143 149 151 153 58 39  الثامنة

 159 161 163 167 59 41  التاسعة

 173 175 179 181 62 42  العاشرة

 187 191 193 197  66 43  ةعشر ةالحادي
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 دوائر مركزية (6)له ثالثة أقراص جانبية ولهذه األقراص ثقوب موزعة على محيط  - :وشاربنوع براون 
   - :كاآلتيعدد ثقوب كل دائرة من دوائر التقسيم لهذه األقراص الثالثة  إن .القرصوجه واحد من  على وموزعة

  
  -: وشارببراون الثقوب في أقراص التقسيم نوع  : عدد1-3الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

   استعمالهمؤشر التقسيم وطريقة   

ولالقتصاد في الوقت الالزم إلجراء عمليات التقسيم، يستعمل مؤشر التقسيم، حيث يوفر لتجنب األخطاء، 
ويمكن أبعاد ) bو a(  (Seder arms)عناء كبيرا في عد الثقوب ويتكون مؤشر التقسيم من الذراعين

بينهما العدد المناسب من الثقوب  بحيث يحصران فيما يتهماثم تثب ،خرعن االاحدهما ذراعي مؤشر التقسيم 
من  مسافات(10) ذا كان المطلوب تحريك إ مثال ستعمال مؤشر التقسيم،ايوضح طريقة  (1-46)والشكل 

ً  (15) على دائرة تحتوي ثقباً   (11)هي  (10+1)مؤشرالعدد الثقوب المحصورة بين ذراعي  ضبطيتم  ،ثقبا
الثقب رقم الى  bالذراع  تغيير لينتقلنفراجهما دون االمؤشر ب ذراعيتدار  األول ثمالتقسيم  إلنجازالشكل (أ) 

الى  bالذراع  تغيير لينتقلنفراجهما دون االمؤشر ب تدار ذراعي، ثم  الشكل (ب) التقسيم الثاني إلنجاز (10)
  .وهكذا لبقية التقسيمات التقسيم الثالث الشكل (ج) إلنجاز (5)الثقب رقم 

 

  

  . تقسيمات ةلثالث التقسيمضبط مؤشر  (1-46)الشكل

 . 1+ مسافاتعدد الثقوب التي يجب حصرها بين ذراعي التقسيم تساوي عدد ال - مالحظة:  

 القرص الثالث القرص الثاني  القرص األول  الدائرة

 37 21 15  األولى

 39 23 16  الثانية

 41 27 17  الثالثة

 43 29 18  الرابعة

 47 31 19  الخامسة

 49 33 20  السادسة
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 Indexing of  Methods ق التقسيم ائطـر   1-9

      Direct Indexing       أوال: التقسيم المباشر

حيث تكون قيمة  °360القرص المدرج الى عمالاستيتم أجراء عملية التقسيم المباشر عن طريق الزوايا في  
  - : اآلتيةالصيغة  وبموجبمعين على عدد وتتحدد زاوية تدوير عمود الدوران عند التقسيم   °1التدريجة 

  

  
  عدد التقسيمات المطلوبة  K الدوران،زاوية تدوير عمود  α    -أن: إذ 

حاوية  ةدوائر تقسيمييحتوي على ثالث  الذيمدرج الالقرص الخاص بالتقسيم المباشر غير  عمالاستأما عند 

والتي قسما  )36,30,24,18,15,12,10,8,6,5,4,3,2ثقبا التي تسمح بالتقسيم الى ( )36,30,24على (

  -  :اآلتيةيتحدد عدد الدورات لعمل التقسيمات بموجب الصيغة فتمثل معامالت األعداد الثالثة 

  

 (Angular Indexing)الزاوي التقسيم  ثانيا:

 إلىهذه الطريقة عند تشغيل سكاكين التفريز التي تحتاج  عملوفيه يتم التقسيم بموجب درجات الزاوية وتست 
  .  °"D$يعتمد على قيمة زاوية الدائرة وهي ومبدأ العمل  صحيحة،يجاد قيم الزوايا بصورة ا
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  - كاآلتي: لدورة الواحدة لذراع التقسيم المكافئة لزاوية القيمة ويمكن أيجاد 

  

  الدودي.أسنان الترس  عدد 40،بالدرجات  تقسيمهاالزاوية المراد  L:  أن إذ

   7-1مثال 

  باستعمال رأس التقسيم  °38جد عدد الدورات الالزمة لذراع التقسيم، لتقسيم جزء من دائرة قيمتها 
 ؟66،62،59،58،57،54،53،51،49،47،46 :إذا علمت بان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب

  
  الحل:  

� (
M

3°
(

$4

3
 ( 1

!

3
    

مجموعة الثقوب نضرب حاصل البسط والمقام في عامل مشترك بحيث يحقق المقام دائرة ثقوب موجودة في 
  :كاالتيو بالسؤال الموضحة

 � ( 1
!

3
 x 

D

D
  ( 1

-!

&1
 

 54ثقب من دائرة عدد ثقوبها  13أي  )12+1دورات و ( 4وهذا يعني ان عدد دورات ذراع التقسيم هو 

  

ً ثا  (Simple Indexing) : التقسيم البسيط لثا

عمود الدوران عن طريق الترس  إلىالحركة من قرص التقسيم الجانبي  بانتقالوفيه تتم عملية التقسيم   
uبنسبة نقل  ،سن 40 يالحلزوني المعشق مع الترس الدودي ذ ( 1 وعندها يجب أن يدور عمود  ⁄40

لتدوير عدد دورات القبضة الالزمة ن إقسما متساويا ، nمن الدورة لتقسيم الدائرة الى  /O 1الدوران بمقدار 
يجاد عدد الدورات اويتم   Pالصفة المميزة لرأس التقسيم ويرمز لها هو عمود الدوران دورة واحدة تدعى 

  - طة الصيغة اآلتية : القبضة رأس التقسيم بوس
  

� (
Q

R
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  -المعادلة تكون بالصيغة اآلتية :ن الذا ف  N  =40وبما أن 

  

  عدد دورات قبضة رأس التقسيم  T المطلوبة،عدد التقسيمات :  �   إذ أن
  
  
   -: يأتيوجود باقي من ناتج القسمة فتكون الصيغة كما  حالة أما في 

  

  
    

  - أن: ذإ
  

A =   ، الناتج  a=  الباقي     ،m = عامل الضرب المشترك  
  

�W =  عدد الثقوب       ،mK = دائرة الثقوب  
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   8-1مثال 

إذا علمت بان قرص التقسيم يحتوي قسما،  35إلجراء تقسيمات متساوية بعدد الالزمة القبضة جد عدد دورات 
 ؟66،62،59،58،57،54،53،51،49،47،46: على مجموعة الثقوب

  
  الحل:  

1"

R
 ( X +

Z

R
    

1"

$&
 ( - +

&

$&
 

� ( - +
-

2
 

 

الثقوب مجموعة نضرب حاصل البسط والمقام في عامل مشترك بحيث يحقق المقام دائرة ثقوب موجودة في 
  :كاالتيو بالسؤال الموضحة

 � ( -
-

2
 x 

2

2
  ( -

2

13
 

  49ب من دائرة عدد ثقوبها وثق 8أي  )7+1و ( ة واحدةورلذا نقوم عند التقسيم بتدوير القبضة د

  

  

  )  (Differential Indexingالتقسيم التفاضلي  رابعاً:

تسمح الكمية المحددة لعدد الدوائر المتمركزة مع عدد الثقوب المختلفة عليها بالحصول على  عندما ال يستعمل 

تقسيم  نال يمكمثال  ،التقسيم البسيط فيها عمالاستيمكن  الم للمشغولة الجاري تفريزها والتي التدوير الالز

ً لذا يتم  83أو 79  أو 61الى  رةالدائ يتم  (Z4,Z3,Z2,Z1)  هي لالستبدالتروس قابلة  عمالاستقسما

بدل عدد  xعطاء عدد مساعد لألقسام نفرضه إيتم  تركيبها على رأس التقسيم ولغرض فهم التقسيم التفاضلي 

  - يكون : أذ zالتقسيمات 
  

  .أو أصغر أكبر  �قريبا من  ,العدد  1-

 البسيط.يمكن الحصول عليها بطريقة التقسيم  ,عدد التقسيمات  2-

  .المتوفرة لالستبداليمكن تنفيذ نسبة النقل بمساعدة التروس القابلة  3-
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نون ايجاد التروس الفرقية التي تركب على رأس التقسيم ومن القاعدد دورات القبضة يجب أوالً  إليجادو

  -: اآلتي

  

  

  

  

  

  

   التقريبيةعدد التقسيمات = \،= نسبة النقل ]أن:  إذ

O-    الترس القائد األولR$    الترس القائد الثاني  

Z2  األولالترس المقاد   Z4  الثاني  المقادالترس  

  - اآلتي:من القانون  ة)القبض( دورت العمود عدد إليجادو

                    

[ ( ذا كانإ > ] فان (     )  _ >   عدد موجب  )  `

         )  ] < ]  (ن اف   )  _ <   عدد سالب  ) `

  

ترسين يسمى بالتعشيق البسيط  عمالاستأربعة تروس فيسمى بالتعشيق المركب وفي حالة  عمالاستويمكن  

  .الدوران اتجاهلعكس  )بينيةوسيطة (تروس  عمالاستكما يتم 

  

  

  

�[ (
R-)R$

R!)R1
     

�[ (
1"

,
(, % �)    
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  - اآلتي: ويتم تركيب التروس وفق المخطط  

نوع 
  التعشيق

] > R ] < R 

  
  
  
  بسيط

  
  أ                        

  
  ج

  
  
  
  

  مركب

  
  ب                

  
  د               

  
  

  - اآلتي:ومن المخطط نستنتج 

[عندما يكون  1- > R   التقسيم حركة ذراع  اتجاهترس وسيط واحد ليكون  عمالاست بسيط يتموالتعشيق

 أ. الشكل ،نفسه االتجاهبوقرص التقسيم 

[ عندما يكون 2- >  . الشكل ب ترس وسيط عمالاستيتم  ال والتعشيق مركب _

[عندما يكون  3- < O ترسين وسطين ليكون دوران قرص التقسيم عكس  عمالوالتعشيق بسيط يتم أست

 . الشكل ج حركة ذراع التقسيم

[عند ما يكون  4- < R الشكل د ن متعاكستيناترس وسطي لتكون الحركت عمالوالتعشيق مركب يتم أست .   

والترس الوسيط في سلسلة   Z2،Z3على عمود الدوران وتوضع التروس  Z1القائد ويتم تثبيت الترس 

  .تدوير رأس التقسيم  محامل مدحرجةفيوضع على  Z4تغيير التروس أما الترس 
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التقسيم  إلجراءالقبضة  عدد دوراتسن جد  53: المطلوب تفريز اسنان ترس عدل عدد اسنانه 9-1مثال 

  -  إذا علمت بان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية: والتروس الفرقية المطلوبة،

على تروس بعدد االسنان االتية: وان طقم التروس الملحق بالماكنة يحتوي    33،31،29،27،23،21

  ؟ 100،96،72،64،56،48،45،40،35،30،28،24

  الحل:

  X=56نفرض ان                     

[ (
1"

]
(] % R) 

[ (
1"

&D
(&D % &$) 

[ (
&

2
 , $ (

-&

2
(

$

!
, 

&

$. &
 

  يتم اختيار عامل مشترك لتحديد التروس الفرقية المتوفرة والمحددة في السؤال 

 
$

!
 , 

-&

-&
(

1&

$"
 

&

$. &
 , 

!"

!"
(

-""

2"
 

[ (
R- , R$

R! , R1
  

  Z4 =70و Z3 =100و Z2 =30و Z1 =45ومنه نجد ان 

  -  أما عدد دورات المقبض فيتم حسابها من القانون:

� (
1"

]
(  

1"

&D
(  

&

2
 

مجموعة الثقوب نضرب حاصل البسط والمقام في عامل مشترك بحيث يحقق المقام دائرة ثقوب موجودة في 
  :كاالتيو بالسؤال الموضحة

 � (
&

2
 x 

$

$
  ( -&

!-
 

  .21ثقب من دائرة عدد ثقوبها  16أي  )11+5( لذا نقوم عند التقسيم بتدوير القبضة بمقدار

 



  التفريزالفصل األول /              ميكانيك                              العلوم الصناعية                        – لثالصف الثا      
  

 

 - 50 - 

جهاز رأس التقسيم وكذلك دورات قبضة  عدداحسب سن  99عدل عدد اسنانه  ترستفريز يراد  :10-1مثال 

  -  بان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية: علمت إذاالتروس الفرقية الالزم تركيبها،  طقم

  ؟  20،19،18،17،16،15

  X>Zاستعمال ترس وسيط الن   يتمال هذه الحالة  في   X=100نفرض ان                     الحل:

  -نحسب عدد دورات المقبض من القانون: 

� (
1"

]
 =

1"

-""
(

!

&
  

مجموعة الثقوب نضرب حاصل البسط والمقام في عامل مشترك بحيث يحقق المقام دائرة ثقوب موجودة في  
  :كاالتيو بالسؤال الموضحة

 � (
!

&
 x 

$

$
  ( D

-&
 

  15ب من دائرة عدد ثقوبها وثق 7أي  )1+6 ( القبضة بمقدارتدوير وهذا يعني 

  للحصول على مجموعة ثقوب أخرى متوفرة أيضا وكما يأتي: 4او يضرب حاصل البسط والمقام بالرقم 

� (
!

&
 x 

1

1
  ( 4

!"
 

  وهذا الحل أيضا صحيح.  20ب من دائرة عدد ثقوبها وثق 9أي  )8+1وهذا يعني تدوير القبضة بمقدار (

  

دورات قبضة  عدداحسب على ماكينة التفريز، سن  319عدل عدد اسنانه المطلوب قطع ترس : 11-1مثال 

بان قرص التقسيم يحتوي  جهاز رأس التقسيم لكل سن وكذلك طقم التروس الفرقية الالزم تركيبها، اذا علمت

وان طقم التروس الملحق بالماكنة يحتوي على    20،19،18،17،16،15  - على مجموعة الثقوب االتية:

  ؟   100، 96،84،72،64،56،48،44،40،32،28،24،24تروس بعدد االسنان االتية: 

   X=320نفرض ان          الحل:

�  -عدد دورات المقبض يتم حسابها من القانون:  (
1"

]
(  

1"

$!"
(  

-

4
  

مجموعة الثقوب نضرب حاصل البسط والمقام في عامل مشترك بحيث يحقق المقام دائرة ثقوب موجودة في 
     :كاالتيو بالسؤال الموضحة
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  16ب من دائرة عدد ثقوبها وثق 3أي  )1+2( لذا نقوم عند التقسيم بتدوير القبضة بمقدار

  - القانون االتي: نطبق التروس الفرقية  وإليجاد

[ (
R- , R$

R! , R1
  

[ (
1"
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4
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  :يتم اختيار عامل مشترك لتحديد التروس الفرقية المتوفرة والمحددة في السؤال

 :  Z2 , Z1ايجاد  -1
-

!
 , 

!1

!1
(

!1

14
 

 

:  Z4 , Z3ايجاد  -2
-

1
 , 

!1

!1
(

!1

3D
 

    Z4 =96و Z3 =24و Z2 =48و Z1 =24ومنه نجد ان 

 

�ألن  وسيطال نضع ترس  ∴ < \  
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     1-10                                   أسئلة الفصل األول                    

  

  ؟التفريز تاينكاأنواع معدد   : 1-10-1

  :يأتي ذكر وظائف ماا : 2-10-1

  (عمود الدوران). الرئيس  ةعمود االدار . 3-المستعرضة المنزلقة2-  . ماكينة التفريز هيكل         1-

   ؟في ماكينة التفريز ل)(الكابوةالركب –          4

 العامة؟األفقية  فريزتماكينة ال استعماالتاذكر : 3-10-1

  .تتطلب عملية التشغيل على ماكينة التفريز توفر حركات أساسية عددها : 4-10-1

  ؟تتوقف عليها  التيالعوامل  وما ،عرف سرعة القطع :  5-10-1

  ؟عمالهااست عدد أنواع سكاكين التفريز مع ذكر : 6-10-1

  ؟موضحا ذلك بالرسم زوايا القطععرف  ، : 7-10-1

وكان مقدار التغذية لكل سن  150mmلة بوساطة سكين تفريز قطرها وشغمفرزت  : 8-10-1

)0.1mm/tooth 40سن وسرعة القطع ( 12سكين التفريز  أسنان) وعددm/min (، زمن  حسبا

   )؟250mm(  ليةعلمت ان مسافة التفريز الك إذا ،لشوط واحد فقط  األساسالتفريز 

 )min 2.4 الجواب =(          

 80mmلة مصنوعة من الصلب الطري بوساطة سكين تفريز اسطوانية قطرها وشغمفرزت  :9-10-1

سكين التفريز  أسنان) وعدد 0.1mm/tooth) والتغذية لكل سن (30m/minوكانت سرعة القطع (

  مايأتي:جد سنا)  14(

  )  120rpm(الجواب =                    .بالدقيقة  أ ـ عدد دورات سكين التفريز            

  )168mm/min(الجواب = .         ) mm/minنة (يب ـ سرعة التغذية لطاولة الماك          

  )1.2min(الجواب=  .)  200mmجـ ـ الزمن المستغرق لتفريز مسافة طولها (         

  التفريز:احسب سرعة القطع في  :10-10-1

  ) rpm 80() وعدد دورات سكين التفريز 100mmعلمت ان قطر سكين التفريز ( إذاأ ـ            

  )25.12m/min(الجواب =                                             

  )  200rpmوعدد دورات سكين التفريز ( 50mmب ـ اذا كان قطر سكين التفريز        

  )m/min 31.4(الجواب =                    

كانت القوة  إذاوجد القدرة الالزمة للقطع أ 56mmوان قطرها  104rpmسكين تفريز تدور  : 11-10-1

  ؟ kg.f 48المحيطية ( القوة القاطعة الرئيسة) تساوي 
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مع ذكر  األفقياشرح مع الرسم طريقة التفريز المتماثل والتفريز العكسي في عمليات التفريز  : 12-10-1

  عيوب وميزات واستعماالت كل منها.

). وعدد دورات 44m/minفكانت سرعة القطع (  األصفرلة مصنوعة من النحاس وشغمفرزت  : 13-10-1

  حسب قطر سكين التفريز المستعملة.ا ،)rpm 140سكين التفريز (

  -  المطلوب:جهاز التقسيم إذا كان  قبضة دوراتحسب عدد أ :14-10-1 

ً متساوي اقسم 12مشغولة إلى التقسيم محيط -أ           مع العلم ان قرص التقسيم المباشر يتكون من دوائر  ا

 .)36، 30، 24(: هي

مع العلم ان قرص التقسيم المباشر يتكون من دوائر  أقسام متساوية 8تقسيم محيط مشغولة إلى  -ب          

   )، وان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية:36، 30، 24( هي:

             )24 ،25 ،28، 30 ،34 ،37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،43( 

 سناً مع العلم ان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية: 56قطع ترس عدد أسنانه  -ج         

)24 ،25 ،28 ،30 ،34 ،37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،43(.  

ً سن 61 أسنانهقطع ترس عدد  -د           مع العلم ان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية:      ا

)24 ،25 ،28 ،30 ،34 ،37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،43 .( 

   الجهاز عند ما يراد قطع ترس عدد  دورات قبضةأوجد نسبة التروس الفرقية وكذلك عدد  : 15-10-1
َ سن 71 أسنانه           إذا علمت بان قرص التقسيم يحتوي على مجموعة الثقوب االتية:                                               ا
  وان طقم التروس الملحق   )  187، 173، 159، 143، 131، 113، 101، 83، 71، 38، 28(          

بالماكنة يحتوي على تروس بعدد االسنان االتية:  
100،96،72،64،56،48،45،40،35،30،28،24   

ً سن 145 أسنانهيراد قطع ترس عدد :  16-10-1    دورات حسب عدد ا –األفقية العامة  ماكينة التفريزعلى  ا
 :اآلتيعلمت  إذاالتروس الالزم  طقمالجهاز لكل سن وكذلك  قبضة           

 )20، 19، 18، 17، 16، 15( األولالقرص  ثقوبها كاآلتي:أقراص دوائر  3 ماكينة التفريزملحق ب

 .)49، 47، 43، 41، 39، 37( والقرص الثالvث )33، 31، 29، 27، 23، 21(  والقرص الثاني

، 44، 40، 32، 28، 24، 24( :كvvاآلتي أسvvنانهعvvدد  بماكينvvة التفريvvزالملحvvق الفرقيvvة  طقvvم التvvروس

48 ،56 ،64 ،72 ،86 ،100 .(      

ً سن 89عدد أسنانه  ترسيراد قطع  :17-10-1     دورات قبضةحسب عدد ا ،األفقية العامة ماكينة التفريز على ا

   على  هيأقراص ثقوب دوائرها  3 ماكينة التفريزالتروس الالزم وأنه ملحق ب طقمالجهاز وكذلك         

      ، 31، 29، 27، 23، 21( الثانيوالقرص  )20، 19، 18، 17، 16، 15( األولالقرص  التوالي:         

   بماكينة التفريزالملحق الفرقية  طقم التروس .)49، 47، 43، 41، 39، 37( والقرص الثالث)  33        

  ). 100، 86، 72، 64، 56، 48، 44، 40، 32، 28، 24، 24( :كاآلتي أسنانهعدد         
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التفريزعلى ماكينات  عمليات التشغيل/الفصل الثاني

 لـأهداف الفص

 -على أن : يكون الطالب بعد إنهائه دراسة هذا الفصل قادراً 

  .يوضح طريقة تشغيل السطوح باستعمال ماكينات التفريز1- 

 .األخاديد والتجاويف باستعمال ماكينات التفريز ضح طريقة تشغيليو2- 

 يتعرف على أنواع التروس. -3

 على ماكينة التفريز. ةطريقة تفريز التروس األسطوانية العدل يتقن -4

   .تثبيت المشغوالت يتعرف على طرائق5-

 .يستعمل قوانين حسابات التروس قبل إنتاجها 6-
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  تمهيد   

التمعن بأي منتج صناعي سيالحظ فعند  متنوعة ،عديدة والتفريز  تاينكاالتي تنفذ على م الرئيسةالعمليات  إن   
ن عملية القطع عند التفريز أعقد مما إالتفريز،  اكيناتأن طريقة تصنيعه قد أنجزت بعمليات التشغيل على م

أما في التفريز يكون القطع بشكل  ،المشغولةهي عند الخراطة التي فيها تكون عدة القطع بتالمس دائم مع 
 متقطع إذ كل سن من أسنان سكين التفريز في تالمس مع المشغولة وينفصل بعد كل دورة تقوم بها سكين التفريز

نجاز مختلف إلستعمال الماكينات االى مهارات في وتعد تلك العمليات من طرائق التصنيع الدقيقة وتحتاج 
  -: (2-1)الشكل  ،ما يأتيوالتي تتضمن العمليات 

  
 تسوية (تعديل) سطوح المشغوالت. 1-

 تشغيل األكتاف.  2-

 .تشغيل األخاديد 3-

  تشغيل السطوح المائلة.  4-

   .تشغيل التروس 5-

  

  
  .أنواع عمليات التشغيل (2-1)الشكل 
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  التفريز يناتكاعمليات التشغيل على م1-2     
   

مشغوالت على الطاولة، وتم تصنيف عدة ا في حالة تثبيت مشغولة واحدة أوعملية التفريز يمكن القيام به إن  
 إلىوتم تصنيف المشغوالت  ،فرعيةأصناف فرعية ومجموعات  إلىأصناف تنقسم بدورها  إلىالمشغوالت 

ً صنف 15  كامات، مسننات، لقم، زوايا، دعائم، ،ألواح أذرع، أجزاء المركزية، ،أقراص جلب، وهي (أعمدة، ا
 .متصالبات )و مثبتات، ة،الحلزونيالتروس  لوالب أعمدة السحب،

  -: اآلتية الرئيسةالتفريز حسب الدالئل  تاينكاويمكن تصنيف المشغوالت المعرضة للتشغيل على م

،السطوح ذات األخاديد  األخاديدالسطوح ذات  شكل المشغوالت المعرضة للتشغيل (السطوح المكشوفة، 1-
  .الحلزونية)

 .بعدة أنواع من مقاطع التفريز)تشغيلها  اقتصادياالقطع المفضلة للتشغيل (تكون من األنسب  ةدعنوع  2-

 للتشغيل.أبعاد السطوح المعرضة  3-

 .والشكل) دقة السطوح المعرضة للتشغيل (النعومة 4-

  التشغيل.في  عملةنوع المعدات المست 5-
  

  السطوحتسوية (تعديل)    2-2
  

ذا تم توصيل نقطتين إف ،الذي يمثل مجموعة من النقاط تقع على السطحتطلق تسمية مستوي على السطح  
فة دقة ن جميع نقاط المستقيم تقع على السطح ومن هنا يمكن معرإما تقعان على السطح بخط مستقيم ف

المسطرة  نفراجاسطح المشغولة لبيان عن طريق تطبيق طرف مسطرة على السطوح المستوية المشغلة 
  ،ساعة القياس استعمالأو  السطح مشغال بصورة دقيقة نأقل كا نفراجالاذا كان إعن السطح ف

   .)-2 (2الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ضبط استوائية المشغوالت (2-2)الشكل

لعمليات التشغيل األخرى  اً تمهيدعد إذ تُ  والمهمة، الرئيسةعملية تسوية سطوح المشغوالت من العمليات  عدتُ 
األجسام المنتظمة يتم تسوية األوجه الستة  ذاتالمشغوالت  مثل عمل األكتاف واألخاديد والثقوب ،ففي حالة

من الرايش الناتج  ةزالإمع حسب الترتيب للسطوح لجعل السطوح المتجاورة متعامدة وب بالتعاقب للمشغوالت
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 ةزالإلن تسوية السطوح تكون إ، تح المشغولة لتنفيذ السطح التاليعملية القطع من حواف السطح المشغل قبل ف
 ةزالإيمكن  كالتجليخ الذي اللعملية تشغيل أخرى أكبر كمية من الرايش عن السطوح لغرض تحضير المشغولة 

ويمكن ل المعادن من الشكل الدائري الى أشكال منتظمة ،غيتشكذلك يمكن  0.5mmكمية من الرايش أكثر من 

  . (2-3)الشكل  ،سطوانيةالا(مقاطع) التفريز طة سكاكيناتشغيل السطوح المستوية بوسنجاز إ
  

  

  .المستوية  تشغيل السطوح (2-3)الشكل 

لتفريز األفقية بصورة شائعة ا يناتكاعلى مللمشغوالت  سطوانية لتشغيل السطوحالالتفريز ا سكاكين تستعمل
على شكل قطعة سطوانية الالتفريز ا سكاكينوتصنع عادة  ،الخاصة بها لتوفر وسائل الربط والتثبيت وذلك

دورانها  اتجاهالتفريز من حيث  كبيرة وتقسم سكاكين و بأسنان دقيقة (HSS) صلب السرعات العاليةواحدة من 

التفريز  ، وذلك تبعا للجهة التي  يتم بها تركيب سكاكينمن اليمين وأخرى قاطعة من اليسارالى سكاكين قاطعة 
سن السكين  األسنان القائمة يبدأسطوانية ذي اطة سكين تفريز ابوس خالل عملية التفريز ،على عمود الدوران

في بعض األحيان يكون ،عن السطح في التالمس مع سطح المشغولة المعرضة للتشغيل ثم يبتعد بشكل كامل 
دخل بعد في التالمس وفي هذه الحالة يلم  الالحققد خرج من التالمس مع سطح المشغولة والسن السن المتقدم 

ن قوة القطع إسوف تتغير مساحة القطع من الصفر الى القيمة العظمى مع الهبوط الالحق حتى الصفر وهكذا ف
نة والمشغولة المعرضة للتشغيل يستتغير بصورة غير منتظمة وبالتالي سوف يتغير التحميل الدوري على الماك

وقت واحد وكلما كان عدد األسنان العاملة في  ،منتظمالتسمى هذه الحالة بالتفريز غير بصورة غير منتظمة و
التفريز  انتظامويمكن الحصول على  ،التفريز انتظام ازديادسطوانية القائمة كان الأكثر في سكاكين التفريز ا

    .لدرجة كبيرة عند العمل بسكينة تفريز ذات أخاديد حلزونية
    

    وجهية)ال(السكاكين الجانبية  عمالستاالسطوح المستوية بتشغيل   1-2-2  
    

سكاكين  عملستتحيث  باالنتشارالتفريز العمودية بصورة شائعة لتسوية السطوح أخذ  ماكينات ستعمالا إن 
بعدد سطوانية الوتتميز السكاكين الجانبية عن السكاكين اأيضا األفقية  اكيناتتعمل على المالتي  التفريز الجانبية

 ألناألسنان العاملة في آن واحد أكثر سالسة  تكون من المزايا وأهمها التثبيت الجيد على عمود الدوران وكذلك
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وقاطعة عقارب الساعة   مع تدوروالتي قاطعة من اليمين  إلىويمكن تقسيمها ، بوجه السكين ومحيطها يتم القطع
   . (2-4)الشكل  ةوالتي تدور عكس عقارب الساع من اليسار

  

  .تجاهإلسكاكين التفريز حسب ا (2-4)الشكل 

بأنواع متعددة حيث يتم تثبيتها بعدة طرق، فسكاكين  كاربيدية صفائحدة بالسكاكين الجانبية المزوّ  انتشرتوقد    
في تجويف  ،)(2-5الشكل في ) 3قسمه المخروطي (رقم  ركبي التفريز الجانبية التي تحتوي على ثقب نافذ

 أخدود مع وجود .)1,2ثم يثبت باللولب والصامولة ( )مورس سلبه(يأخذ  نةييوجد على بدن الماك مخروطي

) لنقل عزم الدوران، أما النوع الثاني تركب مباشرة على رأس عمود 4،5وران عليها (دعمود ال كتفلتثبيت 

نة لنقل عزم يمتقابلين تعشق مع أخاديد موجودة على جسم الماك كتفينبأربعة لوالب مع وجود  ثبتيوالدوران 
متغيرة ثابتة على الرأس أو  كن أن تكون اللقم الكاربيديةمسكين التفريز، وي إلىالدوران من عمود الدوران 

الحصول على أسطح عالية الجودة  فيهذا النوع من السكاكين  عمالاستلقد كان  عند تآكلها، استبدالها يمكن
   .األعمال نجازإلبعد زيادة سرعة القطع م زلك التقليل من الوقت الالكذ

  

  

  . طريقة تثبيت سكين القطع الجانبي في عمود الدوران (2-5)الشكل 
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النسبة لألسنان األخرى وهذا يعني أن السن بفي الواقع العملي يبرز دوما سن واحد لسكين التفريز بمقدار ما 
ومنعا لتالمس اللقم  ،استبدالهسيقوم بدور تنظيف السطح المشغل لكنه سوف يتآكل أسرع من غيرة والذي يمكن 

 ىبزاوية قليلة في المستوعمود الدوران  إمالةمع السطح المنجز وخدشه بالرايش المنفصل يمكن الكاربيدية 
 .يمثل عمق القطع  Bوفيه  (2-6)، الشكل  التغذية التجاهمعاكس  باتجاهالرأسي 

  

  .سكاكين التفريز الجانبية عمالاستطريقة  (2-6)الشكل 

  تشغيل السطوح المائلة  3-2

ويسمى المستوى المائل  مستوى المشغولة الواقع بزاوية ما بالنسبة للمستوى األفقي يسمى بالمستوى المائل، إن 
سطوانية وطرفية وحسب اسكاكين  تعمالباسللمشغوالت الصغيرة بكسر الحافة ،ويمكن تفريز السطوح المائلة 

 أ)(2-7-الشكل  رأس عمود الدوران بإمالةأما  ،عمل السطوح المائلة بطرق مختلفة طريقة التفريز حيث يمكن

المالزم الشاملة األغراض يتم تثبيتها  ستعمالافعند  خاصة،مثبتات  مالزم شاملة األغراض أو ستعمالباأو 
ستعمال ا، أما ب)(2-7-حسب الزاوية المطلوبة بحيث تجعل المشغولة بشكل أفقي أي مواز لمحور سكين التفريز

) ةوجهي( ريز جانبيةـف، ولتشغيل السطوح المائلة بسكاكين ت )ـج(2-7- الواسع اإلنتاجمثبتات خاصة فتكون عند 

طة مثبتات خاصة تربط على ابوسيب المشغوالت بالزاوية المطلوبة بترك يتم التفريز الرأسية اكيناتم على
عمود الدوران  بإمالةأو  لتفريز بصورة عمودية على المشغولةمع بقاء سكين اماسكات  طةانة بوسيطاولة الماك

تباع األسس االتفريز الشاملة ويمكن  ناتماكي ستعمالا عند تحقيقهيمكن  وهذا ،معينة مختلفين وبزاوية باتجاهين
  .تشغيل السطوح المستوية أو األكتافلصحيحة وخطوات العمل المتبعة في ا

  

  .ائلةق تنفيذ السطوح المائطر (2-7)الشكل 
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  األكتاف على السطوح  تشغيل    4-2

ويمكن أن تحتوي المشغولة على  ،ر بين سطحين متعامدين يشكالن بينهما زاويةوالحيز المحص هو -الكتف :
 . (2-8)، الشكل نجاز األكتاف بأنواع مختلفة من سكاكين التفريزاكتف واحد أو كتفين أو أكثر،  ويمكن 

  

  .ا فأنواع األكت(2-8)  الشكل 

  الزم ـالمشغوالت على الم ضبط     1-4-2

بحركة دائرية ومنها تثبيت سكين التفريز القرصية  ومهمة رئيسةتحضيرات  إلىتشغيل األكتاف يحتاج  إن
أما لضبط  بيضوية في الدوران لضبط العمق والعرض للكتف المشغل، أو انحرافيوجد فيها أي  المنتظمة 
استقامة في  زمةـق لتثبيت الملائدة طرالطاولة، وتوجد ع إلىنسبة  باستقامةالكتف فيجب تثبيت الملزمة  استقامة

  -: يوه
  -األولى : الطريقة

 .  )أ -2-9(، الشكل  عندما يراد وضع فكي الملزمة بصورة موازية لعمود الدوران

التفريز  اكيناتعمود الدوران لم ستعمالاب بصورة مباشرة بالنسبة للطاولةيجري فحص تركيب الملزمة    
ثم تقريب  بشكل موازي لعمود الدوران وضع فكي الملزمة حيث يتم الملزمة، الستقامةمرجع  األفقية الذي يكون

الملزمة  البراغي لتثبيتتشد صواميل ثم ومن  )أ -9-2( حتى يتالمس مع الفك الثابت الشكل عمود الدوران

  الملزمة.سطح  استقامةحصول على لل
  

   -الطريقة الثانية:

 .  )ب -2-9(، عندما يراد وضع فكي الملزمة بصورة عمودية لعمود الدوران

للزاوية القائمة مع سطح عمود  مالمسة الطرف الحريجري تثبيت الزاوية القائمة بين فكي الملزمة ثم  إذ   
ً   ،الدوران بين عمود الدوران إدخالها يتم  قوالب تحسسية لقياس الفراغ، تستعمللتلف عمود الدوران  ومنعا

  .اغي ثم رفع القوالب التحسسيةستقامة الملزمة تثبت بالبراوالطرف الحر للزاوية وبعد التأكد من صحة 
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  .طريقة ضبط استقامة المالزم (2-9)الشكل                 

  -الطريقة الثالثة:

  الساعة  (مؤشر) يمقياس ذ  عمالباستمة وذلك ـزستقامة لفكي الملاق للحصول على ائوهي أدق الطر 
(Dial Indicator) يكون  الذي يثبت عليه المقياس إذ توصيلالمغناطيسية وعمود القاعدة التكون من ي ذيال

 ،الشكلوجود مجس نابضي ينقل الحركة الى المؤشر للتحكم بالتالمس مع أحد فكي الملزمةرية مع ـبتدريجات دائ
(10-2) .  

  
  .طريقة تصفير المالزم (2-10)الشكل 

  طة السكاكين الطرفيةاتشغيل األكتاف بوس 2-4-2

السكاكين  عمالستااألعم يتم  في ولكن األفقية اكيناتتفريز طرفية على الميمكن تشغيل األكتاف بسكين     
تخصص سكاكين التفريز الطرفية لتشغيل السطوح واألكتاف واألخاديد  .التفريز العمودية ماكينات الطرفية على

ذات األسنان العادية  عملتست إذوأسنان خشنة مخروطي ،وتكون بأسنان عادية  سطواني أوا بطرفوهي تصنع 
األكتاف  ولغرض تنفيذ أحدللتشغيل الخشن  عملأما السكاكين ذات األسنان الكبيرة فتست ،النهائيعند التشغيل 

مقبض  بحذر ثم تصفير بسكين التفريز وهي تدور مشغولة ما بعد تثبيتها يتم مالمسة السطح العلوي على
ة ورفع الطاولة بالمقدار المطلوب الخروج عن سطح المشغول ثمالتدريجات لتسهيل حساب العمق المطلوب 

والذي يمكن للمشغولة لسطح الجانبي ل مالمسة سكين التفريزبأما تحديد عرض الكتف فيتم  ،لتحديد عمق الكتف
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ناتج أثناء العمل  أأي خط يوفيه يتم التأكد من قياس المشغولة لغرض تالف األول تخشيني ،بشوطين إنجازه
لتحقيق القياس النهائي ونعومة األسطح التي تتحقق بزيادة سرعة دوران سكين التفريز مع تقليل  نهائيوالثاني 

ُ تجاه األخدود الحلزوني مختلفايتم تثبيت سكين التفريز بحيث يكون و .سرعة التغذية تجاه دوران سكين اعن  ا

الى األعلى فتعمل على زيادة شد عمود الدوران مع سكين  ��التفريز لضمان أن تكون المركبة المحورية 
  . (2-11)،الشكل التفريزمما يضمن ثباتها في مقر عمود الدوران

  

 .سكاكين طرفية عمالاست (2-11)الشكل 

التفريز كالصينية  اكيناتمعدات ملحقة بم عمالاستمتتالي لذلك يتم  اإلنتاجيكون  الواسعفي حالة التشغيل و  
تثبت على الطاولة  بمساعدة مثبتات خاصة اإلنتاجعليها لزيادة  مشغولةارة التي يمكن تثبيت أكثر من الدوّ 
أما الطاولة  )2-12( كما في الشكلطة براغي افتربط على المثبتات بوسالمشغوالت  ، أماماسكاتطة ابوس

   تشغيلها.لتدوير المشغولة دورة كاملة لغرض  عملفتست

 

  .التفريز األفقية اكيناتعمل األكتاف على م (2-12)الشكل
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 Slotting      رى)االمج(األخاديد تشغيل   5-2

 قائمة أو على شكل إلىوتقسم األخاديد تبعا لشكل الشق  ،بعدة سطوح ما محددشق في مشغولة  -: األخدود
أما سطح المجرى فيأخذ شكل سكين  أو نصف مفتوحة ويمكن أن تكون مفتوحة أو مغلقة ،أو تشكيلية Tحرف 

  . (2-13)قوس يناظر سكين التفريز المستعملة الشكل التفريز أما مسطحا أو على شكل 

  

  .أنواع مختلفة من األخاديد (2-13)الشكل 

  طة السكاكين القرصية  اتشغيل األخاديد بوس  1-5-2

في سطواني وجوانبها الا سطحهاأسنان على  لهاتخصص سكاكين التفريز القرصية الثالثية الجوانب والتي  
ً  عمليتم قطع ثالث سطوح في آن واحد وهذا النوع يست إذ األخاديد، تشغيل والتي تحقق  للمجاري األكثر عمقا

 .عميقةاللألخاديد غير  عملاألسطواني فقط فتست سطحهاأما السكاكين التي تمتلك أسنان على  نعومة لسطوحها،

ينصح عند  إذ ،(2-14)الشكل  ،سكاكين التفريز فيكون تبعاً ألبعاد السطوح ونوع المعدن المشغل اختيارأما 

سكاكين تفريز ذات أسنان عادية ودقيقة أما عند تشغيل  عمالاستتشغيل المواد الصعبة التشغيل وبعمق صغير 
أصغر  اختيارعادية، ويستحسن وسكاكين ذات أسنان كبيرة  عمالاست ينصح المواد السهلة التشغيل وبعمق كبير

   .هتزازاال اً تجاهزداد ثباتاً وصموداقطر ممكن لسكين التفريز وذلك ألنه كلما صغر قطره كلما 

  

  .عمل األخاديد بسكاكين قرصية (2-14)الشكل 
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    تشغيل األخاديد بسكاكين التفريز الطرفية     2-5-2

 ،سكاكين التفريز الطرفية التي تقطع وتحدد القياس في آن واحدطة عدة قياسية مثل اعند تشغيل األخاديد بوس  
 اواستقرارهالتفريز ماكينات ودقة  عملةالمست سكاكين التفريزأبعاد تعلق بدقة ت (t=D) األخاديدعرض  دقة كونت

  . (2-15)،الشكل  على عمود الدورانسكين التفريز بعد تثبيتها  انحراف ومقدار
  

  

  .السكين الطرفية في فتح األخاديدأستعمال  (2-15)الشكل

عادة شحذها من جديد وتصبح هذه السكاكين إهو فقدان أبعادها األولية نتيجة لتآكلها وفأما عيب العدة القياسية 
 األخدودالحصول على قياس دقيق لعرض  ويمكن أبعاد دقيقة لعرض األخدود،غير صالحة للحصول على 

تفريز المتكونة من السكاكين  عمالاستوعند تشغيل األخاديد يفضل  .)نهائي(تخشيني و ،بتشغيله على شوطين

 الرايش عن بعادإولغرض  ،سكين التفريز يتسبب بكسر حتى الو األخدوداطعين لتقليل الرايش داخل حدين ق
ً  األخدود الحلزوني لسكين التفريز حتى ال  اختياريتم  .في السطح المشغل وعدم كسر سكين التفريز يحدث عيبا

  -: وفق الشرط اآلتي سكين التفريز
 

  

  

 

 إخراج محاولةستكون موجهة الى األسفل  ��واحد ولكن المركبة المحورية لقوة القطع  ماهجاهتاأي يكون   
  ) (2-16الشكل،مضمون  منعاً لخروجهن يثبت بشكل يجب أ الذيسكين التفريز من مقرها في عمود الدوران 

 تطابق  اتجاه األخدود الحلزوني مع اتجاه دوران سكين التفريز
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  .الطرفية السكين اختيار (2-16)الشكل 

   األعمدةتشغيل األخاديد على     3-5-2

تكون على شكل إذ  نات،يالماكتركيب أجزاء بشكل واسع في  تستعمل األعمدة عن طريقالتوصيالت  إن   
التفريز األفقية  ماكينات عمالستاالسكاكين القرصية والطرفية كذلك  عمالستاوفيها يمكن أخاديد مفتوحة ومغلقة 

 عمالباست أ)2-17-( الشكل التغذية البندولية عمالاستيتم  األبعادولغرض الحصول على أخاديد دقيقة  ،والرأسية

تنغرز  إذالى أشواط متعددة  (h)ين قاطعين وفي هذه الطريقة يتم تقسيم العمق الكليذات حدّ سكاكين تفريز 

ثم تغرز  (t)الشوط األول نجازإلبكامل طوله  األخدودثم تفريز  mm(0.4-0.2)لعمق بمقدار  سكين التفريز

تجاه معاكس للشوط األول وهكذا لحين تنفيذ اب بكامل طوله و األخدود ويجري تفريز نفسه العمقبسكين التفريز 
ولكن عيب هذه الطريقة الحاوية على أخاديد هذه الطريقة هي األفضل عند تصنيع األعمدة  دعوتُ  بقية األشواط ،

أما األخاديد المغلقة والتي تنفذ بسكاكين تفريز قرصية والتي يكون قطرها ضعف  ،أنها تحتاج الى وقت أطول
  .ب)2-17-نصف قطر األخدود وتعطى التغذية الرأسية لتحقيق العمق المطلوب الشكل(

  

  .ق تنفيذ األخاديدائطر (2-17)لشكل ا
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  -: ن تشغيل األخاديد على األعمدة يعتمد على طريقة ربط المشغوالت ومنهاإ

سوف تضغط على نقاط من  ألنهاالمالزم لمسك المشغوالت الدائرية  عمالاستيحبذ  ال -المالزم:  ستعمالإ 1-
لذا توضع صفائح نحاسية مشكلة بنصف قطر  سطح المشغولة وبالتالي سوف يكون مسك المشغوالت حرج

 .للمسكدائرة لزيادة المساحة السطحية 

الذي يثبت على رأس التقسيم مع  ذاتي التمركز الثالثي القابض عمالاستيمكن  -الثالثي:  القابض ستعمالا 2-
  المشغوالت وهي من الطرق الجيدة وفيها ضمان أكبر لتثبيت األعمدة. إلسناد مركزعمال است

لتثبيت األعمدة لعمل مجاري عليها ،حيث يمكن  هذا المسند عمالستايفضل  - :ورية موشمساند  ستعمالا 3-
 عمالستاأما في حالة وجود أعمدة طويلة يمكن ،ذا كانت األعمدة قصيرة إ )أ2-18-الشكل ( مفرد مسند عمالاست

والذي يدخل في مجرى  المسندعلى الطاولة يوجد كتف تحت قاعدة  المسندموشورين، ولتحقيق صحة وضع 
 انحناء) ولتفادي ب2-18-خاصة الشكل ( ماسكاتطة االطاولة لغرض تثبيته ويتم مسك األعمدة المشغلة بوس

ويمكن وضع صفائح نحاسية رقيقة  مباشرة، المسند واقعة فوق الماسكاتيجب أن تكون العمود أثناء التثبيت 
  .يتضرر السطح األسطواني للعمود المشغل  لكي ال الماسكاتتحت 

  

  

  .ق تثبيت األعمدةائطر (2-18)الشكل 

  -مالزم خاصة:  عمالاست 4-

زمة بوضعين بعد تدوير الملزمة بمقدار ـ) ملزمة خاصة لتثبيت األعمدة ويمكن تثبيت المل2-19يبين الشكل (    

، ويوضع نات التفريز األفقية والعموديةيكالتثبيت األعمدة على مة هذه المالزم صالح دعدرجة ولهذا تُ  90

 صبعين،االعمود بين فكي الملزمة حول الملزمة وبتدوير العجلة اليدوية ينضغط  العمود المشغل على موشور
كما يمكن تثبيت الموشور على الجانب اآلخر لتثبيت األعمدة ذي األقطار الكبيرة كما يوجد مسند لتحديد طول 

    لعمود.ا

 

   .تثبيت األعمدة طرق (2-19)الشكل
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كما  اآلخر الحر،غير محددة لكونها تبدأ بطرف وتنتهي في الطرف تشغيل األخاديد المفتوحة بأطوال  ويمكن
 بإحدىويتم تثبيت المشغوالت  المتبعة لألخاديد المفتوحة، نفسها الطريقةبمفتوحة يمكن تشغيل األخاديد النصف 

  . (2-20)الشكل  ،الطرق الخاصة بمسك المشغوالت

  

  .تشغيل األخاديد المفتوحة (2-20)الشكل 

ثبت لسكين التفريز من الجهة الجانبية وت االنحراففبعد تثبيت سكين التفريز البد من الوصول الى أدنى حد من 
يكون  األخدودأما تحديد عمق  ،ية بين المشغولة وفكي الملزمةاسقوالب نحالمشغولة على ملزمة بعد وضع 

سطواني للمشغولة على خط البتالمس أولي وذلك برفع الطاولة ببطء لحين مالمسة سكين التفريز مع السطح ا
بعاد الطاولة من تحت سكين إبتحديد لحظة المالمسة يجب  القيام وبعد ،تجاه الطوليالمستقيم مع تحريكها في ا

  الرأسية.طة قبضة التغذية اطاولة بمقدار عمق المجرى المطلوب وذلك بوسثم رفع ال ،نةييقاف الماكإالتفريز و
سكاكين التفريز الطرفية  عمالاستالتفريز األفقية والرأسية وفيها يتم  تاينكايمكن تفريز األخاديد المغلقة على مو 

القرص المدرج طة اسكين التفريز ومن ثم يقام بتحديد وضع الطاولة بوس إلىحيث يجري تقريب المشغولة 
  - الطريقتين: بإحدىنجازه إن تفريز األخاديد المغلقة يمكن إ للتغذية العرضية والتغذية العمودية،

  
غرز سكين التفريز بتغذية يدوية الى عمق معين ثم تحريك فتوفيها يتم تشغيل العمق على شوطين   -األولى: 

ً  تجاهالباالطاولة   تجاهابالعمق النهائي يدوياً ثم تحريك الطاولة آلياً  إلىثم تغرز سكين التفريز  ،الطولي آليا

  معاكس.

 عملغرز سكين التفريز بتغذية يدوية الى عمق كامل للمجرى وتشغيل التغذية الطولية آلياً وتست -الثانية :

  .)(mm 14-12طة سكاكين يزيد قطرها عن اهذه الطريقة عند التفريز بوس
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  Tتشغيل األخاديد على شكل حرف     4-5-2

يمكن مالحظتها و ناتيالماكتنتشر على نطاق واسع في صناعة  T األخاديد التي تكون على شكل حرف إن   

يجري عادة في ثالث مراحل  Tعلى شكل حرف  داألخادي تفريزن إ ،التفريز بأنواعها يناتكاعلى طاولة م

سكاكين  عمالوباست ،العمودية وأالتفريز األفقية  اكيناتتنفيذه على ماألولى تنفيذ مجرى مستطيل مفتوح ويمكن 
ً  الصحيحة لتنفيذطرفية مع أتباع الطرق  قرصية أو  .   (2-21) الشكل، األخاديد التي تم ذكرها سابقا

  

  . Tمجرى على شكل حرف  (2-21)الشكل 

 األخدودمع المالمسة الخفيفة وضبط السكين لتكون في وسط  كون تحت سكين التفريزتيتم تقريب المشغولة ل إذ 
-22-(الشكل أما المرحلة الثانية ،أ)(2-22-الشكل األول األخدودوالبدء بتفريز ثم توصيل التغذية اآللية الطولية 

أن دقة تشغيله تعتمد على  إذ Tريز على شكل حرف ـسكين تف عمالباستتفريز الجزء السفلي ففيها يتم  ب)2

أما  ،األخدود استقامةالعرضي للمحافظة على  تجاهالباالطاولة مع عدم تحريك  المستطيل األخدودصحة تشغيل 
سكين تفريز  عمالباستويتم  األخدودلجانبي وفيها يتم عمل كسر الحواف  ج) (2-22-الشكل المرحلة الثالثة

الزاوية القائمة التي يتم فيها مالمسة المشغولة  عمالباستمن الجانبين حيث يتم ضبطه  °45قرصية مشكلة بزاوية 
 .ثم تحريك الطاولة بمقدار متساو من جانبي سكين التفريز 

  

 . Tخطوات عمل مجرى على شكل حرف  (2-22)الشكل 
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  تشغيل األخاديد الغنفارية (ذيل الحمام)   5-5-2  

مس``تطيل وحس``ب القياس المطلوب  أخدودفي األولى يتم تش``غيل نجاز األخاديد الغنفارية على مرحلتين ايكون 
سكاكين  عمالباستتفريز السطوح الجانبية المائلة فيها سكين تفريز طرفية أما المرحلة الثانية يجري  عمالباست

  . (2-23)الشكل  ،الزاوية ةتفريز طرفية أحادي
  

  

  . أخدود غنفاري (2-23)الشكل 

كما يمكن  ض``بعات قياس تس``مح بض``بط زاوية ميل الس``طحين الجانبين، عمالباس``تفيكون  األخاديدأما فحص  
  -إذ أن :، (2-24)يتم وضع قوالب قياس متوازية وقطرية الشكل جراء القياس بصورة غير مباشرة إذا

d :  ،قطر عمود القياسr ،نصف قطر عمود القياس : B ،مجموع أطوال قوالب القياس: b  من بداية :المسافة

°60 :المسافة العظمى للمجرى، �العليا للمجرى، :المسافة �� ،الى نصف قطر العمود األخدود = α . 

  

  .فحص الشكل الغنفاري (2-24)الشكل 

  -اآلتية: المعادالت من لمجرى الغنفاري أبعاد ايجاد إيمكن 

  � = � + �� + �� 

 

� = ����(�/�) 

 

� = � − � − �� 
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  تشغيل األخاديد الدائرية      6-5-2

التفريز الرأس```ية وتجهز  تاينكاارة وهي من ملحقات مالص```ينية الدوّ  عمالباس```تيتم تفريز األخاديد الدائرية    
 ص````ينية الدوارة ذات التدويرالوعادة تص````نع  ،يللتدوير الميكانيكاليدوي وآلية الص````ينية الدوارة بآلية للتدوير 

̀`أقط̀`ار ̀`دوي ب ̀`دوير mm(160,200,250,350) الي ̀`أقط̀`ارميك̀`انيكي تص̀``````نع ال أم̀`ا ذات الت ̀` ب  ةمض̀````````اعف

(320,400,500,630)mm، الص̀``ينية يدوياً أحدهما لتدوير  نحلزونيين يوتحتوي الص̀``ينية الدوارة على لولب

 ً الص̀```ينية الدوارة عن طريق عمود س̀```حب التغذية  إلىتنتقل الحركة الدورانية حيث  واآلخر لتدويرها ميكانيكا
الص̀`````ينية  إلىثبت عليه ص̀`````ندوق تروس يقوم بنقل الحركة من عمود الس̀`````حب ي إذ ،نةيالطولية لطاولة الماك

وتدور الص̀```ينية  ،(2-25)الش̀```كل ارةالدوارة عن طريق عمود مفص̀```لي يربط بين المس̀```ننات والص̀```ينية الدوّ 

كل نقطة من نقاط المشغولة سوف تتحرك على دائرة نصف قطرها يساوي ن إالدوارة حول المحور الرأسي 
وأن المس```افة بين مركز الص```ينية ومركز س```كين  ارة،مركز الص```ينية الدوّ  و المس```افة الواقعة بين هذه النقطة

   .المجرى الدائري التفريز الطرفي يجب أن تساوي نصف قطر 

  

  .الصينية الدوارة  (2-25)الشكل 

وفي هذه الطريقة ماس̀`كات  بوس̀`اطةارة بطريقتين األولى مباش̀`رة المش̀`غوالت على الص̀`ينية الدوّ  يتم تثبيتو  
 لإلنتاج عملوهذه تس`ت يتم ض`بط مركز المش`غوالت مع مركز س`كين التفريز عند تش`غيل كل قطعة عمل جديدة

عينات ثالثية أو  عمالاس̀``توفيها يتم  الواس̀``ع لإلنتاج عملوتس̀``تمباش̀``رة الأما الطريقة الثانية وهي غير  .المفرد

وبالتالي يمكن تش̀`غيل عدة مش̀`غوالت مثبتات خاص̀`ة يتم ض̀`بط مركزها مع مركز س̀`كين التفريز لمرة واحدة 
جراء الض```بط االمهم جداً  الدائرية، من األخاديدعند تش```غيل  ،ارة مرة أخرىدون ض```بط مركز الص```ينية الدوّ 

سكين التفريز في نقطة ما ثم  سيط للمشغولة مع  الصحيح لوضع المشغولة ويمكن التأكد من ذلك بالتالمس الب

 الش̀```كل ارةالدوّ ويمكن ض̀```بط مركزية الص̀```ينية  °180ارة النقطة المقابلة بتحريك الص̀```ينية الدوّ  إلى االنتقال
   -يأتي:  وكما 26-2)(

̀``تا 1- ̀``ر عمالس ̀``ر عمود التوص̀``يل ربط يتم إذ مقياس ذو مؤش عمود الدوران بعد رفع القاعدة  في مقر للمؤش

في ثقب مركز الصينية الدوارة وتدوير الصينية يدوياً دورة كاملة  المؤشرالمغناطيسية عنها ثم مالمسة مجس 
ويتم التحكم بض```بط المركزية وبالتجربة عن طريق  المؤش```رطة المقبض مع مالحظة التغيير في قراءة ابوس```

 .  °360واحدة لدوران الصينية الضبط الصحيح عندما تكون القراءة  ويكونالحركة الطولية والعرضية 



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 71 - 

 

  

  .ارةطريقة تصفير الصينية الدوّ  (2-26)الشكل 

تثبت في عمود (Edge Finder) أداة تصفير نابضية عمالباست يجاد مركز ثقب الصينية الدوارةايمكن  2-

يساعد ين بنابض أمتماثلين كل جزء يتكون من قطرين مختلفين ويربط الجز ينأجزالدوران حيث تتكون من 
بالمالمسة لحين تطابق دورانية  الدوارة نستمرومالمسة سطح ثقب الصينية  دورانهما فعند على ضبط مركزهما،

ح نصف ارة مع طرنقطة الصفر ثم تحريك الطاولة بمقدار نصف قطر ثقب الصينية الدوّ  أنهاين فهذا يعني أالجز
طريق التدريجات الموجودة في القرص المدرج للتغذية  نالتصفير (ألن المالمسة من الداخل) عقطر أداة 

  العرضية. الطولية والتغذية 

ويتم تثبيت عمود  ارة،ثقب الصينية الدوّ  ةمع درجة سلب ةتتطابق فيه درجة السلب ةسلبعمود  عمالستايمكن  3-

عمود الدوران ثم تحريك  في ثقب الصينية ثم أختيار سكين تفريز طرفية ذات ثقب مركزي وتثبيتها في ةالسلب
من الطرق  دعوتُ  السلبةلحين تطابق مركز سكين التفريز مع مركز عمود  االتجاهاتنة بجميع يطاولة الماك

  .ارةالسريعة لضبط مركزية الصينية الدوّ 

  
  

  

  

  . Tطريقة عمل  مجرى على شكل حرف  (2-27)الشكل 

ذات سطوح  أو Tالدائرية ذات السطوح المستطيلة أو على شكل حرف  األخاديدوعموماً يتم تنفيذ 

  ) (2-27  الشكل لتشغيل األخاديد التي مر ذكرها نفسها الطريقةبنصف قطرية 
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  تشغيل األخاديد الحلزونية  7 5-2-

رؤوس التقسيم، ولغرض تشغيل األخاديد  عمالباستتفريز األخاديد الحلزونية من أعقد العمليات التي تنجز  يعد
 التفريز ودوران المشغولة حول محورها ثالث حركات في آن واحد وهي دوران سكين إلىحتاج نالحلزونية 

  -نوعين:  إلىنة التفريز ويمكن تقسيم األخاديد يمتقدمة ومتوافقة لطاولة ماك انتقاليةببطء مع حركة 

  .)أ  -2-28(  الشكل اليمين إلىه بموجب خط لولبي صاعد من اليسارهو األخدود المتج -األيمن:األخدود 
   . )ب(2-28- الشكل هو األخدود المتجه بموجب خط لولبي صاعد من اليمين إلى اليسار -:  األخدود األيسر

  

  
  

  .ةد الحلزونييدااألختشغيل  (2-28)الشكل 

 التفريز الرأسية واألفقية، اكيناتنجازها بسكاكين تفريز طرفية وقرصية على مإيمكن  تنفيذ األخاديد إن  

أما لتنفيذ األخدود الحلزوني الساعة عقارب  تجاهبا ةالطاول تدوير باأليسر يجالحلزوني  ولتفريز األخدود
 . (2-29) ، الشكلالساعةعقارب  تجاهااأليمن يجب تدوير الطاولة بعكس 

  

 .الطاولة حركة تجاهاتحديد  (2-29)الشكل 

تدويرها بزاوية، أن   وعدمالطبيعي  نة في وضعها يتكون طاولة الماكفسكين تفريز طرفية  ستعمالاأما عند 
القابلة للتبديل الحلزوني ويتم ذلك عن طريق تنظيم التروس األخدود تجاه احدد ي ذيال والمشغولة ه تجاه دورانا

عمود السحب للطاولة للتروس من  نة بحيث تنتقل الحركةيعلى طاولة الماكوتثبيتها وفق ضوابط وقوانين 
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تركيب التروس بموجب المخطط يعتمد على نوع األخدود  نالمشغولة إى رأس التقسيم ثم الى الفرقية ومنها ال
والترس القائد   "! ب الترس المقادويركّ  ،للطاولة عمود السحب على�!ب الترس القائد يركّ  إذ ،أيمن أو أيسر

 ،على عمود رأس التقسيم $! ب الترس المقاد الثانيويركّ  ،الذي يمكن تغيير مكانه المحورعلى   #! الثاني 

   (2-30).الشكل  ،عند تفريز األخدود األيسر �!  و  "!   بين المسننات Znب ترس وسيط ويركّ 

  

  .طريقة تركيب التروس (2-30)الشكل 

  األخاديد الحلزونية زضبط رؤوس التقسيم لتفري 8-5-2

الطولي بمقدار خطوة األخدود  االتجاهمع  نفس̀````ه وتحريكها في الوقت باس̀````تمرارلغرض تدوير المش̀````غولة    
يتم وص̀````ل عمود الس̀````حب للتغذية الطولية مع عمود الدوران لرأس التقس̀````يم  إذالحلزوني خالل دورة واحدة 

ن دوران عمود الس``حب إ (2-30)الش``كل  ،($!,#!,"Z�,Z) لالس``تبدالطة مجموعة من التروس القابلة ابوس``

سيم و المشغولة  إلىيؤدي  ، فعندما يدور لولب هعلي المثبتةتحريك الطاولة مع تدوير عمود الدوران لرأس التق
ن الطاولة تتحرك بمقدار خطوة عمود الس̀```حب والتي إ(عمود الس̀```حب) دورة واحدة ف التغذية الطولية للطاولة
 .دورة ال  من   1/40يدور نهإلرأس التقس̀``````يم فأما عمود الدوران  ،(6mm) اكيناتتكون قيمتها بأغلب الم

    -: من القانون اآلتي (A)نة يوعليه تكون الصفة المميزة للماك

  
  ('&)خطوة عمود السحب×  (N)=  عدد دورات عمود رأس التقسيم (A)نة يالصفة المميزة للماك

  

  () = *+ × -    

 



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 74 - 

 

  

 .مع رأس التقسيم ضبط المشغولة (2-31)الشكل 

وهذا يعني خالل دورة واحدة لعمود دوران رأس التقس̀````يم يتش̀````كل على المش̀````غولة أخدود حلزوني بخطوة    
240mm نس̀``````بة النقل للتروس البد من معرفة خطوة  ولتحديد .نةيللماكالص̀``````فة المميزة  ذا الرقم يمثلوه

من خالل  (2-31)الش̀`كل  القابلة للتغييرلتروس ا األخدود الحلزوني، ومن الس̀`هل الحص̀`ول على عالقة لتحديد

   -اآلتية: العالقة 
  

  
  

  خطوة األخدود الحلزوني:  P  نة      يالصفة المميزة للماكA :  النقل      ةنسب :  .

  

(. =
/'/0

/�/*
=

)

1
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  manufacture Gears     تصنيع التروس  6-2

ننا نحصل على ترس إمتساوية فعلى أبعاد وذات شكل معين  مجاري دائرية سطوانةألذا قطعنا على سطح إ   
أحد الترسين  ،حد الترسين في قنوات الترس اآلخرتتعشق أسنان أ إذسطوانيين اتم تثبيت ترسين  إذا سطواني،ا

تقوم التروس انية والذي يسمى الترس المنقاد والحركة الدور إلىيسمى الترس القائد الذي سيجذب الترس اآلخر 
يحدث  الوفيها  الترس.طة أسنان على محيط اويتم نقل القدرة بوس آخر، إلىبنقل الحركة الدورانية من محور 

فجوات الترس المعشق  بسبب تداخل أسنان أحد التروس في االحتكاكطة ادارة بوسكالذي يحدث في اإل انزالق
تحويل الحركة الدورانية الى حركة مستقيمة كما تتميز التروس بقدرتها على تحمل أحمال ل التروس عملتست فيه،

ولكي يعمل زوج التروس  ناتيواسع في بناء الماك بشكل عملوتستأكبر بكثير من أي وسيلة أخرى لنقل القدرة 
    .ل الوقتبحيث يبقى الترسان ملتصقين طوا المعشقة عمال طبيعياً يجب أن يكون هذا الشكل محدداً 

ذات أشكال تأخذ  تفصل بينها فجوات على محيطه عدد من األسنان وجدسطواني ياعن جزء  عبارة -الترس:

   .وتكون المسافة بين األسنان متساوية التفريز شكل سكين

حركة  إلىتحويلها  أو آخر إلىفي نقل العزوم أو الحركة الدورانية مباشرة من عمود  من التروس تم اإلفادةوي

  .مستقيمة خالل مسافات قصيرة دون فقد في السرعة 

  أنواع التروس 1-6-2
  

  - : (2-32)الشكل  عدة أنـواع ومنها علىيمكن تقسيم التروس 

 ىمتوازيين والتي تقع في مستو عمودين وهي التي تنقل القدرة بين محورين -سطوانية: الالتروس ا 1-

 الشكل  تروس ذات أسنان مستقيمة وتروس ذات أسنان مائلة إلى تجاه األسنانابحسب  واحد وتقسم

)  2 – 32 (  

عبارة عن عجلة مسننة ذات أسنان مستقيمة  -:(Spur Gear)عدل)(ترس  ترس بأسنان مستقيمة  -أ

عندما تكون هذه األعمدة  لنقل القدرة بين أعمدة الدوران المتوازية عملوموازية لمحور العجلة تست

  .وعندما يتطلب األمر المحافظة على نسبة سرعة ثابتة بين الترسين،قريبة مع بعضها البعض 

يتميز  ،ترس مستقيم أسنانه مائلة عن محوره بزاوية مناسبة -:(Helical Gear)ترس بأسنان مائلة   -ب

  .للسرعات العالية عملبالمتانة والتعشيق السلس والتشغيل الهادئ ويست

تجاهين إترس مائل له صفان من األسنان المائلة في  -:(Herringbone Gear)ترس مائل مزدوج   -ج     

  .متصاص الضغط المحوري الواقع على الترس ومنع نقله الى كراسي التحميلإالميل هو  جازدواإوالغرض من 
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  . تجاه األسناناسطوانية بحسب الالتروس ا (2-32)الشكل

 عملعلى هيئة مخروط ناقص سطحه مسنن طولياً وتستترس  -:  (Bevel Gear) المخروطيةالتروس  2-

  °90لنقل الحركة بين عمودين يميالن عن بعضهما البعض بزاوية تعرف بزاوية المخروط والتي تكون عادة 

 ،يسمى الترس التاجي °90ذا كانت الزاوية إ واحد، ىهما متقاطعان أو يقعان في مستوابشرط أن يكون محور

نه يسمى الترس المخروطي الداخلي ،ومجموع زاويتي إف °90ذا كانت أكبر من إو عمالستالا وهي شائعة

الشكل  ،حلزونية هما وقد تكون األسنان مستقيمة أوايساوي الزاوية بين عمود ترسين معشقانالخطوة ألي 
  - :ومنها  (33-2)

لنقل الحركة بين عمودين  عملمن نوع التروس المخروطية يستوهو  - :(Hypid Gear)ترس هيبودي  -أ

  واحد. ىيقعان في مستو غير متقاطعين وال
(القدرة) بين عمودين غير  لنقل الحركة عملترس مخروطي يست - :(Angular Gear)زاوي ترس  -ب

  . °90)تساوي  متوازيين ويصنعان مع بعضهما البعض زاوية غير قائمة (أي ال

  

  .(عدلة وحلزونية)تروس مخروطية (2-33)الشكل 
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 نفسه اوية مع بعضها في المستوىلربط محاور تقع بز تستعملو -: (Spiral Gear) التروس الحلزونية 3-

ً أكثر من سن واحد بتماس ألوتعمل التروس الحلزونية بسالسة  ،في مستويات مختلفةأو نه يوجد دائما
ستعمال تروس ثنائية اب الظاهرةويمكن التغلب على هذه  ،المحوريةويحصل فقدان لبعض القدرة نظراً للقوة 

  . (2-34) ،الشكلامن كل منه ةالميل لكي تتعادل القوتين المحوريتين المتولد

  

  .تروس حلزونية (2-34)الشكل 

  

لنقل الحركة بين عمودين يصنعان  يستعمالن -):(Worm and Worm Wheelالدودي  الدودة والدوالب 4-

 انعالية في أضيق حيز متاح ويتميز اتنسب سرعبنقل ال ةيمكانإب انويتميز ،°+2مع بعضهما البعض زاوية
تجاه واحد فقط من الدودة الى الدوالب الدودي وأصغر اويتم نقل الحركة والقدرة ب بالتشغيل الهادئ والسلس،

  . (2-35)الشكل  ،50:1ستعمالها هي نسبة امقدار لنسبة السرعات الموصى ب

   
  

  

  .ترس دودي (2-35)الشكل 
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   التروس مصطلحات 2-6-2    

ً منحنى أنفوليوتي  ن المنحنى الذي يحدد إ .يعرف نظام الترس بنظام األنفوليوت ألن تشكيل السن هو أساسا
شرط  عالعاملة والمعشقة معاً م السطح الجانبي للسن يسمى (بروفيل) وتنشأ منحنيات وجوه األسنان للتروس

 المنحى المسمى (األنفوليوت) هو نتشارااوجه السن ية وأكثر منحنيات ثبات نسبة التعشيق ألية لحظة زمن
Envolute)(، (2-36)الشكل .  

تقيم من مسار نقطة على خط مستقيم عندما يتحرك المس ئشانال يمنحال هو -(منحنى فك الدائرة) : األنفوليوت
سطوانة وربط قلم في نهايته فالمنحنى اولو فرضنا أن خيطاً ملفوفاً حول  مماس حول دائرة األساس،بشكل 

    .(أنفوليوت) أما األسطوانة التي يلتف حولها الخيط تعرف بالدائرة األساسيةلذي يرسمه القلم عند حل الخيط هوا

      

  .األنفليوت (2-36)الشكل 

  -:الرئيسةعناصر الترس 

  س األسنان ورؤ قمة لتمر خالوهي الدائرة التي  -: �3 الخارجي)(القطر  السندائرة قمة 1-

وعندما يتعاشق تقسيم أسنان الترس  يتم عليها التي الوهمية هي الدائرة -:d  دائرة التقسيم (دائرة الخطوة) 2-

   .يتماسانلهما  ن دائرتي الخطوةإترسان ف
 .هي الدائرة الداخلية التي تمر بجذور جميع األسنان -: "3 الداخلي)القطر (السن دائرة جذر  3-

التقسيم دائرة  محيطلسنين متجاورين وتقاس على  نفسهما هي المسافة بين الجانبين -: P6الخطوة الدائرية  4-

 أو هي المسافة من بداية أحد األسنان للترس وحتى بداية السن التالي وتقاس بالمليمتر.

    السن.جذر ودائرة  السن ةهي المسافة بين دائرة قم -: h    السن ارتفاع 5-
  . السنهي المسافة بين دائرة الخطوة ودائرة قمة  -: �hرأس السن ارتفاع 6-

  هي المسافة بين دائرة الخطوة ودائرة جذر السن. -: "hجذر السن  ارتفاع 7-
 .على كل سن هو العنصر الذي يتحدد في كل حالة وحسب التحميل المؤثر  -: Lالسن  طول 8-

 اد السن وهو قيمة خطية تكون أصغرالقيمة األساسية التي تحدد أبعوهي  -:  8)معامل التعشيق(المودول  9-

 ويمكن تعريف المودول بأنه الخطوة الدائرية للترس مقس̀`ومة على النس̀`بة الثابتة ،πمن خطوة التعش̀`يق بـ```````` 
 .انزالقلنقل الحركة الدورانية دون  نفسه ويجب أن يكون للتروس المعشقة مع بعضها المودول

  .على محيط دائرة الخطوة مقاسهللسن الواحدة  الجانبين هي المسافة بين السطحين -:S6السن  سماكة10-
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   .عناصر الترس العدل (2-37)الشكل

  ةالعدل قـوانين حساب التـروس      3-6-2

  

;         نإف   أما في حالة تصنيع تروس الروافع     عرض السن هو Wأن  إذ = (8 الى  6) × 8   

;   ن  إف                         تصنيع تروس السرعات العالية وفي حالة = (12 الى 8) × 8   



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 80 - 

 

  القوانين  اشتقاق    4-6-2
  

   -قانون الخطـوة الدائرية: شتقاقا -أ

    عدد أسنان الترس \ حيط دائرة التقسيمالخطوة الدائرية = م                          

  

  

  

  

  

   -قانون قطر دائرة التقسيم: اشتقاق- ب
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 =السن  ارتفاعقانون  اشتقاق -د

ً  ارتفاعيكون  االعتياديةبالنسبة للتروس    -أي: للمودول  رأس السن مساويا

  

�قانون القطر الخـارجي  اشتقاق -هـ'    

  .أن رأس السن أي ارتفاعليه ضعف اأن القطر الخارجي للترس يساوي قطر دائرة الخطوة مضافاً   

    

  
      

  تشغيل األسنان األسطوانية العدلة   5-6-2

  -):2-38اآلتية الشكل (ملحقات النة التفريز العدد وياكمتفريز أسنان التروس على  يتطلب

 رأس التقسيم. 1-

 غراب رأس التقسيم المتحرك. 2-

   .سكين تفريز معيارية لفتح األسنان 3-
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  .لعمل التروس عملةالعدد واألجهزة المست (2-38)الشكل 

أما المجموعة الثانية  سكاكين مرقمة ثماناألولى تتكون من  (أطقم) مجموعتينمن  سكاكين عمل التروس تتكون
ً سكين ةخمس عشرتتكون من  األسنان  إلى استناداقم السكين رختيار اويتم  لغرض الحصول على دقة أعلى، ا

  .رقم سكين التفريز بحسب قيم المودول  (2-2)و (2-1)ويبين الجدوالن  المطلوب تشغليها

  ) مودول3mmأرقام السكاكين حتى (  (2-1) جدولال

رقم 
  السكين

1 2 3  4 5 6 7 8  

  

عدد األسنان 

  المطلوبة

12-13 14-16 17-20 21-25 26-34 35-54 55-134 135 

  للجريدة المسننة

  
  مودول )(3mmأكبر منأرقام السكاكين  (2-2) جدولال

رقم 
  السكين

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

  
عدد 

األسنان 
  المطلوبة

12 13 14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-25 

رقم 
  السكين

5 5.5 6 6.5 7 7.5 ---  8  

  

عدد 
األسنان 
  المطلوبة

26-29 30-34 35-41 42-54 55-79 80-134 --- 135  

  للجريدة المسننة
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مع ضبط نة يطاولة الماك ىعل سكين التفريز وتثبيتها على عمود الدوران يتم تثبيت رأس التقسيم  اختيارفعند    
عمود قياسي بين  تثبيتعن طريق  الغراب المتحرك لرأس التقسيم واستقامة(تصفير رأس التقسيم)  استقامته

ً الى اليمين واليسار  ساعة القياس عمالباست المركزين و كما يمكن وهي أدق الطرق التي يتم تحريكها يدويا
والذي يثبت في الطرق العملية حيث يمكن ضبطها عن طريق وجود لسان في قاعدة الغراب المتحرك  عمالاست

الغراب المتحرك يتم تثبيت رأس التقسيم بالبراغي ثم  مجرى الطاولة ثم بمالمسة مركز رأس التقسيم مع مركز
 . (2-39)الحظ الشكل  تحريك الغراب المتحرك بمسافة تضمن تركيب المشغولة

  

 .رأس التقسيم تمركزطريقة  (2-39)الشكل 

  -:هما تثبيت المشغولةل تانطريق توجد

  .يربط بين مركزينوسطواني مخصص تثبت عليه المشغولة اعمود  عمالباست -األولى :الطريقة 

يصنع  عبارة عن عمود أملس )2-40عمود والذي يكون على عدة أنواع ففي الشكل ( عمالاستوفيها يتم     

مع وجود ثقوب  ،باالحتكاكتثبيت المشغوالت  وفي هذه الحالة يكونبميل مخروطي بسيط  منهالقسم األوسط 
العمود مع كما يجب وضع  لتثبيت المشغوالت بين مركزي رأس التقسيم والغراب المتحرك، عملتست تمركز

ً نحو رأس التقسيم ألن قوى القطع تعمل على  األكبر المشغولة بحيث يكون القطر لمخروط العمود موجها
  .قسيمأضعاف تثبيت المشغوالت على العمود في حالة يكون القطر األصغر للمخروط موجهاً نحو رأس الت

  

  

  .المشغوالتلتثبيت  عملالعمود المست (2-40)الشكل 

وأخدود خابوري وتركب  المشغوالت إلسناد يحتوي على كتف )2-41أما العمود المبين في الشكل (   

الخابور عند القيام بقوى قطع  عمالاستوتثبت بالصامولة كما يمكن  المشغوالت على الجزء األملس من العمود
     .كبيرة لتثبيت المشغوالت
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  .عمود تثبيت المشغوالت (2-41)الشكل 

ويتم  ،المراكز عمالاستدون نه يصلح لتثبيت المشغوالت التي يتم تفريزها إ) ف2-42أما العمود في الشكل (   

طة االعمود من الجزء المخروطي في الثقب المخروطي لعمود رأس التقسيم ثم تثبت المشغوالت بوس إدخال
  الصامولة.

  

  .عمود تثبيت المشغوالت (2-42)الشكل 

الثالثي  القابض عمالاستويمكن  . ثالثي الفكوك (عينة)وحسب المشغوالت قابض ستعمالاب -الثانية :الطريقة 

في حالة تعذر تركيب المشغولة بين مركزين وعند ذلك يجب ضبط تركيب المشغولة ذاتي التمركز  (عينة ثالثية)
رأس التقسيم بوضعين األول فيها يكون عمود  عمالاستكما يمكن  .القياس  مؤشرعمال باستعلى الظرف الثالثي 

يتم تركيب المشغوالت على عمود والذي يثبت بين مركزي  ،إذأ) - 43 2 -( الشكل الدوران لرأس التقسيم أفقي

ب على طرف عمود دوران رأس التقسيم الظرف الطوقي الذي يقوم بنقل الحركة الدورانية رأس التقسيم، ويركّ 
يسمح  كان تصميم المشغولة ال إذاأما  من عمود رأس التقسيم إلى عمود تثبيت المشغوالت ومنها الى المشغولة،

القطري بالنسبة  ىنة الثالثية الفكوك مع وضع سكين التفريز في المستوالعيّ  عمالبهذه الطريقة فيمكن استبتثبيتها 
  .ب) -(2-43للمشغولة بحيث يكون عمود رأس التقسيم  عموديا على عمود سكين التفريز الشكل 

  

  .ضبط رأس التقسيم  2-43)( الشكل
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 Idler Gear  )الوسيطةالتروس البينية (  

  -: الوسيطالترس 

  .يغير نسبة نقل الحركة بين الترسين هو الترس الذي يتعشق مع ترسين آخرين في آن واحد وال          

هو الترس �!ومثبتة على ثالثة أعمدة وفيها الترس  (#Z,"!,�!)هي  معشقة كان لدينا ثالثة تروس لو   

   - اآلتية:ين نسبة النقل بين العمود األول والعمود الثاني من المعادلة يتعفيمكن القائد 
  

  

وفيها يكون الترس الثاني والترس الثالث معشقان معا  يكونمن العمود الثاني الى العمود الثالث  االنتقالوعند    
   - :والثالث من المعادلة اآلتيةحساب نسبة النقل بين العمود الثاني يمكن منقاد و #!القائد والترس  "Zالترس 

 

المثبت  "!يعتمد على عدد األسنان للترس  ن نسبة نقل الحركة بين العمود األول والثالث الإومن المالحظ    

ومنقاد  #!بالنسبة للترس   في آن واحد قائداً  دعوالذي يُ  الوسيط رسـنه يمثل التألعلى العمود الثاني (الوسط) 

  .الوسيطةوهذه هي الصفة المميزة للتروس  �!بالنسبة الترس 

   -) في حـالتين :الوسيطةوس البينية (التر عملوتست 

ترس أو عدة  إدخالويتم  عندما تكون المسافة بين محور الترسين المعشقين كبيرة، -األولى: الحـالة 

  .تروس دخيلة بين الترسين الرئيسين

  . (2-44)، الشكل حركة الترس المنقاد اتجاهلتغيير  تستعمل  -الثانية: الحـالة 
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  .طريقة تركيب التروس البينية (2-44)الشكل
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  التروس المخروطية       7-6-2

الحركة وهي تساوي مجموع نصفي زاويتي معاً زاوية نقل  ناالترسان المخروطيان المعشق امحور يشكل    
ً  المخروط وتكون  وفي التروس المخروطية ال ،وتعرف نصف زاوية المخروط بزاوية الخطوة، °90غالبا

وعند  ،ر زاوية الخطوةيجوز تبديل ترس مكان آخر يختلف عنه في عدد األسنان ألن تغيير عدد األسنان يغيّ 
أ شكل السن يكون كبيراُ عند قاعدة المخروط ويبدان  .ن سرعة الدوران تكون متساويةإتساوي عدد األسنان ف

 .رتفاع السن يتناقص تدريجيااوبذلك فأن  . (2-45)الشكل  المخروط،رأس  باتجاهبالتناقص 

  

  .ترس مخروطي (2-45)الشكل 
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  عناصر التروس المخروطية  
 

خالل أسنان الترس ويمثل سطح المخروط  وهمي يمر طوهو مخرو - :(Pitch Cone)مخروط الخطوة  1-

 اآلخر.الذي يحرك المخروطي 

على مخروط الخطوة  مقاسهين على سنين متجاورين تلثهي المسافة بين نقطتين متما -:(Pitch)الخطوة  2-

  .عند النهاية الكبرى للمخروط

   .تمثل النهاية الكبرى لمخروط الخطوة وهي دائرة الخطوة التي - : )Pitch Diameterدائرة التقسيم (قطر 3-

 عند مقاسهالدائرة التي تحيط برؤوس أسنان الترس  قطر هو - :(External Diameter)القطر الخارجي  4-

 .للمخروطالنهاية الكبرى 

المسافة بين رأس مخروط الخطوة وطرف السن عند النهاية الكبرى  هو - : (Length)طول مخروط الخطوة 5-

  .للمخروط 

  .من النهاية الكبرى للمخروط  مقاسههو المسافة الممثلة لطول السن  -: (Face)الوجه  6-

   . نفسها األسطواني العدلأما العناصر األخرى فهي عناصر الترس    

  
  .الترس المخروطي  رعناص(2-46)الشكل 

  قوانين الترس المخـروطي     8-6-2
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  -من القانون اآلتي : ?يجاد الزاوية إويمكن 

  

   -نون اآلتي :امن الق @يجاد الزاوية إويمكن 

  

A=   للخراطة وجه السنزاوية  +   ن معاً فأن :يمعشقالوفي حالة الترسين المخروطين      @
  -:يمكن الحصول عليها من الصيغة اآلتية    Bزاوية نقل الحركة 

  
  زاوية نقل الحركة = زاوية الخطوة للترس األول + زاوية الخطوة للترس الثاني     
  

B = A' + A�    
  
  

علما  3mm(معامل التعشيق ) يساوي  والمودول 20يراد عمل ترس مخروطي عدد أسنانه  -: 3-2مثال

  ؟حسب عناصر الترس ا °C*أن زاوية الخطوة 
  

  



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 90 - 
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  تشغيل التروس المخروطية     

يتم  الشاملة، لذاالتفريز  تاينكايمكن الحصول على جانبية صحيحة ألسنان التروس المخروطية على م ال   
، ويتم اختيار سكين نان مع ترك سماح للتشغيل النهائيبتشغيل أولي لألس اكيناتتنفيذ المشغوالت على هذه الم

ن اختيار إ ،)ة(العدل في تشغيل التروس المستقيمة عملةتكون سماكتها أقل من سكين التفريز المست ذإ التفريز
ن اختيار رقم سكين إيتعلق بزاوية الخطوة للترس وعليه فأنما  و ،يعتمد فقط على عدد األسنان ال سكين التفريز

  -اآلتية: التفريز المطلوبة يتم بموجب العالقة 
  
   

  إذ أن:

DE  ختيار رقم السكيناهو عدد أسنان الترس التي يتم بموجبها  
D           زاوية خطوة الترس ∝عددأسنان الترس المطلوبة  

رأس تقسيم شامل األغراض الذي  عمالالتفريز باست ةينكما تجهيزشغيل التروس المخروطية يتم وعند ت    
مالته ويتم تحديد وضع رأس التقسيم بحيث يكون قاع التقعر (الفراغ) بين إيحتوي على محدد زاوية لضبط 

  -تية :آلبموجب العالقة ا φالسنين موازي للطاولة وتتحدد زاوية رأس التقسيم 
  

  

  

 .إمالة رأس التقسيم بزاوية (2-47)الشكل

DE =
D

��H �
   M 

I = � − J  M 
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  -أن : إذ

  زاوية نصف السن السفلي  (J)زاوية الخطوة              (�)

يثبت على ثم وفق القياسات المطلوبة  أوالُ  الخراطة ماكينات علىتشغيله بالترس المخروطي  ويتم تحضير    
سكين التفريز بحيث تالمس  كالتفريز وتحرلتثبيته على ماكينات عمود قياسي مع الشد بالصامولة بصورة جيدة 

ويتم رفع  أعلى نقطة من قطر الترس مالمسة خفيفة ثم تحريك الطاولة باالتجاه الطولي بعيدا عن الترس،
  األول.يل الفراغ غالطاولة بمقدار عمق السن المطلوب فتحرك الطاولة آلياً لتش

   الحلزونيةالتروس   9-6-2 

التروس الحلزونية لغرض نقل الحركة بين عمودين غير متوازيين وغير متالقيين ويصنعان مع  تستعمل    
حلزونية الشكل  الكون أسنانه،وسميت بالتروس الحلزونية بعضهما البعض أية زاوية ماعدا الزاوية القائمة

قدرة على تحمل قوى مؤثرة كبيرة ومزايا التعشيق الجيد بين األسنان ونعومة الحركة بين التروس  اوالتي أكسبته
ترس حلزوني مقعر األسنان مع  عمالاستبصورة كبيرة في اآلالت والمعدات الصناعية ،كما يمكن  عملوتست

 المتعامدةكة بين األعمدة قل الحر،وعموما تستعمل لنترس الدودة الحلزوني لنقل الحركة بين محاور متعامدة 
الشكل ،في السرعات العالية  عمالنمستويين متعامدين ويستعلى واحد بل  ىمستو على عال تقبعضها والتي  عم

(48-2) .  

 

  
  ةس حلزونيوتر (2-48)الشكل 



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 93 - 

 

  قطع التروس الحلزونية 

   :وهي حركات رئيسةمنحنى الحلزوني وهذا يتطلب ثالث يل الغن قطع أسنان الترس الحلزوني يتضمن تشإ 

 .للمشغولة لعمل المنحنى على محيطها حركة دورانية •

 .حركة خطية للمشغولة لتحقيق تقدم ثابت للمنحنى  •

 .جراء عملية القطعإلحركة دورانية للسكين  •

الترس ثبت على عمود السحب للطاولة ويترس عمال ستاولتحقيق حركة المشغولة الدورانية والخطية يتم 
  الترسين.بين هذين  ةوسيط ب تروسعمود الدوران لرأس التقسيم وتركّ  على تيثب آلخرا
  -جراء عملية قطع لألسنان البد من أجراء الخطوات اآلتية :إلو

  .حساب عدد أسنان تروس الجر 1-
 الطاولة.تركيب التروس وفق الجداول المخصصة والتي تحقق تنسيق حركة المشغولة مع حركة  2-

 الحلزون.ضبط زاوية ميل الطاولة والتي تساوي زاوية 3-

 المشغولة.دوران  اتجاهلتغيير  تروس وسيطة عمالباستالحلزون  اتجاهضبط  4-

  وتثبيتها.سكين التفريز  اختيار 5-

  عناصر الترس الحلزوني 

  .الناتجة عن تعشيق ترسان حلزونيان هي الزاوية  -: Bزاوية نقل الحركة 

 كقوس على قطر دائرة الخطوة وتوجد على السطح الجانبي          ةالمقاسهي الخطوة   -: KLالخطوة الجانبية 
    الحلزوني.للترس 

 .مضروبا في النسبة الثابتة )معامل التعشيق ( المودول هي المسافة الناتجة من -:  Kالخطوة العمودية 

  .الحلزون  امتدادهي الزاوية المحصورة بين محور الترس ومحور  -: Aزاوية الحلزون 

  نهايته.هو طول مسار الحلزون من البداية الى  -:   M سنطول ال

قيمة الخطوة أو  إلى استناداهي المسافة التي تمثل سمك الترس والتي يتم حسابها  -: Wعرض الترس 
  .معامل التعشيق 

  

  .عناصر الترس الحلزوني  (2-49)الشكل 
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  قوانين الترس الحلزوني   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  قانون الترس  الرمز  االسم

M  المودول

m 

( =
K

N
  m  

�  قطر دائرة الخطوة للترس  

m  
m  (� =

D×

OPL �
  

�  القطر الخارجي للترس'   mmm(�' = � + � 

 K)  الخطوة العمودية للترس

m 

(K =  × N  m  

(K = KH × OPL �  m  

KL)  الخطوة الجانبية للترس

m 

(KL =
K

OPL A
  m  

KO)  الخطوة الحلزونية للترس

 m 

(KO = � × N QRS �  m  

 D)  عدد األسنان للترس

m    

DE)  ضيةارتفالااألسنان د عد

 m 
  

 T)  طول السن

m 

(T =
U

OPL �
  m  

U)  ترسعرض ال

    mmmm    

(U = 0K  m  

(U = '+ ×   m 
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  -مثال :

 )معامل التعشيقالمودول (وسناً  32حسب المقاسات المطلوبة لعمل ترس حلزوني عدد أسنانه ا

mm   1.5  علما أن   °2'وزاوية ميل الحلزون  

              cos19=0.9455            tan19=0.3443   

                              إليجاد قطر دائرة الخطوة 1-

� =
D × 

OPL �
                                                   

                       � =
0�×'.C

OPL '2
= C+. X--((                                           

�القطر الخارجي                                    2-' = � + �  

   �' = C+. X-- + 0               

�' = C0. X--           

U     عرض الترس                                        3- = '+ ×    

                                        U = '+ × '. C = 'C  
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  تفريز األسنان المائلة  

طة سكاكين اسطوانية كطريقة تفريز األخاديد الحلزونية بوسالاألسنان المائلة في التروس ايجري تفريز     
نه يمكن تحديد خطوة الميل إذا علم القطر الخارجي للترس وزاوية ميل األسنان فإف تفريز قرصية مخصصة،

(معامل  المودول على مخطط التروس المسننة ذات األسنان المائلة مثلالمعلومات  وتسجل عادةالحلزوني 
   - ) بالقانون اآلتي:Z(وتحدد خطوة الميل الحلزوني Yاألسنان   ميلعدد األسنان ،زاوية ) والتعشيق 

  

سطواني ويجري ضبط التروس القابلة للتبديل كما الالطاولة تكون بزاوية ميل أسنان الترس ا أما زاوية تدوير  

   .في تشغيل األخاديد الحلزونية 

 Rack and Pinion System         والترس  المسننةنظام الجريدة     7-2   

    . (2-50)، الشكل النهاية له وخط خطوته مستقيم انحناءعدل له نصف قطر  ترس  -:الجريدة المسننة 

  

 .عدلالترس ال والجريدة المسننة  نقل الحركة عن طريق(2-50) الشكل 

الحركة الدورانية الى حركة  لتحويلعادة  وتستعمل، سطواني وجريدة مسننة امن ترس  تتكون تركيبةوهي 

  -بحالتين : عمالهاستايمكن  مستقيمة (ترددية) ،

نة التجليخ يمثل تحريك طاولة ماك -:الجريدة المسننة ةت الترس األسطواني وحركوثب -األولى :الحالة  
 إلىالطولي  باالتجاهسطواني النة التجليخ السطحي وايفي هذه الحالة تتحرك طاولة ماك،سطواني والسطحي الا

 سطواني والمعشقة معاالمرتبطة مع ترس  اليمين والى اليسار يدويا أو آليا عن طريق تدوير عجلة التدوير
ن الترس هو الذي يكسب إ، وفي هذه الحالة ف الجريدة المسننة وفيها يكون الترس ثابت والجريدة المسننة تتحرك

  .الجريدة المسننة حركتها 
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 ،نة الخراطة والمثقابيمثل ماك -:الترس دورانيا وخطيا  كةت الجريدة المسننة وحروثب -الثانية :الحالة  
لتحريك العربة الحاملة لقلم الخراطة  تستعملالخراطة والتي  ماكيناتالجريدة المسننة في  تركيبةويمكن مالحظة 

في مقدمة حامل  مثبتسطواني على عمود الحيث يثبت الترس ا وعن طريقها يتم الحصول على التغذية الطولية
سطواني بالجريدة الالتغذية حيث يتعشق الترس ا تركيبةسطواني حركته الدورانية من الاسب الترس تالقلم ويك

   .المسننة والتي تكون مثبتة في فرش المخرطة 

 ةو مائلأوتكون أسنانها مستقيمة  ،ارهمواز لمحوبشكل  تقاسو مسافة بين كل سنين خطوة الجريدةال تمثل
أما الجريدة ، )معامل التعشيق( نفسه المودولبفالجريدة المستقيمة األسنان يعشق معها ترس مستقيم األسنان و

ويكون له زاوية ميل مساوية لزاوية الجريدة المسننة  ،المائلة األسنان يعشق معها ترس أسطواني مائل األسنان
وعند . نفسها أما عناصر الجريدة المسننة فهي عناصر الترس العدل ،نفسه المودولبمعاكس و باتجاهولكن 

طة االحسابات من خالل تحريك الطاولة بوسجراء اتشغيل أسنان الجريدة المسننة القصيرة وغير الدقيقة يمكن 
  .القرص المدرج للولب التغذية الطولية 

الطاولة، رأس التقسيم الشامل األغراض لحساب تحركات  عمالاستالطويلة والدقيقة يتم  المسننة أما للجرائد
ورة عمودية بص الماسكات طةانة التفريز لتشغيل جريدة مسننة يتم تثبيت المشغولة بوسيتجهيز ماك ولغرض

 دوار خاص وكرسي تحميل،سكين تفريز قرصية قياسية التي تثبت على رأس  ستعمالامع مع عمود الدوران 
 بمقدارن سنين يجب تحريك الطاولة آخر واقع بي مجرىالى تشغيل  المجارينتقال من تشغيل أحد الوعند ا
التي   Kمقدار تحرك الطاولة بموجب الخطوةن إذا كانت أسنان الجريدة مائلة فإ السنين.للخطوة بين  مساويا

  -تحسب قيمتها من العالقة :
  

  
  

  زاوية ميل أسنان الجريدة المسننة    A إذ أن

ويتم تركيب رأس األفقي ومحور الجريدة موازيا لمحور الطاولة ، ىمع المستو αدارة الطاولة بزاوية إويجب 
يتم وصل عمود الدوران لرأس التقسيم مع لولب السحب (لولب التقسيم عند تفريز أسنان الجريدة المسننة حيث 

   - :طة التروس القابلة للتغيير التي تحدد نسبة النقل بموجب العالقةانة بوسيالتغذية الطولية) لطاولة الماك

  

          

  أن  إذ

  خطوة أسنان الجريدة T&        )  (40الصفة المميزة لرأس التقسيم ]      نسبة النقل للتروس  .  

 K' عدد دورات رأس التقسيم   \       خطوة لولب السحب.  



  التفريز على ماكيناتعمليات التشغيل الفصل الثاني/           ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا
  

  

- 98 - 

 

على  (*/)ب الترس المقاد الثاني على عمود الدوران لرأس التقسيم ويركّ  ('/)ب الترس القائد األول يركّ 

 .  (2-51) لولب عمود السحب للطاولة الشكل

  

  .جريدة مسننة نة التفريز لعمليتنظيم ماك (2-51)الشكل 

  عناصر الجريدة المسننة 

  - ومنها: نفسها سطواني العدلالأن عناصر الجريدة المسننة هي عناصر الترس ا
 

  .سطواني العدلالهو خط مستقيم يناظر دائرة التقسيم في الترس ا -خـط الخطوة : 1-

تكون مساوية للخطوة والتي  وهي المسافة بين منتصفي سنين متتاليين، - :KT)الخطوة الخطية(  2-

  .سطواني الالدائرية للترس ا

 .هو الطول الناتج من عدد أسنان الجريدة مضروباً في خطوة الجريدة  - :T)طول الجريدة المسننة(  3-

  الترس.هو الفراغ المطلوب أثناء تعشيق الجريدة المسننة مع  - :�خلوص السن 4-

  .هي المسافة العمودية بين قمة السن وقاع السن للجريدة المسننة - :(=)العمق الكلي لسن الجريدة   5-

  .الخطوة خطعلى  ةهي المسافة بين السطحين للسن الواحدة مقاس - :(�H)سمك السن  6-

  السن.هو الفراغ الموجود بين سنين متتالين ويكون بمقدار سمك  - :(U)عرض الفجوة  7-
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  .عناصر الجريدة المسننة (2-52)الشكل 

  

  قوانين حساب الجريدة المسننة  
  

  
  :نفسها سطوانية المستقيمةالتطبق قوانين التروس ا

  
  

  

  

  القانون  الرمز  االسم

  KT m)  الخطوة الخطية
m 

 T m)  المسننة طول الجريدة

m 

 m  =)  العمق الكلي للسن 

 

 m �)  خلوص السن 

 

 HQ m)  سمك سن الجريدة المسننة 

m 
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   -: 5-2مثال 

ً سن 140يراد تصنيع جريدة مسننة  عدد أسنانها  سطواني انة تفريز لتعشيقها مع ترس يعلى ماك ا
  . لتصنيع الجريدة المسننة الرئيسةحسب العناصر ا 8mmذو معامل تعشيق 

  إليجاد الخطوة الخطية              1-

(KT =  × N              

(KT = ] × 0. '*           

(KT = �C. '�       m  

=)إليجاد عمق السن الكلي               2- = �. � ×  

(= = �. � × ]            m  

(= = 'X. -        m 

Tإليجاد طول الجريدة                         3- = KT × D(  

(T = �C. '� × '*+  m   

(T = 0C'-. ]     m   

�H)                               سمك سن الجريدة 4- =
KT

�
(   

(H� =
�C.'�

�
= '�. C-  m  

  . نفسها وهي قيمة عرض الفجوة

  

�)خلوص السن                        5- = +. � × (  

� = +. � × ] = '. -   m  
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  الفصل الثاني لةأسئ                              2-8  

   -يأتي: عرف ما : 1-8-2

دائرة الخطوة في  األنفليوت، ،الجريدة المسننة الترس، األخدود األيمن، ،األخدودالكتف،  المائل،ى المستو
 . الوسيطالترس  السن، المودول، ارتفاع الترس،

 .ماكينات التفريزعلى  انجازهاعدد عمليات التشغيل التي يمكن  :2-8-2

  ؟لتصنيف المشغوالت  الرئيسةالدالئل  ما :3-8-2

 ؟سطوانية الختيار سكاكين التفريز ااعوامل  ما :4-8-2

 .نة التفريز حسب الطول المطلوبيضبط ماك يقةشرح طرا :5-8-2

 التفريز. اكيناتالمالزم على م استقامةق ضبط ائشرح طرا :6-8-2

 .مع الرسم Tنجاز مجرى على شكل حرف اأذكر مراحل  : 7-8-2

 .الغنفاري بالرسم األخدودوضح طريقة قياس  : 8-8-2

مع الرسم  تركيب التروس على رأس التقسيم وطاولة التفريز لعمل مجرى حلزوني شرح طريقةا : 9-8-2

  .التوضيحي

  -: يما يأتعلل :8-2-10

 .عند التفريز أعقد  مما هي عند الخراطةن عملية القطع ا •

 .ستعمال سكين تفريز ذات أخاديد حلزونية للحصول على تفريز منتظم ايتم  •

 .المالزم لمسك المشغوالت الدائرية استعمال لال يفض •

 .نزالق عند نقل القدرة بوساطة التروسا ثال يحد •

 .عمل االخاديد سكاكين التفريز الطرفية المتكونة من حدين عند  استعماليفضل  •

 .عدد أنواع التروس :8-2-11

 .التوضيحي مع الرسم تجاه األسنانابحسب  سطوانيةالأذكر أنواع التروس ا : 2 -12-8

قانون قطر دائرة التقسيم  -ب ةللتروس العدل قانون الخطوة الدائرية -أ    :شتق قوانين كل منا :13-8-2

  .للتروس العدلة

  .التروس البينية مع الرسم استعمالأذكر أسباب  :14-8-2

 ؟ التروس الحلزونية عمالاستأسباب  ما : 15-8-2
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 ؟لقطع التروس الحلزونية  لرئيسةالحركات ا ما: 16-8-2

  . التوضيحي لرسممع اوضح عناصر الترس الحلزوني  :  17-8-2

  -: يأتيحسب ما ا 2mmسنا ومودول  30عدد أسنانه  ،مستقيمة ذو أسنانترس اسطواني 18-8-2 :  

   الكليجـ ـ ارتفاع السن    ب ـ الخطوة الدائرية     أـ قطر دائرة التقسيم ( قطر دائرة الخطوة)

  ـ القطر الداخلي للترس (قطر جذر السن)هـ  القطر الخارجي للترس (قطر رأس السن)-د

سنا)  24) وعدد اسنانه (120mmسطواني عدل قطر دائرة التقسيم له تساوي (اترس  19-8-2:
   -: حسبا

  .طول السن -4سمك السن     -3لسن    اـ ارتفاع  2ـ الخطوة الدائرية   1        

  الداخلية). (الدائرةـ قطر جذر السن  6الخارجية)  (الدائرةـ قطر دائرة السن  5        

ن معاً أذا علمت أن قيمة المودول يطين معشقومخر نحسب العناصر الالزمة لتصنيع ترسيا :  20-8-2

2mm،  وزاوية نقل  اً،سن 120وعدد أسنان الترس الثاني  اً،سن 30وعدد أسنان الترس األول

  . °+2الحركة 

ً ين معشllllقيأحسllllب العناصllllر الالزمة لتصllllنيع ترسllllين حلزوني : 21-8-2 ذا علمت أن قطر دائرة إ ،ن معا
وزاية ،  1:2ن يونسبة الدوران للترس، 2.75ومعامل التعشيق  ،120mmالخطوة للترس األول 

قل الحركة  ثاني وللترس °+Cمع العلم أن زاوية ميل الحلزون للترس األول ، °+2ن مع  °+* ال
   -العلم أن:

Cos50=0.642      tan50=1.191 
  

Cos40=0.766      tan40=0.839  
 

 mm 5 معامل التعشيق يساويحسب العناصر الالزمة لتصنيع جريدة مسننة ا :22-8-2

    80mm.وطولها
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  أهداف الفصل

  - أن: على  أن يكون الطالب بعد إنهائه دراسة الفصل قادراً 

 .وأجزائها المبرمجة التفريز ماكينات على يتعرف1-

 فيها. المستعملة المفاتيح وأهم السيطرة لوحة يميز -2

 والدوال التحضيرية الدوال تتضمن التي عملةالمست واألوامر القطعة برنامج على يتعرف3-

 المساعدة.

 .للماكينة اإلحداثيات نظام في الحركة اتجاهات على يتعرف4-

 .تشغيله المراد للجزء الصفر نقطة يحسب 5-

 تشغيله. المراد للجزء الصفر نقطة خزن دوال يستعمل6-

 العدد. ذاكرة في خزنها وكيفية القطع عدد ابعاد قياس طرق على يتعرف7-

 العدة. قطر نصف تعويض دوال يستعمل8-

 .والتزايدي المطلق النظامين بطريقة البرمجة بين يميز9-

 الكاملة. الرئيسة البرامج يكتب10-

 استدعائها. وكيفية الفرعية امجالبر على تعرفي11-
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  تمهيد 

بحاسوب المزودة المبرمجة التفريز ماكينات تعد     
)(COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL MILLING MACHINES  

      المرنة التصنيع أنظمةو اإلنتاجية الورش في عملوتست التصنيع عمليات تتطلبها والتي اإلنتاج ئلوسا أهم إحدى 

(FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS)    بالحاسوب المتكاملة التصنيع أنظمةو    )COMPUTER 

INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS( المؤتمتة المصانع وفي )AUTOMATED FACTORIES( 
 تطوير هي بحاسوب دةالمزوّ  المبرمجة التفريز ماكينات دعوتُ  العمال، وجود بدون تلقائي بشكل لتعم تيال

 إنتاج في عملوتست )NUMERICAL CONTROL MILLING MACHINES( الرقمي التحكم ذات التفريز اكيناتلم

 األجزاء تصنيع مراحل بهاتتطل التي العمليات من وغيرها وتوسيع وتثقيب سطحية تسوية تتطلب التي األجزاء

 فتحو العدة تبديل مثل األخرى والفعاليات المحاور بحركة التحكم طريق عن الماكينات هذه وتعمل الميكانيكية،

 المجال أخرى وفعاليات الساعة رباعق حركة اتجاه بعكس أو باتجاه إما، القطع عدة انودور التبريد سائل وغلق

 الذي )PART PROGRAM( القطعة برنامج أو الجزء برنامج طريق عن ياتالفعال بهذه التحكم ويكون لحصرها

  T العنوان مثل أخرى عناوين عن فضالً  )M-CODE( المساعدة والدوال  G-CODE)(  التحضيرية الدوال يشمل

 تمسي أخرى وعناوين القطع لعدة  الدورانية بالسرعة المتعلق S والعنوان تبديلها المطلوب العدة برقم المتعلق

  الجزء. برنامج كتابة عند لها التطرق
  

  التفريز المبرمجة   ماكينات 3-1

  

وتتم السيطرة على حركات محاور  اإلنتاجالوسائل المساهمة في اتمتة  إحدىالتفريز المبرمجة  ماكينات تعد
) مرتبط Mini or micro computerصغير ( أوطة حاسوب متوسط ابوس األخرىنة والملحقات يالماك
) ومن خالل هذا Part program( ببرنامج القطعة  المتعلقةالبيانات  إدخالنة يتم من خالله يرة مع الماكمباش

 األوامرغير ذلك من  أوسائل التبريد  إيقاف أوحركة المحاور وعدة القطع وتشغيل  أوامر إعطاءالبرنامج يتم 
 إذدية التقلي الماكيناتة قليل مقارنة بمشغلي نينة، ويكون تدخل مشغل الماكيقطعة ما على الماك إلنتاجالالزمة 

متطلبات  إلىويتم تحديد ذلك باالستناد  أخرى إلىنة يمن ماكاألتمتة وتختلف درجة تكون الفعاليات مؤتمتة،
طة انة يتم بوسيالرايش من الماك إخراجنجد عملية  اكيناتركة المصنعة ففي قسم من المـالش وإمكاناتالورشة 

لذلك تكون درجة  اإلمكاناتهذه  نجدال أخرىمبرمجة  يناتكافي م أما ألياملية تبديل العدد يتم ع أو ،حزام ناقل
 نتاجاالتقليدية ويمكن  يناتكاالتفريز بوقت قصير مقارنة بالم يناتكام عمالباست اإلعمالمتباينة، وتنجز  األتمتة
 اإلنتاجيةتكون مناسبة للدفعات  الماكيناتهذه  نأ إالَّ الشكل والقياس وبدقة مسيطر عليها،متماثلة في  أجزاء

 Automatic( األوتوماتيكية اكيناتحيث يستعاض عنها بالم الواسع اإلنتاجوتكون غير مجدية في  المتوسطة
Machines،( تكاليف تحضير البرنامج تزيد  إنحيث  أيضاالدفعات الصغيرة فهي غير مجدية  إنتاجفي  إما

 .تكون عالية يناتكافان تكاليف صيانة هذه الم خرىأ، ومن ناحية اإلنتاجمن كلفة 
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  Control panel   لوحة السيطرة 3-1-1
 

وهناك مجموعة مفاتيح  ،نةيطتها ادخال البرنامج الى ذاكرة الماكايمكن بوسووتشمل الشاشة ولوحة مفاتيح    
الذهاب الى  وأك المحاور )  حيث يمكن تحريModes of Operationيتم عن طريقها التحكم بطرق التشغيل (

ب اويمكن كذلك اجراء االختبار للبرنامج وحس )Machine Reference pointنة (يالنقطة المرجعية للماك
سرعة الدوران لعدة القطع مع امكانية تغيير سيطرةة الحعن طريق لو قطعةابعاد العدد وحساب نقطة صفر ال

 )1- 3(    ويوضح الشكل السيطرة لوحة لقيام بها عن طريقومقدار التغذية وغير ذلك من المهام التي يمكن ا
لوجود  ونظراً  ،التفريز المبرمجة ماكيناتفي ) Siemens Sinumeric 802S M( نوعالسيطرة من لوحة ال

نه أ إالَّ نفسهاالمصنعة   شركةلل خرآوبين موديل  أو وأخرىاختالفات في لوحات السيطرة  بين شركة مصنعة 
  لمفاتيح المهمة الشائعة االستعمال في لوحات السيطرة لنظام سيمنس.سيتم توضيح بعض ا

  

  

  .SIEMENS SINUMERIC 802S Mنوع  سيطرةيوضح لوحة ال )1-3(الشكل    
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  Description Machine Controlوصف مفاتيح لوحة السيطرة     2-1-3

  

  

 (3-1)الجدول

  الرمز  الوظيفة   أسم المفتاح 
  

Screen   المعلومات شاشة عرض  

  

Operation button  أزرار ادخال البيانات لكتابة
  البرنامج

  
Emergency off   عند  عملويست الطوارئمفتاح

 الضرورة

  

SPINDLE OVERRIDE 

ROTATIONAL SPEED  

زيادة أو خفض سرعة دوران 
نسبة مئوية عمود الدوران ب

  معينة

  

FEED START/FEED 

STOP 
 

 يةتشغيل أو إيقاف التغذ

  

APPROACHING THE 

REFERENCE POINT IN 

ALL AXES  

الوصول للنقطة المرجعية 
 لجميع المحاور
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Manual mode  االسلوب اليدوي للتشغيل  

  

SINGLE BLOCK  جملة بعد لتنفيذ البرنامج جملة 

  

Auto-machining mode  من البداية الى لتنفيذ البرنامج
  النهاية 

  

SPINDLE 

START/SPINDLE STOP 

دوران أو إيقاف دوران عمود 
 الدوران

  

MANUAL AXIS 

MOVEMENT 

لتحريك المحاور يدويا بالضغط 
على مفتاح المحور المطلوب 

 JOGوالبد من اختيار الوضع 
 مسبقا

  

PROGRAM 

START/STOP 

 إليقافللبدء بالبرنامج / 
 البرنامج

  

RESET   رسالة تظهر بعد  أيإللغاء
جراء الصحيح إلا تها وعملئقرا

 يائوكذلك إليقاف البرنامج فجا
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  Part Program Instructionsبرنامج القطعة (برنامج الجزء)   أوامر  3-2

طة لوحة ابوس إدخالهتكتب على شكل برنامج يتم  أوامرعلى  األجزاء أوالت وشغميعتمد تنفيذ مختلف ال  
 إدخاليدويا عن طريق لوحة المفاتيح وتسمى هذه الطريقة بطريقة  أمانة يبالماك ذاكرة البرامج إلىالسيطرة 

تربط  (Rs-232) توصيل أسالكالبيانات عن طريق  إدخاليتم  نأأو )Manual Data Inputالبيانات يدويا (
حيث يتضمن هذا الحاسوب نظام  ةلقطعاامج نبر إعداديتم من خالله  خرآنة وحاسوب يبين وحدة التحكم بالماك

وفي كلتا  )CAMومختصره ( )Computer aided manufacturing systemع المعان بالحاسوب (التصني
المتعلقة بحركة  األوامر) لوصف  M-functions(M الدوالو) G  )G-functions الدوال عملالحالتين تست

 امراألوغلق سائل التبريد وغير ذلك من أوالمحاور وتبديل العدد وتشغيل محركات سوق العدة وفتح 
  .  بترجمة هذه الرموز الى أوامر قابلة للتنفيذ على شكل حركات لتقوم الماكينةالضرورية 

  البرمجة  في عملةرموز المستال تعريف 1- 2- 3

 N         رقم الجملةBlock Number    البرنامج.لتسلسل لخطوات 
Z,Y,X  الخطيةاالنتقال  إحداثياتعناوين محاور الحركة لتحديد. 
C,B,A جهاز تقسيم أواالنتقال الدورانية في حالة وجود طبلة دوارة  إحداثياتناوين محاور الحركة لتحديد ع

 .مبرمجالعدة القابل للدوران بشكل  رأس أومبرمج 
K,J,I األصل بالنسبة لنقطةبعاد مراكز األقواس بالنسبة لنقطة بداية القوس أو ا. 

T استدعاء)في حافظة العدد ( رقم العدة. 
S  العدة)(سرعة دوران  ىسرعة دوران العمود الرئيس. 
F  التغذيةقيمة. 
M الدوال المساعدة أو األوامر. 
G (دوال المسار) الدوال التحضيرية أو األوامر. 
 .9999الى  1من  وترقم البرنامجعالمة بداية  %
 .البرنامجخطوات في  يعالمة تخط /

نة يلذكر بعض المالحظات في البرنامج تفيد مشغل الماك عملالتحكم وتستتحجب ما بين القوسين عن نظام  (     )
 .ذلكغير  أوالقياس  إجراء أوتغيير مكان التثبيت  أوعمل ما مثل تبديل العدة يدويا  إلجراء

  

    البرنامج عناصر 2- 2-  3
  

   :-اآلتيةصرالعنا عملشكل جمل تست ) علىWord Address Format(الكلمة يكتب البرنامج بصيغةعنوان 
  1 %   ىرقم البرنامج الرئيس  •

  يكتب في بداية البرنامج للداللة على رقم البرنامج المطلوب استدعاؤه وتنفيذه.  
 )Number Blockالجملة (رقم  •

تسلسل الجمل المطلوب  إلىوتشير دخال جمل بينية في حالة الحاجة الى التعديل، ايتيح  مما N10أو  N5 أو N1مثل       
هذه  عملتست   N50 G00 X155.250 Y 100مثل: من مجموعة من الكلمات المتتابعة  الجملةوتتكون ذها تنفي

) MDI) ومختصرها (MANUAL DATA INPUT(يتم إدخاله مباشرة بطريقة يدوية العناصر في كتابة البرنامج و
  .وبمن خالل لوحة المفاتيح إلى الحاس

         Address العنوان: •
  تتبعه المعلومات العددية لهذا العنوان.   X، Y , Z , G,M,Tحرف مثل يرمز له ب    
 : Wordالكلمة  •
 القطع مسافة مقدارها    تعني حركة عدة     X155.250مثال تتكون من العنوان متبوعا بالمعلومات العددية الخاصة به    

155.250 mm    لمحور في االتجاه الموجبX.   
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                 تحضيريةالوصف عام للدوال  2-3- 3

  الصيغة  الوصف  الدالة
G00 الحركة الخطية السريعة  G00 X.. Y.. Z..  

G01  حركة القطع الخطية  G01 X.. Y.. Z..  

G02  حركة القطع الدائرية باتجاه حركة عقرب الساعة  G02 X.. Y.. Z.. P 

G02 X.. Y.. Z.. I.. J.. K..  

G03  حركة عقرب  حركة القطع الدائرية بعكس اتجاه
  الساعة

G03 X.. Y.. Z.. P 

G03 X.. Y.. Z.. I.. J.. K..  

G04  زمن التوقف بالثانية  G04  X..   

G17 التشغيل  ىاختيار مستوXY G17 

G18 التشغيل  ىاختيار مستوXZ G18 

G19 التشغيل  ىاختيار مستوYZ G19 

G33  بثبوت الخطوةدالة التسنين    

G40  لعدةالغاء تعويض نصف قطر ا  G40  

G41   تعويض نصف قطر العدة عندما تكون العدة على
  يسار قطعة العمل

G41X.. Y… Z…   

G42   تعويض نصف قطر العدة عندما تكون العدة على
  يمين قطعة العمل

G42 X.. Y… Z…  

G43  تعويض طول العدة بالقيمة الموجبة  G43  

G44 تعويض طول العدة بالقيمة السالبة  G44 

G53 والعودة الى صفر نقاط صفر قطعة العمل  ثيرتأ إزالة
  G54/G55/G56/G57الماكينة

G53 

G54-G57  المخزنة في الذاكرةنقاط صفر قطعة العمل  G54/G55/G56/G57 

G58-G59 ط صفر قطعة العمل المبرمجةانق  
 أو M02 عمالفي نهاية البرنامج باست تأثيرهايلغى 

M30 فير عند تص أوعند الخروج من البرنامج  أو
  نفسها مع الدالة اإلحداثيات

G58 X… Y… Z… 

G59 X… Y… Z…  

G58 X0 Y0 Z0 

G59 X0 Y0 Z0  

G70 باالنج بعادألانجي حيث تكون التحديد النظام ا  G70 

G71  بالمليمتر بعادألاتحديد النظام المتري حيث تكون  G71 

G81-G89  دوال دورات التفريغ    

G90 ى نقطة صفر قطعة النظام المطلق نسبة ال عمالاست
  العمل

G90 

G91 ى ال النظام التزايدي تكون كل نقطة منسوبة عمالاست
  التي تسبقها  النقطة

G91 

G94  التغذية لكل دقيقة ملم/دقيقة او انج/دقيقة يحدد
 G70/G71بالدالتين 

G94  F.. 

G95 انج/دورة يحدد  ملم/دورة او ورةالتغذية لكل د
  G70/G71بالدالتين 

G95 F.. 
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                      الدوال المساعدة   3-2-4

  الوصف  األمر

M00  توقف البرنامج ويستمر تنفيذ البرنامج بالضغط على مفتاحSTART  CYCLE  

  في لوحة السيطرة

M02  يتم الرجوع الو البرنامج،جملة من  أخرنهاية البرنامج وغالبا ما تكون هذه الدالة في

  بداية البرنامج إلى

M03  شغيل عمود الدوران باتجاه حركة عقرب الساعةت  

M04  تشغيل عمود الدوران بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة  

M05  دوران عمود الدوران  إيقاف  

M06   عند توفر طبلة العدد أوتوماتيكياتبديل العدة  

M08  فتح سائل التبريد  

M09  غلق سائل التبريد  

M98 ستدعاء البرنامج الفرعي إ  

M99 ية البرنامج الفرعي نهاSUBROUTINE PROGRAM مع  ةوتبرمج هذه الدال

 ىالبرنامج الفرعي والرجوع الى البرنامج الرئيس إنهاء إلىالبرنامج الفرعي وتشير 

  الذي تم فيه استدعاء البرنامج الفرعي

M30  وهي مشابهه للدالة  ىالبرنامج الرئيس إنهاءM02    

  

  تركيب البرنامج   5 -3-2

  

   - التعليمات:على ثالث مجموعات مختلفة من  رقميالتحكم ال اكيناتإعداد أي برنامج لم يعتمد

   .لةوشغمالتعريف بنقطة األصل للتشمل عنوان البرنامج ورقمه و -  :البرنامجمجموعة تعليمات بداية 1-

 

 15%  ىرقم البرنامج الرئيس

  N10 G54  تحديد نقطة صفر قطعة العمل
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  - التشغيل: روط مجموعة تعليمات ش2-

تحريك العدة و وسائل التبريد ىإدارة العمود الرئيسة وسرعة الدوران وقيم التغذيتشمل اختيار العدة و 
 . ى المواضع المطلوبة خالل التشغيلإل

 N20 T01D01  استدعاء العدة

  N30 S2000 F200 M03  تحديد السرعة والتغذية واتجاه دوران عمود الدوران

  N40 M08  فتح سائل التبريد

ومسافة  Xباتجاه محور  50mmحركة خطية سريعة لمسافة 

2mm  باتجاه محورZ 

N50 G00 X50 Z2  

  50mm   N60 G01 Z-50-لمسافة  Zحركة قطع خطية بالمحور 
  

عمود الدوران  وإيقاف لةوشغمتشمل تحريك العدة بعيدا عن ال -: البرنامجمجموعة تعليمات نهاية 3-
   .البرنامج وإنهاء

   
 X N100 G00 X60لة باتجاه المحور وشغمتحريك العدة بعيدا عن ال

عمود  إيقاف مع Zلة باتجاه المحور وشغمتحريك العدة بعيدا عن ال
  الدوران عن الدوران

N110 Z20 M5  

  N130 M30  البرنامج الرئيس إنهاء
  

ض األخطاء قد تؤدى إلى حدوث أن بع إذبعد إتمام كتابة البرنامج يجب مراجعته بدقة قبل الشروع في تنفيذه 
مما يستلزم مراجعة البرنامج لة أو المثبت الخاص بها وشغمنة أو العدة القاطعة أو اليالماك من إتالف أجزاء

   -  يأتي:للتأكد مما 
بل يجب أن تبعد  عملةلة أو المثبتات المستوشغميجب أال تتصادم العدة مع ال - السريعة:مسار الحركة 1-

   كافية.منة عنها بمسافات آ
   الشاشة.صحة كتابة المعلومات العددية على 2-
   المصنعة للرسم.لة وشغمهذا يعنى مطابقة اللة ووشغمالتطابق البرنامج مع رسم 3-
 عملةالعدة المستعمق القطع بما يناسب المادة المشغلة واالختيار الصحيح لقيم السرعات والتغذيات و4-
  .نةيطاقة الماكو

  . هالبرنامج دون غيرعد طة ماالت على البرنامج بوسأن تتم أي تعدي5-
المحاكاة  أهمهاللتأكد من صحة البرنامج ومن  إجراؤهاالممكن  من لالختباراتوهناك عدة صيغ  
)Simulation مجموعة ) حيث يظهر مسار العدة وشكل القطعة الناتج عند تنفيذ البرنامج على شكل

 نأ إالَّ ختبار البرنامج، إ ثناءأمن الخامة قطوعة الم األجزاءومراحل إزالة على الشاشة  حركات للعدة
ختبار إلا ثناءأمن الصعب اكتشافها  أخرى أمورهناك  نأ إذ األخطاءيعني صحة البرنامج من  ختبار الإلا

معلومات  إعطاءاحتمال اصطدام العدة بقطعة العمل نتيجة عدم أومثل تعارض عدة القطع مع المثبت 
غير محسوسة في البرنامج  أخطاء أوخطا في حساب نقطة صفر قطعة العمل  أوالعدد  بعاداصحيحة عن 

 عمالباستالتحكم بقيمة التغذية معينة و أمانمسافة  إلىوينبغي تنفيذ البرنامج خطوة خطوة مع رفع العدة 
ن نجاح ) لحين التأكد مOverrideطة مفتاح تغيير التغذية (اتغذية واطئة عن طريق تخفيض مقدارها بوس

  بعدها يتم التنفيذ الفعلي. بصورة كاملةالبرنامج 
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  نه يللماك اإلحداثياتاتجاهات الحركة في نظام  3- 3

النظام الذي سيتم اعتماده في هذا الكتاب ومنفذ في معظم  هو 2)-(3نظام المحاور الموضح في الشكل  إن     
يكون  خرآوهناك نظام  باالتجاه العمودي  Zور المبرمجة التي تعمل بنظام سيمنس ويكون فيه المح يناتكاالم

وهذا النظام لم يتم اعتماده في الكتاب علما  (3-3)هو المحور العمودي وكما موضح في الشكل  Yفيه المحور 
من هذين النظامين باستثناء اختيار مستوي التشغيل وطريقة  يأبتغيير  يتأثر برامج القطعة ال إعدادبان 

نة والقطعة يللماكنفسه االتجاه ب Zمحور  أنقطعة العمل نالحظ  إلىنة يمن الماك الحركةجاه وعند نقل اتالتثبيت.
اتجاه المحاور في قطعة العمل يكون باالتجاه المعاكس لما يتم  إننالحظ  فإننا Y,Xبينما في حالة محوري 

الثالثة وبما  باإلحداثياتحرك العدة هي التي تت نأمنفذ البرنامج يفرض  نأ إلىويعزى ذلك  ةنيتمثيله في الماك
اتجاه المحاور في  إنتجاه المعاكس.إلن العدة تتحرك باإالفرش لذلك ف إلىيكونان منسوبين   Y,Xمحوري  نأ

 وضحهو مقطعة العمل والمعتمدة في تحديد مسار العدة وكتابة البرنامج يكون معتمد على قاعدة اليد اليمنى و
  ارة.للمحاور الدوّ   C,B,Aللحركة الخطية والمحاور  Z,Y,Xلمحاور ونالحظ اتجاهات ا 2)- (3الشكل في 

 

 

  )اعمودي Zويكون المحور  ( نه والعدة ومستويات التشغيلياتجاهات الحركة للماك (3-2) الشكل

 

  .)اعموديYويكون المحور (نه والعدة ومستويات التشغيل ييوضح اتجاهات الحركة للماك )3-3(الشكل 
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  Reference Points جعية:مرالالنقاط  3-4

برنامج القطعة وتثبيت القطعة وتحديد  بإعدادف على النقاط المرجعية والتي لها عالقة من الضروري التعرّ    
  - : يأتيالنقاط المرجعية المهمة وكما مبين فيما  إلىالعدد وسيتم التطرق  بعادأ

  رمــزها  اسم النقطة

وتمثل الحدود الدنيا لحركة  - ): Machine Zero Pointنة (ينقطة صفر الماك
وتكون نقاط صفر تغييرها يمكنمن قبل المصنع وال رفةمعّ  محاوروتكونال
  . إليهالة منسوبة وشغمال

M   

نقطة صفر  أيضاوتسمى  - ) : Work Zero Point(لةوشغمال صفر نقطة
راعى تحديدها في في قطعة العمل وي اإلحداثياتلنظام  األصلالبرنامج وهي نقطة 

لتنفيذ التشغيل  الالزمة بعادألاتكون جميع  نأموقع ما على الرسم بحيث يمكن 
 ممكن تحديدها وقياسها.

W  

وهي تمثل  -) : Machine Reference Pointنة (يالنقطة المرجعية للماك
نة لتحديد يماكعند بداية تشغيل ال إليهانقطة محددة من قبل المصنع يتم الوصول 

نقطة  إلىيمكن الوصول  نه في معظم الحاالت الأنة حيث ينظام القياس في الماك
) سوف يجد موقع Control Systemن نظام التحكم (إنة لذلك فيصفر الماك

 .)Position Measuring System( قطة المرجعية لنظام قياس الموقعالن

R  

وهي  -:)Tool holder Reference Point( العدة النقطة المرجعية لمثبت
د وتكون مهمة في تحديد طول ونصف قطر العد Nالنقطة المرجعية لحامل العدة 

 طول ونصف قطر العدة يتم خزنهما في ذاكرة العدد في نظام التحكم. نأحيث 
N  

  

  

 Work zero point    المشغولةصفر نقطة  5-3 

 فيط االنق إحداثيات إليهامن الصعب أن تنسب نة يكون يفي موقع على الماك ) M (ة صفر الماكينة تقع نقط   
لوقوعها على الحافة  عليه ت المختلفة للمنتج المراد الحصولل المساراتشكّ  والتي إعدادهالبرنامج المراد 

اختيار نقطة ينبغي لذا  اس األبعادلقي هذا الموقع غير مناسب كنقطة بدايةو،األمامية اليسرى لمنضدة الماكينة
 إليهامكان يسهل على المبرمج أن ينسب نقاطه  فيولكن   Mنقطة   إلىوتنسب أبعادها  قطعةبديلة تقع على ال

  -: يأتي التي سيتم توضيحها فيماالطرق  بإحدىوهذا يمكن أن يتم 

   -الطريقة األولى:

الدوال  إحدى عمالباست مشغولةالنقطة صفر  إلىنة ييتم االنتقال من نقطة صفر الماك
G57,G56,G55,G54 رـالطريقة يتم ترحيل الصف هذه وفى(3-4) موضح في الشكلوكما،  

 (Zero Offset) دوالال إحدى عمالبطريقة مباشرة باست G54  أوG55  أوG56  أوG57  وفى هذه
اتجاهات  في Mقطة عن ن Wبعد نقطة  أي Mنقطة  إلىبالنسبة  Wنقطة  إحداثياتالحالة يجب معرفة 

X,Y,Z  ذاكرة خزن نقاط الصفر . فيثم تسجل  
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  . G54-G57الدوال  إحدىطة اويتم االنتقال بوس Wلة وشغمونقطة صفرال Mنة ينقطة صفر الماك )4-3(الشكل      

 

  - الطريقة الثانية:

صفر المبرمج حيل التروتسمى  G59أو  G58الدالتين   بإحدىهذه الطريقة يتم ترحيل الصفر مباشرة  في     
)Programmable zero offset له وشغمنقطة صفر ال إحداثيات) وفي هذه الحالة تكتبW  في البرنامج

  .  هذه الطريقة (3-5)الشكل حويوضالصفروالتكتب في ذاكرة خزن نقاط  أعالهالدالتين  إحدىنفسه مع 

  
  

 .  G58-G59الدالتين   إحدىطة ابوس Wلة وشغمنقطة صفر ال إلىنتقال إلا )5-3(الشكل 

 - الطريقة الثالثة:

الطريقتين األولى والثانية بل يتم على  فيترحيل الصفر مباشرة بدالة واحدة كما  يتمالهذه الطريقة  وفى
 Aنقطة  إلى Mترحيل نقطة  اويتم من خالله G57أوG54   التينالد إحدى عمالمرحلتين األولى باست

م يتم بمرحلة ثانية االنتقال ث ،األولىوهي نقطة الصفر Aالنقطة  إلىسوب تنفيذ جزء من البرنامج من إلجراء
تبقى  لتنفيذ ما G59أو G58 الدالتين  إحدى عمالباستوهي نقطة الصفر الثانية  Wنقطة  إلى Aنقطة من 

وحسب متطلبات  أربعة أومن نقطتي صفر وقد تكون ثالثة  ألكثرهذه الطريقة  عمالمن البرنامج ويمكن است
  . (3-6) برنامج القطعة وكما موضح في الشكل عدادإ
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  .نفسها لةوشغملل W الصفر الثانيةنقطة  إلى A االنتقال من نقطة الصفر األولى )6-3(الشكل 

 

عند وجود  نفسه في البرنامج G54,G55,G56,G57 مجموعة الدوال  عمالوهناك حاالت تتطلب است
  .(3-7)ح في الشكل واحد وكما موض نآعدد من القطع مثبتة في 

  

  

  .نفسه البرنامجبواحد  نآفي   G54-G57 الدوال مجموعة عمالاست )7-3(الشكل 
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  قياس العدد (ترحيل صفر العدد) 1-5-3
   

في البرنامج  عملةالعدد المست إبعادالتفريز المبرمجة وتخزن  اكيناتقياس العدد مهم جدا عند العمل على م إن 
في مختلف  بعادألاوالفائدة منها هو تعويض هذه  ،) Tool memoryالعدد ( في ذاكرة خاصة تسمى ذاكرة 

ويتضمن ذلك تعويض نصف قطر العدة وطولها وباالعتماد على دوال تعويض ،نةيالحركات التي تتحركها الماك
  - : هناك طرق عديدة لقياس العدد وكما موضح فيما يأتيو ،نصف القطر والطول

  .(Dial gauge)س  طة مبين القياابوس1-       
 .(Photo gauge) ضوئيطة مبين ابوس2-
 بالتالمس الحذر المباشر لحد القطع مع فرش الفريزة .3-
  .التالمسمتحسسات 4-
 
 T والغرض من قياس العدد هو أن تتم عملية القطع بالحد القاطع للعدة فالمعرف لدى الماكينة فقط نقطة    

وتثبت في ذاكرة العدد  Pونقطة  Nبين نقطة  التي يتم قياسها هيلذلك فالمسافة ،)8-3 (المبينة بالشكل
قيمة نصف القطر فتخزن في  إما L2و  L1وفي بعض الحاالت يكون هناك طولين  L1تحت العنوان 

 Tالعنوان  إماالعدة  بعادأ إلىالذي يشير  Dيتم تخزينها في العنوان  R و  L2و ، L1وقيم  Rالعنوان 
الموقع الذي يتم استدعاؤه في البرنامج  إلىطبلة العدد موقعها في طبلة العدد وتدور أورقم العدة  إلىفيشير 

 أوامرهي التي تم استدعاؤها في البرنامج وهي جاهزة لتنفيذ  T01العدة  إن إلى (3-8)ويشير الشكل 
  . D01المخزونة في ذاكرة العدد في العنوان  بعادالباالتشغيل 

 

  
  

  . Nالعدد نسبة الى النقطة  أبعاد االوضاع التي يتم بها قياس في طبلة العدد و موقع العدد )8-3(الشكل 



  ماكينات التفريز المبرمجة الفصل الثالث/                 ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثلصف الثاا     
  

 

- 117  - 

 

  البرنامج ختبارأ 2-5-3 
  

ختبار المحاكاة إوأختبار مع حركة العدة إلا أومنها االختبار بدون حركة للعدة بعدة طرق االختبار ويتم     
)Simulationالثالثة وتظهر باألبعاد ة على الشاشةلوشغمتظهر به صور متحركة لعدة القطع وال ) الذي 

 أخطاءيتم التأكد من عدم وجود  اتاالختبار هلة ومن خالل هذوشغمجميع خطوات التنفيذ والشكل النهائي لل
غير منظورة حيث  أخطاءاالختبار اليعني خلو البرنامج من  نأ إالَّ في البرنامج وان وجدت يتم تصحيحها 

  للقطعة.بعد التنفيذ الفعلي يتم كشفها  األخطاءمثل هذه  إن
  

  التنفيذ الفعلي للبرنامج  3-5-3

  
وبمقدار تغذية قليلة لمسار العدة وكذلك ترفع العدة فوق مستوى  أخرىمرة جملة بعد  ألوليتم التنفيذ 1- 

البرنامج صحيح من حيث الحركات واستدعاء العدد المطلوبة  نأمن  التأكدلحين  أمانلة بمسافة وشغمال
تعارض مع  أوفي تسلسل مراحل التشغيل  أخطاءحالة ظهور  وفي،سائل التبريد وغيرها لعماواست

  وفقا لذلك. غير ذلك يتم تعديل البرنامج أوفي استدعاء العدد  أخطاء أوالمثبتات 
   

س اتقثم كاملة  األولىتنفيذ القطعة  القطع المطلوبة ويتم أعماق إلىالتنفيذ الفعلي للبرنامج بالنزول  -2
من حيث  لما مثبت في المخططتها التي تم الحصول عليها من تشغيل القطعة والتأكد من مطابق بعاداأل

لبقية  اإلنتاجثم يتم  القيمة والسماحات وكذلك تحقق درجة الخشونة المطلوبة (درجة نعومة السطح)
  األولى.صحة ونجاح االختبار والتشغيل للقطعة  إلىالدفعة االنتاجية استنادا 

  

  البرنامج  إعداد 6-3

تكون له معرفة بتفاصيل البرنامج وكيفية كتابته وماهو وصف الجمل التي  نأمن الضروري للمبرمج    

في البرنامج ومدى توفر عدد القطع  عملةيحتويها وكيفية ترتيبها بما يتناسب وخطوات التشغيل والرموز المست

البرمجة الالزم لتالفي تعارض مسار  وأسلوبيت القطعة لتثب عملالالزمة لتنفيذ البرنامج ونوع التثبيت المست

نة تتناسب مع حجم القطعة المراد تنفيذها وغير ذلك من يمساحة العمل في الماك نأالعدة مع المثبت وهل 

فادة منه إليمكن ا الً التي يتضمنها برنامج ما لتكون دلي لألوامروصف  يأتيوفيما  ،المعلومات المطلوب توفرها

  .التفريز المبرمجة  يناتكاالت المراد تنفيذها على موشغمال أو األجزاءبرنامج القطعة  لمختلف في كتابة 
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  البرنامج
  

  الوصف 

 ىرقم البرنامج الرئيس إلىيشير  %1
N10 G18 G54 G71 G90 تحديد مستوي التشغيل XZ  بالدالةG18 ودالة نقطة صفر 

 المطلقة ياتواإلحداث G71المتري  والنظامG54 القطعة 
G90. 

N20 T03 D03 M06(End 

mill 25 mm-roughing) 

ترك سماحات للتشغيل  يأ األوليللتشغيل استدعاء عدة القطع 
ويتم وضع سماحات  وتحديد موقعها في حامل العددالنهائي 

دوال تعويض  عمالالعدة واست بعادأالتشغيل من خالل تغيير 
  نصف القطر وطول العدة.

N30 S1000 G94 F400 M03 

M08  

دقيقة) والتغذية (ملم/دقيقة) /(دورة تحديد سرعة دوران العدة
 التبريد.واتجاه دوران العدة وفتح سائل 

N40 G00 X0 Z108 اإلحداثيات إلىة لعدة القطع حركة سريع X0   وZ108    
N50 Y5  المحور  باتجاهحركة سريعةY عن نقطة صفر  5مسافة  إلى

  لم تكتب إذاحتى  G00الدالة  تأثيرى وهنا يبق العمل،قطعة 
N60 G01 Y-5   عمق القطع المطلوب مستقيم إلىالنزول بحركة قطع  

 
N70 G42 G01 X-20 تعويض نصف قطر العدة مع الحركة بحركة قطع فعيل ت

 .Xباتجاه المحور  مستقيم
N80 Z82 باتجاه المحور مستقيم حركة قطع Z،  الدالة  تأثيروهنا يستمر

G01 أخرىتم اعتماد دالة قطع  إذا إالَّ لم تكتب  إذاتى ح  
N90 G02 X0 Z63 P20  قوس  إلحداثحركة قطع دائري باتجاه حركة عقرب الساعة

على القطعة عند بداية ثرأالغرض منه عدم ترك  ،وهمي
 التماس بين العدة والقطعة

N100 G01 X82 القطع دالة  تأثير إللغاءدالة القطع المستقيم  تأثير إعادة
 الدائري

N110 G03 X87 Z58 P5 حركة قطع دائري بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة 
N120 G01 Z-58 حركة قطع مستقيم 
N130 G03 X82 Z-63 P5 حركة قطع دائري بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة 
N140 G01 X-82  حركة قطع مستقيم 
N210 G40 X0 M09  عدة وغلق سائل التبريد دالة تعويض نصف قطر ال تأثيرالغاء

 مع حركة العدة بحركة قطع مستقيمة 
N220 G00   Y200 M30   وإنهاءبعيدا عن القطعة  أمانمسافة  إلىحركة سريعة للعدة 

 البرنامج



  ماكينات التفريز المبرمجة الفصل الثالث/                 ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثلصف الثاا     
  

 

- 119  - 

 

   
  

هو  األوامراكبر رقم لهذه  نأمما يدل على  G,M,T,D األوامر أوبعد الدوال  عمالنهناك مرتبتان تست      
حيث  SIEMENSنظام البرمجة  إلى المستندة األنظمةتكون مختلفة في بعض  نأالقاعدة يمكن وهذه ، 99

  إنمرتبتين فقط ، ومثال ذلك  إلىفي هذا الكتاب نستند  نناأ إالَّ بثالث مراتب   M أو Gيمكن مالحظة الدوال 
 أو G00صحيحة  بهذه الصيغة يكون خطأ وتكون الصيغة ال G3 أو G2 أو G1  أو G0  األوامركتابة 
G01 أو G02 أو G03  آلتيمبينة كا األوامرعلى الصيغ الصحيحة لبقية  أخرى وأمثلةحسب الترتيب  :
M03  وT01   وD05.  

   والدوال المساعدة المهمة لدوال التحضيريةاوصف  3-7
  
        electionSPlane    G17/G18/G19                    اختيار مستوى التشغيل 3-7-1

طول ويكون تعويض  ،تعويض طول ونصف قطر العدة تأثيريتم اختيار مستوى التشغيل الذي يتم فيه    
  ).2-3 (راجع الشكل االتجاه العمودي على هذا المستوى فيالعدة 

G17    هو مستوى التشغيلX-Y غالبا عملهو المستوى الطبيعي للتشغيل على الماكينة وهو المستو. 
 G18  هو مستوى التشغيل X-Z . 

G19    هو مستوى التشغيلY-Z . 
  

   G7 0وا 1G7      نكليزيالا أونظام القياس المتري  3-7-2
  
الدالة   عملبينما تست ،المتريالنظام د إدخال البيانات بالملليمتر وهوعندما يرا (G71)الدالة  تستعمل  

(G70)  كال  عمالبعض الحاالت يتم استوفي  ،نكليزيالاعندما يراد إدخال البيانات باالنج وهو النظام
  . النظامين في تنفيذ بعض األجزاء

  

                    System Absolute Programming (      G90( نظام البرمجة المطلق 3-7-3
صفر  أونقطة صفر القطعة  إلىجميع نقاط مسار الحركة  حسابيتم فيه  (G90) نظام البرمجة المطلق إن   

   واالتجاه.بالقيمة  البرنامج
 

         System  Incremental Programming  ( G91(  نظام البرمجة التزايدي 3-7-4
السابقة هي المرجع للنقطة الجديدة وكل نقطة  لنقطهايتم اعتبار   (G91) في نظام البرمجة التزايدي  

الحركة في تحديد  تجاهإر عتباإلبنظر ا األخذالنقطة التي سبقتها مع  إلىتنسب  إليهانتقال إلجديدة يتم ا
  تكون سالبة .  أوتكون موجبة  نأ فإما إشارتها

                                                           M03  ،M04 تحديد اتجاه دوران عمود الدوران (العدة) 3-7-5
  

تم استدعاؤها في حالة في M04الدالة  ماألتدوير العدة باتجاه حركة عقرب الساعة ،  M03الدالة  تستعمل
حيث ،القالووظ بعد تشغيل السن  إخراجكما في حالة  الحاجة لتدوير العدة بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة

 إنبعكس اتجاه حركة عقرب الساعة في حين  العدة من القطعة عكس اتجاه الدوران ليكون إخراجيتطلب 
 ماأتشغيل السن كان يصاحبه دوران العدة باتجاه حركة عقرب الساعة وهذا ينطبق على تشغيل السن األيمن 

تجاه دوران إ (3-9)ا الحالتين (النزول والصعود) ويوضح الشكل تالدوران لكل فينعكس األيسرفي حالة السن 
  . العدة

 مالحظة
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  .تجاه الدوران لعدة القطعإ )9-3(الشكل 
  

                                               M30  أو  ndErogram P (  M02(  لبرنامجا إنهاء 3-7-6
  

  اآلتي: إتباعيجب  وآمنةإلنهاء البرنامج بطريقة صحيحة 

 قطع���ةاتج���اه بعي���د ع���ن ال ف���ي (G00)دال���ة ال عمالً مس���توى األم���ان مس���ت إل���ىيج���ب س���حب الع���دة 1-
  (z)ما يكون محور  وغالبا

 . (M09)دالة ال عمالً التبريد مستيجب إيقاف سائل 2-
 . (M05)دالةيجب إيقاف عمود الدوران  مستخدما ال3-
 . (M30) أو الدالة (M02)الدالة  إما عمالً نفسه مستالنهاية يجب إيقاف البرنامج  في4-

امج البرن تنهي   (M30)دالةبينما ال ،البرنامج ويتوقف عند نهايته ينهت )M02الدالة ( والفرق بينهما هوأن
  أخرى.بدايته لينتظر التشغيل مرة  إلى هعيدتو

                              eAutomatic Tool Chang          M06 آليا تغييرالعدة 3-7-7

نة مجهزة يالماك بشرط أن تكون اأوتوماتيكيعندما  يكون مطلوب تغيير العدة  (M06)دالة ال ههذ تستعمل 
تكون  1 ومركب عليها خمس عدد فعند استدعاء العدة رقمطبلة العدد   3-10)(بطبلة العدد ويوضح الشكل 

 7في البرنامج مثل العدة رقم  أخرىفي حالة طلب عدة  ماأ ،(3-10)الطبلة بالوضع المبين في الشكل 
  1رقم نفسه موضع العدة ب 7ن طبلة العدد تستدير ويكون موضع العدة إف أخرىلتنفيذ مرحلة تشغيل 

وهناك ، (Tool magazine )  لتركيب العدد عليها مثل مستودع العدد  عملتست أخرى آلياتوهناك 
  نة.يتتوفر فيها هذه التقنية فيتم استبدال العدد يدويا من قبل مشغل الماك ال ماكينات

  

 
  

  . عدد قطع 5طبلة العدد ومركب عليها  )10-3(الشكل رقم            
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  )Subroutine Programs(    ائهااستدعالبرامج الفرعية وكيفية  3-7-8
  

  
  

 

لتنفيذ مسارات تشغيل متشابهه من ناحية الشكل ولكنها  إعدادهجزء من برنامج يتم  البرنامج الفرعي هو   
 إمكانيةمع  ىويتم استدعاء البرنامج الفرعي من قبل البرنامج الرئيس، بعادألامختلفة  أوتكون متساوية  نأيمكن 

 أو اً وهذا مايكون نادر األرقام عمالباست إماويتم كتابة البرنامج  ،متطلبات العمل تكراره لعدة مرات وحسب
التمكن  وألجل، بعادألامن القيم الرقمية للتعبير عن بيانات  بدالً  Rات التي يرمز لها بالرمز المتغيرّ  عمالباست

امج الفرعي والقواعد التي يتم ف على الصيغة التي يكتب بها البرنمن كتابة البرنامج الفرعي البد من التعرّ 
  ات :المتغيرّ  عمالاست أساسهاعلى 

  

 الفرعي. أو ىمن البرنامج الرئيس يأات يمكن تعريف قيمها في المتغيرّ 1-
 في الجملة الواحدة. أقصىمتغيرات كحد  10يمكن تعريف 2-
يكون  ةيطرسالأنظمة في بعض . R99 أو R15 أو R00مثل  أقصىمرتبتين كحد  R يتضمن المتغيرّ 3-

 100 األقصىيكون الحد  أخرى أنظمة سيطرةوفي  R49 إلى R00من  يأمتغير  50هو  األقصىالحد 
 .R99 إلى R00من  يأ

عنها بعدد صحيح سالبة سواء كانت هذه القيمة يعبرقيمة أوعن قيمة موجبة  R يعبر المتغيرّ  نأيمكن 4-
 كسر. أو
  موجبة. إشارته نأ يفهم على إشارةتوضع معه  الذي ال المتغيرّ 5-
  

 أوال: تعريف المتغيرات 
  

 

وماهي العملية المصاحبة لهذه الصيغة والنتيجة  ،رات في البرنامجكيفية وضع صيغة المتغيّ  إدراجيمكن  
 - :)1-3( الحاصلة من هذه العملية وكما مبين في الجدول

  ات في البرنامج الفرعي) يوضح صيغة كتابة المتغيرّ 1-3الجدول (

  النتيجة  العملية  نامجالبر نص
R01  10.78 R01  +10.78 R01 =  +10.78 
R02  95.34  R02  +95.34  R02 =  +95.34  
R03  -555.1  R03  -555.1  R03=  -555.1  
XR01  XR01  X= +10.78  
ZR03  ZR03  Z=-555.1  
X-R03  X-R03  X= +555.1  
X 20.78  -R01  X =  (20.78  -10.78)  X = 10  
Z 44.9    -R03  Z = 44.9    -(-555.1)  Z = 600  
X 10.1   R02  X = 10.1 +95.34  X = 105.44  

  

 أوالعتيادية فعلى سبيل المثال يتم إلات في البرنامج تختلف عن الطريقة اصيغة كتابة المتغيرّ  نأمن المالحظ 
مثال  Xكة بمحور حر أمر إعطاءبعدها يتم   10.78وتكون قيمته  R01ر ر ما مثل المتغيّ تعريف قيمة متغيّ 

XR01 ر قيمة حركة محور ن نظام السيطرة يفسّ إفX  نفسها هذه الكيفية بوهكذا يكون التفسير  10.78بمسافة

  ات.يعازات التي تعتمد على المتغيرّ إللبقية ا
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  ات جراء العمليات الحسابية مع المتغيرّ إثانيا:  
    

تكتب  فعند الجمع ال، 2)-(3حة في الجدول تكون موضّ  العمليات الحسابية في البرنامج الفرعيصيغة كتابة  إن 

حاصل  نأحيث  األولالمتغير  عوان نتيجة الجمع تكون مخزونة م،رين المطلوب جمعهما بين المتغيّ  إشارة
وهكذا بالنسبة لبقية العمليات الحسابية  R01ر تكون نتيجة الجمع تمثل القيمة الجديدة للمتغيّ  R02و   R01جمع 

  . خرآر طرح  قيمته مع متغيّ  أور ثم جمع تعريف قيمة المتغيّ  نفسها ملةالجبويمكن 
  

  اتالمتغيرّ  عمال) كيفية إجراء العمليات الحسابية باست2-3الجدول (
  

 

    
  ىه في البرنامج الرئيسئثالثا: صيغة كتابة البرنامج الفرعي وكيفية أستدعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
فة وهي ة غير معرّ بقيم متغيرّ   X Y Zويتضمن حركة المحاور ، L51تمت كتابة البرنامج الفرعي المرقم   

R01  وR05  وR29  الدالة  عمالباست  50وتم انهاء البرنامج الفرعي في الجملةM99   

  النتيجة تخزن في  العملية  نص البرنامج  العملية الحسابية
  R01   R02 R01 + R02  R01  الجمع
 R01 -  R02  R01 -  R02  R01  الطرح

 R01.  R02  R01.  R02  R01  الضرب

 R01 / R02  R01: R02  R01  القسمة

 R01 10 R02  R01 = 10  غير والجمعتتعريف الم
R01 + R02  

R01 

 R01 -10 -R02  R01 = -10  تعريف المتغير والطرح
R01 – R02  

R01 

L5100 
N10 G01 X-R05 YR01 
N20 ZR29 
N30 XR05 Y-R01 
N50 M99 
% 250 
N10……… 
N20……… 
N100  R01 10.  R29-20.05  R05  500 
N110  L5102 

 

 توضيح
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و  R05=500و  R01=10وهي  N100تم تعريف قيم المتغيرات الثالثة في الجملة  ىفي البرنامج الرئيس  
R29=-20.05   بعدها تم استدعاء البرنامج الفرعيL51   في الجملةN110   مراتب  4وهنا نالحظ وجود

 إلىتشيران  نهماإف نااألخيرتن االمرتبت ماأ ،رقم البرنامج الفرعي إلى نااألوليتن افتشير المرتبت Lمع الرمز 
  ر مرتين.عدد مرات تكرار البرنامج الفرعي وهنا يتم التكرا

 

     G00الدالة  السريع باستعمالاألنتقال  7-9- 3
                               Function G00 Using             Rapid Traverse  

   

 إلىعة قيمة لها من شركة مصنّ  أقصىوتختلف  خرآ إلىهذه الدالة لالنتقال السريع من موقع  تستعمل
أعلى من ذلك  إلىوقد تصل  12m/minأو  8m/minأو  m/min 3تكون  الماكيناتبعض  ففي ،أخرى
لالنتقال  لتوفير الوقت أثناء تنفيذ البرنامجدالة ال ههذ تستعمل .حسب مواصفات وإمكانيات كل ماكينةبكثير 

ن اختصاره إنتقال في الفراغ بدون قطع يمثل الوقت الضائع لذلك فإلا نأفي الفراغ باقصى سرعة وحيث 
هو االنتقال من الوضع الذي يتم من خالله  عمالهاعلى است األمثلةومن  ،اإلنتاجوتقليل كلفة  هو توفير للوقت
تنفيذ ثقب  إلىمن تنفيذ ثقب  االنتقال أوينة لتنفيذ عملية تشغيل معّ  األمانمسافة  إلىاستبدال العدة 

- 3( الة موضحة في الشكلهذه الدغير ذلك ،وتكون  أونتهاء من التشغيل إلاالبتعاد عن القطعة بعد اخرأوآ
11(.  

  

  . G00الدالة  عمالكيفية االنتقال السريع باست)  11-3 (الشكل

  Function    )Linear Interpolation (G01   دالة حركة القطع الخطية 3-7-10
    
 أوبتغذية محددة مسبقا في البرنامج بمحور واحد خطية قطع تتحرك العدة حركة الدالة  ههذ ستعمالبا 

  .) 12-3 (في الشكل وكماواحد  نآثالثة محاور في  أورين محو
  

  
 

  . G01الدالة  عمالكيفية االنتقال بحركة قطع خطية باست )12-3( الشكل
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     G02عقارب الساعة   اتجاهدالة حركة القطع الدائرية في   11 -3-7
Circular Interpolation Clock Wise  

  
  

 رب الساعة اويكون اتجاه الحركة باتجاه حركة عق ،دائريقوس  يأ غيلعندما يراد تشه الدالة هذ تستعمل
ويجب  (G17-G18-G19)دوال طريق ال ه الدالة عنهذ عمالاست فيمستوى التشغيل قبل البدء ويتحدد 

عن نصف رويعبّ للتشغيل  عمالاستألكثراى المستوهو (G17)المتمثل بالدالة  (X-Y)مالحظة أن المستوى 
 يبين )13-3( الشكل وكما  K,J,I عن طريق إحداثي مركز الدوران التزايديأو) Pبالرمز( إماالقطر 

  الدالة . عمالاست

  
  
 

  . G02الدالة عمال است )13-3 (الشكل
  

  G03    الساعةحركة القطع الدائرية عكس اتجاه حركة عقارب   3-7-12
  Circular Interpolation CounterClock Wise                              

  

ركة بعكس اتجاه حركة عقرب ويكون اتجاه الح ،دائريقوس  إيغيل عندما يراد تشه الدالة هذ تستعمل  
أستعمال  )14-3(ويوضح الشكل مع هذه الدالة  G02تراعى نفس المالحظات المحددة مع الدالة و الساعة

  هذه الدالة .

  
  

  . G03الدالة  أستعمال )14-3 (الشكل
  

 I,J,Kالتزايدي    نلدوراامركز  عمالباست G02  ،(G03(ال الدوبرمجة  3-7-13
مركز الدوران التزايدي  اتإحداثي عملبالصيغة التي تست G03 أو G02 تكون صيغة برمجة الدوال    

I,J,K  ًمن العنوان  بدالP  كبر من أوهذه الصيغة تكون حاكمة في حالة كون قوس الدائرة بزاوية 
 إحداثي عمالصيغة البرمجة باست نأ،كما  Pالعنوان  عماللحالة اليمكن برمجة القوس باستحيث في هذه ا

 إلىمساوية  أوقل أبزوايا  األقواسا حتى في حالة عمالهمركز الدائرة يمكن است إلىنقطة بداية القوس نسبة 
  - :  كاآلتيتعرف القيم كما مبين و  
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 Z,Y,Xور احالمفي اتجاه  (P0)إلى نقطة المركز(P1)الحركة من نقطة البداية  إلىادا استنويتم تحديد اإلشارة 
وطريقة تمثيل األبعاد الموجبة  مركز الدوران التزايدية إحداثياتطريقة حساب  )(3-15ويوضح الشكل رقم 
  . G02,G03والسالبة تبعاً للدوال 

  
  

  

  G03و  G02مع الدالتين   عملةالمست I, J, Kة ان التزايديمركز الدور اتإحداثي تحديد قيم  )15-3 (الشكل رقم
  

                 Tool Radius Compensation دوال تعويض نصف قطر العدة  14 -3-7

كبيرة في اختصار الحسابات الالزمة لبيانات مسار العدة وفي  أهميةدوال تعويض نصف قطر العدة لها  إن 
مع وبذلك اليمكن التعامل بشكل مباشر ،الحسابات إلى إضافتهالعدة تتم ن نصف قطر إف  عمالهاحالة عدم است

 أو خرآ إلىنتقال من خط إليطرح نصف قطر العدة عند مناطق ا أوبل يضاف  ، المبينة على المخطط بعادألا
 لىإحساب مسار العدة معقدة وتحتاج  إجراءاتمما يجعل  األقواسفي حالة  أولتقاء إلا أوعند مناطق التقاطع 

وهذه ،الحقيقية المثبتة على المخطط  بعادألاهذه الدوال يمكن المبرمج من اعتماد  عمالن استإلذلك فكبر،أوقت 
حيث   G42و G41الدالتين  عملالحسابات المتعلقة بتعويض نصف قطر العدة وتست بإجراءالدوال تقوم 

اليسارالى يمين قطعة العمل في حين  عند الحالة التي يكون بها مسار العدة متجها من  G41الدالة عملتست
ويوضح  .يسار  قطعة العمل إلىعند الحالة التي يكون بها مسار العدة متجها من اليمين   G42الدالة  عملتست

الدالتين في تعويض  عمالكيفية است  )17-3( هاتين الدالتين ويوضح الشكل عمالطريقة است)  16-3(الشكل 
  . G40الدالة  عمالمنهما باست إي تأثير إلغاءرجي والداخلي ويتم نصف قطر العدة للتشغيلين الخا

  

  
 

     (G42, G41) عمل الدالة مبدأ  )16 -3 (الشكل 
 

I        القوس  المسافة بين نقطتي بداية (P1)     سومركز القو (P0)  في اتجاه محورX 

J      القوس المسافة بين نقطتي بداية   (P1)    سومركز القو  (P0) في اتجاه محورY  

K     القوس المسافة بين نقطتي بداية  (P1)     سومركز القو (P0) في اتجاه محور Z  
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  .للتشغيلين الداخلي والخارجي  G42و  G41كيفية تطبيق الدالتين )  17-3(الشكل 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .اد تشغيلها وحساب النقاط التي تمر من خاللها العدةالمر القطع للمشغولةيوضح مسار عدة  )18-3(الشكل 

  

   : 1 -3 مثال
  

  مع مراعاة )18 -3(الشكل  للجزء الموضح في )Part programبرنامج القطعة (كتب ا
  ي:يأت ما 
  المغنيسيوم.-األلمنيوم: سبيكة معدن المشغولة-1
 X Zمستوي التشغيل:-2
) قطرها End mill cutterسكين تفريز طرفية ( عمال(تخشين) باست أوليالتشغيل يكون -3

25mm .  
  .400mm/minوالتغذية  rpm 1000ظروف القطع: سرعة الدوران  -4
  والنظام المطلق  . النظام المتري عمالاست-5
  . دوال تعويض نصف قطرالعدة عمالتاس-6
  . I ،J  ،K  بدال من التقوسات  أقطار إنصاففي تحديد  Pالعنوان  عمالاست -7
ويكون االلتزام  P17النقطة  إلى P1مسار العدة المحدد في الرسم من النقطة  عمالاست-8

  . نقطة بداية التشغيل ونقطة نهاية التشغيل بإحداثيات
  العدة موضحة أدناه:إحداثيات نقاط مسار -9
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  ) يوضح مسار عدة القطع للمشغولة المراد تشغيلها وحساب النقاط التي تمر من خاللها العدة.18-3الشكل (

   الحل:

المطلوبة لتنفيذ  اإلجراءاتكافة  1-3نظام سيمنس ويوضح البرنامج  إلىباالستناد القطعة تتم كتابة برنامج  

ن المبرمج إ(غير نهائي) ف أوليالتشغيل  نأالقطعة مع توضيح لكافة الجمل المدرجة في البرنامج ، وحيث 

حيث يكتب  ،يترك سماحات للتشغيل النهائي ويتم ذلك بتغيير نصف قطر العدة في ذاكرة العدد وكذلك الطول

وزيادة على الطول   0.3mm نصف القطر اكبر من نصف القطر الحقيقي بمقدار معين وعلى سبيل المثال

وكذلك  G42 أو G41دوال تعويض نصف القطر  عمالعند است تأثير اإلجراءويكون لهذا  ، 0.3mmبمقدار

 وكذلك في عمق القطع بعادألافي  mm 0.3فتكون هناك سماحات بمقدار  T03العدة  بعادأعند استدعاء 

  يتم اتخاذها في ذاكرة العدد . إلجراءاتاهذه  نأ إذيكون غير مبين في البرنامج  اإلجراءولكن هذا 

مع تغيير ظروف القطع  أخرىقطع يتم استدعاء عدة فنهائي  خرآتشغيل  إجراءكان المطلوب  إذا ماأ
الحقيقية للعدة والمتضمنة نصف القطر  بعادألاالسابق ولكن تكتب في هذه الحالة  البرنامج نفس  عمالواست

  العدد.في ذاكرة  تنفيذها يتم  القطع دةالمتعلقة بع اإلجراءاتوهذه  والطول
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 (3-1)البرنامج 

  البرنامج
 

 الوصف

 ىرقم البرنامج الرئيس إلىيشير  100 %
N10      G18 G54  G71 G90 تحديد مستوي التشغيل XZ  ودالة نقطة صفر القطعة

 المطلقة واإلحداثياتوالنظام المتري 
N20    T03 D03 M06 

(End mill  25mm-roughing) 
ترك سماحات  يأ األوليللتشغيل استدعاء عدة القطع 

 وتحديد موقعها في حامل العددللتشغيل النهائي 
N30    S1000 G94 F400 M03 M08  )تحديد سرعة دوران العدةrpm والتغذية (

)mm/min واتجاه دوران العدة وفتح سائل التبريد ( 
N40     G00 X-142.5 Y50 Z112.5   نقطة البداية ( ىإلحركة سريعةstart point ( 
N50      Y18  فوق قطعة العمل مسافة  أمانمسافة  إلىحركة سريعة

3mm  الدالة  تأثيروهنا يبقىG00  لم تكتب إذاحتى  
N60       G01 Y10  عمق القطع المطلوب إلىمستقيم  النزول بحركة قطع 
N70        G42 G01 Z62.5 بالدالة  تعويض نصف قطر العدةفعيل تG42  وهي

مع  في حالة كون العدة على يمين القطعة عملتست
  . Zباتجاه المحور  مستقيمالحركة بحركة قطع 

N80        X-57.5  باتجاه المحور مستقيم حركة قطع X   
N90       X-31.182 Z47.305  مستقيم بمحورينحركة قطع 
N95       G02 X-19.8 Z45.807 P15 تجاه حركة عقرب الساعةإب حركة قطع دائري  
N100     G01 X42.5 Z62.5   مستقيم بمحورينحركة قطع 
N110     G01 X67.5  واحد مستقيم بمحورحركة قطع 
N120     G03 X87.5 Z42.5  P20  تجاه حركة عقرب الساعةإحركة قطع دائري بعكس 
N130     G01 Z-42.5  واحد مستقيم بمحورحركة قطع 
N140     G03 X72.5 Z-57.5 P15  تجاه حركة عقرب الساعةإحركة قطع دائري بعكس 
N150     G01 X20   مستقيم بمحور واحدحركة قطع 
N160     G02 X-20 Z-57.5  P20 حركة قطع دائري باتجاه حركة عقرب الساعة 
N170     G01 X-62.5   واحد مستقيم بمحورحركة قطع 
N180     G03 X-87.5 Z-32.5 P25  تجاه حركة عقرب الساعةإحركة قطع دائري بعكس 
N190     G01 Z52.5  واحد مستقيم بمحورحركة قطع 
N200     G03 X-77.5 Z62.5 P10  حركة قطع دائري بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة 
N210     G01 X-57.5  واحد مستقيم بمحورحركة قطع 
N220     G40 Z112.5 M09 ة تعويض نصف قطر العدة وغلق سائل دال تأثير إلغاء

  التبريد مع حركة العدة بحركة قطع مستقيمة
N230        G00 Y200 M30  وإنهاءفوق قطعة العمل  أمانمسافة  إلىحركة سريعة 

 البرنامج
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 . XYالتشغيل يوضح مسار العدة من نقطة بداية التشغيل الى نهايته مع تحديد مستوي )  24-3 ( الشكل

  : 2-3 مثال
  -مع مراعاة مايأتي:)   19-3 ( الشكل للجزء الموضح في برنامج القطعةكتب ا

  المغنيسيوم. -األلمنيوم: سبيكة القطعة معدن-1

 X Yالتشغيل:  ىمستو-2

  .mm 25 طرفية قطرهاسكين تفريز  عمالباست نهائيالتشغيل يكون -3

  .mm/min 400  التغذيةو  rpm 1250الدوران  ظروف القطع: سرعة -4

  و النظام المطلق. النظام المتريعمال است-5

  دوال تعويض نصف قطر العدة. عملاست-6

  .I ،J  ،K   لعمستتوالالتقوسات  أقطار أنصاففي تحديد  Pالعنوان  عملاست -7

نقطة  بإحداثياتون االلتزام ويك P17النقطة  إلى P1مسار العدة المحدد في الرسم من النقطة  عملاست-8

  بداية التشغيل ونقطة نهاية التشغيل.

  -أدناه:إحداثيات نقاط مسار العدة موضحة -9
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  .  XYعدة من نقطة بداية التشغيل الى نهايته مع تحديد مستوي التشغيل ال) يوضح مسار 19-3الشكل (

المطلوبة لتنفيذ  اإلجراءاتكافة  2)-(3نظام سيمنس ويوضح البرنامج  إلىتتم كتابة البرنامج باالستناد 
حيث ترك سماحات للتشغيل ي هذه الحالة ال تفالمدرجة في البرنامج ،  قسم من الجمل القطعة مع توضيح ل

   نصف قطر العدة وكذلك الطول في ذاكرة العدد .القيم الفعلية ل بإعطاءويتم ذلك التشغيل نهائي  إن

 (3-2)البرنامج 
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N70  G42 G01 Y-62.5 بالدالة  تعويض نصف قطر العدةفعيل تG42  وهي
مع  في حالة كون العدة على يمين القطعة عملتست

   Yباتجاه المحور  مستقيملحركة بحركة قطع ا

N80     X-57.5  
 

 

N90     X-31.182 Y-47.305 
 

 

N95     G02 X-19.8 Y-45.807 P15  
N100   G01 X42.5 Y-62.5 

 
 

N110   G01 X67.5 
 

 

N120  G03 X87.5 Y-42.5  P20 
 

 

N130   G01 Y42.5 
 

 

N140   G03 X72.5 Y57.5 P15 
 

 

N150  G01 X20  
 

 

N160  G02 X-20 Y57.5  P20 
 

 

N170  G01 X-62.5  
 

 

N180  G03 X-87.5 Y32.5 P25 
 

 

N190  G01 Y-52.5 
 

 

N200  G03 X-77.5 Y-62.5 P10  
 

 

N210  G01 X-57.5 
 

 

N220  G40 Y-112.5 M09 
 

 

N230  G00 Z200 M30 
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  : 3-3 مثال

  -يأتي: مع مراعاة ما  )20-(3الشكل  للجزء الموضح في برنامج القطعة كتب ا 

  المغنيسيوم.-األلمنيوم: سبيكة معدن القطعة -1

 X Zالتشغيل : ىمستو-2

  . 20mm قطربسكين تفريز طرفية  تعمالباسأولي التشغيل يكون -3

  .mm/min 300والتغذية  rpm 1250ظروف القطع: سرعة الدوران  -4

  والنظام المطلق  . النظام المتري عملاست-5

  . دوال تعويض نصف قطر العدة عملاست-6

  .   التقوسات أقطار أنصاففي تحديد  I ،J  ،Kاوين العن عملاست -7

ويكون االلتزام  P17النقطة  إلى P1مسار العدة المحدد في الرسم من النقطة  عملاست-8
  التشغيل .نقطة بداية التشغيل ونقطة نهاية  بإحداثيات

  -إحداثيات نقاط مسار العدة موضحة أدناه :-9
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 . XZالتشغيل  ىنهايته مع تحديد مستو إلىالعدة من نقطة بداية التشغيل مسار  )20-3 (الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -: تيه عند كتابة البرنامجآلتم مراعاة المالحظات ايلحل: ا

العمق  إلى 2mmنامج تكون على السطح العلوي للقطعة وعليه تضاف مسافة نقطة صفر البر إن-1
 ) 2mmمسافة  إليه(سمك القطعة مضافا  17-الكلي لتكون العدة نازلة بعمق قطع 

 . XZلتحديد مستوى التشغيل   G18الدالة  عملتست-2

  -:ي يأتامك P20و  P19و  P18في النقاط  لألقواس K و  Iيتم حساب قيم -3

  Zو  Xنقطة بداية القوس عن المركز باالتجاهين  إحداثي Kو  Iقيم تمثل 

 P18 : I=0,        K=-12.5 ةقطنالالقريب من  12.5mmالقوس الذي نصف قطره  -أ

  P19:         I=-20 ,   K= 0   ةلنقطاالقريب من  20mmالقوس الذي نصف قطره -ب

  P20:I=0 , K=15  ةالقريب من النقط 15mmالقوس الذي نصف قطره -ج

فان المبرمج  أوليالتشغيل  نأالمطلوبة لتنفيذ القطعة ، وحيث  اإلجراءاتكافة  3-3ويوضح البرنامج 
 .1- 3في المثال إليهالمشار  نفسه اإلجراء بإتباعيترك سماحات للتشغيل النهائي 
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  (3-3)البرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

%120  

N10 G18 G54 G71 G90 

N20 T01 D01 M06 (Slotting end mill 20 mm-roughing)  

N30 S1250 G94 F400 M03 M08  

N40 G00 X-20 Y100 Z57.5 

N50 Y2 

N60 G01 Y-17 

N70 G42 G01 Z37.52 
 

N80 X95  

N90 X100 Z32.5 

N100 Z-5 

N110 X85 

N120 G02 X85 Z-30 I0  K-12.5  

N130 G01 X100 

N140 Z-57.5 

N150 G03 X80 Z-77.5 I-20  K0 

N160 G01 X20 

N170  X0 Z-57.5  

N180 Z0 

N190 X17.5 

N200 G02 X35 Z15 I0  K15  

N210 G01 Z57.5 

N220 G40 M09 

N230  G00 Y200 M30 
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  : 4-3 مثال

  - مع مراعاة مايأتي:)   21-(3الشكل  للجزء الموضح فيبرنامج القطعة كتب ا

  المغنيسيوم.-يوماأللمن: سبيكة معدن القطعة -1

 XZالتشغيل : ىمستو-2

  .mm 12سكين تفريز طرفية قطرها  عمالباست أولي التشغيل يكون -3

  .mm/min 120والتغذية  rpm 2120 ظروف القطع: سرعة الدوران -4

  و النظام المتزايد  . النظام المتري عملاست-5

  دوال تعويض نصف قطر العدة. عملاست-6

  التقوسات. أقطار أنصافتحديد في  Pوان العن عملاست -7

ويكون االلتزام  P15النقطة  إلى P1مسار العدة المحدد في الرسم من النقطة  عملاست-8
  التشغيل.نقطة بداية التشغيل ونقطة نهاية  بإحداثيات

 -إحداثيات نقاط مسار العدة موضحة أدناه :-9
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 . XZالتشغيل  ىمسار العدة من نقطة بداية التشغيل الى نهايته مع تحديد مستو)  21-3 (الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - : برنامجعند كتابة ال تؤخذ بنظر االعتبارالمالحظات اآلتيه الحل:

إلى  2mmإن نقطة صفر البرنامج تكون على السطح العلوي للقطعة وعليه تضاف مسافة 1-
 )  2mm(سمك القطعة مضافا إليه مسافة  10-العمق الكلي لتكون العدة نازلة بعمق قطع 

 . XZلتحديد مستوى التشغيل   G18تستعمل الدالة 2-

لتعويض نصف  G41لذلك يتم استعمال الدالة إن اتجاه حركة العدة يبدأ من يسار القطعة  3-
 قطر العدة.

يمثل  R20لكن القوس  Pبالرغم من أن المطلوب استعمال قيمة نصف القطر مع العنوان 4-
في هذه الحالة ويتم  Pدرجة ،لذلك اليمكن اعتماد العنوان  180قوس دائرة بزاوية أكبر من 

وتكون  Pقواس فيمكن برمجتها مع العنوان لهذا القوس فقط ،إما بقية األ K و  Iحساب قيم  
 -: ممثلة بالمسافة بين بداية القوس ومركز الدائرة R20للقوس  Kو  Iقيمتي 

I=-10          K=-17.32  
   . Zو  Xومركز القوس باتجاهي  P12وهي تمثل المسافة بين النقطة 

 أوليالتشغيل  أنعة ، وحيث المطلوبة لتنفيذ القط اإلجراءاتكافة  )(3-4المرقم ويوضح البرنامج 
اإلجراء نفسه المشار إليه في  بإتباعن المبرمج يترك سماحات للتشغيل النهائي إ(غير نهائي) ف

.1-3المثال 
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  (3-4)البرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

%140 

N10 G18 G54  G71 G90 

N20 T18 D18 M06 (Slotting end mill 12 mm-roughing)  

N30 S2120 G94 F120 M03 M08  

N40 G00 X-25 Y100 Z40 

N50 Y2 

N60 G01 Y-10 

N70 G91 G41 X25 

N80 Z-150  

N90 X10 Z-10  

N100 X77.5 

N110 G02 X0 Z25 P12.5 

N120 G03 X0 Z25 P12.5 

N130 G01 X12.5 

N140 Z65 

N150 X-5 Z5  

N160 X-35 

N170 Z-20   

N180 G03 X-20 Z0 I-10 K-17.32  

N190 G01 Z20 

N200 X-80   

N210 G40 G90 M09 

N220 G00 Y200 M30 
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 أسئلة الفصل الثالث8-3                                      

  

  -:مأل الفراغات اآلتيةا: 1-8-3

  . ---------التفريز المبرمجة مالئمة  اكيناتتكون م -1
 

  

  ----------- باستعمال  التفريز المبرمجة يتم اكيناتاليدوي لبرنامج القطعة في م اإلدخالطريقة  -2

   . ------------  الرمز % يعني-3

 .  --------- تعني G00الدالة   -4

    . ----------- تعني G01الدالة  -5

  . --------------  تعني G03الدالة -6

 . -------------   تعني G17الدالة  -7
 

 . -------------تعني G18الدالة -8
  

 . .-------------في عملتست  G90 ةالدال -9

 .  ---------- في تحديد G94الدالة  عملتست -10

  -:اآلتية: صحح ماتحته خط في العبارات 2-8-3

 . G02الدالة  عملنستلتنفيذ حركة دائرية بعكس اتجاه حركة عقرب الساعة -1

 .  M03الدالة  عملنستلتنفيذ حركة دائرية باتجاه حركة عقرب الساعة -2

 . G03الدالة  عملنستبعكس اتجاه حركة عقرب الساعة لتدوير عمود الدوران -3

 حدود قطع. ةأربع اتسكين تفريز ذ عملنست mm 20عند الحاجة لتنفيذ توسيع مستطيل بعمق-4

  النظام المتزايد.  إلىتشير  G54 الدالة -5

  نة.يالنقطة المرجعية للماكتمثل   G55الدالة -6

  في ذاكرة نقاط صفر قطعة العمل. إحداثياتهازن تختمثل نقطة صفر القطعة التي  G58الدالة -7

  في ذاكرة العدد. T01مثال   Tمع العنوان العدد  بعادأتخزن  -8

  رقم البرنامج الفرعي. إلى 50%يشير العنوان  -9

  لتحديد النظام المطلق.  G70الدالة  عملتست-10

  لتحديد النظام المتزايد.  G71الدالة  عملتست -11
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  . لتعويض نصف قطر العدة  G40 الدالة عملتست -12

اكتب نوع العملية ، Rات في البرنامج والخاصة بالمتغيرّ  عملةالنصوص المست إلىباالستناد  -:3-8-3

  المحلولة ضمن الجدول األمثلة إلىتخزن النتيجة مستندا  وأينالحسابية وصيغتها 

  - : (ضع النتيجة في الفراغ المحدد)  

  النتيجة  العملية  البرنامج نص

R01  10.78 R01  +10.78 R01 =  +10.78 

R02  ……..    R02  ………  R02 =  +199.12  

R03  …….   R03  ……..  R03=  -99.32  

XR01  XR01  X= +10.78  

X……. X….. X=-199.12 

Z……  Z…….  Z=-99.32  

X……..  X……..  X= 99.32  

X 20.78  - R……..  X =  (20.78  -10.78)  X = 10  

Z ……   -R ……  Z = 21 -(-99.32)  Z = 120.32  

X 10.1   R….  X = 10.1 +199.12  X = 209.22  

  

باالستناد الى اتجاه القطع ومستويات التشغيل مع وضع  اآلتيةفي االمثلة  I  ،J  ،Kاحسب قيم  :4-8-3

  .تعني نهاية التشغيل  P2تعني بداية التشغيل و P1  مالحظه :    االشارات سواء كانت موجبة او سالبة:
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 -:بداية البرنامجح في التي تمثل مقاطع من برامج باالستناد الى الوصف الموضّ  اآلتية: صف الجمل 5-8-3

 الوصف البرنامج

 ىيشير الى رقم البرنامج الرئيس  %100

N10      G18 G54 G71 G90 التشغيل ىتحديد مستو XZ  ودالة نقطة صفر القطعة والنظام المتري

 .المطلقة واإلحداثيات

N20    T03 D03 M06  

N30    S1000 G94 F400 M03 M08   

N40     G00 X-142.5 Y50 Z112.5   

N50      Y18   

N60       G01 Y10  

N70        G42 Z62.5  

N80        X-57.5    

N120     G03 X87.5 Z42.5 P20  

N130     G01 Z-42.5  

N160     G02 X-20 Z-57.5 P20  

N220     G40 G01 Z112.5 M09   

N230        G00 Y200 M30  
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 الوصف البرنامج

%160   

N10 G18 G54 G71 G90 التشغيل وتحديد دالة نقطة صفر  ىاختيار مستو

 البرنامج واختيار النظام المتري والنظام المطلق

N30 S1250 G94 F400 M03 M08   

N40 G59  X75 Z75  

N50 G00 X0 Y5 Z0  

N60 R01 25 R02 25 R03 15 R04 

20 R05 8 R06 11 R07 20  

 

N70 L1205  

N80 G59  X0 Z0  

N90  G00 Y100 M30    

 

  ) :Part Program( : اسئلة حول برنامج القطعة 6-8-3

  . Y-Zى،المستو G19التشغيل ىمستو عمالباست 1-3ح في المثالعد كتابة البرنامج الموضّ أ -1س

  . X-Yى،المستو G17التشغيل ىمستو عمالباست 3-3ح في المثالرنامج الموضّ عد كتابة البأ -2س

  . Y-Zى،المستو G19التشغيل ىمستو عمالباست 3-3ح في المثالعد كتابة البرنامج الموضّ أ -3س

  . X-Yى، المستوG17 التشغيل ىمستو عمالباست 4-3 المثالح في عد كتابة البرنامج الموضّ أ -4س
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التجليخ/الفصل الرابع

 أهداف الفصل

 -ن: أعلى دراسة الفصل قادرا ً إنهائه أن يكون الطالب بعد

 ف عملية التجليخ. عرّ يُ  – 1

 نات التجليخ.ييصف األجزاء الرئيسة ألهم أنواع ماك – 2

 نات التجليخ.ييحدد استعماالت األنواع المختلفة لماك – 3

 عمليات التجليخ المتنوعة. يميّز بين – 4

أنواع المواد التي تصنع منها الحبيبات القاطعة والمادة الرابطة  يُعدد – 5

 ألحجار التجليخ.

 يعلل أسباب بلي حجر التجليخ. – 6

 لعمليات التجليخ المختلفة. الرئيسيحسب زمن التجليخ  – 7
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  -:تمهيد 

 ةزالة أجزاء صغيرإجراء الذي يتم فيه إلوتكمن أهميته في طبيعة ا ،عد التجليخ أحد الطرائق في تشغيل المعادنيُ 
ستعمال عمق قطع قليل وسرعة قطع عالية مع تغذية بطيئة لتحقيق اوتتميز العملية بجداً ينتج عنها أسطح ناعمة 

   أوبالعكس.دقة ابعاد عالية ويمكن في هذه العملية تدويرقطعة العمل مع ثبات حجر التجليخ 

       Grinding عملية التجليخ  4-1

بعضها على شكل صقة مع ملتAbrasives) (عن طريق حبيبات صلدة   معدن زالةإلتشغيل  عمليةالتجليخ: 
رقاقة (، صغير رف كأدوات قطع ،كل منها يزيل جزءوعند مالمسة الحبيبات لقطعة العمل تتص ارةعجلة دوّ 
Chip)(( نها في الحقيقة لك ،حتكاكإلتجري بفعل ا بأنها ومن الخطأ الشائع أعتبارعملية التجليخ. من المشغولة

 حجارأ على شكل ن تكونأالحبيبات القاطعة يمكن ،والتفريزعمليات التثقيب والخراطة عملية قطع كما في 
لة وشغمالرايش بطريقة تغذية ال إزالةوتتم عملية ،حزمة المطلية ألاوأحبيبات قاطعة + مادة رابطة ) (،مترابطة

  . (4-1)،الشكل لة وشغمال إلىو بطريقة ضغط حجر التجليخ الدائر أ,حجر التجليخ الدائر إلى

 

   . الحبيبات القاطعة ن طريقعالتجليخ  طريقة)  1 - 4الشكل ( 

  Grinding Machines          ماكينات التجليخ 2 -4 

وتتم تغذية حجر التجليخ  ارة،الدوّ حجار التجليخ أ عن طريقنات المستعملة في قطع المعادن يهي تلك الماك  
لة وشغمما حركة الأ التجليخ،عمودية على محور دوران حجر وأما بصورة موازية أنات التجليخ يفي ماك

   مستقيمة.و خطية أفتكون دورانية 
-اآلتية: لألغراض التجليخ  وتستعمل ماكينات    

 .بعادألو المستوية التي تتطلب دقة عالية في اأسطوانية الالسطوح ا نهاءإعمليات  – 1

  . )Cams( سنان التروس والحدباتأسنان اللوالب وأالت المعقدة كوشغمتجليخ ال – 2

  .والمثاقب وسكاكين التفريز وغيرهاقالم الخراطة والقشط أ) عدد القطع المختلفة كحد (شحذ – 3

على ولي أي تشغيل أو أو تفريز أعمليات خراطة  إلىحاجة الالخام مباشرة دون  تجليخ القطع المعدنية – 4
   .أخرى ماكينات
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التجليخ  اكيناتأنواع م   

   .والمنضدية نات التجليخ اليدوييماك – 1

  . تجليخ السطوح المستويةنات يماك – 2

  . (الخارجي والداخلي) نات التجليخ االسطوانييماك – 3

  . نات التجليخ الالمركزييماك – 4

  .نات التجليخ الخاصةيماك – 5

  ة       ماكينات التجليخ اليدوي  2-1-  4

(التجليخ حيث يكون سماح التشغيل فيها كبيرفي عمليات التجليخ التقريبية  ةنات التجليخ اليدوييتستعمل ماك  
وتجليخ مواقع اللحام وحد عدد القطع المختلفة وكذلك قص قطع  المسبوكات) كالتخلص من الزوائد في الخشن

 .لة ثابتة ومتنق إلىويمكن تقسيمها ، واأللمنيومالفوالذ والزهر  عالعمل المصلدة وغير المصلدة من انوا

- الثابتة:نات التجليخ يماك  

ويدار حجر  الورشة. أرضيةفي  تثبتقاعدة معدنية  علىأوالماكينات مثبتة على طاولة العمل  هذهتكون     
الماكينات  هذهوتكون  القطع. أدواتبصفة رئيسة في شحذ  كهربائي. وتستعملطة محرك االتجليخ فيها بوس

قرب ما يمكن من حجر التجليخ أيكون المسند  نالة المراد تجليخها ويجب وشغمدة بمساند خاصة لحمل المزوّ 
الحجر وتلف  كسر إلىبين حجر التجليخ والمسند مما يؤدي  حشرهاوألة وشغمحتمال انزالق الإوذلك لمنع 

فضالً عن لة بشدة على حجر التجليخ الدائر وشغمعمليات التجليخ يجب عدم ضغط ال إجراءوعند  لة.وشغمال
 التجليخ،حجر حتراق إلتجنب  ، وذلكتردديةبحركة  خرآ إلىلة يدويا على وجه الحجر من جانب وشغميك التحر

ماكينات تجليخ يدوية متنقلة تستعمل في تشذيب  ومنتظما. وتوجديخ متساويا حجر التجل كلآتوكذلك لجعل 
  التبريد.كال النوعين اليستعمل سائل  العمل، وفيالحافات وقطع المعادن في موقع 

  

            المستوية حونات تجليخ السطيماك 4-2-2

 ً  أو مغناطيسياً يستعمل التجليخ السطحي في تشغيل السطوح المستوية والتي يمكن تثبيت قطعة العمل ميكانيكا
  متخصصة.عن طريق ماكينات 

ً  تقسم نأويمكن    - هما:لوضع عمود الدوران الى نوعين  هذه الماكينات تبعا

   .(4-2)الشكل  العمودي،وماكينات التجليخ السطحي نات التجليخ السطحي االفقية يماك •

 

   .والعمودية األفقيةالتجليخ السطحي  اتنيماك )2 - 4( الشكل
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وتتحرك طوليا ذهابا  (الترددية)لة في هذين النوعين إما من نوع ذي العربة وشغمالطاولة التي تحمل ال وتكون
بعاد طاولتها ذات انات التجليخ السطحي بيويقاس حجم ماك (رحويا).أو تكون مستديرة وتتحرك دائريا  وإيابا،

  العربة أو بقطر طاولتها المستديرة.
  

  األفقيةنات التجليخ السطحي يماك أوال:  

 الدقة.سطوح مستوية عالية  وصقل إلنتاج (Finishing)نهائيةلانات في عمليات التجليخ يتستعمل هذه الماك

نة التجليخ السطحي ييوضح مخطط ماك )3 - 4( والشكل أفقيا.الحامل لحجر التجليخ فيها  يكون عمود الدورانو

   األفقية.

 

  .األفقيةط ماكينة التجليخ السطحي طمخ )3 - 4( الشكل

  -اآلتية: وتتكون الماكينة من األجزاء 

   اهتزاز.متانة عالية ويتحمل السرعات العالية دون  ايكون ذ نأيجب  :(الهيكل) القاعدة – 1

  .: لحمل الطاولةالقاعدة – 2

  المشغوالت.لتثبيت  الطاولة: –3

  .حاملة عمود حجر التجليخ وأسفل ىعلأ إلى: وتتحرك الراسمة –4

  .الحركة الدورانية ئهوإعطاووظيفته حمل حجر التجليخ  أفقي: ويكون بوضع عمود الدوران –5

  .عجلة الحركة الطولية للطاولة –6

  .عجلة الحركة العرضية –7

   .التجليخبراسمة حجر المقلووظ والذي يدور  : التي تدير العمودجلة الحركة الراسية لحجر التجليخع – 8
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   نة التجليخ السطحي العمودية           يماك  -ثانياً:  

يكون عمود  قليل).وقت  كمية كبيرة من الرايش في (إزالةنات في عمليات التجليخ الثقيلة يتستعمل هذه الماك

  .(4-4)الشكل على طاولة العمل  لحامل لحجر التجليخ فيها عمودياالدوران ا

 

  .) مخطط ماكينة التجليخ السطحي العمودية 4 - 4(  الشكل

  -اآلتية: وتتكون الماكينة من األجزاء 

  .تحمل السرعات العالية دون اهتزازتمتانة عالية و ويكون ذ نأ: ويجب )الهيكل( القاعدة– 1

  . : لحمل الطاولةقاعدة الطاولة – 2

  .التوشغم: لتثبيت الالطاولة – 3

وفي  ومثبته بسلسة مارة على بكرة التجليخحاملة عمود حجر  سفلاألو ىعلألا إلى: وتتحرك الراسمة – 4
   ).(داخلياتزان إنهايتها ثقل 

 الدورانية.الحركة  ئهوإعطاوظيفته حمل حجر التجليخ  ،ويكون بوضع عمودي: عمود الدوران – 5

  للطاولة.عجلة الحركة الطولية  – 6

   العرضية.عجلة الحركة  – 7

  التجليخ.عجلة الحركة الراسية لحجر  – 8

  Cylindrical Grinding Machines       االسطواني  ماكينات التجليخ 4-2-3

 ،تكون هذه السطوح مستقيمة نأيمكن و االسطوانية، لألجزاءالماكينات لتجليخ السطوح الخارجية هذه  تستعمل
يتم استبدال المخرطة بماكينة  ، لكنالخراطةمشابهة لماكينة نات ي. وهذه الماكمنشوريةأومستدقة (مخروطية)
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في الشكل واألبعاد عالية  عندما تكون هناك حاجة لدقة أولة صلدة وشغمالتجليخ االسطواني عندما تكون ال
لة التي يتم انجازها وشغالمقطر وطول  بأكبرسطواني ال. ويقاس حجم ماكينة التجليخ اسطحي فائق إنهاء جودةو

   .(4-5)، الشكل على الماكينة

 

  .نة التجليخ االسطوانييماك ):5 – 4( الشكل

   - هي:ودارة الماكينات التشغيل و رئيسة طرائق عدةهنالك 

  )Numerical Control(التحكم الرقمي و (Manual Manipnlation)التحكم اليدوي 

أدارة الماكينة عن طريق  ، أوقديمةطريقة  وهي من خالل لوحة تغذية أو بطاقات مثقبة تتم البرمجة اليدوية 
  اليدوي.أجزاء ماكينة التجليخ األسطواني ذات التشغيل  (4-6)حاسوب منفصل للتواصل معها ويبين الشكل 

 

  .ماكينة التجليخ االسطوانيأجزاء  ):6 - 4(الشكل 



  الفصل الرابع/التجليخ                                ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا        
  

 

- 148 - 

 

محرك كهربائي  - 5  .العربة (الطاولة) - 4  .مفتاح اإلدارة - 3 يدويا.عجلة لتحريك العربة  - 2 .القاعدة - 1

ذراع تثبيت غراب الذيل  - 8  .العربةذراع التحكم في مشوار  - 7  الرأس.غراب  - 6  الرأس.إلدارة غراب 

عجلة لتحريك الحجر إلى اإلمام  - 12 قالووظ. مسمار - 11 مصدان. – 10 .غراب الذيل - 9 مكانه.في 

   التجليخ.حجر  - 14 التجليخ.محرك كهربائي إلدارة حجر  - 13 .والخلف

- يلي:ويمكن تلخيص االجزاء الرئيسية لماكينة التجليخ االسطواني كما   

  بحمل الطاولة  القاعدة تشغيلها. وتقومنات الماكينة ووسائل وهي التي تحتوي على جميع مكوّ  :القاعدة – 1

 وعلى الطاولة،طويلة تستعمل كدليل تتحرك عليه  أخاديد القاعدة ىعلأيوجد  إذ التجليخ،الحامل لحجر  الرأسو
الحركة الهيدروليكية  ليةآويوجد في داخله  واألوتوماتيكيةله توجد عجالت التشغيل اليدوية  األمامي انبالج

  للطاولة.
 - من:وتتكون  ):الطاولة (العربة – 2

 ، ويمكنهيدروليكيطة نظام ابوس األفقيةتؤدي هذه الطاولة الحركة الترددية  السفلى:الطاولة  –أ        
ويتم ضبط طول الشوط وعكس حركة  التروس.عن طريق مجموعة من طة عجلة يدويةابوس أيضاتحريكها 

  الطاولة.مصدين مثبتين في مجاري طولية خاصة بها على جانب هذه طة االطاولة في نهاية كل شوط بوس
  

  الهيدروليكي.نة للنظام األجزاء المكوّ  (4-7)ويبين الرسم التخطيطي في الشكل 

 

  .النظام الهيدروليكي لحركة الطاولة السفلى أجزاء ):7 – 4( الشكل

ذراع عكس الحركة لعكس اتجاه  – 4 .صمام خانق – .3مضخة الزيت ذات التروس –2 .خزان الزيت – 1

 .مكبس – 9 واحد.اسطوانة ذات مكبس  – 8 السفلى.الطاولة  –7 مصدات. – 6، 5 .دخول الزيت

   اتجاهي). (صماممكبسين  اسطوانة ذات – 10 
 إلىحركتها من محرك كهربائي  تأخذيندفع الزيت من خزان الزيت بفعل مضخة الزيت ذات التروس والتي    

االسطوانة  إلىليسمح بدخول الزيت من الجهة اليسرى ات المكبسين االسطوانة ذ إلىومنه رالصمام الخانق المتغيّ 
وعند  ، ا نفسهجهة اليمين ساحبا الطاولة في اتجاهه إلىفي هذه االسطوانة  المكبسالواحد فيتحرك  المكبسذات 

يعمل على تغيير وضع المكبسين في الصمام  فأنهاصطدام المصد في الجهة اليسرى بذراع عكس الحركة 
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 إلىالجهة اليمنى من االسطوانة ذات المكبس الواحد فيتحرك المكبس  إلىيسمح بدخول الزيت مما  التجاهيا
لطاولة في اتجاهه حتى يصطدم المصد في جهة اليمين بذراع عكس الحركة وهكذا يتم جهة اليسار ساحبا معه ا

  -روليكياً بما يأتي :،وتتميز طريقة إدارة الطاولة هيدتحريك الطاولة يمينا ويسارا 
  

  . بعا لفروق الضغط بين جهتي المكبسالحصول على سرعات مختلفة ت إمكانية – 1

  . الماكينة أستعمالها من قبل مشغلسهولة  – 2

  .ضاء عند تغير اتجاه حركة الطاولةعدم حدوث ضو – 3

  .إنهاء عاليةالحصول على جودة  إمكانيةعدم حدوث اهتزازات عند حركة الطاولة وبالتالي  – 4

غراب لتثبيت  (T) على شكل حرف بأخاديدتكون مثبتة فوق الطاولة السفلى وهي مزودة  العليا:الطاولة –ب 

صغيرة  تجليخ السلباتعند (°15) أقصاهاويمكن تدوير الطاولة العليا بزاوية  عليها.وغراب الذيل  الرأس

 التجليخ.الحامل لحجر  الرأس إمالةطة افيتم تجليخها بوس الميلاما السلبات كبيرة  ،الميل

 الدورانية.الحركة  وإعطائهالة وشغمفي تثبيت ال الرأسغراب  يستعمل الثابت): (الغراب الرأسغراب  – 3

غراب  ىعلأحركته الدورانية من محرك كهربائي مستقل موجود في  الرأسويستمد عمود دوران غراب 
  الرأس.

 إسنادفي  المخرطة)الغراب المتحرك في  (مثلغراب الذيل  يستعمل المتحرك): (الغراب غراب الذيل – 4
طة الذنبة اومركز غراب الذيل بوس الرأساالسطوانية الطويلة المربوطة بين مركز غراب  نهاية المشغولة

لة نتيجة وشغميحتوي على نابض خاص في داخله يسمح بتمدد ال الذيل إذيوضح مقطع لغراب  )8 - 4والشكل (
   التشغيل. أثناءزيادة الحرارة 

 

 .) غراب الذيل8 - 4( الشكل

بحمل عمود دوران حجر التجليخ  الرأسيقوم هذا  التجليخ):حجر  (غرابالراس الحامل لحجر التجليخ  – 5

ويمكن  الحركة.نقل  وأحزمة الرأس ىعلأالذي يستمد حركته الدورانية عن طريق محرك كهربائي موجود في 
هيدروليكية ميكانيكية وفي االتجاه  أوالحامل لحجر التجليخ في مسالك عرضية بطريقة يدوية  الرأستحريك 

بزاوية عند تجليخ  الرأسويمكن تدوير هذا  القطع.العمودي لحركة الطاولة الطولية للحصول على حركة عمق 
   نحدار.إلاالسلبات الكبيرة 
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   Centerless Grinding Machines     نات التجليخ الالمركزييماك 4-2-4
   

التثبت بين والتي  والداخلية)الخارجية  (السطوحالت االسطوانية وشغمتستعمل هذه الماكينات لتجليخ ال 
ز التجليخ ويتميّ  .(4-9) خاصة، الشكلطة مساند اسنادها بوسإيتم  اخرى، وإنماي وسيلة ربط أو بأالمركزين 

  -يأتي: الالمركزي بما 

  .قل لتشغيل الماكينةأمهارة  إلىيحتاج  – 1

  .األخرىوسائل التثبيت  أو الماسكات أو القابضلة في وشغملتثبيت ال عدم الحاجة – 2

  .لة لغرض تثبيتهاوشغمللالتجاويف المركزية  عمالاست إلى عدم الحاجة – 3

  .لةوشغمانحناء في ال أوفال يوجد اصطكاك  ، ثباتلة مستندة بوشغمتكون ال – 4

  .اإلنتاجيبصورة خاصة العمل  مئوتالسريعة – 5

  .لة بسهولةوشغميمكن السيطرة على مقاس ال – 6

 

  نة التجليخ الالمركزييماك ):9 - 4( الشكل

 (4-10) يأتي، الشكلوتنجز عملية التشغيل بالتجليخ الالمركزي عن طريق آلية تتكون مما 

  Grinding Wheel                        حجر التجليخ الرئيس   –1 

  Regulating Wheel              التغذية)  (قرصحجر التنظيم  – 2

    Work Rest Blade                          لةوشغمنصل مسند ال –3

 

 .التجليخ الالمركزي آللية الرئيسة األجزاء ):10 - 4(الشكل 
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ضغط جانبي ويثبت بطريقة تمكن من تسليط صغر من قطر حجر التجليخ الرئيس أيكون قطر حجر التنظيم   
دوران الاتجاه بويدور حكام حصر قطعة العمل إلن من حبيبات مع مادة رابطة مطاطية العمل ومكوّ على قطعة 

قل أوتكون سرعة حجر التنظيم  االتجاه.لة فيكون بعكس وشغماتجاه دوران ال ماأ الرئيس،حجر التجليخ نفسه ل
ية الطولية لها عن طريق حجر لة والتغذوشغملحركة الدورانية للا وتتم الرئيس.بكثير من سرعة حجر التجليخ 

   األجزاء.عليه مؤشريوضح مخطط لماكينة التجليخ الالمركزي و )11 - 4(الشكل  التنظيم.

 

  . ماكينة التجليخ الالمركزيألجزاء ) مخطط  11 - 4(  الشكل

  حجر التجليخ الرئيس  –4 التنظيمتسوية حجر  ليةآ – 3  حجر التنظيم  – 2الحامل لحجر التنظيم    الرأس –   1

  الرئيس.تسوية حجر التجليخ  ليةآ – 5  

  Internal Grinding Machines           ماكينات التجليخ الداخلي :   5-2-4

كما  . (Formed)المشكلةو )،المستدقة (المخروطية المستقيمة،تستعمل هذه الماكينات في تجليخ الثقوب  
يتجاوز قطر حجر التجليخ ثلثا القطر  نأوال يجوز  الت.وشغماللهذه  الجانبية األوجهفي تجليخ  أيضاتستعمل 

من  أكثروذلك حتى ال تزداد مساحة التالمس بين حجر التجليخ والمشغولة  ،الداخلي للثقب المطلوب تجليخه
   ويبين الشكل الرايش. إزالةعملية  في وصعوبة للسطح المشغلتسخين شديد  إلىيؤدي قد  مما الالزم

  الداخلي.ماكينة التجليخ  )12 – 4(

 

  .الداخليماكينة التجليخ  ):12 -4(الشكل 



  الفصل الرابع/التجليخ                                ميكانيك               العلوم الصناعية              – لثالصف الثا        
  

 

- 152 - 

 

  . األجزاءعليه مؤشر) يوضح مخطط لماكينة التجليخ الداخلي 13-4الشكل ( 

 

 .) : مخطط ماكينة التجليخ الداخلي13- 4(  الشكل

-:يأتي الرئيسة لماكينة التجليخ الداخلي كما األجزاءيمكن تلخيص   

  .نةيالماك قاعدة– 1
لتحريك العربة حركة ترددية  أعالهودليل في  الركبة،على دليل جانبي لتحريك ويحتوي  :قاعدة العربة – 2

 أفقية.

  التجليخ.الحامل لحجر  الرأسوتقوم بحمل  العربة: – 3
  التجليخ.الحامل لحجر  الرأس – 4
  سفل.االو ىعلاال إلىوتتحرك  الركبة: – 5
  والخارج.الداخل  إلىوتكون محمولة على الركبة وتتحرك  الراسمة: – 6

هما:نات يويوجد نوعان من هذه الماك  

الت وشغمتستعمل هذه الماكينات في تجليخ ال: الت التي يمكنها الدورانوشغمماكينات التجليخ الداخلي لل – 1

اللقم  يذ القابض أوالثالثي الفكوك  بالقابضوالتي يمكن ربطها  ،تدويرها إلمكانيةالصغيرة الحجم نسبيا 
  .ي تجليخ السطوح الداخلية للحلقاتكما ف ،المستقلة

الت وشغمتستعمل هذه الماكينات في تجليخ ال: يمكنها الدورانالت التي الوشغمماكينات التجليخ الداخلي لل – 2

. طاولة الماكينة باستعمال مثبتات الربط . ويتم تثبيتها علىلثقيلة نسبيا والتي يصعب تدويرهاالكبيرة الحجم وا
 األخرىالت وشغمكما في تجليخ السطوح الداخلية السطوانات محركات االحتراق الداخلي وغيرها من ال

  الكوكبي.وتسمى بماكينات التجليخ 

                :ماكينات التجليخ الخاصة  6-2-4 

  - أنواعها:الت ثابتة وانجاز عمليات خاصة ومن وشغمتستعمل هذه الماكينات لتجليخ 

  السكاكين:ماكينات تجليخ  –أوالً    

) والمثاقب Reamersتستعمل هذه الماكينات لتجليخ الحدود القاطعة لسكاكين التفريز المختلفة والموسعات (   
رتفاع درجة إلعمليات التشغيل  ثناءأالقطع تتعرض  أدواتجميع  إن التجليخ. أحجارخاصة من  أنواعطة ابوس

وهذا يؤثر على جودة السطوح المشغلة وزيادة زمن التجليخ لذلك يتطلب  ،كل حدودها القاطعةآالحرارة وت
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 ألدواتتصحيح الحواف المثلمة  وإعادةالقطع كزاوية الجرف وزاوية الخلوص  أدواتباستمرار مراجعة زوايا 
   السكاكين.يوضح ماكينة تجليخ  )14 - 4والشكل ( بتجليخها.القطع وذلك 

 

  .) : ماكينة تجليخ السكاكين 14 - 4( الشكل

  . األجزاء) يوضح رسما تخطيطيا لماكينة تجليخ السكاكين وعليه  15 - 4الشكل ( 

 

 .) : مخطط ماكينة تجليخ السكاكين 15 - 4الشكل ( 

  -: يأتيويمكن تلخيص االجزاء الرئيسة لماكينة تجليخ السكاكين كما 

يحمل المحرك  التجليخ.المحرك الكهربائي والذي يثبت على محوره حجر  أعالهب في يركّ  القائم الراسي: – 1

  صامولة.طة ابوس األفقيفي المستوى  زاوية أيعلى  إمالتهطة كرسي محور يمكن االكهربائي بوس

لتثبيت سكين التفريز من خالل عمود خاص (شاقة) يثبت كل من طرفيه  :وغراب الذيل الرأسغراب  – 2
   .وغراب الذيل الرأسغراب  بذنبتي

 أخاديددة بتكون الطاولة العليا مثبتة فوق الطاولة السفلى وتكون مزوّ  :الطاولة العليا والطاولة السفلى – 3

تجاه الطولي والعرضي إلالعليا في ا. وتتحرك الطاولة وغراب الذيل الرأس) لربط غراب Tعلى شكل حرف (

                                .طة عجالت يدوية خاصة لهذا الغرضاوالراسي والزاوي بوس

  .المشوار) للحركة الطولية للطاولةلضبط طول الشوط (: المصدات – 4
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-: وهيوهناك بعض الملحقات لماكينة تجليخ السكاكين   

  الدوارة.الملزمة  – 1

  .ين التفريز بالنسبة لحجر التجليخسك أسنان: يستعمل لضبط وضع تقسيم رأس – 2

  .المراد تجليخها األسنانسكاكين التفريز وضبط وضع  إسناد: تستعمل في المساند – 3

Thread Grinding Machines         ثانياً :   ماكينة تجليخ السن  

حد  إلىوهي تشبه  الخاصة. غراضألاالتروس وغيرها من  وأسنان القالووظتستعمل هذه الماكينات لتجليخ    
وغراب الذيل والذي  الرأسراد تجليخه بين غراب المُ  القالووظيثبت عمود  إذ االسطواني،كبير ماكينة التجليخ 

ل. (وتكون حركة عمق القطع في اتجاه يدور حول محوره مع دوران حجر التجليخ بسرعة قطع تناسب المعدّ 
طة مجموعة اانزالقية بوس أدلةالطاولة السفلى تتحرك طوليا على  نإ ،تجليخه)راد المُ  ووظالقالقطري نحو 

يتم ضبط التغذية الطولية طبقا لمقدار خطوة القالووظ المراد تجليخه والتي تطابق خطوة  إذ هيدروليكية، إدارة
  المصدات.العجلة اليدوية وتحريك طة االتجليخ ويضبط طول الشوط بوس أحجار

  األجزاء.) يوضح مخططا لماكينة تجليخ السن وعليه 16-4والشكل (
  

 

 .) مخطط ماكينة تجليخ السن 16 – 4(  الشكل

 .عجلة يدوية للحركة الطولية للطاولة  –3  .حجر التجليخ –2   .الحامل لحجر التجليخ مع المحرك الكهربائي الرأس –  1

  الطاولة السفلى .  –7 .مصدات الطاولة لضبط طول الشوط  – )6 – (5 .عجلة يدوية لضبط عمق القطع –4 

  مع المحرك الكهربائي . الرأسغراب  –10 .غراب الذيل  –9  .الطاولة العليا –  8

    Grinding Operations              عمليات التجليخ   3 -4
  

   اليدويةعمليات التجليخ  4-3-1

   - الخراطة: أقالمشحذ  أوال:

 أقالملشحذ  يستعملو المختلفة،الخراطة حسب مقادير الزوايا المناسبة لتشغيل المعادن  أقالم أدواتيتم شحذ   
الخراطة ذات اللقم  أقالمولشحذ  ،تجليخ من الكوراندم أحجارالخراطة المصنوعة من فوالذ السرعات العالية 

تجليخ  أحجارللشحذ االبتدائي  ستعمليو السيليكون. بيدكارلينة (طرية) مصنوعة من  أحجار يستعملالكاربيدية 
للتجليخ  عملالتجليخ طبقيا ويستأحجارويكون شكل  الحبيبات،دقيقة  أحجارخشنة الحبيبات وللشحذ النهائي 

 . (4-17)للتجليخ النهائي كما في الشكل  عملاسطوانيا مجوفا ويستأو ،االبتدائي
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 .الخراطة أقالمالتجليخ المستعملة لشحذ  أحجار) :  17 - 4شكل ( ال

د م]]اكين]]ات التجليخ الي]]دوي ل]]ذل]]ك تزوّ  ،المطلوب]]ةن عملي]]ة التجليخ تحت]]اج الى مه]]ارة في تق]]دير قيم الزواي]]ا إ
 بسهولة.الخراطة حسب المواصفات والزوايا المطلوبة  أقالمبملحقات خاصة لتسهيل عملية شحذ 

  - الملحقات:ومن هذه 

على  الطاولة وتثبيتها إمالةالقطع ويتم  أداةعليها ترتكز للضغط ،هي طاولة قابلة و -القالبة: الطاولة  – 1
  التثبيت.طة مقبض االزاوية المطلوبة بوس

عليها صفيحتين من الفوالذ المرن تسمحان لها ترتكز ، هي طاولة قابلة للضغطو - المتذبذبة:الطاولة  – 2
لتثبيت  )(T على شكل حرف أخاديدويحتوي السطح العلوي للطاولة على  ،باليدبحركة طولية متذبذبة عند دفعها 

طة منقلة الربط باالتجاه المناسب في مواجهة االقطع على الطاولة بوس أداةويتم تثبيت  ،ملحقات التجليخ المختلفة
    .الطاولة المتذبذبة )18 - 4( بة ويبين الشكلفي الطاولة القّال  سطح الطاولة كما إمالةكما يمكن  ،حجر التجليخ

 

  الطاولة المتذبذبة ):18 - 4( الشكل

  الملتوية:شحذ المثاقب  ثانيا:

 بحيث يشكالن زاوية مقدارها الرئيسين،الخلوص خلف حدي القطع  أسطحيتم شحذ المثاقب الملتوية بتجليخ   
قمة المثقب حد قطع  . وينشأ عن خط اتصال سطحي الخلوص عندالفوالذ)(الصلب ي حالة مثاقب ) ف118° (

 كبرى في عملية الشحذ والثقب . أهمية, ولهذه الزاوية °55) ا (مستعرض يسمى الدليل ويشكل زاوية مقداره
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عند عملية الشحذ حفاظا على الحدود القاطعة للمثقب من الخدش  (طرية)نة تجليخ ليّ  أحجار عمالويجب است
  الحلزوني.التجليخ للمثقاب  عملية (4-19)وضح الشكل وي بوفرةسائل تبريد  عمالويجب است توهجها،ولمنع 

  

  .الحلزونيةشحذ المثاقب  ):19 - 4( الشكل

  ( الميكانيكية )  اإلليةعمليات التجليخ  3-2- 4
  
  عمليات التجليخ السطحي  -أوالً:  
التجليخ  طة المحيط الخارجي لحجرابوس األفقيةتتم عملية التجليخ السطحي في ماكينات التجليخ السطحي  

في ماكينات التجليخ  إما قرصية.تجليخ  أحجارويستعمل لهذا الغرض  ،مى هذه الطريقة بالتجليخ المحيطيوتس
 الجبهي،لحجر التجليخ وتسمى هذه الطريقة بالتجليخ  الجبهي)طة السطح الطرفي (االسطحي العمودية فتتم بوس

  حلقية. أوتجليخ فنجانية  أحجاررض ـويستعمل لهذا الغ
  -: وهي أنواع أربعة إلىلك يمكن تصنيف عمليات التجليخ السطحي لذ

   محيطي): (تجليخ الترددية:/ الطاولة  األفقي انرالدوعمود  – 1

لة المثبتة على وشغموفيه تتحرك ال )20 - 4( الشكلشيوعا في الصناعة  األكثروهذا النوع من التجليخ هو  
طة نظام ايجري تحريك الطاولة طوليا بوس التجليخ.الطاولة حركة طولية ترددية مستقيمة تحت حجر 

ويمكن تحريكها بطريقة  جانبها،طة مصدين على اويتم ضبط طول الشوط وعكس الحركة بوس هيدروليكي،
عن طريق محرك كهربائي ويدور حول محوره  أفقيحجر التجليخ مثبت على عمود دوران  أيضا.يدوية 

حركة التغذية العرضية تكون باتجاه محور حجر التجليخ  لة.وشغمالومحيطه يعمل على القطع عندما يالمس 
   القطع.الحامل لحجر التجليخ يتحرك عموديا للتحكم بحركة عمق  الرأس يدوية. أووتكون بطريقة آلية 

 

 ترددية.التجليخ المحيطي بطاولة  ):20 - 4( الشكل
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  - محيطي): (تجليخ الدوارة:/ الطاولة  األفقيان رعمود الدو – 2

 تثبت فيهإذ  )21-4(شكل ال ،القطععن عملية  ولؤالمسمحيط حجر التجليخ في هذا النوع من التجليخ هو    

حجر التجليخ  ،رها الراسي عن طريق محرك كهربائيلة على الطاولة المستديرة التي تدور حول محووشغمال
لة وشغمالالحامل لحجر التجليخ يتحرك عبر الرأس ،كهربائيعن طريق محرك  األفقييدور كذلك حول محوره 

طة مقدار ابوس القطع) (عمق المعدن إزالةتم السيطرة على معدل ت .ي حركة التغذية العرضية الضروريةليعط
الت الدائرية والحلقية وشغمويستعمل هذا النوع من التجليخ في تجليخ ال التجليخ.الحامل لحجر  الرأسنزول 

   وغيرها.كحلقات المكابس 

 

  .الدوارةطاولة ال) : التجليخ المحيطي ب 21 - 4(  الشكل

   جبهي): الترددية: (تجليخعمود الدوران العمودي / الطاولة  – 3

لة مثبتة على الطاولة وشغمال ،التجليخحجر  (جبهة)طة طرف االمعدن في هذا النوع من التجليخ بوس إزالةيتم   
حركة التغذية العرضية تكون  الراسي،ر التجليخ يدور حول محوره حج مستقيمة،التي تتحرك حركة ترددية 

الحامل لحجر التجليخ عموديا للسيطرة على عمق  الرأسيتحرك  التجليخ.باالتجاه العمودي على محور حجر 
يستعمل هذا النوع من التجليخ في  ).22 - 4( محور حجر التجليخ الشكلنفسه لتجاه إلابن القطع والذي يكو

   الخراطة.في ماكينة  (الدالئل)تجليخ المسبوكات الطويلة والضيقة مثل سكك الفرش 

 

 .ترددية ) : التجليخ الجبهي بطاولة  22 - 4(  الشكل
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  - جبهي): (تجليخالدوارة ان العمودي / الطاولة رعمود الدو – 4

وتتحرك هذه الطاولة حركة دورانية حول  المستديرة،لة في هذا النوع من التجليخ على الطاولة وشغمتثبيت ال 
الحامل لحجر التجليخ حركة  الرأسيتحرك  أيضا،ويدور حجر التجليخ حول محوره الراسي  الراسي،محورها 
لة وشغمالحامل لحجر التجليخ يتحرك عبر ال الرأس ،المطلوبعمق القطع  إلعطاء األسفل إلى (رأسية)عمودية 

يستعمل هذا النوع من التجليخ النجاز قطوعات عنيفة ومعدالت  ).23 - 4(ليعطي حركة التغذية العرضية شكل 

  الملحومة. واألجزاءمعدن عالية كما في تجليخ المسبوكات الكبيرة والمطروقات  إزالة

 

  .الدوارةطاولة ال) : التجليخ الجبهي ب 23 – 4(  الشكل

ربط المشغوالت على ماكينات التجليخ السطحي      
 

المشغوالت على  الطرائق نفسها في ربططرق ربط المشغوالت على ماكينات التجليخ السطحي هي  إن  

  -اآلتية: وسائل الربط  تقريبا، وعبرالثقب  أوماكينات التفريز 

  .مباشرة)بصورة (طاولة الماكينة  – 1

  الماكينة.ربط المشغوالت في ملزمة  – 2

  الخاصة.ربط المشغوالت باستعمال المثبتات  – 3

  . Magnatic Chuck(Table)) المغناطيسية) (الطاولةالمغناطيسي  القابض– 4
الجذب  قوى طةالة بوسوشغمتعمل الظروف المغناطيسية على مسك الإذ المثبتات شيوعا أكثرمن ويعد 

يمكن حمل  .القابضتوضع مباشرة على  إنيمكن  الحديدية) (المعادنلذلك المعادن المغناطيسية  المغناطيسي،
على  األخرىالمثبتات  أوويمكن كذلك حمل الملزمة  واحد،عدد كبير من المشغوالت الصغيرة عليه في وقت 

   المغناطيسية.الظرف بفعل القوة 
  - وهي: (4-24) السطحي، الشكلعلى ماكينات التجليخ المغناطيسية تستعمل  القابضاتان من وهناك نوع

    Permanent Magnetic Chucks   دائمة التمغنط: اتالقابض –1

  Electromagnetic Chucks        الكهرومغناطيسية: القابضات –2
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 . (المناضد) ) : انواع الظروف المغناطيسية 24 - 4(  الشكل

ار.الدوّ الكهرومغناطيسي  –ج    التمغنط.دائم  –ب      الكهرومغناطيسي. –أ   

 وتتحرك القابضتوضع في داخل  إذ الدائمة،قدرة التثبيت من المغانط  تأتيدائمة التمغنط  القابضاتفي حالة 
 .ذاتيةفهي تعمل بمغناطيسية  ،تيار كهربائي إلىال تحتاج  القابضاتوهذه  المغانط،فتح  أوعتلة يدوية لتنشيط 

�110الكهرومغناطيسية فهي تشغل عند فولتية ( القابضات ماأ � طة مفتاح ا) وتوصل بالطاقة بوس�220
   -هما:ن اميزت الهو كهربائي،

 لألجزاءمقادير صغيرة من التيار  عملتست إذ ،لة وشغممساحة اتصال ال مئلتالتعدل  نأقدرة التثبيت يمكن  – 1
  الواسعة.  لألجزاءالصغيرة ومقادير كبيرة 

وجود مفتاح مزيل التمغنط الذي يعكس جريان التيار الكهربائي بشكل لحظي ويعادل التمغنط المتبقي من  – 2
  .وبدون صعوبة القابضوبذلك يمكن رفع المشغوالت من  ،لة وشغمال و القابض

عمليات التجليخ االسطواني  -ثانياً:   

-التجليخ االسطواني بين المركزين : :)أ ) 

لة يدور وشغمعندما تدور ال )25 - 4(الشكل  ،الذيلومركز غراب  الرأسلة بين مركز غراب وشغمتثبت ال 

 واليشترط .لة مماثال التجاه دوران حجر التجليخوشغمويكون اتجاه دوران ال منها،بكثير  أسرعحجر التجليخ 
   .بل يكتفي بخروج ثلث عرض الحجر فقط ،نهاية شوط التجليخلة في وشغمخروج الحجر من ال

  

 
  المركزين.التجليخ االسطواني بين  ):25 - 4(الشكل 
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  -: يأتيفي التجليخ االسطواني كما  الرئيسةويمكن تلخيص الحركات 

  .الدورانية السريعة لحجر التجليخ الحركة – 1

  .حجر التجليخلة مقابل وشغمالحركة الدورانية البطيئة لل – 2

لكي يتم تجليخ سطح ، الطولية)التغذية  (حركةوجه الحجر  مامألة وشغمالحركة الطولية الترددية لل – 3
  . بأكملهالة الطويلة وشغمال

  القطع.وينتج منها عمق  العرضية)التغذية  (حركةلة وشغمحركة حجر التجليخ نحو ال – 4

 ( - السلبات:: تجليخ ب)

لة بين المركزين، ثم يتم ضبط وضع الطاولة العليا وشغمتربط ال - الصغير:تجليخ السلبات ذات االنحدار  – 1

دة بتدريجة لهذا ) التي تساوي زاوية السلبة المراد تجليخها، وتكون الطاولة العليا مزوّ αللماكينة على الزاوية (

 . (4-26)الشكل  بين المركزينوتتم عملية التجليخ تماما مثل التجليخ االسطواني  ،الغرض

 

 .) : تجليخ السلبات ذات االنحدار الصغير 26 - 4شكل ( ال

 لة بين المركزين، ثم يتم إمالة الرأس الحامل لحجروشغمتربط ال - :الكبيرتجليخ السلبات ذات االنحدار  – 2

وتكون حركة التغذية الطولية عن طريق الحركة  ،) المطلوب تجليخها α  التجليخ وضبطه على زاوية السلب (

  .(4-27)الشكل  المحورية لحجر التجليخ 

 

  . ) : تجليخ السلبات ذات االنحدار الكبير 27 – 4(  الشكل
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سطواني ألربط المشغوالت على ماكينات التجليخ ا    

 الخراطةعلى ماكينات  عملةك المستطرق ربط المشغوالت على ماكينات التجليخ االسطواني مشابهة لتل إن 
  ،غراب الذيلومركز الرأسمركز غراب  ،لمركزينلة هي بين اوشغملتثبيت ال الرئيسةوالطريقة 

  .)28-4( شكلال

 

 .المركزينلة بين وشغمربط ال ):28 - 4(شكل ال

سوائل  عملتست التنكستن،كاربيد  أوتكون من فوالذ القطع السريع  نأالرؤوس على هذه المراكز يمكن  إن  
المخانق الثابتة  ولة. وتستعملشغمالنوع وتوضع بين رأس المركز والتجويف المركزي في  إيالتزييت مع 

لحصول على لغرض اسطوانية وخاصة الطويلة منها لمنع االهتزازات الالمشغوالت ا إسنادوالمتحركة في 
  المطلوبة.الدقة 

التجليخ الالمركزي  ثالثاً: عمليات   

دوران حجر التجليخ يعمل  إن التنظيم.طة حجر الة وتدعم بوسوشغملة على نصل مسند الوشغمتوضع ال    
وللحصول على التغذية الطولية  القطع.لة ويقوم بعملية وشغمعلى نصل مسند ال لألسفللة وشغمعلى دفع ال

التجليخ جر بالنسبة لمحور ح )αمالة محور حجر التنظيم بزاوية (إسطوانية المستقيمة يجب الالت اوشغملل

1) ويتراوح مقدار هذه الزاوية من الرئيس، �  أكتافالت االسطوانية التي لها وشغمفي حالة ال ماأ. °(5
ن إف التنظيم،محوريا بين حجر التجليخ الرئيس وحجر المدرجة والتي ال يمكنها المرور األعمدةكالصمامات و

   الحالة.وال توجد تغذية طولية في هذه  ،محور حجر التنظيم يكون موازيا لمحور حجر التجليخ الرئيس
  

  - هما:طة عاملين الة بوسوشغمويتم السيطرة على قطر ال

  .جر التجليخ الرئيس وحجر التنظيمتغير المسافة بين ح – 1

  .لةوشغمتغير ارتفاع نصل مسند ال – 2

  الالمركزي.الذي يوضح رسم تخطيطي لعملية التجليخ  )29 – 4الحظ الشكل (
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 .عملية التجليخ الالمركزي ):29 - 4(شكل ال

التجليخ الداخلي  رابعاً: عمليات  

  -الت التي يمكنها الدوران :وشغلم: التجليخ الداخلي ل (أ)

حجار التجليخ أن تكون أويجب  متعاكسين،لة في اتجاهين وشغمالتجليخ والفي هذا النوع من التجليخ يدورحجر  
 ً   لة.وشغمالوذلك لتجنب الضغط الناتج بين سطح حجر التجليخ وسطح  ،المستعملة طرية نسبيا

  الدوران.الت التي يمكنها وشغميوضح عملية التجليخ الداخلي لل )30- 4(الشكل 

 

 .الدورانالت التي يمكنها وشغمالتجليخ الداخلي لل ):30 - 4( الشكل

  -يأتي: الت التي يمكنها الدوران كما وشغمفي التجليخ الداخلي لل الرئيسةويمكن تلخيص الحركات 

  .الدورانية السريعة لحجر التجليخ الحركة – 1

  .لةوشغمالحركة الدورانية البطيئة لل – 2

وتكون موازية لمحور الثقب المراد تجليخه وتتم عن  الطولية)التغذية  (حركةالحركة الطولية الترددية  – 3
 الطويلة.لة في حالة الثقوب وشغمعن طريق ال أو،طريق حجر التجليخ في حالة الثقوب القصيرة 

  .قطع وتكون باالتجاه القطري للثقبنها عمق العحركة التغذية العرضية لحجر التجليخ وينتج  – 4
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 ( - الكوكبي): (التجليخالت التي ال يمكنها الدوران وشغمالتجليخ الداخلي لل :)ب

محوره، ن حجر التجليخ يدور ليس فقط حول أحين  وثابتة، فيلة مستقرة وشغمفي هذا النوع من التجليخ تكون ال
 )31-4(والشكل وع من التجليخ بالتجليخ الكوكبي هذا النلذلك يسمى ، حول محور الثقب المراد تجليخه وإنما

  الدوران.يمكنها  الت التي الوشغميوضح عملية التجليخ الداخلي لل
  

 

 . يمكنها الدوران الت التي الوشغم) : التجليخ الداخلي لل 31 - 4(  الشكل

-يأتي: كما الت التي ال يمكنها الدوران وشغمفي التجليخ الداخلي لل الرئيسةويمكن تلخيص الحركات   
 

  .السريعة لحجر التجليخ حول محوره الحركة الدورانية – 1

  .يخ حول محور الثقب المراد تجليخهالحركة الدورانية البطيئة لحجر التجل – 2

التجليخ وتكون موازية لمحور الثقب المراد لحجر الطولية)الحركة الطولية الترددية (حركة التغذية  – 3
  تجليخه.

  .قطع وتكون باالتجاه القطري للثقبحركة التغذية العرضية لحجر التجليخ وينتج منها عمق ال – 4
  

ربط المشغوالت على ماكينات التجليخ الداخلي    

ويكون  ،الداخليلماكينة التجليخ  الثابت) (الغراب الرأسغراب  قابضتربط المشغوالت التي يمكنها الدوران في 
الذي يستعمل لربط المشغوالت  )32 - 4( الشكلذو اللقم المستقلة  القابض أومن نوع ثالثي الفكوك  القابضهذا 

  تجليخه.غير المحورية مع السطح المراد  األسطحذات 

 

 المشغوالت.في ربط  الثالثي الفكوك القابض ): استعمال32 - 4(شكل ال

لة على طاولة الماكينة وشغمفيتم تثبيت ال الكوكبي) (التجليخفي حالة المشغوالت التي ال يمكنها الدوران  ماأ
  المعروفة.مباشرة باستعمال مثبتات الربط 
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طرق تثبيت سكين التفريز على الماكينة     

للحصول على دقة القياسات المطلوبة  عن طريق تجليخها وتستعمل طرائق التثبيتيتم تشغيل سكاكين التفريز
-يأتي: وكما   

وذلك بتثبيت  ،المحيطيةَسن) سكاكين التفريزهذه الطريقة عند شحذ ( تسعمل - ين:تالذنبتثبيت السكين بين  –1

  . )4-33الشكل ( غراب الذيل ةوذنب الرأسغراب  ةذنبالسكين في شاقة خاصة ثم تركب الشاقة بين 

 

  الذنبتين.تثبيت سكين التفريز بين  ):33 - 4(شكل ال

هذه الطريقة عند شحذ (سن) سكاكين التفريز الجبهية  تستعمل - :التقسيمجهاز  عمالتثبيت السكين باست – 2

 . (4-34) وذلك بتثبيت السكين في شاقة خاصة تركب في جهاز التقسيم الخاص ،(الوجهية) 

 

  التقسيم.جهاز  عمالتثبيت سكين التفريز باست ):34 -4شكل (ال

  The Grinding Wheels         :حجار التجليخ  أ 4 - 4

مقاومة وعلى الكثير من الحبيبات القاطعة الصغيرة ذات صالدة عالية قطع يحتوي  أداةالتجليخ هو  حجر  
تمر الحبيبة  عندما قطع.حافة  دعحبيبة قاطعة تُ  الرابطة. وكلطة المادة اوتربط مع بعضها بوس عالية، حرارية

كليلة أو. وعندما تصبح الحبيبة مثلومة سطح ناعم ودقيق مخلفة ،صغيرتقطع رايش  فإنهالة وشغمالقاطعة فوق ال
يوضح  )35 -4( وحادة، والشكللتشغيل وتكشف حبيبات جديدة (بالية) تستبعد من المادة الرابطة بفعل قوى ا
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 ً درجة الصالدة  إما القاطعة،كفاءة حجر التجليخ للقطع تعتمد على نوع الحبيبات  إن التجليخ.لحجر  مكبراً  مقطعا
  القاطعة.ومادة الحبيبات  المستعملةتعتمد على نوع المادة الرابطة فإنها 

 

  ) : مقطع مكبر لحجر التجليخ . 35 - 4شكل ( ال

  Types of Abrasives      المواد الحاكةنواع أ 4-  4  - 1

- وهما:حجار التجليخ ألهناك نوعان من المواد التي تصنع منها الحبيبات القاطعة   

  Natural Abrasives              المواد الطبيعية للحبيبات القاطعة  –1

  Manufactured  Abrasives  المواد المصنعة للحبيبات القاطعة  –2 

فان المواد المصنعة للحبيبات القاطعة حلت بشكل كلي تقريبا محل المواد الطبيعية كالحجر  الماس،باستثناء  
الرملي (الكوارتز) واآلمري (الصنفرة) ومسحوق الكوراندم وذلك بسبب احتوائها على الشوائب ومقاومتها 

التطبيقات بالماس  وحتى الماس الطبيعي استبدل في بعض التجليخ.الواطئة للحرارة المتولدة خالل عمليات 
  الصناعي.

-:لقاطعة ألحجار التجليخ شيوعا هي المواد المصنعة للحبيبات ا أكثرومن   

��/kg 2100تصل صالدته الى  و :( ����) :Aluminum Oxideاوكسيد االلمنيوم  –1  

  - هما:حجار اوكسيد االلمنيوم أهناك نوعان من 

  -البنية: اوكسيد االلمنيوم  أحجار–أ 

الفوالذ  أنواعم ظلتجليخ مع عملوتست غراضألاوعامة عمال وهي شائعة االست %) 95(وتكون درجة نقاوتها  
  األخرى.والسبائك الحديدية 

  - البيضاء: األلمنيوماوكسيد  أحجار –ب 

 ً الفوالذ  أنواعلتجليخ  عملوتست بسهولة).للكسر من المادة الرابطة  (قابلةوقابلة للتفتت بشكل كبير  نقية تقريبا
 للحرارة.ذات المقاومة العالية 
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  ���/ kg 2400صالدته الى  وتصل Silicon Carbide  -: (SiC)كاربيد السليكون  –2

  - هما:التجليخ المصنعة من كاربيد السليكون  أحجارمن  نياأساسن اهناك نوع

  - السوداء:كاربيد السليكون  أحجار –أ 

والمواد  ،المغنيسيوم األلمنيوم، البراص، النحاس،المعادن الالحديدية مثل  الزهر،حديد  أنواعلتجليخ  عملتست
  الكريمة. واألحجار كيةالسيراميالمواد مثل  ،دنيةالالمع

- الخضراء:كاربيد السليكون  أحجار –ب   

الكاربيدية.في تجليخ عدد القطع  وتستعمل كبير،تكون قابلة للتفتت بشكل    

��/4700kgوتصل صالدته الى  -:Cubic Boron Nitride: (CBN)المكعب يد البورون نتر –3  

الحبيبات القاطعة  أحدثمن  القطع. ويُعدحبيبة قاطعة معتدلة  دعنتريد البورون المكعب صلد للغاية وحاد ويُ    
من  األكثرويستطيع مقاومة درجات الحرارة  مرة.) 2.5بمقدار ( األلمنيوممن اوكسيد  أصلد ،المصنعة

  -أنواع:  نتريد البورون المكعب لتجليخ عمليستو ).1400�°(

 الصالدة.فوالذ السرعات العالية خارق  •

  فوالذ العدد والقوالب وأنواع الفوالذ المقاوم للصدأ. •

  - هما:في الصناعة  عملةحجار نتريد البورون المكعب المستأن من اهناك نوع

  العامة.التجليخ  غراضأ في عملالربط االلتصاقي الجيد وتست لتعزيز -: المطليةالحبيبات القاطعة  –أ 

المزججة.الربط  مةظأنللمعدن المطلي كهربائيا و عملتست - المطلية:الحبيبات القاطعة غير  –ب   

��/7000kgصالدته الى   وتصل Diamond :-     الماس    4-   

- :هماعلى نوعين والتجليخ وه أحجار إنتاجفي  رئيسةيعد الماس مادة   

- الطبيعي:الماس  –أ   

 الكرافيت، ،المسمنتلتجليخ المواد الصلدة جدا مثل الكاربيد  لالكلفة، ويستعمللكاربون وباهض متبلوركل شهو  
   .والحجر الرخام،

- الصناعي:الماس  –ب   

 التجليخ.الماس الصناعي قللت من كلفته ووسعت استعماله في تطبيقات  إنتاجالتطورات الحديثة في  إن  
مثل الكاربيد المسمنت وعدد قطع اوكسيد  ،جداً الفوالذ المتينة والصلدة  أنواعالماس الصناعي لتجليخ  عمليست

  األلمنيوم.
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  Types of Binders          انواع المواد الرابطة  2 - 4 -4

   

المادة الرابطة ال تقوم بعملية القطع  إن الرابطة.طة المادة االقاطعة سوية في حجر التجليخ بوستمسك الحبيبات  
كانت المادة الرابطة  فإذا مختلفة،هي مسك الحبيبات القاطعة وبدرجات مقاومة  الرئيسةالتجليخ ووظيفتها  ثناءأ

كانت  إذا ماأ ،قوى القطع تأثيرها تحت يصعب تطاير كوبذل ،تجعل تماسك الحبيبات القاطعة قويا ً فإنهاصلدة 
ً  فإنهاالمادة الرابطة طرية    القطع.قوى  تأثيروبذلك يسهل تطايرها تحت  ،تجعل تماسك الحبيبات القاطعة ضعيفا

  

  -: هيومن أهم أنواع المواد الرابطة المستعملة في صناعة أحجار التجليخ  
  

المواد الرابطة المزججة في صناعة  تستعمل  Binders     -:  Vitrified المواد الرابطة المزججة  – 1  

تخلط  ،الرابطة المزججة مواد طينية ناعمة ونقية د وتتضمن المواالتجليخ الكلية  أحجار% من 75من  أكثر

وبعدها توضع في الفرن ويتم ،معها الحبيبات القاطعة بشكل جيد وتكبس في قوالب حسب الشكل المطلوب 

تمتاز بقوتها وتحافظ على مقاومتها في درجات التجليخ المزجج وأحجار،الموادلصهر )°1350C( إلىتسخينه 
مقاومتها للصدمات تكون ضعيفة  إنحد عيوبها أو ،األحماضبالماء والزيوت و تتأثرالحرارة العالية وعمليا ال 

1800     تتراوح بين األحجارباستعمال هذه سرعة القطع . � 3000 �/���.  

التجليخ ذات المادة الرابطة الراتنجية  أحجار Resinoid   Binders  :-     المواد الرابطة الراتنجية  – 2

يخلط راتنج الفينول بشكليه  المزججة.التجليخ  أحجارفي المرتبة الثانية من حيث شيوع استعمالها بعد  تأتي
تسخن في  المطلوب، ثمق قوالب حسب الشكل ووتكبس العجينة ف القاطعة،السائل مع الحبيبات  أوالمسحوق 

  فوق   تجليخ لسرعاتالراتنجية    التجليخ  أحجار    عملتست  ).°�250(حرارة درجة   إلى   فرن 
 (30 � 50)�/��ت الزوائد من المصبوبا كإزالة الخشن،في التجليخ هواألحجارالرئيس لهذه  عمالاالست .�

سوف  ألنهاالراتنجية  األحجارويجب توخي الحذر من  القطع، أدواتوشحذ  المعادن) (فصلوعمليات القطع 
  طويلة.تعرضت للماء لفترات  إذاتتلين 

المواد الرابطة السليكاتية عندما تكون  عملتست :-  Binders  Silicate       المواد الرابطة السليكاتية – 3

لذلك تستعمل في حد الشفرات وسكاكين ،طة التجليخ اقل ما يمكن اهنالك حاجة لبقاء الحرارة المتولدة بوس
المواد الرابطة  بقية أنواعكبر من أالمائدة . مادة الربط السليكاتية تعمل على تحرير الحبيبات القاطعة بسهولة 

  .rpm (4500)  من ألقلوسرعات القطع تكون محددة  األخرى.

بطة عضوية ذات مرونة عالية مادة راالشيالك هو         :-     Sheilac  Binders  رابط الشيالك  – 4

 أعمدة،الحدبات أعمدة،مثل الدرافيل،األجزاءالتجليخ التي تنتج انهاءات ناعمة جدا على  ألحجار عملتستنسبيا،
  وال تستعمل بشكل عام في عمليات التجليخ الثقيلة .المرفق والصمامات،

التجليخ ذات المادة الرابطة المطاطية  أحجار    :-  Binders Rubber    المطاطيةالمواد الرابطة  – 5

 (أحجار اإلدارة وأحجارالقطع النحيف  أحجارفي  رئيسبشكل  عملتكون قوية ومتينة بشكل كبير . وتست
المطلوبة على سطوح  النجاز االنهاءات الناعمة جداً عمل كذلك تست الالمركزية.في ماكينات التجليخ  التنظيم)

  المحامل.
كعوامل ربط حبيبات  أوليالروابط المعدنية بشكل  تستعمل   :-   Metal  Binders   ةابط المعدنيوالر – 6

  .ءكهرباللتكون المادة الرابطة موصلة  إنيجب  إذااللكتروني،في التجليخ  عملوكذلك تست القاطعة،الماس 
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    Abrasive Grain Size     الحجم الحبيبي للحبيبات القاطعة  3 -4 -4
    

وكذلك خلوص الرايش في الحجر  وعلىالخام  إزالةحجم الحبيبة القاطعة مهم بسبب كونه يؤثر على معدل  إن  
ي الغربال التشبكة طة حجم فتحة ايتم حساب الحجم الحبيبي للحبيبات القاطعة بوس إذ الناتج،السطحي  اإلنهاء

المقاس االسمي يدل على عدد الفتحات الشبكية  أورقم الحجم  إن خاللها.تستطيع الحبيبة القاطعة العبورمن 
) سوف تمر من 60( يبيحبيبة ذات حجم حب المثال،وعلى سبيل  ).السنتمتر أوللغربال في وحدة الطول (االنج 

الحجم  ).65ولكنها سوف لن تمر من خالل حجم غربال ( انج،) فتحة لكل 55(فتحاته  خالل غربال عدد

الحبيبية متنوعة وتتراوح  حجامألا صغر.أيدل على حبيبة  الكبيروالرقم  كبيرة،يدل على حبيبة  الواطئيبي الحب
  .جداً ) ناعم 1000( إلى) خشن جدا 6من (

   
أنها:الحبيبية تعرف على  حجامألوا  

  ). 6 – 24خشنة عندما يكون الرقم من (  

  ) .  30 – 60وسط عندما يكون الرقم من (

  ) . 70– 180عندما يكون الرقم من (  ةوناعم

  ) . 220 – 1000جدا عندما يكون الرقم من (  ةوناعم

  .لفرز األحجام المطلوبة عملةحبيبية مختلفة والغرابيل المست إحجام) يوضح مقارنة لثالثة 4-36والشكل (

  

 

 . حبيبية حجامأمقارنة بين ثالثة  ): 36 - 4شكل (ال

عمل وتست ،) Lapping) والتجليخ بالتحضين (Polishingلعمليات الصقل ( الحبيبات الناعمة جداً  عملتست
الخام العالية  إزالةالحبيبات متوسطة الحجم في عمليات  عملوتست ، السطحي الناعم  لإلنهاءالحبيبات الناعمة 

 إزالةالحبيبات الخشنة في عمليات  عملوتست ،السطحي  اإلنهاءعندما تكون هنالك حاجة قليلة للسيطرة على 
  ات الصب وغيرها .وءنت
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     Grinding Wheel Grade       مرتبة حجر التجليخ  4 -4 -4

مرتبة حجر التجليخ (درجة الصالدة) هي مقياس مقاومة المادة الرابطة الماسكة بالحبيبات القاطعة المفردة في  
 عملةمقدار المادة الرابطة المست إلىتشير  ، وهيالتجليخلتوضيح الصالدة النسبية لحجر  عملوتست ،التجليخحجر 

الحجر اللين (الطري) يمتلك مادة رابطة اقل من  القاطعة.في حجر التجليخ وليس لمقدار صالدة الحبيبات 
) Zنة متناهية و () يمثل ليوAحيث ( )،Z–Aلتوضيح مرتبة حجر التجليخ هو ( عملالمست الصلد. المدىالحجر 

  التجليخ.يوضح مرتبة حجر  )1 – 4(والجدول  صالدة. أقصىيمثل 
  ) : مرتبة حجر التجليخ .1– 4جدول ( ال

  

 متناهي الطراوة
 ( اللين )

A B C D 

 _ E F G طري ( لين )جداً 

 H I J K طري ( لين )

 L M N O متوسط

 P Q R S صلد

 T U V W صلد جداً 

 _ X Y Z متناهي الصالدة
  

فقدان حبيباتها القاطعة بسرعة كبيرة وبلي حجر التجليخ يكون  إلىتميل  التجليخ التي تكون لينة جداً  أحجار إن 
  .ال تفقد حبيباتها القاطعة بسرعة فإنهاالتي تكون صلدة جدا ً األحجار ماأ كبير،

  Grinding Wheel Structure     التركيب الهيكلي لحجر التجليخ 5 - 4 - 4

ويدل على  )والمتمثلة بالمسافة فيما بينها(الفراغ النسبي للحبيبات القاطعة التركيب الهيكلي لحجر التجليخ هو 
المفتوح ب الهيكلي التجليخ ذي التركيتوجد حبيبات قاطعة قليلة في حجر التجليخ). إذحجر  قوام(الحجر كثافة 

)Open – Structure) ذي التركيب الهيكلي المغلق ( التجليخوحبيبات قاطعة كثيرة في حجرClose – 

Structure)  ) التجليخ . أحجارفي  عملة) يوضح مقارنة لتراكيب هيكلية مختلفة مست 37 – 4.والشكل  
  

 

 التجليخ. ألحجارتراكيب هيكلية مختلفة  ةمقارنة لثالث ): 37 – 4(  الشكل

 ماأ ،أكثر) حيث الرقم العالي يمثل تركيب حجر مفتوح  1 – 15من (  باألرقامحدد وتصميم حجر التجليخ يُ 
  . أكثرفيمثل تركيب حجر تجليخ مكتظ بشكل  الواطئالرقم 
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  Grinding Wheel Specifications        تصنيف حجر التجليخ  6 -4 -  4
  

  الحجر. وأوجه شكالأ فضالً عنلوصف تركيب الحجر  سيتقيأحجار التجليخ على نظام  مصنعوتفق ألقد 

  -:  Grinding Wheel Marking            لتجليخاحجر ترقيم  –1 

  -: السليكونوكاربيد  األلمنيوموكسيد أ أحجار –أ

  - إلى:التجليخ لوصف تركيب الحجر نسبة  أحجارنظام ترقيم  يستعمل 

 السليكون.) لكاربيد C, وبالحرف (لمنيوماال) الوكسيد Aيرمز بالحرف (ِ  -: القاطعةنوع الحبيبات  – 1

ً خشنيكون  أن أما  - القاطعة:الحجم الحبيبي للحبيبات  – 2 ً متوسط ، ا ً ناعم، ا ً ناعم ، ا ولكل مجموعة  جداً  ا

  ا.هبالخاصة  أرقامها

  الخاصة.ولكل مجموعة حروفها صلدة  متوسطة أو ،تكون لينة (طرية)   -: المرتبة – 3

ً يمثل تركيب الواطئالرقم   - الهيكلي:التركيب  – 4 ً مكتظ ا ) وما بعدها من 10كبر ولغاية الرقم (أبشكل  ا

  أكثر.تمثل تركيب حجر مفتوح  فإنها األرقام

الراتنج  على) يدل BFوالرمز ( )Resinoidالمواد الراتنجية ( على) Bيدل الحرف ( الرابط:نوع  – 5

) يدل Oوالحرف (،) Sheilacالشيالك ( على) يدل Eوالحرف ( ،)  Resinoid Reinforced(المقوى 

) RFوالرمز ( ،) Rubber( المطاط على) يدل Rوالحرف ( ،) Oxychlorideكلوريد االوكسجين (على 

 ،) Silicateالسليكات ( على) يدل Sوالحرف ( ، )Rubber Reinforcedالمطاط المقوى ( علىيدل 

  ) .Vitrified(المواد المزججة  على) يدل Vوالحرف (

ً العالمة اختياري أويكون هذا الرمز  - المصنع:رمز  – 6 ً وخاص ا الستة توضع على  األجزاءوهذه ،بالمنتج  ا

  .التجليخ بالترتيب ومن جهة اليسارحجر 

نة ) فيكون تحليل الرموز المدوّ A36 L5 V23( اآلتيةن عليه المواصفات القياسية تجليخ مدوّ المثال حجر 

  كاألتي:

  األلمنيوم). (أوكسيدنوع الحبيبات القاطعة هي  نأ) يدل على Aالحرف ( – 1

  .(متوسط)الحجم الحبيبي للحبيبات القاطعة هو  نأ على) يدل 36الرقم (  –2

  الصالدة).رتبة حجر التجليخ في هذه الحالة هو (متوسط  نأ) يدل على Lالحرف ( – 3

  .متوسط)) يدل على التركيب الهيكلي للحجر في هذه الحالة (5الرقم ( – 4

  المزججة.) يدل على نوع المادة الرابطة Vالحرف ( – 5

  المصنعة.) يدل على رمز الشركة 23الرقم ( – 6
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 -: Grinding Wheel Shapes and Faces   حجر التجليخ   وأوجه أشكال – 2

 عملوالتي تست ) 38 – 4حة بالشكل ( قياسية للحجر موضّ  أشكالالتجليخ تبني ثمانية  أحجارمعظم مصنعي 

   .حجر التجليخ أشكالفي معظم  عمل) وجه قياسي للحجر والتي تست12و( التجليخ،في جميع ماكينات 

 

  القياسية.حجر التجليخ الثمانية  أشكال ):  38 – 4الشكل (
  

اسطواني مسلوب من  –4  اسطواني مجوف من الجانبين . – 3واحد.اسطواني مجوف من جانب  – 2 عدل.اسطواني  – 1 

  .طبقي -8 .فنجان مخروطي -7 فنجاني عدل . – 6اسطواني حلقي .  – 5 .جهة

 

  عشر.حجر التجليخ القياسية االثنا  أوجه ):39 – 4( الشكل

  الدوران:جليخ على عمود تتركيب حجر ال7-4-4    

 أحجارلذلك يجب توخي الحذر عند ربط  للغاية،التجليخ عرضة للكسر وبعضها يكون هش  أحجارجميع   
تفحص عن قرب بشكل فوري بعد استالمها للتأكد بأنها لم تتعرض  نأالجديدة يجب  األحجار إن التجليخ.
 نة،يعمود الدوران للماك التجليخ مسبقا قبل ربطها على أحجارتفحص  نأكذلك يجب  النقل. ثناءأللضرر 

التشققات التي تتطور فيما  ختبار هو التأكد من خلو حجر التجليخ من العيوب وبصفة خاصةإلالغرض من هذا ا
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طة مقبض مفك اونقر الجانب بلطف بوس باألصبعختبار بتعليق الحجر إلويتم ا التشغيل. ثناءأكسور  إلىبعد 
رنين صافي من الحجر  لذلك سوف يصدر صوت الكبيرة،مطرقة خشبية لألحجار  أولوالب لألحجار الصغيرة 

يوضح كيفية تثبيت حجر التجليخ على  )40 – 4( الشكل يرن.الحجر المتضرر فسوف لن  ماأ ،غير المتضرر

  الدوران.عمود 

  

  ) ربط حجر التجليخ على عمود دورانه . 40 – 4( الشكل

 .حجر التجليخ  – 4 .)مطاطيةحلقة  ( نضغاطالقابلة ل حلقة – 3 .قرص الربط   – 2  .عمود الدوران  – 1 

  .   (حلقة) مصنوعة من الرصاص اسطوانة – 6  .صامولة ربط  – 5 

  

 Dressing and Truing التسوية والتقويم  8 - 4 - 4
    

  

الحبيبات القاطعة  إزالةحيث يتم  ،التجليخهي عملية تستعمل لتنظيف وتجديد السطح القاطع لحجر  التسوية
 إلزالة عملفهي عملية تستالتقويم  الحجر. أماالرايش العالق في  إزالةالمثلومة والمادة الرابطة الزائدة وكذلك 

التجليخ الجديدة قبل عملية التجليخ وكذلك عندما  أحجارعملية التقويم على  إجراء. ويجب الحجرالمادة من وجه 
  التجليخ.ربطها على ماكينات  إعادةيراد 

  -: وهيالتجليخ  أحجارلتسوية  عملةمن العدد المست أنواعوهناك ثالثة 

  Mechanical Dressing Tools الميكانيكية:عدد التسوية  – 1

 بإزالة. وتقوم عاكس لحجر التجليخ بينما هو يدورحيث تثبت باتجاه م النجمية،تسمى بشكل عام بعدد التسوية 
هذه العدد لتسوية  عملتست التجليخ.الحبيبات المثلومة والمواد الرابطة الزائدة وبقايا الرايش العالقة بسطح حجر 

  والشكل ارئيس الذات الحبيبات القاطعة الخشنة عندما ال تكون دقة التجليخ عام االعتيادية األحجار
   .عدد التسوية الميكانيكية عماليوضح عملية التسوية باست )41 – 4( 
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  ) : عملية التسوية بعدد التسوية الميكانيكية . 41 – 4شكل ( ال

 -:  Dressing Sticksالتسوية قضبان  – 2

تصنع بعض هذه القضبان من مادة  والطبقية.الفنجانية  شكالألالألحجار التقليدية الصغيرة وخاصة  عملوتست   
وتقوم  التجليخ.ت قضيب كاربيد البورون باتجاه معاكس لوجه حجر حيث يثبّ  ،كاربيد البورون الصلدة جدا ً

 التجليخ.وبقايا الرايش العالقة بسطح حجر  الحبيبات القاطعة المثلومة أو البالية والمواد الرابطة الزائدة بإزالة
 (Alundum)الوندوم أو ،(crystolon)تصنع من حبيبات قاطعة تسمى كرستالون  األخرىوقضبان التسوية 

 (ماسة)قضبان عماليوضح عملية التسوية باست )42–4( والشكل ،صلدةالخشنة مع مواد رابطة زجاجية 

  التسوية.
  

 

  ) : عملية التسوية بقضبان التسوية . 42 – 4شكل (ال

 -:  Diamond Dressing Toolsالماسية عدد التسوية  – 3

 أوالرأس  مفردة ماأوتكون هذه العدد  ،التجليخ وتمتاز بصالدتها العاليةوجه حجر  نتظامإلهذه العدد  تستعمل 
في ماسك  بإحكامتثبت عدة التسوية  عمالعند االست ،الصغيرة)الماسات  عدد منمتعددة الرؤوس (تحتوي على 

تنكشف رؤوس ماسية بدأ الماس على سطح العدة بالبلي وعندما ي ،وباتجاه معاكس لوجه حجر التجليخ العدة
  .جداً العدد تنتج وجه حجر متناسق هذه  أوسع، عمالواستللعدة  أطولجديدة لتعطي عمر 
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 Grinding Wheel Selection      اختيار حجر التجليخ  9 - 4 -  4

 

عتبار العوامل الستة إليأخذ بنظر ا إنل يجب على المشغّ  ما,معينة  لعمليةقبل محاولة اختيار حجر التجليخ 
-: هيوهذه العوامل  آمنة،ونتائج  إنتاجية ألقصىالالزمة  أدناهحة الموضّ   

 

  -المادة المراد تجليخها : – 1

ً كاربوني اً دة المراد تجليخها فوالذكانت الما إذا   ً سبائكيفوالذ  ،ا  أنواع األلمنيوم.وكسيد أ أحجارختيار إيتم  ،ا
 أنواعمعظم  الالحديدية،المعادن  الماس. أوتجلخ مع نتريد البورون المكعب  نأالفوالذ بالغة الصالدة يجب 

القاعدة العامة  إن. لب حجر مصنوع من كاربيد السليكونالالمعدنية والكاربيد المسمنت تتط ، الموادالزهرحديد 
 اللينةالحبيبات الخشنة للمواد  وأحجارالحبيبات الناعمة للمواد الصلدة  أحجار عمالاستعلى الحجم الحبيبي هو 

 عمليست نأل للمواد اللينة بينما التركيب المغلق اللين يجب التركيب المفتوح والصلد يفضّ  أحجار .(الطرية)
   األصلد.على المواد 

  

  - التجليخ:طبيعة عملية  – 2

 الحجر.ختيار إتؤخذ بنظر االعتبار عند  نأيجب  إزالتهوكمية المعدن المراد  ،الدقة ،اإلنهاءمتطلبات    
روابط  االحصول عليها مع حجم حبيبي صغير وحجر التجليخ يكون ذ األفضلاالنهاءات الناعمة الدقيقة من 

  زجاجي.خشنة برابط  أحجاريتم الحصول عليها مع  للمعدن العنيفة زالةاأل )،وشيالك مطاطية، راتنجية،(
  

  -: االتصالمساحة  – 3

الصلدة والحجم الحبيبي  األحجار المغلق،الحبيبي  التركيب لة مهم.وشغممساحة االتصال بين الحجر وال   
الحبيبية  واإلحجاماللينة  األحجار المفتوحة،التراكيب  صغيرة.عندما تكون مساحة االتصال  عملالصغير يست

  واسعة.الواسعة ينصح بها عندما تكون مساحة االتصال 
  

 - حالة الماكينة: – 4

 أوناتج من تراخي  الحجر. اإلهتزاز تزاناتسوية و فضالً عنالناتج على الجزء  اإلنهاءيؤثر االهتزاز على 
 التجليخ،هتزازات في ماكينة إالمتوازنة في حالة وجود غير األجزاء، األحجاربلي  ،د الدورانبلي محامل عمو

  هتزازات.إلاتجليخ صلدة مقارنة بماكينات التجليخ القليلة  أحجارستعمال إيجب 
  

  - سرعة حجر التجليخ: – 5

سرعة الحجر تقاس بوحدات: الروابط  معين.لحجرالرابط والرتبة المختارين  نوع فيسرعة حجر التجليخ تؤثر
�/��2000بصورة عامة لسرعات ( وتستعمل المزججة �في العمليات المختارة فوق  أو،) �

)3600 ��/���/��)5000 لسرعات فوق عملتست نأذات الرابط الراتنجي يمكن  األحجار،�(��( .  
  

  -ضغط التجليخ : – 6

عامة  كقاعدةو الحجر.حيث يؤثر في رتبة  التجليخ،عملية  ثناءأ عملةضغط التجليخ هو معدل التغذية المست   
  أصلد.حجر تجليخ  عمالزاد الضغط يجب است كلما :تتبع
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 Grindability     قابلية التجليخ  5- 4

   

السطحي  اإلنهاءويمكن اعتماد  التجليخ،طة فعل حجر الة بوسوشغمالمادة من ال إزالةة التجليخ هي قابلية يقابل 
  التجليخ.لقابلية  رئيسةواستهالك الطاقة وعمر العدة (حجر التجليخ) كقاعدة 

  - هي:العوامل التي تؤثر على قابلية التجليخ  إن
  القاطعة.حجم الحبيبات  – 1

  الرابطة.المادة  – 2

  الصالدة. – 3

  للحجر.التركيب الهيكلي  – 4
وبعض العوامل التي تؤخذ بنظر  المناسب.ختيار حجر التجليخ إطريقة لحساب قابلية التجليخ هي  أفضل إن  

  - :اآلتية األمثلةلتجليخ ثم مناقشتها في بيانات معدالت قابلية ا إلنشاءعتبار إلا

 -: Cemented Carbide     الكاربيد المسمنت  – 1

 األلمنيوم.وكسيد أيمكن تجليخها بأحجار  النقية، والكاربيد السليكون  أحجار عمالباستيتم تجليخ هذه المادة    
 الحجر)مقدار البلي على  إلىالتجليخ هي نسبة مقدار الخام المزال  (نسبة نسبة التجليخ تكون منخفضة جدا

  بسهولة.تتضرر المادة  نأويمكن 
خذ قطوعات خفيفة (عمق قطع قليل) أتم  إذاالماس بسهولة  أحجار عماليجلخ الكاربيد المسمنت باست نأيمكن   

  جدا.قابلية التجليخ للكاربيد المسمنت واطئة  لة.وشغملللمنع الضرر 
  

  -:  High Speed Steel    فوالذ السرعات العالية  – 2

نسبة التجليخ تكون منخفضة والطاقة المستهلكة  األلمنيوم.اوكسيد  أحجار عماليتم تجليخ هذه المادة باست   
  .جداً قابلية التجليخ منخفضة  موجودة،لة وشغمواحتمالية الضرر السطحي لل عالية.

 

 -: Hardened Steel       الفوالذ المصلد  – 3

 األلمنيوم،وكسيد أ بأحجارالفوالذ الكاربوني العادي تكون سهلة التجليخ  أنواع أوالسبيكة متوسطة الصالدة    
قابلية التجليخ  معتدلة،الطاقة المستهلكة  جدية،لة السطحي ليس بمشكلة وشغموضرر ال جيدة،تكون نسبة التجليخ 

  جيدة.
  

  -:       Soft Steelالفوالذ اللين (الطري)  – 4

 عالية،التجليخ تكون  األلمنيوم، نسبةوكسيد أ أحجار عمالباستالفوالذ الكاربوني العادي الملدنة تجلخ  أنواع   
ً  ،يحصل  نألة يمكن وشغمالسطحي للالضرر   قابلية التجليخ تكون جيدة . ، الطاقة المستهلكة واطئة نسبيا

 

 Aluminum Alloys األلمنيوم:سبائك  – 5

الطاقة المستهلكة واطئة  جيدة،نسبة التجليخ كاربيد السليكون  أحجار عمالباستالسبائك اللينة يتم تجليخها    
   .ذات تركيب مفتوح جداً  أحجارفي تجليخها  عمللذلك يست بسرعة،ولكنها تميل لحشو الحجر بالرايش  ،تماما
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  سوائل التبريد في عملية التجليخ  6 - 4
     

منها يقوم بقطع المادة المراد تجليخها ن قسما ًألال تشترك الحبيبات القاطعة على نحو متساو في عملية التجليخ  
على غبار  أيضاالرايش الدقيق نحصل  فضالً عنلذلك  الخدش،يقوم باالحتكاك أو  خرآلاالقسم  نأفي حين 

يزداد ارتفاع  لة.وشغمالمعدني يتلبد عند درجات الحرارة العالية الناشئة من احتكاك حجر التجليخ مع سطح 
لة واحتراقها وشغمتشوه ال إلىدرجة حرارة التجليخ مع ازدياد التآكل في الحبيبات القاطعة وهذا قد يؤدي 

يستعمل تيار وافر من سائل  األسبابوحدوث تغيرات في بنيتها وتتشكل تشققات في السطح المجلخ. لهذه 
   التبريد.
  - منها:عدة من سوائل التبريد المستعملة في التجليخ  أنواعوهناك 

عسر  إلزالةلمنع الصدأ و إضافاتتكون هذه السوائل شفافة وتضم  -: الماءالسوائل الكيميائية المذابة في  – 1
   للتنظيف.الماء ومواد تنظيف لتحسين قابليتها 

الزيوت في الماء لتحقيق وظيفتي  أنواعتتكون هذه المحاليل من مزج بعض  - المائية: محاليل الزيوت – 2
  الكيميائية.رخص من السوائل أوهي  ،التبريد والتزييت ويشبه لونها لون الحليب وتسمى المستحلبات 

بضغط سائل التبريد من خالل هواء  ، ويكونبالتذريةالتبريد  أسلوب التجليخ،التبريد المتبعة في  أساليبومن    
 إلىيوجه هذا التيار من الرذاذ  رذاذ. إلىفيعمل هذا الهواء المضغوط على تحويل سائل التبريد  مضغوط،

القطع، ويقوم بامتصاص حرارة  لة،وشغموالحتكاك بين حجر التجليخ إلمنطقة القطع فيعمل على التقليل من ا
انه يعطي سطوح عالية الجودة وكذلك يزيد من عمر حجر التجليخ ويمكن من  أيضا األسلوبمميزات هذا  ومن

   والتغذية.زيادة سرعة القطع 

  - التبريد:عند استعمال سوائل  إتباعهاوهناك بعض المالحظات الواجب 

كبر كمية من الحرارة أفي هذه المنطقة تتولد  ألنهمكان القطع  إلىتوجه سوائل التبريد بقوة  نأيجب  – 1
  نفسه. الرايش في الوقت إلبعادوكذلك 

سوائل تدفق  إيقافلمدة قصيرة مع  دائراً حجر التجليخ  بقاءإيجب  ،التجليخنتهاء من عملية إلبعد ا – 2
 التبريد.وذلك ليتخلص حجر التجليخ من بقايا سوائل  التبريد

في  د الشقوقتولّ  إلىن ذلك يؤدي ألال يجوز مطلقا التجليخ بشكل جاف ثم التبريد بصورة فجائية  – 3
  .لة والى تلف حجر التجليخوشغمال

  التجليخحسابات  4-7
 

 Vc:( Cutting Speed(سرعة القطع  – 1

 ألنها) m/secعادة بوحدة (أو) m/minوتقاس بوحدة ( حجرالتجليخ. يدوربهاطيةالتي هي السرعة المحي    

لة وشغموتعتمد سرعة القطع على نوع حجر التجليخ ونوع عملية التجليخ وعلى نوع معدن ال نسبيا.كبيرة 
سرعة القطع المعطاة من قبل المصانع المنتجة  إلىما يمكن  ألقربتشغيل حجر التجليخ  تجليخها. يجبالمراد 

العالية تؤدي  والسرعة المفيد.ة وبدون مقابل من الشغل الحبيبات القاطع إتالف إلىن السرعة الواطئة تؤدي أل
  ضرار.ألاكسر حجر التجليخ وحدوث  أولة المراد تجليخها وشغمحرق سطح ال إلى
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 - :اآلتية العالقةسرعة القطع نطبق  وإليجاد

 
     

القطع  قياس سرعةوحدة    ��/�   

  - تي:آلكاتكون الصيغة الرياضية    sec   m/وعند قياس سرعة القطع   

  

  

   - أن: إذ

  ��قطر حجر التجليخ   =m/sec         Dاو       ��/�   سرعة القطع لحجر التجليخ =   "!

النسبة الثابتة . =   ) '&%عدد دورات حجر التجليخ ( =                                  $

  :نستعمل العالقة االتية  ��/� واليجاد عدد الدورات بالدقيقة، وعندما تكون  سرعة القطع ب     

 

 

 

  نستعمل العالقة االتية: m/secاما اذا كانت سرعة القطع ب 

  

 

 
  

 سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�() =
*×$× 

,---
   

�() =
*×$× 

,---×.-
 

m 

  :1-4مثال 

  ). �01 --/,) وعدد دوراته (�� --�حجر تجليخ قطره (

  متر/ثانية. -2متر/دقيقة،  -1جد سرعة القطع بوحدة: 

1-  

�() =
*×$× 

,---
� =

�--×�.,3×,/--

,---
     

() = ,3,� �/��      

2-   

�() =
*×$× 

,---×.-
� =

�--×�.,3×,/--

,---×.-
    

�() = �. /  �/456    

 

� =
()7,---

*×$
   

� =
()7,---7.-

*×$
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  -: T(    Cutting Time(  زمن القطع  –2

 ). 43 -4الحظ الشكل (  - سطواني:الافي التجليخ  الرئيسالزمن  –أ 

 

 ) : التجليخ االسطواني . 43 - 4( الشكل

-اآلتية: عندما تكون تغذية عمق القطع في نهاية كل شوط ولحساب زمن التجليخ نطبق العالقة   

 

 

  -اآلتية: وعندما تكون تغذية عمق القطع في نهاية كل شوط مزدوج تطبق العالقة 

 

 

طول الشوط على مقدار خلوص النهاية الخاص بحجر التجليخ المستخدم والذي يقدر عادة بثلث  ويتوقف حساب

خلوص النهاية يساوي ( نأ يأ )،Bعرض حجر التجليخ (
8

9
  يحسب طول الشوط بالعالقة  ) وعلى هذا االساس:

)B ;< = ; �
8

9
  لة .وشغم) هو طول الLو(  )

  

T         =  الرئيسزمن التجليخ )�� .( Ls     =  طول شوط التجليخ(��) . i       =  عدد مرات

 . عدد دورات المشغولة بالدقيقة =<=         �01/��التغذية الطولية  =         S القطع 

عدد  جد ).4/� /. وسرعة القطع مقدارها ( )�� --حجر تجلخ قطره (  :2-4مثال 

 . الدورات بالدقيقة لعمود دوران حجر التجليخ

� =
()×,---×.-

*×$
     

� =
/×,---×.-

--×$
= �?? 01�     

  m  

�@ =
AB×C

D×=>
    

�@ =
AB×C

D×=>
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  - :اآلتية حسابها من العالقة بالدقيقة، ويمكنلة وشغمعدد دورات ال =<=

 

                                                                                  

)(Eلة و (وشغم) هي السرعة المحيطية لل*E لة.وشغمال) هو قطر  

  - :اآلتية ) نطبق العالقةiفي حالة التجليخ الداخلي ولحساب عدد مرات القطع ( مالحظة:
  

i=
*F GHF 

F
  

    التجليخ قبللمشغولة الداخلي لقطر ال =          da   التجليخ بعدلمشغولة الداخلي لقطر ال =    Da -: أن إذ
  

a                = ) عمق القطع في الشوط الواحد��.(  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) mm 50سطوانيا الى قطر (ا) يراد تجليخها mm 50.3سطوانية قطرها (ألة وشغم  :3-4مثال 

  جد عدد مرات القطع . ،)mm 0.010مقداره (وبعمق قطع لكل شوط 

�� =
*FGHF

F
=

/-.�G/-

×-.-,-
     

�� =     عدد مرات القطع             /,

  : 4-4مثال
وبتغذية طولية (�01 --,), ويدور بمعدل  (�� --3)طوله عمود اسطواني من الصلب 

ن عرض حجر التجليخ يساوي أإذا علمت  الرئيس. أوجد زمن التجليخ  (�01/��-) مقدارها
) وان تغذية عمق القطع تتم في نهاية كل شوط 10وان عدد مرات القطع تساوي ( (��/3)

  مزدوج.

�IJ الحل: = I �
,

�
K                                                       

  

�IJ = 3-- �
,

�
× 3/ = �?/�� 

�L =
IJ×�

4× E
 m  

�L =
 × �?/ × ,-

- × ,--
= �. ?/ ��  

 m  

� E =
(E7,---

*E×$
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  :5-4مثال
.3M,أنجزت اسطوانة مجوفة على ماكينة الخراطة بقطر داخلي مقداره ( يراد  ،)��/

.-)) وبعمق قطع لكل شوط مقداره �� -/,تجليخها داخليا إلى قطر ( -,- �� 
) فإذا كانت السرعة '&% ---بمعدل (ويدور '' --,)(وباستعمال حجر تجليخ قطره 

  - حسب:ا ( ��/� -)المجوفة) تساوي ( لة (االسطوانةوشغمالمحيطية لل
  

لة وشغمعدد دورات ال – 3سرعة القطع لحجر التجليخ.  – 2. مرات القطععدد  – 1
  بالدقيقة.

 

 القطع مرات يجاد عدد ا-1

                � = 
*F�HF

F
=

,/-�,3M./

 7 -.-,
 

 

          � =   ) عدد مرات القطع ( /
  ايجاد سرعة القطع -2
  

 
  

  
 ايجاد عدد دورات المشغولة  -3

 E =
(E 7 ,---

*E×$
 = 

- 7 ,---

,/-×�.,3
 

  
E    المشغولة                              عدد دورات              = 3 01� 
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  ).44 – 4(الحظ الشكل  المحيطي:في التجليخ السطحي  الرئيسالزمن  –ب 

 

  المحيطي.السطحي  ): التجليخ44 – 4شكل (ال

- :آلتيةانطبق العالقة  )،عندما تكون التغذية العرضية في نهاية كل شوط للعربة (الطاولة  

T=
I4

,--- ×(N 
× 

O4

4
× � 

- :اآلتيةنطبق العالقة  للعربة،وعندما تكون التغذية العرضية في نهاية كل شوط مزدوج     

 

T=
IJ

,--- ×(N 
× 

O4

4
× � 

PQ= ) سرعة العربةm/min.(    S= في الشوط التغذية العرضية )mm.(  

IBطول التجليخ = )mm(.   ED) عرض التجليخ =mm(.          iعدد مرات القطع =.    

  -اآلتية:  ويحسب طول الشوط بالعالقة 

  

 )I, ( البداية.) خلوصL ( المشغولة.) طولI  النهاية.) خلوص 

  -اآلتية: ويحسب عرض التجليخ بالعالقة 

  

)E ( لة.وشغمال) هو عرضO, ( البداية.) خلوص عرضO .) خلوص عرض النهاية

  - اآلتية: من العالقة عدد القطعيات وتحسب

  

  ) .��)  عمق القطع في الشوط الواحد (F(     )��)عمق القطع الكلي (R(    -أن: ذ إ

�IJ = I + I, + I   

�OJ = O + O, + O    
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) mm 200( وعرضه )mm 280( حسب الزمن الالزم لتجليخ سطح مستطيل طولها:6-4مثال 
  والتغذية العرضية) m/min 15( تساوي) الطاولة( إذا كانت سرعة العربة تجليخا محيطيا

 )10 mm/i (وعدد مرات القطع )12( وخلوص البداية للطول )،4 mm،( والنهاية )8 mm(  
   -الحل :

�IJ = I + I, + I = ?- + , + ?    

�IJ =     طول الشوط ��--�

�L =
IJ

,---×(N
×

OJ

B
× � =

�--

,---×,/
×

--

,-
× 3    

�L = ,.     زمن التجليخ األساسي          �� .
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  ). 45- 4الحظ الشكل ( الجبهي،في التجليخ السطحي  الرئيسالزمن  -جـ 

 

  الجبهي.التجليخ السطحي  ):45 - 4( الشكل

وتتم حركة عمق القطع (التغذية الرأسية) في  تجليخه.يكون محور حجر التجليخ عموديا على السطح المراد  
  - :اآلتيةللتجليخ السطحي الجبهي نطبق العالقة  الرئيسولحساب الزمن  للعربة.نهاية كل شوط مزدوج 

  

  

  

  

 

�L =
IJ×�

,---×(N
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  الرابع سئلة الفصلأ                                9-4   

  - يأتي:عرف ما  :1-9-4

  .نتريد البورون المكعب – 4   .التجليخ أحجار – 3  التجليخ.ماكينات  – 2 .التجليخ – 1

  .قابلية التجليخ – 8 التجليخ.تيب الهيكلي لحجر التر – 7  .مرتبة حجر التجليخ – 6  الشيالك.رابط  – 5 

  - يأتي:ميزات كل مما  ذكرا  :2-9-4

   .الكهرومغناطيسية القوابض – 3   .ماكينات التجليخ الالمركزي – 2  .عملية التجليخ –  1

    .الطريقة الهيدروليكية المستعملة في تشغيل الطاولة السفلى لماكينة التجليخ االسطواني – 4 

  المواد الرابطة المزججة. –  5

  - يأتي:علل ما   :3-9-4

  ومالئما لسطوح التالمس وسطوح المحامل .   جداً ناعما  نهاءً اعملية التجليخ تعطي  –  1

لة بشدة على حجر وشغميجب عدم ضغط ال ،عمليات التجليخ على ماكينات التجليخ الثابتة إجراءعند  – 2 
 ترددية.بحركة  خرآ إلىلة يدويا على وجه الحجر من جانب وشغمتحريك ال ،التجليخ الدائر

  سطواني .الوجود مصدات على جانب الطاولة السفلى لماكينة التجليخ ا –  3

  التجليخ ثلثا القطر الداخلي للثقب المطلوب تجليخه على ماكينة التجليخ الداخلي.تجاوز قطر حجر عدم –  4

  تجليخ طرية عند عملية شحذ المثاقب الملتوية. أحجار عماليجب است –  5

  للحبيبات القاطعة حلت بشكل كلي تقريبا محل المواد الطبيعية .عة المواد المصنّ  –  6

  المشغوالت االسطوانية الطويلة . إسناداستعمال المخانق الثابتة والمتحركة في  –  7

  ؟ يأتيما استعماالت ووظائف كل مما  :4-9-4

   األفقية.ماكينات التجليخ السطحي  – 3  اليدوية.ماكينات التجليخ  – 2  التجليخ.ماكينات  –    1

غراب الذيل في  – 6 االسطواني.فرش ماكينة التجليخ  – 5  العمودية.ماكينات التجليخ السطحي  – 4 
  الالمركزي.ماكينات التجليخ  – 7 االسطواني.ماكينة التجليخ 

  :يأتيكل مما  أنواععدد  :5-9-4

عمليات التجليخ  –4 .ماكينات التجليخ السطحي –. 3يدويةماكينات التجليخ ال – 2 .ماكينات التجليخ -1
المواد  – 7 .التجليخألحجارالمواد المصنعة للحبيبات القاطعة  –6 .المغناطيسية القوابض -5 .السطحي

  .التجليخ أحجارلتسوية  عملةالعدد المست –8 .التجليخ أحجارالرابطة المستعملة في صناعة 

  -: وجد إنوصحح الخطأ  اآلتيةالعبارات  مامأ(خطأ)  أوجب بكلمة (صح) : أ6-9-4

يكون اتجاه دوران حجر التنظيم في ماكينة التجليخ الالمركزي مماثال التجاه دوران حجر التجليخ الرئيس  – 1
  لة.وشغمالومماثال التجاه دوران 

  االسطواني.الطاولة العليا لماكينة التجليخ  بإمالةيتم تجليخ السلبات الصغيرة االنحدار  – 2

  السن.يتم ضبط عمق القطع طبقا لمقدار خطوة القالووظ المراد تجليخه على ماكينة تجليخ  – 3

  الحبيبات.تجليخ دقيقة  أحجارالخراطة  ألقالمللشحذ االبتدائي  عمليست – 4
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  التجليخ.طة السطح الطرفي لحجر ابوس األفقيةتتم عملية التجليخ السطحي  – 5

  المستعملة.كفاءة حجر التجليخ للقطع تعتمد على نوع المادة الرابطة  إن – 6

  .صغيرة الحجميدل على حبيبة  الكبيريدل على حبيبة كبيرة والرقم  الصغيرالحجم الحبيبي  – 7

 عددها.؟  اآلتيةكل من ماكينات التجليخ  أجزاءما  :7-9-4

 .تجليخ السن -6 .تجليخ السكاكين -5 .ةالالمركزي -4 .ةسطوانيألا -3 .األفقية ةالسطحي -2الثابتة – 1

       

  .سطوانيال, وماكينات التجليخ ايقاس حجم ماكينات التجليخ السطحيكيف  :8-9-4

  -من: لكل  بالرسم) إجابتك : (معززافي الرئيسة ذكر الحركاتأ :9-9-4

  الدوران.الت التي يمكنها وشغمالتجليخ الداخلي لل –2   .االسطوانيالتجليخ  – 1

لحركة الطاولة السفلى لماكينة التجليخ االسطواني موضحا  عملاشرح النظام الهيدروليكي المست :10-9-4
  بالرسم. إجابتك

  عند:ما النقاط الواجب مراعاتها  :11-9-4

  التفريز.شحذ سكاكين  – 2   .التجليخختيار أحجار ا – 1

  التجليخ.عدد العوامل التي تؤثر على قابلية  :12-9-4

 ما هي ملحقات ماكينات تجليخ السكاكين ؟ عددها. :13-9-4

  السطحي.ق ربط المشغوالت على ماكينات التجليخ ائعدد طر :14-9-4

 : اآلتيةوفقا للشروط (أ , ب) خ) لعمليتي التجليm/sبوحدة ( التجليخسرعة القطع لحجر حسب ا :15-9-4

  )mmقطر حجر التجليخ ( )rpmدورات الحجر بالدقيقة (عدد 

أ   400 955  

ب   280 2370  

 

16-9-4: 

  طة حجر تجليخ عرضه اسطوانيا بوسأتجليخا  )،mm 500( طولها سطوانيةا لةوشغميراد تجليخ  

)30 mm،(  نأحيث يتعين ) 20) والتغذية الطولية (12تكون عدد مرات القطع mm/rev وعدد دورات (
ً  ،الرئيسوجد زمن التجليخ أ). rpm 80لة (وشغمال   بأن تغذية عمق القطع تتم نهاية كل شوط. علما
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17-9-4 :  

). يراد m/min 20) وسرعتها المحيطية (mm 50) وقطرها (mm 200سطوانية طولها (الة وشغم
). عمق mm/rev 16) وبتغذية طولية مقدارها (mm 45طة حجر تجليخ عرضه (اسطوانيا بوساتجليخها 

  ).mm 0.06) وعمق القطع في الشوط الواحد يساوي (mm 0.48القطع الكلي يساوي (

-مايأتي: أحسب   

 .زمن التجليخ الالزم -4 .بالدقيقةلة وشغمعدد دورات ال -3 .القطععدد مرات -2  التجليخ.طول شوط  –1

18-9-4:  

  ) ومجموع خلوص البداية والنهاية للطول mm 130) وعرضها (mm 430لة مستطيلة طولها (وشغم 

)20 mm ،() 8)يراد تجليخها محيطيا بتغذية عرضية مقدارها mm .ذا علمت أ للتجليخ، الرئيسوجد الزمن أ
  ).m/min 9( ن سرعة العربة تساويأو ،)6يساوي ( مرات القطعن عدد أ

19-9-4:  

  سرعة العربة و) mm 600طول شوط التجليخ يساوي ( كان إذاالزمن الالزم للتجليخ الجبهي حسب ا 

)3 m/min (و) 0.6عمق القطع الكلي يساوي mm) 0.05) وعمق القطع بعد كل شوط مزدوج mm.(  
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 أهداف الفصل

  -على أن : قادراً دراسة الفصل  ئهبعد إنهاأن يكون الطالب          

                  .التشغيل الالتقليديأهمية و ف على خصائصتعرّ ي -         1

 طرقه الشائعة. و التشغيل الالتقليديتصنيف عمليات ف على تعرّ ي -         2

 .تقليدي التشغيل  عمليةمبدأ عمل كل ف على يتـعـرّ            3-

 . من هذه العمليات عمليةق بين كل يفرّ              4-

 . العملياتبأي واحدة من هذه  االذي يمكن تشغيله المادةيحدد نوع              5-

  

  
  
 
 

الالتقليدي التشغيلعمليات /الفصل الخامس 

Nontraditional Machining Processes
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  تمهيد  

صغيرة  قطع هيئة على منها جزء إزالة عبر أولية كتلة معدنية شكل تغير بأنها المعادن تشغيل عمليةتعرف 
 معووالدقة،  األبعاد حيث من بمواصفات معينة على منتج للحصول وذلك طة أداة قاطعةابوس الرايش تسمى

ال  )والقشط والتجليخ والثقب والتفريز (كالخراطة التقليدية  ق التشغيلائرالنمو المتسارع للصناعة أصبحت ط
عمليات تشغيل  ابتكارلهذا تم اللجوء إلى  ،من ناحية السرعة والدقة المطلوبة تلبي جميع متطلبات العمل

علـى استعمال المحاليل الكيميائية والطاقة الكهربائية أو الجمع بين  رئيسحديثة تعتمد طبيعة عملها بشكل 
التشغيل بعمليات  العملياتبالطرق األُخرى، وتسمى هذه لتشغيل المواد التي يصعب معاملتها  االثنين

  . الالتقليدي
  

   )raditional Machining CharacteristicstNon(    التشغيل الالتقليدي خصائص 1- 5  

 .هنالك مجموعة من خصائص التشغيل الالتقليدي للمشغوالت المختلفة المواد واألحجام وهي كما يأتي

فمثالً عند تشغيل مادة معينة بطريقة الخراطة فإنها تحتاج  ،ِعدة عمليات تشغيل في عملية واحدة اختزال1-

أما عملية التشغيل  إلى معاملة حرارية لتحسين خواصها بعد التشغيل وربما تحتاج إلى عملية إنهاء سطحي،

 مره واحدة. الالتقليدي فإنها تقوم بكل هذه العمليات

 أية عملية إضافية .عمال استالجودة العالية في اإلنهاء السطحي الذي يُغني عن 2-

 .الدقة العالية في أبعاد المنتج النهائي-3

  .عمليات التشغيلمن  عدد ختزالإلالتشغيل المنخفضة نسبياً مقارنة مع الطرق الميكانيكية األُخرى  لفةك 4-
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 . ويحد من مخاطره زالتهانفقات  يقلل منعدم تكوين الرايش مما 5-

   .معادن عالية الصالدة التي يصعب تشغيلها بالطرق التقليدية وبكفاءة عاليةتعمل على تشغيل  -6

لة تكونان بعيدتين عن وغشمال دة التشغيل وعلى المتعامل معها ألن ع األحيانغلب أفي شكل خطورة تال 7-

 . المشغولة نة ويفيها بتماس مباشر مع الماكالعامل بعكس الُطرق التقليدية التي يكون العامل 

  القوالب المعدنية. باألخصقطع معقدة الشكل  نتاجا -8

 في السيطرة على عمليات هذا التشغيل.  (Computer)الحاسبة االلكترونية عمالاست 9-

  بكفاءة عمل عالية. ايتمتع نأالعمليات يجب  بهذهالعاملين  -10

  التبريد المتطورة أثناء إجراء هذه العمليات.استعمال أنظمة التهوية و  -11

 .يمكن تثبيتهاال أوالمشغولة مرنة جدا التقاوم قوى القطع  12-

  .جهادات الناتجة عن عمليات القطع التقليدية غير المرغوب فيهاإلتجنب درجات الحرارة وا 13-

  

  

   Nontraditional Machining Classification عمليات التشغيل الالتقليدي تصنيف 2-5 

تُصنف عمليات التشغيل الالتقليدي إلى أربعة مجاميع رئيسة حسب طبيعة الوسط الذي تعمل فيXه وهXذه       
 -:(5-1)،الشكل العمليات هي 

. وتعتمXXد فXXي عملهXXا علXXى  (Chemical Machining Processes)عمليXXات التشXXغيل الكيميXXائي  -1
الطاقXXة الطاقXXة الكهربائيXXة أو  عمالباسXXت التفاعXXل الكيميXXائيوفXXي بعXXض األحيXXان يُعXXزز  الكيميXXائي،التفاعXXل 

 الحرارية.

. وتعتمXXد علXXى  (Electrochemical Machining Processes)عمليXXات التشXXغيل الكهروكيميXXائي -2
 .الهندسيةاإلذابة األلكتروليتية في عملية تشغيل المواد 

 فXي هXذه العمليXات عمل. تسXت (Mechanical Machining Processes)عمليات التشغيل الميكانيكي 3-
 المعدن.التعرية في إزالة  قطع) أو(استعمال أداة  القطع متعدد االتصال

. إن إزالة المعدن تنتج مXن تركيXز  (Thermal Machining Processes)عمليات التشغيل الحراري -4
 وتبخيرها.لية بشدة في منطقة محددة إلذابة المادة درجات الحرارة العا

على نوع مادة عملية  إيويعتمد استعمال  ،عمليات عدة  إلى أعالهالمذكورة  األربعةوتقسم المجاميع  
 وهذه العمليات هي : لةوشغمال حسب طبيعة الوسط الذي تعمل فيهلة وكذلك وشغمال

  Chemical Machining (CHM)                                       التشغيل الكيميائي����

  Electro Discharge Machining  (EDM)               التشغيل بالتفريغ الكهربائي����

  Plasma Arc Machining (PAM)                              البالزما سبقو تشغيلال ����

  Laser Beam Machining (LBM)                                     بالليزر تشغيلال ����

  Electrochemical Machining (ECM)                      التشغيل بالكهروكيميائي����
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   Water Jet Machining (WJM)                                   الماء ثبنفاالتشغيل  ����

  Air Jet Machining     (AJM)                                    الهواء ثبنفاالتشغيل ����

 Electron Beam Machining (EBM)                   التشغيل بالشعاع االلكتروني����

 Ultrasonic Machining (USM)                         باألمواج فوق الصوتية التشغيل ����

  Liquid Nitrogen Machining                              بالنتروجين السائل التشغيل����

  Abrasive Flow Maching(AFM)   بتدفق الحبيبات القاطعة                 التشغيل����

  

 

 .) مخطط تصنيف عمليات التشغيل الالتقليدي1-5الشكل (

                التشغيل الكيميائي  5-3  

ك[[ون ال[[رايش، حي[[ث ي[[تم بس[[ط عملي[[ات التش[[غيل الخالي[[ة م[[ن تعملي[[ات التش[[غيل الكيمي[[ائي م[[ن أق[[دم وا دتع[[  
 في الطباعة وفي عمل لوحات الهوية الصغيرة المستعملةمنذ سنوات عديدة إلنتاج األلواح المنقوشة  استعمالها

وراً ب[األجزاء الكبي[رة الت[ي ق[د لتشغيل مدى واسع من المواد من الدوائر اإللكتروني[ة بالغ[ة الص[غر م[ر وكذلك
كيمي[[ائي  محل[[ولغمره[[ا ف[[ي ب. ي[[تم إزال[[ة الم[[ادة به[[ذه العملي[[ة م[[ن مس[[احات مخت[[ارة (3m)يتج[[اوز طوله[[ا 

(Chemical Solution)  ،تبدأ المادة بالزوال بفعل الخلية الكهروكيميائية مثلما يحصل في عملي[ة التآك[ل  إذ
أو اإلذابة الكيميائية لمعدن ما بدون وجود دائرة كهربائية خارجية. إن اإلذابة الكيميائية المسيطر عليه[ا تعم[ل 

. هنال[ك  (mm\min-0.076 mm\min 0.063)   اخت[راقعلى حفر السطوح المكشوفة للمادة آنياً وبمع[دل 
 -:تي يأ امكوأنواع عديدة من عمليات التشغيل الكيميائي 

  Chemical Milling  (CM)التفريز الكيميائي           5-3-1
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طة حف[ر مس[احات مخت[ارة لس[طوح اشغلة بوس[إزالة كميات كبيرة من المادة الميعمل التفريز الكيميائي على   
ف[[ي ص[[ناعة الط[[ائرات كواح[[دة م[[ن الوس[[ائل  عملالتفري[[ز الكيمي[[ائي ليس[[تالمش[[غوالت المعق[[دة. لق[[د ت[[م تط[[وير 

واس[عاً ف[ي  اهتمام[افي تصنيع األجزاء الخفيفة الوزن لمساحات واسعة ومقاطع نحيفة، ولكنه الق[ى  عملةالمست
لة الم[راد التش[غيل وش[غمعل[ى س[طح ال  (Mask)تعتمد هذه الطريقة على اس[تعمال قن[اع  الصناعات األُخرى.

ن م[ن اهنال[ك نوع[ ، ب[وليمراتتص[نع األقنع[ة م[ن  و لة.وش[غمالتي ال تحفر م[ن ال األجزاءها بحيث يغطي علي
  وهما: األقنعة
                                    Mechanical maskقناع ميكانيكي   -أ

  يتضمن التفريز الكيميائي بطريقة القناع الميكانيكي أربع خطوات رئيسة هي :

 األترب[ةو تخلص من الشوائبللة هو لوغشمالهدف من تنظيف سطح ال : (Cleaning)التنظيف : أوال

 جيد لمادة القناع . التصاقوذلك لتوفير سطح 

 ، ويتم ذلك من خ[الللةوشغمال القناع في تغطية مساحات سطح  عمليست : (Masking)التقنيع ثانيا: 

قط[[ع  ي[[تم . بع[[دهاب[الحرارة حم[[صوي األقنع[[ةالت[[ي تص[[نع منه[ا  الموادب[بالكام[[ل  لةوش[[غمالرش س[طح 
 التقنيع من المساحات المراد حفرها .

طة رش أو إنس[[ياب الس[[ائل اطة اإلذاب[[ة الكيميائي[[ة بوس[[ايح[[دث الحف[[ر بوس[[ : (Etching)الحف[[ر: ثالث[[ا

 .لةوشغمعلى فتحات القناع الموضوع على ال الكيميائي

مس[احات غي[ر المحف[ورة عل[ى س[طح م[ن اليتم إزالة القناع  :  (Remove Mask)إزالة القناع رابعا:
 هاء .تلة يعقبها التنظيف واإلنوغالمش

          Photochemical mask كيميائي-قناع ضوئي  -ب

،  (PCM)التش[[غيل الض[[وئي الكيمي[[ائي  منه[[ابأس[[ماء عدي[[دة الكيمي[[ائي -قن[[اع الض[[وئياليُع[[رف     
صنع بهذه الطريق[ة األج[زاء اللدائني[ة ومعظ[م المع[ادن م[ن ص[فائح ذات س[مك والتفريز المايكروي . ت

(3mm)  ي[[تم تغطي[[ة الص[[فيحة الم[[راد تش[[غيلها بم[[ادة مقاوم[[ة حساس[[ة للض[[وء عل[[ى جان[[ب واح[[د أو .
ج[[انبين وتع[[رض إل[[ى ك[[اميرا لتص[[وير الج[[زء أو األج[[زاء المطلوب[[ة ويق[[وم الط[[الء بالتق[[دم لكش[[ف 

سوف يتم تآكله[ا ف[ي حم[ام حامض[ي أو رش[اش كيمي[ائي ع[الي الض[غط . الخطوط أو المساحات التي 
 الرئيس[[ة) يوض[[ح الخط[[وات 2-5طة الطباع[[ة. الش[[كل (االم[[ادة المقاوم[[ة يمك[[ن أن تطب[[ق أيض[[اً بوس[[

  :يأتيوكما  لة بهذه الطريقةوشغمنجاز العمل على الإل
 األترب[ةو  الش[وائب ل[تخلص م[نالة ه[و وغشمالهدف من تنظيف سطح ال : (Cleaning)التنظيف : أ

 جيد لمادة القناع . التصاقوذلك لتوفير سطح 

 القن[اع ف[ي تغطي[ة مس[احات س[طح  عمليس[ت : (Masking and Coating) و الطXالء التقنيع :ب

حم[ص وي األقنعةبالكامل بالمواد التي تصنع منها  لةوشغمال، ويتم ذلك من خالل رش سطح لةوشغمال
 م[[ادةلة بوش[[غممح[[يط بس[[طح الالالقن[[اع  س[[طحِ ل كام[[لال ط[[الءطريق[[ة الب[[الحرارة. بع[[دها ي[[تم اس[[تعمال 

  .ضوئية تفاعلية كيمياوية

الم[راد  األم[اكن اص[ة ف[ي) وخUV lightض[وء يس[مى ( إل[ىلة و القن[اع وش[غميتع[رض س[طح ال :ج 

  لة.وشغمحفرها من سطح ال
  عشر دقائق.الى تصل  لمدة ألحامضيرش سطح القناع برذاذ السائل :د
  لة.وشغمالذي يسبب في حفر األجزاء المراد حفرها من سطح ال ألحامضيسكب السائل :ـه
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لة بش[[كل وش[غموالخط[وة األخي[رة تنظي[ف س[طح المحفورة،الالقناع الموج[ودعلى األج[زاء غيرإزال[ة:و

  جيد. 

  
  
  
  
  
  
  

 . كيميائي-قناع ضوئي التشغيل بطريقة )2-5الشكل (         

الكلفة  انخفاضذلك  فضالً عنالتفريز الكيميائي من العمليات البسيطة وسهلة التحويل إلى عملية آلية ،  وأن   
مواد قلوية مثل أو (HCl)   كيميائية مثل حامض الهيدروكلوري مواد عملوتست دد.وقت تحضير الع

) الحديد أو كلوريد (NaOH) مهيدروكسيدالصوديو �����   .المختلفة من المواد وغيرها،(
مقاييس  ،نوابض مستوية ،مرشحاتال ،األقنعة(من هذه الطريقة الكيميائية في صناعة  ويتم اإلفادة

 .)صفائح دائرية و حشوات ،الكترونية شبكات ،صفائح خلية الوقود ،الرقاقات ،اإلجهاد

     EGM)(Electro Gel Machiningالتشغيل الكهروغروي                   2- 3- 5 

 صلبطة وسائل لعُدة تشكيل تصنع تركيب غروي احددة بوسالة إلكتروليتية للمعدن بأشكال معملية إز 
(Stiff Gel) لة وكما موضح وغشميحتوي على خالت السليلوز وحامض. يتم وضع المادة الغروية على ال

المعدني  اإلنموذج) خاللهما يقوم  2.5V عند 8A، وعند مرور التيار الكهربائي (حوالي ) 3-5(في الشكل 
. القوى المؤثرة تكون  (μm/min 25)وبمعدل  نفسه شكلهبلة وغشمالموضوع على المادة الغروية بحفر ال

  .غير السميكة مهملة وليس هناك أي تأثير على هيكل المعدن . تالئم هذه الطريقة المشغوالت

  

  Electro Gel Machining  (EGM)التشغيل الكهروغروي   )3-5الشكل (
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    TCM(Thermo Chemical Machining(   التشغيل الثرموكيميائي       5-3-3 

      
لة لغازات تآكل س[اخنة وغشمتم تطوير هذا النوع من التشغيل إلزالة الزوائد والزعانف عن طريق تعريض ال

خلطه[ا ون من غرفة احتراق غ[ازات التآك[ل عن[د مكّ  )5-4(لدورة زمنية قصيرة وكما موضح في الشكل رقم 

 لة غير متأثرة وب[اردة نس[بياً بس[ببوغشم. تبقى الد الحرارة المطلوبة مع غاز األوكسجين بوجود الشاعل تتولّ 
صر زمن التعرض للغازات. تُزيل عملية التشغيل الثرموكيميائي الزوائد ق فضالً عننسبة السطح للكتلة ،  قلة

ّ أ والزعانف من مدى واسع من المواد إالً  لية الحراري[ة عملي[اً بش[كل أكث[ر للم[واد ذات الموّص[ ل[ةنه[ا تك[ون فعا
  طة تعريض األجزاء لرذاذ كيميائي.االواطئة . يمكن أن تُزال الزوائد الناعمة بسرعة بوس

 

 ) التشغيل الثرموكيميائي4-5الشكل (

            فوائد التشغيل الكيميائي 

  :يأتيكما تُدرجالتشغيل الكيميائي يمكن ان  فوائد

 كلفة التشغيل الكيميائي منخفضة. -1

 .نفسه لة في الوقتوشغمعمليات تشغيل متعددة على ال جراءإيمكن 2-

 لة .وشغمعلى الل أي قوة استعما عدم3-

  المواد الهشةو Hard Material)     (ة يتشغيل المواد ذات الصالدة العال مكاناالب4-

  (Brittle  Material).  

            التشغيل الكيميائي مساوئ 

  عملية التشغيل الكيميائي بطيئة. -1

  .أثناء التشغيل يزال أَنْ  نمكِ ي لةوشغمال من صغير كمسُ  2-
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 .بهذه الطريقة حادّة زوايا ال يمكن تهيئة 3-

 .نجازإلل ماهرين مشغلين يحتاج الى 4-

           التشغيل بالتفريغ الكهربائي 5-4 

ً في الصناعة بل إنها حققت تقدم عد من أهم الطرق وأكثرها انتشاراً تُ    في مجال تصنيع القوالب والعدد بشكل  ا
 أشكال أنتاجلتشغيل مواد عالية الصالدة و  عملتستو أصبح من المتيسر صناعة قالب ما في زمن قياسي

  ذات حواف كثيرة االنحناءات. أشكالو معقدة مثلما في حفر القوالب المعدنية

 لهذه الطريقة. رئيسينن ينوعيوضح  5-5)(الشكل   

 .قوالب المعدنية و الكتابةال نتاجإفي  عملةطريقة الحفر المست (أ)  

  على حواف منحنية و مستقيمة. بالسلك طريقة القطع (ب) 

  
  القطع بالسلك (ب)                                                    لحفربا القطع(أ)                     

  .التشغيل بالتفريغ الكهربائي 5-5) الشكل (

و يصنع الختم من الجرافيت أو النحاس أو سبائك  ،إنتاجهعبر ختم يماثل شكله الحفر المطلوب  يتم الحفر
من سبيكة نحاس و زنك. الشكل  عملالزنك بينما في حالة القطع يست معالتنجستن أو النحاس  معالنحاس 
يرسل  ،نودكأ العمليعمل الختم ككاثود وقطعة  ،بها عملةيوضح طريقة الحفر والمعدات المست  (6-5)

 ثوحد يؤدي الى هيرتز، مما 500000الى   200نبضات متكررة بتردد مابين العالي التيار الكهربائي

 .0.03mm) - (0.1mmالتي تبلغ و العمل ةالمسافة الصغيرة بين الختم و قطعالتفريغ الكهربائي عبر

يقوم السائل غير الموصل كهربائيا (زيت معدني) و الذي يغمر قطعة الشغل بإزالة نواتج الحفر. يتم 
  ثابتة.  العملألسفل بمعدل يتناسب مع معدل الحفر لكي تظل المسافة بينه وبين قطعة لتحريك الختم 



 الالتقليدي عمليات التشغيلالفصل الخامس/            ميكانيك                   العلوم الصناعية            – الثالثالصف                       
 

 

- 195  - 

 

  

 .بالتفريغ الكهربائي معدات طريقة الحفر5-6) الشكل (

.بتجمع (مرور التيار)الكترونات وأيونات من الكاثود تتجمع في السائل ثم يحدث تفريغ كهربائينبعاث إيبدأ    
تبلغ درجة الحرارة الناتجة من اصطدام االلكترونات بقطعة المزيد من االيونات يستمرالتفريغ الكهربائي و

يوضح مثاال  (5-7)الشكل و يزيل السائل نواتج الحفر. المعدنتبخر الى تؤدي  سيليزيةدرجة  12000الشغل 

  لمنتج هو قالب بثق منتج عبر عملية التفريغ الكهربائي و يالحظ الجودة العالية لعملية التشغيل.

  

 

 بالتفريغ الكهربائي قالب بثق منتج (5-7)الشكل 
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سلك من سبيكة النحاس  عمليست مثال قوالب البثق نتاجافي  عملةالقطع بالسلك و المست طريقة ستعمالاعند    
ل. منه ليصبح غير موصّ  األمالحتم إزالة يتم القطع داخل ماء  mm 0.3) الى  (mm 0.1زنك بقطر ال و

عالي الصالدة و تنتج حواف عالية الدقة وذات نعومة سطح الطريقة من قطع الصلب السبائكي  هذه تستعمل
و شدة التيار و  العملسرعة حركة السلك و تغذية قطعة برقمي  للتحكم التحكم ال اآلت عمالستا. يتم ��0.7

 يوضح طريقة القطع بالسلك.  (5-8)الشكل الجهد.

  

  طريقة القطع بالسلك (5-8)الشكل 

          البالزما سبقو تشغيلال  5-  5

إلكترونات وجسيمات  فضالً عن خليط يحتوي على جسيمات مشحونة متأين أو غاز ابأنه البالزما تعرف   
ً مميزاً لها يختلفمتعادلة جميعها حرة الحركة، بح  المادة الثالث األخرى عن حاالت يث تسلك سلوكا

يمكن أن تتأين ذرات  عادة مع درجات الحرارة العالية جداً، حيث توجد هذه الحالة. و(الصلبة،السائلة،الغازية)
 تكون المحصلة لكترون أو أكثر لكل ذرة. بحيثاق فقدان عن طري )كاتيونات  ( الغاز مكونة أيونات موجبة

ً من األيونات الموجبة وااللكترونات حرة الحركة قطع المعادن  عملية )(5-9الشكل  يوضح ،النهائية خليطا
مجرى فائق التسخين لغاز متأين كهربائياً إلذابة وإزالة المادة. تتولد البالزما ذات  عمالاستيتم إذ  ، بالبالزما

طة التأين الكهربائي لغاز اداخل فوهة مبردة بالماء بوس (12000ºC - 30000ºC) درجة الحرارة العالية
ن أن تُجرى على مناسب مثل النتروجين ، الهيدروجين ، اآلركون أو خليط من هذه الغازات وهذه العملية يمك

لكترونات الحرة ذات أيونات مشحونة بشحنة موجبة اللة . قوس البالزما هو خليط من امعظم المعادن الموصّ 
طة تردد شرارة عال . الُجهد العالي وقدرة امتعادلة. ينشأ القوس في حجرة مملوءة بغاز محجوز بوسذرات و

فوهة عند سرعة تقارب سرعة الصوت. تكون التيار المستمر تثبت القوس وتسنده والذي يخرج من ال
هذه  عملتست المعدن (الرايش) وتُزيله بعيداً. صهربالغازات ذات السرعة العالية تقوم لة هي اآلنود، ووُشغمال

  المعدنية.المعادن غير الحديدية والمواد غيرسبائكي وفي قطع الصلب ال الطريقة
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  مزايا القطع بالبالزما 

كبيرة  لمساحاتو 6mm/minوتبلغ سرعة القطع  100mmحتى  يمكن قطعهمك الذي يصل السُ 1-
  .مرتبطة طبعا بمساحة طاولة السند

   .مقارنة مع الليزرعالية سرعة القطع  -2
  .لكلفة المادية الناتجة عن الطاقةا قلة -3
  .قطع المعادن غير القابلة للتأكسد -4
  ق األخرى.ائالطر بعضمتنقلة للقطع بالبالزما على عكس  آليات توجد -5

  مساوئ القطع بالبالزما  

وتتم  االنصهارإنما يكون السطح المقطوع مقعرا نتيجة التصلب بعد و ،عدم انضباط عمودية سطح القطع-1
القطعة مما يلزم تنظيفها  أنحاءفي جميع  االنصهارينتج عنه تطاير رذاذ متأين عملية القطع بتيار غازي 

 . تنظيف الطاولة فضالً عن
  .نتيجة لفقدان سماحية أبعاد المشغولة 10mmعن التي يقل سمكها المشغوالت عدم قطع -2
ستعمال بعض اآلالت مما يستوجب االمخاطر كاألشعة فوق البنفسجية والضجيج الناتج عن  بعضوجود  -3
  .عتماد تعليمات السالمة المهنيةا

  

 .قطع المعادن بالبالزما )5-9( لشكلا

                    بالليزر تشغيلال 5-6   

 الضوء في توجد ال مميزة بمواصفات يتميز والذي المرئي وغير المرئي الضوء لتوليد مصدر هو الليزر  
 لألحرف اختصار هي (LASER)ليزر وكلمة .والصناعية الطبيعية الضوء مصادر بقية تصدره الذي

  -  :اإلنجليزية الجملة لكلمات األولى
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) الضوء يمتضخ( تعني والتي 

  ).لإلشعاع المستحث باالنبعاث
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 الشمس عن الصادر الطبيعي الضوء عن خصائصه في يختلف الضوء من مميز نوع بتوليد الليزر يقوم 
ليزر في كل الأشعة  أستعملت.الكهربائية المصابيح أنواع مختلف الصادرعن االصطناعي والضوء والنجوم

من  بالليزر القطع تشمل  التقليديةغير القطع الصناعية والطبية والبيئية، ومن الطبيعي أن أحد طرق المجاالت
ضوئية عالية الدقة تنتج في معدات خاصة عبر خلق رنين ضوئي أما في غاز أو في بلورات  أشعة خالل

 لدرجات عالية جداً  في رفع درجة الحرارة ةسببم لةوشغمالسطح  علىأشعة ليزر تسليط حزمة من صلبة يتم
 طة عدسات ضوئية وتركيزهاابوس تبخر أو انصهار منطقة القطع، ويمكن توجيه هذه األشعة مما يؤدي الى

في منطقة  كزة جداً السيراميك حيث إن الحرارة مر ومنها،، يمكن قطع أي معدن كان على منطقة صغيرة جداً 
 (5-10)الشكل.قطعها بالشكل المطلوببل  هذه الحرارة في انهيارالمواد السيراميكية صغيرة فال تسبب

. العملمن سطح قطعة جدا ًز الضوء الصادر على مساحة صغيرة يتم تركي ،حيثالليزرب قطعهاعملية  يوضح
الليزر ويتم إزالة نواتج القطع عبر تدفق الغاز الخامل  شعاعيحدث انصهار أو تبخر للمعدن في منطقة 

سبائك  ،الصلب حديد الليزر في قطع وحفر كل أنواع يستعمل للشعاع. المرافق (االرجون  أو النتروجين)
في حالة الصلب ويمكن قطع رقائق  10mmالبالستك و الخزفيات. يبلغ السمك المقطوع  ،األلمنيوم

   عند قطع البالستيكو(mm/min 6) الصلب حديد عند قطع ع.تبلغ سرعة القط1mmبالستيكية  يبلغ سمكها 
(90 mm/min).       

 

  .القطع بالليزر   (5-10)لشكل ا

  أهم مكونات القواطع الليزرية داخل الماكينة 
  

  سطواناتالا: أوال

 أهم من وتعد ،الليزر شعاع توليد لعمليه مالالز بالغاز القطع الليزرية نةيكاالم بتزويد تسطواناالا هذه تقوم  
  .التشغيل آلة داخل مدمجة تكون عادة وهي )5-11( الشكل في ذلك حوضم ،المكونات

http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
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  .سطوانات الغاز ا )5-11( الشكل

  :الحاسوبثانيا:

ري لبرمجة عمل القاطع الليزالحاسوب  عمالاست التكنولوجي الحاصل في عملية القطع تمتطور للنظرا  
مرة واحدة  للعمل )اآللي إنسان( روبوتات 6 حوالي إضافة نالّ ايمكننا متناهية الدقة والجودة،للعمل بكفاءة 

 .لمشغولة بالوقت نفسه التي بإمكانها قطع ستة أماكن  ألذرعبا هأشب ما وهى نفسه الوقتب

  : والمرايا العدساتثالثا: 

ولكن ، بدقة هقطع المطلوب المكان الى الليزر شعاع لتوجيه عملتست ومرايا عدسات) 5-12يوضح الشكل(
  بمواصفات خاصة.   عكونها تتمت هذه العدسات تكون ذات كلفة عالية جداً 

  

 .الليزر شعاع لتوجيه عملتست ومرايا عدسات) 5-12( الشكل

  تطبيقات عملية التشغيل بالليزر 

ً  بالليزر القطع نةيماك   بدون تستطيع عمل الثقوب في المعادن القاسية وفي السيراميك والمواد الدقيقة جدا
يشذب  ،ويحفر ويؤشر ويقطع المواد الرقيقة والسيراميك أن ينقش يستطيع الليزر .تشويه قطعة العمل

للقطع  العرض األصغر، ��1 ح مقدارهاالغرافيت بسم ،ماسال ،السيليكون ، ويعالج البالستيك ،المقاومات
 . 0.5mmالى  0.025mm يتراوح من

http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
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 عمليات التشغيل الصناعية في   عملةأنواع أشعة الليزر المست

 .النقش و الثقب و للقطع مناسب وهو الكربون وكسيدأ ثانيليزر -1
 .والحفر الثقب في عملويست النيدميوم ليزر -2
 . النبضي الياقوت ليزر -3
 . التيتانيوم ليزر -4
 . الكربتون فلوريد ليزر -5
  . االركون فلوريد ليزر -6

  الشروط الواجب توافرها في عملية القطع بالليزر

 يمكن فمثال المادة وتبخير لتذويب تكفي عالية حدود إلى الجزء المراد قطعة داخل الطاقة تركيز يصل أن1-
  .جداً  قليلة زمنية بفترة (200W) إشعاع أقصى على الحصول

 الطاقة عبور سيتم شفافا يكون فعندما. الليزر مصدر من المنطلقة الموجة أطوال لجميع السطح امتصاص -2
ً ارتفاع محدثة ً حراري ا     . أطوال موجية معينة عند عاكسا يكون ال أن يجب السطح أن كما فقط ا

 بكثير أقل الحراري التبدد معدل يكون أن يجب القص أو الصهر يتحقق لكي ، للمادة الحرارية ليةالموصّ -3
  . العمل نقطة إلى الداخلة الحرارة معدل من
 حال أية على العمل حرارة على الليزر،ولنحافظ دتولّ  التي األداة على المحافظة الضروري من : التبريد-4

 ويعاد خارجا يدفع الساخن الماء وهذا المسخنة المادة حول الماء يدفع حيث الماء طةابوس التبريد يكون

  . األخرى عماالتلالست
  مميزات القطع بالليزر 
  

لة عكس وشغمعلى سطح الالليزر يمكن أن تتحرك في أي اتجاه  فنقطة ،القطع تقييد لمسار ليس هناك -1
  الطرق األخرى تكون محددة.

فإن هذه  ،صغيرة جدا الليزر عبارة عن نقطةو،األجزاء علىبما أن شعاع الليزر ال يمارس أي قوة  -2
بحيث يبقى الشكل األصلي ،خاصة المواد المرنةوالدقة العالية  تركيب األجزاء ذاتالتقنية مناسبة لصناعة و

 الكسر سهلةالالت الرقيقة أو وشغمذلك تحافظ على الكو من البداية للنهاية للجزء محافظا على نفسه
 المصنوعة من مواد هشة.

 .القاسية و المواد لدةشعاع الليزر حاد حيث يمكن قطع المواد الص -3
 .عقبة بالنسبة لليزر نصل المنشار أو السكين ليست المواد الصمغية التي تلصق على -4
 .وصيانة منخفضة ومرونة عالية ومكلفة مع تكاليف تشغيل الة جداً القطع بالليزر عملية فعّ  -5
 عشر أسرع وهي  m/s 10  بسرعة المعادن قطع عملية إجراء يمكن فمثال عالية بسرعة يتم العمل -6

في عمليات  يمكن أن تحدد سرعة الليزر ،الليزر يقطع بسرعات عالية جدا .التقليدية الطرائق من مرات
  .طة الطاقة المتوفرة لليزراقطع المواد بوس

  .رتداء القفازات االقناع الواقي الى  عمالمن أست اءً أبتد أتباع تعليمات السالمة أمر هام جداً -7

         التشغيل الكهروكيميائي 5-7  

وقطب تحصل عليه عملية الطالء  )القطب الموجب(في عمليات الطالء الكهربائي هناك قطب يتآكل    
تحصل هذه العملية داخل محلول كيميائي ويسري تيار عبر القطبين، ما يهمنا في هذه  )القطب السالب(

  ،الطريقة تآكل القطب الموجب أي حصلت عملية قطع للقطب 

http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
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لة الذي يراد منه عملية القطع إال وشغللميمثل القطب الموجب  إذمن هذه الخاصية في قطع المواد  اإلفادةوتم 
ل اليكتروليتي) في منطقة القطع يسبب هذا في عدم حصول عملية الطالء في أنه يوجد تيار للسائل (محلو

للتيار الكهربائي، هذه الطريقة ال تسبب في تغيرات الطبيعة  . ويشترط أن يكون المعدن موصالً القطب السالب
االليكتروتيكية  تنشأ الخلية ،هذه الطريقة أيضا طاقة االلكترون الزالة المادة تستعمل.لةوشغمالتركيبة لسطح ال

وقطعة العمل  (Cothode)ب) سال مع العدة التي تكون عبارة عن كاثود (قطبمنحل كهربائي في وسط 
 ب المعدن ويزيله من قطعة العمل.يتيار عالي الشدة ومنخفض الجهد ليذ عمل) . يستAnodeقطب موجب (ك

 التشغيل الكهروكيميائيأداة  ، يقواعد التحليل الكيميائ عملتستعملية تفريغ هوأساسا  التشغيل الكهروكيميائي
يسري شدة عالية  وذ  (DC)مستمر قطعة العمل وذات جهد منخفض. تيار محددة في موقع قريب جدا من

كل من مخلفات المحلول لكتروليتي ،الا المحلول عن طريق (0.6mm-0.1)خالل فجوة بين القطبين 
مناسبة  ECMن الطريقة الكهروكيميائية إ،التقليدية القطع طرقعلى خالف  والمعدن تعاد من جديد

    .للمشغوالت القاسية واألجزاء المعقدة
  

 القطع الكهروكيميائي  مزايا 
 

 . إجهادات ميكانيكية أو حرارية ال توجد أي 1-
 .إجراء العملية لألداة (القطب السالب) خاللليس هناك اهتراء أو حك  -2
يكن هناك  متصلبة إذا لمال غير يمكن إجراء العملية بسهولة على قطع العمل المفتوحة أو  -3

 .تماس بين العدة و المشغولة
  . وبدقة كافية ية المعقدةإجراء العملية عدة مرات لألشكال الهندس -4
 .التقليدية اختصار للزمن مقارنة بالطرق  -5
 .أثناء الثقب يمكن إجراء ثقوب عميقة أو عدة ثقوب في الوقت نفسه -6
وأيضا المواد الهشة التي يمكن  كبيرةتستطيع أن تتحمل أحمال  األجزاء سهلة الكسر التي ال  -7

  .يمكن قطعها بسهولة تشغيلها  أن يظهر بها شقوق عند
  .عالي الجودة إنهاء السطوح يكون -8

 دعهنا يُ  عملتتشابه هذه الطريقة مع طريقة التفريغ الكهربائي في أغلب مكوناتها ما عدا أن السائل المست    
يؤدي مرور التيار المتردد ذي  يوضح طريقة التشغيل بالكهروكيميائي . )13- 5(لتيار الشكل لال موصّ 

(قطعة و) بطالقبين  الكاثود ( (30V-5) أمبير و الجهد المنخفض )50- 40000( األمبير العالي
الكترونات من سطح القطعة مما يفكك  انبعاث إلى ل للتيار))المغموران في الكتروليت (سائل موصّ العمل

الجزيئات المكونة للسطح . تنتقل ذرات المعدن على المحلول االلكتروليتي على هيئة  الرابطة المعدنية لنسيج
تتولد ايونات هيدروجين بالمحلول تتحول لذرات و تتجمع كجزيئات على  هنفسالوقت في  أيونات موجبة

قوم بتقليل نواتج الحفر و جزيئات  الهيدروجين و ت بإزالةسطح المعدن. يقوم المحلول اإلكتروليتي المتجدد 
 و نعومة سطح �� 0.3ل. تحقق هذه الطريقة  دقة أبعاد عالية (تفاوت بيلغ عمسطح قطعة ال علىالحرارة 

   :يأتي). يجب أن يتصف المحلول االلكتروليتي بما 0.8 ��

     . يسبب التآكل أال •

 .                                                                                     رخيص الثمن •

  .        غير سام •

   .          موصل جيد للتيار •

http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
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 gm/L –(60(240 السبائكي محلول كلوريد الصوديوم بتركيزفي حالة تشغيل الصلب الكربوني و يستعمل 
محلول نترات الصوديوم. تضاف للمحلول  عملالملبدينيوم يستفي حالة تشغيل النحاس وتشغيل التنجستن و

  كل المعدن بفعل المحلول.آمواد تحسن من قابلية التصاقه و مواد تقلل ت

  

 .مخطط كيفية تتم عملية التشغيل بالكهروكيميائي )13-5( الشكل

 اإلنهاءو لدقة العاليةا اعليهالكهروكيميائي يظهر نماذج تم تشغيلها بطريقة التشغيل ) يبين14-5الشكل (
  السطحي عالي الجودة. 

  

 .الكهروكيميائي التشغيلنماذج تم تشغيلها بطريقة  )14-5( الشكل
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  :- ومنها الكهروكيميائي التشغيل قائرط من عديدة أنواع هنالك

  Electro Chemical Grinding  (ECG)    التجليخ الكهروكيمياوي  1-7-5

ن من دقائق ماسية مربوط[ة بم[ادة معدني[ة. ار، ومتكوّ يكون قطب العُدة (الكاثود) دوّ التجليخ الكهروكيميائي    
عن[دما ة لعملي[ة التجل[يخ الكهروكيميائي.) يوض[ح تركي[ب العُ[دة ال[دوارة وال[دائرة الكهربائي[15-5الشكل رق[م (

إل[[ى أُوكس[[يد  لكتروليت[[ي يتغي[[ر س[[طح المع[[دناالحج[[ر التجل[[يخ خ[[الل المحل[[ول  لة ووغش[[ميس[[ري التي[[ار ب[[ين ال
طة الم[واد الحاك[ة . عن[دما ي[تم إزال[ة طبق[ة األُوكس[يد ف[إن س[طحاً جدي[داً تحت[ه االمعدن والذي يُجل[خ بعي[داً بوس[

د كهروكيمي[ائي ه[ي عملي[ة واطئ[ة الجه[سوف يؤكسد ويُزال وهك[ذا حت[ى إكم[ال العملي[ة. إن عملي[ة التجل[يخ ال
لكهروكيمي[ائي يج[ب أن تك[ون موص[لة كهربائي[اً ل[ذلك  ي[تم ف[ي التجل[يخ ا عملةعالية التيار. إن األحج[ار المس[ت

لة. تك[ون األقط[اب معزول[ة وغش[مقط[ب اآلن[ود فتمثل[ه الأم[ا ه[و الك[اثود  دعالرابط المعدني للحجر ويُ  عمالاست
  . (0.012mm-0.05mm)  مقدارها بمسافة

  

  . التجليخ الكهروكيميائي) 15-5الشكل (

  Electro Chemical Polishing (ECP)الصقل الكهروكيميائي     2-7-5

المحل[[[ول  انس[[[ياب لالتي[[[ار تك[[[ون منخفض[[[ة ومع[[[د ف[[[ةكثا أنُمعدل[[[ة إذ  كهروكيمي[[[ائي ه[[[ي طريق[[[ة تش[[[غيل  
ً إزالة المعدن بحيث يصبح السطح ناعم للكتروليتي أبطأ مما يختزل بشكل كبير معداأل   جداً. ا

 Electro Chemical Deburring   (ECD)إزالة الزوائد الكهروكيميائية   3-7-5

ش[غلة . الزوائد والزع[انف م[ن األج[زاء المإلزالة  رئيسبشكل  عملهذه العملية محدودة التطبيق ، حيث تست  
ل التي[ار ومع[زولين ع[ن عزول[ة كهربائي[اً تح[وي عل[ى قطب[ي حم[دوارة م س[طوانةالة داخ[ل وغش[ميتم وض[ع ال

ش[حنة حثي[ة م[ن  باس[تالمتق[وم إذ كتروليت[ي اال. تضاف كرات من الكرافيت صغيرة إل[ى المحل[ول  سطوانةالا
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والس[ماح  كهروكيمي[ائيلة هو كاف ليسبب تش[غيل وغشمال والكرة  المسافة بينهد ِعبرالج انحداراألقطاب. إن 
التي[[ار أعل[[ى عن[[د  لة. وبس[[بب ك[[ون كثاف[[ةوغش[[مل[[ه بالح[[دوث عن[[دما تتح[[رك ك[[رات الكرافي[[ت عش[[وائياً ف[[وق ال

لة ، فإنه[ا تُ[زال بش[كل تفاض[لي. وكم[ا ه[و وغش[مات الزوائد عما هو عليه ف[ي المس[احات الناعم[ة عل[ى الوءنت
 لة ن[اتج م[ن فع[لوغش[مف[ي األبع[اد ِعب[ر ال اطفيف[ االحال في إزالة الرايش الكيميائية، سوف يكون هنالك تغيي[ر

 العام والصفة الحاكة الطبيعية لكرات الكرافيت . التشغيل الكهروكيميائي

  التشغيل بالموجات فوق الصوتية 8-5 

في بعض  اويُطلق عليه (Mechanical Processes)  ينيككاميعمليات التشغيل الهذه الطريقة من  تعد   

 اهتزاز. يُستعمل في مثل هذا النوع من التشغيل ُعدة  (Impact Grinding)األحيان بتجليخ الصدمة 
لة. وغشمضد ال (Slurry)عالق صلب  يبالموجات فوق الصوتية لدفع المادة الحاكة الموجودة في سائل ذ

عندما تبدأ المادة الحاكة (Negative of the Workpice)لة وغشمتقوم العُدة بعمل صورة معاكسة في ال

وكاربيد السليكون من أكثر  كاربيد البورون، أُوكسيد األلمنيوم، دعبتشغيل السطح . يُ الموجودة في العالق 
التشغيل بالموجات فوق الصوتية قطع أي مادة ولكنها  . تستطيع عمليةعمالاالستبيبات الحاكة شيوعاً في الح

ً خططيوضح م )أ (5-16-. الشكل(RC40)تكون أكثر تأثيراً على المواد ذات الصالدة أكبر من  لماكينة  ا

بين  عملية التشغيل مايوضح  )ب(5-16-الشكل ، نجاز هذه العمليةإل ةكل األجزاء الضروري امبينالتشغيل 

  . السائل بالموجات فوق الصوتية-عدة القطع-لةوشغمال

  

 .التشغيل بالموجات فوق الصوتية  مخطط لماكينةأ)(5-16- الشكل
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  .السائل بالموجات فوق الصوتية-عدة القطع-قطعة العملبين  ماعملية التشغيل توضيح  ب)(5-16-الشكل
  

تشغيل بالموجات فوق الصوتية إلعط[اء إهت[زازات عالي[ة الت[ردد الفي  (Transducer) محول عمالاستيتم    

 عملي[ة طة العُدة المهتزة إلنجازايتم تعجيلها لسرعة عالية بوس المحلوللماسك العُدة. إن الجسيمات الحاكة في 
ل[ذلك س[وف يعتم[د مع[دل البل[ى   ،القطع . تُصنع العُدة من البراص، الكاربيد ، الف[والذ الط[ري أو ف[والذ العُ[دد

(إزال[ة الم[ادة مقاب[ل خس[ارة العُ[دة  100:1 أو: 1:1لهذه العُدد على صالدتها . تتراوح نسب البلى الممكن[ة م[ن

ل الك[الل .هنال[ك ش[كل آخ[ر للتش[غيل بالموج[ات للبلى ) ، ويجب أن تكون العُدة قوية بشكل ك[اف لمقاوم[ة فش[
حي[ث  (Rotary Ultrasonic Machining)ار فوق الصوتية أال وهو التشغيل بالموجات فوق الصوتية ال[دوّ 

أثن[[اء ال[[دوران م[[ن أج[[ل الثق[[ب،  (20kHz)بمع[[دل  ارة مص[[نوعة م[[ن الم[[اس تهت[[زُع[[دة دوّ  عمالاس[[تي[[تم في[[ه 

فيه[ا أي ع[الق ح[اك إنظ[ر الش[كل  عملوهذه الطريقة ال يس[ت،سي للمواد الهشةالتسنين، التجليخ، أو التفريز القا
)5-17. ( 

  

 .) : التشغيل بالموجات فوق الصوتية الدوار17-5الشكل رقم (
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               الماء ثبنفا التشغيل 9-5  

في قطع كل  2N/m 4000بضغط عال يصل الى  mm5.0 الى   0.1mmماء بقطر  ثنفا عمليست     

في  تستعملنيت ، السليكا ، أو أُوكسيد األلمنيوم ،ا. وتكون أما من الكر)حاكة( خشنة اليه مادة امضاف المعادن
ضاف ت إذ .100mm إلى1mm بسمك من المنسوجات وغيرها و قطع المواد غير المعدنية مثل البالستيك

ً إلى الماء النفاث لجعل النفاث متماسك (الحاكة)المادة هذه الطريقة  عملعندما تست (ولكنه ال يخرج مع الرذاذ ا
دون غبار) ، ألياف الزجاج ، المطاط ، الجلد ، من لقطع المواد الالمعدنية الطرية مثل اللدائن ، اإلسبست (

عند   mm/min  0.4تبلغ سرعة القطعمن الفوهة  ). ويخرج الماء النفاث متماسكاوالمواد العازلة للصوت

الماء بإمكانية قطع كل تمتاز طريقة التشغيل بشعاع  عند قطع االلومنيوم. 0.8mm/minقطع الصلب و 

على حواف القطع مما يعني عدم إمكانية  باقية ميكانيكية تجهاداإأو المعادن وبعدم وجود تأثيرحراري 
   .العمل ةحدوث تشوهات بقطع

  :اآلتيةلألسباب  لتنفيذ القطع بالماء بالحاسوب معدات متحكم فيها رقميا عملتست

   .التحكم في سرعة  القطع -

   .)ةلوشغمال ( قطعةالسطح  عنمسافة الفوهة السيطرة على  -

  .)ةلوشغمال ( قطعةالضغط الماء و حركة تغذية السيطرة على  -

الضغط المحدد  إلىضغط الماء  المضخة ترفع إذ) يوضح طريقة التشغيل بشعاع الماء 5-18الشكل (

ضغط عالي ويختلط مع المادة الحاكة من خالل صمام مسيطر يتم فيه خلط الماء تحت  خزان إلىويندفع 
يتم تجميع  وأخيرالة وشغمالنفاث المسلط على سطح ال إلىضغوط مع المادة الحاكة بنسب محددة ثم يندفع مال

  للعمل. أخرىمرة  وإعادتهماحاكة الماء والمادة ال
 

  

  . القطع المائيمنظومة  )5-18الشكل (   
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   الماء ثبنفاجهاز القطع  مزايا 

  0.25m. سمك يصل إلى القطع المائي النفاث قطع سبائك حتى ألجهزه يمكن1-
  أخرى. مره نفسه لغرضل ستعمالهااتصفيتها و ةعادإهذا التشغيل صديق للبيئة فالمياه يمكن -2
 .غبار أو حرارة عند القطعن العملية الينتج ع -3
 m 0.2وطولها  6mmتاتنيوم سمكها قطعة العمل من الافترضنا ان لدينا  إذاسرعه القطع :  -4

  .60secسيتطلب القطع الطولي حوالي  حصان 30قوه مضخة   عملونست

يظهر الدقة العالية بقطع و إنهاء  المائيالت تم تشغيلها بالقطع وشغميوضح نماذج من ال )5-19الشكل (   
 . أو حافاتدون زوائد من السطوح بشكل نظيف جدا و

  

 

  . المائينماذج تم تشغيلها بالقطع  )5-19الشكل (

  

               الهواء اثنفالتشغيل ب 10-5  

 بالمواد القطع تعتمد على أساس أنها إذ ،الصوتية باألمواج فوق القطع طريقة تشبه هذه الطريقة في مبدئها   
التجليخ ولكن في هذه  قائأو دقائق الكاربيد أي أنها من طر مأو دقائق أاللومينا تالحاكة مثل دقائق السليكا

ئق بالهواء هذه الدقاث طريقة في نف عمالوباست )دقائق(مسحوق  عن المادة الحاكة عبارة تكون الحالة
، وال تسبب جداً  المواد الصلبة قطع ، وتكوين حزمة صغيرة تصبح قادرة علىعالية جداً  المضغوط وبسرعة

هذه الطريقة بالكلفة  لة، وتتميزوشغمال سطح تسبب تأثيرات كيميائية علىالوالطريقة رفع درجة الحرارة  هذه
الهوائي،حاوية الغاز المضغوط يمكن لقطع لمتكاملة منظومة يوضح أجزاء  )5-20الشكل ( .البسيطة للقطع

وهي موضوعة في  مواصفات معينة، يندفع الهواء ويختلط مع المادة الحاكة يغاز ذ يأ أوهواء  ن يكونأ
ومن ثم يندفع من خالل صمام مسيطر  حاوية مرتبطة بجهاز هزاز يساعد في خلط الهواء مع المادة الحاكة

  لة.وشغمإلى سطح ال إلى الحامل اليدوي الموجه

http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
http://www.promisr.com/showthread.php?t=27883
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  . الهوائيالقطع منظومة  )5-20الشكل (

 Liquid Nitrogen Machining        بالنتروجين السائل التشغيل   11-5

وخصوصا المواد ذات المرونة العالية مثل اد كافة بدرجة الحرارة بشكل كبيرتأثر صفة الهشاشة للمو    
عندما تكون هشة. من هذا المبدأ تم إجراء تجربة لقطع المواد  بسهولةالمطاط واللدائن، بحيث يمكن كسرها 

) كما في °
270 –(درجة حرارته  ن،وذلك بنفث تيار من سائل النتروجيطة خفض درجة حرارتها ابوس
منطقة التي تتعرض لتيار سائل النتروجين تنخفض الوبسرعة عالية للسائل، فإن  (AJM) عملية القطع بالماء

تيار سائل النتروجين المسلط  ةشد لسببدرجة حرارتها بشكل عال وبذلك تزداد درجة هشاشيتها وتتكسر 
عليها، يمكن قطع المواد المرنة بشكل جيد عما هو في المواد ذات المتانة العالية مثل الحديد والفوالذ، هذه 

  .ولكنها مناسبة للبيئة عالية جداً ن تكاليف القطع بهذه الطريقة أ حيثلها عيوب الطريقة 

     التشغيل بالشعاع االلكتروني  12-5 

صمام إلكتروني كبير يشبه  من نةيالماك تتكون ) يوضح طريقة التشغيل بالشعاع االلكتروني5-21الشكل (  
في شاشات التلفزيون تتم هذه العملية داخل غرفة مفرغة من الهواء  عملةالمست ةلكترونياالالصمامات 

لكترونات اللتوليد سيل من ا )قطب من التنكستن(نة على قطب كاثودي يحتوي الماكت لةوشغمال تحتوي علىو
 ةباتجاه القالب مسبب كترونات عبر ملفات مغناطيسية لتعجيلها بسرعة عالية جداً االلالسالبة ويتم توجيه هذه 
ملفات  على شكللهذه الحزمة  اتيؤدي إلى تبخر في منطقة القطع وهناك موجهمما ارتفاع درجة الحرارة 

ن إمغناطيسية أيضا، تتحرك االلكترونات بسرعة عالية تبلغ نصف سرعة الضوء في جو مفرغ من الهواء 
. ينتج  العمليضمن ذلك عدم تأكسد قطعة ني بسبب االصطدام بذرات الهواء وعدم تشتت الشعاع االلكترو

 حرارة تتعدى العملصغيرة من سطح قطعة  اصطدام االلكترونات ذات الطاقة الحركية العالية بمساحة
الشعاع  يستعمل ، ون حفرةو تكّ  العمل مما يؤدي لتبخر مادة قطعة سيليزيةدرجة  12000 درجتها الى

المعادن و المواد غير  المعدنية نتيجة لضرورة وجود تفريغ نتاج الحزوز في اااللكتروني في ثقب قطع و 
يمكن فقط إنتاج  العملإخراج قطع و و بسبب الحاجة إلدخال، يمكن تشغيل قطع صغيرة الحجم فقط ،للهواء 

  دفع صغيرة.
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  - :طريقة التشغيل بالشعاع االلكتروني  عماالتالستأمثلة  يأتيفيما 

  .1mm إلى 0.01mmتنفيذ ثقوب صغيرة متجاورة قطرها  -1

  .6.3mmقطع حواف مستقيمة و ناعمة  في قطع معدنية سمكها يبلغ حتى  -2

 .ستنكالتن د عالية الصالدة مثل كربيداالمصنعة من مو األسالكقوالب سحب  نتاجا -3

  ضخ الوقود بمحركات الديزل ومحركات الصواريخ. أجزاءتنفيذ ثقوب في  -4

  

  

  .التشغيل بالشعاع االلكترونييوضح  )5-21الشكل (
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  الخامس الفصل أسئلة                              13-5  

     . خصائص التشغيل الالتقليدياذكر :1-13-5

     .التشغيل الالتقليدي تصنيفاشرح :2-13-5

  ؟ما مبدأ التجليخ الكهروكيميائي :3-13-5

  يأتي:لـكل مما  الصحيحة من العباراتإختر العبارة  :4-13-5

 -: قوس البالزما هو خليط من )1

 .إلكترونات وجسيمات متعادلة فضالً عن خليط يحتوي على جسيمات مشحونة متأين أو غاز -أ

غير ذرات  اإللكترونات الحرة ذات أيونات مشحونة بشحنة موجبة و يحتوي متأينغير  غاز -ب

 متعادلة .

 .الحزم الضوئية شديدة الطاقة  -ج

  .عالية الطاقة  ةالشرار - د          

في عملية التشغيل بالموجات فوق الصوتية  عالق صلب يالمادة الحاكة الموجودة في سائل ذ تصنع) 2

 -من :

 الماس. -أ

 . الحديد -ب

  كاربيد البورون . -ج

  أُوكسيد األلمنيوم . - د          

 -:من  ارةدوّ العُدة تصنع ال ارالدوّ  بالموجات فوق الصوتيةالتشغيل في  ) 3

   . الكرانيت -أ

 . الكاربون الصلد -ب

 . الماس -ج

  .الفوالذ الطري -د

 -: طةايتم قطع مادة اإلسبست بوس )   4

 . الماء ثبنفاالتشغيل  -أ

 مادة حاكة.مع  الماء ثبنفاالتشغيل  -ب

 .مادة الحاكةالنسياب ابالتشغيل  -ج

  . القطع بقوس البالزما -د
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 ذلXك إلXى ويرجXع المعادن قطع في الليزر أنواع جميع بين من األفضل الكربون أكسيد ثاني ليزر عديُ  )5

 -: أن

 .الحزم الضوئية شديدة الطاقة -أ

 . بسبب التبريد بالماء دة قليلة جداً الحرارة  المتولّ  -ب

 .سريع بمعدل يتم عمالهباست القطع معدل -ج

  .ة الطاقة يعال رةالشرا -د

  ؟ما مبدأ التشغيل بالموجات فوق الصوتية العادي والدوار -:5-13-5

          ؟فوائد و مساوئ التشغيل الكيميائي  ما -:6-13-5

  ؟لماذا ال تشكل عمليات التشغيل الالتقليدي خطراً على العاملين -:7-13-5

          ؟ التشغيل بالتفريغ الكهربائيما هو مبدأ  -:8-13-5

  .علل ذلك لتنفيذ القطع بالماء بالحاسوب معدات متحكم فيها رقميا عملتست -:9-13-5

    ؟ التشغيل بالشعاع االلكترونيما مبدأ   -:10-13-5

    ؟ بالنتروجين السائلالتشغيل ما مبدأ   -:11-13-5

  -وضح بالرسم عمل المنظومات اآلتية :  -:12-13-5

 .الهواء ثالتشغيل بنفا  -أ

 .الماء ثالتشغيل بنفا  -ب

  . التشغيل بالتجليخ الكهروكيميائي  -ت

  .القطع بالليزر  -ث

  



  المصـــــــــــــادر                                      ميكانيك                   العلوم الصناعية            – الثالثالصف 
 

 

 

- 212  - 

 

 المصـــــــــــــادر
  الكــــــتبأوال:

  أبراهيم  توفيق الرشيدي، محمد عبد الرحمن عناني ،(حسابات قطع المعادن) ، 1-

 .  1999 ،  دار الجيل للطباعة       

  نتاج)             ال(العمليات الصناعية تشغيل وفحص ا مايرون ال بيكمان، - بي اج امستير2-

       .  2003جامعة بغداد قدوري، الدكتورعبد الفتاح    -ترجمة: الدكتورعبد المنعم حمودة 

 –جامعة القادسية    -ترجمة الدكتور عليوي الجبوري،   القطع ) (تطبيقات عدد، جورج شنايدر  3-

 . 2008، بابل –المعهد التقني  - علي ابراهيم الموسوي، 

  .المهندس محمد علوي الجزار  -رودلف جينسكي ،(عمليات قطع المعادن) ، ترجمة:  4-

            دار مير للطباعة–المهندس عيسى الزيدي  -فيودور بارباشوف ،(فن التفريز) ، ترجمة: 5-

               جامعة بغداد ،الدكتور عادل محمود حسنجامعة بغداد ،خلف الخزرجيحطان ق الدكتور -6

  .  1987 ،مطبعة التعلم العالي ،نتاج)   ال(مبادئ عمليات ا

 .محمد جواد التورنجي ،مؤيد ياسين العزاوي ،حكمت سعيد صالح ،العلوم الصناعية (ميكانيك) 7-

 2005\بغداد \مطبعة عبد الصمد 

8- B. Kishor –Tool And Die Maker- Deepak printing service at    Kang 

printers-Delhi         

9-Bruce J.Black – Workshop Processes, Practices and  Materials-      

Fourth edition 2010.  

10- Harold Hall,” Tool And Cutter Sharpening”, First Published by          

Special Interest Model Books Ltd, 2006. 

11- Robert H. Smith, “Advanced Machine Work”, Industrial     Education   

Edition.2007      thBook Company,Bostan, U.S.A, 7 

12- Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid, ”Manufacturing                      

      Engineering and Technology”, Printice Hall, 2006 

13-U.K. Singh and Manish Dwivedi, “Manufacturing     Processes”,         

Second Edition, New Age International Ltd., Publishers, 2009.     

         

 



  المصـــــــــــــادر                                      ميكانيك                   العلوم الصناعية            – الثالثالصف 
 

 

 

- 213  - 

 

 ثانيا: الدورات و البرمجيات

والتدريب  ،اإلنتاجية ، معهد تدريب الكوادروزارة التجارة والصناعة ،مصلحة الكفاية  -1
  (مخارط وفرايز)،القاهره ،مصر. CNCالمهني،تشغيل وبرمجة الماكينات ذات التحكم العددي 

برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني ،برمجة وانتاج العناصر على االت التفريز المبرمجة  -2
  )، سوريا.   SIEMENS( الجزء الثاني  CNCال

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني،االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،التحكم  -3
  2005الصف الثالث، ، المملكة العربية السعودية،-فرايز– CNCالرقمي بالحاسب 

  ، علي إبراهيم الموسويوحدة تدريبية وزارة التعليم العالي والبحث العالي، هيئة التعليم التقني، -4

5-SIEMENS , SINUMERIK 3M, programming instructions catalogue 

,Germany. 

6-SIEMENS , SINUMERIK 8M/8MC/Sprint 8M, programming 

instructions catalogue .Germany . 

7-SCHAUBLIN 32,33,34 CNC , numerically controlled high-precision 

milling machine catalogue, volume 5 operation , control SIEMENS 3M.  

8-MAHO CNC 432 programming instruction part 2 advance 

Germany 1988.   

9-MAHO CNC 432 programming course , Germany ,1984.  

10-SinuTrain ,Beginner’s Manual, Milling and Turning,SINUMERIK 

810D / 840D / 840Di,Training Documentation ,Germany,2003.  

11-SIEMENS , SINUMERIK 840D/840Di, SINUMERIK 810D/FM-

NC,short guide programming ,Germany , 2000. 

     12-SIEMENS , SINUMERIK 840D/840Di/810D ,shop mill,  operation /        

programming ,Germany , 2004. 

 

 

  


