
جمهورٌة العراق

 وزارة التربٌة     

المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً

 

 

 

تألٌف

 

العملًالتدرٌب 

ـــكانٌكالمٌ
الثالثة المرحلة  

حامد ٌاسٌن جبر           إٌهاب ناجً عباس          د. سعد عباس خضر

عبد الحمٌد علً عبد الرحمن    علً زٌدان عباس   إبراهٌم نصٌف جاسم





 

 

 

 

نظراً للتطّور المستمر فً العلوم وتكنلوجٌا المٌكانٌك التطبٌقٌة، دأبت المدٌرٌة 

ٌتطلبه التألٌف العامة للتعلٌم المهنً دوماً على تشجٌع وإسناد وتهٌئةكل ما 

،وكذلك تحدٌث اإلختصاصمن المهندسٌن والفنٌٌن من منتسبٌها فً هذا  لإلختصاص

وتطوٌر الكتب المنهجٌة، ولمواكبة هذا التطور وتضمٌنه فً الكتب المنهجٌة 

لمدارس التعلٌم المهنً،لذا تم بعون هللا تعالى وبتكلٌف من المدٌرٌة، تألٌف فصول 

 .اإلختصاصن ذوي هذا الكتاب من قبل لجنة م

ٌحتوي الكتاب على أحد عشر فصالً، وكل فصل ٌحتوي كل ماٌحتاجه الطالب من      

تمارٌن عملٌة متنوعة لتغطٌة الغرض من التدرٌب، معززة بخطوات متسلسة ومبٌنة 

إلكتساب بالشرح والصور والرسومات التوضٌحٌة إلرشاده على تطبٌقها عملٌاً 

ستفادة منها فً مستقبله المهنً، وكذلك تغنٌوتسهل الخبرة العملٌة والفنٌة واإل

صٌاغتها َمهمة المدرب فً الورش فً تدرٌب الطلبة، وألول مرة فً مناهج 

المٌكانٌك تم إدخال موضوع التدرٌب على الماكٌنات التً تشغل وٌسٌطر علٌها 

( مما ٌتٌح للطالب مجال Computer Numerical Controlبواسطة الحاسوب ) 

ً المعرفة الفنٌة والمهنٌة.أوسع ف

سهام فً تطوٌر تزوٌدنانا بمالحظاتهم لآل اإلختصاصنأمل من جمٌع الزمالء فً     

.التقدٌر لهموتحدٌث المنهج مع 

تشكككككككككككككر لجنككككككككككككة التككككككككككككألٌف الخبٌككككككككككككر العلمككككككككككككً )   (  

اللغككككككككككككككوي  والخبٌككككككككككككككر العلمككككككككككككككً )    ( والخبٌككككككككككككككر

)   ( علكككككككككككككى مالحظكككككككككككككاتهم القٌمكككككككككككككة وإسكككككككككككككهامهم 

فً إخراج هذا الكتاب.

أ.د. حسین جاسم محمد

المھندس مؤید محمد علي 

د. مھدي حمد مصطفى 
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:األساسٌةالمعلومات 

 :السلوك المهنً الذي ٌجب التقٌد به خالل التدرٌب على مفردات هذا الفصل 1-1

و فً الورشة على مفردات هذا الفصل هعزٌزي الطالب، تطبٌقك للسلوك المهنً السلٌم أثناء تدرٌبك     

بك للحوادث المحتمل حدوثها أثناء حترام وتقدٌر اآلخرٌن وتجنّ إكتساب إمثل لنجاحك وتفوقك والطرٌق األ

 ً:ؤتة العمل، ومن هذه السلوكٌات ما ٌتواجدك فً بٌئ

لعٌن، لقٌة امالبس العمل المناسبة مثل بدلة العمل، والحذاء المناسب، ونظارات و بإرتداءتقٌدك  -1

والقفازات أثناء العمل فً الورشة دلٌل وعٌك وحرصك.

 .الماكٌنةعدم لبس لفاف رقبة أثناء عملك على  -2

من التدرٌب. اإلنتهاءت بشكل منظم ومرتب أثناء وبعد تنظٌم وترتٌب العدد واألدوا -3

الفصل األول

تهٌئة آالت التفرٌز

إكًال ذذرٌة انطانة ػهى ذًارٌٍ انفصم ٌكىٌ لادرا ػهى أٌ:تؼذ  

 .ووظائف أجزائها ٌتعرف على أنواع آالت التفرٌز-1

 تشغٌل اآللة.ٌتعرف على آلٌة -2

 ٌتعرف على مقاطع ) سكاكٌن التفرٌز( بؤنواعها واستخدام كل نوع.-3

 ٌتقن طرق تثبٌت وضبط الملزمة على طاولة التفرٌز.-4

 ٌتعامل مع الجداول المستخدمة فً عملٌة التفرٌز.-5

ٌتقٌد بالسلوك المهنً السلٌم وٌحرص على إتباع متطلبات السالمة المهنٌة.-6

 لذلك. .لة وتهٌئتها للتشغٌله وٌتقن المهارة الالزمةٌُنفذ تمرٌن تجهٌز اآل-7

 ٌُنفذ تمرٌن دقة القٌاس لمعدات اآللة وٌتقن المهارة.-8

الفصل أهداف



5

المحافظة على نظافة الورشة وكذلك العدد واألدوات التً تستخدمها. -4

 بالعدد واألدوات واآلالت داخل الورشة.عدم العبث  -5

 المحافظة على الهدوء والنظام فً الورشة. -6

 ٌن.دربسن التعامل مع المحُ  -7

 واألنظمة فً الورشة والمدرسة. رشاداتالتقٌد باإل -8

 ُحسن التعامل مع زمالئك الطلبة المتدربٌن. -9

 تجنب المزاح والجري فً الورشة مما قد ٌتسبب فً حوادث.ـ  10

التحلً باألخالق والتقالٌد اإلجتماعٌة المحترمة فً تعاملك وأثناء عملك. ـ11

د بتعلٌمات وتوجٌهات  ـ12 ٌَّ  ٌن.دربالمتق

 لم ٌسبق أن تدربت على تشغٌلها. ماكٌنةتشغل أي ال ـ13

التفرٌز  ماكٌنةالسالمة أثناء التدرٌب على  إجراءات 1-2

المختلفة مثل عملٌات التفرٌز والحدادة والكبس  اإلنتاجٌةدد من اآلالت إلتمام العملٌات تستخدم ع     

مل ذاته، لذا ٌجب التقٌد التام وخالفه، وٌنشؤ عن تشغٌل اآلالت مخاطر كثٌرة قد تإذي العاملٌن أو مكان الع

السالمة المهنٌة والصحٌة التالٌة أثناء العمل أو التدرٌب:  إرشاداتو إجراءات بإتباع

 السالمة المهنٌة إرشاداتو إجراءات خ

دورانها  أثناء الماكٌنةٌجب أن تكون أكمام بدلة العمل قصٌرة أو مطوٌة إلى أعلى تجنباً لتعلقها ب 1

مما ٌتسبب فً حوادث خطٌرة ال سمح هللا.

من منطقة التشغٌل  اإلقترابعدم  2

دوران. ةالوالسكٌن فً ح

بعٌدة عن قطعة الشغل. ة دوران حتى وهًالعدم قٌاس الشغلة والسكٌن فً ح 3

الوقوف بشكل صحٌح أمام ماكٌنة  4

التفرٌز لتجنب الحوادث واإلصابات 

الخطٌرة.
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عدم ترك الماكٌنة تعمل ولو لفترة  5

.دون مراقبة قصٌرة

لحماٌة العٌنٌن من الراٌش. واقٌةنظارات الال إستخدام 6

حول آالت التفرٌز إلبعاد المارة عن اآلالت لتجنب الحوادث. واجزوضع ح 7

تجنب لمس الحدود القاطعة لسكاكٌن التفرٌز ألنها حادة وتسبب جروح خطٌرة. 8

ب الحوادث.التثبٌت الجٌد للشغلة فً الملزمة وعدم نسٌان أداة الربط لتجنّ  9

 ة عمر الحد القاطع.السرعة التغذٌة وسرعة الدوران المناسبة للسكاكٌن تحافظ على إط إختٌار 10

، ألن دورانها السرٌع ٌسبب إصابات على لولب التمرٌن بعد ضبطها المنضدةعدم ترك ذراع تحرٌك  11

وكسور جسٌمة.

 تنظٌم وترتٌب العدد واألدوات بشكل منظم ومرتب. 12

التفرٌز والعدد الٌدوٌة على بعضها مما ٌإدي إلى تلفها.عدم وضع سكاكٌن  13

 عندما تتوقف تماماً عن الدوران. الماكٌنةتتم عملٌة تنظٌف  14

 من العمل علٌها. اإلنتهاءفصل التٌار الكهربائً بعد إ  15

 التزٌٌت والتشحٌم المستمر لآلالت ٌطٌل عمرها وٌحافظ علٌها.  16

من العمل والمحافظة على نظافتها. اإلنتهاءتنظٌف الماكٌنة من الراٌش بعد   17

 بالغطاء المخصص لها قبل الخروج من الورشة. الماكٌنةتغطٌة  18
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 :ف  التمرٌناهدأ

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

 مستلزمات الوقاٌة الشخصٌة والتمٌٌز بٌنها. عرفٌ -1

 بصورة صحٌحة. ةالالمستلزمات ولكل ح ستعمالاو ختٌاراتقن مهارة ٌ -2

 ق قواعد السالمة والصحة المهنٌة فً الورش والحد من مخاطر العمل.طبٌ -3

 م العدد واألدوات داخل الورشة.ظٌن -4

السالمة المتعلقة بالمحافظة على العدد واألدوات واآلالت داخل الورشة. إجراءاتذ نفٌ -5

 التنظٌف والخزن الصحٌحة للعدد واألدوات واآلالت داخل الورشة. إجراءاتذ نفٌ -6

 .ماكٌنة التفرٌز إستخدامعند  السالمة ذ متطلباتنفٌ -7

انرسهٍالخ انرؼهًٍٍح )أجهشج ـ يىاد ـ ػذد ـ يكائٍ( 
متطلبات ورشة التفرٌز كافة. ,كافة مستلزمات الوقاٌة الشخصٌة     

 خطوات وقواعد العمل

وفق العمل الذي تإدٌه  خصٌة قبل البدء بالعمل فً الورشةالمالبس وأدوات الوقاٌة الش بإرتداءبدأ إ      

من أنواع المالبس واألحذٌة وكفوف الٌدٌن المخصصة لكل عمل،  كتسبتهااعتماد على المعارف التً باإل

.وكما ٌؤتً باإلضافة للمستلزمات األخرى

.انساليح إجزاءاخ خ

 المناسبة لحجمك. إْرتِد بدلة العمل 1

 النظارات الواقٌة وحسب طبٌعة العمل إستعمالمن التؤثر بذرات المعادن من خالل  لعٌناى حافظ عل 2

 . سبحانه لكل إنسان وال بدٌل لهاهبة غالٌة من هللاألنها 

تعلق ال تستعمل البناطٌل ذات الثنٌات من األسفل، ألن تلك الثنٌات تلتقط األوساخ وذرات المعدن أو  3

باألشٌاء البارزة.

 إستعمل كفوف العمل. 4

تدلّى من مالبسك أثناء ا 5  ٌ فضل نزعها. لعمل كربطة العنق أو ماشابه، واألأربط ما 
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فً حالة سقوط كتلة ثقٌلة صابة قدمٌك ال تستعمل األحذٌة الرقٌقة أو المفتوحة فإنها تإدي إلى إ 6

علٌها أثناء العمل. 

مستلزمات الوقاٌة ل الخاطئةقة ٌالطرلطرٌقة الصحٌحة وا تباعفً إ من معرفةقارن ما تعلمته  7

.(1-1الشكل )، كما مبٌن فً الشخصٌة

مستلزمات الوقاٌة الشخصٌةل الخاطئةالطرٌقة لطرٌقة الصحٌحة وا 1ـ  1 شكل

ّصص أحد غرف الورشة إل  8 والتترك فً ها كمخزن للعدد والمواد وملحقات الماكٌنات،ستعمالخ 

حركة.الالعاملٌن عن  حتى التعٌق أرض الورشة

 الكافٌة للورشة. اإلضاءةقم بتوفٌر التهوٌة و  9

الماكٌنات فً الورشة بحسب نوعها أو طبٌعة العمل علٌها، أو على شكل خط إنتاجً وذلك  ضع 10

لٌكون العمل علٌها منّظم وبشكل صحٌح. 

ضع بجانب كل ماكٌنة منضدة ودوالب بحجم مناسب، لٌوضع فٌه ماٌتطلبه التشغٌل والعمل على   11

الماكٌنة، لتكون فً متناول الٌد عند الحاجة الٌها.

 وّفر عدد السالمة الشخصٌة للعاملٌن فً الورشة.   12

 للعاملٌن فً الورشة. اإلطعاموّفر متطلبات الراحة و 13

 ق والحوادث.ئمستلزمات معالجة الحراإحرص على توفٌر  14

 إجعل مكتب إدارة الورشة مطالَّ علٌها لغرض السٌطرة على متابعتها. 15

 من العمل. اإلنتهاءخلع هذه المالبس واألدوات عند إ 16

.وساختربة واألالمخصصة لها للحفاظ علٌها من األ ب تلك المالبس واألدوات فً الخزانةتّ ر   17
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التقٌٌمإستمارة   

حانًزحهح انثانث      لسى انًٍكاٍَك

 1ـ  1رلى انرًزٌٍ: 

 السالمة. إجراءات إسى انرًزٌٍ:

 -------------انشؼثح:  --------------------------------------سى انطانة:إ

انذرجح خطىاخ انؼًم

انًؼٍارٌح

درجح 

اَسرحماق

انًالحظاخ

5.إْرتداء بدلة العمل 1

5تنسٌب بدلة العمل على الحجم. 2

15.النظارات الواقٌة إستعمال 3

15.كفوف العمل إستعمال 4

15الحذاء الواقً فً العمل. إستعمال 5

 5 ذخصٍض يكاٌ غزفح نهخشٌ )ٌُظز انى رأي انطانة(. 6

10 ذزذٍة خشٌ انًىاد ) ذطثّك ػهى ػٍُح يُها(. 7

 5 )ٌُظز انى رأي انطانة(. اإلضاءجذىفٍز انرهىٌح و  8

)ٌُظز انى رأي للعاملٌن  اإلطعامتخصٌص مكان الراحة و 9

انطانة(.

5

5 ق والحوادثئتوفٌر مستلزمات معالجة الحرا 10

)ٌُظز انى رأي  تخصٌص مكان مكتب إدارة الورشة 11

انطانة(.

5

5 إَهاء انؼًم إجزاءاخ 12

5حفع يسرهشياخ انساليح 13

%100.انذرجح انُهائٍح نهرًزٌٍ

سى انًذرب:                                                             انرارٌخ /    /    / إ

وٌؼاد  ،(10، 5، 4، 3وػهى أٌ ٌكىٌ انطانة َاجحاً فً انفمزاخ ) ،%50يالحظح: ذكىٌ درجح انُجاح 

 ذُفٍذ انرًزٌٍ كايالً فً حانح ػذو ذجاوس ذهك انفمزاخ تُجاح.   
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التمرٌن الهدف من

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.الماكٌنةالتفرٌز وموقع تركٌب كل منها فً  اتماكٌنلالرئٌسة  األجزاءتعرف على ٌ -1

.األجزاءتعرف على وظائف كل جزء من تلك ٌ -2

المعلومات الفنٌة

 .التفرٌز ووظائفها ماكٌناتأجزاء  1-3

لتروس ح أسنان امثل األسطح المستوٌة والمائلة، وفتٌستخدم التفرٌز فً إنتاج أشكال متعددة      

، والحواف المنحنٌة، T، والمجاري المستقٌمة والغنفارٌة وعلى شكل حرف بؤنواعها والجرٌدة المسننة

التفرٌز  ماكٌناتجمٌع  والحفر الداخلً، وفتح األخادٌد، وكذلك اللوالب الكبٌرة الخطوة والعمق. وتتشابه

 من حٌث تركٌبها األساسً.

التفرٌز  ماكٌنةالتفرٌز الرأسٌة تستخدم فً التفرٌز الواجهً و ماكٌنةٌوجد نوعان أساسٌان هما      

وتستخدم فً التفرٌز المحٌطً. (،2ـ  1كما مبٌن فً الشكل ) األفقٌة

أجزاء ماكٌنة التفرٌز 2ـ  1شكل 



01

 األفقٌةالتفرٌز  ماكٌنةأجزاء  1-3-1

بالوضع األفقً لعمود الدوران. وفٌها ثالث حركات متعامدة مع بعضها البعض،  الماكٌنةتمتاز هذه      

وآالت إلى آالت بسٌطة  األفقٌة. وتنقسم اآلالت (الحركة الطولٌة والحركة العرضٌة والحركة الرأسٌة)

متعددة األغراض. 

 أجهشج(:انرسهٍالخ انرؼهًٍٍح )يىاد، ُػذد، 

عامة. ماكٌنة تفرٌزرأسٌة،  ماكٌنة تفرٌز، ماكٌنة تفرٌز أفقٌة    

 األجزاءخطوات التعرف على 

 :ماكٌنة تفرٌز أفقٌة   أ ـ

خطىاخ انرؼزف ػهى أجشاء انًاكٍُح ــ انصىر وانزسىياخ خ

 :(Column) الهٌكل 1

، وٌحمل جمٌع ماكٌنةلل األساسٌة األجزاءمن  دعٌُ    

 المنضدةمستعرضة والركبة والمنزلقة الأجزاءها مثل 

والسٌور الناقلة للحركة وتروس  والمحرك الرئٌس

 لذراعمل )اة وعمود التفرٌز والحاالرئٌس اإلدارة

لتغذٌة. مامً وصندوق تروس االعلوي( مع المحمل األ

من نوع  الرئٌسة اإلدارةوغالباً ما تكون تروس 

( 3-1) التروس اإلنزالقٌة مختلفة السرعات. الشكل

الهٌكل 3ـ  1الشكل التفرٌز. ماكٌنةٌبٌن الهٌكل القائم ل

   :(Knee) الركبة أو العربة  2

تصنع من حدٌد الزهر وٌمكن تحرٌكها رأسٌاً    

على الهٌكل بواسطة مجاري غنفارٌة، وهً تحمل 

المنزلقة المستعرضة أو العرضٌة. وتوجد بداخلها 

ٌُثّبت محرك التغذٌة خارج  تروس حركة التغذٌة و

الركبة فً جمٌع آالت التفرٌز الحدٌثة وٌكون 

درجة تسمح بسرعات  24لتعاشٌق التغذٌة حتى 

بالدقٌقة إلى ( (10mmٌة تتراوح من تغذ

(1000mm) ( ٌبٌن مخطط 4-1بالدقٌقة. الشكل )

( 2-1توضٌحً للركبة، وٌمكن الرجوع للشكل )

التفرٌز. ماكٌنةلمعرفة موقعها فً 

ركبة ماكٌنة التفرٌز 1-4لشكل ا
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: (Saddle) المنزلقة المستعرضة 3

ـ  1المبٌنة بالشكل ) المنزلقة المستعرضة تقع  

تحرٌك  عمل علىوت المنضدةو الركبة بٌن( 5

.  العرضً اإلتجاهفً  المنضدة
التفرٌز ماكٌنة( المنزلقة العرضٌة ل1-5الشكل )

 : (Tableمنضدة )ال 4

 Tوتجهز بعدد من المجاري الطولٌة حرف     

لتثبٌت المشغوالت، وتإدي حركة التغذٌة فً 

 اإلتجاهالعرضً و اإلتجاهالطولً و اإلتجاه

(.  وفً آالت 6 -1نظر الشكل )أالرأسً، 

 المنضدةوالرأسٌة تستطٌع  األفقٌةالتفرٌز 

باإلضافة للحركات الثالث المذكورة أن تقوم 

بحركة دورانٌة حول محورها الرأسً بزاوٌة 

ٌن، ولكً توضع تجاهاإلدرجة فً كال  45

بالزاوٌة المطلوبة بالنسبة لعمود  المنضدة

الدوران، ٌوجد تدرٌج ٌوضح زاوٌة مٌل 

  .المنضدة

المنضدة حركةاتجاهات    1-6  الشكل

:(Ram) الذراع العلوي  5

وي فًسطوانة أو مضلع وٌحعلى شكل نصف أٌكون 

وجهه األسفل مجرى غنفاري، لٌركب فٌه الساند األمامً 

ٌقع فً أعلى هٌكل الماكٌنة وٌمكن الذي لعمود التفرٌز، 

تحرٌكه على دلٌلٌن لوضعه فً مكان ٌناسب طول عمود 

 (.7ـ  1التفرٌز، كما فً الشكل )

الذراع العلوي  7ـ  1شكل 

: مامًالحامل )الساند( األ 6

( بواسطة ماندرلإسناد عمود التفرٌز )ووظٌفته     

إذ ٌحتوي على ثقب، كما مبٌن  األمامٌٌن اإلرتكازلً محم

(، لٌتم إدخال طرف عمود التفرٌز فٌها 8ـ  1فً الشكل ) 

الساند األمامً   8ـ  1شكل .وربطه بواسطة صامولة 
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لعمود التفرٌز

 ومنطقة تركٌب سكٌن التفرٌز: (Arbor) عمود التفرٌز   7

 19ذو األقطار الموصوفة قٌاسٌاً باألبعاد  (9ـ  1المبٌن فً الشكل ) (ماندرلعمود التفرٌز )ال     

داخل مخروط  M16ملم، وتثبت األعمدة بواسطة قالووظ غالباً ٌكون  32ملم،  27ملم،  22ملم، 

على كتف العمود، وٌحوي العمود مجرى  يمجار إستخدامبالذي تم تعشٌقه مع العمود  اإلدارةعمود 

طولً ٌركب فٌه خابور متواز لنقل قوة القطع لسكٌن التفرٌز، وتستخدم هذه األعمدة فً آالت التفرٌز 

. وٌضبط الوضع المطلوب لسكٌن التفرٌز بالنسبة للمشغولة بحلقات التباعد المولجة فً عمود األفقٌة

اعى أن تكون الحلقة األخٌرة تغطً جزءاً من القالووظ وأن صامولة ٌرال( التفرٌز. عند ربط ماندرل)

ع أو قرٌبة ما أمكن من سكٌن التفرٌز )أو ما تسمى فً بعض المصادر مقطّ  ماندرلتكون مرتكزات ال

قاطع التفرٌز(.

أجزاء عمود التفرٌز 1-9الشكل 

 التبرٌد: نظومةم 8

وي مجموعة التبرٌد على حوض تح     

، مصفاة Reservoirتجمٌع السائل 

 Centrifugalالسائل، المضخة 

Pump وأنابٌب التوصٌل ،Supply 

Line وفً بعض اآلالت محرك ،

( ٌوضح 10-1كهربائً خاص. والشكل )

التفرٌز. ماكٌنةمجموعة التبرٌد فً 

التفرٌز ماكٌنة( مجموعة التبرٌد فً 10ـ  1الشكل )
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الملحقات:

 مالزم تثبٌت المشغوالت:   1

تتعدد أنواع المالزم فمنها الملزمة البسٌطة،      

ٌة، المالزم ذات هوائالملزمة الهٌدرولٌكٌة، الملزمة ال

 األجزاءذات ، المالزم )رأس التقسٌم( تدرٌجات القٌاس

. هذا التنوع ٌناسب تعدد اإلمالةالقابلة للدوران و

مستوٌات الدقة المطلوبة وتنوع الكمٌات المطلوبة من 

( ٌوضح أنواع مختلفة من 11-1ت. والشكل )المشغوال

 مالزم تثبٌت المشغوالت.

أنواع مالزم تثبٌت المشغوالت 1-11الشكل 

 أجهزة التقسٌم وقرص الثقوب:  2

جهاز التقسٌم مكننا من تنفٌذ التجاوٌف واألسطح     

نتظام مثل التروس. الشكل التالً ٌوضح ؤالمتكررة ب

نوعٌن من أجهزة التقسٌم: األول هو جهاز التقسٌم 

البسٌط والثانً جهاز التقسٌم التفاضلً والذي ٌمٌزه 

وجود تروس خارجٌة. ٌتضح على القرص المثقب 

وجود المقص المستخدم فً ضبط جزء الدورة. 

ق أٌضاً طر ( أجهزة التقسٌم1-12الشكل )ٌوضح  

ز ا( جه13ـ  1، وٌبٌن الشكل )لفة لتثبٌت الشغلةمخت

( أجهزة التقسٌم12ـ  1الشكل )تفاضلً.

جهاز تقسٌم تفاضلً 13ـ  1شكل 
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 :(rotary table) الدوارة ةمنضدلا 3

هً أحد األجهزة المساعدة الملحقة بآالت التفرٌز،    

 ماكٌنةوتستخدم إلجراء العملٌات اآلتٌة على 

التفرٌز: 

 ، والمجاري الدائرٌة.الثقوب (قطع )فتح 

 .ةقوسمال األجزاء ٌلغتش 

قطع المضلعات )األشكال السداسٌة والثمانٌة(. 

 للمنضدة الرئٌسة األجزاء( 14-1وٌبٌن الشكل )

 الدوارة: 

التقسٌم الٌدوٌة. عجلة -1

 قرص مدرج بالدقائق. -2

 ذراع اإلقفال. -3

التدرٌج الزاوي المحٌط بالدرجات. -4

 .المنضدةقاعدة  -5

 .ةمنضدال -6

الرئٌسة األجزاء 1-14الشكل 

 الدوارة ةمنضدلل

ٌة:العمودتفرٌز الماكٌنة ـ   ب

ٌّنْ التفرٌز الرأسٌة  ماكٌنة أعد كتابة أجزاء :تدرٌب  ب  التفرٌز  ماكٌنةأهم الفروقات التً تمٌزها عن  وت 

 .األفقٌة

 عموديوٌكون فً وضع  (Cutter) ألن عمود الدوران فٌها ٌحمل سكٌن التفرٌز العمودٌةسمٌت ب   

فً كال ( ) التفرٌز بؤي زاوٌة لغاٌة الرأس الحامل لسكٌن ضبط . وٌمكنالماكٌنةة منضدبالنسبة ل

وهناك تدرٌج لمعرفة زاوٌة  الماكٌنةٌن من موضع الصفر فً المستوي العمودي على طاولة اإلتجاه

المٌل. كما ٌمكن تحرٌك رأس عمود الدوران بصورة عمودٌة أٌضاً ولكن حركته هذه تكون محدودة. أنظر 

(.15-1الشكل )
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تفرٌز رأسٌة ماكٌنة 1-15شكل 

 :حامل عدة القطعرأس التفرٌز و

هو العمود الذي ترّكب فً مقدمته سكٌنة التفرٌز.  الرأسٌةالتفرٌز  ماكٌنةفً  حامل عدة القطع    

ٌتصل العمود بمجموعة التروس للتمكن من تغٌٌر سرعة الدوران وبالتالً الحصول على سرعات 

الرأس للتمكن  تدوٌرب( إمكانٌة  16-1أ( ٌوضح ذلك. كما ٌبٌن الشكل ) 16-1قطع متنوعة والشكل )

من تشغٌل أسطح مائلة للمشغوالت.

رأس التفرٌز 1-16الشكل 

 ماكٌنة التفرٌز العامة: ـ  جـ   

والرأسٌة وٌمكن تحوٌلها بواسطة إبعاد الساند األفقً وتثبٌت رأس  األفقٌة الماكٌنةتكون جامعة بٌن     

.الرأس حتى زاوٌة  ةالالتفرٌز الرأسً وٌمكن إمالته حسب الزاوٌة المطلوبة وٌمكن إم

عن طرٌق مجموعة تروس  المنضدةوٌمكن توصٌل رأس التقسٌم مع الطرف الممتد لعمود لولب تغذٌة     

 الماكٌنةهذه  إستخدامبتغٌٌر. وذلك إلكساب قطعة العمل أو المشغولة حركة دائرٌة إضافٌة، كذلك ٌمكن 

المائلة وسكاكٌن التفرٌز لتوائٌة أو الحلزونٌة( والبراغل ذات األسنان تفرٌز الحلزونات )المثاقب اإل

تفرٌز عامة. ماكٌنة( ٌبٌن 17-1والتروس الدودٌة. الشكل )
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التفرٌز العامة ماكٌنة 17ـ  1شكل 

 :ـ أنواع أخرى لماكٌنات التفرٌز د

وٌوجد نوع آخر من آالت التفرٌز والتً تكون ذات الفرش والرإوس المتعددة، وسمٌت بهذا االسم     

بؤنها تستطٌع تشغٌل خمس أوجه من أوجه المشغولة  الماكٌنةواحد وتمتاز هذه  رأس ألنها تملك أكثر من

مما ٌتٌح لها إنجاز عدد كبٌر من العملٌات دون الحاجة إلى إعادة فك وتثبٌت المشغولة، كما أنها تمتاز 

ها الطوٌل نظراً لفرش ةٌمكن تشغٌلها على اآلالت السابقبقدرتها على تشغٌل القطع كبٌرة الحجم التً ال

(.18-1والكبٌر وكما موضح فً الشكل )

التفرٌز ذات الفرش والرإوس المتعددة ماكٌنة 18ـ  1شكل 



08

 إستمارة التقٌٌم

حانًزحهح انثانث      لسى انًٍكاٍَك

 2ـ  1رلى انرًزٌٍ: 

.انرؼزف ػهى ياكٍُح انرفزٌش ووظائف كم جشء إسى انرًزٌٍ:

 -------------انشؼثح:      --------------------------------------سى انطانة:إ

انذرجح خطىاخ انؼًم

انًؼٍارٌح

درجح 

اَسرحماق

انًالحظاخ

5.ذثثٍد رأص انرمسٍى ػهى طاونح انًاكٍُح1

10يؼزفح يكىَاخ رأص انرمسٍى وػًهها. 2

 5 انمذرج ػهى انرًٍٍش تٍٍ أَىاع ألزاص انرمسٍى. 3

15 دائزج انثمىب انًُاسثح نهرمسٍى. إخرٍاريؼزفح  4

5.  طاونح انرمسٍى انذائزٌحيؼزفح يكىَاخ  5

15. طاونح انرمسٍى انذائزٌح إسرؼًالانمذرج ػهى 6

5سُاد.أدواخ انحًم واإل يؼزفح أَىاع 7

10أدواخ انحًم واَسُاد. إسرؼًالانمذرج ػهى 8

5.انزتط أدواخ يؼزفح أَىاع 9

5.انزتط أدواخ إسرؼًالانمذرج ػهى  10

 5 أدواخ حًم وذثثٍد أدواخ انمطغ. يؼزفح أَىاع 11

15 أدواخ حًم وذثثٍد أدواخ انمطغ. إسرؼًالانمذرج ػهى  12

%100.انذرجح انُهائٍح نهرًزٌٍ

سى انًذرب:                                                             انرارٌخ /    /    / إ

وٌؼاد  ،(12، 8، 6، 4، 2ػهى أٌ ٌكىٌ انطانة َاجحاً فً انفمزاخ ) ،%50يالحظح: ذكىٌ درجح انُجاح 

 ذُفٍذ انرًزٌٍ كايالً فً حانح ػذو ذجاوس ذهك انفمزاخ تُجاح.   
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 الهدف من التمرٌن

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

ن قواعد العمل لتثبٌت سكاكٌن التفرٌز وأعمدة التفرٌز.تقٌ -1

قواعد تثبٌت المشغوالت فً الملزمة. نتقٌ -2

التفرٌز. ماكٌنةطرٌقة تثبٌت الملزمة على طاولة  نتقٌ -3

 انرسهٍالخ انرؼهًٍٍح )يىاد، ُػذد، أجهشج(:

، ملزمة تفرٌز، صندوق عدة فتح وربط، قماش وفرشاة تنظٌف، بدلة تفرٌز اتماكٌنأحد أنواع      

العمل،عدة السالمة الشخصٌة.

العمل لتثبٌت سكاكٌن التفرٌز وأعمدة التفرٌز خطواتأوالً ـ 

 / انصىر وانزسىياخخطىاخ انؼًم خ

قضٌب  إستخدامبف سلبة المخروط الداخلً والخارجً بعناٌة قبل تركٌب عمود التفرٌز نظ 1

من الخشب بنفس درجة المسلوب الداخلً مكسو بقطعة من القماش. ًمخروط

 .المطرقة إستعمالت العمود أوالً ثم سكٌن التفرٌز بإحكام وبدون ثب 2

 إدخالها فً عمود التفرٌز.ف حلقات التباعد قبل نظ 3

ه الضغط عند تركٌب مقاطع سكاكٌن التفرٌز الدلفٌنٌة الحلزونٌة فً عمود التفرٌز أن ٌتج تؤكد 4

.اإلدارةالمحوري إلى رأس عمود 

، وأن ٌكون الساند العلوي اإلدارةن التفرٌز بالقرب من رأس عمود أن ٌكون تثبٌت سكٌ تؤكد 5

بالقرب من سكٌن التفرٌز وإذا لزم األمر ٌتم تركٌب ساند آخر وذلك لتقلٌل قوة الحنً.

 ملم تقرٌباً(. 3تبرز خارج طرف العمود قلٌالً ) حلقة التباعد األخٌرة إجعل 6

مفتاح ربط ) الٌجب ربط أو فك صامولة  إستعمالحكم الربط بأصامولة التثبٌت بالٌد أوالً ثم ربط أ 7

تثبٌت حلقات التباعد وسكٌن التفرٌز إالّ بعد تثبٌت العمود جٌداً وتركٌب الساند حتى الٌتعرض 

للحنً(.
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 العمل لتثبٌت المشغوالت فً الملزمة:  خطواتثانٌاً ـ 

وتوجد ألشكال المشغوالت وللعملٌات التشغٌلٌة المختلفة  الماكٌنةغالباً ما تثبت المشغوالت فً ملزمة     

هناك المالزم الثابتة ومالزم قابلة للدوران أفقٌاً أو رأسٌاً، ومالزم سرٌعة  نَّ أ دفنج ،مثبتات تتوافق معها

ا قطع المشغوالت الكبٌرة فتثبت سطوانٌة، أمّ لقم موشورٌة لتثبٌت المشغوالت اإلالربط، وأخرى ذات 

عات مختلفة ات تثبٌت المشغوالت، وهً ذات أشكال وأطوال وارتفاحاصر إستخدامب المنضدةى مباشرة عل

نزالقٌة عند إجراء عملٌة تفرٌز لسطح الشدادات اإل إستخدامالمشغولة. كما ٌمكن تتناسب مع شكل وقٌاس 

زاوي وٌتحرك المشغولة كامالً. وهً تتكون من فكٌن مستقلٌن كل فك ٌحتوي على منزلقة تنزلق باتجاه 

تماًم ظرف  الفك باتجاه أفقً. والمشغوالت االسطوانٌة إما تثبت بواسطة ظرف جهاز التقسٌم وهو ٌشبه

( ذات ماسكاتمفاتٌح دوارة ) إستخدامبسناد بٌن ذنبتٌن، وتنقل الحركة للمشغولة المخرطة أو بواسطة اإل

خدم فً تثبٌت المشغوالت.التً تست الماسكات( ٌوّضح أنواع 19-1قٌاسات مختلفة والشكل )

مباشرة المنضدةت التً تستخدم فً تثبٌت المشغوالت على سكاام( أنواع ال19ـ  1الشكل )

ً عند تثبٌت المشغوالت فً الملزمة:ؤتما ٌ أّتبِعو    

/ انصىر وانزسىياخخطىاخ انؼًم خ

ف المشغوالت من الزوائد )الراٌش( الناتجة من عملٌة القص.نظ 1

 ر توازي المشغولة قبل تثبٌتها.اختب 2

ف فكً الملزمة من الراٌش ومحلول التبرٌد، وفحص قٌاسات الساندات والتؤكد من أنها متساوٌة.نظ 3

أكبر  إختٌارما أمكن ذلك، وبؤكبر عمق ممكن و ت المشغولة فً وضع متوسط بٌن طرفً الفكٌنثبّ  4

الملزمة.نتزاع المشغولة من إسطح ممكن لتقلٌل خطر 

طرق ابالقوة العضلٌة فقط و هاربطأرٌزها فوق الساندات المتوازٌة، وت المشغولة المطلوب تفثبّ  5

علٌها بمطرقة خشب أو بالستك لتثبٌتها على الساندات، فً حال ثبات المشغولة على ساند دون 

قضٌب مبروم ن بقطعة من ستعإ ستواء سطح القطع،عدم ااآلخر بسبب عدم توازي أسطح الربط أو 

تسوٌة األسطح فقط. ةالٌوضع بٌن فك الملزمة والسطح غٌر المستوي وذلك فً ح

عندما ٌراد إجراء عملٌة تفرٌز لمشغولة ذات ُسمك قلٌل تثبت بٌن فكً الملزمة فً وضع أفقً 6

لى كسر سكٌن التفرٌز.إا ٌإدي إلى انبعاجها، وربما أدى لتالفً ذبذبتها مم

الملزمة بٌن فترة وأخرى.ت أجزاء ٌّ ز 7



11

.تثبٌت الملزمة على طاولة ماكٌنة التفرٌز خطواتثالثاً ـ 

 / انصىر وانزسىياخخطىاخ انؼًم خ

مسامٌر تؤخذ  إستخداموضع مسامٌر التثبٌت فً المجرى و قبل الراٌش من Tف مجاري حرف نظ 1

شكل المجرى مع تناسب قٌاسات الرأس والطول والقطر.

الخدوش عن سطح  ةزالحجر الزٌت إل إستخداممع إمكانٌة ف سطح طاولة العمل من األوساخ نظ 2

.المنضدة

قطعة قماش قطنٌة  إستخدامبف قاعدة الملزمة نظّ  3

الخدوش  ةالوتفقد قاعدة الملزمة واعمل على إز

 حجر الزٌت كما فً الشكل  إستخدامبعنها 

برفق. المنضدة( ثم ضع الملزمة على 20ـ 1)

ف قاعدة الملزمةٌنظت 11ـ  0 شكل

ضبط تطابق نقطة الصفر الثابت للملزمة الدوارة  مع صفر التدرٌج الزاوي.أ 4

ر الوضع والمكان المناسب لعملٌة التفرٌز ختإ 5

على طاولة التفرٌز مع مراعاة أن تضع 

على  المنضدةالملزمة على ثلث المسافة من 

ٌسار المشغل وكما موّضح فً الشكل

 (1-21.) 

ضع الملزمةومكان ار ختإ 21ـ 1 شكل

المطرقة لزٌادة التثبٌت  إستخداممفتاح الربط وعدم  ةالربط مسامٌر التثبٌت مع مالحظة عدم إطأ 6

.المنضدةللمحافظة على سن مسمار التثبٌت ومجاري 

 :ساعة القٌاس لضبط الملزمة إستخدام رابعاً ـ خطوات

ساعة القٌاس الحساسة  إستخدامبوهناك طرٌقة أخرى للضبط الدقٌق للملزمة وتتلخص هذه الطرٌقة   

ستدارة األعمدة وتوازي األسطح وغٌرها. إالتً تقاس بها  (0.001mm)أو  (0.01mm)ذات الدقة 

وتثبت ساعة القٌاس على حامل ذو قاعدة مغناطٌسٌة تحوي مقطعاً موشوري الشكل لتثبٌت القاعدة على 

سطوانٌة إذا لزم األمر، وذراع مفصلً ٌتحرك على ساق دائري. وتتلخص الطرٌقة باآلتً:اإل األجزاء
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/ انصىر وانزسىياخخطىاخ انؼًم خ

 قطعة متوازٌة وذات سطح ناعم بٌن فكً الملزمة بحٌث تكون بارزة فوقهما.ت ثبّ  1

.الماكٌنةف القاعدة المغناطٌسٌة من الزٌت واألوساخ قبل تثبٌتها على سطح دلٌل قائم نظّ  2

المراد تثبٌت قاعدة حامل الساعة علٌه. الماكٌنةف المكان على سطح دلٌل قائم نظّ  3

ة على سطح دلٌل ت قاعدة حامل الساعثبّ  4

ت الساعة فًثبّ ثم  ماكٌنة التفرٌزقائم 

ن الطرٌقة.بٌ( 22ٌ-1) الحامل. والشكل

ضبط الملزمة بساعة القٌاس 22ـ 1شكل 

 ر ساعة القٌاس.المتوازٌة وحساس ساعة القٌاس ثم صفّ أحد سطحً القطعة  المس 5

ن الملزمة زِ مدى الفرق بٌن طرفً القطعة المتوازٌة، و   ة التفرٌز ٌمٌناً وٌساراً والحظولك طاحرّ  6

ملم. 0.02بتحرٌكها حتى ٌتالشى الفرق وأن الٌزٌد عن 

بالٌد ثم  مٌرهاامس شدعن طرٌق ثبت الملزمة  7

الربط  أن من تؤكدتعد الوزن مرة أخرى حتى أ

شد مسامٌر ٌإثر على عملٌة الوزن بعد ذلك  لم

مفاتٌح الربط المخصصة  إستخدامبالملزمة 

.(23-1)، كما مبٌن فً الشكل لذلك

عملٌة ضبط وزن الملزمة 23-1شكل 

 :الدوارة المنضدةالعمل لضبط  خطواتخامساً ـ 

حور الدوران لٌصبح مع مركز م المنضدةالدوارة على طاولة التفرٌز ٌجب ضبط مركز  المنضدةلضبط    

(.24-1الشكل )ستقامة واحدة كما فً إالمركزان على 
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الدوارة المنضدة( ضبط محور الدوران مع مركز 24ـ  1الشكل )

وإلجراء عملٌة الضبط اتبع الخطوات التالٌة:

 / انصىر وانزسىياخخطىاخ انؼًم خ

مجس ساعة القٌاس محٌط ٌدوٌاً حركة رأسٌة، وعرضٌة حتى ٌالمس  المنضدةحرك الركبة، و 1

سطوانً.الخابور اإل

سطوانً وذلك بعد فك تعشٌقة التروس فٌتحرك مإشر الدوران ٌدوٌاً، حول الخابور اإل أدر محور 2

ساعة القٌاس باتجاه عقارب الساعة أو عكسها.

، والعربة تبعاً لحركة مإشر ساعة القٌاس حتى ٌعطً قراءة المنضدةبدأ عملٌة الضبط بتحرٌك إ 3

ثابتة.

 التقسٌم الٌدوٌة على الصفر.قرص التدرٌج المثبت أمام ٌد  ةضبط تدرٌجأ 4

على الصفر، وبذلك تتم عملٌة الضبط  المنضدةاضبط التدرٌج الزاوي المحٌطً المثبت على محٌط  5

المطلوبة.

 قطعلالدوارة التً تناسب شكل القطعة، وعملٌة ا المنضدةثبت القطعة المراد تشغٌلها على سطح  6

تصل للزاوٌة المطلوبة والتً ٌتم تحدٌدها من خالل هذه  تدوٌر الصٌنٌة بواسطة ٌد التقسٌم حتىب قم 7

   .() الصٌنٌة، من خالل التدرٌج الزاوي المثبت على محٌط الصٌنٌة حٌث إنه مقّسم إلى

نظر الشكل أ. المنضدةومما سبق ٌمكن تقسٌم محٌط قطعة العمل إلى أقسام محددة من خالل هذه 

(1-25.)

المنضدةطرٌقة عمل  25ـ  1شكل 
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 إستمارة التقٌٌم

حانًزحهح انثانث      لسى انًٍكاٍَك

 3ـ  1رلى انرًزٌٍ: 

 .ذجهٍش ياكٍُح انرفزٌش إسى انرًزٌٍ:

 -------------انشؼثح:  --------------------------------------سى انطانة:إ

انذرجح خطىاخ انؼًم

انًؼٍارٌح

درجح 

سرحماقاإل

انًالحظاخ

15.ذثثٍد رأص انرمسٍى ػهى طاونح انًاكٍُح1

5أَىاع ألزاص انرمسٍى. ذجهٍش 2

10 حًم انؼذج.ذجهٍش ػًىد  3

5ذجهٍش ػذج انمطغ.4

25 .  طاونح انرمسٍى انذائزٌح ذجهٍش 5

10سُاد.أدواخ انحًم واإل أَىاع ذجهٍش 6

10ذثثٍد انًشغىنح.7

15.تثبٌت الملزمة على طاولة ماكٌنة التفرٌز 8

5 ساعة القٌاس. ذجهٍش 9

%100.انذرجح انُهائٍح نهرًزٌٍ

سى انًذرب:                                                             انرارٌخ /    /    / إ

وٌؼاد ذُفٍذ  ،(8، 5، 1وػهى أٌ ٌكىٌ انطانة َاجحاً فً انفمزاخ ) ،%50يالحظح: ذكىٌ درجح انُجاح 

 انرًزٌٍ كايالً فً حانح ػذو ذجاوس ذهك انفمزاخ تُجاح.   
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:من التمرٌنالهدف 

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن: 

ه للتشغٌل.إستخدامٌن نوعً التفرٌز وتحدٌد المطلوب ٌز بمٌـ 1

التفرٌز. ماكٌنةن الخطوات التمهٌدٌة الواجب عملها لتشغٌل تقٌ -2

سرعة الدوران وسرعة التغذٌة المطلوبتٌن لعملٌة التشغٌل. ارٌختـ  3

المعلومات الفنٌة:

 تحدٌد نوع التفرٌز

فً التفرٌز تإدي قطعة الشغل، المثبتة على المنضدة أو فً الملزمة، حركة تغذٌة مستقٌمة، وتإدي     

، حركة القطع الدائرٌة. ٌكون محور السكٌنة اإلدارةاألداة )سكٌن التفرٌز(، والمثبتة فً مقدمة عمود 

، والذي ٌكون  Peripheral Millingالتفرٌز العادي )المحٌطً(  ةالموازٌاً لسطح قطعة الشغل فً ح

التفرٌز الوجهً )الجانبً(  ةالؤلعلى. ومتعامداً معه فً حلؤلسفل والتفرٌز لسلوبٌن هما التفرٌز أعلى 

Face Milling( ٌوضح طرٌقة التفرٌز لتشغٌل المعادن. أ26ـ  1. الشكل ) التسمٌة تعتمد على  نّ إي

مكان تماس حدود القطع بالسكٌن، ففً المحٌطً تكون حدود القطع على محٌط السكٌن أما فً الوجهً

 فهً على واجهة السكٌن.

)وجهً( تفرٌز محٌطً  تفرٌز جبهً  

أنواع التفرٌز 26ـ  1 شكل 
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 انرسهٍالخ انرؼهًٍٍح )يىاد، ُػذد، أجهشج(:

(، صندوق عدة فتح، أدوات 2عدد ) mm (100×60×30)عامة، مشغولة بؤبعاد   تفرٌز ةماكٌن    

 .ربط، ملزمة، عدة السالمة الشخصٌة

:الخطوات التمهٌدٌة لتشغٌل الماكٌنة

ٌكون تسلسل خطوات العمل كاآلتً:

 خطىاخ انؼًم خ

 .قطعة العمل م أسطحقّ ر   1

 ضبط ملزمة تثبٌت المشغوالت.أفحص وإ 2

 ر عملٌة التفرٌز.ختإ 3

العدد القاطعة  منإن سكاكٌن التفرٌز  .هافحص تثبٌتاتها ولسكٌن المالئمة لعملٌة التشغٌل وثبر اختإ 4

تالف السكٌن إو أو إهمال ٌقع قد ٌإدي إلى كسر المستعملة فً االنتاج المٌكانٌكً وأي خطؤ أالثمٌنة 

المراحل التالٌة قبل التشغٌل لٌصبح بإمكاننا إجراء عملٌة  بإتباعالمستعملة لذا ٌجب االهتمام البالغ 

 اآلتً: إختٌارالتفرٌز بشكل جٌد، لذا ٌجب حساب و

 (. nر سرعة دوران السكٌن وتقاس بـ )دورة/ دقٌقة( وٌرمز لها )ختإأ ـ  5

فً الدقٌقة الواحدة وتقاس بـ)ملِم/ دقٌقة( وٌرمز  المنضدةر سرعة التغذٌة التً تتحركها ختإب ـ 

(.fلها )

ت المشغولة بٌن فكً الملزمة بالضغط الٌدوي وٌطرق علٌها بمطرقة خشب أو بالستك بحٌث ٌتم ثبّ  6

دها على المسندٌن.اسنإ

 (.1) رقم لسطحبا إبتداءً ل أسطح المشغولة بالتعاقب، شغّ  7

ل بقٌة األسطح وفق آلٌة توّضح فً التمارٌن كمِ أثبٌت المشغولة بٌن فكً الملزمة وت ةعادقم بإ 8

الالحقة.

 حالةلى سطح تشغٌل جٌد مع الحفاظ على وترتبط عادة سرعة التغذٌة بسرعة الدوران للحصول ع    

أكبر كمٌة ممكنة من المعدن. وفً الحقٌقة هناك عوامل  ةالالسكٌن ألكبر فترة زمنٌة وإز إستخداممدى 

تلعب دوراً مهماً فً حساب معدل التغذٌة من أهمها:

 التفرٌز بشكل عام. ماكٌنة ةالح -أ

 قوة ربط قطعة الشغل. -ب

 نوع المعدن المراد تشغٌله. -ج

 ها وعرض القطع.إستعمالشكل السكٌن المراد  -د

 سائل التبرٌد. إستعمال -هـ
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 ( ٌبٌن قٌم مثالٌة لسرعة القطع والتغذٌة.1-1والجدول )   

 قٌم مثالٌة لسرعة القطع والتغذٌة (1-1جدول )
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 إستمارة التقٌٌم

حانًزحهح انثانث      لسى انًٍكاٍَك

 4ـ  1رلى انرًزٌٍ: 

 .ياكٍُح انرفزٌش ذشغٍم إسى انرًزٌٍ:

 -------------انشؼثح:  --------------------------------------سى انطانة:إ

انذرجح خطىاخ انؼًم

انًؼٍارٌح

درجح 

سرحماقاإل

انًالحظاخ

5.ذثثٍد رأص انرمسٍى ػهى طاونح انًاكٍُح1

10 . يكىَاخ رأص انرمسٍى إسرؼًال 2

5 انمذرج ػهى انرًٍٍش تٍٍ أَىاع ألزاص انرمسٍى. 3

15نرمسٍى.دائزج انثمىب انًُاسثح ػُذ ا إخرٍار4

15. طاونح انرمسٍى انذائزٌح إسرؼًالانمذرج ػهى 5

5سُاد.أدواخ انحًم واإل يؼزفح أَىاع 6

10أدواخ انحًم واَسُاد. إسرؼًالانمذرج ػهى 7

5.انزتط أدواخ يؼزفح أَىاع 8

5.انزتط أدواخ إسرؼًالانمذرج ػهى 9

 5 أدواخ حًم وذثثٍد أدواخ انمطغ. يؼزفح أَىاع 10

15 أدواخ حًم وذثثٍد أدواخ انمطغ. إسرؼًالانمذرج ػهى  11

5.انشيٍ انًسرغزق 12

%100.انذرجح انُهائٍح نهرًزٌٍ

سى انًذرب:                                                             انرارٌخ /    /    / إ

 ،(12، 8، 6، 4، 2وػهى أٌ ٌكىٌ انطانة َاجحاً فً انفمزاخ ) ،%50يالحظح: ذكىٌ درجح انُجاح 

 وٌؼاد ذُفٍذ انرًزٌٍ كايالً فً حانح ػذو ذجاوس ذهك انفمزاخ تُجاح.   
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الهدف من التمرٌن

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

ٌعرف دقة القٌاس فً معدات الماكٌنة. ـ 1

ـ ٌتحكم فً حركة أجزاء الماكٌنة. 2

 المعلومات الفنٌة:

ٌتم التحكم  فً مقاسات تحرٌك أجزاء ماكٌنة التفرٌز أفقٌاً أو عمودٌاً أو دورانٌاً، عن طرٌق تدوٌر    

ات الثالثة، وكل عجلة منها ُمرّكبة على عمود اإلتجاهعجالت ذات تدرٌجة، لقٌاس مسافة الحركة بؤحد 

واحدة، ٌتحرك الجزء بضع مسنن ٌتعشق مع الجزء المطلوب تحرٌكه، وعند تدوٌر العجلة المدرجة دورة 

ملمترات طولٌاً أو دورانٌاً، محسوبة وفقاً لوحدات الطول أو الزواٌة المثبتة على محٌط العجلة، وتعتمد 

 دقة القٌاس على عدد أقسام الوحدة الواحدة فً التدرٌجة. 

الرئٌسة من حلقتٌن وصامولة لقفل حركتهما، تحتوي الحلقة  قٌاس الحركة الطولٌة تدرٌجةتتكون     

 على التدرٌجة نٌة لقٌاس الحركةبالملمتر، وتسعمل الحلقة الثا على التدرٌجة لقراءة مقدار الحركة الطولٌة

حلقتٌن، األولى  الدّوارة، على لمنضدةاس زاوٌة الحركة الدائرٌة لقٌتدرٌجة  بؤجزاء الملمتر. وتتكون 

دقة القٌاس. تحدٌد لزٌادة ، دقائق الدرجة مقسمة الى حلقتها الثانٌةدرجة(، و 360مقسمة الى )

انرسهٍالخ انرؼهًٍٍح )يىاد، ُػذد، أجهشج(:

 عدد قٌاس .  منضدة تقسٌم دوارة، ،عامة ماكٌنات تفرٌز   

خطىاخ انؼًم ـ  انُماط انحاكًح ـ يؼٍار األداء ـ انزسىياخ.
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 / انصىر وانزسىياخخطوات العمل  ت

تذنح انؼًم وانُظاراخ انىالٍح انًُاسثح نجسًك. إرذذ    1

ضع مإشر تدرٌجة الحركة  2

ثم  على الصفر للطاولة العرضٌة

أقفل التدرٌجة.

قم بتدوٌر ذراع العجلة دورة  3

كاملة.

قس مسافة الحركة العرضٌة للطاولة وقارنها بالقٌاس المثبت على التدرٌجة للدورة الواحدة  4

، وأصغر قسم فً التدرٌجة ٌناظر المنضدة( لحركة 5mmالدورة الواحدة تناظر )ستجد أن 

(0.02mm ) ٌُعنً أن مقدار الدقة فً الحركة العرضٌة هو المنضدةلحركة ، وهذا 

(0.02mm).

ثم أقفل التدرٌجة. على الصفر تدرٌجة الحركة الطولٌة للطاولة ضع مإشر 5

كرر خطوات الحركة العرضٌة فً إٌجاد دقة المسافة  6

الطولً، ستجد مقدار  اإلتجاهفً  المنضدةالتً تتحركها 

الدقة نفسها.

كرر الخطوات السابقة نفسها فً إٌجاد مقدار الدقة  7

رأسٌاً، ستجد أن الدورة الواحدة للعجلة  المنضدةلحركة 

رأسٌاً،  المنضدة( لحركة 2.5mmالمدرجة تناظر )

 (.0.02mmوأصغر قسم فً التدرٌجة ٌناظر )



21

 :قم بما ٌؤتً طاولة التقسٌم الدائرٌة على ماكٌنة التفرٌز إستعمال عند 8

عجلتها المدرجة بدرجات زاوٌة،  حول محورها عن طرٌق تدوٌر المنضدةر صٌنٌة و  د  أ ـ    

 المنضدةعند تدوٌر العجلة دورة كاملة ستجدها تناظر حركة  المنضدةقرأ مإشر الزاوٌة على وا

 ( درجات حول محورها. 6بزاوٌة مقدارها )

( درجات، 6( أقسام على الحلقة األولى من العجلة المدرجة، وهً تعادل )6ب ـ الحظ وجود )  

 ( دقٌقة . 60وكل درجة مقسمة على )

رجة على كل جهتً الصفر على الحلقة الثانٌة ( أقسام تمثل الثوانً من الد6جـ ـ الحظ وجود )  

 ( ثانٌة.10للعجلة المدرجة تعادل درجة واحدة، وكل قسم منها ٌعادل )
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 إستمارة التقٌٌم

حانًزحهح انثانث      لسى انًٍكاٍَك

 5ـ  1رلى انرًزٌٍ: 

 .دلح انمٍاص فً يؼذاخ ياكٍُح انرفزٌش إسى انرًزٌٍ:

 -------------انشؼثح:  --------------------------------------سى انطانة:إ

انذرجح خطىاخ انؼًم

انًؼٍارٌح

درجح 

سرحماقاإل

انًالحظاخ

10. انرذرٌجح يؼزفح يكىَاخ 1

20 .انرذرٌجح إسرؼًالضثط  2

10يؼزفح لزاءج انرذرٌجح.3

10 .لٍاص انحزكح انطىنٍح نهطاونح ويمارَرها تمزاءج انرذرٌجح 4

10 .لٍاص انحزكح انؼزضٍح نهطاونح ويمارَرها تمزاءج انرذرٌجح 5

20 .لٍاص انحزكح انشاوٌح نهطاونح ويمارَرها تمزاءج انرذرٌجح 6

15.يؼزفح ذحذٌذ دلح لٍاص فً انًاكٍُح7

5انشيٍ انًسرغزق.8

%100.انذرجح انُهائٍح نهرًزٌٍ

سى انًذرب:                                                             انرارٌخ /    /    / إ

 ،(12، 8، 6، 4، 2وػهى أٌ ٌكىٌ انطانة َاجحاً فً انفمزاخ ) ،%50يالحظح: ذكىٌ درجح انُجاح 

 وٌؼاد ذُفٍذ انرًزٌٍ كايالً فً حانح ػذو ذجاوس ذهك انفمزاخ تُجاح.   
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سكاكٌن التفرٌز إستخدام

أهداف الفصل:

ٌكون الطالب بعد إنهاء التدرٌب على تمارٌن الفصل قادراً على أن.

 ـ ٌعرف أنواع سكاكٌن التفرٌز. 1

ـ ٌركب الصفائح الكاربٌدٌة على سكاكٌن التفرٌز. 2

 ٌقوم بتسوٌة السطوح بواسطة ماكٌنة التفرٌز.ـ  3

 بواسطة ماكٌنة التفرٌز. األكتافـ ٌقوم بتفرٌز  4

 المعلومات األساسٌة:

تصال تصال ومتعدد اإلإلأحادي ا سكاكٌن التفرٌز المستخدمة فً صناعة تشغٌل المعادن هما ًعونن إ   

زالة التدرٌجٌة عملٌة تولٌد سطوح مَشّغلة بواسطة اإل ؛والتفرٌز هً الذي ٌستخدم فً عملٌات التفرٌز،

ن الصفة الممٌزة لعملٌة إلكمٌة المعدن بواسطة سكاكٌن التفرٌز بمعدل تغذٌة مناسب ودوران عالً، 

 .شكل راٌشعلى أن كل حد قاطع ٌزٌل مقدار معٌن من المعدن  ؛التفرٌز هً

 أنواع سكاكٌن التفرٌز  

ٌز ٌجعل عملٌات التفرٌز متعددة الجوانب مما ٌسهل من العمل وعلٌه ٌمكن ن التنوع فً سكاكٌن التفرإ

-: إلىتقسٌم سكاكٌن التفرٌز 

  .سكاكٌن التفرٌز المحٌطٌةـ  1 

 األفقٌةت بمحور وتستخدم مع ماكٌنات التفرٌز العمودٌة ومم سكاكٌن التفرٌز المحٌطٌة بحٌث تثبّ صَ ت    

 .وتشكٌل التقعرات والتحدبات وعمل التروس والشطبات ، المجاريو األكتافالسطوح وعمل لتشغٌل 

 -وتقسم إلى عدة أنواع منها :

ٌنة مما ٌسمح كّ فٌها الحدود القاطعة على جوانب ومحٌط الس   تكون -سكاكٌن التفرٌز الجانبً: - أ

 .المجاري  بتفرٌز

ٌنة وتستخدم كّ فٌها الحد القاطع على أحد جوانب الس   كونٌ -سكاكٌن التفرٌز أحادٌة الجانب : - ب

 . األكتافلعمل 

ٌ   -األسنان : ةسكاكٌن التفرٌز الجانبٌة متعرج - ت  .نجاز قطوعات عمٌقةستخدم هذا النوع إلو
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تكون ن وٌمكن أ وفٌها تكون الحدود القاطعة واقعة على مخروط، -ة :سكاكٌن التفرٌز الزاوٌّ  - ث

.)كسر حافة( والشطباتالمجاري  مفردة أو مزدوجة الزاوٌة وتستخدم لعمل

ضافة إلى عمل أسنان إبات رات والتحدّ تصمم لتشغٌل التقعّ  -سكاكٌن التفرٌز التشكٌلٌة : - ج

.التروس

 سكاكٌن التفرٌز الطرفٌة ـ  2

 ،األكتافو المجاريلتشغٌل السطوح و األفقٌةٌستخدم هذا النوع على ماكٌنات التفرٌز العمودٌة و   

ٌمثل أشكال سكاكٌن  (1ـ  2)والشكل ، مخروطٌة ساق أسطوانٌة أوصنع عادة بحدٌن أو أكثر وتمتلك وت  

 .التفرٌز الجانبٌة والطرفٌة

.سكاكٌن التفرٌز الجانبٌة والطرفٌة (1ـ  2)شكل 

سكاكٌن التفرٌز الكاربٌدٌةـ  3

الصفائح  إستخداملذا تم  إستخدامهاالعملٌة وفعالٌة  اسكاكٌن التفرٌز تإثر على قدرته ة  ٌَ ن  وب   مٌمص  ن تَ إ   

وأكثر  ،فً العمل أكثر صموداَ  ا؛عادة سن )شحذ( وٌمتاز هذا النوع بؤنهإالكاربٌدٌة التً التحتاج إلى 

نع  ستبدال الصفائح بسهوله أثناء العملإوٌمكن  الوقت، إختصارمما ٌساعد على  ،مقاومة للتآكل ، ت ص 

  (.2ـ  2، كما مبٌن فً الشكل )والدائرٌة ،والمثلثة ،الرباعٌة ؛منها شكال مختلفة،الصفائح بؤ

( بعض أشكال الصفائح الكاربٌدٌة2ـ  2شكل )
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عدد الدورات المناسبة لسكٌنة التفرٌز  إختٌار  

عات القطعرمخطط بٌانً لس

بٌانات المخطط : 

.ٌمثل أقطار سكاكٌن التفرٌز xمحور  1

.ٌمثل سرعات القطع yمحور  2-

 .مثل عدد دورات سكٌنة التفرٌزتالمائلة  خطوطال 3-

تثبت ممن خالل مخطط (     ) ٌتم تحدٌد عدد الدورات لسكٌنة التفرٌز بموجب معرفة سرعة القطع   

ولغرض قراءة المخطط أعاله نفرض لدٌنا  ،عدد الدورات إختٌارعلى بدن ماكٌنة التفرٌز لتسهٌل وتسرٌع 

( نمد الخط المقطع بصورة  (110mm( وسكٌنة تفرٌز ذات قطر  (42m/minسرعة القطع قٌمتها  

 (42)الذي ٌمثل قطر سكٌنة التفرٌز ثم نمد الخط المقطع بصورة أفقٌة من  (110)عمودٌة من الرقم 

لتقاء الخطٌن التً تكون بتماس مع الخط المائل الذي ٌمثل عدد إن نقطة إ ،الذي ٌمثل سرعة القطع

.ةوهً تمثل قٌمة عدد دورات سكٌنة التفرٌز فً الدقٌق  (125)الدورات نجد القٌمة 
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أهداف التمرٌن 

ٌكون الطالب بعد إنهاء التدرٌب على التمرٌن قادراً على أن.
.ٌركب الرأس الكاربٌدي  فً الماسك ـ1

.ٌثبت الصفائح الكاربٌدٌة فً الرأس الكاربٌدي 2-

.فً الماكٌنة ٌثبت سكٌنة التفرٌز الكاربٌدٌة 3-

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

َدد القطع نتٌجة قوى القطع و     إرتفاع درجة الحرارة، لذا ٌستوجب غالباً ما تتآكل الحدود القاطعة لع 

ٌ عاد إ ستعملت العمل وعدم تكرار عملٌة الشحذ، أ   مرة أخرى، ولتسهٌل إستعمالهاعادة شحذ هذه الحدود ل

نع من سبٌكة تتحمل قوى قطع ودرجات حرارة عالٌة، الصفائح الكاربٌدٌة ، إذ أن هذه الصفائح ت ص 

.ب الرأس فً عمود دوران ماكٌنة التفرٌزركّ ٌ  ثم  ،الصفائح الكاربٌدٌة فً الرأس الحامل للصفائح ب  كّ رَ ت  

دد، أجهزة(:  التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ع 

ّدة ربط، منضدة ماكٌنة تفرٌز، رإوس حمل الصفائح      الكاربٌدٌة، صفائح كاربٌدٌة مختلفة األشكال، ع 

عمل، عدة السالمة المهنٌة ) كفوف عمل، نظارة واقٌة، حذاء عمل واقً(. 

 خطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.

الصور والرسوماتخطوات العملت

بدلة العمل المناسبة لحجمك. إرتد   1

ذا  ضع حامل الرأس الكاربٌدي 2

المخروطً الشكل  فً الساق

 .المثبت الخاص
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ضع الرأس الحامل للصفائح  3

.المخروطً الكاربٌدٌة  فً الماسك

المفتاح السداسً لتثبٌت  إستخدم 4

.الرأس فً ماسك رأس التفرٌز

ثبت الصفائح الكاربٌدٌة بصورة  5

.جٌدة بالتتابع فً الحدود القاطعة

ثبت سكٌنة التفرٌز الكاربٌدٌة فً  6

.عمود الدوران
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 طرٌقة تثبٌت رأس عمود الدوران وسكٌنة التفرٌز    

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 .ضع رأس عمود الدوران على قطعة خشبٌة موضوعة على طاولة التفرٌز 1

ضع رأس عمود الدوران على قطعة خشبٌة  2

 .التفرٌزموضوعة على طاولة 

 

س أً التثبٌت بالتقابل لحٌن ضبط الرشد براغ 3

 .جٌدا مع بدن الماكٌنة

 

ثبت ماسك سكاكٌن التفرٌز العمودٌة فً  4

 .تجوٌف عمود الدوران

 

بتدائٌة ٌدوٌا  ثم شد ماسك سكٌنة التفرٌز بواسطة مفتاح إت سكٌنة التفرٌز المطلوبة بصورة ثب 5

 .مطرقة بالستٌكٌة إستخدامحلقً مع 
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 إستمارة التقٌٌم

المرحلة الثالثة                                                                            قسم المٌكانٌك  

1ـ  2رقم التمرٌن:   

خطوات تركٌب الصفائح الكاربٌدٌة  لسكٌنة تفرٌز التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم
 

الدرجة  خطوات العمل 

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

ضع حامل الرأس الكاربٌدي المخروطً الشكل  فً و 1

.المثبت الخاص  

5   

الكاربٌدٌة  فً الماسك ضع الرأس الحامل للصفائح و 2

.المخروطً  

10   

المفتاح السداسً لتثبٌت الرأس فً ماسك رأس  إستخدام 3

.التفرٌز  

35   

تثبٌت الصفائح الكاربٌدٌة بصورة جٌدة بالتتابع فً الحدود  4

 القاطعة.

35   

.ت سكٌنة التفرٌز الكاربٌدٌة فً عمود الدورانٌثبت 5  10   

   5 الزمن المستغرق. 6

   %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم  

 

(، وٌعاد تنفٌذ 4،  3%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.  
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 أهداف التمرٌن    

بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.ٌضبط المشغولة فً ملزمة التفرٌز ـ  1

 .ٌنفذ تسوٌة السطوح بالتتابع 2-

.ٌجهز ماكٌنة التفرٌز العمودٌة 3-

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

ة للوصول التمرٌن عبارة عن سطوح مستوٌة تؤخذ شكل المتوازي المستطٌالت ٌتم تعدٌل األسطح الستّ    

ن معدن التمرٌن من األلمنٌوم وهو سهل إ سطح،لقٌاسات الخارجٌة للخامة بواسطة عملٌة تسوٌة األإلى ا

 .التشغٌل مما ٌساعد على تنفٌذ التمرٌن بسهولة 

  :مالحظات 

.(ًبتقرٌٌتم تشغٌل السطح األول والثانً بقٌاس غٌر نهائً ) -1

 .(إنجازيٌتم تشغٌل السطح الثالث والرابع بقٌاس نهائً ) -2

 .السطح الخامس والسادس ٌمثالن قٌاس الطول  -3

من قبل المَشّغل بعد معرفة السطوح التً تحتاج  د  د  حَ ٌ   ،مقدار كمٌة المعدن المزال من كل سطح -4

لغرض تنظٌف السطح من أي تشوهات وعلٌه لٌس من  من المعدن، أكبر عمقزالة إإلى 

.الضروري تقسٌم كمٌة المعدن المزال بصورة متساوٌة على السطحٌن المتقابلٌن 

:الرسم التنفٌذي
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دد، أجهزة(:  التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ع 

 قطعة معدنٌةعدة السالمة الشخصٌة،   قدمة قٌاس، ماكٌنة تفرٌز أفقٌة، ملزمة تفرٌز، عدة فتح،   

سكٌنة تفرٌز (، قٌاس )قدمة فٌرنٌة، مبرد مسطح ناعم ،   ))الخامة( قٌاس 

.(0mm8كاربٌدٌة قٌاس )قطر 

:المسلك التكنلوجً

:تٌةت اآلتباع الخطواإٌجب   ،بعادمنتظمة األوبعضها  لغرض جعل السطوح المَشّغلة متعامدة مع 

 .ستقراب(إمن المعدن  لعمل شوط غٌر نهائً )تشغٌل السطح األول بإزالة كمٌة  -1

بحٌث ٌكون السطح األول المَشّغل متطابق مع الفك الثابت للملزمة  (   )تدوٌر المشغولة  -2

.لتشغٌل السطح الثانً

 .ستقراب(إمن المعدن لعمل شوط غٌر نهائً ) تشغٌل السطح الثانً بإزالة كمٌة -3

بحٌث ٌكون السطح الثانً المَشّغل متطابق مع الفك الثابت للملزمة  (   )تدوٌر المشغولة  -4

.لتشغٌل السطح الثالث

 .( بدقة عالٌةإنجازيتشغٌل السطح الثالث بإزالة كمٌة من المعدن لعمل شوط نهائً ) -5

بحٌث ٌكون السطح الثالث المَشّغل متطابق مع الفك الثابت للملزمة  (   )تدوٌر المشغولة  -6

.لتشغٌل السطح الرابع

 .( بدقة عالٌةإنجازيتشغٌل السطح الرابع بإزالة كمٌة من المعدن لعمل شوط نهائً ) -7

من المعدن لعمل شوط غٌر  َشّغل السطح الخامس بإزالة كمٌةٌ   ،لغرض تحدٌد طول المشغولة -8

 .الزاوٌة القائمة إستخدامالمشغولة ب إستقامة( بعد ضبط ستقرابإنهائً )

الزاوٌة القائمة لتشغٌل السطح  إستخدامالمشغولة ب إستقامةمع ضبط  (    )تدوٌر المشغولة  -9

.بعمل شوط نهائً لتحدٌد الطول النهائً للمشغولة  وذلك السادس بإزالة كمٌة من المعدن
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معٌار األداء ـ الرسومات.خطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ   

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

أبعاد الخامة المعدنٌة المراد  س  ق   1

تشغٌلها لتحدٌد مقدار المعدن المزال 

 .من الخامة

 

ثبت المشغولة بصورة جٌدة بٌن فكً  2

مع  إسنادالملزمة مع وضع قوالب 

 .الطرق الخفٌف على المشغولة

 

سكٌنة التفرٌز الكاربٌدٌة بصورة  ت  ثبّ  3

 .جٌدة

 

 .عمود الدوران الماكٌنة لتدوٌر َشّغل 4
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المس سكٌنة التفرٌز مع السطح األول  5

 .ترك أثر بسٌطلللمشغولة 

 

سكٌنة التفرٌز بعٌدا عن سطح  إسحب 6

بتحرٌك الطاولة   المشغولة ٌدوٌا  

سكٌنة  إستمرارالطولً مع  باإلتجاه

 .التفرٌز بالدوران
 

أضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة  7

التدرٌجات مع عقارب الساعة بمقدار 

(3mm) ًوهو الشوط التقرٌب. 

 

َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك  8

عتلة التحرٌك إلى الٌمٌن لحٌن خروج 

 .سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

 

 .ف الطاولة وعمود الدورانقّ وَ  9

 

أضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة  11

التدرٌجات مع عقارب الساعة بمقدار 

(2mm) الشوط النهائً وهو. 
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َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك  11

خروج  حتى عتلة التحرٌك إلى الٌسار

.سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

.وقف الطاولة وعمود الدوران 12

 أبردالمشغولة من الملزمة ثم  إفتح 13

.حواف السطح األول المَشّغل

.تبع الخطوات الصحٌحة لتشغٌل السطوح المستوٌةإ 14

ثبت المشغولة بحٌث ٌكون السطح  15

األول المَشّغل مطابق لسطح الملزمة 

.الثابت

ر الخطوات السابقة  لغرض تشغٌل كرّ  16

.السطح الثانً
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ر خطوات تشغٌل السطوح لعمل كر   17

.إنجازيالسطح الثالث بتشغٌل 

   فحص قٌاس المشغولة لٌكونإ 18

 القٌاس بٌن السطح األول والثالث هو

((50mm.

.إنجازيالسطح الرابع بتشغٌل  تشغٌلعند  كرر خطوات تشغٌل السطوح 19

قٌاس المشغولة لٌكون القٌاس  فحصإ 21

 بٌن السطح الثانً والرابع هو

(>(60mm

 أبردإفتح المشغولة من الملزمة ثم  21

.حواف السطح الرابع المَشّغل

ت المشغولة لتشغٌل السطح الخامس ثبّ  22

زاوٌة  إستخدامالخاص بتحدٌد الطول ب

.قائمة

 .عمود الدوران الماكٌنة لتدوٌر َشّغل 23

.ترك أثر بسٌط لالمس سكٌنة التفرٌز مع السطح الخامس للمشغولة  24
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الطولً مع  باإلتجاهسكٌنة التفرٌز بعٌدا عن سطح المشغولة ٌدوٌا  بتحرٌك الطاولة  إسحب 25

.سكٌنة التفرٌز بالدوران إستمرار

هو الشوط ( و(3mmأضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة التدرٌجات مع عقارب الساعة بمقدار  26

.التقرٌبً

َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك  27

خروج  حتىعتلة التحرٌك إلى الٌمٌن 

.سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

.وقف الطاولة وعمود الدوران 28

أضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة  29

التدرٌجات مع عقارب الساعة بمقدار 

2mm)  )الشوط النهائً وهو.

 .عمود الدوران الماكٌنة لتدوٌر َشّغل 31

خروج سكٌنة التفرٌز خارج  حتى َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك إلى الٌسار 31

.المشغولة
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.وقف الطاولة وعمود الدوران 32

. حواف السطح المَشّغل أبردالمشغولة من الملزمة ثم  إفتح 33

 .( 26 -16)ر خطوات العمل من كر   34

.حواف السطح المَشّغل  أبردإفتح المشغولة من الملزمة ثم  35

فحص طول المشغولة لٌكون القٌاس إ 36

بٌن السطح الخامس والسادس هو

(90mm). 
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 إستمارة التقٌٌم

المرحلة الثالثة   قسم المٌكانٌك  

2ـ  2رقم التمرٌن:  

ةعمل تسوٌة لسطوح مستوٌالتمرٌن:  إسم  

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

تثبٌت المشغولة بصورة جٌدة بٌن فكً الملزمة مع وضع  1

.مع الطرق الخفٌف على المشغولة إسنادقوالب   

5 

.ثبت سكٌنة التفرٌز الكاربٌدٌة بصورة جٌدة ت 2   5 

للمشغولة لترك مالمسة سكٌنة التفرٌز مع السطح األول  3

  .أثر بسٌط

5 

ضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة التدرٌجات مع  4

.وهو الشوط التقرٌبً (3mm)عقارب الساعة بمقدار 

25 

تشغٌل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك  5

.إلى الٌمٌن لحٌن خروج سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

5 

ضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة التدرٌجات مع  6

.الشوط النهائً وهو (2mm)عقارب الساعة بمقدار 

20 

 5.َبرد حواف السطح األول المَشّغل  7

 5.تثبٌت المشغولة لتشغٌل السطح الخامس  8

مالمسة سكٌنة التفرٌز مع السطح الخامس للمشغولة  9

.لترك أثر بسٌط

5 

 20النهائٌة للمشغولة. األبعاد 10

 %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

(، وٌعاد  10، 6،  4%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 تنفٌذ التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.
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:أهداف التمرٌن 

 بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.ٌضبط ربط المشغولة فً ملزمة التفرٌزـ 1

.ٌنفذ تسوٌة السطوح بالتتابع 2-

.ٌجهز ماكٌنة التفرٌز العمودٌة 3-

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

على  ٌنالمستطٌالت مع وجود كتفٌن متناظرالتمرٌن عبارة عن سطوح مستوٌة تؤخذ شكل المتوازي     

 .( 1جانبً أحد السطوح وسٌتم أعتماد المشغولة التً تم تنفٌذها فً التمرٌن رقم )

التشغٌل مما ٌساعد على تنفٌذ التمرٌن من معدن األلمنٌوم وهو سهل  ( mm50×60×90 ) وبالقٌاسات

 .التمرٌن بسهولة

الرسم التنفٌذي

الماكٌنة  إختٌارتجهٌز و 

طاولة وباقً أجزاء الفرش والالتحضٌرات الضرورٌة وهً تنظٌف  نجازبإٌتم تجهٌز الماكٌنة       

الماكٌنة حسب المتوفر فً الورش من ماكٌنات عمودٌة  إختٌارثم تزٌٌت األجزاء المتحركة مع  الماكٌنة،

ماكٌنة أفقٌة  مع تحدٌد عدد الدورات المطلوبة لعمود الدوران  إختٌاروعلٌة سٌتم  ،شاملة أو أفقٌة أو
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وتحدٌد سرعة التغذٌة للحركات الرئٌسٌة  وتثبٌت الملزمة بصورة جٌدة بحٌث تكون فً وسط الطاولة مع 

 .الملزمة إستقامةضبط 

دد، أجهزة(:  التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ع 

(، قٌاس)قدمة فٌرنٌة ، مبرد مسطح ناعم ،     )))الخامة( قٌاس  قطعة معدنٌة   

قٌاس  (HSS)سكٌنة تفرٌز قرصٌة جانبٌة ، ةالملزم إستقامةلضبط  (Indicator) ساعة تصفٌر

 .((20mmوعرض  0mm))8قطرخارجً 

النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.  خطوات العمل ـ

-ً :ؤتساعة القٌاس وكما ٌ إستخداموتتلخص طرٌقة   

الصور والرسوماتخطوات العملت

نظف الملزمة و طاولة ماكٌنة  1

التفرٌز بصورة جٌدة

ت الملزمة على الطاولة بشد ثبّ  2

خفٌف للولب التثبٌت.
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القاعدة المغناطٌسٌة لساعة  ثّبت 3

سطح المنزلق لجسم الالقٌاس على 

.الماكٌنة

من  مالمسة مجس ساعة القٌاس 4

مع سطح الفك الثابت  الطرف األٌمن

.بمقدار مناسب

.أعد ضبط ساعة القٌاس إلى الصفر 5

الطولً ٌدوٌا  باإلتجاهحرك الطاولة  6
مع مالحظة مإشر الساعة لحٌن 

ةالساعة إلى نهاٌجس موصول     
الطرف اآلخر من سطح الفك 

.الثابت

:وٌمكن الحصول هنا على قراءتٌن  

 إستخدامها ٌتم طرق الطرف األٌمن للملزمة بعندمع عقارب الساعة و ك المإشرحرّ عندما ٌت -األولى :

   .الملزمة إستقامةمطرقة   بالستٌكٌة بمقدار نصف القٌمة المقروءة مع التكرار لحٌن الوصول إلى 

ها ٌتم طرق الطرف األٌسر للملزمة عندلساعة وك المإشر عكس عقارب احرّ عندما ٌت -الثانٌة :

 إستقامةمطرقة بالستٌكٌة بمقدار نصف القٌمة المقروءة مع التكرار  لحٌن الوصول إلى  إستخدامب

 .الملزمة
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ت براغً الملزمة بصورة جٌدة ثبّ  7

 .ومحكمة

 

 

 

 
 

النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.خطوات العمل ـ    

 

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

الذراع العلوي لمسافة مناسبة ثم حّرك  1

 .سنادكرسً اإل خرجأ

 

تباع الخطوات الملزمة بإ إستقامةأضبط  2

ساعة القٌاس ثم ثّبت  إستخدامالالزمة وب

 .الملزمة بصورة جٌدة

 

سكٌنة التفرٌز بقٌاس  خترإ 3

(20mm×∅80mm ثم ثبتها على  )

عمود الدوران بعد تركٌب حلقات 

  .التركٌب

بعد تثبٌت عمود  سنادت كرسً اإلثبّ  4

 .الدوران
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أدوات الشنكرة لتخطٌط أبعاد  إستخدم 5

 . األكتاف

 

ثبت المشغولة بصورة جٌدة مع الطرق  6

 .سنادالجٌد لضبطها على قوالب اإل

 

 

َشّغل عمود الدوران ثم المس سكٌنة  7

التفرٌز  مع طرف سطح  المشغولة لترك 

أثر بسٌط  ثم أجعل محدد القٌاس للتغذٌة 

الرأسٌة  على الصفر  فً عجلة 

  التدرٌجات

عن سطح  سكٌنة التفرٌز بعٌداً  إسحب 8

 باإلتجاهالمشغولة ٌدوٌا  بتحرٌك الطاولة 

سكٌنة التفرٌز  إستمرارالطولً مع 

 بالدوران
 

أضبط العمق المطلوب بتحرٌك عجلة  9

  التدرٌجات مع عقارب الساعة بمقدار 

(10mm). 

 

 .َشّغل منظومة التبرٌد 11
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َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك  11

عتلة التحرٌك إلى الٌمٌن لحٌن خروج 

.سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

.الدوران وسائل التبرٌدوقف عمود  12

 فحص عرض الكتف والعمق بالورنٌةإ 13

.)قدمة القٌاس(

نتقل بسكٌنة التفرٌز إلى الكتف الثانً إ 14

وبنفس عمق الكتف األول  عن طرٌق 

.التغذٌة العرضٌة

َشّغل عمود الدوران مع تشغٌل منظومة  15

.التبرٌد
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بتحرٌك َشّغل الحركة الطولٌة للطاولة  16

عتلة التحرٌك إلى الٌمٌن لحٌن خروج 

.سكٌنة التفرٌز خارج المشغولة

.وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌد 17

.فحص عمق وعرض الكتفإ 18

إفتح المشغولة ثم نظف ماكٌنة التفرٌز  19

عادة العدد واألدوات إلى إوموقع العمل و

من  نتهاءموقعها المخصص بعد اإل

.التمرٌن
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 إستمارة التقٌٌم

المرحلة الثالثة                                                                            قسم المٌكانٌك  

3ـ  2 رقم التمرٌن:  

عمل أكتاف لسطح مستويالتمرٌن:  إسم  

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 إستخدامالملزمة بؤتباع الخطوات الالزمة ب إستقامةضبط  1

 ساعة القٌاس.

5   

سكٌنة التفرٌز القرصٌة وتثبٌتها على عمود  إختٌار 2

 .الدوران

5   

مالمسة سكٌنة التفرٌز  مع طرف سطح  المشغولة لترك  3

 أثر بسٌط  وتصفٌر التدرٌجة.

5   

   20 ضبط العمق المطلوب.  4

   20 .التحّكم بموقع سكٌنة التفرٌز 5

   20 .القٌاس ةقدمضبط عرض الكتف  والعمق ب 6

سكٌنة التفرٌز إلى الكتف الثانً وبنفس عمق تحرٌك  7

 عن طرٌق التغذٌة العرضٌة. الكتف األول

5   

   10 دقة أبعاد عمق وعرض الكتف 8

   5     إجراءات إنهاء العمل. 9

   5 الزمن المستغرق. 10

   %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم  

(، وٌعاد تنفٌذ  6،  5، 4%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 على السطوح المستوٌة (المجاري) تشغٌل

 أهداف الفصل:

 ٌكون الطالب بعد التدرٌب قادراً على أن:

 مفتوح فً المشغولة بواسطة ماكٌنة التفرٌز. مجرىـ ٌقطع  1  

 نصف مغلق فً المشغولة بواسطة ماكٌنة التفرٌز. مجرىـ ٌقطع  2  

 مغلق فً المشغولة بواسطة ماكٌنة التفرٌز. مجرىـ ٌقطع  3  

 فً المشغولة بواسطة ماكٌنة التفرٌز.غنفاري مجرى  عْ ٌَقط   4 -

على السطوح المستوٌة من العملٌات الشائعة فً التفرٌز ولو تفحصنا أجزاء ماكٌنة  المجاريإن عمل    

مثل طاولة التفرٌز، الذراع العلوي إضافة إلى باقً  المجاريالتفرٌز لوجدنا أنها تحتوي على كافة أنواع 

عدة  نجازإاألجزاء لذا سٌتم تنفٌذ التمرٌن الذي هو عبارة عن طاولة ماكٌنة تفرٌز مصغرة حبث ٌمكن 

لقة وعلى شكل مفتوحة ومغ مجاري عملٌات على التمرٌن نفسه، حٌث أن طاولة التفرٌز تحتوي على

خامة من معدن  إستخدامنفس التمرٌن للعملٌات كافة مع  إستخدام( وغنفارٌة وعلٌه ٌمكن T)حرف 

 .نٌوماأللم

 

 المجاريبعض أنواع  (1-3الشكل )

 المسلك التكنلوجً للتمرٌن  

 كلطرٌقة العمل المناسبة مع دراسة طرٌقة المس إختٌارٌجب  لتنفٌذ أي تمرٌن ٌحتوي على عدة عملٌات   

العمل وعلٌه عند دراسة التمرٌن نالحظ أن التمرٌن  إنجازالتً تضمن  (تسلسل العملٌاتالتكنلوجً )

ه على ماكٌنة إنجازالمغلقة لكن ٌمكن  المجاريه على ماكٌنة تفرٌز أفقٌة فقط بسبب عمل إنجازالٌمكن 

 المجرىإلى طرٌقة مسك المشغولة، فٌجب عمل  سل العملٌات فٌخضعالتفرٌز العمودٌة، أما وضع تسل

تسلسل العملٌات  االغنفارٌة التً تعٌق عملٌة المسك لهذ المجاريالمغلق على السطح الجانبً للطاولة قبل 

 سٌكون وفق اآلتً: 

 .العلوي للطاولةحة على السطح مفتو مجاري عمل 1 -

 .على المشغولة ( T) حرف المجرىتنفٌذ  2 -

 .َقِطْع المجرى المغلق تنفٌذ 3 -

 .نفاريالمجرى الغ تنفٌذ َقِطعْ  4 -



59 

:أهداف التمرٌن 

إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن: بعد  

 .مفتوح مجرىنفذ ٌـ  1

.المشغل المجرىضبط مركزٌة سكٌنة التفرٌز مع ٌـ  2

:المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

الستة للوصول  األسطحالتمرٌن عبارة عن سطوح مستوٌة تأخذ شكل المتوازي المستطٌالت تم تعدٌل     

ن معدن التمرٌن من معدن األلمنٌوم وهو ، إاألسطحللقٌاسات الخارجٌة للخامة بواسطة عملٌة تسوٌة 

مفتوحة مما ٌعنً  مجاري التمرٌن بسهولة، والتمرٌن عبارة عنسهل التشغٌل مما ٌساعد على تنفٌذ 

 مجاريللعملٌة تخطٌط  إجراءٌمكن أشتغاله بواسطة سكٌنة تفرٌز قرصٌة أو سكٌنة تفرٌز طرفٌة وٌمكن 

عجالت التدرٌج الموجودة على الكابول لتحدٌد  إستخداملتسهٌل ضبط سكٌنة التفرٌز مع المجرى أو 

.المجرى المسافة العرضٌة وعمق

:الرسم التنفٌذي

  ماكٌنة:ال إختٌارتجهٌز و 

 إختٌارسٌتم  ئن عمودٌة أو أفقٌة أوشاملة وعلٌهحسب المتوفر فً الورش من مكا ماكٌنةال إختٌارٌتم    

.الذراع العلويبستبداله وإ العمودي تبدٌل رأس الدوران لغرض االتدرٌب علىاألغراض ماكٌنة شاملة ال
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التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ مكائن(    

فٌرنٌة  مبرد مسطح ناعم، ،            )قطعة معدنٌة قٌاس  ماكٌنة تفرٌز عمودٌة،     

وعرض  (100mm)قطر سكٌنة تفرٌز قرصٌة قٌاس  ،الملزمة إستقامةساعة تصفٌر لضبط  قٌاس،

10mm))، عدة سالمة شخصٌة.

العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.خطوات   

الصور والرسوماتخطوات العملت

 ( كما فً التمرٌن الثالث للفصل الثانً.8( الى )1نفذ الخطوات من ) 1

 .شغل منظومة التبرٌد  -9 2

شغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة  3

الٌمٌن لحٌن خروج سكٌنة  إلىالتحرٌك 

.التفرٌز خارج المشغولة

.وقف عمود الدوران وسائل التبرٌدأ  4

.إفحص عرض المجرى والعمق بالورنٌة 5
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 المجرىبسكٌنة التفرٌز إلى منتصف  إنتقل 6

الثانً وبنفس عمق المجرى األول  عن 

 .طرٌق التغذٌة العرضٌة

 

شغغغغغغغغغل عمغغغغغغغغود الغغغغغغغغدوران مغغغغغغغغع تشغغغغغغغغغٌل   7

 .منظومة التبرٌد

 

شغغغغغغغغغغغغل الحركغغغغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغغغغة  8
بتحرٌغغغغغغغغغغغغغك عتلغغغغغغغغغغغغغة التحرٌغغغغغغغغغغغغغك إلغغغغغغغغغغغغغى 
الٌسغغغغغغغغارلحٌن خغغغغغغغغروج سغغغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغغغز 

 .خارج المشغولة

 

 .وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌد 9

 .إفحص عرض المجرى والعمق بالورنٌة 11

 

 . كرر نفس الخطوات لتنفٌذ المجرى الثالث والرابع 11

المشغولة ثم نظف ماكٌنة التفرٌز  إفتح 12
العدد واألدوات إلى  إعادةوموقع العمل و

 .من التمرٌن اإلنتهاءموقعها المخصص بعد 
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 إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث                                                                            قسم المٌكانٌك  

1ـ  3رقم التمرٌن:   

.مفتوح على سطح مستوي مجرىعمل  التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 إستخدامالالزمة وبالخطوات  بإتباعالملزمة  إستقامةضبط  1
 .ت الملزمة بصورة جٌدةٌثبساعة القٌاس وت

12   

تها ٌثبالمناسبة وتسكٌنة التفرٌز القرصٌة بقٌاس  إختٌار 2

 .تركٌب حلقات التركٌبن وعلى عمود الدورا
8   

   8 .اإلسنادضبطها على قوالب وغولة ت المشٌثبت 3

سكٌنة التفرٌز  مع طرف  ةسالممول عمود الدوران ٌشغت 4
   .قٌاس للتغذٌة الرأسٌةوضبط  غولةسطح  المش

12   

   7  .عجلة التدرٌجات استعمالضبط العمق المطلوب ب 5

.ل الحركة الطولٌة للطاولة ٌشغت ضبط 6  8   

   12 .عرض المجرى والعمق ضبط  7

الثانً  المجرىمنتصف  إلىبسكٌنة التفرٌز  اإلنتقال 8

 .وبنفس عمق المجرى األول  عن طرٌق التغذٌة العرضٌة
8   

   12 .بالمبرد لعمل كسر حافة المجاريبرد حافات  9

   8 .ات إنهاء العملإجراء 10

   5 .الزمن المستغرق 11

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100%   

 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم  

 

وٌعاد تنفٌذ  ،( 8،  5، 1وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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:أهداف التمرٌن 

 بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.نصف مفتوح مجرىذ ٌنفّ  ـ1

.المشغل المجرىسكٌنة التفرٌز مع ضبط مركزٌة ٌ 2-

ٌجّهز ماكٌنة التفرٌز العمودٌة. 3-

 :المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

من المعدن مع جعل الطالب أكثر تركٌز أثناء العمل ألن  ستفادةالعمل على نفس التمرٌن السابق لإلُتم      

.فشل التمرٌن ٌعنً فشل جمٌع التمارٌن المقررة 

الرسم التنفٌذي  

 التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ مكائن( 

مبرد مسطح  ،             ))  للتمرٌن السابق معدنٌةالقطعة الماكٌنة تفرٌز عمودٌة، 

، عدة (8mmسكٌنة تفرٌز طرفٌة قٌاس )، الملزمة إستقامةساعة تصفٌر لضبط ، فٌرنٌة قٌاس ،ناعم

 .سالمة شخصٌة



64 
 

حاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسوماتخطوات العمل ـ  النقاط ال  

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

الخطوات الصحٌحة لتثبٌت  إتبع 1

 .رأس عمود الدوران
 

 

نظغغغغغغغف طاولغغغغغغغة التفرٌغغغغغغغز ثغغغغغغغم ثبغغغغغغغت  2
الملزمغغغغغغغغغة بشغغغغغغغغغكل  بتغغغغغغغغغدائً علغغغغغغغغغى 

 .الطاولة 
 

 

الخطوات  بإتباعالملزمة  إستقامةأضبط  3
ساعة القٌاس ثم  إستخدامالالزمة وب

 .ثبت الملزمة بصورة جٌدة

 

 

سكٌنة التفرٌز الطرفٌة ذات  إختر  4

ثبتها على عمود و (8mm)قٌاس 

  .الدوران جٌداً 

 
 

التفرٌغغغغغغغغزمن سغغغغغغغغطح قغغغغغغغغرب سغغغغغغغغكٌنة  5
المشغغغغغغغولة ثغغغغغغم شغغغغغغغل عمودالغغغغغغدوران 
لمالمسغغغغغغغغة سغغغغغغغغطح المشغغغغغغغغغولة مغغغغغغغغع 

  .ترك أثر بسٌط 
 

 

سكٌنة التفرٌز بعٌداً عن سطح  إسحب 6
المشغولة ٌدوٌا  بتحرٌك الطاولة 

سكٌنة  إستمرارالطولً مع  باإلتجاه

   .التفرٌز بالدوران
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لضبط  (5mm)الطاولة بمقدار  إرفع 7

 .العمق المطلوب

 

 

ل الحركغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغة للطاولغغغغغغغة شغغغغغغغغّ   8
إلغغغغغغغغغغى بتحرٌغغغغغغغغغغك عتلغغغغغغغغغغة التحرٌغغغغغغغغغغك 

الٌمغغغغغغغغغغٌن مغغغغغغغغغغع تشغغغغغغغغغغغٌل منظومغغغغغغغغغغة 

 .التبرٌد
 

 

وقف التغذٌة الطولٌة حٌن الوصول إلى  9

 .الطول المطلوب

 

 
سكٌنة الطاولة الماكٌنة ألبعاد  أٌخفض 11

عن المجرى مع بقاء سكٌنة التفرٌز 

 .على الدوران

 

 

 .الدوران ومنظومة التبرٌدوقف عمود  11

 

 

 التفرٌز ماكٌنة نظفالمشغولة ثم  إفتح 12
دوات ألالعدد وا إعادةوموقع العمل و

من  اإلنتهاءإلى موقعها المخصص بعد 
 .التمرٌن
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 إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث   قسم المٌكانٌك  

2ـ  3رقم التمرٌن:   

.مفتوح نصف مجرىعمل  التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 8 .ت الملزمةتثبوت ف طاولة التفرٌزٌنظت 1

 12  .ساعة القٌاس إستخدامبة الملزم إستقامةضبط  2

تها على ٌثبوت المناسبةسكٌنة التفرٌز الطرفٌة  إختٌار 3
.عمود الدوران جٌدأً 

8 

 ل عمودٌشغوتب سكٌنة التفرٌزمن سطح المشغولة ٌقرت 4
.ترك أثر بسٌطلالدوران 

8 

 12 .لضبط العمق المطلوب (5mm)رفع الطاولة بمقدار  5

 إلىل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك ٌشغت 6
.الٌمٌن مع تشغٌل منظومة التبرٌد 

8 

 12 .ف التغذٌة الطولٌةاقإٌ 7

 12  .ماكٌنةخفض طاولة ال 8

 8.ف عمود الدوران ومنظومة التبرٌداقإٌ 9

التفرٌز وموقع العمل  ماكٌنةف ٌنظوت فتح المشغولة 10

 اإلنتهاءموقعها المخصص بعد  إلىالعدد واألدوات  إعادةو

.من التمرٌن

12 

 %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،( 5، 3، 2 وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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:أهداف التمرٌن 

 بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

 .إستقامةضبط ملزمة التفرٌز بٌـ 1

 .المشغل المجرىضبط مركزٌة سكٌنة التفرٌز مع ٌ 2-

. T)على شكل حرف ) المجرىٌتدرب على خطوات عمل  3-

:المعلومات الفنٌة للتمرٌن  

المشغل  المجرى( مع Tضبط مركز سكٌنة التفرٌز على شكل حرف ) على عتمدإن نجاح التمرٌن ٌ   

.الخطوات الصحٌحة لضبطها  إتباعسابقا وعلٌه ٌجب 

الرسم التنفٌذي: 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ مكائن( 

إلكمال خطوات  القطعة المعدنٌة للتمرٌن الثانً ماكٌنة تفرٌز عمودٌة،    

سكٌنة تفرٌز ، الملزمة إستقامةساعة تصفٌر لضبط ، فٌرنٌة قٌاس، مبرد مسطح ناعم، التمرٌن علٌها 

 .سالمة شخصٌةالعدة  ،(10mm)وسمك  (18mm)قٌاس قطر (  T)على شكل حرف 
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 خطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

الخطوات الالزمة  بإتباعالملزمة  إستقامةأضبط  1
ساعة القٌاس ثم ثبت الملزمة بصورة  إستخداموب

 .جٌدة

 

سكٌنة التفرٌز المناسبة ثم ثبتها على عمود  إختر 2

 .الدوران 

 
 

ثبغغغغغغت المشغغغغغغغولة بصغغغغغغورة جٌغغغغغغدة مغغغغغغع وضغغغغغغع  3
ألبعغغغغغغغاد منطقغغغغغغغة التجغغغغغغغاوٌف  اإلسغغغغغغغنادقوالغغغغغغغب 

   .عن  الضغط من قبل فكً الملزمة

 
     

سطح المشغولة لمالمسة  قرب سكٌنة التفرٌزمن 4
سطح المشغولة وٌفضل وضع ورقة بٌن سكٌنة 

التفرٌز وسطح المشغولة  ثم صفر عجلة 

 . التدرٌجات
 

عن سطح المشغولة  سكٌنة التفرٌز بعٌداً  إسحب 5

 .الطولً باإلتجاهٌدوٌا  بتحرٌك الطاولة 

 

 

لغرض ضبط   (30mm)الطاولة بمقدار  إرفع  6

 .العمق المطلوب وذلك بتحرٌك عجلة التدرٌجات
 

 

 .ل عمود الدورانشغّ  7

ل الحركغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغة للطاولغغغغغغغة بتحرٌغغغغغغغك شغغغغغغغغّ  8

الٌمغغغغغغغٌن مغغغغغغغع تشغغغغغغغغٌل  إلغغغغغغغىعتلغغغغغغغة التحرٌغغغغغغغك 

  .منظومة التبرٌد

 

 .عمود الدوران ومنظومة التبرٌد فْ وقّ  9
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 .الورنٌة إستخدامإفحص عرض وعمق  المجرى ب  11

منتصغغغغغغغغغف  إلغغغغغغغغغىبسغغغغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغغغغز  إنتقغغغغغغغغغل  11

  .الثانً وبنفس العمق المجرى
 

 

   .ل عمود الدورانشغّ   12

ل الحركغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغة بتحرٌغغغغغغغغك شغغغغغغغغغّ  13
الٌسغغغغغغغغغارمع تشغغغغغغغغغغٌل  إلغغغغغغغغغىعتلغغغغغغغغغة التحرٌغغغغغغغغغك 

  .منظومة التبرٌد
 

 

 .ف  عمود الدوران ومنظومة التبرٌدوقّ  14

 .الورنٌة إستخدامإفحص عرض وعمق  المجرى ب  15

الثالث  المجرىمنتصف  إلىبسكٌنة التفرٌز  إنتقل 16

 .وبنفس العمق

 

 

 .ل عمود الدورانشغّ  17

الٌمغغغغغغغٌن مغغغغغغغع تشغغغغغغغغٌل  إلغغغغغغغىل الحركغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغة للطاولغغغغغغغة بتحرٌغغغغغغغك عتلغغغغغغغة التحرٌغغغغغغغك شغغغغغغغغّ  18

   .منظومة التبرٌد لحٌن خروج سكٌنة التفرٌز عن المشغولة

 .التبرٌدف عمود الدوران ومنظومة وقّ  19

الطاولة ألبعاد سكٌنة التفرٌز عن المشغولة  أٌخفض 21

 .بمسافة أمان مناسبة

 

 
وموقع  التفرٌز ماكٌنة نظفالمشغولة ثم  إفتح 21

إلى موقعها دوات ألالعدد وا إعادةالعمل و

 .من التمرٌن اإلنتهاءالمخصص بعد 
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 إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث   قسم المٌكانٌك  

3ـ  3رقم التمرٌن:   

T على شكل حرف    مجرىعمل   التمرٌن: إسم   

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

الخطوات الالزمة  بإتباعها وتثبٌت الملزمة إستقامةضبط  1

.ساعة القٌاس إستخدامب
12 

سكٌنة التفرٌز المناسبة وتثبٌتها على عمود  إختٌار 2

.الدوران 

8 

 12  اإلسناد.تثبٌت المشغولة بصورة جٌدة مع وضع قوالب  3

ح المشغولة لمالمسة سطح تقرٌب سكٌنة التفرٌز من سط 4

.المشغولة
8 

 8   .سحب سكٌنة التفرٌز بعٌدا عن سطح المشغولة ٌدوٌاً  5

 12 لغرض ضبط العمق المطلوب   30mmرفع الطاولة بمقدار 6

 12 .الورنٌة إستخدامفحص عرض وعمق  المجرى ب 7

الثانً  المجرىمنتصف  إلىبسكٌنة التفرٌز  اإلنتقال 8

.وبنفس العمق

12 

بعاد سكٌنة التفرٌز عن المشغولة بمسافة خفض الطاولة إل 9

.أمان مناسبة
8 

وموقع العمل  التفرٌز ماكٌنة فٌنظفتح المشغولة وت 10
 اإلنتهاءموقعها المخصص بعد  إلىدوات ألالعدد وا إعادةو

.من التمرٌن

8 

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100% 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،( 6،  2، 1وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.  التمرٌن كامالً فً حالة  
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:أهداف التمرٌن 

 بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.مغلق مجرىذ ٌنفّ ـ 1

 :المعلومات الفنٌة للتمرٌن

( وبما إنه مغلق لذا ٌتطلب التمرٌن خطوة سابقة Tالتمرٌن عبارة عن مجرى مغلق على شكل حرف )    

لغرض تسهٌل عمل سكٌنة التفرٌز وأن الخطوة عبارة عن ثقوب دائرٌة ٌكون قطرها أكبر من القطر 

 .المستخدم 

الرسم التنفٌذي: 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ مكائن( 

إلكمال خطوات               ماكٌنة تفرٌز عمودٌة، القطعة المعدنٌة للتمرٌن الثالث    

سكٌنة تفرٌز ، الملزمة إستقامةساعة تصفٌر لضبط ، مبرد مسطح ناعم، فٌرنٌة قٌاس، التمرٌن علٌها

قٌاس  (T)سكٌنة تفرٌز على حرف ، (6mm)سكٌنة تفرٌز طرفٌة قٌاس ، (10mm)طرفٌة قٌاس 

(10mm)  وسمك(6mm)، عدة سالمة شخصٌة. 
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 خطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

الخطوات الالزمة  بإتباعالملزمة  إستقامةضبط أ 1
ساعة القٌاس ثم ثبت الملزمة بصورة  إستخداموب

 ة.جٌد

 

 

علغغغغغغغغغغى عمغغغغغغغغغغود    ثبغغغغغغغغغغت سغغغغغغغغغغكٌنة تفرٌزطرفٌغغغغغغغغغغة 2

 (10mm).الدوران بقطر 

       

 .ثبت المشغولة بصورة صحٌحة على الملزمة 3

 .شغل عمود الدوران 4

 

 

المس سكٌنة التفرٌز مع سطح المشغولة فً مركز  5

 .الثقب األول  المطلوب

 

    

ظومة مع تشغٌل من( 10mm) الطاولة بمقدار إرفع 6

 .الثقب األول نجازالتبرٌد إل

 

بعاد سكٌنة التفرٌز عن سطح الطاولة إل أٌخفض 7

 .المشغولة 
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ٌدوٌا   (60mm) سكٌنة التفرٌز بمسافة إسحب 8

مركز الثقب  إلىالطولً  باإلتجاهبتحرٌك الطاولة 

  .سكٌنة التفرٌز بالدوران إستمرارالثانً  مع 

 

وذلك برفع الطاولة ٌدوٌا ببطء المس سكٌنة التفرٌز مع سطح المشغولة فً مركز الثقب  المطلوب  9
 لترك أثر بسٌط.

الطاولة بمسافة مناسبة عن سطح   أٌخفض -11 11

 .المشغولة

 

 

 .وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌدأ 11

 ..(60mm) س المسافة بٌن مركزي الثقبٌن وهًقم بقٌا 12

 .شغل عمودالدوران ومنظومة التبرٌد 13

 

 

ٌدوٌاًمع تشغٌل (  (10mmالطاولة بمقدار إرفع 14

 .الثقب الثانً نجازمنظومة التبرٌد إل

 

 

بعاد سكٌنة التفرٌز عن سطح الطاولة إل أٌخفض 15

 .المشغولة
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.وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌدأ 16

سغغغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغغغز الطرفٌغغغغغغغغة  بغغغغغغغغأخرى  إسغغغغغغغغتبدل 17
  قطغغغغغر مغغغغغع المحافظغغغغغة علغغغغغى نفغغغغغس مركغغغغغز الثقغغغغغب

 .

.شغل عمودالدوران مع منظومة التبرٌد 18

.عن سطح المشغولة (6mm)الطاولة بمقدار  إرفع 19

شغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك  21

.الٌمٌن مع تشغٌل منظومة التبرٌد إلى

 مركزالثقب إلىوقف التغذٌة الطولٌة حٌن الوصول  21

.الثانً ثم وقف عمود الدوران ومنظومةالتبرٌد
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 (T)أستبدال سكٌنة التفرٌز بأخرى على شكل حرف  22

والمحافظة على مركز السكٌنة مع  10mm)) بقطر

.مركز الثقب

.شغل عمودالدوران مع منظومىة التبرٌد 23

. 10mmٌدوٌا بمقدار  الطاولة إرفع 24

شغل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك  25
الٌسار مع تشغٌل منظومة التبرٌد لحٌن الوصول  إلى

.الثقب الثانً إلى

الطاولة بعٌدا عن سطح المشغولة ثم وقف  أٌخفض 26

.عمود الدوران ومنظومةالتبرٌد 

دوات ألالعغغغغغغغدد وا إعغغغغغغغادةوموقغغغغغغغع العمغغغغغغغل و التفرٌغغغغغغغز ماكٌنغغغغغغغة نظغغغغغغغفالمشغغغغغغغغولة ثغغغغغغغم  إفغغغغغغغتح 27
.من التمرٌن اإلنتهاءموقعها المخصص بعد  إلى
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 إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث   قسم المٌكانٌك  

4ـ  3رقم التمرٌن:   

T مغلق على شكل حرف مجرىعمل  التمرٌن: إسم 

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 إستخدامالخطوات الالزمة وب بإتباعالملزمة  إستقامةضبط  1

.ساعة القٌاس
12 

 8 طرفٌة على عمود   الدوران .تثبٌت سكٌنة تفرٌز  2

 12 .ت المشغولة بصورة صحٌحة على الملزمةٌثبت 3

سكٌنة التفرٌز مع سطح المشغولة فً مركز الثقب  ةالمسم 4

.األول  المطلوب

12 

مع تشغٌل منظومة التبرٌد  (10mm) رفع الطاولة بمقدار 5

.الثقب األول نجازإل
7 

 8أخرى. سكٌنة التفرٌز الطرفٌة  ب لاستبدإ 6

 10mm)) .8ٌدوٌا بمقدار  رفع الطاولة 7

 8 .عن سطح المشغولة6mm) )رفع الطاولة بمقدار  8

 بقطر (T)ستبدال سكٌنة التفرٌز بأخرى على شكل حرف   9

10mm).)

12 

وموقع العمل  التفرٌز ماكٌنة نظففتح المشغولة ثم  10

 اإلنتهاءموقعها المخصص بعد  إلىدوات ألالعدد وا إعادةو

.من التمرٌن

8 

 5الزمن المستغرق 11

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100% 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،( 4، 2،  1وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.  التمرٌن كامالً فً حالة
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:أهداف التمرٌن 

 بعد  إكمال تدرٌب الطالب على التمرٌن ٌكون قادراً على أن:

.مجرى على شكل غنفاريعلى تنفٌذ  ـ ٌتدرب 1

 .ٌتدرب على قٌاس الشكل الغنفاري 2-

:المعلومات الفنٌة للتمرٌن 

التمرٌن ٌتم على مرحلتٌن األولى  إنجازعلى شكل غنفاري وهذا ٌعنً أن  مجرىالتمرٌن عبارة عن     

)ذات مقطع على شكل مخروط سكٌنة التفرٌز  إستخدامفتح مجرى قائم الزاوٌة لتقلٌل قطع المعدن أثناء 

.(Frustum of aconeناقص )

.سكٌنة التفرٌز الغنفاري إستخدام،وٌتم فتح المجرى بقٌاس غٌر نهائً وٌتم تحقٌق القٌاس النهائً ب 

الرسم التنفٌذي 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ مكائن( 

إلكمال خطوات  .             لقطعة المعدنٌة للتمرٌن الرابع ماكٌنة تفرٌز عمودٌة، ا      

سكٌنة تفرٌز طرفٌة ، الملزمة إستقامةساعة تصفٌر لضبط ، فٌرنٌة قٌاس ، مبرد مسطح ناعم ، علٌها

.سالمة شخصٌةالعدة  ،(    سكٌنة تفرٌز على شكل ذٌل الحمام قٌاس )، (.    )قٌاس 



78 

خطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار األداء ـ الرسومات.

الصور والرسوماتخطوات العملت

ثبت المشغولة فً وسط الملزمة بصورة   1

.الملزمة  إستقامةجٌدة بعد ضبط 

ثبغغغغغت سغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغز الطرفٌغغغغغغة قٌغغغغغغاس  2

(25mm) .

من سطح المشغولة  قرب سكٌنة التفرٌز  3

    من جانب المشغولة  مع ترك مسافة

20mm) )الدوران لمالمسة  ثم شغل عمود

 .المشغولة مع ترك أثر بسٌط سطح

سكٌنة التفرٌز بعٌدا عن سطح  إسحب 4

 باإلتجاهالمشغولة ٌدوٌا  بتحرٌك الطاولة 

سكٌنة التفرٌز  إستمرارالطولً مع 

   .بالدوران

.10mm)) الطاولة بمقدار إرفع 5

شغغغغغغغغغغغل الحركغغغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغغغة  6
الٌمغغغغغغٌن  إلغغغغغغىبتحرٌغغغغغغك عتلغغغغغغة التحرٌغغغغغغك 

مغغغغغغع تشغغغغغغغٌل منظومغغغغغغة التبرٌغغغغغغد لحغغغغغغٌن 
خغغغغغغغغغغغغارج سغغغغغغغغغغغغغطح  إلغغغغغغغغغغغغىالوصغغغغغغغغغغغغول 

.المشغولة 
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 .وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌد 7

.ورنٌة العمق  إستخدامعمق القطع ب إفحص 8

بسكٌنة التفرٌز بمسافة قطر السكٌنة  إنتقل 9

.وبنفس العمق

.شغل عمودالدوران مع منظومة التبرٌد  11

شغغغغغغغغغغغل الحركغغغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغغغة  11
الٌسغغغغغغار  إلغغغغغغىبتحرٌغغغغغغك عتلغغغغغغة التحرٌغغغغغغك 

خغغغغغغغارج سغغغغغغغطح  إلغغغغغغغىلحغغغغغغغٌن الوصغغغغغغغول 

.المشغولة 

.وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌدأ 12

بدل سكٌنة التفرٌز بأخرى على شكل إست  13
)ذات مقطع على شكل مخروط  غنفاري

.(Frustum of acone) ناقص

.الدورانشغل عمود   14
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المس سكٌنة التفرٌز مع سطح المشغولة  15

 (5mm) . الجانب  إلىمع الدخول بمسافة 

 

 

شغغغغغغغغغغل الحركغغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغغة   16
الٌمغغغغغغٌن  إلغغغغغغىبتحرٌغغغغغغك عتلغغغغغغة التحرٌغغغغغغك 

مغغغغغغع تشغغغغغغغٌل منظومغغغغغغة التبرٌغغغغغغد لحغغغغغغٌن 
خغغغغغغغغغغغروج سغغغغغغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغغغغغغز خغغغغغغغغغغغارج 

 .المشغولة
 

 

 .وقف عمود الدوران ومنظومة التبرٌد أ  17

 .العمق الجانبً المطلوب إفحص  18

 

 

بسكٌنة التفرٌز بمسافة قطر السكٌنة  إنتقل  19

 .وبنفس العمق

 

 

 .شغل عمود الدوران ومنظومة التبرٌد  21

شغغغغغغغغغغل الحركغغغغغغغغغة الطولٌغغغغغغغغغة للطاولغغغغغغغغغة   21
الٌسغغغغغغار  إلغغغغغغىبتحرٌغغغغغغك عتلغغغغغغة التحرٌغغغغغغك 

لحغغغغغغٌن خغغغغغغروج سغغغغغغكٌنة التفرٌغغغغغغز خغغغغغغارج 

 .المشغولة
  

 .عمود الدوران ومنظومة التبرٌدوقف أ  22

 التفرٌز ماكٌنة نظفالمشغولة ثم  إفتح 23

 إلىدوات ألالعدد وا إعادةوموقع العمل و

من  اإلنتهاءموقعها المخصص بعد 

 .التمرٌن
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إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث   قسم المٌكانٌك  

5ـ  3رقم التمرٌن:   

على شكل غنفاري مجرىعمل  التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

تثبتت المشغولة فً وسط الملزمة بصورة جٌدة و ضبط  1

.الملزمة  إستقامة

12 

تقرٌب سكٌنة التفرٌزمن سطح المشغولة مع ترك مسافة  2

وتشغٌل عمود الدوران 20mm من جانب المشغولة 

لمالمسة سطح المشغولة مع ترك أثر بسٌط

12 

 10mm 8رفع الطاولة بمقدار  3

بسكٌنة التفرٌز بمسافة قطر السكٌنة وبنفس  اإلنتقال 4

.العمق

12 

 8 .تبدٌل سكٌنة التفرٌز بأخرى على شكل غنفاري 5

مالمسة سكٌنة التفرٌز مع سطح المشغولة مع الدخول  6

5mm . الجانب  إلىبمسافة 

12 

 إلىتشغٌل الحركة الطولٌة للطاولة بتحرٌك عتلة التحرٌك  7

 .الٌمٌن مع تشغٌل منظومة التبرٌد

8 

 12 .ضبط العمق الجانبً المطلوب 8

بسكٌنة التفرٌز بمسافة قطر السكٌنة وبنفس  اإلنتقال 9

.العمق

8 

وموقع العمل  التفرٌز ماكٌنة فٌنظفتح المشغولة وت 10

 اإلنتهاءموقعها المخصص بعد  إلىدوات ألالعدد وا إعادةو

.من التمرٌن

8 

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100% 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،( 8، 2، 1وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف الفصل:

على أن:ـ قادرا  ٌكون الطالب  الفصل رٌناتمتدرٌب الطالب على  إكمال بعد  

 ها.إستعمالو ملحقات ماكنات التفرٌز ـ ٌتعرف على1

 .ماكنٌة التفرٌز إستعمالعمود مضلع ب إلىبتحوٌل العمود المدور ـ ٌقوم 2

                              

أن ٌتم الحصول على األبعاد المطلوبة  إلىمن الراٌش  ةمعٌن ةمن أسنانها كمٌ فصل كل سنٌالمشغولة ف

للمشغولة.

تزٌد  بها مجموعة من العدد واألجهزة التً ولتوسٌع قدرة ماكٌنة التفرٌز على قطع أشكال مختلفة، تلحق    

ٌمكن التحكم بهذه العدد ومثل أسنان التروس، واألسطح المقوسة،  نتاج أشكال معقدةمن قابلٌتها على إ

بمقدار وإتجاه حركتها  واألجهزة عن طرٌق تثبٌتها على طاولة الماكٌنة بمكان ٌناسب عملٌة القطع، والتحكم

، وطاولة التقسٌم الدائرٌة (Divided Head) عن طرٌق عجالتها ذوات التدرٌجة، مثل رأس التقسٌم

(Divided Rotary Table) .

الفصل الرابع

ملحقات ماكنات التفرٌز

 المعلومات األساسٌة:

أهم  من ٌزفرتماكٌنات ال دتع   

ٌل المستخدمة فً غماكٌنات التش

والغرض منها القٌام  ،الصناعة

بعملٌات التشغٌل المختلفة للسطوح 

وقطع المعادن بتحرٌك المشغولة 

حركة طولٌه بٌنما تتحرك سكٌنه 

فرٌز ( حركة ت) سكٌنه ال  القطع

 تحتوي حول محورها، ٌةانرود

 عدد من الحدود على السكٌنة

 تنغرس فً  القاطعة التً
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وصفائح حدٌدٌة مثقبة  ومثقبة صنادٌق مجوفة مناضد على شكل إلسناد وحمل وتثبٌت المشغوالت تستعمل   

بحسب شكل قطعة العمل  هاإستعمالوٌتم  ،( Box tables and angle plates) ٌمكن إمالتها بزاوٌة

المطلوب تشغٌلها على الماكٌنة، وكذلك تستعمل أنواع من الملزمات منها الثابتة والمتحركة لربط المشغوالت 

الصغٌرة والمنتظمة الشكل. 

تستعمل أنواع مختلفة من أدوات القطع فً عملٌات التفرٌز، لذلك تلحق بالماكٌنة أنواع مختلفة من عدد   

أداة القطع.  إستعمالع تتناسب مع شكل وحمل أدوات القط
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أهداف التمرٌن:

على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

ـ ٌثبت وٌستعمل رأس التقسٌم. 1

ـ ٌثبت وٌستعمل الطاوالت الملحقة بماكٌنة التفرٌز.2

ـ ٌثبت وٌستخدم أدوات إسناد المشغوالت. 3

 الفنٌة:المعلومات 

ملحقات ماكٌنة التفرٌز عدٌدة ومتنوعة، بسبب تنوع عملٌات تفرٌز المشغوالت ذات األشكال      

المختص المنتظمة والمعقدة، ولكً ٌكون العمل على ماكٌنة التفرٌز بشكل صحٌح وتام، ٌجب أن ٌكون للفنً 

الملحقات  إستعمال، وفٌما ٌأتً شرح مكونات وهاإستعمالمعرفة تامة بمكونات وتركٌب الملحقات وإجادة 

الرئٌسة لماكٌنة التفرٌز. 

(.Divided Headـ رأس التقسٌم )1 

 ( من الملحقات األساسٌة والمهمة لماكٌنة التفرٌز الجامعة1ـ  4رأس التقسٌم المبٌن فً الشكل ) ٌعد     

 مجاري المفتوحة والمغلقةالٌستعمل فً تفرٌز أسنان التروس، واألعمدة المضلعة، واألغراض )الشاملة(، إذ 

األعمدة.  على محٌط

ملحقات ماكٌنة التفرٌز:
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مٌ( جهاز رأس التقس1ـ  4شكل )

ـ قرص 5ـ حلزونة ذات باب واحد،  4، (سن 44 ) ـ ترس حلزونً ذو 3ـ عمود التقسٌم،  2ـ البدن،  1

ـ مثبت  14ـ مثبت القرص،  9ـ ذراع المؤشر،  8مسمار الذراع، ـ  7ـ ذراع التقسٌم،  6التقسٌم المباشر، 

 رف.  ـ موضع تثبٌت الظ 12سٌم المباشر، ـ قرص التق 11القرص األمامً، 

نوعٌن رئٌسٌن هما: إلىٌقسم جهاز رأس التقسم 

.(Simple Divided Head ) ـ رأس التقسٌم البسٌط آ

ط فً عملٌات التقسٌم المباشر لتفرٌز المضلعات والمسننات.ٌستعمل رأس التقسٌم البسٌ

.( (Universal Divided Head ـ رأس التقسٌم الشامل ب

أقراص  إستخدامٌستعمل رأس التقسٌم الشامل فً عملٌات التقسٌم المباشر، وغٌر المباشر، ب   

التقسٌم. 
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أجزاء رأس التقسٌم:

 ـ قلب جهاز التقسٌم.1

معشقه مع ترس حلزونً عدد  ةحلزونة(، الحلزونتدوٌر مثبت علٌه ترس برٌمً )ٌتكون من عمود    

( سنا ، مركب على عمود الظرف، وٌثبت فً نهاٌة العمود قرص التقسٌم األمامً، وظرف ثالث44ًأسنانه )

 (.44/  1) البرٌمة الحلزونٌة والترس الحلزونً تساوي نسبة التحوٌل بٌن. لحمل المشغولة

ٌثبت على طرف عمود تدوٌر البرٌمة الحلزونٌة، قرص تقسٌم الجانبً وذراع تقسٌم، كما مبٌن فً الشكل     

(، وٌثبت على عمود الظرف، ظرف ثالثً، وقرص تقسٌم أمامً، تكون فٌه عدد الدورات  مساوٌة 2ـ  4)

لعدد دورات عمود الظرف. 

قلب جهاز التقسٌم الشامل 2ـ  4شكل 

:(Divided Plate)راص التقسٌم ـ أق 2

( ، تتساوى فٌه المسافات بٌن 3ـ  4ٌحتوي جانب القرص على مجموعة دوائر ثقوب كما مبٌن فً الشكل )   

ثقوب الدائرة الواحدة، وتختلف عدد دوائر الثقوب، وعدد الثقوب فً الدائرة الواحدة، للقرص بحسب رأس 

التقسٌم المستعمل.

من أقراص التقسٌم( مجموعة 3ـ  4شكل )
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أنواع أقراص التقسٌم. 

 آ ـ قرص التقسٌم األمامً.

ٌثبت على عمود الظرف فً رأس التقسٌم، وٌستعمل فً عملٌات التقسٌم المباشر، وٌقسم على نوعٌن    

هما:

(.Brown & Sharpـ قرص التقسٌم نوع براون وشارب )1    

( ثقبا . 24ٌحتوي على دائرة ثقوب واحدة تحتوي على )

 (.Cincinnati & Parkinsonـ قرص التقسٌم نوع سنسٌناتً وباركنسون ) 2    

( ثقبا  على التوالً، جمٌعها تشترك بمركز واحد. 36،  34،  24دوائر ثقوب هً ) ٌحتوي على ثالث

ب ـ قرص التقسٌم الجانبً.  

ود البرٌمة الحلزونٌة فً رأس التقسٌم، وٌستعمل فً عملٌات التقسٌم غٌر المباشر، وٌقسم ٌثبت على عم   

على ثالثة أنواع هً:

 (.Brown & Sharpـ قرص التقسٌم نوع براون وشارب )1

 دوائر ثقوب على وجه واحد من القرص، تشترك بمركز واحد وي على ثالثة أقراص، ولكل قرص ستٌحت   

(.1جدول رقم )هً: كما مبٌنة فً 

( ألحد األقراص الثالثة1جدول رقم )

123456رقم الدائرة

151617181924عدد ثقوب الدوائر للقرص األول

212327293133عدد ثقوب الدوائر للقرص الثانً

373941434749عدد ثقوب الدوائر للقرص الثالث

 (.Cincinnati & Parkinsonوباركنسون ) ـ قرص التقسٌم نوع سنسٌنات2ً

كما مبٌنة فً الجدول ( دائرة ثقوب تشترك بمركز، لكل وجه من القرص هً:11قرص واحد ٌحتوي على )   

(.2رقم )

قرص التقسٌم نوع سنسٌناتً وباركنسونل (2جدول رقم )

1234567891411رقم الدائرة

2425283434373839414243عدد ثقوب الدوائر للوجه األول

4647495153545758596266عدد ثقوب الدوائر للوجه الثانً
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 (:Walterـ قرص التقسٌم نوع والتر )3

د من القرص، تشترك بمركز ٌحتوي على ثالثة أقراص، ولكل قرص ثمانٌة دوائر ثقوب على وجه واح   

(.3كما مبٌنة فً الجدول رقم ) :واحد هً

ألحد األقراص الثالثة (3جدول رقم )

12345678رقم الدائرة

2325283139435159عدد ثقوب الدوائر للقرص األول

1627343341475361عدد ثقوب الدوائر للقرص الثانً

2224293637495763عدد ثقوب الدوائر للقرص الثالث

 :(crank) ـ ذراع التقسٌم 4

ٌثبت ذراع التقسٌم على جانب القرص، وٌمكن تدوٌره مع عمود البرٌمة الحلزونٌة، ٌحتوي الذراع على    

مجرى طولً لٌمكن تحرٌكه باآلتجاه القطري إلختٌار دائرة الثقوب المناسبة المتوفرة فً القرص، وٌركب فً 

ار وتحرٌكه على محٌط دائرة (، ٌمكن سحب المسم4ـ  4نهاٌته مسمار داخل نابض، كما مبٌن فً الشكل )

 نابض هً؛ تثبٌت المسمار فً الثقب.التقوب، ثم إدخاله فً أي ثقب نختاره على القرص، وفائدة ال

( ذراع التقسٌم4ـ  4شكل )

 :   (sector arms) ـ مؤشر التقسٌم 5

(، وٌمكن 5ـ  4مبٌن فً الشكل ) ٌتكون المؤشر من ذراعٌن ذات بداٌة حلقٌة، مستقلٌن عن بعضهما،كما  

تدوٌرهما على بعضهما جانبٌا ، وٌركبان حول عمود البرٌمة الحلزونٌة، بجانب قرص التقسٌم، وٌمكن 

مختارة، وتكون تثبٌتهما  معا  عن طرٌق لولب، لحصر مجموعة من ثقوب دائرة إحدى دوائر ثقوب القرص ال

قوب المحصورة بٌن ذراعً المؤشر، ٌعادل الحركة على مسافة قوس الدائرة للث حركة القرص دائرٌة

 ثبت على عمود الظرف لرأس التقسٌم.الدائرٌة لضلع العمود المطلوب تفرٌزه، أو سن الترس الم

عند عد وحصر الثقوب بوساطة ذراعً المؤشر، ٌضاف ثقب آخر لمجموع الثقوب المطلوب حصرها،    

من الثقب التالً له. د الثقوب إبتداء  ٌم فٌه، وٌبدأ علغرض إدخال مسمار ذراع التقس
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( مؤشر التقسٌم5ـ  4شكل )

 .(Divided Rotary Table) ـ طاولة التقسٌم الدائرٌة2

،  تستعمل طاولة التقسٌم الدائرٌة فً المشغوالت المطلوب تفرٌزها على شكل قوس، أودائرة كاملة      

 (6 ـ 4متحركة، كما مبٌن فً الشكل ) أوعمودٌة، أو، إما أفقٌة هاإستعمالبحسب  المنضدة وٌكون تصمٌم

آلٌا  أو ٌدوٌا ، أوبوساطة محرك كهربائً.  المنضدةوتتم حركة 

 طاولة التقسٌم الدائرٌة أنواع (6ـ  4شكل )

(، Tالطولٌة لماكٌنة التفرٌز، بلوالب ربط على شكل حرف ) المنضدةتثبت طاولة التقسٌم الدائرٌة على   

(، ٌكون إتجاهها قطرٌا  من المركز Tصٌنٌة ذات مجاري طولٌة على سطحها على شكل حرف )وتحتوي على 

 الخارج، ومفتوحة عند األطراف لغرض إدخال لوالب الربط، وتستخدم لربط المشغولة أو الملزمة علٌها. إلى

دودي   ٌتم تدوٌر الصٌنٌة بوساطة عجلة جانبٌة مثبت على عمودها تدرٌجة أو قرص تقسٌم، وترس   

.(7ـ  4معشق مع ترس حلزونً مركب أسفل الصٌنٌة،كما مبٌن فً الشكل )

 الدائرٌة المنضدةمكونات  7ـ  4الشكل 

فعند تدوٌر العجلة تدور معها الصٌنٌة، وٌتم التحكم بزاوٌة دوران الصٌنٌة حول محورها، عن طرٌق     

المثبتة على محٌط قاعدة الصٌنٌة أو على عمود العجلة، ٌجب أن ٌتطابق مركز المشغولة مع  قراءة التدرٌجة
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مركز دوران الصٌنٌة عند ربطها علٌها، وٌمكن منع الصٌنٌة عن الحركة، عن طرٌق تثبٌتها بقامط )مانع 

 (.8ـ  4الحركة(، مرّكب بجانبها، كما مبٌن فً الشكل )

والقامط( تدرٌجة الصٌنٌة 8ـ  4شكل )

 ـ أدوات حمل وإسناد المشغوالت. 3

(، تحتوي  Box tables and angle platesتكون على شكل صنادٌق مجّوفة، وزواٌا متحركة وثابتة، )   

على مجاري طولٌة وثقوب، وطاولة ذات قاعدة ٌمكن تحرٌكها حول محورها بعد تثبٌت القاعدة على طاولة 

 الماكٌنة.

الطولٌة لماكٌنة التفرٌز، وتستعمل فً حمل المشغوالت، بحسب ما ٌتناسب  المنضدةتثبت األدوات على     

(. 9ـ  4مع شكل المشغولة وحجمها، كما مبٌن فً الشكل )

أدوات حمل وإسناد المشغوالت  9ـ  4شكل   

 ـ أدوات الربط. 4

 إلىأواألجهزة الملحقة بالماكٌنة على طاولة ماكٌنة التفرٌز، ٌتطلب ربط وتثبٌت المشغوالت أو العدد     

لمشغوالت ذات ، ٌتناسب شكلها مع شكل ا( 14ـ  4كما مبٌن فً الشكل ) مجموعة لوالب وقامطات إستخدام

( Tغٌر المنتظم، أو شكل الجهاز المطلوب ربطه، فٌستخدم لذلك لوالب على شكل حرف )الشكل المنتظم أو 

 وواشر.مع صامولة 
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 نماذج للوالب الربط والمساند 14ـ  4شكل 

( الموجود على سطح طاولة الماكنة، ثم إدخال Tٌتم إدخال رأس اللولب فً مجرى على شكل حرف )   

مسنن اللولب فً المجرى أو الثقب الجانبً فً قاعدة الجهاز أو العدة المطلوب ربطها، ثم تثبٌته بوساطة 

كما وفً بعض حاالت الربط تستخدم قامطات ومساند مع اللوالب لتسهٌل عملٌة الربط، صامولة لولب الربط، 

.(11ـ  4مبٌن فً الشكل )

نماذج من أدوات ربط وإسناد المشغوالت 11ـ  4الشكل 

 .(Vise) ـ الملزمة5

تستعمل لربط المشغوالت الصغٌرة ذات األشكال الهندسٌة المنتظمة، وٌكون إرتفاع فكٌها    

إرتفاع فكوك المالزم المستخدمة فً العملٌات المٌكانٌكٌة األخرى، وتربط  إلىواطئ نسبة 

ٌتم و الربط، لغرض ربط المشغوالت علٌها،الملزمة على طاولة ماكٌنة التفرٌز بوساطة لوالب 

لة بٌن فّكً الملزمة، ثم ٌدفع الفك المتحرك بإتجاه الفك الثابت بوساطة اللولب، وضع المشغو

 لحصر وتثبٌت المشغولة.

تقسم الملزمة المستعملة فً ماكٌنة التفرٌز على عدة أنواع لتتالئم مع عملٌات التفرٌز    

المختلفة وهً:

javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
javascript:ShowPopUp('info_24___46.html',400,350);
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ملزمة ذات فك ثابت وآخر متحرك، تستخدم    1

فً تفرٌز المشغوالت ذات األسطح المتوازٌة.

دوارة، ملزمة ذات قاعدة أسطوانٌة أفقٌة    2

ستدارتها فًتحتوي على تدرٌجة لتحدٌد إ

 المستوى األفقً.

ملزمة ذات قاعدة أسطوانٌة أفقٌة دوارة،    3

، إلمالتها وأسطوانة عمودٌة جانبٌة دوارة

على جمٌع المستوٌات، تستخدم فً تفرٌز 

األسطح المائلة. 

ملزمة ذات الحدبة: فً هذا النوع ٌتم     4

 تحرٌك الفك المتحرك بوساطة تدوٌر كامة

المركزٌة متصلة بذراع لتدفع الفك  )حدبة(

المتحرك عند الربط، وتكون فكوكها ملساء 

أثرا  على سطح المشغولة،  لكً التترك

وتستعمل للمشغوالت التً سبق تشغٌلها. 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

عدد حمل  ماكٌنة تفرٌز، جهاز رأس تقسٌم، جهاز طاولة التقسٌم، مالزم، عدد إسناد، عدد ربط، عدة مفاتٌح،

عدة السالمة المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات  وتثبٌت أدوات القطع،

 واقٌة(.

http://www.southern-tool.com/store/conquest_8-machine_vise.php
http://www.southern-tool.com/store/Wilton_SP_3-Axis_Vise.php
http://www.southern-tool.com/store/conquest_8-machine_vise.php
http://www.southern-tool.com/store/Wilton_SP_3-Axis_Vise.php
http://www.southern-tool.com/store/conquest_8-machine_vise.php
http://www.southern-tool.com/store/Wilton_SP_3-Axis_Vise.php
http://www.southern-tool.com/store/conquest_8-machine_vise.php
http://www.southern-tool.com/store/Wilton_SP_3-Axis_Vise.php
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خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:

  :جهاز رأس التقسٌم فً خطوات العملـ  1

القرص  إستخدامجهاز رأس التقسٌم فً التقسٌم المباشر ب إستعمالآ ـ خطوات العمل عند 

األمامً، بدون عملٌة قطع.

طوات العملخ ت

 إتبع خطوات السالمة المهنٌة أثناء التدرٌب. 1

ضع جهاز رأس التقسٌم على طاولة الماكٌنة فً المكان المناسب للعمل, ثم ثبته بوساطة لوالب 2

الربط.

أربط المشغولة بٌن فكوك الظرف. 3

دائرة من دوائر ثقوب قرص التقسٌم األمامً للجهاز، بشرط أن ٌكون ناتج تقسٌم عدد ثقوب إختر 4

الدائرة المختارة من دوائر ثقوب القرص األمامً، على عدد أضالع العمود المضلع المطلوب 

تفرٌزه، بدون باقً، ولنفترض أن ناتج القسمة ٌساوي عشرة ثقوب.

مسمار تثبٌت القرص األمامً، فً ثقب الدائرة المقابل له، لمنع حركة عمود الظرف، إدفع 5

 إلىسٌكون الوجه األول من العمود المضلع المطلوب تفرٌزه، تحت أداة القطع وجاهز للقطع، ولإلنتقال 

الوجه الثانً من العمود إتبع ما ٌأتً:  

عمود الظرف.إسحب مسمار تثبٌت القرص األمامً لتحرٌر حركة  6

إسحب مسمار تثبٌت القرص الجانبً لتحرٌر حركة ذراع التقسٌم. 7

بدء بَِعد الثقوب أثناء دوران القرص األمامً مبتدءا  بالثقب التالً للثقب المقابلدّور ذراع التقسٌم وإ 8

المسمار فٌه لتثبٌت عمود الظرف، فسٌكون  أدخلالثقب العاشر، ثم  إلىلمسمار التثبٌت، حتى تصل 

الوجه الثانً للعمود المطلوب تفرٌزه تحت أداة القطع.

( لكل وجه من أوجه العمود حتى ٌكتمل تدوٌر جمٌع األضالع.6،7،8كرر الفقرات ) 9

 إستخدامجهاز رأس التقسٌم فً التقسٌم غٌر المباشر ب إستعمالب ـ خطوات العمل عند     

 القرص الجانبً، بدون عملٌة قطع.

ـ قّسم عدد أسنان الترس الحلزونً على عدد أوجه المضلع المطلوب تفرٌزه، لمعرفة  عدد دورات ذراع  1 

وعدد كسري، وللحالتٌن إتبع  التقسٌم المطلوبة لكل وجه من أوجه المضلع، فتكون النتٌجة عدد صحٌح أ

ً:ما ٌل
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الخطوات اآلتٌة إذا كان ناتج القسمة عدد صحٌح:  إتبع 1ـ1

 طوات العملخ ت

أربط المشغولة فً ظرف جهاز التقسٌم. 1

حرر حركة عمود الظرف عن طرٌق سحب مسمار تثبٌت القرص األمامً. 2

مسمار تثبٌت القرص الجانبً فً أحد ثقوب دائرة  من دوائر الثقوب، فسٌكون الوجه األول أدخل 3

للعمود تحت أداة القطع.

حرك مؤشر التقسٌم حتى ٌالمس مسمار القرص. 4

إجراء عملٌة القطع المفترضة للوجه األول؛ قم بعمل ماٌأتً:د بع

مكانه.ضغط على ذراع مؤشر التقسٌم لمنع تحركه من أ 5

إسحب مسمار تثبٌت القرص الجانبً لتحرٌر حركة ذراع التقسٌم. 6

دّور ذراع التقسٌم بعدد دورات، مساوٌا  لناتج قسمة عدد أسنان الترس الحلزونً على عدد أوجه 7

مسمار ذراع التقسٌم للثقب نفسه، فسٌكون الوجه الثانً للمضلع تحت أداة  أرجعمضلع، ثم ال

القطع.

الفقرات السابقة لكل أوجه العمود حتى ٌكمل دورة كاملة وبهذا تمر جمٌع أوجهه تحت أداةكرر  8

القطع.

 :يكسرن ناتج القسمة  كسر أو عدد إتبع الخطوات اآلتٌة إذا كا 2ـ1

أختر دائرة ثقوب من دوائر القرص الجانبً، على أن ٌكون عدد ثقوبها مساٍو لقٌمة الكسر فً ناتج  1

القسمة.

مسمار ذراع التقسٌم فً أحد ثقوبها. أدخل 2

 الذراع األول لمؤشر التقسٌم لٌالمس مسمار الذراع. إدفع 3

الذراع الثانً لمؤشر التقسٌم لحصر عدد من ثقوب الدائرة مساٍو لقٌمة البسط فً ناتج القسمة  إدفع 4

مضافا  الٌه ثقب واحد.

ثبت ذراعً المؤشر معا .  5

سٌكون الوجه األول من المضلع جاهز للتفرٌز، ولإلنتقال للوجه الثانً، إتبع ما ٌأتً:

 ضع ٌدك على ذراع مؤشر التقسٌم لمنع حركته من مكانه. 6

إسحب مسمار ذراع التقسٌم ودّور الذراع بعدد دورات مساٍو للعدد الصحٌح من ناتج القسمة وأكمل  7

من الثقوب المحصورة بٌن ذراعً مؤشر التقسٌم.تدوٌره إلدخال المسمار فً آخر ثقب 
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ذراعً المؤشر لٌالمس األول منهما مسمار ذراع التقسٌم، فسٌكون الوجه الثانً من المضلع  إدفع 8

 جاهز للتفرٌز.

 ( فً جمٌع أوجه المضلع حتى ٌدور دورة كاملة. 1،2،3كرر الفقرات ) 9

 

 

 

 

 

 

 

   .(Divided Rotary Tableطاولة التقسٌم الدائرٌة ) إستعمال ـ2

 :المنضدة إستعمالخطوات    

 الصور والرسومات طوات العملخ ت

 إتبع تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة عند التدرٌب العملً. 1

 ثّبت طاولة التقسٌم على طاولة ماكٌنة التفرٌز. 2

المشغولة  وقوس مسار أداة حدد وأّشر مركز  3

 القطع علٌها.

 

 

الدائرٌة، فً  المنضدةضع المشغولة على صٌنٌة  4

 المنضدةمكان ٌكون فٌه مركزي المشغولة و

 (.Idicatorمتطابقٌن مستعٌنا  بساعة قٌاس )

 

 
 ثبت المشغولة بوساطة لوالب التثبٌت. 5

 الطولٌة لماكٌنة التفرٌز لتكون المشغولة تحت أداة القطع. المنضدةحرك  6

 مالحظة:

قرص التقسٌم على دائرة ثقوب ٌكون عدد ثقوبها مساٍو لمقام ناتج القسمة،  فً حالة عدم إحتواء     

حدى دوائر قٌمة مقامه لٌتساوى مع عدد ثقوب إكسر الناتج رٌاضٌا  لتغٌٌر  ٌتم معالجةفً هذه الحالة 

عدد ه على أوتقّسم الثقوب فً القرص الجانبً المتوفر، كأن تضرب بسط ومقام الكسر فً عدد ثابت

  ثابت.
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أنزل أداة القطع حتى تالمس المشغولة. 7

الدائرٌة لتدوٌر المشغولة المنضدةدّور عجلة  8

حتى تصل نقطة بداٌة القطع تحت أداة القطع 

تماما  للبدء بعملٌة التفرٌز. 

ثم المنضدةصفر التدرٌجة الجانبٌة لحركة  9

أقفلها.

الدائرٌة للبدء بعملٌة التفرٌز المنضدةدور عجلة  14

المفترضة متحكما  بطول القوس المطلوب تفرٌزه 

رٌجة الجانبٌة أو عن طرٌق تحدٌده بوساطة التد

.المنضدة بصٌنٌةتدرٌجة الزاوٌة المحٌطة 

مصدر الطاقة الكهربائٌة عن الماكٌنة ثم إرفع المشغولة بعد إتمام عملٌة التفرٌز المفترضة إقطع 11

.المنضدةعن 

العدد واألدوات فً المكان المخصص لها. أحفظ   12
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 الملزمة: إستعمالـ  3

قاعدة الملزمة قبل سطح و المنضدةنظف سطح  1

تثبٌتها.

، على طاولة ماكٌنة التفرٌز ضع الملزمة  2

 Dial))السطحتعرجات متحسس وإستعمل 

Indicators )مع حركة  ٌهافك توازي لضبط

. طولٌا   المنضدة

ثبت الملزمة بوساطة لوالب التثبٌت. 3

  .المنضدةاللولب فً مجرى  إدفعـ  أ   

 .ب ـ ربط الملزمة  

ربطها. ضع المشغولة بٌن فكً الملزمة وأحكم   4

ذراع الربط عن الملزمة قبل المباشرة  إرفع 5

بالقطع. 

إتجاه حركة الطاولة
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ملزمة  إستعمالكرر الخطوات السابقة فً   6

(°30متحركة وقم بإمالتها بزاوٌة مقدارها )

أدوات حمل وتثبٌت أدوات القطع: إستعمالـ 4

 (.Drill Arborـ حامل سكٌن تفرٌز إصبعٌة ) أ

.أداة التفرٌز فً تجوٌف الحامل أدخل 1

.تثبٌت األداة فً الحامل  أحكم   2

.الحامل فً تجوٌف الرأس العمودي أدخل 3
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 .أربط الحامل بوساطة لولب التثبٌت 4

 

 

 

 (.Arbor Head Millingـ حامل سكٌن تفرٌز عمودي )ب 

 

 .أربط أداة القطع بالحامل 1

 

 

ساق الحامل فً تجوٌف الرأس  أدخل 2

 بوساطة لولب الربط. العمودي وآربطه
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(.Horizontal Milling Arborـ حامل سكٌن تفرٌز أفقً ) جـ 

الطرف المسلوب للحامل فً  أدخل 1
محور الدوران وثبته بوساطة لولب 

التثبٌت الخاص به.

وسكٌن  ركب علٌه مجموعة الجلبات  2
التفرٌز مع الخابور، بما ٌناسب موقع 

.المنضدةربط المشغولة على 

الساند األمامً مع الجلبة  ركب 3
المسلوبة.



999 
 

أربط صامولة القفل واللولب الجانبً  4
 للساند األمامً.

 

 

 (  Boring and Facing Headـ حامل أداة توسٌع الثقوب ) د

 

 أربطها. األداة فً الحامل ثم أدخل  1

 

 

 

قم بتحرٌك أداة القطع لتغٌٌر موقها عن  2

 -Allenمحور الحامل بوساطة مفتاح )

key مستعٌنا  بقراءة التدرٌجة الجانبٌة )

لتحدٌد البعد عند ترحٌل محور أداة القطع 

  عن محور الحامل.
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ساق حامل األداة فً تجوٌف الرأس  أدخل 3

العمودي ثم ثبته.

 (.Collets Chuckـ الزانقات ) هـ

مجوفة تحتوي على شقوق طولٌة تمتد من طرفها حتى منتصفها. إسطوانة

الزانقة فً تجوٌف الرأس العمودي. أدخل 1

 ساق أداة القطع فً تجوٌف الزانقة أدخل 2

ثم ثبتها بوساطة لولب التثبٌت.
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إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك

 1ـ  4رقم التمرٌن: 

.ملحقات ماكٌنة التفرٌز إستعمالو تثبٌت التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:     --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العمل

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5.تثبٌت رأس التقسٌم على طاولة الماكٌنة 1

14معرفة مكونات رأس التقسٌم وعملها.  2

 5 على التمٌٌز بٌن أنواع أقراص التقسٌم.القدرة  3

15 ختٌار دائرة الثقوب المناسبة للتقسٌم.معرفة إ 4

5  .طاولة التقسٌم الدائرٌةمعرفة مكونات  5

15   .طاولة التقسٌم الدائرٌة إستعمالالقدرة على  6

5.اإلسنادأدوات الحمل و معرفة أنواع 7

14 .اإلسنادأدوات الحمل و إستعمالالقدرة على  8

5.الربط أدوات معرفة أنواع 9

5.الربط أدوات إستعمالالقدرة على  10

 5 .أدوات حمل وتثبٌت أدوات القطع معرفة أنواع 11

15 .أدوات حمل وتثبٌت أدوات القطع إستعمالالقدرة على  12

%100.الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد  ،(12، 8، 6، 4، 2وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 تنفٌذ التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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التمرٌن: أهداف

على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

رأس التقسٌم. إستخداممقطع مربع على ماكٌنة التفرٌز ب مقطع مدور إلى عمود ذي ل عمود ذوٌحوّ 

 المعلومات الفنٌة: 

رأس  إستخدامأعمدة ذات مقطع مضلع على ماكٌنة التفرٌز ب الدائري إلى تحوٌل األعمدة ذات المقطع ٌتم   

التقسٌم، حٌث ٌربط العمود الدائري فً الظرف الثالثً لرأس التقسٌم وٌسند بوساطة  ذنبة الغراب المتحرك 

إذا كان طوٌال  لمنع تذبذبه أثناء عملٌة التفرٌز، أما إذا كان طوله قصٌر فال ٌتذبذب وفً هذه الحالة ٌستغنى 

 (.12ـ  4) الغراب المتحرك، كما مبٌن فً الشكل إستعمالعن 

عندما ٌكون عدد األضالع المطلوب تفرٌزها ٌقع ضمن العوامل المشتركة لعدد الثقوب فً قرص التقسٌم    

الطرٌقة المباشرة فً التقسٌم.  إستعمالاألمامً، فٌفضل 

عمود مربع 12 ـ  4شكل 

الرسم التنفٌذي:
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 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

قرص تقسٌم أمامً ٌحتوي دائرة ثقوب عدد ثقوبها من مضاعفات العدد  ماكٌنة تفرٌز، جهاز رأس تقسٌم، 

عدد ربط، عدة مفاتٌح، عدة السالمة المهنٌة )بدلة  (∅     120mm(، عمود حدٌدي قٌاس )4)

 عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات واقٌة(.

الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:خطوات العمل )النقاط 

الصور والرسومات طوات العملخ ت

إتبع تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. 1

 إختر طرٌقة التقسٌم المباشر.  2

ثبت المشغولة فً ظرف رأس   3

تقسٌم ٌحتوي على قرص تقسٌم 

أمامً فٌه دائرة ثقوب عدد ثقوبها 

(.4من مضاعفات العدد )

( 24إختر دائرة عدد ثقوبها )  4

ثقب.

على عدد  قّسم عدد ثقوب الدائرة 5

أضالع المضلع المطلوب تفرٌزه:

مسمار تثبٌت عمود الظرف  أدخل 6

.فً الثقب المقابل له فً القرص

  .ثبت سكٌن تفرٌز برٌمً فً الرأس العمودي لماكٌنة التفرٌز 7

الجداول ب مستعٌنا  سرعة القطع والتغذٌة المناسبتٌن لمعدن المشغولة ومساحة مقطع الراٌش ثبت  8

( أو من المخططات البٌانٌة لسرع القطع بحسب  1الفصل األول/ جدول رقم العملٌة المبٌنة فً )

)الفصل الثانً/ المخطط البٌانً لسرع القطع( .المبٌنة فً قطر سكٌن التفرٌز 



998

حتى ٌمس الحد  المنضدةحرك  9

القطع ألداة القطع المشغولة من 

األعلى.

صفر تدرٌجة الحركة العمودٌة  14

لطاولة الماكٌنة. 

المشغولة باإلتجاه العرضً إدفع 11

إلبعادها عن أداة القطع.

 . سمك المعدن المطلوب إزالته دحدّ  12

عمق القطع  إلىللوصول رفع منضدة الماكٌنة بمقدار سمك القطعٌة الواحدة ٌات، وأحدد عدد القطع 13

النهائً.

طاولة الماكٌنة بمقدار سمك  إرفع  14

ل الماكنة القطعٌة الواحدة، ثم شغّ 

بوضع المفتاح الكهربائً على 

(.ONالوضع )

.ل منظومة التبرٌدمنطقة القطع ثم شغّ  إلىنبوب سائل التبرٌد قّرب فوهة أ 15
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إتجاه ببطئ ب المنضدةحرك  16

ستمر بالحركة حتى المشغولة وا

 ٌتم شوط القطع األول بخروج

المشغولة من تحت أداة القطع.

موضعها األول، ثم إرفع طاولة الماكٌنة بمقدار سمك قطعٌة ثانٌة. إلىالمشغولة  أرجع 17

المشغولة بإتجاه أداة القطع حتى ٌتم إتمام القطعٌة الثانٌة من عمق القطع الكلً. إدفع 18

( حتى ٌتم إزالة كامل سمك المعدن الزائد عن الوجه األول. 13،14كرر الفقرتٌن ) 19

أخرج مسمار تثبٌت القرص   24

األمامً.

قم بتدوٌر عمود الظرف بوساطة   21

( ثقوب 6ذراع التقسٌم بمقدار )

تلً الثقب الذي أُخرَج منه مسمار 

التثبٌت لكً ٌكن الوجه الثانً 

 بالمستوى األفقً.

المسمار فً الثقب المقابل له، لتثبٌت عمود الظرف.  دخلأ 22

 كرر خطوات تفرٌز الوجه األول عند تفرٌز الوجه الثانً. 23
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 ( فً تفرٌز الوجه الثالث.15،16،17،18كرر الخطوات ) 24

           

 ( فً تفرٌز الوجه الرابع.15،16،17،18كرر الخطوات ) 25

       

 .(OFFقطع مصدر التٌار الكهربائً عن الماكٌنة بوضع المفتاح على الوضع )أطفئ الماكٌنة ثم إ 26

    

 إرفع المشغولة عن الماكٌنة.  27

 

 

 العدد واألدوات فً المكان المخصص لها، ثم نظف مكان العمل.  أحفظ   28
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إستمارة التقٌٌم

 ةالمرحلة الثالث                                                                            قسم المٌكانٌك

 2ـ  4رقم التمرٌن: 

 .رأس التقسٌم إستعمالقطع مربع بعمود ذو م إلىتحوٌل عمود ذو مقطع مدور  التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5 ات السالمة المهنٌة.ع تعلٌمابإتّ  1

14 إختٌار دائرة الثقوب المناسبة للتقسٌم. 2

5المشغولة فً جهاز رأس التقسٌم.تثبٌت  3

15 خطوات تفرٌز الوجه األول.  4

15 خطوات تفرٌز الوجه الثانً. 5

15 خطوات تفرٌز الوجه الثالث. 6

15 خطوات تفرٌز الوجه الرابع. 7

14 خطوات إنهاء عملٌة التفرٌز. 8

5 دقة اآلبعاد النهائٌة للمشغولة. 9

5 المستغرق.الوقت  10

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،( 7، 6، 5، 4وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف التمرٌن:

 على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

 رأس التقسٌم. إستخداممقطع سداسً على ماكٌنة التفرٌز ب عمود ذي إلىمقطع مدور  ل عمود ذوٌحوّ 

 المعلومات الفنٌة:

مقطع عرضً سداسً،  عمود ذي إلىالدائري  لمقطعا رأس التقسٌم فً تحوٌل العمود ذي ٌستخدم     

أقراص التقسٌم األمامً والجانبً على دوائر  إلحتواءطرٌقة التقسٌم المباشر أو غٌر المباشر،  إستعمالب

عمود مضلّع  إلىدور (، وسوف ٌتم التدرٌب العملً على تحوٌل العمود الم6ثقوب فٌها مضاعفات العدد )

 قرص التقسٌم الجانبً. إستخداممباشر بالغٌر بطرٌقة التقسٌم 

 الرسم التنفٌذي:   

 

 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

قرص تقسٌم جانبً ٌحتوي دائرة ثقوب عدد ثقوبها من مضاعفات العدد  ماكٌنة تفرٌز، جهاز رأس تقسٌم، 

عدد ربط، عدة مفاتٌح، عدة السالمة المهنٌة )بدلة (،  ∅          (، عمود حدٌدي قٌاس ) 6)

 عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات واقٌة(.

 خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:
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الصور والرسوماتخطوات العمل  ت

تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. إتبع  1

 مباشر. الغٌر إختر طرٌقة التقسٌم  2

ثبت المشغولة فً ظرف رأس تقسٌم  3

ٌحتوي على قرص تقسٌم جانبً، فٌه 

دائرة ثقوب عدد ثقوبها من مضاعفات 

(.6العدد )

( ثقب.36دائرة من دوائر أقراص التقسٌم الجانبً ولٌُِكن عدد ثقوبها ) إختر  4

 قسم عدد ثقوب الدائره على عدد أضالع المضلع المطلوب تفرٌزه:إ  5

ثبت قرص التقسٌم الجانبً بوساطة عتلة تثبٌته. 6

داة القطع تمس أعلى المشغولة.حرك طاولة الماكٌنة وإجعل أ 7

صفر  تدرٌجة الحركة العمودٌة للطاولة. 8

 عرضٌا  إلبعاد المشغولة عن أداة القطع. المنضدةحرك  9

إحسب عمق المعدن المطلوب إزالته عن الوجه األول للمضلع وإرفع طاولة الماكٌنة بمقدار العمق  14

المحسوب. 
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حرر حركة عمود الظرف بسحب  11

 مسمار الذراع الجانبً.

 

 

مسمار ذراع التقسٌم فً أحد  أدخل 12

ثقوب الدائرة المختارة من قرص 

 التقسٌم الجانبً.

 
 

إحصر سبعة ثقوب بٌن ذراعً مؤشر  13

هما نحو المسمار إدفعالتقسٌم، ثم 

 لٌمسه أحدهما.

 
 

 (.ONشغل الماكٌنة، بوضع مفتاح المصدر الكهربائً على وضع ) 14

عرضٌا  حتى ٌتم إزالة المعدن عن الوجه األول بخروج أداة القطع بكاملها عن  المنضدةحرك  15

 المشغولة.

 

 مكانها. إلىكٌنة عرضٌا  إلرجاع أداة القطع حرك طاولة الما 16

إسحب المسمار وقم بتدوٌر الذراع  17

لوضع المسمار فً آخر ثقب من 

الثقوب السبعة المحصورة بٌن ذراعً 

 المؤشر.
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ذراعً المؤشر إللحاقهما بمسمار  إدفع 18

الذراع.

عرضٌا  لقطع الوجه الثانً من المضلع السداسً. المنضدةحرك  19

كرر خطوات القطع عند قطع باقً أوجه المضلع حتى ٌتم إزالة المعدن عنها جمٌعا . 24

قطع الوجه الثالث   قطع الوجه الرابع  

قطع الوجه الخامس    قطع الوجه السادس  

(.OFFأوقف الماكٌنة بوضع مفتاح مصدر التٌار الكهرائً على وضع ) 21

 المشغولة عن رأس التقسٌم. إرفع 22

العدد واألدوات فً المكان المخصص لها، ثم نظف مكان العمل. حفظ أ 23
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إستمارة التقٌٌم

 ةالمرحلة الثالث                                                                            قسم المٌكانٌك

 3ـ  4رقم التمرٌن: 

 .رأس التقسٌم إستعمالسداسً ب مقطع عمود ذي إلىمقطع مدور  عمود ذيتحوٌل  التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5 المهنٌة.ات السالمة ع تعلٌمابإتّ  1

5 إختٌار دائرة الثقوب المناسبة للتقسٌم. 2

5تثبٌت المشغولة فً جهاز رأس التقسٌم. 3

24 خطوات تفرٌز الوجه األول.  4

24 خطوات تفرٌز الوجه الثانً. 5

5 خطوات تفرٌز الوجه الثالث. 6

5 خطوات تفرٌز الوجه الرابع. 7

5 الخامس.خطوات تفرٌز الوجه  8

5 خطوات تفرٌز الوجه السادس. 9

5 خطوات إنهاء عملٌة التفرٌز. 8

15 بعاد النهائٌة للمشغولة.دقة اآل 9

5 الوقت المستغرق. 10

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،(9، 5، 4وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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ارة  تفرٌزّالمجاريّعلىّاألعمدةّالدوّ 

أهدافّالفصل:

.طولًّعلىّاألعمدةّمجرىـٌّنفذ1ّّ

.األعمدةمحٌطًّعلىّّمجرىـٌّّنفذ2ّّ

الصٌنٌةّالدوارة.ّّإستخدامدائريّبّمجرىٌنفذّّ.3ّ

ّ:المعلوماتّاألساسٌة

ّعلىّمكائنّالتفرٌزّ،وٌمكنّمالحظةّالمجرىّعلىّإنجازمنّالعملٌاتّالشائعةّالتًٌّمكنّّالمجاريّّّ ها

ّتحتوي ّأعمدة ّالجرّ،كذلكّتوجد ّمجاريّمتعددةّّفًّعمودّمدورّفًّمكائنّالخراطةّفًّعمود محٌطها

ّّ.تستخدمّلتثبٌتّالتروسّعلٌهاّمثلّصندوقّالتروسّفًّمكائنّالخراطة

خطواتّتجهٌزّالتمرٌنّّّ

 .فرشّالطاولةّوالماكنةّمنّاألتربةتنظٌف1ّّ-

ّ.فحصّالحٌودّالموجودّفًّالطاولة2- 

.حتكاكتزٌٌتّالمنزلقاتّومناطقّاإل3ّ-

.تحدٌدعددّالدوراتّمنّخاللّالعتالتّالجانبٌة4ّ-

.تحدٌدّسرعةّالتغذٌة5ّ-ّ

ّ.مّساعةّالقٌاسّستخداسطحهاّبإّإستقامةتثبٌتّالملزمةّوضبط6ّّ-

.بّمعّقطرّعمودّالدورانّوتثبٌتهاسكٌنةّالتفرٌزّوالتًّتتناسّإختٌار7ّ-

.ولةّبالقٌاسّالمطلوبغتجهٌزّخامةّالتمرٌنّبالقٌاسّالمطلوبّحٌثٌّتمّتسوٌةّاألسطحّللمش8ّ-

ّ
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 :أهدافّالتمرٌنّّ

علىّأن:ّقادرا ٌّكونّالطالبّّالفصلّرٌناتمتدرٌبّالطالبّعلىّّإكمالّبعدّّ

ّ.علىّعمودّأسطوانًّمجرىذٌّنفّ ـ1ّ 

لضبطّسكٌنةّالتفرٌزّمعٌّـ2ّّ  .السطحّالمشغ 

.ٌضبطّربطّالمشغوالتّاألسطوانٌةّفًّالمالزمّبحسبّشكلهاـ3ّّ

ّ:المعلوماتّالفنٌةّللتمرٌنّ

التمرٌنٌّمكنّتنفٌذهّعلىّمكائنّالتفرٌزّاألفقٌةّوالعمودٌةّوٌمكنّمالحظةّالتمرٌنّعلىّماكنةّالخراطةّّّّ

.رأسّالتقسٌمّّّإستخداموالمتمثلّبعمودّالجرّ،كماٌّمكنّعملّمجاريّمتعددةّعلىّسطحّأسطوانًّب

ّالرسمّالتفٌذي:ّ

ّ

 التسهٌالتّالتعلٌمٌةّ)أجهزةّـّموادّـّعددّـّمكائن(ّ
ّفٌرنٌةّقٌاس،ّموشورّلمسكّالمشغوالت،ّ،ّوطولّّ  )قطعةّمنّمعدنّقٌاسّّّ

. سمك  سكٌنةّتفرٌزّقرصٌةّقٌاسّّالملزمة،ّإستقامةساعةّتصفٌرّلضبطّ
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 خطواتّالعملّـّّالنقاطّالحاكمةّـّمعٌارّاألداءّـّالرسومات.

الصورّوالرسوماتّخطواتّالعملّت

1ّّ ّبّإستقامةأضبط ّإتباعالملزمة

ّوب ّالالزمة ساعةّّّإستخدامالخطوات

.القٌاسّثمّثبتّالملزمةّبصورةّجٌدة

ّ

ّ
نفذّخطواتّتثبٌتّسكٌنةّالتفرٌز2ّّ

القرصٌةّّوحلقاتّالتركٌبّعلىّ

 .عمودّالدوران

ّ

ّ
ثبتّالمشغولةّبصورةّجٌدةّبعد3ّّ

وضعّالموشورّلمسكّالمشغوالتّ

.األسطوانٌةّ

ّ

ّ
الخطواتّالصحٌحةّلضبطّسكٌنةّّإتبع4ّ

. التفرٌزّمعّمحورّالمشغولة

ّ

ّ
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ل5ّ .عمودّالدورانّشغ 

ّ

ّ
المسسسسسسسسّالمشسسسسسسسغولةّبشسسسسسسسكلّبسسسسسسسسٌط6ّّ

.ثمّصفرّقرصّالتدرٌجات

ّ

ّ
عنّسطحّّسكٌنةّالتفرٌزّبعٌدا ّّإسحب7ّ

بتحرٌكّالطاولةّّّالمشغولةٌّدوٌا ّ

سكٌنةّّإستمرارتجاهّالطولًّمعّباإل

 .التفرٌزّبالدوران

ّ

8ّ.4mm الطاولةّبمقدارّّإرفع   

ّ

ّ
ل9ّ الحركسسسسسسةّالطولٌسسسسسسةّللطاولسسسسسسةّّشسسسسسسغ 

ّإلسسسسسسسسىبتحرٌسسسسسسسسكّعتلسسسسسسسسةّالتحرٌسسسسسسسسكّ

الٌسسسسسسسسسارّمسسسسسسسسعّتشسسسسسسسسغٌلّمنظومسسسسسسسسةّ

التبرٌسسسسسسسسدّلحسسسسسسسسٌنّخسسسسسسسسرو ّسسسسسسسسسكٌنةّ

.التفرٌزّخار ّالمشغولة

ّ

ّ
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وقفّحركةّالتغذٌةّالطولٌةّمعّتوقف11ّّ

.سائلّالتبرٌد

ّ

ّ
.وقفّعمودّالدوران11ّ

ّ

ّ
.عرضّوعمقّالمجرىّإفحص12ّ

ّ

ّ
لٌكونّالعمقّّّ(4mm)الطاولةّّإرفع13ّ

.ّ(8mm)الكلًّ

ّ

ّ
ل14ّ الحركسسسسسسةّالطولٌسسسسسسةّللطاولسسسسسسةّّشسسسسسسغ 

ّإلسسسسسسسسىبتحرٌسسسسسسسسكّعتلسسسسسسسسةّالتحرٌسسسسسسسسكّ

الٌمسسسسسسسسٌنّمسسسسسسسسعّتشسسسسسسسسغٌلّمنظومسسسسسسسسةّ

التبرٌسسسسسسسسدّلحسسسسسسسسٌنّخسسسسسسسسرو ّسسسسسسسسسكٌنةّ

ّ.التفرٌزّخار ّالمشغولة

ّ

ّ
ّ.وقفّحركةّالتغذٌةّالطولٌةّمعّتوقفّسائلّالتبرٌد15ّ
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ّ.وقفّعمودّالدوران16ّ

ّ.المشغولةّللتأكدّمنّالقٌاسّالمطلوبّإفحص17ّ

موقعهاّالمخصصّّإلىدواتّألالعددّواّإعادةوموقعّالعملّوّماكنةّالتفرٌزّنظفالمشغولةّثمّّإفتح18ّ

.منّالتمرٌنّنتهاءبعدّاإل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 إستمارةّالتقٌٌم

ةالمرحلةّالثالث   قسمّالمٌكانٌك  

1ـ5ّّرقمّالتمرٌن:ّ  

عملّشقّطولًّعلىّعمودّأسطوانًّالتمرٌن:ّإسم  

ّّّ-------------الشعبة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ--------------------------------------الطالب:ّإسم  

الدرجةّ خطواتّالعمل ت

 المعٌارٌة

درجةّ

 اإلستحقاق

 المالحظات

ّّإستخدامالخطواتّالالزمةّوبّإتباعالملزمةّبّإستقامةضبطّ 1

ّ.ساعةّالقٌاسّثمّثبتّالملزمةّبصورةّجٌدة
12 

ّوحلقاتّ 2 ّ ّالقرصٌة ّالتفرٌز ّسكٌنة ّتثبٌت ّخطوات تنفٌذ

ّ.التركٌبّعلىّعمودّالدوران
7 

ّلمسكّ 3 ّالموشور ّوضع ّبعد ّجٌدة ّبصورة تثبٌتّالمشغولة

ّ.المشغوالتّاألسطوانٌةّ
8 

الخطواتّالصحٌحةّلضبطّسكٌنةّالتفرٌزّمعّمحورّّإتباع 4

.المشغولة
12 

 8ّ.مالمسةّالمشغولةّبشكلّبسٌطّّوصفرّقرصّالتدرٌجات 5

6 .(4mm)ّ8  رفعّالطاولةّبمقدار 

ل 7 ّّشغ  ّالتحرٌك ّعتلة ّبتحرٌك ّللطاولة ّالطولٌة ّإلىالحركة
ّسكٌنةّ ّخرو  ّلحٌن ّالتبرٌد ّمنظومة ّتشغٌل ّمع الٌمٌن

ّ.التفرٌزّخار ّالمشغولة

8 

 8mm))ّ.ّ12لٌكونّالعمقّالكلًّّّ(4mm)رفعّالطاولةّ 8

 12.فحصّالمشغولةّللتأكدّمنّالقٌاسّالمطلوب 9

ّإعادةوموقعّالعملّوّماكنةّالتفرٌزّنظففتحّالمشغولةّثمّ 10
ّوا ّألالعدد ّاإلّإلىدوات ّبعد ّالمخصص منّّنتهاءموقعها
ّ.التمرٌن

8 

 5ّالزمنّالمستغرق 11

.الدرجةّالنهائٌةّللتمرٌن  100% 

المدرب:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتارٌخّ/ّّّّ/ّّّّ/ّّّّإسم  

فًّالفقراتّ)ّ،%50مالحظة:ّتكونّدرجةّالنجاحّ وٌعادّّ،(1ّ،4ّّ،8ّ،9ّوعلىّأنٌّكونّالطالبّناجحاّ 

فًّحالةّعدمّتجاوزّتلكّالفقراتّبنجاح.ّّّ  تنفٌذّالتمرٌنّكامالّ 
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ّ:أهدافّالتمرٌنّّّ

:علىّأنّقادرا ٌّكونّالطالبّّالفصلّرٌناتمتدرٌبّالطالبّعلىّّإكمالّبعدّّ

ّ.حلزونًّعلىّعمودّأسطوانًّمجرىذّـٌّنف1ّ

ّ.بّتروسّالتغٌٌرـٌّختارّوٌركّ 2ّ

.سّالتقسٌمرأّإستخدامالمتساوٌةّعلىّمحٌطّالعمودّبٌّنفذّالتقسٌماتّ-5

ّ:المعلوماتّالفنٌةّللتمرٌنّ

مقسمةّعلىّسطحّّىّفٌه،ٌمنةّحلزونٌّاريمجّسطوانًٌّتمّتفرٌزّثمانٌةالتمرٌنّعبارةّعنّعمودّأّّّّ

ّّ.رأسّالتقسٌمّوتروسّالتغٌٌرّّإستخداممعّّ(600mm )ّهًّخطوةّالحلزونوّ،المشغولةّبالتساوي

ّ:خطواتّتركٌبّالتروسّاالفرقٌةّّ

منّّعددّأسنانّالتروسّالمستخدمةّوالتًٌّتمّأحتسابهاّإٌجادقبلّالبدءّبعملٌةّتركٌبّالتروسّالبدّمنّ

 القانونّاآلتًّ:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ.سنّ(ّعلىّعمودّالسحبّللطاولة 25ذوّ)Z1ٌّتمّتركٌبّالترسّالقائدّاألولّّ

.متغٌرٌّمكنّتغٌٌرّمكانهّسن(ّعلىّإصبعّ 60ذو)Z2ٌّتمّتركٌبّالترسّالمقادّاألولّ

ّ:حٌث

ّ= uّ.ّنسبةّالتحوٌل

ّAّ =ّخطوةّسنّعمودّسحبّالمنضدةّ)بفرضهاmmّ(6ّّ×41ّ.)ّ

ّPّ  =.ّطولّخطوةّحلزونّالمشغولة

ّZّ=ّّ.عددّأسنانّالترس
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.متغٌرٌّمكنّتغٌٌرّمكانهّإصبعسن(ّعلى60ّّذوّ)Z3ٌتمّتركٌبّالترسّالقائدّالثانًّ

ّ.رأسّالتقسٌمّّإصبعسن(ّعلىّ 75ذوّ)Z4ٌّّتمّتركٌبّالترسّالمقادّالثانً

ّ

ّالشكلٌّّوضحّتركٌبّالتروسّ

ّ-مٌلّطاولةّالتفرٌزّمنّالقانونّاآلتًّ:ٌّجادوإل

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّ

ّمالةّطاولةّماكنةّالتفرٌزّعكسّعقاربّالساعةالشكلٌّوضحّإ

ّ

ّحٌث:

=Dّقطرّالمشغولة.ّ

=Pّخطوةّحلزونّالمشغولة.ّ

=𝝎ّطاولةّالتفرٌزّمٌلّزاوٌة.
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ّالرسمّالتنفٌذي:ّ

ّ

 التسهٌالتّالتعلٌمٌةّ)أجهزةّـّموادّـّعددّـّمكائن(ّ
ّّّ ّّ(70mm) قطعةّمعدنٌةّأسطوانٌةّقطرها سكٌنةّتفرٌزّطرفٌةّأسطوانٌةّثنائٌةّ،ّ(100mm)وطولها

ّرأسّالتقسٌم.ّإستقامةتصفٌرّلضبطّّساعة،ّفٌرنٌةّقٌاسّ،ّ(100mm)الزاوٌةّبقطرّ

الحاكمةّـّمعٌارّاألداءّـّالرسومات.خطواتّالعملّـّّالنقاطّ  

ّالصورّوالرسوماتّخطواتّالعملّت

رأسّّإستقامةنفذّخطواتّضبط1ّّ

ثمّثبتّرأسّالتقسٌمّّالتقسٌم

ّّ.ومركزّالغرابّبصورةّجٌدة

ّ

ّ

ّ.نفذّخطواتّتركٌبّتروسّالتبدٌلّالمختارة2ّ

ثبتّالمشغولةّبٌنّمركزيّرأس3ّّ

ّ.التقسٌمّ

ّ

ّ

ّّ.سكٌنةّالتفرٌزّاألسطوانٌةنفذّخطواتّتركٌب4ّّ
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تدوٌرّالطاولةّعكسّعقاربّقمّب5ّّ

(ّّّ   )ّالساعةّبزاوٌةّمقدارها

ّ.األٌمنّالمجرىلعملّ

ّ

ّ

ل6ّ دورانّبعدّإختٌارّعمودّالّشغ 

ّّ.الصحٌحّتجاهإلا

ّ

ّ

المسسسسسسسسّالسسسسسسسسطحّالخسسسسسسسارجًّمسسسسسسسع7ّّ

تسسسسسسسركّأثسسسسسسسرّبسسسسسسسسٌطّفسسسسسسسًّأعلسسسسسسسىّ

ّ.نقطةّللمشغولة

ّ
ّ

ّسكٌنةّالتفرٌزّبمسافةّإسحب8ّ

ّّمناسبةّعنّسطحّالمشغولةٌّدوٌا ّ

الطولًّمعّّتجاهالطاولةّباإلبتحرٌكّ

ّ.سكٌنةّالتفرٌزّبالدورانّإستمرار

ّ

ّ(5mm) .ّإرفعّالطاولةّبمقدار9ّ

ّ

ّ

ل11ّ الحركسسسسسسسسسسسسسسةّالطولٌسسسسسسسسسسسسسسةّّشسسسسسسسسسسسسسسغ 

للطاولسسسسسسسسسسسسسسةّبتحرٌسسسسسسسسسسسسسسكّعتلسسسسسسسسسسسسسسةّ

الٌمسسسسسسسسسٌنّمسسسسسسسسسعّّإلسسسسسسسسسىالتحرٌسسسسسسسسسكّ

تشسسسسسسغٌلّمنظومسسسسسسةّالتبرٌسسسسسسدّلحسسسسسسٌنّ

خسسسسسسرو ّسسسسسسسكٌنةّالتفرٌسسسسسسزّخسسسسسسار ّ

ّ.المشغولةّ
ّ
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ل11ّ الحركسسسسسسسسسسسسسسةّالطولٌسسسسسسسسسسسسسسةّّشسسسسسسسسسسسسسسغ 

للطاولسسسسسسسسسسسسسسةّبتحرٌسسسسسسسسسسسسسسكّعتلسسسسسسسسسسسسسسةّ

الٌسسسسسسسسسسارّمسسسسسسسسسعّّإلسسسسسسسسسىالتحرٌسسسسسسسسسكّ

تشسسسسسسغٌلّمنظومسسسسسسةّالتبرٌسسسسسسدّلحسسسسسسٌنّ

خسسسسسسرو ّسسسسسسسكٌنةّالتفرٌسسسسسسزّخسسسسسسار ّ

ّ.المشغولةّ
ّ

ّ.فّعمودّالدورانّومنظومةّالتبرٌدوقّ 12ّ

ّ.عرضّوعمقّالمجرىّإفحص13ّ

ّ(5mm) الطاولةّبمقدارّّّإرفع14ّ

ّ.ّ(10mm)لٌكونّالعمقّالكلًّ

ّ

ّ

ر15ّّ ّ.الخطواتّالسابقةّلعملّنفسّالمجرىّكر 

ّ.لألنتقالّللمجرىّالثانًّ(دورات5ّ)رقبضةّرأسّالتقسٌمّالجانبًّبمقدارٌّدوقمّبت16ّ

ر17ّّ ولّخطواتّتنفٌذّالمجرىّاألّكر 

ّ.المجاريللمجرىّالثانًّوبقٌةّ

ّ

ماكنةّّنظفالمشغولةّثمّّإفتح18ّ

العددّّإعادةوموقعّالعملّوّالتفرٌز

موقعهاّالمخصصّبعدّّإلىدواتّألوا

ّ.منّالتمرٌنّنتهاءاإل

ّ

ّ

ّ

ّ
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 إستمارةّالتقٌٌم

ةالمرحلةّالثالث   قسمّالمٌكانٌك  

2ـ5ّّّرقمّالتمرٌن:ّ  

حلزونًّعلىّمحٌطّعمود.ّمجرىعملّالتمرٌن:ّّإسم  

ّّّ-------------الشعبة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ--------------------------------------الطالب:ّإسم  

الدرجةّ خطواتّالعمل ت

 المعٌارٌة

درجةّ

 اإلستحقاق

 المالحظات

ّخٌنفت 1 ّذ ّضبط ّوّإستقامةطوات ّالتقسٌم ّرأسّرأس ثبت
ّالتقسٌمّومركزّالغرابّبصورةّجٌدة

12 

 12ّ.خطواتّتركٌبّتروسّالتبدٌلّالمختارةذٌّنفت 2

ّّّّّّتدوٌرّالطاولةّعكسّعقاربّالساعةّبزاوٌةّمقدارها 3

ّ.األٌمنّّالمجرىلعملّ(ّّّ)
12 

السطحّالخارجًّمعّتركّأثرّبسٌطّفًّأعلىّنقطةّّةالمسم 4

ّّ.للمشغولة

8 

مناسبةّعنّسطحّالمشغولةّّسحبّسكٌنةّالتفرٌزّبمسافة 5
سكٌنةّّإستمرارالطولًّمعّّتجاهٌدوٌاّّبتحرٌكّالطاولةّباإل

ّ.التفرٌزّبالدوران

8 

 8ّ(5mm) .رفعّالطاولةّبمقدارّ 6

حرٌكّعتلةّالتحرٌكّّّلّالحركةّالطولٌةّللطاولةّبتٌشغت 7

تشغٌلّمنظومةّالتبرٌدّلحٌنّخرو ّسكٌنةّالٌمٌنّوّإلى

ّ.المشغولةلتفرٌزّخار ّا  

7 

 8ّ.عرضّوعمقّالمجرىّضبط 8

ّّرٌدوت 9 ّبمقدار ّالجانبً ّالتقسٌم ّرأس ّ(دورات5ّ)قبضة

ّ.لألنتقالّللمجرىّالثانً
12 

ّإعادةوموقعّالعملّوّماكنةّالتفرٌزّفٌنظوتفتحّالمشغولةّ 10
ّوا ّألالعدد ّاإلّإلىدوات ّبعد ّالمخصص منّّنتهاءموقعها

.التمرٌن

8 

 5ّ.المستغرقالزمنّ 11

.الدرجةّالنهائٌةّللتمرٌن  100% 

المدرب:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتارٌخّ/ّّّّ/ّّّّ/ّّّّإسم  

فًّالفقراتّ)ّ،%50مالحظة:ّتكونّدرجةّالنجاحّ وٌعادّّ،(1ّ،2ّّّ،3ّ،9وعلىّأنٌّكونّالطالبّناجحاّ 

فًّحالةّعدمّتجاوزّتلكّالفقراتّبنجاح.ّ  تنفٌذّالتمرٌنّكامالّ 
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ّ:أهدافّالتمرٌنّّّ

علىّأن:ّقادرا ٌّكونّالطالبّّالفصلّرٌناتمتدرٌبّالطالبّعلىّّإكمالّبعدّّ

.لصٌنٌةّالدوارةّمعّمركزّالمشغولةاّمركزّضبطٌـ1ّّّّّّّ

 .الدائرٌةّالمجاريٌنف ذ2ّّ-

.الدوارةّبزاوٌةّمعٌنةبطّالصٌنٌةّض3ٌّ-

ّ:المعلوماتّالفنٌةّللتمرٌن

علىّشكلّّالمجاريأخادٌدّدائرٌةّعلىّسطحّمشغولةّعلىّشكلّقرصّ،وفٌهاّتكونّعنّالتمرٌنّعبارةّ

سكٌنةّتفرٌزّطرفٌةّ،أنّالتمرٌنٌّعتمدّباألساسّّّإستخدامدائرةّوأخادٌدّعلىّشكلّقوسّبشكلّمتقابلّ،ب

ّ.علىّضبطّالصٌنٌةّالدوارةّمعّمركزّالمشغولةّ

ّّ:خطواتّضبطّالصٌنٌةّالدوارةّمعّمركزّالمشغولة

الصٌنٌةّالدوارةٌّجبّضبطّالصٌنٌةّالدوارةّمعّمركزّالمشغولةّّّإستخدامالدائرٌةّبّالمجاريّنجازإل

ّ:ّهًوتوجدّعدةّطرقّمستخدمةّلضبطّالصٌنٌةّالدوارةّومنّأدقّالطرقّالمستخدمة

ّ-ً:ساعةّالقٌاسّوكماٌّأتّّإستخدام
.تثبٌتّالصٌنٌةّالدوارةّعلىّطاولةّماكنةّالتفرٌز -1

.تثبٌتّساعةّالقٌاسّفًّتجوٌفّعمودّالدورانّ-2

ّ.مالمسةّمجسّساعةّالقٌاسّمعّالسطحّالداخلًّللصٌنٌةّالدوارةّ-3

.نحرافودٌّدوٌاّلمالحظةّمقدارّاإلتدوٌرّعمّ-4

لىّقراءةّساعةّالقٌاسّبمقدارّواحدّعّإلىالطولًّوالعرضًّلحٌنّالوصولّّتجاهتحرٌكّالطاولةّباإلّ-5

 .محٌطّسطحّثقبّالصٌنٌةّالدوارة

لىّمحٌطّسطحّثقبّللتأكدّمنّقراءةّساعةّالقٌاسّبمقدارّواحدّعتدوٌرّعمودّالدورانّدورةّكاملةّّ-6

ّ.الصٌنٌةّالدوارة
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ّ

ّ:الرسمّالتنفٌذي

ّ

 التسهٌالتّالتعلٌمٌةّ)أجهزةّـّموادّـّعددّـّمكائن(ّ
،ّ(10mm)سكٌنةّتفرٌزّطرفٌةّقطرّ،ّ(10mm)وسمكهاّّ((100mmقطعةّمعدنٌةّقطرهاّ

ّساعةّقٌاس.ّ،فٌرنٌةّقٌاس

ّالنقاطّالحاكمةّـّمعٌارّاألداءّـّالرسومات.خطواتّالعملّـّّ

ّالصورّوالرسوماتّخطواتّالعملّت

ّإرتدّبدلةّالعملّالمناسبةّلحجمك. 1

الخطواتّالصحٌحةّلضبطّّإتبع2ّ

مركزالصٌنٌةّالدوارةّمعّمركزسكٌنةّ

.التفرٌز

ّ

ّ



130 

ثبتّالمشغولةّبحٌثٌّكونّمركزهاّمع3ّّ

.مركزّالصٌنٌةّالدوارة

ّ

ّ

الخطواتّالصحٌحةّلتثبٌتّسكٌنةّّإتبع4ّ

.((10mmالتفرٌزّبقطرّ

ّ

ّ

ّتجاهالٌمٌنّباإلّإلىحركّالطاولة5ّّ

عنّمركزّّ(30mm)الطولىّبمقدارّ

.المشغولة

ّ

ّ

لّعمودّالدورانّ-6ّ ّ.شغ 

إرفعّالطاولةّلحٌنّمالمسةّسكٌنة7ّّّ

التفرٌزّمعّالمشغولةّمعّتركّأثرّ

لّسائلّالتبرٌد  .بسٌطّّثمّشغ 

ّ

ّ

.((4mmإرفعّالطاولةّبمقدار8ّّ

ّ

ّ

ّ.وقفّعمودّالدورانّومنظومةّالتبرٌد9ّ
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دورّعجلسسسسسسسسسسسسةّتسسسسسسسسسسسسدوٌرّالصسسسسسسسسسسسسسٌنٌة11ّّ

بمقسسسسسسسسسدار (ّّ   ّ)ّالسسسسسسسسسدوارةٌّسسسسسسسسسدوٌاّ 

ّ.معّعقاربّالساعةّ

ّ

ّ

ّ.سكٌنةّالتفرٌزّعنّسطحّالمشغولةّإلبعادأخفضّالطاولة11ّّ

ّ.مةّالتبرٌدوقفّعمودّالدورانّومنظو12ّ

ّ.المطلوبةّإلبعادعملٌةّقٌاسّلّإجراء13ّ

ل14ّّ ّ.عمودّالدورانّشغ 

عنّسطحّالمشغولةّمعّتشغٌلّسائلّّ(8mm)لٌكونّالعمقّالكل4mmًّّإرفعّالطاولةّبمقدار15ّّ

ّ.التبرٌد

دورّعجلسسسسسسسسسسسسةّتسسسسسسسسسسسسدوٌرّالصسسسسسسسسسسسسسٌنٌة16ّّ

عكسسسسسسسسسّ(ّّ   ّ)ّالسسسسسسسسدوارةّبمقسسسسسسسسدار

ّ.عقاربّالساعةّ

ّ

ّ

ّ.سكٌنةّالتفرٌزّعنّسطحّالمشغولةّّإلبعادأخفضّالطاولة17ّّّ

ّتجاهالٌسارّّباإلّإلىحركّالطاولة18ّّ

عنّمركزّّ(30mm)الطولًّبمسافةّ

.المشغولة

ّ

ّ

لّعمودّالدوران19ّّّّ ّ.شغ 
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إرفعّالطاولةّلحٌنّمالمسةّسكٌنة21ّّّ

التفرٌزّمعّالمشغولةّمعّتركّأثرّ

لّسائلّالتبرٌد  .بسٌطّّثمّشغ 

ّ

ّ

.ّ(4mm)الطاولةّبمقدارّّإرفع21ّّ

ّ

ّ

ّ.عكسّعقاربّالساعةّ(ّّ   ّ)ّدورّعجلةّتدوٌرّالصٌنٌةّالدوارةّبمقدار22ّّ

ّ.ّ(8mm)لٌكونّالعمقّالكلًّّ(4mm)إرفعّالطاولةّبمقدار23ّّّ

دورّعجلةّتدوٌرّالصٌنٌةّالدوارة24ّّّ

.معّعقاربّالساعةّ(ّّ   ّ)ّبمقدار

ّ

ّ

ّ.سكٌنةّالتفرٌزّعنّسطحّالمشغولةّّالطاولةّإلبعادّأخفض25ّ

ّ.وقفّعمودّالدورانّومنظومةالتبرٌد26ّّ

الطولًّبمسافةّّتجاهحركّالطاولةّباإل27ّ

(15mm)ّّعنّمركزّالمشغولة.ّ

ّ

ّ
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لّعمودّالدوران28ّّّ ّ.شغ 

لّسائلّالتبرٌد29ّ ّ.إرفعّالطاولةّلحٌنّمالمسةّسكٌنةّالتفرٌزّمعّالمشغولةّمعّتركّأثرّبسٌطّّثمّشغ 

ّ.ّ(5mm)إرفعّالطاولةّبمقدار31ّّ

دورّعجلةّتدوٌرّالصٌنٌةّالدوارة31ّّّ

ّ.دورةّكاملةّ

ّ

ّ

ّ.سكٌنةّالتفرٌزّعنّسطحّالمشغولةّّإلبعادالطاولةّّأخفض32ّ

ّوق فّعمودّالدورانّومنظومةّالتبرٌد33ّّ

ّماكنةّالتفرٌزّنظفالمشغولةّثمّّإفتح34ّّ

دواتّألالعددّواّإعادةوموقعّالعملّو

منّّنتهاءموقعهاّالمخصصّبعدّاإلّإلى

ّ.التمرٌن

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 إستمارةّالتقٌٌم

ةالمرحلةّالثالث   قسمّالمٌكانٌك  

3ـ5ّّرقمّالتمرٌن:ّ  

الصٌنٌةّالدوارةّّإستخدامدائريّبّمجرىعملّالتمرٌن:ّّإسم  

ّّّ-------------الشعبة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ--------------------------------------الطالب:ّإسم  

الدرجةّ خطواتّالعمل ت

 المعٌارٌة

درجةّ

 اإلستحقاق

 المالحظات

ّالدوارةّّإتباع 1 ّمركزالصٌنٌة ّلضبط ّالصحٌحة الخطوات

ّ.معّمركزّسكٌنةّالتفرٌزّ
12 

بحٌثٌّكونّمركزهاّمعّمركزّالصٌنٌةّتّالمشغولةٌّثبت 2

.الدوارة
12 

ٌّحرت 3 ّالطاولة ّباإلّإلىك ّبمقدارّّتجاهالٌمٌن الطولى

(30mm)ّعنّمركزّالمشغولة.ّ

8 

 6ّ.ّ(4mm)الطاولةّبمقدارّّرفع 4

ّبمقدارٌّدوت 5 ٌّدوٌا  ّالدوارة ّالصٌنٌة ّتدوٌر ّرّعجلة

ّ.معّعقاربّالساعةّ

8 

 8ّ.المطلوبةّإلبعادعملٌةّقٌاسّلّإجراء 6

عنّّ(15mm)الطولًّبمسافةّّتجاهكّالطاولةّباإلٌحرت 7

ّ.مركزّالمشغولة

12 

 12ّ.ّ(5mm)الطاولةّبمقدارّّرفع 8

 12ّ.رّعجلةّتدوٌرّالصٌنٌةّالدوارةّدورةّكاملةٌّدوت 9

10 ّ ّالمشغولة ّالتفرٌزّفٌنظوتفتح ّالعملّّماكنة وموقع
ّواّإعادةو ّألالعدد ّبعدّّإلىدوات ّالمخصص موقعها

ّ.منّالتمرٌنّنتهاءاإل

5 

 5ّ.الزمنّالمستغرق 11

.الدرجةّالنهائٌةّللتمرٌن  100% 

المدرب:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتارٌخّ/ّّّّ/ّّّّ/ّّّّإسم  

فًّالفقراتّ)ّ،%50مالحظة:ّتكونّدرجةّالنجاحّ ّ،(1ّّ،2ّّ،7ّ،8ّ،9وعلىّأنٌّكونّالطالبّناجحاّ 

فًّحالةّعدمّتجاوزّتلكّالفقراتّبنجاح.ّّّ  وٌعادّتنفٌذّالتمرٌنّكامالّ 
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 المعلومات األساسٌة:

بواسطة  الترس أسنانإلنتاج التروس هً طرٌقة تفرٌز  من أهم الطرق الشائعة اإلستعمال  

رأس التقسٌم، وٌتم تفرٌز  إستخدام، على ماكٌنات التفرٌز بسنانسكٌن تفرٌز خاصة بتفرٌز األ

السن عند تحرٌك قطعة العمل على حدودها القاطعة وهً تدور لتحدث فجوة السن, وبذلك 

     (.1ـ  6ر السن المبٌنة فً الشكل )تتكون عناص

أنواع:ستعماله، وهً أربعة رس لتكوٌن عناصره بحسب الغرض من إالت أسنانٌفّرْز شكل   

 (.Spur Gearـ التروس المستقٌمة )األسطوانٌة( ) 1

       (.Pinion Gear()سنانـ التروس الحلزونٌة )مائلة األ 2

 . (Gear)ـ التروس المخروطٌة 3

 (. Gear Wormـ التروس الدودٌة ) 4
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 :العناصر األساسٌة للترس

التفرٌز تطابق أبعاد فجوة السن مع سكٌن 1ـ 6شكل  

 ( Pitch(          الخطوة ) Outside Diameterقطر دائرة رأس السن )

 (Circular Pitch(                  دائرة الخطوة ) Pitch Diameter) قطر دائرة الخطوة

 (Clearance(      خلوص السن ) Base Circle Diameterقطر دائرة جذر السن )

 (Face Width(               طول وجه السن )Working Depthاإلرتفاع العامل للسن )

(Addendumإرتفاع رأس السن ) (                 Whole Depthاإلرتفاع الكلً للسن )

 (Dedendumإرتفاع جذر السن )

:سنانسكٌن تفرٌز األ 

شكل  إلىالتروس بسكٌن قطع ٌقع على محٌطها عدد من حدود القطع مشابهة  أسنانٌتم قطع   

ة رقم بوساط سنان(، ٌتم تعٌٌن سكٌن تفرٌز األ2ـ  6السن أو الفجوة، كما مبٌن فً الشكل )

 .(2ـ6) (، كما مبٌن فً الشكل8رقم ) إلى( 1سكاكٌن مرقمة من ) المودول، ولكل مودول ثمانً

 تفرٌزالتحدد بها سكٌن  : وحدة مترٌةهو ( ٌسمى معامل التعشٌقModule) والمودول   

التروس المعشقة معا مودول واحد  سنان. وٌجب أن ٌكون ألالمطلوبة سناناأل لتفرٌز الالزمة

المعادلة اآلتٌة:ب ، وٌحسبلٌكون التعشٌق تام
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 Pالخطوة الدائرٌة:             :حٌث 

   النسبة الثابتة: 

الترس أسنانسكٌن تفرٌز  2ـ  6الشكل 

(.1ـ  6وبحسب الجدول ) سنانترس ذات عدد معٌن من األ أسنانكل سكٌن تستعمل لتفرٌز     

التروس أسنانم سكاكٌن التفرٌز المستخدمة فً قطع أرقا 1ـ  6جدول 

الترس أسنانعدد رقم السكٌن الترس أسنانعدد رقم السكٌن

25ـ  521ـ فؤكثر 135 1

20ـ  134617ـ  255

16ـ  54714ـ  335

13ـ  34812ـ  426
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أهداف التمرٌن:

 على أن: قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

ماكٌنة التفرٌز. بإستعمالالترس العدلة  أسنانٌقوم بتفرٌز 

المعلومات الفنٌة:

على ماكٌنة التفرٌز  ،سنانالعدلة بوساطة سكٌن تفرٌز األ سنانُتفّرز التروس ذات األ  

 أسنان قلم مشكل بحسب قٌاس إستخدامرأس التقسٌم، أو على ماكٌنة قشط نقارة ب بإستعمال

. ماتستخدم ذه الطرٌقة نادرا  وه الترس

ٌتم إجراء عملٌات التشغٌل األولٌة على المشغولة كخراطة القطر الخارجً لٌكون مساوٌا  

 ، ثم تقطعلٌكون مساوٌا  لقطر عمود اإلدارة للقطر الخارجً للترس، وخراطة القطر الداخلً

 .سنانالمشغولة بطول مساٍو لطول سن الترس، وتربط على ماكٌنة التفرٌز لقطع األ

ه أسنان( سن، تفرز 66تاجه من معدن النحاس األصفر  ٌحتوي على )الترس المطلوب إن

(.  1ـ  6( )مستخرجة من الجدول 2مودول رقم ) سنانبسكٌن تفرٌز األ

سنانعدد األ× قطر دائرة الخطوة = المودول 

  =2  ×66  =120mm

 (2القطر الخارجً للترس = المودول )ع+

      =2(66+2  = )124mm

 المودول×   2.2عمق السن = 

       =2.2  ×2  =4.4mm

 46  46  2  ×6  12

ــــــعدد الثقوب الالزمة لتفرٌز السن = ـــــــــــــــــــ = ـــــــــــ =  ـــــــــــــ = 

 18  6×  3  66  سنانعدد األ 
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الرسم التنفٌذي: 

 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

جهاز  (،2مودول رقم ) سنان(، سكٌن تفرٌز األArborحامل سكٌن تفرٌز عمودي ) ،عمودٌة ماكٌنة تفرٌز   

عدد ربط، (،             قرص تقسٌم جانبً، قرص من معدن البراص قٌاس )  رأس تقسٌم،

عدة مفاتٌح، عدة السالمة المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات واقٌة(.

 خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:

الصور والرسوماتالعمل خطواتت

إتبع تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. 1

التشغٌل األولً على المشغولة وكما  إجر   2

قم بخرطة القطر الخارجً للمشغولة  ٌؤتً:

 (.124mmقٌاس ) إلى

ع قطر وسّ أثقب وسط المشغولة ثم ثم  

قطر  إلىالثقب بواسطة ماكٌنة الخراطة 

(40mm.)

حصرها ركب المشغولة على شاقة وإ 3

بجلبتٌن ثم ثبتها بظرف رأس التقسٌم. 



541

على الحامل. سنانأربط سكٌن تفرٌز األ 4

أربط الحامل فً تجوٌف الرأس العمودي   5

للماكٌنة. 

م القرص الجانبً. رٌقة التقسٌم غٌر المباشر بإستخداإختر ط 6

باإلتجاهٌٌن العمودي الماكٌنة  منضدةحرك  7

ثم األفقً لضبط مطابقة موقع الحد القاطع 

لسكٌن التفرٌز مع المحور األفقً للمشغولة.

، ثم ا  ( ثقب18إختر دائرة ثقوب عدد ثقوبها ) 8

ضع مسمار ذراع التقسٌم فً أحد ثقوبها.

بٌن ذراعً مإشر التقسٌم  ا  ( ثقب13إحصر ) 9

حتى ٌالمس ذراع المإشر  ثم إدفعهما

المسمار.

بإتجاه سكٌن التفرٌز حتى تالمسها وتبدأ بالقطع لعمل  أفقٌا   منضدة(، وحرك ال1شغل الماكٌنة ) 16



545

(.3وضعها األول ) إلى منضدة(، ثم أرجع ال2الفجوة األولى )

قم بتدوٌر المشغولة مسافة خطوة على  11

ذراع  إستخدامدائرة الخطوة للترس ب

إسحب المسمار وقم  التقسٌم، كما ٌؤتً:

بتدوٌر الذراع لوضع المسمار فً آخر 

الثقوب المحصورة بٌن ذراعً مإشر 

التقسٌم، ثم إدفع ذراعً مإشر التقسٌم 

لمالمسة المسمار. 

قطع السن األول عند تنفٌذ قطع  كررخطوات 12

السن التالً فً الترس.

الترس حتى تنجز  أسنانإستمر فً تفرٌز  13

على محٌط الترس. سنانقطع جمٌع األ

 .إنجاز العملفصل مصدر التٌار الكهربائً بعد أوقف الماكٌنة وأ 14

 إرفع المشغولة عن جهاز التقسٌم. 15

العدد واألدوات فً المكان المخصص لها ثم نظف مكان العمل. أحفظ 16
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إستمارة التقٌٌم

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك

 1ـ  6رقم التمرٌن: 

 .عدلة أسنانتفرٌز ترس ذو  التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العمل

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5ات السالمة المهنٌة.ع تعلٌمابإتّ  1

5إجراءات التشغٌل األولٌة على المشغولة. 2

5 المشغولة على جهاز رأس التقسٌم. ضبط تركبب 3

5 ضبط تركبب سكٌن التفرٌز وحاملها فً رأس التفرٌز. 4

5 إختٌار دائرة الثقوب المناسبة من قرص التقسٌم. 5

15ذراع التقسٌم. إستعمالضبط  6

15 مإشر التقسٌم. إستعمالضبط  7

25 ضبط تفرٌز السن األول. 8

16الترس األخرى. أسنانضبط دقة تفرٌز  9

5 إجراءات إنهاء عملٌة التفرٌز. 10

5 الوقت المستغرق. 11

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،(8، 7، 6وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف التمرٌن:

 على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

 ماكٌنة التفرٌز. بإستعمالمائلة  أسنان ذو ز ترسٌفرّ 

 الفنٌة:المعلومات 

العدلة، والفرق  سنانالمائلة للترس بالطرق نفسها المتبعة فً تفرٌز األ سنانٌتم تفرٌز األ  

الماكٌنة بزاوٌة مساوٌة لزاوٌة السن المطلوب تفرٌزه، أو تدوٌر  منضدةفقط هو فً تدوٌر 

زاوٌة السن،  ، مع مراعاة إتجاهمنضدةجهاز التقسٌم على قاعدته الدّوارة، بدال   من تدوٌر ال

وتتراوح  (،3ـ  6(، كما مبٌن فً الشكل )𝛃ٌمٌل السن على محور الترس بزاوٌة ٌرمز لها )

سكٌن  أو سنان(،  وٌستعمل فً تفرٌز السن  سكٌن تفرٌز األ   ) إلى(   قٌمتها من )

 . ةلكّ ش  تفرٌز مُ 

 

 مائلة على محوره أسنانترس ذو  3ـ  6شكل 

 

 : ٌؤتً ماك ،بطرٌقتٌن لترسالسن المائل ل ٌمكن إنتاج    

القطع وٌتم  ةعمودٌماكٌنة تفرٌز  بإستعمال مائلة أسنان تنفٌذ ترس ذي ـ الطرٌقة األولى

كّ    .ةلبوساطة سكٌن تفرٌز ُمش 
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لرسم التنفٌذي:ا

 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

مودول رقم  سنان، سكٌن تشكٌل لتفرٌز األ (،Arbor)حامل سكٌن تفرٌز عمودي  ،عمودٌة ماكٌنة تفرٌز   

قرص تقسٌم جانبً، قرص من معدن البراص قٌاس )  ،شامل جهاز رأس تقسٌم (،4)

عدد ربط، عدة مفاتٌح، عدة السالمة المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف (،  

عمل، نظارات واقٌة(.

 نقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:خطوات العمل )ال

وعدد الثقوب  لترسحساب القطر الخارجً ل أوالّ  العملٌة ٌجبالخطوات ب لقٌامقبل ا  

الالزمة للتقسٌم، كما ٌؤتً:

(2القطر الخارجً للترس = م)ع+

الترس أسنانحٌث    ع= عدد 

 سنانم= رقم مودول سكٌن تفرٌز األ 

      =4(36+2 =)mm 128  

 46  46  16 
 1عدد الثقوب الالزمة لتفرٌز السن = ـــــــــــــــــــ = ـــــــــــ =  ـــــــ 

 36       36       سنانعدد األ 

الصور والرسوماتخطوات العملت

إتبع تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. 1

التشغٌل األولً على المشغولة وكما ٌؤتً: إجر   2

 (.128mmقطر ) إلىـ قم بخرطة المشغولة 

(.25mmـ أثقب وسط المشغولة ببرٌمة قطر  )
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المشغولة على حامل أفقً وأربطها على ركب  3

جهاز التقسٌم.

( ثقبا  ثم أدخل مسمار 36إختر دائرة ثقوب من قرص التقسٌم الجانبً تحتوي على ) 4

ذراع التقسٌم فً أحد ثقوبها. 

( فً الرأس 4أربط سكٌن قطع تشكٌل )مودول  5

العمودي لماكنة التفرٌز .

الماكٌنة أفقٌا  بزاوٌة مساوٌة لزاوٌة سن الترس مع مراعاة إتجاه زاوٌة السن. منضدةقم بتدوٌر  6

زاوٌة السن تقع فً الربع الثانً  زاوٌة السن تقع فً الربع األول   

 ( ثقبا  بٌن ذراعً المإشر ثم إدخل مسمار ذراع التقسٌم فً أول ثقب.11إحصر ) 7

أفقٌا  ثم عمودٌا  حتى تالمس بداٌة السن فً المشغولة لسكٌن التفرٌز، ثم صفر  منضدةال حرك 8

.منضدةتدرٌجة الحركة العمودٌة لل
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باإلتجاه الطولً إلبعاد المشغولة  منضدةحرك ال 9

عن السكٌن ثم إرفعها بمقدار مسافة عمق السن.

( ONحول مصدر التٌار الكهربائً على وضع ) 16

ثم شغل الماكنة لتفرٌز الفجوة األولى من فجوات 

الترس، وٌتم ذلك عند تجاوز السكٌن  أسنان

لطول السن وخروجها من الفجوة.

باإلتجاه المعاكس إلرجاع السكٌن لموقعها األول. منضدةحرك ال  11

ضع ٌدك على ذراع المإشر لمنعه من الحركة  12

آخر ثقب  إلىأثناء تحوٌل مسمار ذراع التقسٌم 

من الثقوب المحصورة بٌن ذراعً المإشر ثم 

إدفعهما لٌلحقا بالمسمار، وفً هذه الحالة ستدور 

المشغولة حول محورها مقدار خطوة كاملة.

قم بتفرٌز السن الثانً. 13

الترس حتى  أسنانكرر خطوات تفرٌز السن لكل  14

ٌتم تفرٌزها جمٌعها.

 فصل مصدر التٌار الكهربائً.أوقف الماكٌنة ثم أ  15

 إرفع المشغولة عن الماكٌنة. 16

العدد فً المكان المخصص لها ثم نظف مكان العمل أحفظ 17
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ماكٌنة التفرٌز األفقً وإجراء القطع  مائلة بإستعمال أسنان تنفٌذ ترس ذي الطرٌقة الثانٌة:

 .سنانبوساطة سكٌن تفرٌز األ

التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:التسهٌالت 

رقم     مودول سنان(، سكٌن تشكٌل لتفرٌز األArborحامل سكٌن تفرٌز عمودي ) ،عامة ماكٌنة تفرٌز  

 )       قرص تقسٌم جانبً، قرص من معدن البراص قٌاس ،شامل جهاز رأس تقسٌم (،5)

المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عدد ربط، عدة مفاتٌح، عدة السالمة (،  

عمل، نظارات واقٌة(.

خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:

حسابات الترس.

 (2القطر الخارجً للترس = م)ع+

      =5 (21+2 =)mm 115  

 46  46  19 
 1عدد الثقوب الالزمة لتفرٌز السن = ـــــــــــــــــــ = ـــــــــــ =  ـــــــ 

 21       21       سنانعدد األ 

الصور والرسومات خطوات العمل ت

 تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. إتبع 1

لتفرٌز  سنانللتمرٌن السابق بآستعمال سكٌن تفرٌز األ سنانكرر خطوات تفرٌز األ 2

.هذا الترس أسنان

إرفع المشغولة عن الماكٌنة.  3

العدد فً المكان المخصص لها. أحفظنظف مكان العمل ثم   4
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 إستمارة التقٌٌم

 

 ةالمرحلة الثالث                                                                            المٌكانٌكقسم 

 2ـ  6رقم التمرٌن: 

 .مائلة أسنانتفرٌز ترس ذو  التمرٌن: إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل  ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

   5 ات السالمة المهنٌة.ع تعلٌمابإتّ  1

   5 إجراءات التشغٌل األولٌة على المشغولة. 2

   5 المشغولة على جهاز رأس التقسٌم. ضبط تركبب 3

   5 ضبط تركبب سكٌن التفرٌز وحاملها فً رأس التفرٌز. 4

   5 إختٌار دائرة الثقوب المناسبة من قرص التقسٌم. 5

   26 .منضدةضبط زاوٌة مٌل ال 6

   15 ذراع التقسٌم. إستعمالضبط  7

   15 مإشر التقسٌم. إستعمالضبط  8

   16 السن األول.ضبط تفرٌز  9

   5 الترس األخرى. أسنانضبط دقة تفرٌز  10

   5 إجراءات إنهاء عملٌة التفرٌز. 11

   5 الزمن المستغرق. 12

   %100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،(9، 8، 7، 6وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف التمرٌن:

على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

.األفقٌة ماكٌنة التفرٌز بإستعمالالجرٌدة المسننة  أسنانز ٌفرّ 

 المعلومات الفنٌة:

حركة خطٌة مستقٌمة بتعشٌق الجرٌدة المسننة معه  إلىٌتم تحوٌل الحركة الدورانٌة للترس األسطوانً   

الترس والجرٌدة المسننة الشكل نفسه فً الخطوة والعمق, كما مبٌن فً  سنانوٌشترط فً ذلك أن ٌكون أل

ه فً مستوى واحد لتكّون  صف من أسنانالمسننة على شكل ترس تقع  كون الجرٌدة(، وت3ـ  6الشكل  )

 على سطح طولً مستقٌم. سناناأل

ماكٌنات التفرٌز أو القشط، وٌتم اإلنتقال بعد تفرٌز سن  بإستعمالالجرٌدة بطرق مختلفة  أسنانٌتم تفرٌز   

الماكٌنة أفقٌا  بمقدار خطوة السن، بعد تحدٌد عمق السن  منضدةتفرٌز سن آخر ٌلٌه عن طرٌق تحرٌك  إلى

الماكٌنة   منضدةعن طرٌق رفع 

معشقة مع ترس ( الجرٌدة المسننة3ـ  6شكل  )
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الرسم التنفٌذي:

 التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد، ُعدد، أجهزة(:

(، قطعة من 4مودول رقم ) سنانلتفرٌز األسكٌن تشكٌل  (،Arborحامل سكٌن تفرٌز ) ،أفقٌة ماكٌنة تفرٌز   

ربط، عدة مفاتٌح، عدة السالمة  (، أدوات200mm × 30mm × 20mmالحدٌد متوازٌة األضالع أبعادها )

 المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس، حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات واقٌة(.

(:خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة

الصور والرسومات خطوات العمل ت

إتبع تعلٌمات السالمة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملً. 1

 (4) مودول  سنانأربط سكٌن تفرٌز األ 2

فً مكانها على الماكٌنة.

الماكٌنة. منضدةعلى  المشغولةأربط  3
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الماكٌنة عمودٌا  ثم أفقٌا  حتى  منضدةحرك  4

ٌالمس طرف سكٌن التفرٌز سطح 

 المشغولة من األعلى. 

 

 

 

الماكٌنة أفقٌا  حتى تخرج سكٌن التفرٌز  منضدةحرك  5

الماكٌنة حتى ٌكون  منضدةمن المشغولة ثم آرفع 

طرف سكٌن التفرٌز بمستوى جذر السن األول 

تدرٌجة المطلوب تفرٌزه من الجرٌدة ثم صفر 

 الحركة باإلتجاهٌن العمودي واألفقً. 

 

شغل الماكٌنة عن طرٌق المفتاح الكهربائً، بسرعة  6

قطع مناسبة لمعدن المشغولة بحسب جدول سرعة 

 منضدةالقطع المثبت على هٌكل الماكٌنة، ثم حرك ال

 أفقٌا  باإلتجاه الطولً، لقطع السن األول.

  

 

 مكانها قبل قطع السن. إلىباإلتجاه الطولً إلرجاعها أفقٌا   منضدةحرك ال 7

أفقٌا  باإلتجاه العرضً بمقدار مسافة خطوة السن عن طرٌق قراءة تدرٌجة الحركة  منضدةحرك ال  8

 األفقٌة للسرج. 

 أفقٌا  باإلتجاه الطولً لقطع السن الثانً. منضدةحرك ال  9

 الجرٌدة.  أسنانكرر خطوات تفرٌز السن إلكمال تفرٌز جمٌع   16

 

 فصل مصدر الطاقة الكهربائٌة.أوقف حركة الماكٌنة ثم أ 11

 نظف الماكٌنة ومكان العمل.  12

 العدد واألدوات فً المكان المخصص لها. أحفظ  13
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ٌماستمارة التقٌ

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك

 3ـ  6رقم التمرٌن: 

 .تفرٌز الجرٌدة المسننة التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العمل ت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5ات السالمة المهنٌة.ع تعلٌمابإتّ  1

5إجراءات التشغٌل األولٌة على المشغولة. 2

5 .منضدةربط المشغولة بشكل صحٌح على ال 3

5.سنانإختٌار وربط سكٌن تفرٌز األ 4

26السن.خطوات مركزة السكٌن مع استقامة  5

26 صحة خطوات عمل تفرٌز السن األول. 6

26 .سنانصحة خطوات عمل تفرٌز باقً األ 7

16 دقة األبعاد الناتجة. 8

5 إجراءات إنهاء عملٌة التفرٌز. 9

5 الزمن المستغرق. 10

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:   التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد  ،(7، 6، 5وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 تنفٌذ التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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المعلومات األساسٌة: 

: (Grinding machines) ماكٌنات التجلٌخ

أو السطوح المستوٌة التً  األسطوانٌةماكٌنات التجلٌخ فً تشطٌب المشغوالت ذات السطوح  تستعمل   

الخراطة، والقشط،  وسن )شحذ( عدد القطع المختلفة، كأقالمتتطلب جودة سطوح فائقة الدقة فً األبعاد، 

والمثاقب.
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 -األنواع الرئٌسة لماكٌنات التجلٌخ:

 الٌدوي : المنضدٌة أو ماكٌنات التجلٌخ -1

مثل عملٌات سن تستخدم هذه الماكٌنات فً عملٌات التجلٌخ التقرٌبٌة حٌث ٌكون سماح التشغٌل كبٌر،    

مواقع اللحام،  الخراطة والقشط والمثاقب، وكذلك تستعمل فً إزالة زوائد المصبوبات وتجلٌخ أقالم)شحذ( 

آ(، 1ـ  7كما مبٌن فً الشكل )وهً على أنواع مختلفة فمنها ما ٌثّبت على منضدة أو فً أرضٌة الورشة، 

ب(، تحتوي الماكٌنة على محرك 1ـ  7كما مبٌن فً الشكل ) ها(،إستعمالومنها متنقلة )تحمل بالٌد عند 

كهربائً ٌعمل على تحرٌك حجر التجلٌخ دوارنٌاً، ومفتاح تشغٌل المحرك الكهربائً، وواقً العٌن ٌثبت أمام 

الشفاف الصلب، والذي ٌستعمل كوسٌلة أمان من الحوادث الناتجة من حجر التجلٌخ، ٌصنع من مادة الزجاج 

 عملٌة التجلٌخ، وواقً معدنً ٌثبت حول حجر التجلٌخ للوقاٌة من تناثره.

 

 ماكٌنات التجلٌخ الٌدوي 1ـ  7الشكل 

 

 :(Surface Grinding Machinesلمستوٌة )ا ماكٌنات التجلٌخ السطوح -2

تستخدم فً تجلٌخ السطوح المستوٌة، ٌكون فٌها عمود الدوران الحامل لحجر التجلٌخ بوضع أفقً، كما    

(، أو عمودي )رأسً(، وفً كال النوعٌن تكون الطاولة )المنضدة( التً تحمل الشغلة أما 2ـ  7فً الشكل )

العرضٌة، أو تكون مستدٌرة  وتنزلق على طاولة الحركة أفقٌةمن نوع ذات العربة وتتحرك بصورة ترددٌة 

 وتتحرك دائرٌاً حول محورها، وٌتم تحرٌكها آلٌاً أو بواسطة محرك كهربائً.
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ماكٌنات التجلٌخ السطحً األفقً 2ـ 7شكل 

: األفقًالرئٌسة لماكٌنات التجلٌخ  جزا األ 

الماكٌنة، وٌجب أن  أجزا الهٌكل )البدن(:  ٌحمل المحرك الكهربائً، واألحزمة الناقلة للحركة وباقً  -1

سرعات القطع العالٌة. هتزاز الناتج عنون ذو متانة عالٌة، لكً ٌتحمل اإلٌك

 الفرش: وظٌفته حمل طاولتً ماكٌنة التجلٌخ . -2

(، تنزلق خاللها لوالب تثبٌت Tالطاولة العلٌا: مستوٌة تحتوي على أخادٌد على شكل حرف ) -3

هذه  لٌها المشغوالت بفعل قوة الجذب المغناطٌسة، وتنتجالمشغوالت، أو طاولة مغناطٌسٌة، تثبت ع

 صطناعً، تنزلق على الطاولة السفلى لتحقٌق الحركة العرضٌة.القوة عن مغناطٌس طبٌعً أو إ

ة: تحمل عمود دوران حجر التجلٌخ، وٌتم تحرٌكها رأسٌاً إلى األعلى أو إلى األسفل، لغرض إسمالر -4

 رفع أو خفض عمود الحجر. 

وران: ٌحمل حجر التجلٌخ وٌعمل على تدوٌره بواسطة محرك كهربائً، وٌكون بوضع أفقًعمود الد -5

، وعمودي فً ماكٌنات التجلٌخ العمودٌة.فقٌةفً ماكٌنات التجلٌخ األ

عجالت الحركة: -6

 ـ عجلة الحركة الطولٌة للطاولة: أو الحركة الدورانٌة للطاولة المستدٌرة. أ

 لتحرٌك طاولة الحركة الطولٌة عرضٌاً.  ب ـ عجلة الحركة العرضٌة:

جـ ـ عجلة الحركة الرأسٌة: لتحرٌك الرأس الحامل لحجر التجلٌخ بصورة عمودٌة لتحدٌد عمق القطع 

 المطلوب. 
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: الخارجً والداخلً سطوانًماكٌنات التجلٌخ األ -3

الخارجً:  سطوانًآ ـ ماكٌنات التجلٌخ األ

سوا  كانت هذه السطوح مستقٌمة أو  األسطوانٌةتستخدم فً تجلٌخ السطوح الخارجٌة للشغالت    

مستدقة أو مشكلة. 

: الخارجً سطوانًاألالرئٌسة لماكٌنات التجلٌخ  جزا األ

الفرش: ٌحمل الطاولة وغراب الرأس، وغراب الذٌل، ومجموعة عجالت التشغٌل الٌدوي  -1

آلٌة الحركة الهٌدرولٌكٌة للطاولة.واألوتماتٌكً، وكذلك 

 الطاولة :وتتكون من:  -2

تحمل الطاولة العلٌا، وتتحرك طولٌاً بواسطة نظام هٌدرولٌكً أو بواسطة عجلة   : الطاولة السفلى - أ

ٌدوٌة عن طرٌق مجموعة تروس، ٌثبت على جانبها مصدٌن ٌتم تنظٌم موقعٌهما لضبط طول شوط 

 الطاولة عند نهاٌة كل شوط بعد تالمس المصد مع عاكس الحركة.حركة الطاولة، وٌتم عكس حركة 

الطاولة العلٌا:  تركب على الطاولة السفلى وتتحرك معها، ٌتثبت علٌها غراب الرأس، وغراب  -ب 

( درجة لغرض    الذٌل، عن طرٌق مجارٌها ولوالب الربط، وٌمكن تدوٌرها محورٌاً بزاوٌة أقصاها )

 ة اإلنحدار. تجلٌخ السلبات الصغٌر

ـ غراب الرأس )الغراب الثابت(: ٌعمل على تثبٌت الشغلة وتحرٌكها دورانٌاً، عن طرٌق محرك  3

 كهربائً مستقل مثبت فً أعلى الغراب.

الطوٌلة  األسطوانٌةغراب الذٌل )الغراب المتحرك( : ٌعمل على حمل وإسناد طرف الشغلة ـ  4

المربوطة من طرفها اآلخر فً غراب الرأس.

غراب حجر التجلٌخ )الرأس الحامل لحجر التجلٌخ (: وظٌفته حمل عمود دوران حجر التجلٌخ الذي  ـ 5

تنتقل الٌه الحركة الدورانٌة عن طرٌق محرك كهربائً مستقل، مثبت فً أعلى الغراب  بواسطة 

ٌتم المشغولة،  إتجاهأحزمة نقل الحركة، وٌتحرك هذا الغراب حركة عرضٌة ٌدوٌاً أو هٌدرولٌكٌة ب

من خاللها الحصول على عمق القطع المطلوب، وٌمكن تدوٌر هذا الغراب حول محوره بزاوٌة عند 

تجلٌخ السلبات ذات اآلنحدار الكبٌر.
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 الداخلً: سطوانًب ـ ماكٌنات التجلٌخ األ 

تستخدم هذه الماكٌنات فً تجلٌخ سطوح الثقوب الداخلٌة للمشغوالت، سوا  كانت مستقٌمة أو     

مستدقة أو مشكلة.

الرئٌسة لماكٌنات التجلٌخ الداخلً: جزا األ  

الفرش: ٌحمل الركبة والعربة. -1

. أفقٌة العربة: وظٌفتها حمل الرأس الحامل لحجر التجلٌخ وتتحرك حركة ترددٌة -2

ة وتكون حركتها إلى االعلى أو إلى األسفل، ٌدوٌاً أو أوتوماتٌكٌاً.إسمالركبة: وظٌفتها حمل الر -3

 ة: تتحرك إلى الداخل أو إلى الخارج لتحدٌد حركة عمق القطع.إسمالر -4

الرأس الحامل لحجر التجلٌخ: ٌحمل عمود دوران حجر التجلٌخ وٌعمل على تحرٌك دورانٌاً عن  -5

كهربائً مستقل مثبت علٌه.طرٌق محرك 

غراب الرأس )الغراب الثابت(: وظٌفته حمل المشغولة وإعطائها الحركة الدورانٌة عن طرٌق محرك  -6

 كهربائً مستقل.

ـ ماكٌنات التجلٌخ الالمركزي:4

بٍٍ عجهت انخجهٍخ  حشة دوٌ حثبٍج وحسخُذ عهى يسُذ إسحكبص فً هزا انُىع يٍ انخجهٍخ حبقى انًشغىنت   

 انهخبٌ حىضعبٌ بحٍث ٌفصم بٍُهًب يسبفت أقم يٍ قطش انًشغىنت بًقذاس ٌسبوي( انًعبٌشة)وعجهت انضبظ 

.حقشٌببً ضعف انطبقت انًشاد حجهٍخهب فً شىط واحذ

ث عذو اَحُبئهب أثُبء انخجهٍخ يًب ٌخٍح أًٌضب حجهٍخ انًشغىال سحكبصسخُبد انًشغىنت عهى يسُذ اإلٌضًٍ إ

(.1.5m)واألطىال انكبٍشة ( 1mm)راث األقطبس انصغٍشة 

وحبهغ انسشعت انًحٍطٍت  يعبكس نحشكخهب إحجبِب ٌهبذوسنخقىو بخانًشغىنت  وحضغظ عهى حذوس عجهت انضبظ 

.ثب/و( 03ـ 00)أعهى يٍ  انخجهٍخ حكىٌ حجشد فً حٍٍ أٌ سشعت /و 00-10 نعجهت انضبظ

انخجهٍخ وحعطى  حجشحًخذ عًهٍت انخجهٍخ فىق كبيم انًشغىنت بىاسطت انحشكت انًحىسٌت انبطٍئت بًحبراة   

حجر التجلخ. عٍ يحىس (     -  )انضبظ انخً حُحشف قهًًٍل بضاوٌت  هزِ انحشكت نهًشغىنت بىاسطت عجهت

انًليشكضي عهى َطبق واسع فً يصبَع اإلَخبج انكبٍشة وانجًهت نخجهٍخ  سطىاًَحسخعًم آالث انخجهٍخ األ  

هب، بعذ إزجشاء بعض اإلضبفبث عهٍهب كضٌبدة عذد يسبَذ إسخعًبنكًب ًٌكٍ . األسطىاٍَت زجضاءيخخهف األ

.، فً حجهٍخ أَببٍب طىٌهت زجًذاسحكبصاإل
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الرئٌسٌة لماكٌنات التجلٌخ الالمركزي: جزا األ

  .ودفع الشغلة إلى األسفلوتدوٌر وظٌفته القٌام بعملٌة القطع  :الرئٌسحجر التجلٌخ  -1

والحصول على  ،الحجر وإعطائها الحركة الدورانٌة إتجاهوظٌفته دعم ودفع المشغولة بحجر التنظٌم:  -2

.الطوٌلة األسطوانٌةالت وشغمالتغذٌة الطولٌة لل

سناد الشغلة من األسفل.وظٌفته إ مسند الشغلة : -3

 التجلخ.حجر 

 :ماكٌنات التجلٌخ الخاصه -5

ز وأسنان اللوالب والموسعات تستخدم هذه الماكٌنات لتجلٌخ شغالت ثابتة وخاصة مثل سكاكٌن التفرٌ

 نواعها:ومن أ

 ماكٌنات تجلٌخ العدة وسكاكٌن التفرٌز : - أ

حجار تجلٌخ فٌها أالموسعات والمثاقب وتستخدم تستخدم لتجلٌخ الحدود القاطعة لسكاكٌن التفرٌز و

 خاصة.

 الرئٌسة لماكٌنات تجلٌخ العدة وسكاكٌن التفرٌز: جزا األ

عطا ه الحركة ئً الذي ٌقوم بحمل حجر التجلٌخ وإوظٌفته حمل المحرك الكهربا الفرش: -1

 .الدورانٌة

غراب الرأس وغراب الذٌل لحمل سكٌن التفرٌز من خالل عمود خاص ٌثبت بٌن مركزي الغرابٌن. -2

السفلى: لحمل وتحرٌك الطاولة العلٌا عرضٌاً. الطاولة -3

http://www.gdgrinder.com/html/UploadFiles/ProductPic/2011021813453783037.jpg
http://www.gdgrinder.com/html/UploadFiles/ProductPic/2011021813453783037.jpg
http://www.gdgrinder.com/html/UploadFiles/ProductPic/2011021813453783037.jpg
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الطولً. تجاهالطاولة العلٌا: لحمل وربط غراب الرأس وغراب الذٌل وتتحرك هذه الطاولة باإل -4

 المصدات: تثبت بجانب الطاولة، وتستعمل لظبط طول الشوط للحركة الطولٌة للطاولة . -5

ماكٌنات تجلٌخ السن : - ب

خ القالووظات وأسنان التروس .تستخدم هذه الماكٌنات لتجلٌ

الرأس الحامل لحجر التجلٌخ مع المحرك الكهربائً . -1

 الطاولة السفلى.  -2

 الطاولة العلٌا. -3

غراب الرأس وغراب الذٌل. -4

  المصدات. -5

الصقل والتنعٌم. ماكٌناتـ  6

لغرض  والتنعٌمسطة ماكٌنات الصقل ابو التً سبق تجلٌخها فً ماكٌنات التجلٌخ، تصقل المشغوالت    

-0.05mm)    تصحٌح سطوحها وجعلها أكثر نعومة، إذ إن دقة التجلٌخ هذا النوع من الماكٌنات تصل الى

0.03mm فً عملٌات الصقل تكون سرعة القطع منخفضة، والضغط على المشغولة قلٌل، لهذا فإن ،)

تكون قلٌلة. الحرارة المتولدة عن الصقل
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أهداف التمرٌن:

على أن:ـ قادراً بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

 عند العمل على ماكٌنات التجلٌخ. ق اجرا ات السالمةٌطب

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

والحذر الشدٌد، بسبب سرع القطع العالٌة التً ربما  اإلنتباهعند العمل على ماكٌنات التجلٌخ ٌتطلب تركٌز     

درجة  إرتفاععلى شروخ، أو ضغط المشغولة علٌه عند  إلحتوائهتؤدي الى تفتت حجر التجلٌخ وتطاٌره، 

ها بشكل إستعمالسائل التبرٌد فالحوادث التً قد تنتج عنها خطرة ولذلك ٌجب  إستعمالحرارتها بسبب عدم 

اآلتٌة. اإلرشادات إتباعصحٌح و

 :اإلرشادات

ٌسمح لالشخاص المتدربٌن وذوي الخبرة والكفا ة فقط بتغٌٌر وتركٌب أحجار التجلٌخ. -1

 قطع مصدر الكهربا  عند القٌام بتركٌب الحجر لماكٌنات التجلٌخ. -2

 للحجر فً مكانه الصحٌح. بالستٌكًالتأكد من وضع الواقً ال -3

.المشغولة والحجر درجة حرارة إرتفاعلمنع  فتح سائل التبرٌد قبٌل البد  فً عملٌة التجلٌخ -4

 من التشغٌل . نتها عدم الضغط على حجر التجلٌخ لغرض اٌقافه بعد اإل -5

 التسهٌالت التعلٌمٌة :     

عدة السالمة المهنٌة )نظارات واقٌة، بدلة عمل، قفازات عمل، حذا  عمل (  -2ماكنة التجلٌخ  -1

والرسومات التوضٌحٌة :خطوات العمل والنقاط الحاكمة 
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الصور والرسوماتخطوات العملت

بدلة العمل والنظارات الواقٌة المناسبة لجسمك. إرتدِ  1

الرنٌن والموازنة على  إختبار إجرِ  2

حجر التجلٌخ للتأكد من خلوه من 

التشققات أو الثلمات علٌه.

ثبت الحجر بشكل صحٌح وآمن. 3

تأكد من توازن دوران حجر التجلٌخ فً الماكٌنة.  4

ثبت قطعة العمل المراد تجلٌخها بشكل ُمْحَكم. 5

 ثبت الحاجز الزجاجً الواقً فً مكانه المخصص له، قبل البد  بأٌة عملٌة تجلٌخ. 6

ات إختر من الجداول سرعة القطع المحددة لحجر التجلٌخ وذلك لمنع كسر حجر التجلٌخ عند السرع 7

العالٌة أو تفتت الحبٌبات القاطعة فً السرعات الواطئة دون الحصول على الغرض من عملٌة 

التجلٌخ.

على زر إٌقاف المحرك  أضغط 8

الكهربائً الحامل للحجر ثم آنتظر 

حتى ٌقف الحجر عن الحركة 

الدورانٌة.

 مصدر الطاقة الكهربائٌة.  أفصل 9

 العمل.نظف ماكٌنة التجلٌخ ومكان  11

حفظ العدد فً المكان المخصص لها.أ 11
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إسخًبسة انخقٍٍى

قسم المٌكانٌك       المرحلة الثالثة

 1-7رقم التمرٌن: 

اجرا ات السالمةالتمرٌن:  إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

31إجرا ات السالمة.تطبٌق  1

5حجر التجلٌخ. إختٌار 2

15تثبٌت الحاجز الواقً. 3

5 مالئمة حجر التجلٌخ لماكنة التجلٌخ وقطعة العمل.  4

11فحص موازنة الحجر. 5

11 الرنٌن. إختبارإجرا   6

11تحدٌد سرعة حجر التجلٌخ.  7

5 إٌقاف الماكٌنة. 8

5تنظٌف الماكنة ومكان العمل.  9

5 الزمن المستغرق. 10

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد  ،( 7، 6، 5، 3، 1وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 تنفٌذ التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   



311

 أهداف التمرٌن:

على أن: قادراً بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

ماكٌنات التجلٌخ. أجزا  على عرفتٌـ  1

ماكٌنات التجلٌخ. أجزا وظائف  على عرفتـ ٌ 2

ماكٌنة التجلٌخ. جزا الحركات األساسٌة ألٌطبق ـ  3

 :المعلومات الفنٌة للتمرٌن

أغلب الماكٌنات، كالحجر، ورأس حمل  إحتوا رئٌسة تشترك ب أجزا تشتمل  ماكٌنات التجلٌخ على     

أخرى كمساند المشغوالت، والملحقات  أجزا للحجر، ورأس حمل المشغولة، وغراب الذٌل، والطاولة، وهناك 

 وموازنة الحجر، ولكل جز  منها وظٌفة خاصة به.  إختباركأدوات تعدٌل وتشذٌب و

الباقٌة إلدا  عملها  جزا ٌتم تدوٌر الحجر والمشغوالت بمحركات إدارة كهربائٌة، وٌتم تحرٌك األ   

حركتها.  إتجاهو أتوماتٌكٌاً أو بواسطة عجالت ذات تدرٌجة للسٌطرة على مقدار

 مٌة: ٌالتسهٌالت التعل

ماكٌنات تجلٌخ، عدة السالمة المهنٌة )نظارات واقٌة، بدلة عمل، قفازات عمل، حذا  موقع عمل ٌحوي

 عمل(.

خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات التوضٌحٌة:

:سطوانًآ ـ ماكٌنة التجلٌخ األ

العلٌا  ـ الطاولة 6         القاعـ 1 

 السفلٌة ـ الطاولة 7    الذٌل ـ غراب 2 

طول الشوط لضبط ـ مصدان 8    الجلخ ـ  حجر 3 

الطاولة لتحرٌك ٌدوٌة عجالتـ  9   لحجر التجلٌخ الحامل ـ الرأس 4 

.ـ لوحات التشغٌل 10   الرأس ـ غراب 5
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الصور والرسوماتخطوات العملت

إرتد بدلة العمل ،والنظارات الواقٌة المناسبة لجسمك . 1

 .سطوانًتعرف على موضع عجلة التغذٌة العرضٌة لحجر التجلٌخ لماكٌنة التجلٌخ األ 2

الشغلة إتجاهحركة عقارب الساعة لتحرٌك حجر التجلٌخ ب إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة العرضٌة ب 3

معاكس لحركة عقارب الساعة لتحرٌك حجر التجلٌخ بعٌدا  إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة العرضٌة ب 4

.عن الشغلة

. سطوانًتعرف على موضع عجلة التغذٌة الطوٌلة لطاولة ماكٌنة التجلٌخ األ 5

 الٌمٌن . إتجاهحركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة ب إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الطوٌلة ب 6

 إتجاهمعاكس لحركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة ب إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الطوٌلة ب 7

الٌسار .

 لحجر التجلٌخ والطاولة .  تعرف على عتالت التغذٌة العرضٌة والطوٌلة واالوتماتٌكٌة 8

حرك عتالت التغذٌة العرضٌة والطوٌلة واالوتناتٌكٌة والحظ حركة حجر التجلٌخ والطاولة السرٌعة  9

وبمساعدة المدرب المسؤول .

سطوانًتعرف على المصدرٌن الموجودٌن على جانب الطاولة السفلى لماكٌنة التجلٌخ األ 11

اولة وعكس الحركة فً نهاٌة الشوط.والمستخدمٌن لتحدٌد طول شوط الط

حرك المصدٌن إلى الداخل للحصول على طول شوط قصٌر وإلى الخارج للحصول على طول شوط  11

كبٌر للطاولة

الطوٌلة فً ماكنة التجلٌخ  األسطوانٌةتعرف على غراب الذٌل المستخدم السناد الشغالت  12

. سطوانًاأل

للحصول على حركته الطولٌة .حرك غراب الذٌل ٌمٌنا وٌسارا  13

تعرف على غراب الرأس المستخدم لحمل الشغلة واعطائها الحركة الدورانٌة . 14

 . السطحً األفقٌة تعرف على موضع عجلة التغذٌة الرأسٌة لحجر التجلٌخ لماكنة التجلٌخ 15

حركة عقارب الساعة لتحرٌك حجر التجلٌخ حركة رأسٌة  إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الرأسٌة ب 16

الشغلة. إتجاهب

 معاكس لحركة عقارب الساعة لتحرٌك حجر التشغٌل بعٌداً  إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الرأسٌة ب 17

عن الشغلة .
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:ب ـ ماكٌنة التجلٌخ األفقً

. فقٌةالتجلٌخ السطحً األتعرف على موضع عجلة التغذٌة العرضٌة لطاولة ماكٌنة  -1 18

 حركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة إلى الداخل . إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة العرضٌة ب -2 19

معاكس لحركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة إلى  إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة العرضٌة ب -3 21

الخارج .

. فقٌةماكٌنة التجلٌخ السطحً األتعرف على موضع عجلة التغذٌة الطوٌلة لطاولة  -4 21

 الٌمٌن . إتجاهحركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة ب إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الطولٌة ب -5 22

معاكس لحركة عقارب الساعة لتحرٌك الطاولة إلى جهة  إتجاهقم بتدوٌر عجلة التغذٌة الطولٌة ب -6 23

الٌسار .

تعرف على مجموعة محركات التغذٌة االوتماتٌكٌة لحجر التجلٌخ والطاولة والحظ هذه الحركات  -7 24

بمساعدة المدرب المسؤول.

ة بتحرٌك ولة السفلى والحظ طول شوط الطاولتعرف على المصدٌن الموجودٌن على جانب الطا -8 25

المصدٌن إلى الداخل أو إلى الخارج.

العمل .التجلٌخ ومكان  ناتٌاكنظف م -9 26
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 إسخًبسة انخقٍٍى

 حلة الثالثةالمرقسم المٌكانٌك                                                                               

 2-7رقم التمرٌن: 

                                                                   ماكٌنات التجلٌخ ووظائفها أجزا التمرٌن:  إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

عجالت التغذٌة العرضٌة والطولٌة  التعرف على مجموعلة 1

 .سطوانًوالٌدوٌة واالوتماتٌكٌة لماكنة التجلٌخ األ

5   

ضبط حركة مجموعة العجالت فً ماكٌنة التجلٌخ  2

 .سطوانًاأل

21   

   11 .سطوانًتحدٌد طول الشوط فً ماكٌنة التجلٌخ األ 3

 سطوانًماكٌنة التجلٌخ األ أجزا التعرف على بقٌة  4

 ووظٌفة كل منه.

5   

ة والعرضٌة التعرف على مجموعة عجالت التغذٌة الرأسٌ 5

وتماتٌكٌة لماكٌنة التجلٌخ السطحً والطولٌة الٌدوٌة واأل

 .فقٌةاأل

5   

ضبط حركة مجموعة العجالت على ماكٌنة التجلٌخ  6

 .فقٌةالسطحً األ

21   

 تحدٌد طول شوط الطاولة على ماكٌنة التجلٌخ السطحً 7

 .فقٌةاأل

11   

   5 .فقٌةماكٌنة التجلٌخ السطحً األ أجزا التعرف على بقٌة  8

   11 تنظٌف الماكنة ومكان العمل.  9

   11 الزمن المستغرق.  10

   %100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،( 6،  3، 2وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح. 
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أهداف التمرٌن:

على أن: قادراً بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

 .ٌشغل ماكٌنة التجلٌخـ  1  

 .ماكٌنة التجلٌخ بط توازنـ ٌض 2  

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن :

لتمكن من السٌطرة على سالمة التشغٌل والتجلٌخ ، لذلك ٌجب اماكٌنات التجلٌخ بسرع عالٌة ٌتم تشغٌل    

وكذلك لٌكون  مهمته، ومعرفة تشغٌل كل جز  فً الماكٌنةبٌجب اإللمام ف طارئ، دون معوقات أوحدوث

ستهالك والتلف. كما ٌجب على المشغل والحفاظ على سالمة الماكنة من اإلالمنتج ذو أبعاد عالٌة فً الدقة، 

همٌة من معرفة أكثر أ إعتبارهأن ٌكون لدٌه المقدرة على إٌقاف الماكنة بسرعة، فمعرفة إٌقاف الماكنة ٌمكن 

خطار والحوادث.من التلف ولتجنب األ ته، وكذلك حماٌة الماكٌنةتشغٌلها وذلك لحماٌ

 التسهٌالت التعلٌمٌة : 

، معدات إختبار، مبٌن قٌاس )اندٌكٌتر(، قضٌب أفقٌة، ماكٌنة تجلٌخ سطحً أسطوانًماكٌنة تجلٌخ 

حذا  عمل (.السالمة المهنٌة )نظارات واقٌة، بدلة عمل، قفازات عمل، 

خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات التوضٌحٌة :

 :وظبط توازنها سطوانًـ تشغٌل ماكٌنة التجلٌخ األ أ

الصور والرسوماتخطوات العملت

 ارتد بدلة العمل والنظارات الواقٌة المناسبة لجسمك. 1

المفاتٌح على الماكٌنة.تعرف على مواضع مفاتٌح التشغٌل واالٌقاف المبٌنة فً لوحة  2
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ضع مفتاح التشغٌل الرئٌسً  3

على  سطوانًلماكٌنة التجلٌخ األ

(.onوضع التشغٌل )

على مفتاح تشغٌل مضخمة الزٌت . أضغط 4

دور مفتاح تدوٌر الشغلة والحظ  5

عدد دورات الشغلة بالدقٌقة .

حركة عقارب الساعة لزٌادة عدد دورات  إتجاه( بRegulatorدور مفتاح المقاومة الكهربائٌة ) 6

الشغلة بالدقٌقة . مع مالحظة مقٌاس عدد الدورات بالدقٌقة على لوحة المفاتٌح.

معاكس لحركة عقارب الساعة لتقلٌل عدد دورات الشغلة  إتجاهدور مفتاح المقاومة الكهربائٌة ب 7

بالدقٌقة .

على مفتاح تشغٌل المحرك  أضغط 8

التجلٌخ )اللون لكهربائً لحجر ا

خضر(.األ

على مفتاح اطفا  المحرك  أضغط 9

لكهربائً لحجر التجلٌخ )اللون ا

حمر(.األ

ح االٌقاف على مفتا أضغط 11

حمر( فًاالضطراري )المفتاح األ

حالة حدوث أي خطأ فً التشغٌل .

بٌن ذنبة غراب الرأس وذنبة غراب  ختبار, اربط عمود اإلسطوانًبط توازن ماكٌنة التجلٌخ األلض 11

الذٌل .
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المس مجس ساعة القٌاس لعمود  12

بالقرب من ذنبة غراب  ختباراإل

الرأس والحظ قرا ة مؤشر ساعة 

القٌاس.

بالقرب من غراب الذٌل والحظ قرا ة  ختبار( لعمود اإلIndecatorالمس مجس ساعة القٌاس ) 13

. فً القرا تٌن واإلنحراف مؤشر ساعة  القٌاس

:ب ـ تشغٌل ماكٌنة التجلٌخ األفقً وظبط توازنها

الصور والرسوماتخطوات العملت

تعرف على مواضع مفاتٌح التشغٌل واالٌقاف فً لوحة المفاتٌح على الجانب االٌمن من الماكنة . 1

(.onعلى وضع التشغٌل ) فقٌةضع مفتاح التشغٌل الرئٌسً لماكٌنة التجلٌخ السطحً األ 2

 على مفتاح تشغٌل مضخمة الزٌت . أضغط 3

 .على مفتاح تشغٌل المحرك الكهربائً لحجر التجلٌخ أضغط 4

 .على مفتاح اطفا  المحرك الكهربائً لحجر التجلٌخ أضغط 5

على مفتاح االٌقاف االضطراري فً حالة حدوث أي خطأ فً التشغٌل . أضغط  6

ماكٌنة التجلٌخ  بط توازنلض  7

المس مجس  فقٌةالسطحً  األ

ساعة القٌاس لسطح الطاولة 

األٌمن والحظ قرا ة مؤشر 

ساعة القٌاس .

ٌسر والحظ قرا ة مؤشر ساعة القٌاس والحظ مجس ساعة القٌاس سطح الطاولة األ المس 8

اإلنحراف فً القرا تٌن.

 نظف ماكنتً التجلٌخ ومكان العمل.  9

العدد فً المكان المخصص لها. إحفظ 11
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إسخًبسة انخقٍٍى

قسم المٌكانٌك   المرحلة الثالثة

3-7رقم التمرٌن: 

بط تواز نها     تشغٌل الماكٌنة وضالتمرٌن:  إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

 التعرف على وظائف مفاتٌح التشغٌل فً ماكٌنة التجلٌخ 1

.سطوانًاأل

5

عتباراً من المصدر سطوانً إتشغٌل ماكنة التجلٌخ األ 2

الرئٌس. 

15

11 اً بالمصدر الرئٌس.إنتها  سطوانًإٌقاف ماكٌنة التجلٌخ األ 3

15. سطوانًبط التوازن لماكٌنة التجلٌخ األض 4

التعرف على وظائف مفاتٌح التشغٌل لماكٌنة التجلٌخ  5

.فقٌةالسطحً األ

5

اعتباراً من المصدر  فقٌةتشغٌل ماكٌنة التجلٌخ السطحً األ 6

الرئٌس.

15

إنتهاً  فقٌةإٌقاف تشغٌل ماكٌنة التجلٌخ السطحً األ 7

بالمصدر الرئٌس.

11

15 . فقٌةظبط توازن ماكٌنة التجلٌخ السطحً األ 8

5تنظٌف الماكنة ومكان العمل.  9

5 المستغرقالزمن  10

%100.الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

 ،( 8، 7، 6، 4،  3، 2 وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 وٌعاد تنفٌذ التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 المعلومات األساسٌة:

زالة المعدن على شكل راٌش دقٌق جداً بفعل حدود الحبٌبات القاطعة الدقٌقة التجلٌخ هو عملٌة إ   

 (.1ـ  8الشكل )حجر التجلٌخ والمثبتة بقوة بواسطة المادة الرابطة، كما مبٌن فً ل المكونة

 

 إزالة الراٌش بحجر التجلٌخ 1ـ  8شكل 

ُتجرى عملٌات التجلٌخ للتشطٌب النهائً بدرجة تنعٌم عالٌة للسطوح المشغلة، للحصول على أبعاد    

 ً الدقة، ولسن البنط وأدوات القطع كؤقالم الخراطة والقشط وسكاكٌن التفرٌز.  فومقاسات غاٌة 
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األهداف التعلٌمٌة : 

على : قادراً ٌجب أن ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن 

ـ ٌجهز ماكٌنة التجلٌخ المستوي )األفقً(. 1

ً.ـ ٌستعمل ماكٌنة التجلٌخ األفق 2

 .األفقٌةخ السطوح جلّ ـ ٌ 3

 المعلومات الفنٌة:

بواسطة  وٌجّلخ سطحها المستوي بعد تشذٌبها ، المشغولة على المنضدة )الظرف المغناطٌسً( توضع   

حجر تجلٌخ مناسب لنوع معدنها وحجمها، إذ ٌتم التعرف على نوع الحجر من الرموز المدونة علٌه 

والتً تحدد مواصفاته، أما سرع القطع المناسبة فتحدد قٌمها من الجداول الخاصة وبحسب الحالة، 

بوضع رأسً( أو ماكٌنة  وٌستعمل فً التجلٌخ األفقً إّما ماكٌنة تجلٌخ عمودٌة )ٌكون عمود الدوران فٌها

عمود الدوران فٌها بوضع أفقً(. تجلٌخ أفقٌة )ٌكون

الرسم التنفٌذي:

 ـ مواد ـ عدد ـ مكائن(  أجهزةالتسهٌالت التعلٌمٌة )

، ساعة بٌان 1/ ، مٌكرومتر عدد، ملزمة مشغوالتظرف مغناطٌسً ،السطحً األ فقٌة ماكٌنة التجلٌخ   

، مساند )متوازٌات قائمة(، قطعة قماش 1عدد/  (     ح ناعم )، مبرد مسط1)اندٌكٌتر( عدد/

قطعة العمل )فوالذ طري( نظارات واقٌة، كفوف واقٌة،  ،بدلة عمل (،mm 300  300للتنظٌف قٌاس )

. 1( عدد /      ، مبرد مسطح خشن )1عدد/(                بؤبعاد )
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ـ الرسومات. األداءخطوات العمل ـ  النقاط الحاكمة ـ معٌار 

الصور والرسوماتخطوات العملت

.الواقٌة المناسبة لجسمكبدلة العمل والنظارات  إرتدِ  1

نظف الظرف المغناطٌسً من  1

بقطعة والزٌوت العالقة به  األوساخ

.القماش

حواف وزواٌا قطعة العمل  أبرد 1

 الخشن ثم الناعممستعمال المبرد 

الراٌش العالق بها من جراء  إلزالة

عملٌات التشغٌل السابقة )قشط أو 

.تفرٌز (

قطعة العمل على الظرف  أربط 4

لمنع مساند  مستخدماالمغناطٌسً 

.زحزحة المشغولة

ٌصال التٌار )إل (ONعلى الوضع ) الكهربائً لظرف المغناطٌسًل ضع المفتاح الكهربائً 5

.(إلى ملفاته الكهربائً

تؤكد من توازي سطح قطعة العمل   6

مع سطح الظرف المغناطٌسً 

ندٌكٌتر(. )اإلمستخدما ساعة البٌان 

.وكما فً الشكل
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طول شوط القطع مضافاً الٌه  أضبط 7

خلوص البداٌة والنهاٌة للطول 

التحكم فً موضع المصدٌن  بواسطة

على جانب الطاولة.

المس حجر التجلٌخ  مع سطح قطعة  8

محور دوران حجر العمل بعد تشغٌل 

 ،التجلٌخ

بعد تحرٌك الطاولة  عمق القطع أضبط 9

بعاد المشغولة عن حجر إلأفقٌاً 

التجلٌخ.

 شغل نظام سائل التبرٌد. 11

 )ول السطح األ جلخ

   .)

(.10-9-8وكرر الخطوات ) ولللسطح األاقلب قطعة العمل على السطح الثانً المقابل  11

(.       جلخ السطح الثانً مراعٌا ضبط القٌاس المطلوب ) 11

 ول.( وبنفس طرٌقة تجلٌخ السطح األ        السطح الجانبً )السطح الثالث()  خجل 11

ضبط قطعة القٌاس  الرابع المقابل للسطح الثالث بعد قلب قطعة العمل، مراعٌاً جلخ السطح  14

(.       المطلوب )

.الحادة بالمبرد الناعمحواف قطعة العمل  أبردو قطعة العمل ثم فك ف الماكنةقأو  15

حفظها فً مكانها المخصص.أودوات المستخدمة العدد واألو التجلٌخماكنة  نظف 16
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مارة التقييمإست

قسم المٌكانٌك       المرحلة الثالثة

 1-8رقم التمرٌن: 

 التمرٌن: تجلٌخ سطح عدل. إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

  10    .ربط قطعة العمل على الظرف المغناطٌسً 1

10    .ضبط طول الشوط 2

10    .ط عمق القطعبض 3

30    .تجلٌخ السطوح االربعة 4

5     .برادة حواف قطعة العمل 5

15      .دقة القٌاسات 6

تعلٌمات السالمة المهنٌة وتنظٌف العدد والماكنة  إتباع 7

10     .مكان العملو

10      المستغرق. الزمن 8

%100الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 4،  3، 2%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) 50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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األهداف التعلٌمٌة : 

على: قادراً ٌجب ان ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن 

.خارجًال األسطوانًر الماكٌنة لتجلٌخ السطح ـ ٌحضّ  1

ة.األسطوانٌـ ٌربط المشغوالت  2

ة الخارجٌة.األسطوانٌخ السطوح جلّ ٌـ  3

 المعلومات الفنٌة:

الخارجً، إذ تربط  األسطوانًالخارجً، ماكٌنات التجلٌخ  األسطوانًفً عملٌات التجلٌخ  ستعملت    

ة القصٌرة بواسطة ظرف ثالثً ذاتً التمركز، أما الطوٌلة منها تسند بذنبة الغراب األسطوانٌالمشغوالت 

ستقامتها، وتربط من النهاٌة الثانٌة من وسطها بمسند كروي للحفاظ على إالمتحرك لمنع تذبذبها، وتسند 

أو الخانق. أما المشغوالت ذات المحورٌن، ٌستعمل لربطها الظرف الرباعً،كما فًبواسطة الظرف 

 تجلٌخ عمود المرفق للمحركات.

تتم التغذٌة الطولٌة بتحرٌك المشغولة أمام حجر التجلٌخ، وتتم تغذٌة عمق القطع بتحرٌك حجر التجلٌخ     

فً المستوى األفقً عمودٌاً على محور المشغولة.

سم التنفٌذي:الر 

 مكائن( -عدد -مواد -أجهزة) التسهٌالت التعلٌمٌة

 ,مبرد مسطح ناعم1,ساعة بٌان عدد/1ٌكرومتر قٌاس عدد/م ,األسطوانًة عمل,ماكٌنة التجلٌخ بدل  

 كفوف واقٌة, نظارات واقٌة, (,         ) قطعة قماش للتنظٌف قٌاس ,1( عدد/   )

.1( قٌاس عدد/      ( وطول )      طري( قطر ) )فوالذ قطعة العمل
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الرسومات. -األداءمعٌار  -النقاط الحاكمة -خطوات العمل

الصور والرسوماتخطوات العملت

 المناسبة لجسمك.بدلة العمل والنظارات الواقٌة  إرتد  1

بقطعة قماش.والزٌوت العالقة بها  العمل من األوساخ نظف قطعة 1

 حواف قطعة العمل مستعمالً  أبرد 1

إلزالة الراٌش العالق بها من المبرد 

عملٌات  القطع السابقة.

قطعة العمل بٌن مركزي ماكٌنة  أربط 4

الخانق  إستخدامب األسطوانً التجلٌخ

.الحامل()

فً  إنحرافتؤكد من عدم وجود   5

 إستخدامبمحور دوران قطعة العمل 

ساعة البٌان.

طول شوط التجلٌخ من خالل  أضبط 6

ن ٌكون مقدار أعلى  ,المصدٌن

عن قطعة العمل تجاوز حجر التجلٌخ 

بمقدار ثلث عرض الحجر من 

الطرفٌن.



178

المس حجر التجلٌخ مع سطح قطعة  7

محور دوران حجر  العمل بعد تشغٌل

التجلٌخ.

رٌجة التغذٌة العرضٌة دصفر ت 8

)عمق القطع(.

عمق القطع. أضبط  9

ل نظام سائل التبرٌد.شغّ  11

األسطوانً حقم بتجلٌخ السط  11

ضبط القٌاس المطلوب مراعٌاً 

 0.01mm) +24   ∅)

 إستخدامبمقاس قطعة العمل  إفحص 11

.القٌاس الخارجً المٌكرومتر

نة ونزع قطعة العمل.ٌٌقاف الماكإحواف قطعة العمل الحادة مستخدما المبرد الناعم, بعد  أبرد 11

 حفظها فً مكانها المخصص.إدوات المستخدمة والعدد واألوماكنة التجلٌخ  نظف  14
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ستمارة التقييمإ

قسم المٌكانٌك       المرحلة الثالثة

 2-8رقم التمرٌن: تمرٌن رقم 

 خارجً أسطوانًالتمرٌن: تسوٌة سطح  إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

10ربط قطعة العمل بٌن المركزٌن. 1

10ضبط  طول الشوط. 2

10ضبط عمق القطع. 3

35.األسطوانًتجلٌخ السطح  4

5برادة وحواف قطعة العمل. 5

15 دقة القٌاسات. 6

تعلٌمات السالمة المرئٌة وتنظٌف العدد والماكنة  إتباع 7

10.ومكان العمل

5 المستغرق. الزمن 8

100الدرجة النهائٌة للتمرٌن 9

%100 للتمرٌن.الدرجة النهائٌة 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 4,3,2%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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أوالً : األهداف التعلٌمٌة : 

على: قادراً ٌجب ان ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن 

ـ تحضٌر الماكٌنة لتجلٌخ السطح المائل. 1

ـ تنظٌم وضع الملزمة الجامعة بحسب شكل المشغولة. 2

تجلٌخ السطوح المائلة.ـ  3

 المعلومات الفنٌة:

ة، إذ امعً، وذلك بربط المشغولة بملزمة فقماكنات التجلٌخ األ مائل بآستعمالٌتم تجلٌخ السطح ال    

ٌمكن إمالة المشغولة بواسطتها بحسب الزاوٌة المطلوبة، لٌكون السطح المراد تجلٌخه أفقٌاً، تتم التغذٌة 

لماكٌنة عمودٌاً على ل الطولٌة بتحرٌك طاولة الماكنة، وتتم تغذٌة عمق القطع بإنزال رأس الحجر

( بمسك المشغولة بملزمة تجلٌخ عادٌة، أما عند تجلٌخ السطحٌن 6ـ 1من ) األسطحلخ إذ تج المشغولة.

(، فتمسك المشغولة بملزمة عامة.8، 7المائلٌن المرقمٌن )

الرسم التنفٌذي: 
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 :مكائن( -عدد -مواد -أجهزةالتسهٌالت التعلٌمة )

, مٌكرمتر قٌاس ملزمة جامعة األغراضفقً, ظرف مغناطٌسً, السطحً األ بدلة عمل, ماكٌنة التجلٌخ    

 ) , مساند )متوازٌان قائمان(, قطعة قماش للتنظٌف قٌاس1, ساعة بٌان عدد/1عدد/

 بعادؤعادٌة, قطعة العمل )فوالذ طري( بملزمة  (, نظارات واقٌة, كفوف واقٌة, 

(.4mm40×.446×.4100/عدد )1.

الرسومات. -األداءمعٌار  -النقاط الحاكمة -خطوات العمل

الصور والرسوماتخطوات العملت

إرتد بدلة العمل والنظارات الواقٌة المناسبة لجسمك. 1

 والزٌوت العالقة به بقطة القماش. األوساخنظف الظرف المغناطٌسً من  1

المبرد الخشن ثم الناعم إلزالة الراٌش العالق بها من  حواف وزواٌا قطعة العمل مستعمالً  أبرد  1

وتفرٌز(.أشط عملٌات التشغٌل السابقة )ق

ضع الملزمة العادٌة على الظرف المغناطٌسً. 4

 فّعل قوة الظرف المغناطٌسً.  5

قطعة العمل بالملزمة العادٌة  أربط  6

ربطا خفٌفا.

ندٌكٌتر(.)اإلساعة البٌان  تؤكد من توازي سطح القطعة مستخدماً  7

 .بإحكامشد الملزمة العادٌة   8

تاركا زٌادة  على جانب الطاولة المصدات تنظٌم موقع لطاولة من خاللا حركة شوططول  أضبط 9

لخلوص البداٌة والنهاٌة للطول.
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المس حجر التجلٌخ مع سطح قطعة  11

العمل بعد تشغٌل محور دوران 

حجر التجلٌخ.

عمق القطع. أضبط 11

شغل نظام سائل التبرٌد. 11

, 02mm +46)ضبط القٌاس المطلوب ( مراعٌاً 1,2,4,3,6,5الخارجٌة ) األسطحقم بتجلٌخ  11

02mm+40)

 ن الملزمة العادٌة.عرفع قطعة العمل اَ ثم إتام اً قوفوقف الماكنة أو 14

والزٌوت العالقة به بقطعة القماش. المغناطٌسً من الراٌش فنظف الظر 15
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 ضع الملزمة الجامعة األغراض 16

 لغرض على الظرف المغناطٌسً,

 تجلٌخ السطوح المائلة.و ربط

 

 

 فعل قوة الظرف المغناطٌسً. 17

علٌه عن طرٌق تصفٌر التدرٌجة  األفقٌة توازي سطح المشغولة مع حركة حجر التجلٌخ أضبط  18

 األفقٌة للملزمة.

 

 ( درجة.45بوضع تكون فٌه زاوٌة مٌل الملزمة ) األغراضقطعة العمل بالملزمة الجامعة  أربط 19

 

 ساعة البٌان. إستخدامستواء السطح المائل بإتؤكد من  11

 .()تخشٌن و تنعٌم(7( لتجلٌخ السطح رقم )12,11,10,9) كرر الخطوات  11

 ( بالطرٌقة نفسها.8) قم بتجلٌخ السطح رقم  11

 .نة ونزع قطعة العملٌٌقاف الماكإبعد  بالمبرد الناعمحواف قطعة العمل الحادة  أبرد 11

 حفظها فً مكانها المخصص.ثم أدوات المستخدمة نظف العدد واأل  14

 قطعة القماش مع تنظٌف مكان العمل. إستخدامنظف ماكنة التجلٌخ ب 15
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إستمارة التقييم

المرحلة الثالثة  قسم المٌكانٌك     

 3 -8رقم التمرٌن: تمرٌن رقم 

( Vالتمرٌن: :  تجلٌخ سطح مائل. قطعة على شكل حرف ) إسم

   -------------الشعبة:       --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

10 .ربط قطعة العمل بالملزمة العادٌة والشاملة 1

10 .ضبط طول الشوط وعمق القطع 2

20        .فقٌة والجانبٌة والرأسٌةتجلٌخ السطوح السته األ 3

20 .(8,7تجلٌخ السطوح المائلة) 4

5  .برادة حواف قطعة العمل 5

15  .دقة القٌاسات 6

تعلٌمات السالمة المهنٌة وتنظٌف العدد والماكنة  إتباع 7

10 .ومكان العمل

10  المستغرق. الزمن 8

%100الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 4,3%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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األهداف التعلٌمٌة : 

على: قادراً ٌجب ان ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن 

الداخلً. األسطوانًر الماكٌنة لتجلٌخ السطح ـ ٌحضّ  1

ة.األسطوانٌـ ٌربط المشغوالت  2

.الداخلٌةة األسطوانٌخ السطوح جلّ ٌـ  3

 المعلومات الفنٌة:

الداخلً ، إذ تربط  األسطوانًالداخلً ، ماكٌنات التجلٌخ  األسطوانًفً عملٌات التجلٌخ  ستعملت    

ة بواسطة ظرف ثالثً ذاتً التمركز، وٌربط حجر التجلٌخ فً رأس الحجر، وٌتم األسطوانٌالمشغوالت 

للمشغولة لتجلٌخ سطحها الداخلً، إذ ٌتم  األسطوانًتنظٌم موقع الحجر بما ٌناسب إٌالجه فً التجوٌف 

 (. 2ـ  8الحجر عن طرٌق تحرٌك طاولة الماكٌنة، كما مبٌن فً الشكل ) إتجاهتحرٌك  المشغولة 

حجر التجلٌخ، وتتم تغذٌة عمق القطع بتحرٌك حجر  إتجاهالتغذٌة الطولٌة بتحرٌك المشغولة  تتم    

التجلٌخ  فً المستوى األفقً عمودٌاً على محور المشغولة من الداخل الى الخارج.

داخلً أسطوانًعملٌة تجلٌخ  2ـ  8شكل 
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 الرسم التنفٌذي:

 

 

 مكائن( -عدد -مواد -حهزةأ) التسهٌالت التعلٌمٌة

مبرد مسطح  ,1ساعة بٌان عدد/ ,1مٌكرومتر قٌاس داخلً عدد/ ماكٌنة التجلٌخ الداخلً, بدلة عمل,   

كفوف  (,نظارات واقٌة,300mm×300قطعة قماش للتنظٌف قٌاس ) ,1( عدد/250mm) لناعم طو

 طولو (49.6mm) داخلًال ها( وقطر59mm) خارجًال ها)فوالذ طري(, قطر قطعة العمل واقٌة,

(100mm /عدد )1. 

 الرسومات. -األداءمعٌار  -النقاط الحاكمة -خطوات العمل

 

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 إرتد بدلة العمل والنظارت الواقٌة المناسبة للعمل. 1

 نظف قطعة العمل من األوساخ والزٌوت العالقة بها بقطعة قماش.  1

 القطع السابقة. اتالراٌش العالق بها من عملٌالمبرد إلزالة  بآستعمالحواف قطعة العمل  أبرد  1

 هقطر الثقب المراد تجلٌخ ثلثً ن ٌكون قطر الحجر ٌساويأالمناسب على  أربط حجر التجلٌخ 4

 .تقرٌباً 
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قطعة العمل بالظرف الثالثً. أربط  5

ساعة البٌان. إستخدامإفحص مركزٌة ودوران قطعة العمل ب  6

لٌخ فً الثقب المراد دخل حجر التجأ 7

( طول 1/3ن ٌكون )أتجلٌخه على 

الحجر خارج الثقب من جهة الٌمٌن.

الوضع.ٌمن عند هذا المصد األ أضبط  8

إلى طولً  إتجاه ك حجر التجلٌخحرّ  9

طول الحجرخارج الثقب  ثلث ن ٌبرزأ

من جهة الٌسار.

ٌسر عند هذا الوضع.المصد األ أضبط 11
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المس حجر التجلٌخ مع سطح الثقب  11

تشغٌل محور دوران حجر بعد 

 التجلٌخ.

 

 

 (.0.02mmعمق القطع بمقدار ) أضبط 11

 ل منظومة سائل التبرٌد.شغّ  11

 ن ٌستوي السطح.أقم بتجلٌخ القطر الداخلً إلى  14

 إستخدامقس القطر الداخلً ب  15

 مٌكرومتر قٌاس األقطار الداخلٌة.

 

 

 حسب عمق القطع المطلوب.إ 16

قطر ٌقل عن القطر النهائً بقمدار إلى لثقب تجلٌخا خشنا ل ًلالداخ سطحالقم بتجلٌخ  17

(0.04mm.) 

 القطر النهائً المطلوب بعمق قطع مقداره إلىلثقب تجلٌخا ناعما ل الداخً سطحالقم بتجلٌخ  18

(0.01mm.) 

 المبرد الناعم.  بآستعمالحواف قطعة العمل الحادة  أبرد ثم، ع قطعة العمل منهارفإقف الماكنٌة وأو  19

 حفظها فً مكانها المخصص.ثم آدوات المستخدمة نظف العدد واأل 11

 قطعة القماش. إستخداممع مكان العمل ب نظف ماكٌنة التجلٌخ 11
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إستمارة التقييم

المرحلة الثالثة  قسم المٌكانٌك     

 4 -8رقم التمرٌن: تمرٌن رقم 

 التمرٌن: :  تجلٌخ السطوح الداخلٌة. إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

10      ربط قطعة العمل بالظرف الثالثً. 1

10      .ضبط طول الشوط 2

10      .ضبط عمق القطع 3

30      .تجلٌخ السطح الداخلً 4

5  .برادة حواف قطعة العمل 5

15      .دقة القٌاسات 6

5       .تعلٌمات السالمة المهنٌة إتباع 7

5تنظٌف العدد والماكٌنة وكان العمل. 8

10     المستغرق. الزمن 9

%100الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 4،  3،  2%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات )50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف الفصل:

على أن:ـ ٌكون الطالب قادرا   الفصل رٌناتمتدرٌب الطالب على  إكمال بعد  

.إستعمالهاو ماكٌنات سن العدد أجزاء ووظائف أجزاء ـ ٌتعرف على1

  .بسن عدد مختلفةـ ٌقوم 2
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المعلومات األساسٌة:

نفعال جزٌئات المعدن ات الحرارة فً منطقة القطع بسبب إفً درج إرتفاعٌنتج عن عملٌة قطع المعادن    

العدة بالمعدن وجزٌئاته المنفصلة،  لذلك تتأثر حدود  إحتكاك)الراٌش( عند آنفصالها عن بعضها، وكذلك 

القطع ألدوات القطع أثناء عملٌات تشغٌل المعادن، فتتكسر حافة الحد القاطع، مما ٌؤثر على جودة نعومة 

 السطوح المشغلة، فال نحصل على الدقة المطلوبة.

الحد القاطع، تعمل هذه السوائل على إلطالة عمر  تستعمل سوائل تبرٌد أثناء عملٌات قطع المعادن، وذلك   

تصرٌف الحرارة إلى خارج  منطقة القطع، وٌجب أن تكون لها خاصٌة تزٌٌت، وال تؤثر على المعدن 

 والماكٌنة، واألشخاص العاملٌن علٌها.

إلخفاء التكسرات التً تنشأ فً الحدود القاطعة فً عدة القطع من جراء التشغٌل، تستعمل ماكنات تجلٌخ    

ت هذه الماكنات بحسب نوع العدة المطلوب شحذها، إذ إستعماالصة بسن )شحذ( حدود القطع، تختلف خا

تلحق بالماكٌنة أجهزة تستعمل لحمل وتثبٌت العدة بوضع ٌناسب نوع وشكل وزاوٌة مٌل الحدود القاطعة 

 على محور العدة.

العمودي أو حول محور  تجاهتحتوي ماكٌنات شحذ العدد على رأس لحمل حجر التجلٌخ، ٌمكن تحرٌكه باإل    

الرأس، أو إمالته بزاوٌة حول المحور األفقً، وتحتوي على طاولة ٌمكن تحرٌكها أفقٌا   بٌن مصدٌن ٌنظمان 

ٌُثبت علٌها رأس حمل العدة ورأس  ٌُحمل و .هاسنادإطول شوط الحركة األفقٌة، 
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 أهداف التمرٌن:

على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

ومتطلبات السالمة المهنٌة. ـ ٌتعرف على إجراءات 1

 ـ ٌستعمل مستلزمات السالمة الشخصٌة. 2

 المعلومات الفنٌة:

حتوائها على حدود قطع حادة ت ُعدد القطع على ماكٌنة الشحذ لإلٌستوجب الحذر الشدٌد عند حمل وتثبٌ   

ٌمكن أن تؤذي الٌد عند التعامل معها، أو تلف حدود القطع نفسها عند رمٌها على بعضها، لهذا ٌجب إتباع 

المستلزمات والمتطلبات  إستعمالاإلجراءات الصحٌحة فً السالمة المهنٌة، ومعرفة الطرٌقة الصحٌحة فً 

ستنشاق الغبار المعدنً الناتج عن عملٌة التجلٌخ، لذا ٌد من إالمهنٌة، وٌجب الحذر الشد الخاصة بالسالمة

درجة حرارة منطقة القطع التً تؤدي إلى تمدد  إرتفاعالشافط عند العمل، وعدم السماح ب إستعمالٌجب 

الشغلة، مما ٌجعلها تضغط على حجر التجلٌخ، فٌنكسر وٌتفتت وٌندفع إلى الخارج بفعل القوة الطاردة 

  .المركزٌة الناشئة عن دورانه، فتحصل حوادث تؤذي العاملٌن فً الورشة
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إحذر اإلصابة بالحدود القاطعة  3

لعدة القطع أثناء حملها وتثبٌتها 

على الماكٌنة.

تأكد من توجٌه فوهة خرطوم سحب الغبار المعدنً )الشافط( إلى منطقة القطع.  4

 تأكد من وجود إنارة وتهوٌة كافٌة فً مكان العمل.  5

 الماكٌنة.تأكد من إحكام ربط أداة القطع على  6

إحكام الربط    ربط الحجر بواسطة اللولب   

ال تقّرب ٌدك إلى منطقة القطع  7

أثناء دوران الحجر.

درجة حرارة المشغولة  إرتفاعإفتح صمام أنبوب سائل التبرٌد قبٌل القٌام بعملٌة التجلٌخ، لتجنب  8

التً تؤدي إلى تمدد المشغولة، فتضغط على الحجر فتكسره، فٌتناثر وٌؤدي إلى وقوع الحوادث.

الترفع المشغولة بعد اإلنتهاء من العمل إاّل بعد إطفاء الماكٌنة وتوقف الحجر عن الدوران تماما . 9

 مستلزمات السالمة الشخصٌة فً المكان المخصص لها. ـ إرزم 11 11
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 التسهٌالت التعلٌمٌة: )مواد، ُعدد، أجهزة(:

السالمة المهنٌة )بدلة عمل، واقٌة الرأس،  ، ماكٌنة سن العدة، ُعدد قطع مختلفة، مستلزماتورشة عمل    

 .للعمل إنارة موقع العمل، توفر مساحة كافٌة (، كمامات،حذاء واقً، كفوف عمل، نظارات واقٌة

 خطوات العمل )النقاط الحاكمة، معٌار األداء، الرسومات التوضٌحٌة(:

 بـ: مبتدءا   مة المهنٌة الالزمة للتدرٌب العملًإتبع تعلٌمات السال   

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 .إرتد مستلزمات السالمة الشخصٌة المناسبة لحجمك  1

 

 ، كما مبٌن فً الصورة التوضٌحٌة،)وٌتم بطرق الحجر بمطرقة خشبٌة الرنٌن إختبار إجرِ أ ـ   2

فٌكون صالح للعمل به، أما  ،خلوه من الشروخواضح ذلك ٌدل على وفإن صدر عنه صوت عاٍل 

  وقته قصٌر فذلك ٌدل على عدم صالحٌته.إذا صدر عنه صوت واطئ )خافت( و

حجر التجلٌخ قبل ربطه على الماكٌنة، لتالفً تناثره عند دورانه لتزان ختبار اإلإجِر إب ـ 

كما مبٌن فً  ،)وٌتم بوضع الحجر على مسندٌن بسرعات عالٌة مما ٌسبب وقوع الحوادث

وبخالفه ٌكون فإن كان دورانه متزنا  دلّ على صالحٌته  وٌتم تدوٌره ٌدوٌا  الصورة التوضٌحٌة، 

 .الحجر غٌر صالح للعمل، لذلك تجرى علٌه الموازنة لٌكون صحٌحا  

           

 اإلتزانإختبار                           لرنٌن       إختبار ا                       
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 إستمارة التقٌٌم                                                          

 قسم المٌكانٌك                                                                            المرحلة الثالثة

 1-9رقم التمرٌن: 

 إجراءات ومتطلبات السالمة المهنٌة فً ماكٌنات سن العددالتمرٌن:  إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

   20 مستلزمات السالمة الشخصٌة عند العمل. إرتداء 1

   10 إجراء إختبار الرنٌن للحجر. 2

   10 إجراء آختبار الموازنة للحجر. 3

   10 التعامل الصحٌح مع الحجر أثناء تثبٌته. 4

وضع الواقٌات الزجاجٌة فً مكانها الصحٌح أثناء العمل  5

 على الماكٌنة.

20   

   10 ساحبة الغبار أثناء العمل. إستخدام 6

   5 .إستخدام سائل التبرٌد 7

   10 رفع المشغولة )أداة القطع( بعد إٌقاف الحجر عن الدوران.  8

   5 .زمن المستغرقال 9

   %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 5،  4، 1%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) 50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 التمرٌن:أهداف 

 على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

  ماكٌنات سن العدد. ـ ٌتعرف على أجزاء ووضائف 1

 ماكٌنات سن العدد. ـ ٌجهز  2

 

 المعلومات الفنٌة:

تصمم بأشكال مختلفة تؤدي الغرض نفسه، وتتكون من محرك كهربائً مستقل لتدوٌر  ماكٌنات سن العدد  

ورأس حمل عدة القطع )تحتوي الماكٌنات العامة على محرك خاص بتدوٌر العدة(،  الحجر،رأس حمل 

األفقً، تحتوي على مجاري لربط ملحقات الماكٌنة،  تجاهوطاولة ٌمكن تحرٌكها مٌكانٌكٌا  أو أوتوماتبكٌا  باإل

 (.1ـ  9، والملزمة. كما مبٌن فً الشكل )سنادكالغراب المتحرك، وعدة اإل

 

 ماكٌنة عامة لسن العدد 1ـ  9الشكل 

تحتوي بعض الماكٌنات على جهاز سحب )شفط( الغبار المعدنً عن طرٌق مروحة تتصل بخرطوم ٌثبت    

 عند منطقة القطع لجْمِعِه داخل صندوق ٌوضع عادة بجانب الماكٌنة.

أحجار التجلٌخ المطلوبة  ُتثّبت الماكٌنة على هٌكل حدٌدي ٌستعمل كصندوق لحفظ أدوات العمل  وبعض  

تستخدم ماكٌنات َسْن العدد فً سن الحدود القاطعة لجمٌع أنواع سكاكٌن التفرٌز، والراٌمر، والبراٌم للتجلٌخ، 
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)المثاقب( وأقالم الخراطة. إذ ٌستعمل فً هذا النوع من ماكٌنات التجلٌخ أنواع وأشكال متنوعة من أحجار 

والحلقٌة، واألسطوانٌة العدلة،  وشكل الحد القاطع لها، فمنها القرصٌة، التجلٌخ التً تتناسب مع نوع العدة

لوبة، و المقعرة، والمقعرة الرقٌقة،كما مبٌن فً و الفنجانٌة، والمس أوالمجوفة من جهة أو من جهتٌن،

 (.2ـ  9الشكل )

 

 أشكال أحجار التجلٌخ 2ـ  9الشكل 

 :وظائف أجزاء الماكٌنة

 ـ الرأس الحامل للحجر: أ

ٌُحمل الرأس على عمود    ٌحتوي الرأس الحامل للحجر على محرك كهربائً ٌعمل على تدوٌر الحجر، و

حجر التجلٌخ، وٌمكن تحرٌك الرأس بالمستوٌات الثالثة وتدوٌره حول محور العمود  إرتفاعشاقولً للتحكم ب

 الحامل، لتحقٌق جمٌع ما تتطلبه حاالت سن العدد.

 ب ـ الرأس الحامل للعدة:

بواسطة ظرف ثالثً وٌتم تدوٌرها بواسطة المحرك الكهربائً للرأس، أو  تثبت العدة على الرأس الحامل    

آ( أما المثاقب ذات 3ـ  9ٌدوٌا ، وٌمكن إمالته بالزاوٌة المطلوبة لسن الحد القاطع للعدة، كما مبٌن فً الشكل )

تتناسب مع سلبة ساق المثقاب كما مبٌن فً فً الرأس،  السٌقان المسلوبة، تثبت بواسطة جلبة مسلوبة

 ب(.3ـ  9الشكل )

 آ                                      ب                              

 حامل عدة القطع 3ـ  9شكل 
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 جـ ـ غراب الذٌل:

اتج عن قوى عدة القطع الطوٌلة لمنع تذبذبها الن سناد( إل4ـ  9ٌستعمل غراب الذٌل المبٌن فً الشكل )   

 القطع أثناء سن حدودها القاطعة.

 

 غراب الذٌل 4ـ  9الشكل 

 د ـ طاولة الحركة الطولٌة:

تحتوي على أخادٌد طولٌة لغرض تثبٌت الرأس الحامل للعدة وغراب الذٌل، ٌتم تحرٌكها ٌدوٌا  أو    

 أوتوماتٌكٌا ، تحتوي على مصدٌن ٌتم بواسطتهما تحدٌد طول شوط حركتها الطولٌة.

 هـ ـ  طاولة الحركة العرضٌة:

ٌر عجلة الحركة العرضٌة أو تحرٌكها َتحملْ طاولة الحركة الطولٌة لتنزلق فوقها عرضٌا ، عن طرٌق تدو   

 أوتوماتٌكٌاُ. 

 و ـ منظومة سائل التبرٌد:

على منظومة تبرٌد، لتعمل على صرف  حتواءهاالعدد بسرعات عالٌة لذلك َوَجَب إماكٌنة سن  تعمل   

الحرارة إلى خارج منطقة القطع للحفاظ على حجر التجلٌخ، والحصول على درجة النعومة والدقة عند سن 

 حدود القطع العدة.  

 حـ ـ منظومة سحب الغبار المعدنً: 

وحجر التجلٌخ فً  ماكٌنات سن العدد، ٌتطاٌر غبار الجزٌئات المنفصلة عن عدة القطع عند العمل على    

ة لسحب الغبار على منظوم حركة حجر التجلٌخ، لذا تحتوي الماكٌنة إتجاهالجو المحٌط فً الماكٌنة وتحدٌدا  ب

ستنشاقه من قبل العاملٌن على الماكٌنة، وتحتوي المنظومة على مروحة وخرطوم لسحب المعدنً، لَتجّنب إ

 لماكٌنة.  الغبار المعدنً وَجمِعِه فً صندوق ٌوضع بجانب ا
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 التسهٌالت التعلٌمٌة:

 ماكٌنة سن العدد، أنواع مختلفة من أحجار التجلٌخ، عدة ربط مٌكانٌكٌة، مستلزمات السالمة الشخصٌة.   

 خطوات العمل: النقط الحاكمة، األداء، الصور والرسومات

 :آ ـ حامل عدة القطع

 خطوات العمل ــ الصور والرسومات ت

 أجزاء حامل العدة بما ٌناسب زواٌا الحدود القاطعة للعدة المطلوب سنها.قم بتحرٌك وتثبٌت  1

 

 ستبدل ماسك العدة األسطوانٌة بماسك آخر ٌستعمل لمسك أقالم الخراطة.إ 2

 .نٌةرفع ماسك العدد األسطواإـ  أ 

 

 ب ـ أربط قلم الخراطة بحامله وثّبته بالماسك، ثم أربط الماسك برأس العدة.
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 :تجهٌز رأس الحجرب ـ 

 خطوات العمل ــ الصور والرسومات ت

ٌّر حجر التجلٌخ، كما ٌأتً: 1  غ

 

 

  .ادب ـ أخرج مسمار تثبٌت حركة عمود الحجر  ثم أغلق الفتحة بواسطة السدّ 

 

 وتحدٌد مسافة تحرٌك الحجر. صفر تدرٌجة عمود الحجر، لحساب  2
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عمود رأس عدة القطع، لحساب وتحدٌد مسافة تحرٌك العدة. صفر تدرٌجة 3

لحظ طول شوط الحركة طاولة، ثم حّرك الطاولة طولٌا  وإقم بتغٌٌر مواضع المصدات على جانبً ال 4

عند كل تغٌٌر.

قم بعملٌة تجلٌخ أولٌة، ثم شغل منظومة سحب الغبار المعدنً والحظ كٌفٌة سحب الغبار من منطقة  5

القطع.

وّجه فوهة أنبوب سائل التبرٌد إلى منطقة القطع، ثم شغل المنظومة وقم بتنظٌم تدفق السائل وآقطع  6

قطعاّ أولٌا .

إطفئ الماكٌنة ثم نظف مكان العمل.   7



111

إستمارة التقٌٌم

المرحلة الثالثة  قسم المٌكانٌك     

 2-9رقم التمرٌن: 

ماكٌنات سن العدد أجزاء ووضائف وتجهٌزالتمرٌن:  إسم

   -------------الشعبة:       --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5 إرتداء مستلزمات السالمة الشخصٌة عند العمل. 1

25معرفة أجزاء ماكٌنة سن العدد. 2

25 معرفة وظٌفة كل جزء من الماكٌنة. 3

10معرفة مكان تثبٌت كل جزء من الماكٌنة. 4

10 معرفة إجراءات فك الحجر. 5

10 معرفة تبدٌل الحجر. 6

10 معرفة إجراءات ربط الحجر. 7

5 المستغرق. الزمن 8

%100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 4،  3، 2%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) 50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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أهداف التمرٌن:

على أن:ـ قادرا  بعد التدرٌب على التمرٌن ٌكون الطالب   

القاطعة لمختلف عدد القطع على ماكٌنة سن العدد.شحذ زواٌا الحدود ٌـ  1

 المعلومات الفنٌة:

( تختلف 𝜶تستعمل أحجار تجلٌخ من الكورند لسن الُعدد القاطعة، إذ ُتسن حدودها القاطعة بزاوٌة خلوص )   

 بحسب صالدة معدن المشغولة المراد إجراء عملٌات القطع علٌها، إذ إن زاوٌة الخلوص تتناسب عكسٌا  مع

(، كما مبٌن فً      صالدة المعدن، ففً عدد القطع الحلزونٌة ٌمكن أن ُتَسن الحدود بزاوٌة تتراوح )

 (. وتوجد جداول لزواٌا القطع تستعمل كدلٌل عند عملٌة السن.   1ـ  9الشكل )

زاوٌة خلوص الحد القاطع لعدة قطع حلزونٌة  1ـ  9شكل 

 التسهٌالت التعلٌمٌة:

سن ُعدد القطع، ُعدد قطع مختلفة، مستلزمات السالمة المهنٌة.ماكٌنات     

ط الحاكمة، األداء، الصور والرسومات اخطوات العمل: النق

:آ ـ سن عدة موسع ثقوب )راٌمر(



113

الصور والرسوماتخطوات العمل  ت

 إتبع خطوات السالمة المهنٌة. 1

أربط العدة المراد سنها ولتكن موسع   2

فً التجوٌف المسلوب ثقوب )راٌمر( 

لرأس العدة.

حرك الطاولة طولٌا  ثم عرضٌا  لوضع  3

العدة تحت الحجر.

أضبط طول شوط الحركة الطولٌة  4

للطاولة عن طرٌق تنظٌم موقع 

المصدٌن.

أربط حجر تجلٌخ فنجانً الشكل فً  5

المكان المخصص على عمود الرأس.

 تجاهأضبط زاوٌة رأس العدة باإل 6

العمودي لمطابقتها مع زاوٌة سلبة 

الراٌمر بحٌث ٌكون الحد القاطع للعدة 

بوضع أفقً ثم قم بعملٌة السن.

لٌالمس الحد القاطع ثم صفر تدرٌجة الحركة العمودٌة لرأس الحجر. أنزل حجر التجلٌخ  7

 ( وجلخ جمٌع حدود العدة.0.025mmقم بتغذٌة عمق قطع مقداره ) 8

 أنزل رأس الحجر بمقدار عمق التغذٌة األول، وقم بالتجلٌخ مرة ثانٌة.  9
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التكّسرات وٌستقٌم  كرر تجلٌخ الحدود القاطعة بالطرٌقة نفسها مع تقلٌل عمق القطع، حتى تختف  11

  الحد القاطع.

 ف مكان العمل.إرفع أداة القطع من الماكنة ثم نظّ   11

 :ب ـ سن مثقاب )البرٌمة(   

 الصور والرسومات خطوات العمل   ت

بت المثقاب بالماسك بحٌث تتطابق ث 1

قامة حدي القطع للمثقاب مع تسإ

 محور الماسك. 

 

 

صفر تدرٌجة القاعدة الدوارة لحامل  2

 العدة.

  

 ( ثم ثبت حركته.     إجعل محدد زاوٌة مقدمة المثقاب على زاوٌة مقدارها ) 3

 

 (، ثم ثبت حركته.  محدد زاوٌة خلوص الحد القاطع على زاوٌة مقدارها ) إجعل 4

 

 .[  مع وضع الحامل على الموقع    ]قم بتجلٌخ الحد القاطع األول   5
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ٌّر الحامل على الموقع ) 6  ( لتجلٌخ السطح الثانوي.Bغ

 

 فك المثقاب عن رأس العدة. 7

 المكان المخصص لها. حفظ األدوات فًنظف مكان العمل ثم أ  8

 ج ـ سن عدة قطع طرفٌة:

 :القطع الطرفٌة عدة ـ  سن حدود1ج    

 الصور والرسومات خطوات العمل   ت

أدخل العدة فً تجوٌف رأس  1

 العدة.

 
 

ضع تدرٌجة زاوٌة رأس العدة   2

على زاوٌة خلوص الحد القاطع 

بما ٌناسب معدن عدة القطع 

)ٌستخرج مقدار الزاوٌة من 

 الجدوال(. 

 

 

 أو إمالة رأس الحجر بمقدار زاوٌة خلوص الحد القاطع.

 

 عدة القطع، بحٌث تتالمس قمته مع قعر التجوٌف الحلزونً للعدة. إسنادمسمار  إرتفاعقم بتنظٌم  3
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المس حجر التجلٌخ مع بداٌة الحد القاطع.  4

قم بتحدٌد طول شوط حركة  5

الطاولة عن طرٌق تنظٌم 

المصدٌن على جانب موضع 

الطاولة لتكون المسافة بٌنهما 

مساوٌة لطول الشوط.

 شّغل محرك رأس الحجر. 6

محورها بفعل  قم بدفع محور رأس العدة، لتتحرك العدة إلى األمام فتنزلق على الساند وتدور حول 7

لٌقوم بسّنه. خدود العدة، وبذلك ستتم مالمسة الحجر على طول الحد القاطعجرٌان الساند داخل أ

بعد دفع أداة القطع  الموضع األول للمسند عند بداٌة أداة القطع       الموضع الثانً للمسند      

(.0.01mmإسحب محور رأس العدة وقم بتغذٌة عمق قطع بمقدار ) 8

 إدفع محور رأس العدة إلى األمام للقٌام بتجلٌخ شوط ثانً. 9

ا، )مع مالحظة وجوب ( حتى تختفً التكّسرات فً الحدود القاطعة جمٌعه8،9كرر الفقرتٌن )  11

 شواط التً تجري على كل حد قاطع لضمان تساوي بعدها عن محور العدة.تساوي عدد األ

:ـ سن حدود عدة القطع الجبهٌة 2ج  

 خطوات العمل ـــ الصور والرسومات  ت

ثبت محور عدة القطع عن طرٌق آدخال المسمار فً أحد ثقوبه، بحٌث ٌكون أحد حدود القطع  1

شرٌط الحد القاطع للعدة. الجبهٌة للعدة أفقً،  وإمالته بمقدار زاوٌة خلوص
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حدد طول الشوط بحٌث تكون بداٌته عند بداٌة الحد القاطع القرٌبة من محور العدة. 2

 للعدة مع الحجر.المس الحد القاطع  3

ٌن، عن طرٌق تدوٌر عجالت تحرٌكها، لٌمر شرٌط الحد القاطع تجاهحرك الطاولة عرضٌا  باإل 4

األول على حجر التجلٌخ مالمسا  له لتتم عملٌة َسّنه.

 أبعد العدة عن الحجر.  5

بالمستوى األفقً. د رأس العدة حتى ٌصبح الحد التالًقم بتدوٌر عمو  6

القاطعة.  كرر خطوات عملٌة الَسن السابقة على جمٌع الحدود الجبهٌة 7

 إطفئ الماكٌنة وآنتظر حتى ٌقف حجر التجلٌخ عن الحركة تماما . 8

 رفعها عن الماكٌنة.فك عدة القطع وإ  9

 نظف مكان العمل وآحفظ أدوات العمل فً المكان المخصص لها. 11



118 
 

 إستمارة التقٌٌم

 

 المٌكانٌك                                                                            المرحلة الثالثةقسم 

 3-9رقم التمرٌن: 

 سن عدد مختلفةالتمرٌن:  إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

   5 إتباع خطوات السالمة المهنٌة. 1

   10 .تثبٌت أداة القطع بالوضع الصحٌح فً رأس العدة 2

   10 معرفة إمكانٌات كل ماكٌنة. 3

   20 ضبط زاواٌا حامل الحجر المطلوبة للحد. 4

   20 المفرد. ضبط مقدار عمق تغذٌة الحجر للشوط 5

   10 ضبط طول شوط حركة رأس العدة. 6

   20 ضبط تجلٌخ الحدود القاطعة للعدد المختلفة. 7

   5 .المستغرق الزمن 8

   %100 الدرجة النهائٌة للتمرٌن.

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

(، وٌعاد تنفٌذ 7،  5، 4%، وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) 50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 المعلومات األساسٌة:

لشركات تباع تعلٌمات اإن إدامة ماكٌنات التفرٌز والتجلٌخ على أسس صحٌة وقواعد صحٌحة، وإ    

, والحد من التوقف المفاجئ الماكٌناتطالة عمر وإالمصنعة له تؤثٌر بالغ األهمٌة فً عملٌات اإلنتاج 

جراء برنامج الكشف الٌومً على نظام التزٌٌت لذلك ٌجب إ لمخاطر.ٌنات وسالمة العاملٌن وتجنبهم اللماك

حسب برنامج الصٌانة الوقائٌة, ب الزٌتر ٌوتغٌ حتكاكٌة,المحامل اإلك نة,ٌلماكٌتها فً اللمواضع الواجب تزٌ

المنظومات الكهربائٌة  إدامةوكذلك  وما لها من دور مهم فً عملٌات التزٌٌت والتشحٌم, وعملٌات التنظٌف

 نات.ٌللماك

 :أهمٌة التزٌٌت والتشحٌم

وهذا اإلحتكاك  حتكاك.لبعض تتولد بٌنها مقاومة تسمى مقاومة اإلالسطوح على بعضها ا إنزالقعند     

ولتقلٌل اإلحتكاك ٌجب مراعاة النقاط  كل هذه السطوح.سرعة تآ إلىإرتفاع درجة الحرارة وبالتالً  إلىٌإدي 

 ٌة:النقاط اآلت

 بجودة عالٌة. ةقأن تصنع السطوح المنزل -1

 مواد التزٌٌت. إستعمال -2

 اهداف الفصل:
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تمنع تالمس  ةقالسطوح المنزلمواد تزٌٌت بكمٌات كافٌة تتكون طبقة رقٌقة من الزٌت بٌن  إستعمالفعند    

الماكٌنات الحدٌثة بخرائط للتزٌٌت زود وت .مل على تقلٌل اإلحتكاك بٌنهمافتع هذه السطوح بصورة مباشرة

 ٌة:تبٌن المعلومات اآلت

 .إستعمالهنوع الزٌت المطلوب  -1

 المواضع الواجب تزٌتها. -2

 (.,شهرٌا  ا  ,اسبوعٌتزٌت )ٌومٌا  الفترات  -3

 كمٌة الزٌت المستعمل. -4

 إستخداموالٌجوز  لزٌت كمواد للتزٌٌت.وتستخدم الزٌوت المعدنٌة وحسب درجة لزوجتها, وشحوم ا   

راتنجات مما ٌإدي  إلىهذه الزٌوت  الماكٌنات، وذلك لسرعة تحولالزٌوت النباتٌة أو الحٌوانٌة فً تزٌٌت 

 حتكاك.ة اإلتقلٌل قدرة السطوح المنزلقة على مقاوم إلى

 :أهم فوائد التزٌٌت والتشحٌم

 وتصرٌف الحرارة. ةقالسطوح المنزلحتكاك بٌن تقلٌل اإل -1

 حماٌة السطوح من التؤكل والصدأ والتلف. -2

 :إختٌار الزٌت

 ٌار نوع الزٌت المناسب:تخعوامل التحكم فً إ

 عات المستعملة.مقدار السر -1

 الدوران(. ) محاور جزاء الدوراةأوزان األ -2

 .المتحركة االجزاء مقدار الخلوص بٌن -3

 :القواعد المتبعة فً تزٌٌت الماكٌنات

 زٌوت مرتفعة اللزوجة عندما: إستعمال - أ

 .واطئة المتحركة جزاءاأل ٌكون مقدار سرعة -1

 ثقلٌة. المتحركةجزاء تكون أوزان األ -2

 ٌكون الخلوص بٌن العمود وكرسً الدوران )جلبة( كبٌرا. -3

 

 زٌوت منخفضة اللزوجة عندما: إستعمال - ب

 .المتحركة عالً جزاءاأل ٌكون مقدار سرعة -1

 خفٌفة. المتحركةجزاء أوزان األتكون  -2

 .ٌكون الخلوص بٌن العمود وكرسً الدوران )جلبة( صغٌرا   -3

 :سوائل القطع

تكاك هذه حوٌسبب إ نفصال جزٌئات المعدن )الراٌش(ة أثناء عملٌة قطع المعادن بسبب إتتولد الحرار   

السطح الخلفً للعدة بسطح  حتكاكها بالسطح األمامً لعدة القطع، وإحتكاكالجزٌئات أثناء حركتها وآ

 القطعة المعرضة للتشغٌل.
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القسم  ٌذهبوكبر منها تذهب مع الراٌش إذ القسم األ ,تتوزع حرارة اإلحتكاك الناتج عن عملٌة القطع    

ومع الهواء المحٌط. والمشغولة،مع عدة القطع  اآلخر

 :األضرار الناتجة عن إرتفاع حرارة القطع

 .للتؤكل قل مقاومة  جعلها أتقلل قساوة عدة القطع وت -1

ٌّر أبعاد عدة إلىتإدي  -2  .القطع تغ

 .القطع عدة عدم إتزان دوران محور إلىتإدي  -3

 المشغولة فتإثر على دقة أبعادها. تمدد إلىتإدي  -4

:وظائف )مهام( سوائل القطع    

 .وعدة القطع المشغولةمن  متصاص الحرارةإ -1

 .بٌن عدة القطع والمشغولة حتكاكتقلٌل مقاومة اإل -2

 .للقطع تقلٌل القدرة الالزمة -3

 .عدة القطعالحد القاطع لطالة عمر إ -4

 .ةالمطلوب تؤمٌن جودة نعومة األبعاد -5

 .المشغولةتمنع تمدد  -6

 بسبب درجة الحرارة الزائدة. المشغولة تمنع تلون -7

:الخواص )الشروط( التً ٌجب توفرها فً سوائل القطع   

  .عالٌةخواص تبرٌد  -1

  .)تزلٌق(عالٌة خواص تزٌٌت -2

  ٌنات.لماكا أن ال تّضر بؤجزاء -3

 .و الرائحةلمس أغٌر ضارة بصحة العاملٌن سواء بال -4

 إمكانٌة تخزٌنها لفترة طوٌله دون فقدان خواصها. -5

ها عدة مرات بعد ترشٌحهاإستخدامرخٌصة الثمن وٌمكن إعادة  قتصادٌة,أن تكون إ -6

 .الراٌش بعدة القطعلتصاق و إتمنع إلتحام أ -7

:أنواع سوائل القطع   

 لٌل المائٌه وتشمل:االمح -1

 )كاربونات الصودٌوم( محلول الصودا المائً - أ

.)زٌت معدنً مخلوط مع محلول الصودا المائً( المستحلبات المائٌه - ب

 الزٌوت وتشمل: -2

 .الزٌوت المعدنٌة - أ

.حماض دهنٌة()زٌوت مخلوطه بمنتجات تحتوي على أ الزٌوت المركبة - ب

 .الكٌروسٌن - ت
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أوال  : األهداف التعلٌمٌة : 

ٌجب أن ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن قادرا  على:

ٌنظف الماكٌنة من الزٌوت وسوائل التبرٌد التالفة. ـ  1

.للماكٌنات ر الزٌوت وسوائل التبرٌدٌّ ـ ٌغ 2

ٌة فً الماكنات.نزالقاألجزاء ذات الحركة اإل تٌـ ٌز 3

 مواد, عدد, مكائن( جهزة,)أ تعلٌمٌةتسهٌالت ال

قطعة  سوائل تبرٌد, ,محركات زٌوت قمع, وعاء لسائل التبرٌد, وعاء للزٌت, ,تجلٌخماكنة  ماكنة تفرٌز,    

.كفوف واقٌة فرشاة شعرٌة, دلٌل الشركة المصنعة, (,         ) ماش قٌاسق
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، الرسوم التوضٌحٌةداءمعاٌٌر األ، النقاط الحاكمةخطوات العمل: 

:آ ـ تغٌٌر زٌت صندوق التروس

الصور والرسومات خطوات العمل ت

 إرتد بدلة العمل المناسبة لجسمك. 1

ستقبال الزٌت أسفل فتحة تصرٌف الزٌت.ضع وعاء إ 0

فك سدادة فتحة تصرٌف  2

الزٌت بالمفتاح المناسب 

إلخراج الزٌت المستهلك.

خزان الزٌت بزٌت تنظٌف خاص, وحسب تعلٌمات الشركة المصنعة.نّظف  2

 قم بتغٌٌر مصفى الزٌت. 5

 المفتاح المناسب. إستخدامشد سدادة فتحة تصرٌف الزٌت ب 6

 إختر نوع الزٌت بحسب تعلٌمات الشركة المصنعة. 7

 إرفع غطاء فتحة صب الزٌت. 8

ُصب الزٌت الجدٌد عبر فتحة  9

قمع صب  إستخدامالصب ب

مناسب.

راقب مستوى الزٌت فً خزان  12

الزٌت عبر النافذة الزجاجٌة 

بحٌث ال ٌتجاوز المستوى المحدد 

له.

ثم نّظف  فتحة صب الزٌت إغلق  11

محٌطها بقطعة قماش.
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 :ب ـ تغٌٌر سائل التبرٌد

 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 إرتد بدلة العمل المناسبة لحجمك. 1

 ستقبال سائل التبرٌد المستهلك عند فتحة التصرٌف.ضع وعاء إل 2

 فك سدادة فتحة تصرٌف سوائل التبرٌد بالمفتاح المناسب. 3

نّظف خزان سائل التبرٌد من  4

 إستخدامالراٌش والغبار المعدنً ب

الفرشاة الشعرٌة بعد تفرٌغه من 

 الزٌت المستهلك.

 
 طفئها.إلخراج السائل المتبقً فٌها ثم إ شغل منظومة سائل التبرٌد 5

قم بتغٌٌر لبة مصفى سائل التبرٌد  6

 )المرّشحة(.
 

 المفتاح المناسب. إستخدامشد سدادة فتحة تصرٌف سائل التبرٌد ب 7

 إختر سائل التبرٌد المناسب بحسب التعلٌمات. 8

 المحدد للماكٌنة.ُصب سائل التبرٌد الجدٌد فً خزان سائل التبرٌد بمقدار الحجم  9

 نّظف مكان العمل. 11
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ستمارة التقٌٌمإ

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك

 1ــ  10رقم التمرٌن: 

 تغٌر الزٌوت وسوائل التبرٌد. التمرٌن: إسم

   -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة خطوات العملت

المعٌارٌة

درجة 

اإلستحقاق

المالحظات

5 تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة. 1

5 تفرٌغ الزٌت المستهلك. 2

21 ملء الزٌت الجدٌد. 3

15 المستهلك. ائل التبرٌدس تفرٌغ 4

15.ائل التبرٌدتنظٌف المنظومة من بقاٌا س 5

11 المصفى. تبدٌل لب 6

21 ملء سائل التبرٌد الجدٌد. 7

5 إجراءات إنهاء العمل. 8

5 .الزمن المستغرق 9

%100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،(7، 5،  3وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أوال  : األهداف التعلٌمٌة : 

 ٌجب أن ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن قادرا  على : 

 تزٌٌت المناطق المتحركة.

 المعلومات الفنٌة: 

ٌتم اختٌار نوع الزٌت المالئم لتزٌٌت األجزاء المتحركة على بعضها وفق المعطٌات التً ذكرت فً بداٌة   

 ت المالئم لسرعة وحجم األجزاء.   هذا الفصل، والتً ُحّدد فٌها نوع الزٌ

 التسهٌالت التعلٌمٌة )أجهرة, مواد, عدد, مكائن(

عدة السالمة  فرشاة شعرٌة, للزٌت الثقٌل،  مزٌتة ,للزٌت الخفٌف مزٌتة ,اكٌنة تفرٌز, ماكنة تجلٌخم

 .(         قطعة قماش قٌاس ) ,المهنٌة

 األداء والرسوم التوضٌحٌة:خطوات العمل والنقاط الحاكمة ومعاٌٌر  
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 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 بدلة العمل المناسبة لجسمك. إرتدِ  1

مناطق المتحركة )المنزلقات, قالووظات نقل الحركة( من الراٌش واألوساخ العالقة نظف سطوح ال 2

 الفرشاة الشعرٌة. إستخدامب

ٌّت المناطق المتحركة ب 3  إستخدامز

 المزٌتة والفرشاة.

 

 

ٌّت المناطق الداخلٌة المتحركة عن طرٌق ُحلَم التزٌٌت بضغط الزٌٌت ب 4   المزٌتة. إستخدامز

  نتشار الزٌت على سطوحها بالكامل.جزاء المنزلقة على بعضها لضمان إحّرك األ 5

إستعمل مضخة الزٌت الثقٌل  6

لتزٌٌت األجزاء ذات السرع 

 عن طرٌق ُحلَم التزٌٌت. المنخفظة

 

 

 ها فً المكان المخصص لها.أحفظنّظف أدوات التزٌٌت ثم  7

 نظف مكان العمل. 8
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 إستمارة التقٌٌم

 ةالمرحلة الثالث                                                                            قسم المٌكانٌك

 2ــ  10رقم التمرٌن: 

 ٌٌت المناطق المتحركة.تز التمرٌن: إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

   5 تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة. 1

   15 المتحركة.تنظٌف األجزاء  2

   25 تزٌٌت األجزاء المتحركة. 3

   25 نشر الزٌت على السطح المتحرك. 4

   21 التزٌٌت بالزٌت الثقٌل. 5

   5 إجراءات إنهاء العمل. 6

   5 الزمن المستغرق. 7

   %100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،( 5،  4، 3وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أوال  : األهداف التعلٌمٌة : 

 ٌجب أن ٌكون الطالب بعد تنفٌذ التمرٌن قادرا  على : 

 المنظومات الكهربائٌة. إدامة

 المعلومات الفنٌة:

الماكٌنة فً العمل، وٌتم ذلك بالكشف على  ستمرارة المنظومة الكهربائٌة هو لضمان إالغرض من إدام   

 إلىرتخاء  ء فً نقاط الربط لها، إذ ٌإدي اإلسالمة وْصالت ومكونات الدوائر الكهربائٌة وعدم وجود آرتخا

حدوث شرر كهربائً فترتفع درجة الحرارة وتنصهر األسالك وربما ٌحدث حرٌق، لذا ٌجب فحصها على 

 فترات، وكذلك فحص المصهرات،    

 , مواد, عدد, مكائن( أجهزةالتسهٌالت التعلٌمٌه )

، أجهزة فحص ملم (311×311) قطعة قماش قٌاس فرشاة شعرٌة,مزٌتة،  ماكنة تجلٌخ, ماكنة تفرٌز,

 عازل(. حذاء عمل عازل، بالٌس ,عازلة كفوف واقٌةالدوائر الكهربائٌة، معدات السالمة المهنٌة )

 ومعاٌٌر األداء والرسوم التوضٌحٌة:خطوات العمل والنقاط الحاكمة 
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 الصور والرسومات خطوات العمل ت

 معدات السالمة المهنٌة المناسبه لجسمك. إرتدِ  1

إفحص صالحٌة عمل كافة أجزاء  2

المنظومة الكهربائٌة وحدد 

 العاطل منها.

 

 
 فصل مصدر الطاقة الكهربائٌة. أ 3

 

 

نّظف المنظومات الكهربائٌة )المفاتٌح الكهربائٌة, الكونتكترات, مجموعة األسالك الكهربائٌة (  4

 الفرشاة الشعرٌة والهواء المضغوط . إستخدامب

إستبدل التالف من أجزاء المنظومة الكهربائٌة بؤجزاء جدٌدة وحسب المواصفات الخاصة  5

 بالماكٌنة.

قوة شد أحزمة نقل حركة  إفحص 6

عن طرٌق  المحرك الكهربائً

الضغط على السٌر الناقل 

 .للحركة

 

  

 مصدر الطاقة الكهربائٌة ثم شغل الماكٌنة وتؤكد من صحة إشتغالها.  صلْ  7

 عدة العمل فً المكان المخصص لها. أحفظ 8

 نظف مكان العمل. 9
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 إستمارة التقٌٌم                                                         

 ةالمرحلة الثالث                                                                            قسم المٌكانٌك

 3ــ  10رقم التمرٌن: 

 المنظومات الكهربائٌه. إدامة التمرٌن: إسم

    -------------الشعبة:                                --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

   5 تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة. 1

   11 تحضٌر المنظومة الكهربائٌة للفحص. 2

   21 إجراءات الفحص.  3

   21 إجراءات اإلدامة. 4

   11 فحص قوة شد أحزمة نقل حركة. 5

   21 دقة وشمولٌة الفحص. 6

   11 إجراءات إنهاء العمل. 7

   5 الزمن المستغرق. 8

   %100 .الدرجة النهائٌة للتمرٌن

 المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /    إسم

وٌعاد تنفٌذ  ،( 6،  4، 3وعلى أن ٌكون الطالب ناجحا  فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامال  فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   

 

 

 



223 

CNCالتفرٌز المبرمج   ماكٌناتتشغٌل 

أهداف الفصل:

ٌكون الطالب بعد التدرٌب قادراً على أن:

 (.CNCـ ٌشغل ماكٌنة التفرٌز المبرمج ) 1

ـ ٌكتب برنامج تشغٌل المعدن على الماكٌنة. 2

الماكٌنة. إلى البرنامج بٌانات إدخالوم بـ ٌق 3

 المعلومات األساسٌة :

 ماكٌناتسهولة التعامل مع لٌمهد الطرٌق  (CNC)التفرٌز المبرمجة  ماكٌنةالتعرف على واجهة  ن  إ   

 هما: من قسمٌن (Machine control panel) التفرٌز ماكٌناتفً  وعادة تتكون لوحة السٌطرة ،التفرٌز

 وامرلوحة السٌطرة وفٌها ٌتم تنفٌذ األوتكون على الجانب األٌمن ل :مفاتٌح التشغٌل الٌدوٌةلوحة  :ولً أ

 (x,y,z)تحرٌك المحاور  ،وأمر توقف عمود الدوران ،ٌنإتجاهدوران عمود الدوران ب :وهً ٌدوٌاً 

 مفاتٌحو( MAD,AUTO) SINGLE BLOCK, مفاتٌح تحدٌد أسلوب العملموجب وسالب، و تجاةبآ

(VAR,JOG,REFPOT)، مود الدوران وتحدٌد ضطراري وتحدٌد نسبة سرعة عإلى مفتاح التوقف اإلضافة إ

.سرعة المحاور

ً ثانٌ  البرامج  وبواسطتها ٌتم إدخال البٌانات إلى شاشة الماكٌنة لغرض كتابة :(NCمفاتٌح الـ ) لوحة :ا

المطلوبة.
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.

. التفرٌز المبرمج لماكٌنةلوحة السٌطرة   

 بالماكينت ورموز كتابت البرنامج CONTROL KEYBOARD)) السيطرةبعض مفاتيح لوحت  قراءةيمكن و

 :كاآلتي

المفتاح إسم  الرمز الوظٌفة 

Skip block  (/) ةالبلوكات التى أمامها العالم  

  تنفٌذها ل ٌتم

DRY RUN  البرنامج  إختٌارٌستخدم عند

 )التشغٌل الجاف(

OPTIONAL STOP التوقف المشروط(M01) 

RESET رسالة تظهر بعد  يإللغاء أ

قراءتها وعمل األجراء الصحٌح 

  وكذلك إلٌقاف البرنامج فجائٌاً 

SINGLE BLOCK لتنفٌذ البرنامج بلوك بلوك 
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Auto-machining 

mode 

 إلىمن البداٌة لتنفٌذ البرنامج 

 النهاٌة 
 

PROGRAM 

START/STOP 

 تشغٌل أو إٌقاف البرنامج

 

APPROACHING THE 

REFERENCE POINT 

IN ALL AXES 

الوصول للنقطة المرجعٌة لكل 

 المحاور

 

FEED START/FEED 

STOP 

إٌقاف التغذٌةتشغٌل أو   

 

SPINDLE OVERRIDE 

ROTATIONAL 

SPEED 

زٌادة أو خفض سرعة دوران 

 الظرف بنسبة مئوٌة معٌنة
 

MODE SELECTOR 
(REF-AUTO-EDIT-MDI-

JOG-INC) 
وضع التشغيل إختيار  

 

CLOSE / OPEN THE 

DOOR 

 غلق أو فتح الباب

 

SWIVEL TOOL 

TURRET 
 دوران برج العدة

 

COOLANT ON/OFF 
 تشغٌل أو إٌقاف سائل التبرٌد

 

AUXILLARY DRIVES 

ON/OFF 
توصٌل أو فصل الكهرباء عن 

ٌة وجعلها فى ائاألجزاء الكهرب

 حالة الستعداد
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Emergency off
عند الضرورة عملوٌست الطوارئمفتاح   

KEY SWITCH FOR 

SPECIAL 

OPERATION 

e.g. MEASURING 

TOOLS 

وضع األوتوماتٌكى أو   ختٌارإل
وضع العملٌات الخاصة مثل عملٌة 

 قٌاس العدد والباب مفتوح 

ADDITIONAL 

PROGRAM START 

KEY 

 مفتاح ثانى لتشغٌل البرنامج

MAIN SWITCH
 المفتاح الرئٌسً

تعرٌف الرموز المستخدمة فً البرمجة :

N   رقم مسلسل لخطوات البرنامج.

 ,X, Y  Z كل محور. إتجاهطول المشوار فً 

 ,I, J    K أبعاد مركز األقواس بالنسبة لنقطة بداٌة القوس أو بالنسبة  لنقطة األصل .

    T رقم العدة.

S    .أو سرعة القطع سرعة دوران العمود الرئٌسً

   F قٌمة التغذٌة.

   M دوال الوظائف المساعدة.

    G الرئٌسٌة.دوال الوظائف 

/  عالمة تخطى خطوات فً البرنامج.

   ;نهاٌة الجملة البرمجٌة.

)    (   حجب ما بٌن القوسٌن عن نظام التحكم . 
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 وصف عام للدوال التحضٌرٌة 

 الصٌغة الوصف الدالة
G00 الحركة الخطٌة السرٌعة G00 X.. Y.. Z.. 

G01 حركة القطع الخطٌة G01 X.. Y.. Z.. 

G02 حركة عقرب الساعة إتجاهحركة القطع الدائرٌة ب  G02 X.. Y.. Z.. P 
G02 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. 

G03  حركة عقرب  إتجاهحركة القطع الدائرٌة بعكس
 الساعة

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

G04 زمن التوقف بالثانٌة G04  X.. 

G17 التشغٌل  ىمستو إختٌار XY G17 

G18 التشغٌل  ىمستو إختٌار XZ G18 

G19 التشغٌل  ىمستو إختٌار YZ G19 

G33  بثبوت الخطوةدالة التسنٌن  

G40 الغاء تعوٌض نصف قطر العدة G40 

G41  نصف قطر العدة عندما تكون العدة على تعوٌض
ٌسار قطعة العمل

G41X.. Y… Z… 

G42  تعوٌض نصف قطر العدة عندما تكون العدة على
ٌمٌن قطعة العمل

G42 X.. Y… Z… 

G43 تعوٌض طول العدة بالقٌمة الموجبة G43 

G44 تعوٌض طول العدة بالقٌمة السالبة G44 

G53 صفر  إلىوالعودة نقاط صفر قطعة العمل  تؤثٌر إزالة
 G54/G55/G56/G57الماكٌنة

G53 

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

G58-G59 ط صفر قطعة العمل المبرمجةانق  
M2 إستعمالفً نهاٌة البرنامج ب تؤثٌرهاٌلغى   أو 

M30 عند تصفٌر  أوعند الخروج من البرنامج  أو 
نفسها مع الدالة اإلحداثٌات  

G58 X… Y… Z… 
G59 X… Y… Z… 
G58 X0 Y0 Z0 
G59 X0 Y0 Z0 

G70  نجباإل بعادألاحٌث تكون  نجإلابتحدٌد النظام  G70 

G71  بالملٌمتر بعادألاتحدٌد النظام المتري حٌث تكون  G71 

G81-G89  دوال دورات التفرٌغ 

G90 نقطة صفر قطعة  إلىالنظام المطلق نسبة  إستعمال
 العمل

G90 

G91 النظام التزاٌدي تكون كل نقطة منسوبة إستعمال  إلى 
 التً تسبقها  النقطة

G91 

G94  دقٌقة ٌحدد إنجالتغذٌة لكل دقٌقة ملم/دقٌقة او/
 G70/G71بالدالتٌن 

G94  F.. 

G95 وأملم/دورة  ورةالتغذٌة لكل د /دورة ٌحدد إنج 
 G70/G71بالدالتٌن 

G95 F.. 

 الدوال المساعدة 

 الوصف األمر
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M00  توقف البرنامج وٌستمر تنفٌذ البرنامج بالضغط على مفتاحSTART  CYCLE  

 فً لوحة السٌطرة

M02 خر جملة من البرنامج ، وٌتم الرجوع الدالة فً آ نهاٌة البرنامج وغالبا ما تكون هذه

بداٌة البرنامج إلى  

M03 حركة عقرب الساعة إتجاهتشغٌل عمود الدوران ب  

M04  حركة عقرب الساعة إتجاهتشغٌل عمود الدوران بعكس  

M05  إٌقاف دوران عمود الدوران 

M06  عند توفر طبلة العدد أوتوماتٌكٌاً تبدٌل العدة  

M08 فتح سائل التبرٌد 

M09 غلق سائل التبرٌد 

M98 البرنامج الفرعً إستدعاء  

M99  ًنهاٌة البرنامج الفرعSUBROUTINE PROGRAM مع  ةوتبرمج هذه الدال 

 ىالبرنامج الرئٌس إلىإنهاء البرنامج الفرعً والرجوع  إلىالبرنامج الفرعً وتشٌر 

البرنامج الفرعً إستدعاءالذي تم فٌه   

M30 وهً مشابهه للدالة  ىإنهاء البرنامج الرئٌس M2   

(CNC) التفرٌز المبرمج  ماكٌنةخطوات تشغٌل 

 ً:المبرمجة بصورة عامة وكما ٌؤت ماكٌناتٌتم تشغٌل ال

  1- وضع مفتاح التشغٌل على  (on)  .لماكٌنةل من المصدر الرئٌس لغرض توصٌل التٌار الكهربائً

 2-     .لماكٌنةالضغط على مفتاح مصدر الكهرباء لتشغٌل لوحة السٌطرة ل 

:الماكٌنة وهو من المور المهمة وكما ٌؤتً مرجعٌةموقع نقطة  إلى المحاورتحرٌك   -3 

نالحظ ظهورعنوان  JOG REF  الماكٌنة.على شاشة   الضغط على المفتاح     أ-
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بحٌث تصبح  الماكٌنة مرجعٌةنقطة  إلىنالحظ تحرك المحور لحٌن الوصول   الـضغط على محور  ب ـ

. Z +أمام محور  العالمة وظهور( (Z=0.000  قٌمة 

 الماكٌنة مرجعٌةنقطة  إلىنالحظ تحرك المحور لحٌن الوصول  الضغط على محور  ج ـ

 . X+أمام محور  وظهور العالمة( (X=0.000  بحٌث تصبح قٌمة 

 الماكٌنة مرجعٌةنقطة  إلىنالحظ تحرك المحور لحٌن الوصول  الضغط على محور  د ـ

 . Y+أمام محور  وظهور العالمة( (Y=0.000+  بحٌث تصبح قٌمة 
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 WCS)صفر المشغولة(  موقع نقطة البدء على المشغولة إٌجادخطوات 

 ة بداٌة العمل وهً صفر المشغولةنقط إٌجادالتفرٌز المبرمج ٌجب  ماكٌناتمن الضروري عند العمل على    

 الماكٌنةاألبعاد المطلوبة ،ومن الناحٌة العملٌة لٌمكن األعتماد على صفر  إٌجادوالتً على أساسها ٌتم 

ة من أحد جوانب أو مركز موقع نقطة البداٌ إٌجادالقٌاس المطلوب وعلٌه ٌتم  إٌجادلصعوبة الحسابات فً 

دوال تحضٌرٌة لخزن نقطة الصفر هً  4))المبرمجة تحتوي على  ماكٌناتن الإ ،المشغولة

G54,G55,G56,G57)). 

 

 

 نقطة البداٌة من جانب المشغولة إختٌارالشكل ٌوضح 

 

 نقطة البداٌة فً مركز المشغولة إختٌارالشكل ٌوضح 

  مالحظة مهمة :

قبل البدء بتشغٌل البرنامج ألن  (REF) المرجعٌةلى موقع نقطة ٌجب عمل الرجوع إ

 ٌفعل أولً مع إستخدام اإلتجاه الموجب للمحاور  Zمع التؤكٌد أن محور  البرنامج لٌعمل

.  
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هو جعل مركز سكٌنة التفرٌز فً مركز نقطة البداٌة  (WCS) صفر المشغولة ساسٌة إلٌجادإن الفكرة األ   

قطة الصفر نتبع الخطوات اآلتٌة :ن إٌجادولغرض 

 .فً عمود الدوران مع تحدٌد قطرها ت سكٌنة التفرٌزثب   1-

 . JOG))حالة  إختٌارد أسلوب العمل بحد   2-

األداة  إستخدام وٌمكن (X)محور  إتجاهب سكٌنة التفرٌز بمالمسة خفٌفة مع السطح الجانبً للمشغولة بقر   3-

(edge-Finder)  لتحقٌق المالمسة لغرض المحافظة على سطح المشغولت والشكل ٌمثل أنواع مختلفة

.داوت المالمسةأل

.لتظهر شاشة جدٌدة على المفتاح  أضغط ـ 4

.(Zero offset)فتظهر شاشة جدٌدة نختار منها  (Parameter)على المفتاح  أضغطـ 5

دة نثبت فٌها رقم فتظهرشاشة جدٌ (Determine)على المفتاح المرن  أضغط( ثم G54)ر الدالة إختـ 6 

.العدة المختارة

(.ok) على المفتاح أضغطـ 7
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ثم نضغط على  offsetفً حقل  (6) قٌمة نصف القطرو (1)تظهر شاشة جدٌدة ثم ندخل رقم العدة ـ 8

 .(Calculate)المفتاح 

.لتثبٌت البٌانات (OK)نضغط على ـ 9

.(Y)محور ٌجادإل السابقة الخطوات قطب  ـ 11

.مع عدم تعوٌض نصف قطر عدة القطع (Z)محور  ٌجادإل السابقة الخطوات قطب  ـ 11

WCS نقطة البداٌة )صفر المشغولة ( إٌجاد كتابة برنامج 

  أسلوب إستخدامالصفر تعمل جملة برمجٌة واحدة ب نقطة ٌجادالبٌانات إل إدخالٌمكن التؤكد من صحة 

(MAD) برمجٌة قبل عمل البرنامج وكما ٌل وبصورة ٌستخدم هذا األسلوب للتؤكد من أي خطوة: ً 

إلظهار حقل كتابة الجملة  على المفتاح المرن  أضغطثم  أسلوب التشغٌل  رختإ 1-

 .البرمجٌة

 .حقل كتابة الجملة البرمجٌة  شكل    أسلوب التشغٌل إختٌارشكل  

.دخالاإلفاتٌح مبٌانات الجملة البرمجٌة بواسطة  دخاللوحة السٌطرة إل آستخدم 2-
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 .شكل لوحة السٌطرة لكتابة الجملة البرمجٌة

      من لوحة مفاتٌح التشغٌل الٌدوٌة نالحظ تحرك المحاور   NCعلى مفتاح تشغٌل  أضغط 3-

(X,Y,Z) المحاور تصبح قٌمتها تساوي صفر نقطة البداٌة مع مالحظة حقول إلى. 

 

 .شكل قٌم المحاور فً نقطة البداٌة               .شكل لوحة  مفاتٌح التشغٌل الٌدوي                   

 

 

 

 

 

 

 مالحظة مهمـة 

 Z2أعلى من سطح المشغولة بمسافة أمان ولتكن مثال  Zعطاء قٌمة ٌجب إ
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:خطوات كتابة البرنامج  

التسلسل اآلتً :وات المهمة وحسب كتابة البرنامج تعتبر من الخـط

.د أسلوب العمل بالضغط على المفتاح حد   1-

.(program)الدال على  على المفتاح المرن  أضغطثم  على المفتاح  أضغط 2-

.(NEW)ر للتوسع فً إظهار شرٌط العملٌات ثم إخت على المفتاح  أضغط 3-

.( OK)ثم نضغط على  (AA)مثل  سمأفتراضً فً حقل اإل إسمأدخل  4-

 .لكتابة جمل البرنامج دخالاإللوحة مفاتٌح  آستخدمالبرنامج الجدٌد ثم  إسمظهور شاشة جدٌدة تحمل  5-
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الجمل  إلى نتقاللإل  إدخالعلى المفتاح  أضغطثم  T1أكتب الجملة األولى وهً رقم العدة مثل  6-

 .البرنامج إنتهاءالمتتالٌة لحٌن  البرمجٌة

 

 .سلوب التشغٌل وهو التشغٌل اآللًلتحدٌد أ على المفتاح  أضغط 7-

 .لتشغٌل البرنامج  (NC)على مفتاح تشغٌل  أضغط 8 -

 .أقل قٌمةٌجب وضع  مفتاح معدل سرعة التغذٌة وسرعة الدوران على   الماكٌنةمن تشغٌل  نتهاءاإل بعد 9 -

 

 

طفاء مصدر الكهرباء ثم إ الماكٌنةطفاء إل  (Emergen Stop)على المفتاح  أضغط 10-

  الرئٌس.
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 والذي ٌتكون من األقسام اآلتٌة:نقطة النهاٌة للمسار المطلوب  إٌجادالبرمجة : هً 

  مسار مستقٌم  ٌتحدد بحركة محور واحد  مثل       G01 X--- أوG01 Y---   أوG01 Z---           

  مسار مائل وٌتحدد بحركة محورٌن بآن واحد مثلG1 X---Y---                                    

  مسار على شكل قوس مثل 

                                                                                G3 X---Y---I—J— 

                                                                                     G2 X---Y---I—J-- 

 :أهداف التمرٌن   

 .البٌانات إدخالعلى لوحة السٌطرة التعرف  1-

 .لماكٌنةالبٌانات ل إدخالدرٌب على الت 2-

 .تعلم كتابة البرنامج 3-

  .فهم عمل الدوال التحضٌرٌة 4-

 

 المعلومات الفنٌة للتمرٌن

 بعرض ٌساوي قطر سكٌنة التفرٌزالتمرٌن عبارة عن عمل مجرى مفتوح فً قطعة معدنٌة مستطٌلة     

 إستخداملكل مرحلة ب (2mm)حٌث ٌتم قطع العمق على مرحلتٌن بمقدار  ،وعلى أمتداد طول المشغولة

 . (100mm/min )ومعدل تغذٌة  (rpm 1000)سرعة دوران لسكٌنة التفرٌز بمعدل 
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( ماكٌناتالتسهٌالت التعلٌمٌة )أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ   
 .(mm 80) × 60 × 16   قطعة معدنٌة -1

. (32mm)طرفٌة قطر  )قاطع( سكٌنة تفرٌز -2

 .فٌرنٌة قٌاس -3

 ـ النقاط الحاكمة ـ األداء ـ الرسومات خطوات العمل

 وصف  الجملة البرمجٌة الصور التوضٌحٌة الجملة البرمجٌة

T1 ستتتتتتكٌنة التفرٌتتتتتتز  إستتتتتتتدعاء

 إلتتى ((32mmالطرفٌتتة بقطتتر 

 .عمود الدوران

G54 G17 - الدالة  إستدعاء(G54)  ًالتت

فٌها تم خزن نقطة صفر العتدة 

T1)) 

  (G17) الدالتتتتتتتتة إستتتتتتتتتدعاء -

لتحدٌتتتتد مستتتتتوي العمتتتتل فتتتتً 

X,Y))   لتحدٌتتتد الطتتتتولٌن أمتتتتا

(. (Zالعمق ٌحدد بالمحور 

F100 S1000 M3 - (F100) تحدٌد سرعة التغذٌة   (mm/min) .

-  (S1000) تحدٌد سرعة دوران عمودRPM).)

- (M3)  دوران عمود الدوران إتجاهتحدٌد.   

G00 X100 Y30 الدالتتتتتتتة إستتتتتتتتدعاء(G0)  

 X)+)لعمتتتتل حركتتتتتة المحتتتتتور 

بؤقصتتتتتتتتتتتتتى  ((+Yومحتتتتتتتتتتتتتور 

النقطتتتة  إلتتتىستتترعة للوصتتتول 

(100,30)

X100=80+16+4  حٌث

80mm   طول التشغولة = 

 16mm  نصتتتتتتتتتف قطتتتتتتتتتر =

 سكٌنة التفرٌز

4mm   مسافة أمان  =
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G00 Z2 

 

 (Z -)حركتتتتة ستتتترٌعة لمحتتتتور

بمستتتتتتتتافة أمتتتتتتتتان مقتتتتتتتتدارها 

(2mm)  عتتتتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتطح

   .المشغولة

G1 Z-2 

 

 Z)-)حركتتتتتتتتتتتتتتتة المحتتتتتتتتتتتتتتتور 

 ((100mm/minبستتتتتتتتتتترعة 

عمتتتتتتتتتتتق  إلتتتتتتتتتتتىللوصتتتتتتتتتتتول 

(2mm)  متتتتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتتطح

 .المشغولة 

G1X-20 

 

 تجتتاهباإلX) -)تحتترك محتتور  

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالب بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتترعة 

(100mm/min)  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

بعمتتتتق  عملٌتتتتة قطتتتتع للتتتتراٌ 

2mm))  إلتتتتتتتتتتتىللوصتتتتتتتتتتتول 

ختتتتتتارج المشتتتتتتغولة بمستتتتتتافة 

20mm).)   

G1 Z-4 

 

 نتتزال ستتكٌنة القطتتع بمقتتدار إ

 (2mm) لٌصتتتتتتتتتتبح العمتتتتتتتتتتق

 .(4mm)الكلً 

G1 X100 

 

 تجتتاهباإلX) +)تحتترك محتتور  

الموجتتتتتتتب بستتتتتتتترعة تغذٌتتتتتتتتة  

(100mm/min)  متتع عملٌتتة

 ((2mmقطتتع للتتراٌ  بعمتتق 

ختارج المشتغولة  إلتىللوصول 

   .(20mm)بمسافة 

 

G00 Z100 

 
 

بتعتتتتاد ستتتتكٌنة التفرٌتتتتز عتتتتن إ

ستتتتتتطح المشتتتتتتغولة بمستتتتتتافة 

100mm)) محتتتتتتتور  إتجتتتتتتتاهب

(+Z) ألستبدال العدة.  

M2 الدالة  إستدعاء(G2) البرنامج مع توقف دوران عمود الدوران  نتهاءإل. 
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ستمارة التقٌٌمإ  

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك  

1ــ  11رقم التمرٌن:   

.مفتوح مجرىعمل  التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:   --------------------------------------الطالب: إسم

العملخطوات  ت الدرجة  

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 5 تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة. 1

 20 دقة كتابة البرنامج التشغٌلً للتمرٌن. 2

. دخاللوحة اإل إستعمالالبرنامج ب 3  20  إدخال 

فً الماكٌنة.  4  20التمرٌن تنفٌذ  

.النتائج 5  20 

.الزمن المستغرق 6  15 

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100% 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،(5، 4، 3،  2وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   
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 أهداف التمرٌن   

 .البٌانات إدخالالتعرف على لوحة السٌطرة  1-

 .تعلم كتابة البرنامج 2-

 .فهم عمل الدوال التحضٌرٌة 3-

 .حسابات عمل األقواس إٌجادتعلم  4-

)الدورات هً برامج فرعٌة جاهزة مخزونة فً ذاكرة الماكٌنة ٌتم  التدرٌب على عمل الدورات 5-
من  ٌدوٌاً خطواتها  إدخالستغناء عن ها ضمن البرنامج الرئٌسً وذلك لإلدخالعند الحاجة، إل إستدعائها

القٌم المتغٌرة فٌها فقط، وتستخدم  إدخال، حٌث تكون مهمته ختصار الوقتقبل مهندس البرمجة إل
 .الدورات عند عمل المسننات أو المجاري مثاَل(

 الرسم التنفٌذي:

 

 :المعلومات الفنٌة للتمرٌن

اف المشغولة مع عمل كسر حافة ثم التمرٌن عبارة عن تشكٌل خارجً بارز ٌمثل أقواس مختلفة  على حو   

  .قطعة معدنٌة إستخدام، وذلك بنشاء مجرى مغلق فً وسط المشغولةإ

 (ماكٌنات)أجهزة ـ مواد ـ عدد ـ  التسهٌالت التعلٌمٌة
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سكٌنة تفرٌز طرفٌة قطر ، (10mm)سكٌنة تفرٌز طرفٌة قطر ، mm (80×60 ×16)قطعة معدنٌة      

(8mm) ،فٌرنٌة قٌاس. 

 (CYCLES):خطوات كتابة الدورات  

 ات اآلتٌة:خطوات عمل المجاري المغلقة ٌتبع الخطوتعتبر الدورات من البرامج الجاهزة ولغرض كتابة 

 .(program)الدال على  على المفتاح المرن  أضغطثم  على المفتاح  أضغط 1-

 

 .(open( ثم الضغط على المفتاح المرن )   (LCYC75 إختٌارر صفحة الدورات مع أظه 2-

 

 .البٌانات إدخالظهار شاشة إل(  LCYC75 على المفتاح المرن ) أضغط 3-

 

 :القٌم فً الجدول وحسب التعرٌفات اآلتٌة إدخال 4-

R101  = السطح     إلىالعودة                                 R102=  مسافة األمان  

 R103 = السطح المرجع                                        R104=  ًالعمق النهائ      

 R116 =     X محور  إتجاهمركز المجرى ب إلىالمسافة من نقطة الصفر    
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R117  =       Y محور إتجاهمركز المجرى ب إلىالمسافة من نقطة الصفر     

R118   =   X      محور    إتجاهطول المجرى وٌحسب ب    

R119   =  Y  محور   إتجاهالمجرى وٌحسب ب  عرض  

R120  = ف قطر المجرى  نص     R121=   أعلى قٌمة للتغذٌة 

R122=       سرعة التغذٌة R123=  سرعة الرجوع للسطح 

R124=     السماح المتروك للسطح R125=  السماح المتروك للعمق 

R126= التغذٌة للٌمٌن أوللٌسار إتجاه إختٌار                  R127= ستقراب أونهائً(نوع التشغٌل )إ إختٌار  

 (OK)على المفتاح  أضغط 5-

ـ النقاط الحاكمة ـ األداء ـ الرسومات خطوات العمل  

وصف الجملة البرمجٌة الصور التوضٌحٌة الجملة البرمجٌة

T1 10سكٌنة التفرٌز الطرفٌة بقطر  إستدعاءmm عمود الدوران إلى

G54 G17 - الدالة  إستدعاء(G54) 

التً تم فٌها خزن نقطة 

(.(T1صفر العدة 

  G17)) الدالة إستدعاء -

لتحدٌد مستوي العمل فً 

X,Y) )  لتحدٌد الطولٌن أما

(. (Zالعمق ٌحدد بالمحور 

F100 S2000 M3 -  تحدٌد سرعة التغذٌةF100mm/min).) 

.S1000 RPM)عمود)تحدٌد سرعة دوران  -

 (.(M3  دوران عمود الدوران إتجاهتحدٌد  -

   G0 X88 Y-1 الدالتتتتتتتتتة إستتتتتتتتتتدعاء ((G0 

 X))لعمتتتتل حركتتتتة المحتتتتور 

بؤقصتتتتتتتتتتتى  (Y)ومحتتتتتتتتتتتور 

 إلتتتتتتتتىستتتتتتتترعة للوصتتتتتتتتول 

     .(1-,88)النقطة 
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G0 Z2 M8 

 

 G0))الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء

لعمتتتتتتتتتل حركتتتتتتتتتة ستتتتتتتتترٌعة  

 (. Z)لمحور 

الدالتتتة المستتتاعدة  إستتتتدعاء

M8))  لتشتتتتتتتتتتغٌل ستتتتتتتتتتتائل

  .التبرٌد

G1 Z-2 

 

 ((G1الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء

لعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة بستتتتتتتترعة 

 ((Zمحتتتتتتتتتتتتتددة  لمحتتتتتتتتتتتتتور

  .سالب  إتجاهب

G1 G41 X78 Y4 

 

 G1))الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء

لعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة بستتتتتتتترعة 

   .  (X,Y)محددة لمحور 
 G41))الدالتتتتتتتة  إستتتتتتتتدعاء

لتعتتتتتتتوٌض نصتتتتتتتف قطتتتتتتتر 
ستتتتتتتتتتتكٌنة التفرٌزعنتتتتتتتتتتتدما 
 إلتتتىتكتتتون ستتتكٌنة التفرٌتتتز 

ٌستتتتتتتار المشتتتتتتتتغولة عنتتتتتتتتد 

 .القطع
 

G1 X10 

 

 ((G1الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء

لعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة بستتتتتتتترعة 

 (X)محتتتتتتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتتتتتور 
للوصتتتتتتتتتتتتتتتول  للنقطتتتتتتتتتتتتتتتة 

(10,4).   
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G2 X2 Y12 I0 J8 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء(G2) 

 إتجتتتتتتتتتاهلعمتتتتتتتتتل قتتتتتتتتتوس ب
عقتتتتارب الستتتتاعة للوصتتتتول 

 .(2,12)للنقطة 

G1 Y46 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاءG1)) 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

للوصتتتتول  yمحتتتتددة لمحتتتتور

 .(2,46)للنقطة 

G2  AR=70 I9 J0 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء((G2 

لعمتتتتل قتتتتوس بطتتتتول تكتتتتون 

(.     ) نهاٌته للزاوٌة

G1 X20 Y55 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء(G1) 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

 ((X,Yمحتتتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتتور 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتول للنقطتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(20,55). 

G3 X60  Y55 CR=65 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء(G3) 
بعكتتتس  إتجتتتاهلعمتتتل قتتتوس 

عقتتتتارب الستتتتاعة وبنصتتتتف 

للوصتتتتتول  ((65mmقطتتتتتر 

   .((60,55للنقطة 
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G1 X74    CHF=3.5 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء(G1) 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

 X))محتتتتتتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتتتتتور 
للوصتتتتتتتتتتتتتتتتول للنقطتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

متتتتتتتتتتتتتع عمتتتتتتتتتتتتتل  (74,55)

كستتتتتتتتتتر حافتتتتتتتتتتة طولهتتتتتتتتتتا 

mm)  3.5.) 

G1 X78 Y3 RND=2.5 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء(G1) 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

 (Y X,) محتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتور
 (78,3)للوصتتتتتول للنقطتتتتتتة 

متتتتتع عمتتتتتل قتتتتتوس نصتتتتتف 

 .(2.5mm)قطره 

G1 X70 الدالتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتدعاء((G1 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

( X)محتتتتتتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتتتتتور 
 .(70,3)للوصول للنقطة 

G40  G1   X50   Y-8 الدالتتتتتتتة  إستتتتتتتتدعاء(G40) 

   (G41) للغاء الدالة

 G1))الدالتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتدعاء 

 بستتتتتتتترعةلعمتتتتتتتتل حركتتتتتتتتة 

( (Y,Xمحتتتتتتتتتتددة لمحتتتتتتتتتتور 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتول للنقطتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(50,-8).

G0  Z2  M9 الدالة  إستدعاء(G0)  لعمل

 Z ) ) لمحورسرٌعة حركة 
 (2mm )للوصول لمسافة 

عن سطح المشغولة 

 ((M9الدالة  إستدعاء
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 .ألٌقاف سائل التبرٌد

T2 8ذات قطر  (2)العدة رقم  إستدعاءmm))  لعمل المجرى. 

G54  الدالة  إستدعاء((G54  التً تم فٌها خزن نقطة صفر العدةT2).) 

G0 X40 Y30 

 

 ( (G0الدالتتتتتة إستتتتتتدعاء

 ((Xلعمتتتتل حركتتتتة المحتتتتور 
بؤقصتتتتتتتتتتتى  Y))ومحتتتتتتتتتتتور 

 إلتتتتتتتتىستتتتتتتترعة للوصتتتتتتتتول 

                                  .(40,30)النقطة 

G0  Z2  M8 الدالة  إستدعاء(G0)  لمحورسرٌعة لعمل حركة Z الدالة إستدعاء (M8)  

 تشغٌل سائل التبرٌد.

LCYC 75 
 
R101=2.0      R102=1 
 
R103=0.0      R104=-4 
 
R116=40       R117=30 
 
R118=48       R119=8   
 
R120=4         R121=2 
 
R122= 50     R123=100 
 
R124=0         R125=0 
 
R126= 3        R127=1 

 

 

دورة عمتتتتتتتتتتتل  إستتتتتتتتتتتتدعاء
 الجٌوب 

 
  (LCYC 75) الدورة 
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G0  Z100   M9 

 

لعمل  G0))الدالة  إستدعاء

  (Z) لمحورسرٌعة حركة 

 (M9)   الدالة إستدعاء
تشغٌل سائل  ألٌقاف
 .التبرٌد
 

M2 

 

الدالتتتة المستتتاعدة  إستتتتدعاء

M2)) ألٌقاف البرنامج. 
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ستمارة التقٌٌمإ  

ةالمرحلة الثالث       قسم المٌكانٌك  

2ــ  11رقم التمرٌن:   

.قواس مع مجرى مغلقتشكٌل خارجً بؤ التمرٌن: إسم  

    -------------الشعبة:       --------------------------------------الطالب: إسم

الدرجة  خطوات العمل ت

 المعٌارٌة

درجة 

 اإلستحقاق

 المالحظات

 5 تطبٌق إجراءات السالمة المهنٌة. 1

 20 دقة كتابة البرنامج التشغٌلً للتمرٌن. 2

. دخاللوحة اإل إستعمالبالبرنامج  3  20  إدخال 

فً الماكٌنة.  4  20التمرٌن تنفٌذ  

,النتائج 5  20 

.الزمن المستغرق 6  15 

.الدرجة النهائٌة للتمرٌن  100% 

المدرب:                                                             التارٌخ /    /    /   إسم  

وٌعاد تنفٌذ  ،(5، 4، 3،  2وعلى أن ٌكون الطالب ناجحاً فً الفقرات ) ،%50مالحظة: تكون درجة النجاح 

 التمرٌن كامالً فً حالة عدم تجاوز تلك الفقرات بنجاح.   



المــــــصادر

ـ حسابات قطع المعادن، محمد عبد الرحمن عنانً وإبراهٌم توفٌق الرشٌدي. 1

.ستاذ مساعدأبراهٌم الموسوي، إعلً  ،علٌوي الجبوري .ترجمة د جورج شناٌدر ،تطبٌقات عددالقطعـ  2

.ترجمة محمد على الجزار -تألٌف رودلف جٌنسكً ،عملٌات قطع المعادنـ  3  

محاضرات الدورة التدرٌبٌة العربٌة فً تشغٌل مكائن الورش المسٌطر علٌها بالحاسوب     طرابلس ـ مجموعة  4

8998 .  

ـ فن التفرٌز، فٌودور بارباشوف ترجمة مهند أٌسر الزٌدي. 5

(. SwanSoft CNC Simulationـ برنامج )  6

 8967أحمد مروان الرفاعً  ـ جداول فٌسترمان امهنة المعادن، بوتس ـ شاركوس، ترجمة د. المهندس 7

8 – Workshop Processes, Practices and Materials, BruceJ. Black, Fourth 

edition, 2010. 

9- Tool And Cutter Sharpening”, Harold Hall,” First Published by   Special 

Interest Model Books Ltd, 2006. 
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رقم الصفحةالموضوع 

5.تهٌئة آالت التفرٌزالفصل األول/ 

5.المعلومات األساسٌة

10.إجراءات السالمةالتمرٌن األول / 

12.التعرف على ماكٌنة التفرٌز ووظائف كل جزءالتمرٌن الثانً / 

21.تجهٌز ماكٌنة التفرٌزالتمرٌن الثالث /

27تشغٌل ماكٌنة التفرٌز.التمرٌن الرابع / 

31. دقة القٌاس فً معدات ماكٌنة التفرٌزالتمرٌن الخامس / 

34.ستخدام سكاكٌن التفرٌزإ/ثانًالفصل ال

34.المعلومات األساسٌة

37 .تفرٌزاللسكٌنة   خطوات تركٌب الصفائح الكاربٌدٌة/ولالتمرٌن األ

41.ةعمل تسوٌة لسطوح مستوٌ/ثانًالتمرٌن ال

50.عمل أكتاف لسطح مستوي/ثالثالتمرٌن ال

58.تشغٌل األخادٌد على السطوح المستوٌة/ثالثالفصل ال

58.لوجً للتمرٌنوالمسلك التكن

59.مفتوح على سطح مستوي مجرىعمل /ألولالتمرٌن ا

63.مفتوح نصف مجرىعمل / الثانًالتمرٌن 

T.67على شكل حرف مجرىعمل / الثالثالتمرٌن 

T.71 مغلق على شكل حرف مجرىعمل / الرابعالتمرٌن 

77.على شكل غنفاري مجرىعمل /الخامسالتمرٌن 

82.ملحقات ماكنات التفرٌز/لرابعالفصل ا

82.المعلومات األساسٌة

83 .ملحقات ماكٌنة التفرٌز إستعمالتثبٌت و األول/ التمرٌن

103مقطع مربع  ٌل عمود ذي مقطع مدور الى عمود ذيتحو /نًالتمرٌن الثا
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 رأس التقسٌم. إستعمالب

مقطع سداسً  تحوٌل عمود ذي مقطع مدور الى عمود ذي/لثالتمرٌن الثا

 رأس التقسٌم. إستعمالب

109 

 114 .تفرٌز األخادٌد على األعمدة الدوارة/خامسالفصل ال

 114 .المعلومات األساسٌة

 115 .طولً على عمود أسطوانً مجرىعمل األول/ التمرٌن

 121 حلزونً على محٌط عمود. مجرىعمل الثانً/ التمرٌن

 127 .دائري بأستخدام الصٌنٌة الدوارة مجرىعمل  الثالث/ التمرٌن

 134 .التروس/سادسالفصل ال

 134 .المعلومات األساسٌة

 136 أسنان عدلة. تفرٌز ترس ذي األول/ التمرٌن

 142 أسنان مائلة. تفرٌز ترس ذي نً/التمرٌن الثا

 148 تفرٌز الجرٌدة المسننة. لث/التمرٌن الثا

 152 .ماكٌنات التجلٌخ السابع/الفصل 

 152 .المعلومات األساسٌة

 159 .جراءات السالمةإ األول/ التمرٌن

 161 .التجلٌخ ووظائفها جزاء ماكٌناتأ نً/التمرٌن الثا

 166 .تشغٌل الماكٌنة وظبط توازنها لث/التمرٌن الثا

 170 .التجلٌخثامن/ عملٌات الفصل ال

 170 .المعلومات األساسٌة

 171 تجلٌخ سطح عدل. األول/ التمرٌن

 175  .سطوانً خارجًأتسوٌة سطح  نً/التمرٌن الثا

 179 .(Vتجلٌخ سطح مائل. قطعة على شكل حرف ) لث/التمرٌن الثا

 184 .اآلسطوانٌة الداخلٌة حوسطالتجلٌخ  /رابعالتمرٌن ال



050

189.التاسع/سن العددالفصل 

190.المعلومات األساسٌة

191 .إجراءات ومتطلبات السالمة المهنٌة فً ماكٌنات سن العدد األول/ التمرٌن

195.وتجهٌز ماكٌنات سن العددائف أجزاء ووظ نً/التمرٌن الثا

203.سن عدد مختلفة لث/التمرٌن الثا

210./ إدامة ماكٌنات التفرٌز والتجلٌخالعاشرالفصل 

210.المعلومات األساسٌة

213ر الزٌوت وسوائل التبرٌد.ٌتغٌ األول/ التمرٌن

217تزٌٌت المناطق المتحركة. نً/التمرٌن الثا

220.إدامة المنظومات الكهربائٌة لث/التمرٌن الثا

223.(CNCتشغٌل مكائن التفرٌز المبرمج ) الحادي عشر/الفصل 

223.المعلومات األساسٌة

237مفتوح. مجرىعمل األول/ التمرٌن

242تشكٌل خارجً باقواس مع مجرى مغلق.نً/التمرٌن الثا

251المصادر




