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 استنادًا إلى القانون يوزع مجانًا ويمنع بيعه وتداوله

 



 

 الطبعة األولى مقدمة 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني رسول اهلل حممد وعلى آله الطاهرين وصحبه املنتجبني وبعد..
الخطط الدراسية بجميع موادها  عملت المديرية العامة للتعليم المهني على تغيير وتطوير 

التعليمية والتدريبية للمراحل الدراسية التابعة للتعليم الصناعي تماشياً مع احتياجات البلد سواء على 

مستوى القطاع العام والقطاع الخاص )سوق العمل( العراقي، وكذلك مواكبًة للتطور الحاصل في العلوم 

 تحقيقها في شتى المجاالت. والتقنيات التي تتسابق بلدان العالم على

نا أن نقّدم إلخواننا المدرسين والمعلمين والمدرسات والمعلمات وأبنائنا الطلبة كتاب العلوم      ويسرُّ

للمرحلة األولى من االختصاص، بعد أن تم دمج ثالثة كتب كانت  الصناعية لمادة اللحام وتشكيل المعادن

تدّرس في الخطة الدراسية السابقة هي الخامات والمعادن، المعدات والعمليات، والحساب الصناعي، 

حيث تم إعداد هذا الكتاب ليشمل هذه الكتب بأسلوب علمي مبسط ومتسلسل مما يسهِّل على الطالب تلقي 

 ط.المعلومة بشكل مبس

عدة بما يجعل الطالب يأخذ المعارف الالزمة، راعينا أن يكون هذا الكتاب موافقاً لألهداف الم   

ناجحاً ومنتجاً في المجتمع ويعمل على  وكيات والقيم الالزمة ليكون فرداً وفي نفس الوقت يكسب السل

وعة فصول، حيث رئيسة كل باب متكون من مجميحتوى هذا الكتاب على ثالث أبواب  خدمته وإسعاده.

ركزت فصول الباب األول على األساسيات بصورة عامة والتي تشمل أدوات القياس والتخطيط وأجزاء 

ق حساب المساحات والحجوم والتي تساعد الطالب على ائكل منها ونظريات عملها واستخداماتها، وطر

محاور مّثلتها ثالث فصول  مركزة على ثالث فهم باقي فصول الكتاب. أما فصول الباب الثاني فقد كانت

شمل أهم عمليات يأولها تطرق إلى أنواع المعادن وخواصها واستخداماتها في الصناعة، والفصل الثاني 

التشكيل، أما الفصل الثالث فقد تخصص بعرض أغلب عمليات التشغيل اليدوي، وبعض عمليات التشغيل 

فقد تناول الباب الثالث عمليات الربط والوصل  اآللية التي يحتاجها الدارس في حياته العملية. وأخيراً 

لعملية وإتقانها عندما اق تنفيذها. وسيتمم الطالب معارفه من خالل اكتسابه للمهارات ائللمعادن وطر

 لتدريب العملي لتطبيق تلك المعارف.ايحَضر حصص 

ّفقنا في هذا المجهود العلمي اوبعد هذا   الستعراض لمحتويات الكتاب نسأل هللا أن نكون قد و 

لجميع مدرسينا على إقدامهم لتدريس لجزيل االتربوي الذي يهدف إلى خدمة أبنائنا الطلبة. ونتقدم بالشكر 

توى هذا لمعنيين بالعملية التربوية تزويدنا بمالحظاتهم حول محامنهم ومن جميع  ونرجوهذا الكتاب 

وجل أن يجعل فيه النفع  لمناسبة الحقاً، راجين منه عزّ التعديالت االكتاب لنقوم بدراستها وإجراء 

 والفائدة.

 المؤلفون                 

 



 

 ة الطبعة الثانيةمقدم

، تهم تكليفنها مهن قبهل المديريهة ةكاملهلسهنة دراسهية أن تم اعتماد وتدريس الكتاب بطبعتهه األولهى  بعد 

 المقهررةوطهر  المهادة  ،علميهة رصهينة منهجيهة للتعلهيم المهنهي بتنقهيل الطبعهة األولهى وفهق أسهس العامة

تعهم الفائهدة لطلبتنها وبالتهالي  واضل، ليتمكن مدرسي المادة من تدريسها بشهكلها الصهحيل منطقيبتسلسل 

 األعزاء.

المبههادا األساسههية للقيههاس تههم إعههداد الطبعههة الثانيههة بواقههع سههبعة فصههول تضههمن الفصههل األول منههها  

حجوم بعض األشكال الهندسية، في حين مساحات وتعريف بأدوات القياس مع مراجعة سريعة لحساب الو

الخههواص الفيزيائيههة،  التههي تشههمل خههواص المههواد المعدنيههةبكافههة تههم فههي الفصههل الثههاني تعريههف الطالههب 

تصههنيف المههواد الهندسههية، وفههي الفصههل الههث الفصههل الث تنههاولالكيميائيههة، الميكانيكيههة، والتكنولوجيههة. ثههم 

الرابع تصنيف طرائق التصنيع، وجاء بعدها الفصل الخامس ليوضل طرائهق تشهكيل المعهادن والصهفائل 

هههذه العمليههات  المطلوبههة إلجههراءالمعدنيههة التههي يتطلههب أن يفهههم الطالههب  ليههة عملههها والمكههائن واألدوات 

اسهتعراض سهريع لعمليهات  ل. ثم تم في الفصهل السهادسوميزات ومحددات كل طريقة من طرائق التشكي

تم توضيل عمليات وصل المعادن  التشغيل واألدوات المستخدمة في كل عملية، وختاماً في الفصل السابع

  وطرائقها كونها من أساسيات هذا التخصص.

اء، كمها تم إسناد فصول الكتاب بصور وأشكال توضيحية لتصبل المادة أقرب وأوضل لطلبتنا األعز 

لالطهالع فقهط لتسهاهم فهي اسهتيعاب المهادة العلميهة  مهمهة تضمنت معلومهات ومخططات تم إدراج جداول

 التطبيقات العملية.مجال في المقررة واالستفادة منها 

في الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا بجهدنا المتواضع ههذا خدمهة لبلهدنا العزيهز وأبنائنها الطلبهة،  ملهين  

والتدريسيين أن يرفدونا بمالحظاتهم التي تخص المادة العلمية في هذا الكتاب ليهتم من األخوة المختصين 

 األخذ بها في طبعات الكتاب الالحقة، ومن هللا التوفيق.

 قنحون امل                                                                                          
 2013 /بغداد            
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 الفصل األول

 المبادئ األساسية للقياسات

 األهداف العامة

  ب قادراً على أن:بعد االنتهاء من هذا الفصل سيكون الطال

 يتعّرف على وحدات القياس الدولية وتحويالتها..1
 يتعّرف على أنواع أدوات قياس..2
القياس الناقلة والتي تستعمل لنقل األبعاد من يكون قادرًا على استعمال أدوات .3

لى المساطر والمشغوالت.  وا 
مة )الفيرنية( ومحددات القياس وأجزاء المايكرومتر ويصّنف د  ف على الق  يتعرّ .4

 أنواعهما واستعماالت كل نوع منهما، ويتعلم كيفية إيجاد القياس بهذه األدوات.
 زائها واستعماالتها.ف على أدوات التخطيط والشنكرة وبعض أجيتعرّ .5
 ف على كيفية حساب أطوال األضالع والزوايا. يميز أنواع المضلعات ويتعرّ .6
 يستطيع حساب المساحات والحجوم ألهم األشكال الهندسية المعروفة..7

 

 تمهيد
يتضمن الفصل األول المبادئ األساسية للقياسات، إذ يحتوي على فكرة عامة عن وحدات 

القياس وكيفية التعامل معها، فضالً على تحويالتهما. وكذلك يتضمن الفصل أهم أدوات 

سيتم التطرق بمراجعة عامة  القياس مع ذكر أمثلة بطرائق القياس، وفي نهاية الفصل

  عن حساب مساحات وحجوم بعض األشكال الهندسية المعروفة.   
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                                                                         Introduction مقدمة 1-1

طبيعية الظواهر التاريخ كوسيلة عملية للتعرف على القياسات منذ فجر النسان اإللقد استعمل 

 كيلالو الطواألنسان أجهة  ييا  اإلقد اخترع ل ،يوميةالحياته  لحديد أشياء يستعملها خالمحيطة به ولتال

استعملت إذ يتصادية  االجتماعية واالولى لتنظيم أسلو  حياته األنسانية اإلحضارات المنذ  )األوةان(

  هراماتاألبناء  هامن خالل وااستطاعتي ال المتناهية ديةالفراعنة بالمصريين ال يبلبعاد من األيياسات 

تطور ال أدىوحديثة  القديمة والبشرية الحيا  الت االفي جميع مج جدا   مهما   قيا  دورا  الويد أخذ 

حتمية تعيين وحدات  إلىمي للسلع الوما ترت  عليه من تبادل ع ماضيالقرن الصناعي في بدايات ال

حرار  الةوايا والو الطواألمختلفة مثل الفيةيائية الكميات الم لغرض ييا  العالييا  موحد  بين دول 

فعلى ، قياساتالمن  يد بأنواع عد ليئةة ميوميالأن يالحظ أحدنا أن حياته  سهلالإنه لمن و كتلة الةمن والو

 حصر:الال  المثالسبيل 

 ي  كذلك؟لأ ،جهاة ييا  مهم الويت،لمعرفة وتنظيم  األيديعلى  توضعتي الساعة ال 

 حزرار  المؤشزر درجزة  -سزيار  التبطة بعد  أجهزة  ييزا  )عزداد سزرعة لسيار  بأمان مرا  يياد- 

  (خال ،ويودالمؤشر خةان 

  جوية الللمالحة  جدا   ةمهم أدوات ييا رياح واتجاهها عن طريق الحرار  وسرعة الييا  درجة

  تنقالت البشر بصور  عامةي على التالوبوالبحرية، 

  سزتهالك وعلزى أساسزها االييزا   ُمعزداتهما  ،بيتالل ن عند مدخاجودومالماء الكهرباء والعداد

 مجهة  ال  مؤسساتال إلى يائمة الحسا  )الفاتور (دفع ت

 مكاييل المواةين والعلى  دول مبني  التجارية بين مختلف التبادالت ال 

 استعملت عد  أجهة  ييا  من أبسزطها  أولى سنواتك الدراسيةعلوم منذ الدراستك لمختلف  لخال

، ةوايززاالمنقلززة لحسززا  المسززتطيالت والمربعززات والاألشززكال الهندسززية ك اللتحديززد أطززومسززطر  ال

 وغيرها 

 مترولوجةا(القةاس )ال اسااسةة لعم األعناصر ال 1-2

قيززا  مززع تحديززد نسززبة العلززم إجززراء عمليززة : بأنززه ( Metrology المترولوجيززاقيززا  )الف علززم عززر  ي

 أساسية:ثالثة عناصر  قياساتال لعلم تعريف نالحظ أنال من هذا  وقيا المترتبة على عملية الخطأ ال

 

 ولاألفصل ال

 لقياساتل ساسيةاألمبادئ ال
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  قةاسالعممةة  Measurement 

  دوليالقةاس النظا  وحدات International System of Units  - SI 

  قةاسالمرجعةة عممةة Traceability 

 Measurement         قةاسالعممةة  1-2-1

راد يياسه ووحزد  ييزا  معلومزة مجسزد  فزي مُ البعد ال قيا  بأنها: عملية مقارنة بينالف عملية تعر    

  (1-1شكل )الفي  حهو موض   كما ،ييا  أو أدا  جهاة

 
 ييا  طول يطعة عمل والذي يمثل مقارنة الطول مع مسطر  القيا  1-1شكل 

يجة نت فمثال   ،نسبة لوحد  ييا  معلومةالقا  بقيمة عددية بمُ البعد القيا  بتحديد ييمة التسمح عملية 

 :اآلتية النتيجة كانت حة في الشكل أعاله،الموض  قيا  الباستخدام مسطر   يطعة العملييا  أبعاد 

         L = 3.75 in 

 1 in = 25.4 mm 

 𝑳 = 𝟑. 𝟕𝟓 × 𝟐𝟓. 𝟒 = 𝟗𝟓. 𝟐𝟓 𝒎𝒎 

 قيا الأجهة   مثل قيا الخاصة مهيأ  ألغراض  ومعدات أجهة  باستخدام قيا ال تتم عمليةو

Measurement Instruments قيا ال محددات أو Gages  (2-1ن في الشكل )، كما مبي  

 

 بعض أنواع أدوات ومحددات القيا  المستخدمة في الورش 2-1شكل 

 وهي: قيا  ثالثة معلومات أساسيةالنتيجة عملية  تحوي 

 مقاسة الخاصية اللبعد أو اها يحدد وصف لتي من خالال عدديةالقيمة ال 

 دولي ال مثل نظام وحدات القيا  قيا الوحدات  نظممتفق عليها في إطار  سبةوحد  ييا  منا 

 أو  بأدا  القيا تعود ألسبا  متعلقة  خطأ معينةأن كل عملية ييا  بها نسبة  إذ ،نسبة خطأ معينة

 استخدامها طريقة وظروف و خدمهامست
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 قةاسالق إجراء عممةة ائطر 1-2-2

 :طريقتينبقيا  ال تجرى عملية 

 Direct Measurement ةقة مباشرةطر 

  القيا   أدا  أو جهاةراد يياسه مباشر  مع بمقارنة البعد المُ  القيا  المباشر يتم 

 Indirect Measurement غةر مباشرةطرةقة  

 وذلك ،تطرق لها الحقا (الفراجيل )سيتم الوسائل مساعد  مثل  يتم عن طريق مباشرالغير  قيا ال

 مة ذات الورنية د  ييا  مثل المسطر  أو الق   أدا اد يياسه ومن ثم مقارنته مع رالبعد المُ  باستشعار

  
 International System of Units     دولةةالقةاس الوحدات  1-2-3

متواجد  في الفيةيائية العوامل القياسات لتحديد ومعرفة ال عصورالعلى مر نسان اإل خدملقد است

 خدمفقد است ،من محيطه مستنبطةوحدات ييا  طبيعية  خدامستباولتحديد ذلك كان توجهه  ،محيطه

مسافات اليوم لتحديد الليلة والمتمثلة في الةمن الوحد   خدمكما است الطواألبعاد واألقدم لتحديد الذراع وال

رغم تنوعها  القديمتاريخ الولى من األعصور القيا  كافية في المعايير ووحدات الكانت هذه  ،بعيد ال

ثامن القرن المطلع  فيصناعية الثور  الذي واك  الصناعي التقدم الومع  آخر  إلى ها من مكان  واختالف

  ويد دفعت ظروف المطلو  غرضالقيا  ال تفي بالمعايير ووحدات الأصبحت هذه  ،ميالديال عشر

حاجة ال صناعية مما أبرةالمنتجات التطور صناعي مذهل كان أساسه تبادل  إلىثانية المية العالحر  ال

 دولي ال مستوىالقيا  على التوحيد نظم  إلىماسة ال

  قةاساللوحدات  دوليالنظا  ال م1960سنة  المنعقدالمؤتمر الدولي للقياسات انبثق عن 

International System of Units ( والذي يرمة لهSI)، كمياتالنظام وحدات ييا  الهذا  يحدد 

لوحدات  دوليالنظام اليحوي  جتماعية االو ،يتصاديةاال ،صناعيةال الحيا تعامل معها في يتي الطبيعية ال

كل وحد  من لو ،(1-1)جدول النة في مبي  ال SI Basic Unitsأساسية ييا  قيا  على وحدات ال

 المية للمقايي منظمة العال يبلبدية متناهية ومحفوظ من  لها فساسية معيار دولي معر  األ وحداتال

(ISO ) تبقى من الوحدات فهي وحدات مشتقة ما Derived Units هو  كما ،من الوحدات األساسية

ومن الجدير بالذكر أن جميع وحدات القيا  بمختلف األنظمة لها   (2-1)لجدول افي  ح لبعض  منهاموض  

وة ويكتبها بالطريقة الصحيحة رموة متفق عليها في كل العالم، ويج  على الطال  أن يستخدم هذه الرم

 المعروفة لها 

 

 

http://www.iso.org/
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 الوحدات العالمي لنظام األساسيةالوحدات  1-1جدول 

 الكمةة المقااسة
 وحد  القيا  
 الرمة  وحد أسم ال 

     

 m  متر  الطول

     

 kg  كيلوغرام  الكتلة

     

 s  ثانية  الةمن

     

 A  أمبير  التيار الكهربائي

     

 K  كلفن  جة حرار  الديناميك الحراريدر

     

 Cd  شمعة  شد  اإلضاء 

 
 SI-Derived Units     الوحدات المشتقة من نظام الوحدات العالمي 2-1جدول 

  المقااسة الكمةة 
وحد  أسم 

 القيا 
 أسا  الوحد   الوحد  رمة 

        

 2كغم م/ثا  N  نيوتن  القو  
        

 نيوتن م  J  جول  ةالشغل والطاي 
        

 جول/ثا  W  واط  القدر  
        

 2نيوتن/م  Pa  باسكال  الضغط 
        

 واط/أمبير  V  فولت  فرق الجهد الكهربائي 
        

 فولت/أمبير  Ω  أوم  المقاومة 

 

 ظام الوحدات من الوحدات األساسية لن ن جميع الوحدات غير األساسية مشتقة  أويمكن مالحظة 

م العالموجود  على مستوى مختلف دول الوطنية ال معاييرالدولي لمعاير  المعيار ال خدميست

نوعية لوالسيطر  ا تقيي الدائر   مثل ،مواصفاتالوطنية للمقايي  والهيئات ال يبلمحفوظة من الو

ريام األتعامل مع العند  مشتقةالساسية واألوحدات المعامالت للضر  تستخدم مع  أيضا   توجدو  عراييةال

 (6−10) ذي يساويال الميكرونصغير  مثل الريام األمتر أو  1000ذي يساوي الكيلومتر الكبير  مثل ال

 خدمةمستالمتر الن وحد  إ ورموةها  خرىاألضر  الن بقية معامالت ( يبي  3-1جدول )الو ،مترالمن 

نظام الك لنظام يوجد هناالمواةا  مع هذا الوبفرنسي  المتري النظام الدولي أخذت من النظام الفي 

قيا  العلى وحدات  البريطانينظام اليعتمد إذ  في بعض دول العالم، مستعمال   الذي ما ةال البريطاني

على و )"(  رمةالب لإلنجويرمة  ،(4-1جدول )الفي فة معر   كما، نجاإلو ،قدمال ،يارد ال ،ميلالية: التال

 ورش العمل متواجد  في الجداول البعض  اليمكنه استعموتحويل كما اليانون مهند  أن يعرف الفني وال
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 معامالت الضر  للوحدات المعروفة 3-1جدول 

 الرمز ااس  المعامل معامل الضرب الرمز ااس  المعامل معامل الضرب

10
12 

T 10 تيرا
-1 

 d ديسي

10
9 

G 10 كيكا
-2 

 c سنتي

10
6 

M 10 ميكا
-3 

 m ميلي

10
3 

K 10 كيلو
-6 

 µ مايكرو

10
2 

H 10 هيكتو
-9 

 n نانو

da 10 ديكا 10
-12 

 p بيكو

 

 بين النظام العالمي والبريطاني للوحدات اتالعاليبعض  4-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 Measurement Tools       قةاسالأدوات  1-3

تشغيل العمليات  لخال يقوم بها المختصينتي التقنية العمليات البعاد من بين أهم األييا   ُيعد

فنية المواصفات القطع حس  الفي تصنيع  مهما   عملية دورا  التلع  هذه  صناعي للقطع بحيثالنتا  اإلو

نتاجية وضمان تصنيع اإلعمليات للدييقة كأدا  تقييم القياسات الي ضمان جودتها  تستعمل كذلك التالوب

ذي القياسات ال الهائل في مجالتكنولوجي التقدم ال من رغموبال  مطلو الداء األمنتجات تحقق مستوى 

بسيطة تبقى ال أدوات القيا  أن الإ ،بعاداألكترونية دييقة ومعقد  لقيا  لإ وُمعدات بتوفير أجهة سمح 

تي ما الو األدواتتدريبية  ومن أهم هذه المختبرات التشغيل والورش في قياسات ال المج الرائد  في

 :هي كاآلتي، المطلوبة قياساتالإجراء ب العاملينغير مسمى في متناول  أجل   إلىت وستبقى الة

 الطواألأدوات قةاس  .1

 زواةاالأدوات قةاس  .2

 ناقمةالقةاس الأدوات  .3

 ورنةةالمة ذات قد  ال البعاد بااستعماألقةاس  .4

 قةاسالقدود ومحددات  .5

 ماةكرومتر وأنواعهال .6

 SI  دوليال نظا القةمتها في  رمزها وقةمتها البرةطانةةوحدة ال

 mile 1 mile = 1760 yard 1 mile = 1.609 km ميلال

 yard 1 yard = 3 ft 1yd = 91.44 cm يارد ال

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

 inch In 1 in = 25.4 mm بوصةال
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  الطواألأدوات قةاس  1-3-1

مسطر  لاقيا  بل  اشريطيةالمقايي  الفوالذية، والمساطر المن  الطواألييا   أدواتتتكون 

دييقة، القيا  الرغم من تحقيق تقدم كبير في أدوات وأجهة  القيا ، وبالق ائفوالذية هو أيدم وأبسط طرال

تستعمل و دوات األتلك بجان   لحد اآلن مصانعالورش والت تستخدم للقيا  في الة مساطر ماالأن إال 

مواد العمل  إلىتصاميم الو الرسوماتبعاد من األوفي نقل  العملعادية لقطع القياسات العاد  في إجراء 

هندسية، ونظرا  البالستك للرسومات الخش  أو المصنوعة من المساطر الوتستعمل   مصنعةالقطع الو

 الفوالذشحوم، لذلك فإنها تصنع من الةيوت والورش تتعرض للتلوث بالتي تستخدم في المساطر الألن 

 ُتعرف    اكما يسهل تنظيفهللخدش  امقاومته إلىت، إضافة ةيوالب اوعدم تأثرها لمقاومته للتآكليابل  غير

ذي القدم المع طول  تماثل تقريبا  تمليمتر وهي  300معتاد اليبلغ طولها قدم( حيث ال)ب المذكور مسطر  ال

،  300،  250،  200 :يأتيمختلفة منها ما  بأطوال أيضا   مساطرال  وتصنع إنج( 12)تقريبا  يساوي 

ن ( يبي  3-1)شكل الو ،متر 2مليمتر أي  2000 إلىلتصل  األطوالوتتدر  في  مليمتر 600،  500

 مسطر  فوالذية متدرجة 

 
 مسطر  فوالذية مدرجة 3-1شكل 

 

 اييا  الستخدامه وتصنيع أشرطة، لذلك فقد تم تصميم مساطرالكبير  بال الطواألصع  ييا  المن 

قيزا  عبزار  عزن علبزة مصزنوعة الوشزريط  طويلزة البعاد األييا   علىفضال  طويلة ال يطع العملقيا  ب

 1مختلفة تةيد عن  البأطوورييق المرن الالفوالذ لدائن ومثبت بداخلها شريط معدني من الأو الفوالذ من 

شزريط الغرض منه سهولة وسزرعة دخزول العلبة، التوائي بداخل الشريط بنابض اليتم تثبيت نهاية و ،متر

 ريمية كترونيةلإييا   أشرطة تتوفرو  (أ 4-1شكل )ال ن في، كما مبي  قيا الة عملي إتمامعلبة بعد الداخل 

ز قياسات على شاشة ريمية،العرض يتم فيها  وتزأتي معزه ذاكزر   ، ( 4-1) حة فزي الشزكلكما هزي موض 

 مثزل مختلفزةال وحزدات القيزا تحويل بين عدد مزن أنزواع اله لقياسات، كما يمكن من خالالخلية لتخةين اد

 .بطاريةاليمكن استخدامه كمتر عادي عند تويف ، وغيرها، وسم، إنج، يدم

 
 إلكتروني ريمي  -اعتيادي،   -أشرطة ييا ، أ 4-1شكل 
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  Angular Measurements      زواةاالأدوات قةاس  1-3-2

ات ، وهي أدومنفرجة( باستخدام ةوايا ثابتةالقائمة، والحاد ، المختلفة )الةوايا اليتم تخطيط وييا  

ييا  يابلة للضبط مةود  بمعايير مدرجة  أدواتييا  ذات ييم ثابتة، أو باستخدام ةوايا متحركة وهي 

متوسط الفوالذ من  ثابتةالةوايا التصنع  ها طمطلو  يياسها أو فحصها أو تخطيالةوايا اللتحديد ييم 

 علويالجةء الومقطع ال ةمستطيلكون تمستوي والتجليخ القسى ويتم تشطيبها بتُ  يتآكل، إذ ذي الالصالد  ال

أثناء استخدامها لفحص في رؤيا الوجه ذو سمك رييق أو مشطوف ليساعد على وضوح اليسمى  منها

حة موض  ال ثابتةالةوايا التتكون  ( 5-1ح في الشكل )، كما هو موض  ةواياالولضبط  مشغوالتالاستواء 

 وكما يأتي: ،ختلفة( من جانبين محصور بينهما ثالثة ةوايا م6-1شكل )الفي 

متعامد  السطح األوتستخدم لفحص دية استواء  استعماال ،كثر األوهي  °90ةاوية يائمة مقدارها  - أ

 تخطيط الضوئي، وكأدا  مساعد  في عملية الشق البطريقة 

 °120ةاوية منفرجة مقدارها  -  

 °135 ةاوية منفرجة مقدارها - 

قائمة الوية اةال، كما توجد استعماال  أيل  ماوه، °60 ،°45، °30ةاوية الوتوجد ةوايا ثابتة حاد  ك

ياعد   إضافةقائمة مع الةاوية القاعد  وهي تماثل الوذات  سمكلا سايين مختلفيالمنها ذات  الأشكبعد  

 على شكل جناحين 

   

 أنواع الةوايا الثابتة 6-1شكل    فحص االستواء والتعامد 5-1شكل  

، وهي تتكون من جةئين أو يتآكل ذي الال صالد المتوسط  الفوالذن متحركة أيضا  مالةوايا التصنع 

 مختلفةال يطع العملغرض منها هو ييا  ةوايا الو المتحركة بعد  أشكالةوايا الممت أكثر ويد صُ 

قائمة، حيث الةاوية اللضبط ورسم أية ةاوية بخالف هي الةاوية المتحركة البسيطة  هاوأنواع ومنتجاتها،

، وتتوفر منها أنواع إلكترونية ريمية يمكن مراد تخطيطها وتشغيلهاالجةاء األ إلىةوايا الل تعتمد على نق

 ( 7-1ح في الشكل )يراء  الةاوية المطلوبة من خالل شاشة األدا ، كما هو موض  
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 ةاوية متحركة إلكترونية ريمية 7-1شكل 

ستعمل في ت أدا أبسط هي و ،اد برالتسمى بمنقلة فني التي  Plate Protractorالمنقلة البسيطة 

وهي  ،درجةالأو نصف بدية واحد درجة  ييا  ةاويةيمكن  المنتجات، إذميكانيكية والقطع الييا  ةوايا 

ذي يتحرك حول محور القيا  الدرجة ومةود  بذراع  180 إلىعبار  عن منقلة عادية مدرجة من صفر 

منقلة لقيا  اله تستعمل هذو ،منقلةالةاوية على اليراء  ذراع يوجد مؤشر لتحديد ييمة النهاية ، في منقلةال

وييا  ةاوية  ةلبسُ الييا   علىفضال  خارجية، المائلة السطح األو ،يطع العمل أو القطع المنتجةةوايا 

وتتوفر أيضا  منقلة إلكترونية    شنكرالو (Layout) تخطيطالفي عمليات كما تستخدم ، مثقا الريشة 

  (8-1)الشكل الحظ  ،القراء  سهلةريمية  بشاشة مةود  فة درجاتهاا بكاةاوياللقيا  

 

 يطع العملمنقلة لقيا  ةوايا  8-1شكل 

، إذ تسزتخدم تاالسزتعماال متعزدد هزي منقلزة   Combination Squaresأما المنقلة المحورية العامة  

طح باسززتخدام ميززةان سززاألاسززتواء وفحززص  ديائق،الززدرجات والززمختلفززة بالةوايززا الورسززم فحززص وقيززا  ل

، كمززا تسززتخدم كةاويززة يائمززة لتخطززيط وييززا  مراكززةالتحديززد و يطززع العمززل األسززطوانيةتخطززيط ومززاء، ال

ت االمؤتلفزة ألنهزا تتكزون مزن عزد  يطزع لالسزتعمالةاويزة التسزمى كزذلك بو ،عموديةال يطع العملوفحص 

 (  9-1شكل )الحة في وض  مال جةاءاألعامة من المحورية المنقلة الوتتكون  آنفا ، مذكور ال
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 أجةاء المنقلة المحورية العامة 9-1شكل 

 ىهي أحد Universal Bevel Protractor ةقدييالمحورية المنقلة ال أو ورنيةالذات  منقلةالو

بواسطتها يمكن  ، إذ مختبراتالتشغيل والمستعملة في ورش ال العملةوايا لقطع الأدق أجهة  ييا  

مكونة للمنقلة الجةاء األح ( يوض  10-1شكل )الو ،ديائق 5أي ما يعادل درجة  1/12 ةوايا بديةييا  

 30 ورنية ال  درجة وييا  85مدر  القرص الييا  ) قيا الطريقة ونموذ  من  دييقةالمحورية ال

  (دييقة

 

 المنقلة ذات الورنية لقيا  الةوايا الدييقة مع نموذ  من طريقة القيا  10-1شكل 

 (الفراجةل) ناقمةالقةاس لاأدوات  1-3-3

قيا  ال، وتسمى بأدوات الشكاألفراجيل مختلفة النايلة هي عبار  عن مجموعة من القيا  الأدوات  

، أو تشكيلها مراد تشغيلهاالقطع ال إلى المنتجاتمساطر أو من المختلفة من البعاد األنايلة حيث إنها تنقل ال

 الفوالذأو من  يتآكل ذي الال الفوالذفراجيل من التصنع شنكر   والتخطيط والكما تستخدم في عمليات 

يابلين للحركة، وتختلف  نمن سايين مثبتين بمسمار بحيث يكوناالفرجال  صالد ، ويتكونالمتوسط 

قيا  لألبعاد بطريقة غير ال جراء عمليةوهي أدوات مساعد  إل ،ااستخدامهفراجيل باختالف ال الأشك

تستعمل هذه و ،قيا الجهاة  إلى يطعة العملراد يياسه من مُ البعد الييمة أنها تسمح بنقل ، إذ مباشر 

  ، وأنواع الفراجيل هي:مقا البعد ال إلىقيا  ال أدواتتي يتعذر فيها وصول الت االحالوسائل في ال
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 خارجيالقةاس ال الفرج .1

 داخميالقةاس ال الفرج .2

 تقاسة ال الفرج .3

   شوكةال الفرج .4

 خارجيالقةاس ال الفرج -1

وتصزنع فراجيزل  ،منحنيتين على شزكل يزو الكروي ويعرف من ساييه ال الفرجالبهذا النوع مى يس

يسززتخدم لقيززا  ومراجعززة األيطززار واألبعززاد و القياسززات،ي كافززة لبززمختلفززة لت الخززارجي بأشززكالقيززا  ال

أثناء تشغيلها ويراعزى أن يكزون وضزع الفرجزال بصزور  عموديزة علزى محزور في  لقطع العملالخارجية 

عمليزة ييزا  يطزر أو  إتمزامرفزع الفرجزال بلطزف بعزد ب وينصح ،أثناء استخدامه لقيا  المشغوالت الشغلة

 ( 11-1ح في الشكل )موض   هو كما ،لمعرفة القيا  الفوالذيةمسطر  الوتستخدم  العملُبعد يطعة 

 

 

 فرجال القيا  الخارجي وطريقة استعماله 11-1شكل 

 الداخميفرجال القةاس  -2

خار   وتصنع ال إلىمنحنية نهايتيهما الين تمستقيمالمقص ويعرف من ساييه ال الفرجالأيضا  بيسمى 

يطار األداخلية في ييا  القيا  التستخدم فراجيل و القياساتكافة  لبيفراجيل بتصميمات مختلفة لتالهذه 

راعى أن يكون طرفي داخلية للمشغوالت  ويالسطح األداخلية، كما تستخدم في اختبار تواةي البعاد األو

 قيا  على شكل نقطة الأثناء  الفرجالقيا  بشكل كروي ليكون موضع تالم  سايي السايي حدي 

، وذلك بارتكاة لقطع العملطريقة الصحيحة لقيا  األيطار واألبعاد الداخلية الح ( يوض  12-1والشكل )

تحة الفرجال حتى تالم  أحد سايي الفرجال وحركة الساق اآلخر حركة على شكل يو  مع ةياد  ف

 ها سايي الفرجال على السطح الداخلي للمشغولة مع تطابق محور الفرجال مع محور يطرف

 

 فرجال القيا  الداخلي وطريقة استعماله 12-1شكل 
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 التقاسة فرجال  -3

اد بعاألمسافات ونقل الويستخدم في تقسيم مدببة  اهمينهايتين تتقسيم من سايين مستقيمال اليتكون فرج

تخطيط والشنكر  لرسم الكما يستخدم في عمليات  الفوالذية،مسطر  الباالستعانة ب العملعلى سطح يطعة 

وهنزاك نزوع آخزر مزن فرجزال التقسزيم يسزمى فرجزال  ( 13-1ح في الشكل )، كما موض  يوا  والدوائراأل

فات الطويلزة، وتخطزيط ورنيزة فزي ييزا  وتقسزيم المسزاالتقسزيم ذو اليستخدم فرجال و التقسيم ذو الورنية،

 االعتيزادي، األيوا  والدوائر ذات األيطزار الكبيزر  التزي يزةداد يطرهزا علزى مزدى ييزا  فرجزال التقسزيم

ويتشابه مزع النزوع العزادي مزن حيزث وجزود سزايين مسزتقيمين ينتهزي كزل منهمزا بزرأ  مزدب  علزى شزكل 

 ( 14-1، الحظ الشكل )ةشوك

 
 فرجال التقسيم االعتيادي 13-1شكل 

 
 الورنية وطريقة استعماله وفرجال التقسيم ذ 14-1شكل 

 ذو الشوكةفرجال ال -4

سزاق الخزارجي، والقيزا  ال الشوكة من سايين أحدهما يماثل إحزدى سزايي فرجزالذو  الفرجاليتكون 

 الفوالذيزةمسطر  الوتستخدم  ( 15-1شكل )الفي ح موض  تقسيم، كما ال الخرى تماثل إحدى سايي فرجاأل

مسطر ، بينما تتحزرك المنحني على حافة ال الفرجالشوكة وذلك بإسناد طرف الذو  الفرجالييا  لتحديد 

تخطيط والشزنكر  النوع في عمليات اليستخدم هذا مطلو   القيا  اللتنطبق على  الخرى للفرجاألساق ال

الخطززوط كمززا يسززتخدم لرسززم  ،وذلززك لرسززم الخطززوط المتواةيززة للسززطوح الجانبيززة الخارجيززة للمشززغوالت

 الفرجزال للحصول علزى أفضزل النتزائج يجز  أن يكزونو ،المتواةية للسطوح الجانبية الداخلية للمشغوالت

 العمل بشكل عمودي على يطعة 
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 الفرجال ذو الشوكة وطريقة نقل القيا  من المسطر  الفوالذية 15-1الشكل 

 ورنةةالمة ذات د  ق  ال البعاد بااستعماألقةاس  1-3-4

يطع تحقق من مطابقة أبعاد الفني بالومن حين آلخر يقوم  والتشكيل المختلفة تشغيلالعمليات  لخال

سطح  األبعاد أو جود  األشكل، أو التصاميم سواء من ناحية الموضوعة على المواصفات المع  العمل

 منتجاتال  إن جود  المتطلباتقيا  على هذه ال عن طريق إجراء عمليات الإذلك  يتحققوال يمكن أن 

قياسات اللذا فإن  ،حديديةالمسطر  ال ةتتجاوة دي ةيالصناعية تستدعي تصنيع يطع ميكانيكية بديه عال

 األدواتكما تستعمل هذه  ،روالمايكرومت ورنيةالمة ذات د  ق  المثل  أكثر دية أدوات الدييقة تستلةم استعمال

مات بأنواعها د  ق  ال عدوتُ  صيانة عليها ال قطع وأثناء إجراء عملياتالماكينات وأدوات الدييقة أثناء تركي  ال

في  حةموض   مة كماق د  الوتتكون مصانع الورش والكثر انتشارا  في األدوات األمختلفة هي الها الوأشك

 :اآلتيةجةاء األ( من 16-1شكل )ال

  نجاإلمليمتر والرئي  بالتقسيم ال: يوجد عليها قيا (اليضي  ) مسطر ال  1

 خارجيةالبعاد األمتحرك لقيا  الفك المع  كمرجع مسطر  ويستخدمال ايةبدثابت: يوجد في الفك ال  2

  والداخلية

 خارجية البعاد األثابت لقيا  الفك المتحرك: ويشارك الفك ال  3

 الخارجية بعاداألمتحرك بقيا  القيا  المسطر  ويستخدم مع حد الثابت: مثبت بالقيا  الحد   4

 داخلية الو

بعاد األثابت لقيا  القيا  المنةلقة ويستخدم مع حد ال مةد  ق  المتحرك: مثبت بالقيا  الحد   5

 داخلية ال

 نج اإلو مليمترالمساعد بالتقسيم المسطر  وتحمل المنةلقة: تنةلق على الورنية ال  6

 بعاد لتسهيل يراءتها وتحديدها األصغير  من الجةاء األمساعد: يقوم بتكبير التقسيم ال  7

ثقو  المنةلقة ويتحرك معها ويستخدم لقيا  أعماق النية ورالعماق: وهو مثبت باألساق ييا    8

 رتفاعات االمجاري والو

 مطلو  القيا  المنةلقة على الورنية التثبيت: مهمته تثبيت المسمار   9
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 مة ذات الورنيةد  الق  16-1شكل 

عامة  بصفة ميكانيكيةالورش المستعملة في القيا  الأهم أجهةه  بين ورنية منالمة ذات د  ق  ال دتعُ و

بعاد مقرونة مع األفي ييا   مةد  للق  متعدد  الهمية لإلمكانات األتشغيل بصفة خاصة  ترجع هذه الورش و

قدمة إلمكان استخدامها للمشغوالت ذات ال الوتتدر  أطو ممتاة  الةياد  على ديتها  الستعماالسهولة 

  مليمتر  1500-150تي تتراوح بين اليطار األبعاد واأل

 :ورنةةالمة ذات د  ق  القةاس طرةقة قراءة 

 على مرحلتين أساسيتين: ورنيةالمة ذات د  ق  العملية يراء  ييا   تتم 

مسجل الذي على يساره والعدد ال اء يريتم صفر والمويع  إلىتحديد القيا  وبالورنية  إلىنظر ي: أوال  

 صحيحة المليمترات ال( بAقراء  )ال ةسجل ييموترئي   القيا  ال  على مسطر

قرأ عدد يورنية ثم المسطر  والحدد أول تطابق تام بين تدرجي يمسطر  والمن صفر  ابتداء  نظر ي: انيا  ث

ورنية ال  ورنية ويكون ذلك ييمة يراءالعدد في دية التطابق، يضر  هذا المسجلة مع الورنية التدر  

(B بأجةاء )و مليمتر ال( يكون حاصل جمع ييمةA( وييمة )B نتيجة ييمة )مةد  ق  الا  على جهاة قيال 

 جهاة  الجهاة وعاد  ما تكون مسجلة على المن لوحة تفاصيل  ورنيةالدية يتم تحديد و ورنية الذات 

  خمسينية(الورنية ال)نسمي هذه    50ن =   ورنيةالتدرجات على البصفة عامة إذا كان عدد 

 تكون ديتهاو
1

50
= 0.02 𝑚𝑚 

  تكون ديتها و  عشرينية(الورنية ال)نسمي هذه    20ن =   ورنيةالتدرجات على الإذا كان عدد

تساوي 
1

20
= 0.05 𝑚𝑚 

 أن وتجدر اإلشار ورنية  الذات  مةد  ق  القيا  على الصحيحة لقراء  الطريقة الح توض   اآلتيةصور  ال

  يج ، والصحيحورنيةال رئي  من على حافةالقيا  اليراء   فنيينالشائعة في أوساط بعض الخطاء األ

 مع كل ييا   mm 2قراء  خطأ ييا  يتعدى الخطأ في اليترت  على هذا و ،ورنيةالقراء  على صفر ال
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مة )   mm 0.05 = 20/  1  =  جهاةالدية   عشرينية(الالق د 

 36 mm  A رئي القيا  ال 

13 × 0.05 mm = 0.65 mm B   ةورنيالييا 

36 + 0.65 = 36.65 mm A + B  جهاةالقيا  على الييمه 

 (؟17-1ما هو القيا  بحس  الشكل ) :تطبةقــي المث

 

 مةد  ق  المثال تطبيقي على ييا   17-1شكل 

مة )           mm 0.02=  50/  1      =   جهاةالدية   (الخمسينيةالق د 

 24 mm = 2.4 cm  A رئي القيا  ال 

31 × 0.02 𝑚𝑚 = 0.62 mm B   ةورنيالييا 

24 + 0.62 = 24.62 mm A + B األدا قيا  على ال ةييم 
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زد   توجد أنواع متعدد  من مزن بزين أهزم و ،ورشالزمختبزر وفزي البعزاد فزي األمسزتعملة لقيزا  المات الق 

 :اآلتي هينواع األ

مة  -1  :(Vernier Caliper) ورنةةالذات الق د 

 سابقة الء جةااألتي تم شرحها في الطريقة الجهاة بالقيا  على الويراء   اليتم إستعم    

مة  -2  : (Digital Caliper)  رقمةةالأو  اإللكترونةةالق د 

أن يراء  نتيجة القيا    الورنية إالذات مة د  لق  لمذكور  الطريقة الكترونية بنف  لاإلمة د  ق  ال تستعمل 

ه النوع بسهولة إستعماليتمية هذا  (،18-1ح في الشكل )الريمية كما موض  شاشة المباشر  على تكون 

  كيمياويةالمواد الو أرطوبة ال أو حرار التأثر ديته بتولكنه حسا  ويد 

   :(Dial Caliper) اساعةالمة ذات د  ق  ال -3

 إلىذي يشير المؤشر الساعة والورنية، مع اختالف الذات مة د  الق  ساعة مع الذات مة د  الق  تتشابه 

بمثابة جريد  مسننة يتحرك عليها مة د  الق    ورنية  تعتبر مسطرالمسطر  وتقسيم القيا  بدال  من تدريج ال

يراء   إلىمؤشر حركة دائرية ليشير الليتحرك  أخرىمجموعة ترو   إلىحركة التر  صغير ينقل 

 لساعة من خالالختلفة على مالقياسات النوع هو لسهولة يراء  الغرض من استخدام هذا الو، قيا ال

  هذا النوعن ( يبي  19-1شكل )الو ،مؤشرال

            

مة الريمية 18-1شكل       مة ذات الساعة 19-1شكل          القد   القد 

مة  -4  (Depth Caliper) عماقاألقةاس الق د 

ثقززو ، ويززد صززممت بززذراعين ممتززدين ال العمززاق فززي ييززا  أعمززاق وأطززواألييززا  مززة د  ي  تسززتخدم 

  أفقزيبشزكل يطزع العمزل لتثبيتهزا علزى  مزراد ييزا  أعمايهزا ضزمانا  المشغوالت الالرتكاةهما على أسطح 

شزكل الو ،ورنيزةالدية وذلك الرتكاة ذراعزي الورنية بالمة ذات د  ق  القيا  بالنوع عن الهذا لقيا  ال ويتمية

  وأجةائهاعماق األييا  مة د  ي  ح ( يوض  1-20)
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 مة ييا  األعماقد  ي   20-1شكل 

 :(Height Caliper) رتفا االمة قةاس د  ق   -5

  شنكر  التخطيط واليها ضمن عمليات لإتطرق التم شنكر  وسيالتخطيط والن أهم أدوات م ُتعدو 

يمكن  لذاشنكر ( والعالمات عليها )أي عملية ال وضع وفي يطع العمل ارتفاعمة لقيا  قد  الهذه  تستعملو

 ( 21-1شكل )ال الحظ ،شنكارالب األدا  هتسمية هذ

 

 مة ييا  االرتفاعد  ي   21-1شكل 

 قةاسالقدود ومحددات  1-3-5

 أي (Mass Production) معاصر  بأنها صناعات ذات إنتا  كميالميكانيكية الصناعات التتسم 

مواصفات الحس  بقطع مصنعة الإذا كانت  ها جميعا  للتفتيش عنو المنتجات،من  كثير أنه ينتج كميات 

ستعمل في هذه تلذا  ،كبيرينجهد وويت  يتطل قيا  يد تكون غير عملية لما القياسية فإن عمليات ال

تي تصنع لتكون نسخة مطابقة تماما  الدوات األقيا  هي تلك القيا   فقدود القدود ومحددات الة الحال

قيا  المحددات أما  تحقق منه المطلو  ال قيا البعد أو التفتيش عليه، وذلك من حيث المراد الللجةء 

(Gauges)  فهي تعتبر أدوات تمثيل ألبعاد خر أدنى، اآلهما أعلى واحدإفتصمم ليكون لكل مقيا  حدين

حصول على ييم عددية للقيا  وإنما يمكن الها ال يمكن الوباستعم بقيم معينة وثابتة ودييقة جدا   الأو أشك

 للمواصفات  مطابقا   شكلالبعد أو التأكد مما إذا كان ال
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هذا مقارنة والعن طريق  الشكاألو مقاساتالقيا  لفحص واختبار البصفة عامة، تستعمل محددات 

األعلى  حدينالقيا  بين التحقق من ويوع اليتم  إذ ،ـمنـتجـاتال  ـتفتـيش عـن جـودال هو المقصود بعملية

مطلو  مراجعة يياسه ويكت  عليه الجةء الدخول في الهما يمكنه احدإمحددي ييا   الباستعم واألدنى

قيا  الما كان الط (دخول ال)جةء ويكت  عليه عبار  الي نف  يدخل ف ثاني الالمحدد الو (دخول)كلمة 

فرق بينهما مساويا  الفنية، ويكون المواصفات المنصوص عليهما في القيا  الفعلي وايعا  بين حدي ال

 الفوالذقيا  مصنعة من العاد  ما تكون محددات تفتيش عليه  الجاري القيا  التفاوت في اللمقدار 

 ية لمد العالمحافظة على ديتها الحتكاكي وهذا ما يسمح لها باالتآكل لل العالية مةمقاوال ذو السبائكي

تشغيل وفي التي تستعمل بكثر  في ورش القيا  الأنواع عديد  من محددات  توفرتو  اشتغال طويلة

ن إقياسات بسرعة، كما البعاد واألتحقق من الأنها جميعا  تمتاة بإال  ،ة المختلفةصناعيال تاالمجال

ينطوي على خطأ كبير في  دييقة والالقيا  الة أدوات المجهود فكري كما في ح إلىيحتا   ها الالاستعم

 ح بعض أنواع محددات القيا  ( يوض  22-1والشكل ) ،تطبيقالتقدير أو ال

 
 محددات ييا  اللوال  الحلقية -أ-

 
 محددات القيا  البسيطة - -

 
 استعماالت محددات القيا  - -
 بعض أنواع محددات القيا  22-1شكل 
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 Dial Gages قةاسالعات اسا 1-3-5-1

قيا  هي عبار  عن محددات ييا  ذات يرص مدر  أو مبين تستعمل لتحديد ييم الساعات 

، تصاميمالمواصفات والمنصوص عليها في البعاد األعن  مصنعةالقطع الانحرافات مقاسات وأبعاد 

(  23-1) شكلال الحظ ،د تثبيت وتدريج ثابت وآخر يابل للدورانمن إصبع استشعار وعمو تكون أساسا  ت

على سطح مستوي وعن طريق تحريك إصبع االستشعار على  هااستعمال ساعة القيا  يج  تثبيتعند 

مدرجة الساعة ال السطح المراد فحصه تنتقل انحرافات األبعاد عن طريق اإلصبع إلى المؤشر على

سطح المقا   النحرافات على االومنه يمكن تحديد ييم  ،ملليمتر  0.01مليمتر أي  1/100بتدر  يساوي 

سطح واستدار  األعمد  ومقارنة األ عاد  ما تستعمل هذه الطريقة في ورش التشغيل لفحص استواء

  .األبعاد مع يوال  القيا 

 

 ساعة ييا  دييقة 23-1شكل 

 قةاسالب القو 1-3-5-2

بعاد فهي من أهم أنواع محددات األساسية في عمليات ييا  األدعامات القيا  من ال  اليو ُتعد

 إلى ،معداتالخطأ في يراءات تلك القيا  وتحديد مقدار التي تعد مرجع الختبار دية معدات القيا  ال

قيا  القيا  في إجراء بعض عمليات ال  البعاد تستخدم يواألييا   السا  في مجاألدور الجان  

ويكون  منها على شكل متواةي مستطيالت، كال    القوالعبار  عن مجموعة من  قيا ال  البسيطة ويوال

معامل حراريا  بحيث يتم المقسى والفوالذ المقطعها على شكل مستطيل أو مربع ويتم تصنيعها من سبيكة 

، خليةاد إجهاداتسبيكة من أي الخلو  إلىية ليؤدي ذلك المتت رفع درجة حرارتها بشد  ثم تبريدها بصور 

تآكل )يكون البي مقاومة البان يسميان يالي ، ال  ويتوفر في كل مجموعة يووذات سطوح ناعمة جدا  

 الستعماالجة خاصة لمضاعفة مقاومتها للتآكل نتيجة الجان معالملم( وهما مع 2أو  1منهما  سمك كال  

قيا  بين ال  الومختار  من يالمجموعة اليتم وضع  إذقيا   الحتكاك مع اسطح اال  والمتكرر للقوال

بي العتبار يسمة سمك يااليؤخذ بنظر  أنقيا  ويج  الن مع سطحي يبين حتى يكونا متالمسالقالهذين 

  (24-1الشكل ) ، الحظمقا ال بعدالقيا  عند حسا  ال
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( وتمتاة هذه النوعية من CERA Blocksراميك )يويد ظهر حديثا  يوال  ييا  مصنوعة من الس

نوعة من الفوالذ بخفة وةنها ومقاومتها العالية للتآكل التي تفوق مقاومة الفوالذ القوال  عن تلك المص

معامل تمددها الحراري منخفض  وسيتم من خالل التدري  العملي التعرف على  أنكما  ،بعد  أضعاف

 أطقم يوال  القيا  ويياساتها 

 

 يوال  القيا  24-1الشكل 

 Micrometerماةكرومتر وأنواعه ال 6-3-1

أن ديته  ، إذمختبراتالتشغيل والفي ورشات   متوفرالبعاد األهو أحد أدق أجهة  ييا   المايكرومتر

، وفضال  مليمتر 0.001يما دون ذلك مثل فجهة  األويد تصل في بعض  ليمترم 0.01عاد  ما تكون 

عمل  يعتمد ،استخدامه بعاد وسهولةاألمتعدد  في ييا  الته االباستعم مايكرومترالديته يتمية  على

كما هو خارجي القيا  لل مايكرومترال يتكونو، قالووظالدورانية للول  أو الحركة العلى  مايكرومترال

 ين:يأساس نجةئي من( 25-1)شكل الح بموض  

 

 أجةاء المايكرومتر الرئيسة 25-1شكل 

ثابتة ال األجةاءلحمل بقية  (U) حرف شكلب األدا إطار أو هيكل  : يحتوي علىثابتالجزء ال-1

ذين يستعمالن ال Spindle Measuring Rod قيا ال وعمود ساندال دعمواليسند كل من ، ومتحركةالو

تدر  الأسطوانة  أو رئي  للقيا التدر  ال جهاةالكذلك يحمل إطار  ،مراد ييا  أبعادهاالشغلة اللتثبيت 

ونصف  جهة من مليمترواحد مدر  ب رئي  للقيا التدر  ال يكونو ،Sleeve  Main Scaleطوليال

 سفل األ مليمتر من
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حركة  تم تحريكهاإذا  تيال (Sleeve) قيا الجلبة  متحرك هوالسا  األجةء ال :متحركال جزءال -2

عاد   ،مراد يياسهاالشغلة القيا  لتثبيت الفيتحرك عمود  (Ratchet Knob) مسمار عن طريق دورانية

نصف  تقدم بمقداراليكون تحريكها دور  كاملة  عندو تدر  50 إلىقيا  مقسم الكون محيط جلبة يما 

  مليمتر 

 :ييأتكما   جهاةالأو دية  جهاةالحساسية  نتا يمكن استو 

 
𝟎.𝟓

𝟓𝟎
=

𝟏

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎𝒎 

 رئي ال قيا ال يراء  -1

ي طولال تدر ال أسطوانة على مسجلال تدر ال ييمة قرأتو قيا ال جلبة حافة علىالنظر  يكون 

: في Aطولي بعد ييمة التدر  ال أسطوانةعلى  ملم 0.5الحظ وجود أي تدر   ،A ييمة سجلتو مليمترلاب

 B أخذ ييمةتتدر  الة عدم وجود الفي ح ،قيا ال إلى B = 0.5 mmتدر  أضف ييمة الة وجود هذا الح

 تساوي صفر 

 تدر ال أسطوانة على رئي ال خطلاو قيا ال جلبة تدر  بين تطابقال يحدد :جلبةال على قيا ال يراء  -2

 جلبة على قراء ال ييمة هي نتيجةال وتكون جهاةال بدية جلبةال على مسجلال تدر ال ييمة، وتضر  طوليال

 ( C) لها ونرمة قيا ال

 ( 26-1(، الحظ الشكل )A+B+Cع )جم حاصل هي رالمايكرومت على قيا ال نتيجة3 - 

 

 

 ومترقيا  بالمايكرالنماذ  طريقة  26-1شكل 

 :كاآلتي مطلو  وهيالقيا  الها باختالف نوع التي تختلف أشكالتر وساسية للمايكروماألنواع األ 

 خارجةةالبعاد األماةكرومتر قةاس  .1

 داخمةةالبعاد األماةكرومتر قةاس  .2

 عماقاألماةكرومتر قةاس  .3

 قالووظالماةكرومتر قةاس أاسنان  .4
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 أيطارييا   اسات خاصة مثل مايكرومترتستخدم لقي من المايكرومتر أخرى أنواعكما توجد 

من أدوات  المايكرومتروكما ذكرنا فإن  ،خوابير وغيرهاالترو  والسالك، مايكرومتر ييا  أسنان األ

ذي يستخدمه، لذلك فقد ةودت جميع الفني الحرار  يد  الانتق لدييقة، وهو يتأثر من خالالقيا  ال

جةاء األ حرار ، بتغليفال المعروفة بعدم تأثرها بانتقال (يتالبكال)حديثة بقطع من ماد  المايكرومترات ال

قيا  الستخدامها عند درجة الستخدام، ويد تم تصميم أدوات وأجهة  اال أثناءفي فني التي تالمسها يد ال

 المايكرومتر ح أنواع مختلفة من يوض  ( 27-1)شكل الو ،℃20حرار  ثابتة يدرها 

 

 يكرومترأنواع مختلفة من الما 27-1شكل 

 شنكرةالو تخطةطالأدوات  1-4

موجود  على المجاري الفتحات والثقو  والشنكر  هي عملية رسم خطوط وأبعاد وأماكن ال

لذلك فإن  ،معدنال موايع إةالة خطوط تحددالتلك ومطلو  تنفيذها، ال يطع العمل إلىرسم المخططات 

 وإتقانفني وتتطل  عناية التي يقوم بتنفيذها العمليات المن أهم وأدق  دانعشنكر  تُ التخطيط والعملية 

شنكر  من التخطيط والعملية  عدكما تُ  ،عملياتهذه اللى دية المنتجات عتتويف صالحية  إذفائقين، 

عدنية، كما تستخدم في بعض عمليات مالصفائح ال الوأعم براد ال الساسية في جميع أعماألعمليات ال

قتان يك طرلوهنا  اإلنتاجيةعمليات الذي ُيعتمد عليه عند تنفيذ اليل دلالقشط، وهي التفرية والخراطة وال

 شنكر  هما:التخطيط والن لعملية اأساسيت

 طبعةالشنكرة بال -1

 استواءاالشنكرة بزهرة ال -2

مطلو  تنفيذها ال الشكاأللتخطيط  الفوالذمصنوعة من شرائح الطبعات اليستعان ب :الشنكرة بالطبعة -أ

جةاء األغةير، أو عند تشغيل بعض  بإنتا راد تصنيع يطع مماثلة لها مُ التشغيل لابدية وعناية أو بقطع 

باستخدام  ، ويتم تحديد شكلهاامطلو  تشغيلهال يطعة العملطبعة على التوضع  إذمعقد ، ال الشكاألذات 

 ( 28-1شكل )الح في كما موض   ،عالم(الحيان بـ )شوكة األتخطيط وتسمى في بعض الخطاط أو شوكة ال
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 الشنكر  بالطبعة 28-1شكل 

 :بااستخدا  زهرة االاستواءالشنكرة  -أ

مراد تنفيذه بأبعاده الشكل الوذلك برسم وتخطيط  يطعة العملستواء عند تصنيع االيستعان بةهر  

تغطى إذ مختلفة، التخطيط الفتحات باستخدام أدوات المجاري والثقو  والنهائية مع تحديد أماكن ال

تجهيةها ثم  مخفف بعدالنحا  الطباشير أو كبريتات الراد تخطيطها بماد  إظهار كمالقطعة السطوح 

 ،مكملة لهاالساسية للتخطيط واألمعدات الدوات واألرتفاعات واالةهر  باستخدام يدمة التوضع على 

مطرية السنبك باستخدام ال خطوط بواسطة ضر الة مي  مطلو  تنفيذه، وتُ الشكل اليمكن تخطيط ورسم 

خطوط ذات المستقيمة ومتقاربة على الخطوط الطريات متباعد  على البحيث تكون آثار  ،ات خفيفةبطري

مختلفة، الخطوط الإلظهار  درجة 60سنبك بةاوية رأ  مقدارها المنحني، ويالحظ استخدام المسار ال

 ثق  الثقو  لتتماثل مع ةاوية رأ  أدا  الفي أماكن درجة  120وبةاوية مقدارها 

 شنكرةالتخطةط والدوات ومعدات أ 1-4-1

 تخطيط على:الوتشتمل أدوات ومعدات  

 استواءاالزهرة  -1

 (توازيالشنكار )شنكار ال -2

 (خطاطال)تخطةط الشوكة  -3

 تخطةطال (زنبة)اسنبك  -4

 (تاسوةةالمةزان )ماء المةزان  -5

 فراجةلال -6

 ماتق د  ال -7
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 حاساب ماساحات وحجو  بعض األشكال الهنداسةة  1-5

 Polygons المضمعات 1-5-1

  انظر إلى األشكال التالية، ال شك أنك تعرف أسم كل واحد منها:    

 

أشكاال  شبه المنحرف و ،المستطيل ،شكل السداسيال ،الخماسي شكلال، المعين ،مربعال ،فالمثلث

هندسية التي لها العديد من التطبيقات ال األشكالمضلعات من ابرة الهندسية منتظمة تدعى المضلعات  

، األثاث، المنتجات المصنعة، المنتظمة في عمليات البناء األشكالا  اليومية من حيث استخدام في الحي

 .األشكالوغيرها من  ،لواح الكتابةأ

مستقيمات متاليية تسمى هذه المستقيمات مجموعة مستوي محاط ب حبانه سط :مضمعالةعرف 

ضالعه أيسمى المضلع بعدد تسمى رؤو  المضلع و  األضالعهذه  ونقاط تاليي .مضلعال ضالعأ

عدد )والمخم  أربعة(،  أضالعهدد )عوالشكل الرباعي مثل المربع  (،ثالثة أضالعهعدد ) كالمثلث

   والمضلعات نوعان منتظمة وغير منتظمة ،وهكذا لبقية المضلعات(، خمسة أضالعه

 Regular Polygon المضمع المنتظ  1-5-1-1

تظم له مجموعة أضالع وةوايا وله تسمية معروفة ومنها المنتظم هو كل شكل هندسي من مضلعال

 اآلتي:

 ضالعه متساوية وةواياه االربعة يائمة أهو شكل رباعي  :Square المربع -1

    𝑨 = 𝑳𝟐 

 𝑷 = 𝟒 × 𝑳 

 تمثل المساحة، المحيط، وطول ضلع المربع على التوالي  A،P، Lإذ أن        

 

ربعة أن وله ين ومتواةييكل ضلعين متقابلين فيه متساويباعي هو شكل ر :Rectangle الماستطةل -2

  يائمةةوايا 

 𝑨 = 𝑳 × 𝑾 

 𝑷 = 𝟐 × (𝑳 + 𝑾) 

 تمثالن طول المستطيل وعرضه  L، Wإذ أن             
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كل ، يتكون من أربعة أضالع وأربع ةواياهو شكل رباعي  :Rhomboid متوازي األضال  -3

تين متقابلتين متساويتين بالقيا  ومجموع وكل ةاوي، في القيا  ضلعين متقابلين متواةيين ومتساويين

( متساويان بالقيا  وينصف ac - bdيطرا متواةي األضالع )و درجة( 360ساوي )يةواياه األربعة 

  حدهما اآلخرأ

    𝑨 = 𝑾 × 𝑯 

𝑷 = 𝟐 × (𝑯 + 𝑾) 

 يمثل ارتفاع متواةي األضالع  H إذ أن                 

حدد بثالث مستقيمات متاليية مع بعضها وهذه المستقيمات تسمى ممضلع هو  :Triangle المثمث -4

المثلث والةوايا المحصور  بين  أ وتسمى كل نقطة من نقاط تقاطع االضالع ر المثلث أضالع

 ةوايا  ال األضالع أو بحس  ويصنف المثلث °( 180) ومجموعهاأضالعه تسمى ةوايا المثلث 

   

 :أطوال األضال  من حةث المثمثأنوا   

  تتساوى فيه أطوال أضالعه الثالثة  :المثمث متاساوي األضال  .أ

                  ab = bc = ca                مثال:  

 ن في الطول يمتساويفقط ن يفيه ضلع المثمث متاساوي الاساقةن: .ب
 
                ab = bc ≠ ca مثال:  
 
  أطوال أضالعه ييا  ف ختلي: المثمث مختمف األضال  .ج

ab ≠ bc ≠ ca                
 

 :الزواةامن حةث  المثمثأنوا  

 ( °90وهو المثلث الذي تكون إحدى ةواياه منفرجة )أكبر من : المثمث المنفرج الزاوةة-أ
 

      ∢ 𝒄𝒂𝒃 زاوةة منفرجة 
 
 
 
 ( ° 90من  وهو المثلث الذي جميع ةواياه حاد  )أيل المثمث الحاد الزواةا:-ب
 
 
  (° 90الذي إحدى ةواياه يائمة ) وهو المثلث: المثمث قائ  الزاوةة .ج

 ساوي نصف القاعد  في االرتفاعتمساحة لمثلث 

𝑨 =
𝑾 × 𝑯

𝟐
 

ac 
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 𝑷 = 𝒂𝒃 + 𝒃𝒄 + 𝒄𝒂      محيط المثلث يساوي مجموع األضالع 

نظرةة فةثاغورس: تطبق نظرية فيثاغور  في المثلث القائم الةاوية الستخرا  أحد أضالع المثلث 
 :علىة المجهولة وتنص النظري

  :األخرةنن الضمعة يمربع مربع طول الوتر  ةاساوي مجمو 

  (𝒂𝒃)𝟐 = (𝒂𝒄)𝟐 + (𝒃𝒄)𝟐 

 

 اآلتية:احس  مساحة كل من المثلثات  :أمثمة

 أ ب ج

  

 

𝑨 =
𝟏

𝟐
× 𝑯 × 𝑾 =  

𝟏

𝟐
× 𝟔 × 𝟐 = 𝟔 𝒄𝒎𝟐 (أ) ماساحة المثمث  

𝑨 =
𝟏

𝟐
× 𝑯 × 𝑾 =  

𝟏

𝟐
× 𝟗 × 𝟒 = 𝟏𝟖 𝒄𝒎𝟐 (ب) ماساحة المثمث 

𝑨 =
𝟏

𝟐
× 𝑯 × 𝑾 =  

𝟏

𝟐
× 𝟗 × 𝟏𝟔 = 𝟕𝟐 𝒄𝒎𝟐 (ج) ماساحة المثمث 

 

 

 

 Rhombus معةَّنلا -5
خطوط مستقيمة  عبأربسطح مستوي محدد 

 ةاويتينومتساوية وةواياه ليست يوائم وفيه كل 

ويطراه متعامدان وينصف  متساويتين متقابلتين

كما في  ،متساويينولكنهما غير  اآلخراحدهما 

 .الشكل المجاور

مززن منطلززق كززون المعززيين متززواةي األضززالع ) لكززن 

 أضالعه األربعة متساوية (

      ا  إذ

 رتفاعها ×ياعدته  = مساحته 

                           𝑨 = 𝒃𝒄 × 𝒄𝒇 

يمكن حسا  المساحة من معرفة  أو
طول احد أيطار  أيطار المعين وذلك،

 المعين مضرو  في نصف القطر اآلخر

𝑨 = 𝒃𝒅 × 𝒂𝒆    
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 Rhomboid منحرفالشبه  -6

عين المتواةيين ن فقط، نطلق على هذين الضلين متواةييشبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلع

 اسم القاعدتين وكل ضلع منهما ياعد  

 كيف نجد مساحة شبه المنحرف باالستفاد  من هاتين القاعدتين المتواةيتين؟ 

 لتساعد في معرفة كيفية حسا  مساحة شبه المنحرف  اآلتيةاألشكال  الحظ 

 (1شكل ) (2شكل )

  

 
شبه  رتفاعاالعمود الناةل من الرأ  على القاعد  المقابلة لشبه المنحرف يسمى  (1في الشكل )

 ab، cd، ياعدتا شبه المنحرف هما المنحرف

  :الحظ أن abعلى القاعد   dوهو العمود الناةل من الرأ   deارتفاع شبه المنحرف هو  ا  إذ

 ae أما ارتفاعه فهو  ab ،cd منحرف المتواةيتان هما الشبه  ياعدتا (2ـ في الشكل )

 bc فقد رسم مواةيا  لضلع شبه المنحرف  afأما 

  ما الدلةل عمى ذلك؟ ،؟ إنه متوازي األضال (abcf) ما نو  الشكل

 adf، والمثلث  abcfلى يسمين هما متواةي األضالع إ afلقد انقسم شبه المنحرف بالخط 

 adf  ث+ المثم abcf= متوازي األضال   abcdشبه المنحرف ماساحة 

 ؟كةف ةحاسب ماساحة متوازي األضال  
 

شكل  هندسيٌّ متكون من خمسة أضالع، وعندما  :(Pentagon) الشكل الخمااسي المنتظ  -7

)المخم  المنتظم(، ومقدار  ـيسمى ب متساويةالمخم  وةواياه المحصور  بداخله  أضالعتكون جميع 

 محيط دائر ، كما يمكنه أن يحيط بدائر ،   ويمكن حصره داخلةدرج 108 االةوايمن هذه  ةاويةكل 

 يتقاطع كلُ  ،على محيط الدائر  ا بحيث تشكل أضالعه مم مركة هذه الدوائر هو نفسه مركة المضلع

  ا  أ  كل ةاوية للمضلع المتساوي أيضمما  منها عند ر
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 مضمع خمااسي -1

  لمضمعقطر لهذا اهو ن في مضلع يسين غير متتاليأكل خط مستقيم يصل بين ر  

 : قانون حاساب زاوةة المضمع المنتظ  

∝ =  
(𝑵 − 𝟐) × 𝟏𝟖𝟎

𝑵
 

 عدد االضالع : Nهي ةاوية المضلع ،  αإذ أن:  

𝚺 :وومجموع ةوايا المضلع ه  = (𝑵 − 𝟐) × 𝟏𝟖𝟎 

، السباعي، مثل السداسي، المضلعات المنتظمة أشكاللحسا  الةوايا على كافة  المعادلةوتنطبق هذه 

 ، وهكذا عشر ثنياال ،الثماني

 °540مجموع ةوايا المخم  هي و 108°هي  المعادلةةاوية المخم  حس   :للشكل الخماسي

 .طول الضلع × األضالععدد  محيط المضلع المنتظم =     

 نصف محيط المضلع مضرو  في طول العمود مساحة المضلع المنتظم =   

 

  مضمع منتظ حاساب ماساحة ومحةط   -2

حس  مساحة تو، متطابقة األضالعمثلثات متساوية  إلىتقسيمه يتم المنتظم  مضلعاللحسا  مساحة 

 بعدد أضالع المضلع المنتظم  ضر  مساحة المثلثتكل مثلث، ومن ثم 

 يساوي أضالعهحد أ إلى، واالرتفاع الناةل من نقطة المركة cm 3 مخم  منتظم طول ضلعه :مثال

2.5 cm، ه ومساحته احس  محيط 

  ةط المخمسمح إلةجاد 

 𝑷 = 𝟓 × 𝑳 = 𝟓 × 𝟑 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎 

 .خمسة مثلثات متساوية إلىنقوم بتقسيم الخماسي المنتظم  أوال  لحسا  مساحة المخم  

 

𝐴𝑡𝑟𝑖 =  
1

2
𝐻𝑊 

𝐴𝑡𝑟𝑖 =  
1

2
× 2.5 × 3 = 3.75 𝑐𝑚2 

𝐴𝑃 =  5 × 𝐴𝑡𝑟𝑖 = 5 × 3.75 = 18.75 𝑐𝑚2 

                                                                                                                                    منتظ خارجةة لمضمع الدائرة الداخمةة والدائرة ال

 

 

  

c 
   مودع

 زاوية مركزية 

  

دائرة ال داخليةالدائرة ال

 خارجيةال
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 Circle and Sector دائريالدائرة والقطا  ال 1-5-2

طة قوكل ن بخط منحني مغمق تعرف الدائرة بانها ماستوي محدد

عن نقطة في داخمه وهي  ثابتة ومتاساوةةبأبعاد من نقاطه تبعد 

وةاسمى  (R) وةاسمى البعد الثابت نصف القطر( C) ةمركز الدائر

هو الخط  (D) وقطر الدائرة الخط المنحني المغمق محةط الدائرة

 .ه عمى محةط الدائرةةالماستقة  المار بمركز الدائرة وةنتهي طرف
 

𝐀       :حة الدائرةماسا   = 𝛑 × 𝐑𝟐 

𝑷       :محةط الدائرة = 𝝅 × 𝑫 

 ( cm 30بأن نصف يطرها يساوي ) تمثال: احس  مساحة الدائر  ومحيطها إذا علم 

 𝑨 = 𝝅 × 𝑹𝟐 = 𝝅 × 𝟑𝟎𝟐 = 𝟐𝟖𝟐𝟕 𝐜𝐦𝟐 

 𝑷 = 𝝅 × 𝑫 = 𝝅 × 𝟐 × 𝟑𝟎 = 𝟏𝟖𝟖. 𝟓 𝒄𝒎 

 وماذا ةختمف عن الدائرة؟ ،دائريال القطا 

الةاويزة المحصزور   ىسمتو ،يطاعا  دائريا  يسمى الشكل الهندسي المظلل في كل من الدائرتين  

 بةاوية القطاع بين نصفي القطرين 

 

  ن الدائر  محدد بنصفي يطرين فيهاأي جةء م أو ممكن تعريفه بانه

 الحظ كال  من األشكال التالية:  ،وإليجاد مساحة القطاع الدائري

 أ ب ج د

180

    
 

 ؟في كل دائر  بالنسبة للدائر  نفسها المحددما مساحة القطاع  
 

 مساحة القطاع في الشكل )أ( يساوي سد  مساحة الدائر 
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 مساحة القطاع في الشكل ) ( يساوي ربع مساحة الدائر 

 في الشكل ) ( يساوي ثلث مساحة الدائر مساحة القطاع 

 مساحة القطاع في الشكل )د( يساوي نصف مساحة الدائر 

 الحجو  والماساحات الاسطحةة لألشكال المجاسمة 1-5-3

Volumes and Surface Areas of 3-D Geometrics  
  

ة ذات البعززدين، درسززنا سززابقا  المثلززث والمربززع والمسززتطيل والززدائر  وغيرهززا مززن األشززكال المسززتوي

 .أشكال مجسمة أي مقابل هذه السطوح المستوية أشكاال  ذات ثالثة أبعادبيوجد 

 :أمثمة لبعض المجاسمات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            أبعاده الثالثة متساوية يائممجسم هو  المكعب -1

متر، أوجد حجمه  2يساوي ماء طوله وعرضه وارتفاعه  خةان

  ومساحته السطحية الكلية

𝑽 =  𝑳𝟑 = 𝟐𝟑 = 𝟖 𝒎𝟑 

  𝑨 =  𝟔 × 𝑳𝟐 = 𝟔 × 𝟐𝟐 = 𝟐𝟒 𝒎𝟐                    
 

هو موشور رباعي يائم ياعدته  متوازي الماستطةالت -2

، ما الحجم والمساحة مستطيالت وبالتالي جميع أوجهه ة،مستطيل

 ( متر2،3،4السطحية لمتواةي مستطيالت أبعاده )

𝑽 =  𝑳 × 𝑾 × 𝑯 = 𝟐 × 𝟑 × 𝟒 = 𝟐𝟒 𝒎𝟑 

𝑨 =  𝟐(𝑳 × 𝑾 + 𝑳 × 𝑯 + 𝑾 × 𝑯) 

𝑨 =  𝟐(𝟒 × 𝟑 + 𝟒 × 𝟐 + 𝟑 × 𝟐) = 𝟓𝟐 𝒎𝟐 

 

 هر  الدائرة                          المخروط                   الاسطوح                المتوازي 
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القائمة أيضا  من دوران مستطيل  األسطوانةتتولد  :األاسطوانة -3

  حول أحد بعديه دور  كاملة

(، cm 12ا )وارتفاعه (cm 10)قطرها نصف أسطوانة قائمة 

 الجانبية والكلية. احسب حجمها ومساحتها السطحية

 

𝑉 =  𝜋𝑅2 × 𝐻 =  𝜋 × 0.12 × 0.12 = 3.76 𝑚3 

𝐴𝐿 =  𝜋𝐷 × 𝐻 =  𝜋 × 20 × 12 = 754 𝑐𝑚2 

𝐴𝑇 = 𝐴𝐿 + 2𝜋𝑅2 = 754 + 2𝜋 × 102 = 1382 𝑐𝑚2 

 

 

 ته مضلعة الشكل وأوجهه الجانبية مثلثةمجسم ياعد: الهر  -4

  رأ  الهرم هينقطة واحد    فيالشكل تلتقي رؤوسها 

ويصنف بحس  عدد أضالع القاعد  مثل الهرم الثالثي والرباعي 

 والخماسي وهكذا 

  قاعد الهرم على العمود الناةل من رأ  الهو  :هرمالارتفاع 

                           نبي )ارتفاع المثلث(جاالوجه ال: هو ارتفاع جانبيالوجه الارتفاع 

منتظما  وأحرفه الجانبية  هو مجسم ياعدته مضلعا   :الهر  القائ 
  متطابقة

 

مركة القاعد              إلى: هو العمود الناةل من رأ  الهرم رتفاعاال

 : مثلثات متطابقة وكل منها متطابق الضلعين  جانبيةالوجه األ

  طولال: متساوية جه الجانبيةارتفاعات األو

 

 مالحظات 

  هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية :ماساحة الجانبةة لمهر ال

هي مجموع مساحته الجانبية ومساحة  :ماساحة الكمةة لمهر ال

  ياعدته

 
 هر  رباعي

  
 هرم ثالثي

 

 هرم رباعي

 

 هرم خماسي
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 هر الوحج  ة ماساححاساب  قوانةن

2م =   :المساحة الجانبية للهرم القائم 
 ارتفاع الوجه الجانبي× محيط القاعدة  1

𝑨𝑳 =  
𝟏

𝟐
× 𝑷 × 𝑯 

 م = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة   :المساحة الكلية

𝑨𝑳 =  
𝟏

𝟐
× 𝑷 × 𝑯𝑳 + 𝑨𝑩 

3ح  =     الحجم:
 االرتفاع× مساحة القاعدة    1

𝑽 =  
𝟏

𝟑
× 𝑨𝑩 × 𝑯 

  مالحظة

 عن الرأ  فإن Lقاعد  ويبعد مسافة مقدارها اليواةي  إذا يطع هرم بمستوى  

𝑩𝟐

𝐁𝟏
=

𝑳𝟐

𝑯𝟐
 

 B1   :  كبيرالهرم المساحة ياعد 

 B2   :مساحة ياعد  الهرم الصغير 

 H    :لهرم الكبيرارتفاع ا                                                                 

 L    :ارتفاع الهرم الصغير 

                       
 محصور بين ياعد  الهرم والمقطع المواةي لهالهو الجةء  :ناقصالهر  ال

   :ناقصالهر  الخواص 

 وجوه الجانبية على شكل شبه منحرفال 

 هو البعد العمودي بين القاعدتين                 رتفاعاال 

  هرم القائم النايص:الفي 

 متساوية الطول األحرف الجانبية 

 هسوجه الجانبية لها االرتفاع نفاأل 

 ناقصالوحج  الهر   احةماسحاساب قوانةن 

 قائمالنايص الجانبية للهرم المساحة ال
𝑨𝑳 =

𝟏

𝟐
(𝑷𝟏 + 𝑷𝟐) × 𝑯𝑳 

P  ،HL محيط القاعد  وارتفاع الوجه الجانبي على التوالي   

𝑨𝑻 مساحة الكليةال =  𝑨𝑳 + 𝑨𝑩𝟏 + 𝑨𝑩𝟐 

AB  مساحة القاعد تمثل 

 حجمال
𝑽 =

𝟏

𝟑
𝑯 × (𝑨𝑩𝟏 + 𝑨𝑩𝟐) + √𝑨𝑩𝟏 × 𝑨𝑩𝟐 

 

 H 

B1 

B2 

وجه الارتفاع 

 جانبيال

L 

H 
 

B1 

B2 
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ن مبي  الومساحته السطحية وقاعد  الأوجد حجم هرم رباعي : مثال
 8 cm( = H، علما  أن االرتفاع العمودي للهرم )المجاور بالرسم
، cm (10   ،9)( ياعد  الهرم يساوي W( وعرض )Lوطول )

مع العلم أن االرتفاع للمثلثات التي تمثل المساحة السطحية الجانبية 
  cm (9.43  ،9.2) للهرم هي

   𝑽 =
𝟏

𝟑
× 𝑯 × 𝑨𝑩 

𝑽 =
𝟏

𝟑
× 𝟖 × (𝟏𝟎 × 𝟗) = 𝟐𝟒𝟎 𝒄𝒎𝟑 

معروف أن كل وجهين متواجهين من األوجه الجانبية للهرم المن 

 :نين متطابقيعبار  عن مثلث

𝑨𝑻 =  𝟐𝑨𝑳𝟏 + 𝟐𝑨𝑳𝟐 + 𝑨𝑩 

𝑨𝑻 = 𝟐 × (
𝟗 × 𝟗. 𝟒𝟑

𝟐
) + 𝟐 × (

𝟏𝟎 × 𝟗. 𝟐

𝟐
) + (𝟏𝟎 × 𝟗) 

AT = 84.87+92+90=266.87 cm
2 

 

 

 

 :ثالم
 نايص على شكل هرم رباعي بقطعة عملمعدن الأوجد حجم 

cm 36) مساحة ياعدتيه
2
 ، 256 cm

  .(cm 12ي )العمود ارتفاعه،(2

 :الحل

   𝑽 =
𝟏

𝟑
𝑯 × (𝑨𝑩𝟏 + 𝑨𝑩𝟐) + √𝑨𝑩𝟏 × 𝑨𝑩𝟐 

  𝑽 =
𝟏

𝟑
𝟏𝟐 × (𝟐𝟓𝟔 + 𝟑𝟔) + √𝟐𝟓𝟔 × 𝟑𝟔 = 𝟏𝟐𝟔𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

  القائمة األضالعقائم من دوران مثلث يائم حول أحد الدائري المخروط اليتولد : المخروط -5

 

 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 قائم مخروط

 ( االرتفاع) محورال

 الراسم

 المخروط مقطع

 مائل مخروط

 محورال

 االرتفاع
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 :  ينتج من دوران مثلث يائم الةاوية دور  كاملة حول أحد ضلعي القائمةقائ الدائري المخروط ال

 طول المحور = طول االرتفا : قائ دائري الالفي المخروط 

 .قرص دائريمقطع المخروط الدائري بمستو  يواةي ياعدتها هو  :مقطع المخروط

 :العالية بين طول الراسم واالرتفاع ونصف القطر في المخروط القائم

 نصف القطر Rاالرتفاع ،   Hراسم ، الطول  Lبفرض أن 

L      من نظرية فيثاغور :
2 
= H

2
 + R

2 

  
 

 قائ الدائري المخروط ال
 

 :عن الرأس فإن Sقاعدة وةبعد ماسافة مقدارها الإذا قُطع مخروط بماستوى ةوازي 

 إذ أن: 

 B1 مساحة ياعد  المخروط الكبير  : 

 B2 مساحة ياعد  المخروط الصغير  : 

 H  ارتفاع المخروط الكبير  : 

 S  ارتفاع المخروط الصغير  : 

 

𝑩𝟐

𝑩𝟏
=

𝑺𝟐

𝑯𝟐
 

 
 :ناقصالقائ  الدائري المخروط ال

كما هو ، ينشأ المخروط النايص القائم من دوران شبه منحرف يائم حول ارتفاعه دور  كاملة  

   ياعد  المخروط والمقطع المواةي لهالجةء المحصور بين  أي أدناهموضح بالشكل 

 
 

 ناقصالمخروط ال
 

L 

R 

H 

S 

H 

B1 

 

B2 
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 وحج  المخروط الناقصحاساب ماساحة قوانةن 
 

 (،cm 17)وطول الراسم  (cm 8) مخروط دائري يائم نصف يطر القاعد  :مثال

 أحس  الحجم والمساحة الكلية للمخروط  

 من نظرية فيثاغور  :الحل

 القائمينالضلعين  يمربع الضلع يساوي مجمع مربع

   𝑯𝟐 = 𝑳𝟐 + 𝑹𝟐 = 𝟏𝟕𝟐 + 𝟖𝟐 = 𝟐𝟓𝟓  

 𝑯 = √𝟐𝟓𝟓 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎 

   𝑽 =
𝟏

𝟑
× 𝑯 × 𝝅𝑹𝟐 =  

𝟏

𝟑
× 𝟏𝟓 × 𝝅 × 𝟖𝟐 = 𝟏𝟎𝟎𝟓. 𝟑 𝒄𝒎𝟑 

       𝑨𝑳 = 𝝅𝑹𝑳 = 𝝅 × 𝟖 × 𝟏𝟕 = 𝟒𝟐𝟕. 𝟐 𝒄𝒎𝟐 

  𝑨𝑻 = 𝑨𝑳 +  𝝅𝑹𝟐 = 𝟒𝟐𝟕. 𝟐 + 𝝅 × 𝟖𝟐 = 𝟔𝟐𝟖. 𝟐 𝒄𝒎𝟐 

  كـرةال -6

 يكون بعدها عن التي الفراغقاط هي السطح المكون من جميع ن 

 نقطة ثابتة في الفراغ يساوي مقدار ثابت  

 .(c) مركز الكرةالنقطة الثابتة تسمى  

 .(R) نصف قطر الكرةوالبعد الثابت يسمى  

 وتنشأ الكر  من دوران نصف دائر  دور  كاملة حول يطرها 

𝑽 =
𝟒

𝟑
𝝅𝑹𝟑 

𝑨 = 𝟒𝝅𝑹𝟐 

 كر  بمستوى يمر بمركةها المن يطع  ناتجالمقطع ال كرويةالقبة ال  

 القبة الكروةة وتسمى، نصف يطر الكر  هو دائر  نصف يطرها يساوي

 

 .سم 4مطلو  إيجاد حجم ومساحة كر  نصف يطرها ال :مثال

 :الحل

𝑽 =
𝟒

𝟑
𝝅𝑹𝟑 =

𝟒

𝟑
𝝅𝟒𝟑 = 𝟐𝟔𝟖𝒄𝒎𝟑 

𝑨 = 𝟒𝝅𝑹𝟐 = 𝟒𝝅𝟒𝟐 = 𝟐𝟎𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝑳 جانبةة الماساحة ال = 𝝅(𝑹𝟏 + 𝑹𝟐) × 𝑳 

 تمثالن نصف القطر و طول الراسم  R  ،Lإذ أن 

𝑨𝑻 كمةةالماساحة ال = 𝑨𝑳 + 𝑨𝟏 + 𝑨𝟐  
 تمثالن مساحة القاعدتين  A1  ،A2إذ أن 

 حج ال
𝑽 =  

𝟏

𝟑
𝝅𝑯 × (𝑹𝟏

𝟐 + 𝑹𝟏𝑹𝟐+𝑹𝟐
𝟐) 

 ارتفاع ونصف يطرتمثالن   H  ،Rإذ أن 

 نق

 ع
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 األولفصل الاسئمة أ

 ف علم القيا ، ثم اذكر عناصره األساسية عر    1

ح استخدامات أجهة  أو معدات  القيا  الحيا  الثالثة أمثلة من  عطأ  2  يومية توض 

ف عملية القيا  مع ذكر مثال   3  عر 

 مأل الفراغات التالية بما يناسبها من العبارات:ا  4

                                وذلك في                        ىانبثق نظام لتوحيد نظم القيا  على المستوى الدولي يسم - أ

                               وحد  المتر المستعملة في النظام المتري أخذت من إن  -  

                               يبلغ الطول المعتاد لمسطر  ييا  األطوال   - ت

                                    الةاوية المتحركة البسيطة هي عبار  عن   - ث

                                       مبني على رالمايكرومتمبدأ عمل جهاة   -  

 ؟لوحداتلدولي النظام ال فيهم وحدات القيا  أما هي   5

يستخدم ألغراض نقل السوائل المضغوطة وهو  أنبو إذا كانت لديك يطعة عمل عبار  عن   6

استنتج أهم وحدات  ،بأبعاد معينة وُطل  منك تشغيلها بإجراء عملية اللحام باستخدام ماكنة لحام

وفقا   ستعتبر من أهم محددات استكمال العملية المطلوبة بويت محدد وبالدية المطلوبة التي القيا 

م جدوال  لذلك يبين اسم الوحد  والكمية المقاسة األنبو لنوع االستخدام المطلو  من  ، نظ 

 والرمة 

ح العالية بين النظام المتري و  7 م جدوال  يوض   ةولثالث من الوحدات مع كتابة رم البريطانينظ 

 وحد   ييمة كلو

 يأتي: عل ل ما  8

 عملية ييا  األبعاد من بين أهم العمليات التقنية خالل عملية التشغيل  ُتعد - أ

  الفوالذ غير يابل للتآكلُتصنع المساطر المستخدمة في الورش من  - ب

 المنقلة الريمية من األدوات الحديثة لقيا  الةوايا ُتعد  - ت

 لنايلة لمعرفة أبعاد المشغوالت أدوات القيا  افي بعض الحاالت تستعمل  - ث

 ييا  الةوايا  أدواتعدد أهم أنواع   9

 فائد  استخدامها؟ اشرح عملية استخدامها  قدود؟ وماالما هي   10

 عدد أجةاء المايكرومتر مع التوضيح   11

 مات التي درستها يمكن استخدامها في ييا  عمق المجرى د  أي أنواع الق    12

ح الغنفاري   تخدامها بالرسم مع  توضيح كيفية اس الموض 

 مساحته ومحيطه وطول يطره دأوج( cm 60) مربع طول ضلعه  13
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  يطرهاوأوجد مساحتها ومحيطها  ،(15cm)وعرضها ( cm 40)نحا  طولها الصفيحة من   14

 احس  مساحة سطحه  (cm 6) ، وارتفاعه(cm 10)متواةي أضالع طول ياعدته   15

cm 40) معين مساحة سطحه  16
2
 ؟ا طول القطر اآلخر، م(cm 8) وطول أحد يطريه ،(

    ، (cm 6) والبعد العمودي بينهما (cm ، 7 cm 10) ياعدتيه المتواةيتين شبه منحرف طول  17

           جد مساحة سطحه 

cm 35) شبه منحرف مساحة سطحه  18
2
 وارتفاعه ،(cm 8) وطول إحدى ياعدتيه المتواةيتين ،(

(5 cm) احس  طول ياعدته األخرى.      

cm 35) مثلث مساحة سطحه  19
2
جد طول الضلع الناةل عليه هذا  ،(cm 7) وطول أحد أعمدته ،(

 عمود  ال

cm 24) ةاوية مساحة سطحهالمثلث يائم   20
2
جد  ،(cm 6)ين القائم هحد ضلعيأفإذا كان طول  ،(

  القائم اآلخرضلع الطول 

 (cm 5) رسم سداسي داخل دائر  نصف يطرهاا  21

 .مساحتهأوجد ثم  ،(cm 9) رسم ثماني منتظم داخل دائر  طول يطرهاا  22

cm 18)ه أوجد مساحة مضلع منتظم محيط  23
2
 (cm 4) طول العمود يساويو ،(

cm 45) طع هرم مساحة ياعدتهي  24
2
بمستو  يواةي القاعد ،  فكانت مساحة  (cm 6) وارتفاعه ،(

cm 25) المقطع الناتج
2
 .مقطع عن الرأ  وحجم الهرم الصغيرالعد باحس   ،(

وارتفاع الوجه  ،(12 cm) ،(cm 4) هماين ضلعين مربعتييه القاعدتهرم رباعي يائم نايص ف  25

مساحة الكلية للهرم ال ،حجم الهرم النايص ،ارتفاع الهرم النايص احس : ،(cm 5) جانبي لهال

 .صالناي

وطول ارتفاعها ضعف طول يطرها،   ،(cm 8) يساوي هاطول يطردائرية يائمة  أسطوانة  26

 .لألسطوانةلكلية المساحة ا، األسطوانةاحس : حجم 

حجم  احس : ،(cm 17) وطول الراسم ،(cm 8) مخروط دائري يائم نصف يطر ياعدته  27

 .المساحة الكلية للمخروط، مخروطال

 جانبيةال ومساحتها ،(3 cm) ،(cm 8) يطري ياعدتيه ينصفمقدار مخروط دائري يائم نايص   28

(43𝜋 cm
2
 .راسمالأوجد طول  ،(

140𝜋 cm) كر  مساحة سطحها  29
2
 .، أوجد حجمها(

، أوجزد: مسزاحة سزطح (cm 2) ارتفاعهزامنهزا يبزة كرويزة  ، ايتطزع(cm 5) كر  نصف يطرهزا   30

 .كرويةالالقبة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

والفيزيائية والكيميائية والميكانيكية  البلورية اخواصهمعادن والفصل اليتضمن هذا 

  والتكنولوجية.

 

 ثانيال الفصل

 خواص المواد المعدنية

  المواد المعدنيةخواص 

 

 عامة الهدا  األ

 :منب الطالفصل سيتمكن لانتها  من هذا االبعد 

 المعادن وأهم الخصائص العامة لها.معرفة .1

 -كيمائية ال الخواص - فيزيائيةالخواص ال - )الخواص البلوريةعامة المعادن الأهم خواص .2

 .(تكنولوجيةالخواص ال-ميكانيكية الخواص ال

 .التعر  على التآكل والتأكسد والفرق بينهما وطرائق وقاية المعادن منهما.3

 وأهميته في معرفة الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية. اإلجهاد - رفة وفهم منحني الجهدمع.4

 .المتانة والصالدة وطرائق قياس كل منهما مفهوم تعر  علىال.5

 .الكالل والزح  وأهم العوامل المؤثرة على سلوكيتهماتعر  على ال.6

 وامل التي تعتمد عليها.التعر  على السيوبة، قابلية التشكيل، وقابلية اللحام والع.7
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 ،الصخور الرسوبية ،الصخور النارية هي، صخورثالثة أنواع من التتكون القشرة األرضية من  

% من صخور 98كثر من أك ثمانية عناصر أساسية  تكون لهناذلك،  فضالً على .والصخور المتحولة

 ،مبوتاسيو، صوديوم ،كالسيوم ،حديد ،األلُمنيوم ،ونسيليك ،كسجينوأوهى بالترتيب:  األرضية القشرة

حجارة فالزجاج و ،األرضيةن معظم المواد التي من حولنا  اصلها من صخور القشرة أ ، إذمغنسيوموال

من  استخلصتوالحديد والنحاس وغيرها كلها مواد  األلُمنيومكالبناء والخزف والملح وكذلك المعادن 

و أتكون من عنصر ت يةالمعدنالمواد بينما  ،ر مزيج من معادن مختلفةالصخو أنوهذا يعني  ،الصخور

ن بعض يبي   (1-2، الشكل )لتكوين الصخور األساسيةفالمعدن هو الوحدة  ،كثر من العناصر الكيميائيةأ

  أنواع الصخور. 
 

 
           

 الصخورنواع أبعض  1-2شكل 

 

اليوم  اإلنسانية حضارةالقت الحاضر ويصعب تصور في حياتنا اليومية في الو هاماً  للمعادن دوراً  

قيام صناعة  أساس% من الصناعات، فهو 90يدخل في حوالي  فالفوالذمن غير وجود المعادن، 

والمغنيسيوم يساهمان  األلُمنيوم أنكما ، المعدنية وصناعة سكك الحديد والسيارات وغيرها اإلنشاءات

ذي حدث في علم الفضاء لم الوالتطور  ،وزن سبائكهما خفة بسبببشكل جوهري في صناعة الطائرات 

 .ليه من غير استخدام المعادن وخاصة المعادن غير الحديديةإيكن بالمستطاع الوصول 

كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية ولها  :نهأب Metal معدنال  يعر   

 .تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز
 

 

 مقدمة 2-1

 الثانيفــــــصل ال

 خواص المواد المعدنية
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 ؟معدنلل العامة خصائصالي ما ه 

      صلبة.يكون مادة  أن .1

 .ولماع وله لون معين معتم .2

 .عالي نسبياً  وزنه النوعي .3

 أي متبلور. ثالثةالأن تكون ذراته أو أيوناته مرتبة ترتيباً هندسياً منتظماً في األبعاد  .4

 عادة يكون موصل جيد للكهرباء والحرارة. .5
 

 
 

لذلك ال تصلح للعديد من االستخدامات  المقاومة لينة وضعيفةإن المعادن النقية تكون عادة  

الصناعية، كما أن مقاومتها للعوامل الكيميائية المحيطة في أغلب األحيان ضعيفة مثل مقاومة التآكل. 

السبائك. يحتوي النظام السبائكي على جميع السبائك  لتكوين البعض ونتيجة لذلك يتم خلطها مع بعضها

 ،جميع التراكيز المحتملة والممكنةعدة عناصر مع بعضها في كلية أو جزئية لتكون بإذابة التي يمكن أن ت

سم سبيكة ثنائية، أما إذا كانت مكونة من ثالثة عناصر فهي أيطلق على السبيكة المكونة من عنصرين 

 سبيكة ثالثية.
 

 
ل على خواص عالية وللحصو ،هم المواد المستخدمة في الصناعةأائكها من بمعادن وسال ُتعد 

 :اآلتي وتشمل ،ص المعادناهم خوأى لللمنتج النهائي يجب التعرف ع

 

 

 
 

 سبائكال 2-2

 معادنالخواص  2-3
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   Crystal Properties      بلوريةالالخواص  2-3-1
 

( Crystalsإذ تنتظم الذرات في بلورات ) ،ن لها ترتيب ذري منتظمأتتميز المعادن بصورة عامة ب

هذا التنظيم غير مثالي، وهذا صحيح لكل المواد الصلبة تقريباً بطريقة دورية )تكرارية( بالرغم من كون 

في المواد المعدنية تكون أسهل ألن ترتيب الذرات  البلوريةالمعدنية وغير المعدنية، علماً أن دراسة البنية 

هندسية  أشكالتحت  تنتظم المعادن بصورة عامة أنإذ  ،يكون عادًة بسيط نسبياً في المعادن والسبائك 

يطلق على أصغر عدد من الذرات مرتب بشكل . سداسيوالمستطيالت، المنها المكعب، متوازي  ةبسيط

بعد البسيطة  الهندسية األشكاليتم الحصول على هذه و ،تمثل نموذج التبلور التيهندسي بوحدة الخلية 

 Spaceُتعرف بالشبكة الحيزية ) ةمنتظمالوهمية ال بشبكة من الخطوطتوصيل مراكز الذرات 

Lattice .)كما هو  ،ستخداماالغلب المعادن الشائعة أتنتظم تحتها  أساسيةهندسية  أشكالثالث  هنالك

 (: 2-2كل )ح بالشموض  

  BCC Body Center Cubicجسم المكعب متمركز  -1

   Face Center Cubic FCCوجه المكعب متمركز  -2

 HCP Hexagonal Closed Packingالمغلق  المتراصالسداسي  3-

 
 

 خليةالذرات في وحدة الترتيب  2-2شكل 

تكون العالقة بين الشبكة الحيزية والبنية البلورية بسيطة في حالة الشبكة الحيزية المكعبة، إذ توجد 

إذ  ءذرة واحدة في كل نقطة شبكية، أما في الشبكة الحيزية السداسية فتكون العالقة معقدة بعض الشي

كية وشكل الشبكة عبارة عن معينين متساويين في القاعدتين العليا توجد ذرتان ترافقان كل نقطة شب

 الشبكات الحيزيةح يوض  الذي ( 3-2الشكل )الحظ  ،والسفلى واألوجه عبارة عن مستطيالت متساوية

نية لكل ذرة موجودة في البُ  وأهم المعادن المنطوية تحتها. وحقيقًة ليس من الضروري وجود نقطة حيزية

الغالب هو وجود ذرة أو أكثر في كل نقطة حيزية. هنالك أدلة كثيرة على ترتيب الذرات  البلورية، ولكن

( والتي تعني Metallographicالمنتظم للمعادن منها حيود األشعة السينية والطرائق الميتالوغرافية )

  نية المعدنية باستعمال المجهر.  دراسة البُ 
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 لمعادن التي تنتظم تحتهاالشبكات الحيزية الشائعة وأهم ا 3-2شكل 

 Physical Properties      الخواص الفيزيائية 2-3-2

التوصيل الحراري  ،الكثافة ،المقصود بالخواص الفيزيائية كل خاصية لها عالقة باللون 

 وغيرها من الخواص المشابهة. ،نوعية سطح المعدن ،درجة االنصهار ،الكهربائيو

 

هو معيار  الوزن النوعي:  Specific Gravity (SG)(النسبية الكثافة)النوعي  الوزن 3-2-2-1 

kg/m) (ρ) أي مادةالنسبة بين كثافة  هنأب هيمكن تعريفو يوضح ثقل أو وزن مادٍة ما،
 الماءإلى كثافة  (3

kg/m 1000) التي هي بحدود
 :أنأي  وهو مجرد من الوحدات، (3

  𝑺𝑮 =  
𝝆 (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)

𝟏𝟎𝟎𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑) 
 

 ،الخاص به النوعي هوزنفلكل معدن من المعادن  كلياً  النوعية اختالفاً  أوزانهاتختلف المعادن في 

 ،كثرأو أ( 11-7بين )ما تراوح وزنها النوعي يمعادن ثقيلة التي  إلىويمكن تقسيم المعادن بصورة عامة 

لبعض  ةالنوعي ناوزاأل تضمني( 1-2جدول )وال ،(4النوعي عن ) وزنهاومعادن خفيفة وهي التي يقل 

رمزها الكيميائي، وفي هذا المجال  فضالً علىودرجات انصهارها،  المعروفة وشائعة االستعمال عادنالم

ما سبب عدم ذكر بعض الرموز الكيميائية لبعض المواد المعدنية في هنالك سؤال يطرح نفسه وهو )

 (.ة ودرجات االنصهار دون ذكر رقم واحد محدد؟مدى من األوزان النوعي ذكر ولماذا تم هذا الجدول؟

 

ن المعادن ، أوتسمى في بعض األحيان نقطة االنصهار

درجة  إلىعند رفع درجة حرارتها  Liquid ةائلحالة السال إلى Solid كافة تتحول من الحالة الصلبة

ن إ. خرآإلى وتختلف درجة االنصهار هذه من معدن  االنصهار ولكل معدن درجة انصهاره الخاصة

تلك  ستخالص، إذ يمكن من خاللها معرفة الطريقة المناسبة الدرجة انصهار المعادن مهمة جداً معرفة 

 .السباكة عملياتمليات اللحام ومعرفة الطرائق المناسبة لع فضالً على ،من خاماتها المعادن
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 هانصهارإودرجات  االستعمالشائعة  الهندسية ألهم المعادننوعي ال الوزن 1-2 جدول

 (℃درجة االنصهار ) الوزن النوعي الرمز الكيميائي يةالمعدنالمواد 

 Al 2.70 660 األلُمنيوم

 Zn 7.15 420 الخارصين

 1290-1175 7.13-7.03  حديد الزهر

 Sn 7.31 232 القصدير

 1150-850 8.9-7.4  البرونز

 Cu 8.97 1083 النحاس

 Ni 8.92 1455 نيكلال

 1450-1425 7.83-7.70  )حديد الٌصلب( الفوالذ

 Pb 11.35 327 الرصاص

 Pt 21.50 1769 البالتين

 1025-930 8.7-8.4  البراص

 Ag 10.50 961 الفضة

 Au 19.30 1063 الذهب

 

kعلى  درةالق عادن لهامن جميع الإ

بنيتها البلورية وأسباب أخرى ال باختالف  للتوصيل الحراريتها قابليبولكنها تختلف  ،حرارةالتوصيل 

 ،وهكذا األلُمنيوموهو الفضة ويليه النحاس  أفضل المعادن في التوصيل الحراري يتسع المجال لذكرها.

فأنها تكون عادة  اوغيره جاجيوالصوف الز واألسبستوس والطابوق معدنية كالزجاجالمواد غير الما أ

على نقل  الموادمواد كعوازل حرارية. وتقاس قابلية الوتستعمل مثل هذه  الحراريرديئة التوصيل 

مقطع الالتي تنقلها وحدة السطوح من  (Jالجول ) حراريةالالطاقة بكمية  )الموصلية الحرارية( الحرارة

mللجسم )عرضي ال
انتقال الحرارة  أن من الجدير بالذكر، و(sن )( خالل وحدة الزمmبطول معين ) (2

 إلىيؤدي س وبالتالي ذراتهيقلل من قوة تماسك بحد ذاته سدرجة حرارته وهذا من  سترفع ما معدنٍ  عبر

وغيرها، الحظ  الضغط والسحب والحني واللي المسلطة عليه كجهد المختلفة جهودللتقليل مقاومة المعدن 

 ير الموصلية الحرارية والكهربائية لبعض المعادن الشائعة نسبة إلىح مقادالذي يوض   (2-2)جدول ال

%، كذلك ذكرت مقادير الموصلية 100ا مهينقل الحرارة والكهرباء والتي ُتعد مقدارقابلية الفضة على 

(، لغرض المقارنة بين المواد جيدة التوصيل الحراري مثل المواد ℃.W/mالحرارية بوحدات القياس )

 مواد رديئة التوصيل الحراري مثل المواد الخزفية واللدائنية والتي تسمى بالمواد العازلة.المعدنية وال
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قابلية على  لها جميع المعادنتقريباً  

ن جيدة ، ولكن هذه القابلية متفاوتة من معدن إلى آخر ويمكن القول أن المعادتوصيل الكهربائيال

المعادن من حيث هذه الخاصية هو الفضة  أفضلن إ التوصيل الحراري هي جيدة التوصيل الكهربائي.

معدنية العد بعض المواد غير تُ  أخرىومن جهة  الخارصين وهكذا،و األلُمنيومويليها النحاس والذهب و

مواد بالعوازل ال كهربائي وتسمى مثل هذهالرديئة التوصيل ا مثل الزجاج والخزف والمطاط وغيره

مرور التيار الكهربائي في المعادن يرفع من درجة حرارتها فتقل بذلك قوة  نإمن المالحظ و ،الكهربائية

وتزداد درجة حرارة  وتضعف مقاومتها للجهود المختلفة المسلطة عليها. النظرية بين الذراتالتماسك 

 فضالً على، حة مقطع السلك الناقل لهذا التياراد مقدار شدة التيار الكهربائي وقلت مسادزإالمعدن كلما 

 .نقصان الموصلية الكهربائية التي ُتعد خاصية من خواص المواد

 
 

 والكهربائي قابلية المعادن على التوصيل الحراري 2-2جدول 

 المعدن
قابلية التوصيل 

 % الحراري

 الموصلية الحرارية

W/m.℃ 

قابلية التوصيل 

 % الكهربائي

 100 429 100 الفضة

 95 401 94 النحاس

 60 205 48 األلُمنيوم

 27 116 28 الخارصين

 16 80 18 الحديد

 23 91 21 النيكل

 14 67 15.2 القصدير

 7.8 35 8.2 الرصاص

 - 0.17 0.04 خشبال

 - 0.04 0.01 صو  زجاجيل

 - 0.03 0.007 بولسترين

 

 Chemical Properties     الكيميائيةالخواص  2-3-3

-، سرعة التأكسد، طبيعة النشاط الكهروChemical Structureي ئايبها التركيب الكيم ويقصد 

  يعر   مع بقية العناصر، مقاومة األحماض والمذيبات القلوية، وغيرها. االتحاد إمكانية ،)التآكل( يئكيما

كيميائياً مع  -يائياً أو كهرونتيجة تفاعله كيم عمدتالمواد المعدنية والالمعدنية غير المالتآكل بأنه تل  

ية ولكن ئن المعادن كافة تبدي مقاومة معينة ضد العوامل الجوية والكيمياإ .الجو أو الوسط المحيط به
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المعادن للعوامل  مقاومة يالتآكل والتأكسد ه بمقاومة تة تختلف باختالف المعادن ويقصدوبنسب متفا

وثاني  كاألوكسجينذه المعادن للتفاعل مع الغازات الجوية ية والمقاومة التي تبديها هئالجوية والكيميا

و السوائل أية كالحوامض والقواعد ئو مع المواد الكيمياأو مع الرطوبة الجوية أالكربون  أوكسيد

ن إ .تأكسدهاو اتآكله أو طبيعة فالمعادن تختلف في سهولة ،غيرهاو في ماء البحر أو التربة وأالعضوية 

سد والتآكل هو أن التأكسد يحدث غالباً بدرجات الحرارة العالية وبدون الحاجة للرطوبة الفرق ما بين التأك

 كيميائي ويحدث في كافة الظروف مع وجود الرطوبة. -وهو تفاعل كيميائي، أما التآكل فهو تفاعل كهرو

ابلية المعدن فكلما زادت ق المسلطة عليها، المختلفةالجهود مقاومة بضعيفة  المعادن تكون عادةً  أكاسيد

فترات الصيانة المطلوبة،  أيضاً  في الظروف الجوية االعتيادية كلما قلت مقاومته وتقل والتآكل للتأكسد

ما بصفائح معدنية رقيقة ذات قابلية عالية لمقاومة أالمعدنية  المنتجاتلذلك كان من الضروري تغطية 

خرى ذات مقاومة عالية كالنيكل أبمعادن  بائياً ها كهرئو طالأ مثالً  األلُمنيومالعوامل الجوية كالتآكل و

 .وغيرها من طرائق الحماية من التآكل والتأكسد و الزيوتأو طالئها باألصباغ أ األصليلوقاية المعدن 

 ومختلفة وتتضمن اآلتي:كثيرة  المواد المعدنية وتأكسد طرائق الحماية من تآكل 

 تلك المواد.اختيار المعدن أو السبيكة المناسبة لظروف عمل  

مثل  العضويةالتغطية بمادة مقاومة ضد التآكل، مثل التغطية بمواد معدنية معينة وبالمواد  

 .أكاسيد المعادن كالطالء بالمينامثل الزيوت والشحوم والشمع والالعضوية 

 الحماية بتغير الوسط )المحيط التآكلي(. 

 ة لماء تبريد محركات السيارات.مثل المواد المضاف الموانع الكيميائيةالحماية باستعمال  

 .لظروف المحيط التآكلي التحكم بالتآكل عن طريق تصميم قطعة العمل بشكل مناسب 

 الحماية الكاثودية والحماية اآلنودية. 

، وسيتم ذكر تفاصيلها في ن كل طريقة من الطرائق المذكورة أعاله لها أساليبها الخاصة المتنوعةإ

د أساليب أو طرائق الحماية من التآكل على عدة مبادئ أساسية تتضمن وتستنمراحل دراسية قادمة، 

 اآلتي:

 نوعية المادة 

 طريقة تصنيع قطعة العمل 

 مدة اشتغال قطعة العمل 

 ظروف اشتغال قطعة العمل 

  هحدوث المحتملطبيعة ونوعية التآكل 

 العوامل االقتصادية 
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 Mechanical Properties      الميكانيكيةالخواص  2-3-4

تحت تأثير القوى الخارجية، فعند تعرض أي المادة أو سلوك  ردود فعلالخواص الميكانيكية هي 

قوة خارجية تنشأ قوى داخلية تحاول معادلة تأثير القوى الخارجية، أي بمعنى آخر، لو اعتبرنا  إلىمادة 

خارجية تنشأ فيه قوة ( فعند سحبه أو ضغطه بقوة 4-2ح بالشكل )المادة أو المعدن  كنابض كما هو موض  

صلي. األوضعه  إلىنابض الداخلية معاكسة، تكون واضحة لنا عند إزالة القوة الخارجية، حيث يعود 

أيونية أو ، سواء كانت معدنية أو الذرات مختلفة بينال واصر(األداخلية هذه هي قوى االرتباط )القوى ال

 . أو غيرها تساهمية

 
 ضبالقوة المؤثرة على النا 4-2شكل 

أهم الخواص الميكانيكية للمعادن والمواد بصورة عامة، ولما كانت من  Strengthُتعد المقاومة 

، لذا استنبطت طرائق عدة الختبار (5-2شكل )ال، الحظ األحمالسلوكية المادة تعتمد على طريقة تسليط 

ى الخارجية المتمثلة المواد المعدنية )الفحوصات الهندسية( تتوافق مع طبيعة تعرض تلك المواد للقو

 L = L2 - L1∆  باآلتي:

 Tensile Forceقوة شد  

 Compressive Forceقوة ضغط  

 Torsionالتوا   

 Bendingانحنا   

 Shear Forceقوة قص  

 وكذلك تتأثر سلوكية المادة بمعدل تسليط األحمال هل هو: 

 )ساكن )ستاتيكي Static 

  صدميImpact 

  دوريCyclic 

خذ بنظر االعتبار ؤالفحص من األمور المهمة التي يجب أن ت درجة حرارةذكر ُتعد ومن الجدير بال

 لتتماشى مع ظروف عمل التصميم الهندسي للمادة.
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 أنواع األحمال 5-2شكل 

 Stress-Strain Curve    اإلجهاد -منحني الجهد  2-3-4-1

حوظ في شكلها، يقال عنه ند إخضاع عينة من معدن لقوة شد طولية، فإنها سوف تعاني تغير ملع

لو استعادت العينة شكلها األصلي بعد زوال تأثير القوة، يقال إن العينة مرت  ،Deformation هتشو  

وإذا لم تستعيد العينة شكلها األصلي يقال إنها عانت تغير لدن  ، Elastic Deformationبتغير مرن

Plastic Deformation، أن الذرات تزاح عن  إذ، رن صغير جداً مقدار تغير األبعاد في التغير الم

مواقع جديدة، ولذلك عند زوال القوة تعود الذرات  إلىيجعلها تنتقل  ذيالمواقعها األصلية ليس بالمقدار 

 إلىذا كان تأثير القوة بحيث تنتقل الذرات إمواقعها األصلية، وتستعيد العينة شكلها األصلي. أما  إلى

هنالك ثالثة أنواع  صبح تشوهها دائم.ينة شكلها األصلي بعد زوال القوة، ومواقع جديدة، فلن تستعيد العي

من الجهود الستاتيكية )طريقة تسليط األحمال تكون ببطء شديد( وهي جهود الشد والضغط والقص، 

جهود الشد تحاول أن تمط المعدن وجهود الضغط تعصر المعدن وجهود القص تعمل على قص القطعة 

المعلومات اإلجهاد يوفر  -. منحني الجهد(6-2، الحظ الشكل )ين بموازاة منطقة القصالمعدنية إلى قطعت

المهمة للخواص الميكانيكية للمواد الهندسية عند تحميلها بالجهود المذكورة. وقبل التعرف على هذا 

 :، وكاآلتيالمنحني وتفاصيله سيتم في هذه الفقرة توضيح المصطلحات المتعلقة بالموضوع

 
 أنواع الجهود 6-2شكل 
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من  (A) مساحةالمؤثرة على وحدة ال (F) عموديةالقوة البأنه مقدار ف ويعر   :Stress( σ)الجهد  -1

N/m) بوحدات الجهدجسم، ويقاس ال
 .(Pa)وتسمى الوحدة الناتجة باسكال ( 2

  𝝈 =
𝑭

𝑨
 

جهد المسلط على ال ونتيجة تأثير أو أي شكل آخر، قد يكون بشكل دائري أو مستطيل العينةمقطع 

 إلىحدوث استطالة بالمعدن نسبة  إلىمما يؤدي  إجهاد أو يسمى )انفعال( لها،يحدث القطعة المعدنية س

 .اإلجهاد أو االنفعالوهذا التأثير  يسمى ب األصليطولها 

يسمى  ،(L0) األصليطولها  إلىنسبة  (ΔL) عينةالالتغير في طول  رهو مقدا :Strain( 𝜺)اإلجهاد  -2

ألن  مجرد من الوحدات اإلجهادو ،(7-2الشكل )الحظ  جهاد في بعض المصادر العلمية باالنفعال،اإل

 ( وهي نفسها وحدة الطول األصلي.mmوحدات التغير بالطول هي )

 𝜺 =
∆𝑳

𝑳𝟎
 

 

 

 في طول العينة الحاصل التغيرتسليط قوة شد و 7-2 شكل

 في طول الجسم عندما تؤثر قوتا الذي يسبب تشوهاً  الحملو وه :Tensile Stress (𝛔t)جهد الشد  -3

كما زيادة في الطول )استطالة(،  إلىيؤدي و )عمودياً على مقطع الجسم(، الجسم مع محور )سحب( شد

 الجهد من المعادلة اآلتية:، ويمكن حساب هذا (8-2) الشكلن في مبي  

 𝝈𝒕 =
𝑭

𝑨𝟎
 

 

 

 الشد جهد 8-2شكل 



 واد المعدنيةخواص الم: الثانيالفصل       األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن   الاللحام وتشكيل 

 55  

في طول الجسم عندما  الذي يسبب تشوهاً  الجهدوهو  :Compressive Stress (𝛔c) ضغطالجهد  -4

)القوة المسلطة تكون نقصان في الطول،  إلىيؤدي مما الجسم  على مقطعتؤثر قوتا ضغط عمودياً 

مع األخذ بنظر االعتبار أن  انفسه معادلة السابقةبال الجهدعمودية على المساحة( ويمكن حساب هذا 

 ن إشارة القوة سالبة.تكو

في أبعاد الجسم عندما تؤثر قوتان  الذي يسبب تشوهاً  الجهدوهو  :Shear Stress (𝛕) القصجهد  -5

، (9-2الحظ الشكل ) )القوة المسلطة تكون موازية لمستوي المساحة(تشوه،  إلىيؤدي ولسطحه  مماستان

 بالمعادلة اآلتية:القص  جهدويمكن حساب 

 
 جهد القص 9-2شكل 

𝝉 =
𝑭

𝑨
 

 

اإلجهاد، وهو عبارة عن العالقة بين -بعد التعرف على أهم المصطلحات ذات العالقة بمنحي الجهد

كل مادة منحني لكل سبيكة وباألحرى لكل معدن ول(، علماً أن 10-2الجهد واإلجهاد، الحظ الشكل )

 منها: عدة، اإلجهاد باالعتماد على عوامل-دكل مادة العديد من منحنيات الجهلأن كما خاص بها، 

 درجة حرارة العمل 

 المعامالت الحرارية التي أجريت على المعدن 

 سرعة الفحص 

 .ولذا يجب أن تذكر كل هذه المعلومات على المنحني نفسه

 
 منطقة المرونة واللدونة والجهود المختلفة ح فيهموض   اإلجهاد -منحني الجهد 10-2شكل 
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فحص خاصة لغرض إجراء الفحوصات الهندسية المختلفة للمعادن ومنها فحص الشد، فر مكائن اتتو

تحضير عينات قياسية من المعدن أو المادة المراد معرفة خواصها الميكانيكية ومن خالل نتائج  إذ يتم فيه

اإلجهاد الهندسي. ومن الجدير بالذكر أن هنالك منحني مشابه  -الفحص هذا يتم رسم منحني الجهد

، وال True Stress-Strain Curveاإلجهاد الفعلي أو الحقيقي -منحني المذكور ويسمى بمنحني الجهدلل

يختلف كثيراً عن المنحني الهندسي إال بكيفية استنتاج الجهد في كل مرحلة يتم فيها رفع الحمل، وذلك 

ة، وليس بمساحة مقطع بتقسيم الحمل )القوة( على مساحة مقطع العينة الفعلي أثناء الفحص وفي كل مرحل

-اإلجهاد الهندسي. حقيقًة أن منحني الجهد-العينة األصلي كما في استنتاج الجهود في منحني الجهد

-الجهد من خالل دراسة منحني اإلجهاد الهندسي هو شائع االستخدام وخصوصاً في التصاميم الهندسية.

المفيدة في التصاميم الهندسية كنقطة  المهمةة الكثير من الخواص الميكانيكية اإلجهاد الهندسي يمكن معرف

الخواص التي لها عالقة بعمليات التشكيل والتصنيع المختلفة مثل  الخضوع ومنطقة المرونة، وأيضاً 

 ومنطقة اللدونة والمتانة وغيرها من الخواص. Maximum Tensile Stressأقصى جهد تحمل 

 

 Elasticity and Hooke's Law    المرونة وقانون هوك 2-3-4-2

، فانه يستطيل قليالً على الطرف اآلخر (F) قوةتسليط ومن الفوالذ من أحد طرفيه نابض  عند تعليق

طوله األصلي بفعل قوى التجاذب بين  إلىنابض عاد الالمسلط  الثقل إزالةوعند من الزمن،  برهةبعد 

العالم روبرت هوك العالقة بين القوة  وجدبسبب المرونة العالية التي تمتلكها النوابض.  جزيئات المادة

 تتناسب طردياً  ما فالزيادة الحاصلة في طول سلك، المؤثرة في سلك ومقدار التغير الحاصل في طوله

 ح العالقة المذكورة:، المعادلة اآلتية توض  مع قوة الشد ضمن حدود المرونة

 𝑭 = 𝒌 × ∆𝑳 

 ن:أإذ  

 F قوة الشد :Tensile Force نيوتن  ةالتي سببت االستطالة، وتقاس بوحدN. 

 ∆Lمقدار االستطالة : Elongation( ،L2  -  L1 وتقاس بوحدة المتر )m. 

 k  ثابت المرونة، ويقاس بوحدات :N/m. 

اإلجهاد قبل نهاية حد المرونة بقليل، ويمكن تطبيق قانون  -وثابت التناسب يقع في منحني الجهد 

الذي يعرف بأنه نقطة الحمل التي يتوقف عندها تناسب التشويه  التناسب هوك بشكل صحيح لحد ثابت

 لكون، أما بعد هذه النقطة ال يمكن تطبيق القانون وإن كان الجهد ضمن حد المرونة مع الجهد طردياً 

 . ويمكن صياغة قانون هوك كاآلتي:اً غير خطي اً أخذت طابع بعد حد التناسب العالقة بين الجهد واإلجهاد

  𝝈 = 𝑬 × 𝜺 

لوحدة قياس الجهد  ة، ووحدة قياسه مشابهModulus of Elasticityتمثل معامل المرونة   Eإذ أن

(Pa.) 
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ح مقادير معامل المرونة وجهد الخضوع وجهد الشد األقصى لبعض المواد ( يوض  3-2الجدول ) 

مما ذكر أكثر أو أقل  تكونقد علماً أن مقادير جهد الخضوع والشد األقصى هي ليست ثابتة بل  الهندسية.

باالعتماد على الكثير من العوامل منها طريقة تصنيع قطعة العمل أو نموذج الفحص، نوع بالجدول 

صالد اإلجهادي، وغيرها من العوامل. أما عناصر السبك بالنسبة للسبائك، اإل المعاملة الحرارية، نسبة

وهي  Stiffnessمعيار لصلبية المعدن كورة ألنه بالنسبة لقيم معامل المرونة فهو ال يتأثر بالعوامل المذ

التي تعني التماسك النظري و خاصية أخرى للمعادن وهي دالة على مقاومة التشويه تحت حد المرونة

وتتغير مقادير هذه القوى عند تسليط قوى خارجية  الناتجة من توازن قوى الجذب والتنافر بينها للذرات

 ،ات ولكن عند إزالة المؤثر الخارجي يعود المعدن إلى وضعه األصليوذلك بتغير المسافة بين الذر

، ولذا يالحظ تكرار نفس المقدار لمعامل المرونة في حالة فقط حرارةالبدرجة معامل المرونة  يتأثرو

 .المعدن نفسه ولكن بظروف متغيرة

 الهندسيةمقادير معامل المرونة وجهد الخضوع وجهد الشد األقصى لبعض المواد  3-2جدول 

 المادة
 معامل المرونة

GPa 

 جهد الخضوع
MPa 

 جهد الشد األقصى
MPa 

 69 28 69 األلُمنيوم )مخمر(

 125 105 69 األلُمنيوم )أصالد إجهادي(

 350 175 69 سبائك األلُمنيوم

 275 275 138 حديد الزهر

 205 70 110 نحاس )مخمر(

 410 205 110 سبائك النحاس

 275 175 48 سبائك المغنسيوم

 450 150 209 نيكل )مخمر(

 17 - 21 الرصاص

 300 175 209 فوالذ واطئ الكاربون

 600 400 209 فوالذ عالي الكاربون

 700 500 209 فوالذ سبائكي

 650 275 209 فوالذ مقاوم للتآكل

 515 350 117 تيتانيوم

 900 800 117 سبائك التيتانيوم

 620 550 407 التنكستن

 820-100 - 460 السليكون دكارباي

 70 50 1.8 نايلون

 45 40 3 بولسترين

PVC 3 42 48 
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، بأنه أعلى حمل يمكن تسليطه على المعدن بحيث ال يترك تشويهاً دائماً عند رفعهحد المرونة  فيعر   

سم بأنه ما كان عليه بعد زوال القوة، فيقال عن ذلك الج إلىلن يعود الجسم  وإذا زاد الحمل عن هذا الحد

-وحد المرونة كما هو واضح في منحني الجهد .Permanent Deformationتعرض لتشوه دائمي 

، وفي هذه المنطقة يستعيد الجسم شكله وأبعاده األصلية بعد الخضوع بقليل )جهد( اإلجهاد يقع قبل نقطة

اللدونة، أي عند بين منطقتي المرونة و الحد الفاصلتمثل نقطة الخضوع  زوال القوى المؤثرة عليه.

زيادة الجهد المسلط عن جهد الخضوع فأن المادة ستكتسب أبعاد جديدة أو أشكال تختلف عن شكلها 

جميع المعادن تقاوم القوى  ن معرفة منطقة اللدونة مفيدة في عمليات التشكيل المختلفة.إ األصلي،

اللي وتسمى  أوالحني  أوب السح أوالخارجية المؤثرة عليها بدرجات متفاوتة عندما تتعرض للضغط 

المرونة وكلما زادت مقاومة ب لإلجهادالقوة المسببة  إزالةبعد  األولقدرة المعدن على استعادة شكله 

 كبر من حدود مرونة الرصاص وهكذا. أفحدود مرونة الفوالذ  ،الجسم للتغيرات زادت مرونته

 بالخواص ذات العالقة بفحص الشد: أدناه التعاريف الخاصة 

، عليها عند زوال القوة المؤثرة األصليشكلها  السترجاعقابلية المادة  هي :Elasticityمرونة ال 1-

  اإلجهاد إلى يسار نقطة الخضوع. -وتقع منطقة المرونة في منحني الجهد
 

، وتقع زوال القوة المؤثرة بعد األصليشكلها  السترجاعالمادة غير قابلة  :Plasticityاللدونة  -2

 اإلجهاد إلى يمين نقطة الخضوع. -جهدالللدونة في منحني منطقة ا

 فيالخاصية بمقدار الزيادة  هعند شدها وتقاس هذ لالستطالةقابلية المادة  هي :Ductilityلية يمطال- 3

. وهذه الخاصية مهمة في عمليات التشكيل، إذ يمكن تشكيل مساحة مقطعها في انطول العينة أو النقص

 الجيدة بسهولة. المعادن ذات المطيلية 

 Other Mechanical properties    خواص ميكانيكية أخرى 2-3-4-3

اإلجهاد  -هنالك خواص ميكانيكية مهمة أخرى للمواد المعدنية ال يمكن استنتاجها من منحني الجهد

 الهندسي وإنما تحتاج إلى فحوصات أخرى تختلف عن فحص الشد وتتضمن اآلتي:

قدرة المادة على مقاومة تأثير الصدمات المؤثرة عليها أو هي مقدار  هي :Toughness المتانة- 1

المادة وهي حاصل جمع منطقتي المرونة واللدونة متمثلة في كامل  المصروف لكسر أو فشلالشغل 

 ،تمتلك بعض المعادن مقاومة شد أقصى عالية ولكن ال تمتلك متانة اإلجهاد.-المنطقة تحت منحني الجهد

منخفضة تفقد متانتها الحرارة الولكن بدرجات  في الظروف االعتيادية ا متانة جيدةومعادن أخرى له

وهذا التحول المفاجئ يكون خطير جداً إذ ال يصاحب  Brittleوتتحول من مادة مطيلية إلى مادة قصفة 

بشكل  المعدنيةقطعة الزيادة الجهد تغير كبير في مساحة المقطع )ال يحدث تخصر( مما يسبب فشل 

وهذا ما يحدث في الكثير من حوادث الطائرات ووسائط النقل األخرى بشكل تدريجي  اجئ وليسمف

 .وغيرها تآالمنشو
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ن إالمعدن ذو المتانة العالية يجب أن يمتلك مقاومة شد عالية وبنفس الوقت يمتلك مطيلية جيدة، 

المعدن تكون متانته واطئة  معدن الرصاص يمتلك مطيلية عالية جداً ولكن ذو مقاومة شد واطئة لذا هذا

أيضاً، وبنفس الحالة تقريباً أن الفوالذ المبرد سريعاً بالماء له مقاومة شد عالية ولكن مطيليته واطئة ولذا 

 FCCبصورة عامة المعادن ذات الشبكة الحيزية المكعبة ومتمركزة األوجه  تكون متانته واطئة أيضاً.

لها متانة أفضل من المعادن ذات الشبكة الحيزية المكعبة  مثل سبائك النحاس واأللُمنيوم والنيكل

مثل الفوالذ وحديد الزهر لتأثر متانتها بشكل كبير عند انخفاض درجات  BCCومتمركزة الجسم 

مثل الخارصين لها  HCPالحرارة، وكذلك المعادن ذات الشبكة الحيزية السداسية المتراصة المغلقة 

ر، يمكن تحسين خاصية المتانة للمعادن وذلك بتصغير الحجم الحبيبي عن متانة واطئة. ومن الجدير بالذك

 طريق المعالجات الحرارية الخاصة لهذا الغرض.

تختلف الطريقتين فقط و، Charpyو  Izod اهنالك طريقتين شائعتين لفحص المتانة وهما طريقتن إ

لمعرفة طاقة الصدمة للمعادن  عادًة يتم إجراء هذا الفحص بطريقة تثبيت عينة الفحص على الجهاز.

  Transition Temperature(، وكذلك لقياس درجة حرارة التحول Jوالتي تقاس بوحدات الشغل )

         وهي درجة الحرارة التي يتحول فيها المعدن من مطيلي إلى قصيف. 

من  ،Indentationمقاومة المادة للخدش أو الحك )مقاومة االختراق(  يه :Hardness الصالدة- 2

المعروف أن كل مادة عالية الصالدة تكون عالية المقاومة، ولكن ليس كل مادة عالية المقاومة تكون 

بالضرورة عالية الصالدة وخير مثال على ذلك معدن التنكستن إذ يمتلك المعدن مقاومة عالية ولكن 

ية المادة ومقدار لفحص صالدة األجسام تعتمد على نوع عدة قائهنالك طر واطئة جداً. صالدته

( HBصالدتها. إذ يتم فحص المواد المعدنية وغير المعدنية واطئة ومتوسطة الصالدة بطريقة برينيل )

Brinell Hardness Test كرة فوالذية  هذا الفحص يستعمل في، إذ وهي طريقة شائعة االستعمال

 (kg 3000) يصل إلى بحمل( تضغط على سطح القطعة المراد فحص صالدتها mm 10مصلدة بقطر )

ر التي تركتها الكرة على سطح القطعة المعدنية يمكن إيجاد مقدار صالدة هذه القطعة. اثومن خالل اآل

فتستخدم تقريباً لجميع المواد باستخدام  Rockwell Hardness Test( HRأما طريقة روكويل )

 Vickers Hardness Test (HV)تضغط على سطح العينة. وطريقة فيكرز  ةمخروط أو كرة صغير

ستخدم فيها هرم صغير من الماس كأداة اختراق سطح عينة الفحص، وتستخدم لجميع المواد إذ يمكن ي

تسليط أحمال مختلفة كثيرة بحسب صالدة عينة الفحص، ولكون جهاز الفحص عالي الكلفة نسبياً يتم 

تسمى فحص الصالدة  إجراء هذا النوع من الفحص عادًة في المختبرات. وهنالك طريقة فحص

ويقاس مقدار االرتداد لغرض  على عينة الفحص من ارتفاع معينأداة االختراق  وذلك بإسقاط، دباالرتدا

معرفة الصالدة عن طريق جداول معينة، وهي طريقة غير دقيقة ولكنها تمتاز بسهولتها وإمكانية تنفيذها 

 دة بعض المواد الهندسية.ح مقادير صال( يوض  4-2)موقعياً على قطع كبيرة. الجدول 
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عدة ومن ثم  ومن الجدير بالذكر، ال يتم اعتماد قراءة واحدة بفحص الصالدة بل يتم أخذ قراءات

هنالك تطبيقات كثيرة ومهمة تستخدم فيها معادن أو سبائك متوسطة أو واطئة الصالدة،  يأخذ المعدل لهم.

عاني كثيراً من التآكل االحتكاكي تي تالدوران الفقط مثل أعمدة  ولكن يتم تصليد سطح القطعة المعدنية

داخل المحامل، وبالرغم من عملية التصليد السطحي  اوخصوصاً في مناطق االرتكاز نتيجة دورانه

قضبان سكك الحديد وعجالت القطار المطلوبة أثناء العمل، وهي يحافظ عمود الدوران على متانة جيدة 

لمجال لذكرها يتم تصنيعها بالطريقة ذاتها أي صالدة عالية عند ي ال يسع اتوغيرها من التطبيقات ال

السطح ومتانة جيدة في وسط القطعة المعدنية. من خالل هذا المثال، يستنتج أن خاصية المتانة والصالدة 

عندما يكون  هفي المواد المعدنية تكون على طرفي نقيض تقريباً أي عند زيادة الصالدة تقل المتانة، ألن

ذو متانة جيدة يجب أن يمتلك مقاومة عالية وفي نفس الوقت مطيلية جيدة، والمواد الصلدة ال  المعدن

تمتلك مطيلية جيدة بل تكون عادًة قصفة ال تتحمل الصدمات كما في حديد الزهر، ولهذا من غير الممكن 

ة جيدة مع تصنيع المعادن أو السبائك الصلدة بطريقة التشكيل التي تتطلب صالدة منخفضة ومطيلي

 مقاومة شد عالية.

 صالدة بعض المواد الهندسية 4-2جدول 

 المادة
 صالدة برينيل

HB 

 صالدة فيكرز HR صالدة روكويل
HV RB RC 

    2 بولي أثيلين )كثافة واطئة(

    4 الرصاص

    10 (PVC)كلوريد -بولي فينيل

    20 (مخمر)األلُمنيوم 

    30 الخارصين

    35 (تشكيل على البارد)األلُمنيوم 

   52 90 (مقسى)سبائك األلُمنيوم 

   55 100 (مخمر)فوالذ واطئ الكربون 

 155  80 148 (مشكل على البارد) فوالذ واطئ الكربون

 240 21  230 حديد الزهر الرمادي

 450 45  425 حديد الزهر األبيض

 510 50  480 ومراجع (مقسى بالما )فوالذ 

 800 65  740 طع السريعفوالذ الق

 2000    (WC-Co)اللقم الكاربيدية 

 2200     (Al2O3)األلومينا 

 6000    (BN)نتريد البورون 

 7000    الماس الصناعي

 10000    الماس الطبيعي
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من  .ف الكالل بأنه فشل المعادن المعرضة إلى جهود دورية أو متغيرةيعر   :Fatigue الكالل3- 

لكالل إنه يعتمد على عامل الزمن وال يحدث تغير في البنية الداخلية وأنه قصيف في خصائص فشل ا

لذا يحدث الفشل بدون سابق إنذار.  ،أي تخصر أو استطالة كما يحدث بحمل الشد همظهره إذ ال يصاحب

، األجزاء المتحركة بوسائط النقلالقطع المعدنية التي تتعرض إلى هذا النوع من الفشل تتضمن 

وغيرها الكثير. ألهمية خاصية الكالل استنبطت ضخات، التوربينات، أعمدة الدوران، المكابس، الم

طرائق وأجهزة خاصة للفحص، ونتائج الفحص توضح مقدار الحمل المسلط على القطعة المعدنية وعدد 

أفضل  من الجدير بالذكر أن الفوالذ من ث الفشل فيها.وشير إلى زمن عمل القطعة وحدتي تالدورات ال

العوامل المؤثرة أهم المواد المعدنية وغير المعدنية في مقاومة الكالل ويعود السبب إلى بنيته الداخلية. 

 على سلوكية الكالل هي:

 سرعة الدوران، إذ يتحسن حد الكالل عند زيادة سرعة الدوران. 

 حجم القطعة المعدنية، كلما صغر حجم القطعة المعدنية كلما تحسن حد الكالل. 

ودة السطح، لما كان فشل الكالل يبدأ من شرخ على السطح، فيجب تجنب أي حالة تساعد على ج 

 تحسين حد الكالل.أو وجود المركبات غير المعدنية لتكوين الشروخ مثل الحزوز أو التآكل النقطي 

ومة لتالئم مقا ومجاري الخابور وتحويرها تصميمياً الزوايا الحادة  تجنبتصميم القطعة المعدنية،  

  الكالل

 المعامالت الحرارية، لتحسين حالة السطح وبالتالي تحسين حد الكالل. 

تحسين  ومنها يتممقاومة المعدن، يتم تحسين مقاومة المعدن بطرائق عديدة مثل التشكيل على البارد  

 حد الكالل.

سباكة طرائق التصنيع، ال تفضل طرائق تصنيعية معينة للقطع المعرضة للجهود الدورية مثل ال 

     كالل واطئة نسبة لطرائق أخرى. ودواللحام ألنها تعطي نتائج بحد

للمواد المعدنية تحت جهد ثابت والذي قد  ءالبطي ف الزحف بأنه التشوه اللدنيعر   :Creep الزح  4-

يؤدي للفشل بسبب ارتفاع درجات حرارة العمل، التي تتراوح أعلى من ثلث درجات انصهار المعادن 

ه الظروف. يصبح الزحف ظاهرة في المواد المعدنية ذات درجات االنصهار الواطئة مثل المعرضة لهذ

 ℃450الرصاص والقصدير وسبائكهما وكذلك للقطع والُمعدات العاملة في درجات حرارة أعلى من 

مثل الصناعات الكيميائية وُمعدات البخار والتوربينات البخارية والغازية. تجري في العادة اختبارات 

آلياً، وتحمل  تهلزحف في درجات حرارة ثابتة، إذ توضع العينات داخل فرن مسيطر على درجة حرارا

رسم منحنيات االختبار ما بين اإلجهاد ها تمنو العينات تحت حمل ثابت وتقاس االستطالة لفترات زمنية،

حرارة الغرفة، علماً  باختبار الشد االعتيادي بدرجاتعن آلية الفشل الفشل بالزحف تختلف والزمن. آلية 

 أن المواد المعدنية تفشل بظاهرة الزحف بجهود أوطأ بكثير من أقصى جهد تحمل لهذه المواد.
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التي تستعمل في صناعة  Super Alloysتتباين المواد المعدنية بمقاومتها للزحف، السبائك الخاصة 

العوامل المؤثرة على الزحف  كل.التوربينات لها أعلى مقاومة للزحف وخصوصاً تلك التي أساسها الني

 هي كاالتي:

 .درجات االنصهار، تتحسن مقاومة الزحف بارتفاع درجات انصهار المعادن 

  الحجم الحبيبي، تكون حدود البلورات مناطق ضعف في درجات الحرارة العالية ومصدر قوة في

بير هي المفضلة في درجات الحرارة الواطئة، لذا فإن المواد المعدنية ذات الحجم الحبيبي الك

 قطع العمل المعرضة لظروف قاسية وبدرجات حرارة عالية.

  المعامالت الحرارية والتشكيل على البارد المسبق عوامل مهمة أيضاً تؤثر على ظاهرة الزحف

 للمواد المعدنية.

 

 Technological Properties      التكنولوجيةالخواص  2-3-5

المادة التي  يةلعوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار نوعمن ا ُتعد الخصائص التكنولوجية

إذ يتم تحديد  يةملية اإلنتاجللع تحقيق مالئمتها، وذلك لبقية الخواص فضالً على تصنع منها المنتجات

هم تلك أمحدد، و صورة أجزاء مصنعة أو نصف مصنعة بأسلوب تكنولوجي إلىقابلية المعادن بالتحول 

 :هي الخصائص

قبل انجماد  سباكةقالب التجويف  ئملالجريان وعلى  المعدن المنصهر قابلية:  Fluidity  السيوبة (1

ي للمادة ودرجة انصهاره ومقدار االنكماش عند ئاي، إذ تعتمد تلك الخاصية على التركيب الكيمالمنصهر

ة للمواد مثل الكثافة فردنوعية قالب السباكة، وحقيقًة السيوبة هي ليست خاصية م فضالً على، االنجماد

 .إنما هي خصائص معقدة تشمل خصائص جريان الموائع وخصائص انتقال الحرارة

تحت  المختلفة التشكيلائق تغير أبعاده وشكله بطرقابلية المعدن ب :Formability قابلية التشكيل (2

 ليونته.و تهمتانعلى مقدار  ، اعتماداً أو يفشل تهشمينكسر أو يتأثير القوى الخارجية دون أن 

بحسب التصميم  هي قابلية المعدن للحام وإنتاج ملحومات مناسبة :Weldabilityقابلية اللحام  (3

 فضالً علىقابلية اللحام الجيدة تعني عملية لحام سهلة ومناسبة لطريقة اللحام المطلوبة،  ،المطلوب

وتتوقف  ،على اللحام اتهقابليبالمعادن  تتفاوتبخواص ميكانيكية جيدة. وخالية من العيوب  تملحوما

 :قابلية اللحام على

 أسلوب اللحام وطريقته. 

 علماً أن جميع المعادن تتأكسد بارتفاع درجات وسرعة تأكسده وخواصه معدن األساس نوعية ،

 .الحرارة العالية

 خواص معدن اإلضافة 

 .نوعية سطح قطع العمل 
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للحام مع  جيدة قابلية لهابعض المعادن مهمة لقابلية اللحام، ألن من العوامل الُتعد طريقة اللحام 

ن اختيار الطريقة إو ،ق عديدة للحامائطر علماً أن هنالكطريقة معينة وضعيفة مع طريقة أخرى. 

ق ائوالمعادن الممكن لحامها بالطر ،ف العملوراد لحامه وعلى ظرالمالئمة للحام يعتمد على المعدن المُ 

المعادن غير و ،خاصة بطرائق معينة يتم لحامهفالسبائكي  الفوالذ أما الفوالذ وحديد الزهر،المعروفة هي 

وبحسب الطريقة خاصة للحام هذه المعادن  فر جداولا، وتتوللحام جيدة ةيقابللها  تقريباً  الحديدية جميعها

 المناسبة والمتوافقة معها.

 
 إزالة أجزاء من) Chipقابلية وسهولة المعدن على إزالة الرايش  :Machinability قابلية التشغيل (4

تسمى هذه وضمن ماكينات التشغيل أو الُعدد اليدوية  القطع المتنوعة المناسبة اآلت ساطةبو المعدن(

ذات أسطح  لتصنيع منتجاتالعملية بتشغيل المواد بالقطع بإزالة طبقات من المعدن على شكل نحاتة 

 . المعايير المهمة لتقييم قابلية التشغيل هي:ناعمة

 تشغيلي ألداة القطعالعمر ال. 

  القوى والقدرات المطلوبة لعملية التشغيل. 

 نوعية السطح المنتج. 

 .سهولة التخلص من الرايش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واد المعدنيةخواص الم: الثانيالفصل       األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن   الاللحام وتشكيل 

 64  

 الثانيأسئلة الفصل 

 

 ف المعدن، وماهي الخصائص العامة له؟ عر   .1

     .البلورية في المعادن األشكالنواع أهم أأذكر  ؟ ثمما المقصود بالشكل البلوري .2

 ؟ا هي أهم األنواع الشائعة للشبكات الحيزية للمعادنم .3

 .مواد المعدنية على توصيل الحرارةح  قابلية الوض   .4

 ؟ما المقصود بالخواص الكيميائية للمعادن .5

 .(الضغط ، السحب ، الثني ، الليفي المواد المعدنية ) اإلجهادمقاومة  اشرح .6

 فاصبح ،(Kg 20) كتلته جسم به لقع (cm 20.2) مقطعة ومساحة (m 1) طوله مرن نابض .7

  عليه. المؤثر الجهد -ب      السلك انفعال -أ    اآلتي: احسب ،(mm 1002) طوله

  ؟طرائق حماية المعادن منهماما هي و ؟ف التآكل والتأكسد، وما هو الفرق بينهماعر   .8

 .باختصار اشرحها ؟جهاد، وماهي أهم المصطلحات المتعلقة بهاإل -ف منحني الجهدعر   .9

  الفعلي؟ اإلجهاد -ومنحني الجهدالهندسي  اإلجهاد -بين منحني الجهدالفرق  هوما   .10

 .ف قانون هوك، واذكر الصيغة الرياضية للقانونعر   .11

 ؟وعلى ماذا تعتمد ،ف ُصلبية المعدنعر   .12

 ف حد المرونة، وما هو الفرق بين كل من المرونة واللدونة والمطيلية؟عر   .13

 .هاأذكر أهم الطرائق الشائعة لفحص ؟ما هي المتانة  .14

 ف الكالل، وماهي أهم العوامل المؤثرة على سلوكيته؟عر   .15

 امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها:  .16

 إلى كثافة الماء. ........................ ، وهو النسبة بينهو معيار يوضح ثقل أو وزن مادة ما ........................ - أ

مساحة  ........................مقدار شدة التيار الكهربائي و  ........................ تزداد درجة حرارة المعدن كلما - ب

 مقطع السلك الناقل للتيار.

   ........................و ........................و   ........................ هي أهم المعايير المهمة لتقييم قابلية تشغيل المعادن - ت

     .........................و  ........................و

   ........................و   ........................و   ........................ هي قوى الخارجية التي تتعرض لها المعادنلأهم ا - ث

        . ........................و  ........................و

 .فقط  ........................يتأثر معامل المرونة بـ  - ج

         .........................و ........................ و ........................ أهم العوامل المؤثرة على الزحف هي - ح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تمهيد

وطرائق  العامة خواصهاوالفصل المواد الهندسية وتصنيفاتها يتضمن هذا 

 صناعة الفي  هاوأهميت تطبيقاتهاوأهم استخالصها 

 

 الثالث الفصل

 تصنيف المواد الهندسية

  تصنيف المواد الهندسية

 

 األهداف العامة 

 :طالب منالمن هذا الفصل سيتمكن  نتها االبعد 

 .المواد الهندسية وتصنيفها والمعايير المهمة في اختيار المادة المناسبة لكل عمليةمعرفة أهم .1

 يفهم مخططات األطوار..2

 .هوأهم نواتج أ عمله وأهم التفاعالت التي تحدث فيهومبد يالعالفرن البحديد ال إنتاجمعرفة كيفية .3

 عناصر السبك الداخلة لكل مجموعة واستخدامات كل منها.وأهم  سبائك الفوالذتصنيف .4

 .في الصناعة كل نوع ه وتطبيقاتنواعأوأهم  ه،إنتاجكيفية  ،زهرالتعرف على حديد ال.5

استخداماتها   ها وخواصها العامة وأهم حديدية وأهم سبائكالغير  المعدنية وادأهم المتعرف على ال.6

 ، والخارصين.القصديرالنحاس، النيكل،  سيوم،ي، المغنتشمل األلُمنيوموطرائق استخالصها و

 .معرفة أهم المعادن عالية درجات االنصهار واستخداماتها.7

 التعرف على المعادن الثمينة وخواصها واستخداماتها..8

 .ميعها وتطبيقاتها العمليةمعرفة أهم المواد غير المعدنية ومجا.9
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 Historical Note       تاريخية نبذة 3-1

 

لقد كان في متناول األنسان القديم عدد محدود من المواد الهندسية التي تتواجد طبيعياً، وتشمل 

 ، وما يغطي جلود الحيوانات من صوف، وشعر، ووبر، وغيرها. إذالصخور، األخشاب، األطيان، الجلود

استخدم األنسان القديم الصخور إلنتاج الُعدد الستعماالته اليومية، واكتشف عن طريق الصدفة المواد 

المعدنية في العصور القديمة وأول ما أكتشف كانت سبائك البرونز وبذلك انتقل من العصر الحجري إلى 

الصخور وأهمها المطيلية العصر البرونزي. وتبين له أن هذه المادة الجديدة تمتلك خواص ال تتوفر في 

العالية ومقاومتها للصدمات بدون تصدع أو فشل، وأكتشف قابليتها للتشكيل بالحدادة عند تسخينها وإمكانية 

صهرها لتحويلها إلى ُعدد وأدوات معقدة الشكل مقارنة بالصخور التي تتصف بالقصافة وعدم تحملها 

شف األنسان المواد الحديدية التي لها مقاومة عالية للصدمات أثناء التشكيل وصعوبة صهرها. ومن ثم يكت

المعامالت بالصدفة أيضاً  الخواص الميكانيكية الجيدة التي تمتلكها سبائك البرونز، واكتشف فضالً على

وثم تطويرها بدون معرفة األسباب المؤدية إلى التغيرات الحاصلة نتيجة إخماد الفوالذ الساخن  الحرارية

 ائل األخرى، وبذلك سمي هذا العصر بالعصر الحديدي.في الماء أو السو

ُتعد بداية العصر البرونزي ميالد علم المعادن، والذي تطور على مدى العصور وخاصة عند بداية 

الثورة الصناعية التي أوجدت ظروف عمل جديدة وبناء المصانع التي تحوي مكائن وُمعدات خاصة، ولذا 

مالئمة للظروف الجديدة. باإلضافة إلى استخدام األنسان المواد  تتطلب الموضوع إيجاد مواد معينة

المعدنية، استخدمت الفخاريات التي أساسها أنواع معينة من األطيان المالئمة ألغراض معينة، واستخدم 

أيضاً مواد البناء ألنشاء القصور والمعابد والمساكن المختلفة. ومع هذا أن التطور في المواد الهندسية التي 

 ءحتى منتصف القرن التاسع عشر عند تطور علم الكيميا ئمتأخراً بعض الش جاءأساسها المواد العضوية 

العضوية وبذلك تمكن من معرفة اللدائن وكيفية إنتاجها صناعياً ودخلت كمواد هندسية. وبالرغم من 

المواد لألغراض الخاصة  تطور استخدام هذهياستخدام المواد الخزفية مثل الصخور لفترة طويلة إال أنه لم 

 .عليها خواص جيدة وإضافةإال حديثاً بعد معرفة مكوناتها وطرائق ارتباطها مع بعضها البعض 

دراسة التراكيب من ن ن التطور في علم المعادن بالمعنى العلمي ال يتجاوز عمره قرناً واحداً، إذ مكُ إ

م به نية المجهرية والخواص الميكانيكية. ومن المسل  لبُ للمواد المعدنية وإيجاد العالقة الوثيقة بين االمجهرية 

أنه ال يمكن تصور قيام الحضارة اإلنسانية وتطورها إلى الدرجة التي نراها حالياً لوال تطور علم المواد 

 الهندسية خاصًة والعلوم األخرى عامًة.

 تصنيف المواد الهندسية

Engineering Materials Classification 
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 Engineering Materials      المواد الهندسية 3-2

حسب، وإنما تشمل علوم اللدائن، بلهندسية على علم المواد المعدنية تقتصر علوم المواد اال 

الخزفيات، والمواد المركبة. تدخل المواد الهندسية في كافة النشاطات والفعاليات اليومية للحضارة 

اإلنسانية من وسائط النقل المختلفة، االتصاالت السلكية والالسلكية، األبنية المختلفة، الطرق والجسور، 

صانع والمعامل، ُمعدات الزراعة، التغذية وطرائق حفظها، األدوية واألجهزة الطبية والجراحية، الم

أي عملية معالجة من الفعاليات اليومية البد أن تتطلب أن  فضالً علىاأللبسة والمفروشات، وغيرها، 

 استخدام نوع معين من المواد الهندسية بشكل أو بآخر.

نية الداخلية والخواص، وأنه يهدف إلى إيجاد مواد إيجاد العالقة بين البُ تشمل علوم المواد الهندسية 

هندسية جديدة على ضوء الخواص ومتطلبات التصاميم الجديدة. وعند النظر في موضوع المواد الهندسية 

 خذ بنظر االعتبار ومنها:ؤالمناسبة فإن هنالك عدد من المعايير يجب أن ت مادةالالختيار 

 تلك المواد.ظروف الخدمة ل 

 .جميع الخواص المطلوبة للمواد 

 .في حالة تشابه الخواص األساسية، يتم االختيار بناً  على الخواص األخرى 

 .سهولة التصنيع 

 ووفرة المواد النواحي االقتصادية. 

 ويمكن إعادة استعمالها بعد االنتها  من عمرها  ال تؤثر سلباً على البيئةمن حيث  ،صديقة للبيئة

 ي.االفتراض

ومن الجدير بالذكر أن النواحي االقتصادية تشمل تكاليف طرائق التصنيع وتكاليف المواد نفسها، علماً 

سهلة وبسيطة قدر اإلمكان كلما انخفضت كلفة التصنيع. أن بعض المواد  كانت طرائق التصنيعكلما  هأن

 خواصها الفريدة. يمكن تصنيعها بطرائق متعددة ومواد أخرى تتطلب طريقة خاصة للتصنيع بسبب

( من المواد المعدنية المفيدة كمواد هندسية، واحتمالية وجود نفس 40000يتوقع هنالك أكثر من )

العدد من المواد غير المعدنية كمواد هندسية مثل اللدائن، والزجاجيات، والخزفيات، والمواد المركبة، 

لتسهيل لمواد إلى مجاميع رئيسة وأخرى فرعية وأشباه الموصالت. لذا من المفيد عملياً أن يتم تقسيم هذه ا

 تحليلها هندسياً ودراستها بشكل مستفيض.

 Engineering Materials Classification  تصنيف المواد الهندسية 3-2-1 

تم تصنيف جميع المواد الهندسية إلى أربعة أصناف )مجاميع( رئيسة وهي المواد المعدنية، المواد 

خزفية، ويضاف إلى األصناف الثالث أعاله نوع رابع يطلق عليه المواد المركبة وهي اللدائنية، المواد ال

المواد المنتجة من خلط صنفين أو ثالث من األصناف المذكورة للحصول على خواص ال يمكن الحصول 

 تصنيف المواد الهندسية. انحيوض   (2-3)و (1-3) الشكالنعليها من كل المكونات على انفراد. 
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 المواد الهندسية 1-3شكل 

 

 تصنيف المواد الهندسية 2-3شكل 

 

 Metallic Materials       المعدنيةالمواد  3-3

ُتعد المعادن من أهم المواد الهندسية لخواصها المتميزة والمطلوبة في عمليات التصنيع واإلنتاج 

موصلية الحرارية والكهربائية المختلفة، وهذه الخواص تشمل المطيلية الجيدة، وقابلية الطرق العالية، وال

العاليتين، وتقريباً جميع المعادن المعة وبراقة، وهذه الخواص المتميزة تعطي مدى واسع من متطلبات 

 التصاميم الهندسية.



 تصنيف المواد الهندسية: الثالثالفصل       األول الصف – صناعيةالعلوم ال   معادن الاللحام وتشكيل 

 69  

 األهمية التكنولوجية والتجارية للمواد المعدنية نابعة من الخواص العامة اآلتية: 

( عالية، مما يساعد على تصنيع الهياكل Stiffness)صلبية  فضالً علىمقاومة وصالدة عاليتين  .1

 الهندسية من هذه المواد. 

 متانة جيدة، لها القابلية على امتصاص الطاقة أفضل من المواد الهندسية األخرى. .2

موصلية كهربائية جيدة بسبب نوعية الترابط المعدني الذي يسمح بوفرة اإللكترونات الحرة الطليقة  .3

 منها الموصالت الكهربائية بصورة عامة.المتحركة، لذا تصنع 

لنفس السبب أعاله، ولذا تصنع منها المبادالت الحرارية والمراجل وأواني  موصلية حرارية جيدة  .4

 الطهي المنزلية وغيرها من التطبيقات.

بعض المواد المعدنية ، مما بها الخواص المذكورة أعاله هنالك خواص محددة تتصف  فضالً على

ة لتطبيقات معينة خاصة، أغلب المعادن متوفرة بكلف واطئة نسبياً لوحدة الكتلة. المواد يجعلها جذاب

ن طريقة التصنيع المناسبة تحدد إالمعدنية تحول إلى قطع ومنتجات مفيدة بطرائق تصنيعية متنوعة، و

ادن بشكل سبائك قابلة الحالة األولية للمواد المعدنية الخام، فمثالً المسبوكات المعدنية تكون فيها حالة المع

لالنصهار، المطروقات المعدنية تكون حالة المعادن بشكل تسمح بالشغل أو التشكيل مثل عمليات الدرفلة 

وهذه المطروقات تمتلك أفضل خواص ميكانيكية من المسبوكات، والقطع المنتجة )مثل المحامل( عن 

 ية للمواد المعدنية بشكل مسحوق ناعم دقيق جداً.  تكون الحالة األول ، إذمساحيق المعدنيةالطريق تكنولوجيا 

 قسمين رئيسين هما: تقسم إلىو المواد المعدنية العناصر المعدنية وسبائكها،تتضمن 

 المواد المعدنية الحديدية 

 المواد المعدنية غير الحديدية 

ة فتعتمد على كل تعتمد أساساً على عنصر الحديد، أما المواد غير المعدني المواد المعدنية الحديدية

وهنالك قسم ثالث أقل أهمية وهي الفلزات غير المتبلورة التي لن يتم  باقي عناصر المعادن بشكل عام.

ُ تناولها ف  صص اللحام وتشكيل المعادن.تخما عن  ي هذا الكتاب لكونها بعيدة نوعا

 

 Alloys and Phase Diagrams   السبائك ومخططات األطوار 3-3-1

بعض المعادن له أهميته الخاصة كمادة نقية مثل الذهب والبالتين والفضة والنحاس بالرغم من أن 

وغيرها، ولكن معظم التطبيقات الهندسية تتطلب خواص محسنة يمكن الحصول عليها من عملية التسبيك، 

خواص أخرى معينة مقارنة مع المعادن  فضالً علىإذ يمكن تحسين وتعزيز خاصيتي المقاومة والصالدة 

لنقية. في هذه الفقرة سيتم توضيح أنواع السبائك وكذلك مخططات األطوار المتوازنة التي توضح تواجد ا

 األطوار المختلفة في نظام سبائكي معين بحسب نسبة المكونات للنظام السبائكي ودرجات الحرارة.
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  Alloys         السبائك 3-3-1-1

عنصرين أو أكثر، ويشترط على األقل أن يكون أحد دنية التي تحوي ُتعرف السبيكة بانها المادة المع

 هذه العناصر معدن. تصنف السبائك بصورة عامة إلى نوعين هما:

  المحاليل الجامدةSolid Solutions 

  األطوار الوسطيةIntermediate Phases 

 المحاليل الجامدة: أوالً 

. مصطلح من طور واحد بنيةاآلخر لتكوين  بالعنصروهي السبائك التي يذوب فيها أحد عناصرها 

الطور يعني أي كتلة من مادة متجانسة مثل معدٍن ما بلوراته تتكون من شبكة حيزية واحدة. يكون الُمذيب 

)العنصر األساس( في المحاليل الجامدة معدن، والُمذاب قد يكون إما عنصر معدني أو عنصر غير 

 الجامدة بحسب تكوينهما إلى قسمين هما:معدني. تقسم السبائك من نوع المحاليل 

 Substitutional Solid Solutions ةالمحاليل االستبدالي 

ستبدل فيها ذرات عناصر الُمذاب بذرات العنصر األساس )الُمذيب( كما في حالة سبائك البراص، إذ تُ 

لتكوين عدة ط هنالك شرو أ(. -3-3ح في الشكل )تستبدل ذرات الخارصين محل ذرات النحاس، كما موض  

للعناصر تكون  الشبكات الحيزيةوحجم ذرات العناصر متقارب، كون يأن هكذا نوع من السبائك منها: 

    متشابهة.  

 Interstitial Solid Solutions التداخليةالمحاليل  

تتكون السبائك من هذا النوع عن طريق تداخل ذرات الُمذيب بالفراغات الموجودة ما بين ذرات 

بالشبكة الحيزية، كما في سبائك الفوالذ إذ تذوب ذرات الكربون داخل الشبكة  )العنصر األساس( الُمذاب

الحيزية للحديد. من الجدير بالذكر تتكون هذه السبائك عندما تكون ذرات الُمذاب صغيرًة مقارنة بذرات 

 ب(.-3-3ح في الشكل )العنصر األساس، كما موض  

 

 

 مدةأنواع المحاليل الجا 3-3شكل 
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 األطوار الوسطية: ثانياً 

تتكون في و هذه األنواع من السبائك نتيجة محدودية اإلذابة بين عناصر النظام السبائكي،تتكون 

ابة عنصر التسبيك بالعنصر األساس حد اإلشباع. يستخدم مصطلح األطوار إذالسبيكة عندما تتجاوز 

تختلف عن فنية هذه األطوار بُ أما صرين النقيين، ما بين العنيكون الوسطية لتوضيح أن مركبها الكيميائي 

بنية عناصرها النقية. قد تكون األطوار الوسطية متكونة من أكثر من عنصرين وهي على نوعين هما 

، Fe3Cالمركبات المعدنية التي يكون أحد عناصرها معدني واآلخر غير معدني مثل مركب السمنتايت 

 .Mg2Pbن معدنين مثل والمركبات شبه المعدنية التي تتكون م

 Phase Diagrams      مخططات األطوار 3-3-1-2

مخططات األطوار عبارة عن رسومات بيانية توضح العالقة بين درجة الحرارة ونسب التركيب 

الكيميائي لمكونات نظام سبائكي معين موضحاً فيها األطوار المتكونة لذلك النظام في حالة التوازن، 

يرات التي تتعرض لها المعادن وسبائكها عند تبريدها وتسخينها شامالً انصهارها وتستعمل لتوضيح التغ

 وانجمادها. في هذه المرحلة الدراسية سيتم فقط تناول مخططات التوازن لمعدنين فقط وليس أكثر.

ن أحد أبسط مخططات التوازن لنظام سبائكي متكون من معدني النحاس والنيكل، ( يبي  4-3الشكل )

ومن  .ومن طور واحد ئك هذا النظام عبارة عن محاليل جامدة من نوع المحاليل االستبداليةجميع سبا

وهو   Solidus Lineالجدير بالذكر أن المخطط به عدة أطوار، طور الصلب يتواجد تحت خط الصالبة 

 Liquidusمحلول جامد بإذابة تامة ولجميع نسب مكونات النظام، وطور السائل يتواجد فوق خط السيولة 

Line  وما بين خطي الصالبة والسيولة هنالك طورين الصلب والسائل، علماً أن السبائك تنصهر وتنجمد ،

على مدى من درجات الحرارة بخالف المعادن النقية التي تنصهر وتنجمد بدرجة حرارة معينة، ولو أن 

بدرجة حرارة واحدة مثل  بعض السبائك بنسبة معينة محددة تتصرف وكأنها معدن نقي أي تنصهر وتنجمد

 السبائك اليوتكتويدية التي سوف يتم تناولها الحقاً.

 

 ℃1083درجة انصهار النحاس النقي تساوي 

 ℃1455ودرجة انصهار النيكل النقي تساوي 

نيكل  –أما درجات انصهار سبائك النحاس 

فتكون بمدى من درجات الحرارة وليس 

 بدرجة حرارة واحدة ويعتمد مدى درجات

االنصهار على نسب مكونات السبيكة  ارةحر

 كما مبين في الشكل المجاور.

α هو طور الصلب )محلول جامد( إذابة تامة :

 للنيكل بالنحاس أو العكس.

L  هو طور السائل لمحلول النحاس والنيكل :  
 

 لمخطط األطوار لنظام سبائك نحاس نيك 4-3شكل 
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  Ferrous Materials      المواد المعدنية الحديدية 3-4

وهو من أقدم المعادن المعروفة تعتمد أساساً على عنصر الحديد كما تم ذكره،  المواد المعدنية الحديدية

المهمة للحديد. المواد المعدنية  الخواصن أهم ( يبي  1-3الجدول ). والمستخدمة للبشرية عبر التاريخ

ة المتضمنة عنصري الحديد والكربون. وهذه الحديدية تشكل أهمية هندسية فقط في حالة السبائك الحديدي

 السبائك تصنف إلى صنفين رئيسين هما:

 Steelالفوالذ  .1

 Cast Ironحديد الزهر )اآلهين(  .2

في الطبيعة،  (%4.7) تساوي ونسبتهية ويشغل الحديد رابع مرتبة من حيث وجوده في القشرة األرض

كثر أنه يعد أالتكنولوجية العالية والمختلفة ف كثيرة ولخواصه أماكنفي  وتوفره هلكثرة انتشار ونظراً 

الكثير من المنتجات تصنع من المواد المعدنية  تما زالالتطبيقات الهندسية، إذ في  المعادن استعماالً 

نسبة وزنية هو مقدار ما ينتج من المواد الحديدية بصنفيها الفوالذ ( %75)أكثر من  ويخمن أن. الحديدية

 ا على مستوى اإلنتاج العالمي.وحديد الزهر وسبائكهم

  
 خواص الحديد العامة 1-3جدول 

 BCC الشبكة الحيزية Fe الكيميائي الرمز

 ℃1539 درجة حرارة االنصهار 26 العدد الذري

 GPa 209 معامل المرونة 7.87 الوزن النوعي

 C, Cr, Mn, Ni, Mo, V, Si أهم عناصر السبك الهيمتايت  (Fe2O3) الخام الرئيسي

 متمغنط الحالة المغناطيسية فضي  اللون

 المنشآت ، المكائن ، المركبات ، القاطرات والسكك ، والُمعدات واألدوات أهم التطبيقات

 
 

 Iron Production       إنتاج الحديد  3-4-1

ه ويفقد مغناطيسيت له قابلية تمغنط، ذو متانة عالية ،ن قابل للطرق والسحب والثنيلي  معدن  الحديد

يتأكسد  والحديد اً،و ثالثيأ اً ثنائي أن يكون ماإي للحديد في مركباته ئكيمياالتكافؤ ال، ℃770  درجة حرارةب

( سوداء اللون كما يحدث في عمليات Fe2O3بارتفاع درجة الحرارة وتظهر عليه قشرة رقيقة أوكسيدية )

رطب الهواء البسرعة في  يتآكلنه جاف ولكالفي الهواء  يتآكل الالتشكيل مثل الدرفلة على الساخن، و

وهو عبارة عن طبقة سميكة خشنة  (3H2O.2Fe2O3)الحديد المائي  أوكسيديكون ل الغني باألوكسجين

 هي من الحديد (%70)بحدود تحوي نسبة عالية أهم خامات الحديد التي  .مسامية ذات لون جوزي غامق

 تحوي خامات ، في حينMagnetite (Fe3O4) لمغناتايت، واHematite (Fe2O3) الهيماتايت

 ( على نسبة أقل حديد.FeCO3) Siderite سيديرايتالو Limonite (Fe2O3-1.5H2O،) الليمونايت
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الفوالذ وحديد الزهر إنتاج  فيالذى يدخل  Pig Iron إنتاج حديد الغفل في أفران خاصةستخدم ت

الذي يعمل بصورة مستمرة بدون توقف.  Blast Furnaceبالفرن العالي فران األ وتسمى هذه وسبائكهما،

على بينما يتم دفع الهواء األالتيارين المتصادمين بحيث تهبط الشحنة من  تحت مبدأ العالييعمل الفرن 

في  ،(m 11-9)ما بين وقطره  (m 40)يصل ارتفاع الفرن إلى  ،سفلاألالساخن أو الغازات المختزلة من 

 حيوض   (5-3) الشكلوبحسب تصميمه الهندسي،  طن أو أكثر (1000) بحدود اليوميإنتاجه  حين يكون

 :هيفرن من ثالثة مناطق رئيسة اليتكون  .عاليالفرن لل مخططاً 

 .مباشرةً  الشحنة وعدم خروج الغازات إدخال اهيئة ناقوسين وظيفتهمب تكون :قمةالمنطقة  .1

 .الفوالذمن  بصفائحالمغلف الحرارى  الطابوقعبارة عن مخروط طويل من  :قصبةالمنطقة   .2

 .Slagث يتجمع فيها المعدن المنصهر والخب التي المنطقة: قاعالمنطقة  .3

 

 

 عاليالفرن لمخطط ل 5-3شكل 

 :العاليفرن الشحنة 

 :أساسية هي مواد ثالثمن  الفرن العالي تتكون شحنة

 Iron Oreخام الحديد  .1

 Cokeفحم الكوك  .2

 CaCO3نسبة عالية جداً من كربونات الكالسيوم الذي يحوي  Limestoneحجر الجيري ال .3
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 :العاليفرن الداخل  تفاعالتالأهم 

كسيد الكربون وأول أ الكوك مكوناً  كي تتم عملية احتراق فحممن الهواء الساخن إلى الفرن  دفع تيار 

، كما في التفاعل الكيميائي ℃1650إلى  لتصلع درجة الحرارة داخل الفرن افترا إلىذلك يؤدى و

 تي:اآل

𝟐𝑪 +  𝑶𝟐 → 𝟐𝑪𝑶 ↑ 

 المجهز مع الهواء الساخن والناتج من احتراق الفحم إلى األعلى كسيد الكربونوتصاعد غاز أول أي 

 مختزالً أوكسيد الحديد لكون هذا الغاز عامل مختزل قوي، كما في التفاعل الكيميائي البسيط اآلتي:

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑  +  𝑪𝑶 → 𝟐𝑭𝒆𝑶 + 𝑪𝑶𝟐 ↑ 

ثاني أوكسيد الكربون مع فحم الكوك ليكون مزيداً من غاز أول أوكسيد الكربون كما في عل يتفا 

 المعادلة اآلتية:

𝑪𝑶𝟐 +  𝑪 → 𝟐𝑪𝑶 ↑ 

 :ومن خالل ذلك يتم اختزال أوكسيد الحديد ليكون حديد الغفل بحسب المعادلة اآلتية 

𝑭𝒆𝑶 + 𝑪𝑶 → 𝑭𝒆 +  𝑪𝑶𝟐 ↑ 

رارة العالية إلى أوكسيد الكالسيوم الذي يتحد مع الشوائب مثل الحجر الجيري يختزل بسبب الح 

    ( مكوناً خبثاً منصهراً يطفو فوق الحديد المنصهر. Al2O3واأللومينا )( Sوالكبريت ) (SiO2السليكا )

ختزال غير واالالحديد المنصهرة  أكاسيدمباشر ويتم على الختزال الا انوعان من االختزال هموهنالك 

تخرج . أول أكسيد الكربون والهيدروجين يحالته الصلبة بواسطة غاز فير ويتم على الحديد مباشال

 رارتها وذلك استعداداً الغازات الساخنة من أعلى الفرن لتمر على المبادالت الحرارية حتى ترتفع درجة ح

على  ضخمة قاتدبو فييتم صب الحديد والخبث  .قاع الفرن فييتجمع الحديد المنصهر جديدة. لشحنة 

 .قاع الفرن فيمن خالل فتحات الصب الموجودة  شكل عربة

 :نواتج الفرن العالي

 Si سليكون)الشوائب وهي:  نسبة عالية منكربون و %4يحوي حديد الغفل على أكثر من  :غفلالحديد  -1

(. ولذا % S 0.02-0.08 ، كبريت% P 0.1-1.0 ، فسفور% Mn 0.5-2.0، منغنيز  0.3-1.3%

خذ حديد الغفل إلى أفران أخرى تسمى باألفران التحويلية لتقليل نسبة ؤلضروري أن يأصبح من ا

 الشوائب والكربون والسيطرة عليهما إلنتاج حديد الزهر والفوالذ وسبائكهما. 

عازلة  وادأو كم اإلسمنتصناعة  فيصناعة األسفلت أو  فية عداسوهو إما أن يستخدم كمادة م :خبثال -2

 .ناعة الطابوقص وكذلك يستعمل في
 

 .تسخين المبادالت الحرارية وذلك بعد تنقيتها من األتربة فيتستخدم و : غازاتال -3
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في ح المخطط االنسيابي إلنتاج الفوالذ من حديد الغفل الناتج من الفرن العالي. ( يوض  6-3الشكل ) 

   ( مراحل إنتاج المقاطع الفوالذية.7-3الشكل )ن حين يبي  

 
 الفوالذ إلنتاجنسيابي المخطط اال 6-3شكل 

 
 الفوالذ إنتاجمراحل  7-3شكل 

 Phase Diagram of Fe-Fe3C   كربيد الحديد  - مخطط أطوار حديد 3-4-2

يذوب الكربون بالحديد بسهولة وتزداد قابلية الذوبان بازدياد درجات الحرارة، عند ذوبان الكربون 

نسبة الكربون فيه ي تكون ذ، والFe3C)السمنتايت(  موالمعروف باس كربيد الحديدبالحديد يكون مركب 

وتسمى نية بلورية معقدة وذو صالدة عالية جداً وقصف، كحد أقصى، وهو مركب ذو بُ ( %6.67هي )

 وعملياً أن الفوالذ )حديد الُصلب(ب (%2)قل من أ سبائك الحديد مع الكربون المحتوية على نسبة كربون

( %2أعلى من )وعندما تكون نسبة الكربون (، %1.1)تتجاوز  ال فوالذسبائك النسبة الكربون في أنواع 

يمكن تعريف الحديد الصناعي بانه سبيكة من الحديد  .(اآلهين) عندئٍذ هذه السبائك بحديد الزهرسمى تف

عناصر بشكل ى ويحتوي الحديد الصناعي عل. أكثر ( أو%95)نسبة الحديد في سبائكه حوالي ووالكربون 

 ، وعناصر أخرى.الكبريت ،الفسفور ،المنغنيز، منها السليكونب قليلة بنسو شوائب
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وهي  وقد أشرت جميع أطوار الحديد على المخطط، كربيد الحديد -ح مخطط حديد( يوض  8-3الشكل )

 كاآلتي:

: يتواجد هذا الطور بدرجات الحرارة العالية فقط وبالقرب من درجة االنصهار، وهو ذو δ-Feحديد دلتا 

 .BCCن نوع نية مبُ 

، ℃727: ويسمى هذا الطور باألوستنايت يتواجد هذا الطور بدرجات حرارة أعلى من γ-Feحديد كاما 

 ويمكنه استيعاب ذرات كربون أعلى من حديد دلتا وحديد ألفا. FCCنية من نوع وهو ذو بُ 

ويعرف بالفرايت  BCC: يتواجد هذا الطور بدرجات الحرارة االعتيادية وله بنية من نوع α-Feحديد ألفا 

في درجة حرارة الغرفة، وهو طور  %0.025وتنخفض قابلية ذوبان الكربون في الحديد حتى تصل بنسبة 

 ن ومطيلي مقارنة ببقية أطوار الحديد ومركباته األخرى.لي  

وهو  %6.67يذوب الكربون في الحديد في هذا المركب لحد نسبة  Fe3C: وهو مركب معدني سمنتايتال

 اً.طور صلد جد

ن مجهري وليس بطور، يتواجد في الفوالذ وحديد الزهر على حٍد سواء، (: عبارة عن مكو  P) البيراليت

ويتكون من طبقات متناوبة أو متعاقبة من الفرايت والسمنتايت، علماً أن سبيكة الحديد التي فيها نسبة 

 تتكون من بيراليت فقط.    %0.8كربون تساوي 

بسبب أن هذا الطور غير  ك أطوار أخرى لم تذكر مثل طور المارتنسايتأن هنالمن الجدير بالذكر 

يتكون عند تبريد الحديد من طور األوستنايت تبريداً سريعاً لدرجة  صالدة عالية جداً  وطور ذوهو  متوازن

حرارة الغرفة، مما يسبب انحباس ذرات الكربون داخل الشبكة الحيزية للفوالذ وتصبح حالة إذابة فوق حد 

   إلشباع. ا

 
 (لالطالع) كربيد الحديد –مخطط أطوار حديد  8-3شكل 
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 Steel           الفوالذ  3-4-3

صناعات ال فيمستعملة المعدنية المواد الحديد الزهر من أهم سبائك وُتعد سبائك الفوالذ المختلفة 

على عناصر  ، وُيعرف الفوالذ وحديد الزهر بأنه سبيكة من الحديد والكربون وقد يحتوي كذلكهندسيةال

مع وجود عناصر  %2معدنية أو غير معدنية. الفوالذ الكربوني هو سبيكة الحديد والكربون بنسبة تقل عن 

أخرى متواجدة أصالً في خاماته ولم يتم إزالتها بشكل تام، إذ يحوي الفوالذ الكربوني على نسب قليلة جداً 

 الكربوني الفوالذ  إلى أخرىمعدنية سبائكية عناصر  إضافةما عند أ من السليكون، الكبريت، والفسفور.

هي: المنغنيز، النيكل، الكروم، تيتانيوم، الفناديوم،  السبك عناصربالفوالذ السبائكي، وأهم  عندئذٍ فيسمى 

للحصول على  وتضاف عناصر السبك عادةً ، التنكستن، الكوبلت، وكذلك النحاس واأللُمنيوم، مالموليبدنيو

فوالذ كثيرة سبائك في الوقت الحاضر تستخدم  تلبي حاجات ومتطلبات معينة.لفضل أخواص ميكانيكية 

 مختلفة ولغرض دراستها بشكل مفصل يمكن تقسيمها إلى خمسة مجاميع رئيسة:و

 الفوالذ الكربوني Plain Carbon Steels 

 الفوالذ السبائكي  Low Alloy Steels 

 الفوالذ المقاوم للتآكل Stainless Steels 

 لُعددفوالذ ا  Tool Steels 

 سبائك الفوالذ الخاصة Specialty Steels 

  الفوالذ الكربونيأوالً: 

 ،(%2.0-0.02تراوح نسبته ما بين )تالعنصر السبائكي الوحيد للحديد في هذه المجموعة هو الكربون و

من  وبنسب أقل كل %0.4هنالك كميات بنسب قليلة من عناصر أخرى وهي المنغنيز بحدود فومع هذا 

رمز لسبائك يالسليكون والكبريت والفسفور، تزداد مقاومة الفوالذ الكربوني كلما زادت نسبة الكربون. 

( الرقم عشرة يعني فوالذ 10XXبأربعة أرقام ) AISIالفوالذ بحسب المعهد األمريكي للحديد والفوالذ 

تعني فوالذ كربوني بنسبة  (1020)كربوني والرقمين اآلخرين يمثالن نسبة الكربون بالمئات، فمثالً 

 :ثالثة مجاميع هييمكن تصنيف الفوالذ الكربوني إلى ، و%0.2كربون تساوي 

 فوالذ واطئ الكربون Low Carbon Steel الكثير في  ويستخدم %0.2، نسبة الكربون ال تتجاوز

 من الصناعات مثل صفائح المركبات والقاطرات وله قابلية عالية على التشكيل. 

 وسط الكربونفوالذ مت Medium Carbon Steel( وله مقاومة %0.5-0.2، نسبة الكربون ما بين )

 عمود المرفق. ويستخدم في أجزاء المحركات مثل  أعلى من المجموعة السابقة

 فوالذ عالي الكربون High Carbon Steel ولهذا تكون  %0.5، نسبة الكربون تكون أعلى من

 .واألرياش وُعدد القطع قتين، ويستخدم في صناعة النوابضمقاومته أعلى من المجموعتين الساب
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 الفوالذ السبائكي: ثانياً 

كية إضافية أخرى ائمحتوية على عناصر سبالهي سبائك الحديد والكربون  مجموعة الفوالذ السبائكي

 من وزن السبيكة، وبهذا تمتلك هذه السبائك خواص ميكانيكية مفضلة عن سبائك %5وبنسبة ال تتجاوز 

مقاومة تآكل احتكاكي جيدة، وغالباً ما  لىالفوالذ الكربوني مثل مقاومة وصالدة ومتانة عالية، فضالً ع

لغرض الوصول إلى الخواص المطلوبة.  Heat Treatmentجرى على هذه السبائك معالجة حرارية يُ 

ف هذه العناصر بشكل ، وتضا، والفناديومأهم عناصر السبك هي الكروم، المنغنيز، الموليبدنيوم، النيكل

 تأثير عناصر السبك على الفوالذ باآلتي:يمكن تلخيص . منفرداً في بعض األحيان تضاف  وأمختلط 

 الكروم Crكية ائ: لتحسين المقاومة والصالدة ومقاومة التآكل االحتكاكي، وهو من أحسن العناصر السب

 قابلية األصالد. في زيادةللفوالذ 

  المنغنيزMnومة والصالدة، وهو من أكثر العناصر السبائكية المستخدمة للفوالذ.المقا : لتحسين 

 الموليبدنيوم Mo  ن كاربيدات تحسن من مقاومة التآكل االحتكاكي.: لتحسين المتانة، ويكو 

  النيكلNi:  لتحسين المقاومة والمتانة، وفي حالة زيادة نسبته مع إضافة الكروم ستتحسن مقاومة التآكل

 مقاوم للتآكل.ويسمى بالفوالذ ال

  الفناديومV يعمل على عدم زيادة حجم بلورات الفوالذ عند ارتفاع درجة الحرارة وبهذا تحافظ :

    التآكل االحتكاكي.  تقاومتكوينه الكاربيدات التي  فضالً علىالسبائك على المقاومة والمتانة، 

صاً مع احتوائه على نسب عالية صعوبة إجراء عمليات اللحام له وخصو يمشكلة الفوالذ السبائكي ه    

وواطئة نسبة عناصر السبك منذ ومتوسطة من الكربون، ومع هذا تم تطوير سبائك فوالذ واطئة الكربون 

لغرض تفادي مشكلة صعوبة اللحام، وهذه السبائك تسمى بالفوالذ العالي المقاومة وواطئ  1960سنة 

من الوزن  %3فوالذ نسبة ال تتجاوز (. تضاف للHSLA)  High-Strength Low-Alloyالتسبيك

(، وال MPa 586عناصر سبائكية هي المنغنيز والنحاس والنيكل والكروم، مقاومة الشد األقصى لها )

 تحتاج هذه السبائك إلى معالجة حرارية لزيادة المقاومة لكونها واطئة الكربون.

 المقاوم للتآكلالفوالذ : اً لثثا

يحوي نسب عالية من العناصر السبائكية وتنتج هذه السبائك  Stainless Steel الفوالذ المقاوم للتآكل

الذي يكون  %15، عناصر التسبيك هي الكروم بنسبة أعلى من Corrosionألغراض مقاومة التآكل 

، على السطح تحمي الفوالذ من التآكلوملتصقة  رقيقةوهذه الطبقة تكون ( Cr2O3طبقة من أوكسيده )

نسب معينة، ويضاف الكربون لتحسين المقاومة والصالدة لهذه السبائك. هذه بوكذلك يضاف النيكل 

المجموعة تقسم إلى عدة أنواع بحسب نسب الكروم والنيكل، ومن أشهر هذه السبائك هي سبيكة 

(18%Cr-8%Ni وهي سبيكة غير قابلة للتمغنط وذات مطيلية عالية وتستخدم بكثرة في الصناعات )

  أجزاء المكائن التي تتعرض إلى تآكل شديد.   فضالً علىة، الغذائية والكيميائي
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 الُعددفوالذ : رابعاً 

هذه السبائك بنسب التسبيك العالية إلنتاج ُعدد القطع والقوالب المستخدمة في المصانع تصنف 

 فضالً علىوالمعامل المختلفة، ويجب أن تمتلك هذه السبائك مقاومة وصالدة عالية ومتانة صدمة جيدة، 

مقاومة التآكل االحتكاكي العالية جداً. ولغرض الحصول على هذه الخواص مجتمعًة يجب أن تعامل هذه 

 السبائك حرارياً. تصنف سبائك فوالذ الُعدد إلى عدة أنواع بحسب استخداماتها وهي:

  فوالذ الُعدد القطع السريعHigh-Speed Tool Steels له ويرمز (HSS):  تستخدم هذه األنواع

وات قطع في عمليات التشغيل مثل أقالم القطع بمكائن الخراطة، وتتحمل درجات حرارة عالية كأد

المقاومة العالية للتآكل االحتكاكي، عناصر السبك الرئيسة هما التنكستن  فضالً علىنسبياً أثناء العمل 

(W والموليبدنيوم )(Mo). 

  فوالذ الُعدد لألعمال الساخنةHot-Working Tool Steels تستخدم هذه السبائك إلنتاج القوالب :

 المستخدمة في عمليات التشكيل الساخن مثل قوالب الحدادة والبثق.

   فوالذ الُعدد لألعمال الباردةCold-Working Tool Steels تستخدم هذه السبائك إلنتاج القوالب :

 المستخدمة في عمليات التشكيل البارد مثل البثق وأعمال الصفائح.

 ُعدد المصلد بالما  فوالذ الWater-Hardening Tool Steels هذه السبائك لها نسب عالية من :

الكربون وبدون عناصر سبائكية مضافة، إذ يتم تصليدها عن طريق إخمادها بسرعة بالماء بعد 

بسبب كلفتها الواطئة ولكنها تستعمل فقط بالتطبيقات ذات التسخين، وتستخدم بكثرة كأدوات ُعدد 

 عمل الواطئة.درجات ال

  فوالذ الُعدد المقاومة للصدمةShock-Resistant Tool Steels تمتلك هذه السبائك متانة عالية :

 ولهذا فهي تستخدم في عمليات التثقيب والثني للصفائح.

 فوالذ القوالبMold Steels: .تستخدم في قوالب مكائن تشكيل البالستك 

فوالذ المقاوم والفوالذ الكربوني وكذلك اليع الُعدد مثل من الجدير بالذكر، تستخدم سبائك أخرى لتصن

 .ولكن تطبيقاتها خاصة والمواد الحرارية )السيراميك(حديد الزهر والسبائك غير الحديدية 

 خاصة يةوالذسبائك ف: خامساً 

مجاميع سبائك الفوالذ المذكورة أعاله هنالك سبائك منتجة من الفوالذ لها تسميات  فضالً على  

 مثل:تمتلك خصائص تصنيعية معينة وواستخدامات خاصة أيضاً  خاصة

وهي سبائك فوالذية خاصة يضاف له النيكل بنسب  Maraging Steels فائق المقاومةالفوالذ  

( وكذلك تضاف عناصر سبائكية أخرى بنسب أقل، تمتلك هذه السبائك مقاومة عالية %25-15ما بين )

متانة وقابلية لحام جيدتين، تستخدم في  فضالً علىى، جهد شد اقصك MPa 2000جداً تصل لحد 

 الصواريخ  وغيرها من االستخدامات الخاصة.صناعة القوالب وأجزاء 
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: وهي السبائك التي تضاف لها Free-Machining Steels سبائك الفوالذ جيدة التشغيل 

 في الخراطة. التي تحسن من قابلية التشغيل وخصوصاً وعناصر مثل الرصاص والقصدير وغيرها 

تكون محتوية على  هذه السبائك :Interstitial-Free Steels سبائك الفوالذ عالية المطيلية 

، وهي مفيدة (Tiنسب ضئيلة جداً من الكربون بسبب إضافة عناصر تتحد مع الكربون مثل التيتانيوم )

 .باستخدامات السحب العميق وفي أبدان المركبات

 Cast Iron         حديد الزهر 3-4-4

 ،(%4-2.1هي سبائك الحديد المحتوية على نسبة عالية من الكربون ما بين ) )اآلهين( ديد الزهرح

إذ  مكونات هذه السبائك تجعلها مناسبة جداً في عمليات السباكة، (.%3-1ونسبة من السليكون ما بين )

مواد المعدنية المستخدمة في عالية جداً، وهي من أكثر ال Fluidity ةتمتلك سبائك حديد الزهر سيوب

هنالك عدة أنواع من سبائك حديد الزهر، وأهما  .المواد المعدنية المصنعة بالسباكةوزن من حيث السباكة 

 White، والنوع الثاني هو حديد الزهر األبيض Gray Cast Ironهي سبائك حديد الزهر الرمادي 

Cast Ironها الحقاً. يستخدم فرن الدست ، كذلك هنالك أنواع أخرى سيتم التطرق إليCupola  إلنتاج

للفرن حديد السكراب حديد الزهر الرمادي من تحويل حديد الغفل المنتج من الفرن العالي، ويضاف 

)الخردة( مع الفحم ومساعدات الصهر. تزداد نسبة تكون حديد الزهر الرمادي كلما زادت نسبة الكربون 

ح العالقة ما بين نسب ( يوض  9-3لزهر األبيض، الشكل )والسليكون والعكس صحيح لتكون حديد ا

إن لسرعة التبريد كما ، الكربون والسليكون لتكون نوعي حديد الزهر الرمادي واألبيض وكذلك الفوالذ

تأثير على تكون أنواع حديد الزهر، فكلما زادت سرعة التبريد تكون حديد الزهر األبيض والعكس 

الزهر تشمل الصالدة العالية جداً والمطيلية الواطئة وال يتحمل بصورة عامة خصائص حديد  .صحيح

ال يمكن تشكيله كما في سبائك الفوالذ، كما أن له مقاومة جيدة للتآكل  قلة متانته ولذالهشاشته والصدمات 

 .(℃1200-1120، رخيص الثمن، له درجات انصهار واطئة نسبياً )أفضل من الفوالذ الكربوني

  

 
 ر نسب الكربون والسليكون على تكوين سبائك حديد الزهر والفوالذتأثي 9-3شكل 
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 Cast Iron Types       أنواع حديد الزهر 3-4-4-1

 Gray Cast Ironحديد الزهر الرمادي  أوالً:

موزعة ما بين بلورات الحديد مما يجعله قابل قشور  على هيئة الكرافيت )أسود اللون(كون تي هوفي

، اللون الرمادي للسبائك والذي يظهر عند قطعها ناتج عن وجود الكرافيت، ولكون المتصاص االهتزازات

الكرافيت مادة زيتية تمتلك السبائك قابلية جيدة للتشغيل، السبائك لها مدى واسع من مقاومة الشد األقصى 

ى (، ولها مقاومة عالية لالنضغاط، يمكن السيطرة علMPa 345-138بحسب نسبة الكربون وتتراوح )

تصنع من هذه السبائك قواعد المكائن المختلفة لقابليتها على  الخواص من خالل المعالجة الحرارية.

 المكائن. دُعدوامتصاص االهتزازات، وكتلة المحركات ورؤوسها، وغالف المحركات، 

 White Cast Iron األبيضحديد الزهر  ثانياً:

سريع لمنصهر المعدن بعد الصب، مما يجعل ذرات تتكون سبائك حديد الزهر األبيض نتيجة التبريد ال

بدالً من ترسيبها على شكل قشور  Fe3Cالكربون تبقى متحدة كيميائياً مع الحديد مكونة السمنتايت 

الكرافيت، تظهر عند قطع السبيكة بلورات بيضاء اللون، بسبب مركب السمنتايت تكون هذه السبائك ذات 

بسبب مقاومة  (.MPa 275ة احتكاك ممتازة ومقاومة شد تصل لغاية )صالدة عالية جداً وهش، وله مقاوم

من المالحظ أن استخدامات االحتكاك العالية جداً تصنع من هذه السبائك موقفات عجالت سكك القطار، و

 هذه السبائك قليلة بسبب هشاشته العالية، ويستخدم كثيراً إلنتاج حديد الزهر الطروق.

 Malleable Cast Iron قالطروحديد الزهر  اً:ثالث

 حديد الزهرل الحرارية معالجةالينتج من ، ورافيتكعلى هيئة تجمعات من ال فيه يكون شكل الكربون

لهذا تقل الهشاشة وتتحسن المطيلية )تصبح ووفصل الكربون وترسبه،  السمنتايت وتحلل األبيض

يستخدم في إنتاج ملحقات األنابيب  .يتميز بقابليته على  الطرق  والسحب( ولذلك %20االستطالة لحد 

 .ماكينات النسيج أجزاءفي صناعة بعض  يستخدموأجزاء ُمعدات القاطرات والمكائن، و

 Spherical Cast Iron الكرويحديد الزهر  :رابعاً 

الكرافيت بشكل كروي يكون منصهر حديد الزهر الرمادي كيميائياً قبل الصب لمن معالجة  ينتج 

احتفاظه  فضالً على، السابقة األنواعمن  بمقاومة أعلى ومطيلية أفضلويتميز ور، بدالً من هيئة قش

 المكائن. أجزاءالتروس و يستخدم في صناعةو بمقاومة احتكاك جيدة.

 Alloy Cast Irons السبائكيحديد الزهر مجموعة  :خامساً 

الصدمة الحرارية  يمكن تسبيك حديد الزهر لألغراض والتطبيقات الخاصة، مثل حديد الزهر ذو 

ويضاف له النيكل، وحديد الزهر المقاوم للتآكل الذي يضاف له النيكل والكروم، وحديد الزهر ذو القابلية 

 على المعالجة حرارياً.
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  Nonferrous Materials     المواد المعدنية غير الحديدية 3-5

تي ال يكون أساسها الحديد، أهم تتضمن المواد المعدنية غير الحديدية كافة المعادن وسبائكها ال 

المواد الهندسية في هذه المجموعة هي األلُمنيوم، النحاس، المغنسيوم، النيكل، التيتانيوم، والخارصين، 

التي يمتلكها الحديد وسبائكه،  Strengthالمواد المعدنية ال تمتلك المقاومة أن هذه وسبائكهما. بالرغم من 

نتاج والتصنيع بسبب امتالكها خواص مهمة مثل المقاومة العالية نسبة ولكنها تبقى مواد جذابة في اإل

أن بعضها لها خواص منفردة تناسب تطبيقات معينة مثل  فضالً علىللوزن وكذلك مقاومة التآكل، 

الموصلية الكهربائية والحرارية مثل النحاس واأللُمنيوم ودرجة االنصهار الواطئة مثل الخارصين 

 عمل سبائكهما بكثرة في لحام المونة والقصدرة.والقصدير التي تست

 Aluminum and its Alloys      األلُمنيوم وسبائكه 3-5-1

ولهذه الخاصية أهميتها العالية في التطبيقات  من المعادن الخفيفة Mg والمغنسيوم Al األلُمنيوم 

، األلُمنيوم على سطح األرض الصناعية المهمة، وهما من المعادن الغزيرة المتوفرة في الكرة األرضية

رخيصة على حٍد سواء، الوالمغنسيوم في البحر، ولكن عملية استخالصهما من خاماتها ليست بالسهلة وال 

وال  تسيليكا أو أكاسيدشكل بأللُمنيوم . يتوفر احديثة االستعمالوبسبب ذلك ُيعد األلُمنيوم من المعادن 

هم أ. في درجات الحرارة االعتيادية األوكسجينمع  للتفاعل لميله الشديدفي الطبيعة وذلك  يوجد حراً 

( Al2O3-H2O) األلُمنيوم المائي أوكسيدهي  إنتاجهفي  كثيراً خامات األلُمنيوم التي انتشر استخدامها 

 استخالص المعدن من الخام بثالث خطوات هي:، وتتلخص عملية Bauxite تبالـ بوكسايالمعروف 

 .إلى مسحوقالخام  )طحن( غسل وسحق .1

لفصل  NaOHهيدروكسيد الصوديوم ببمعاملته  Al2O3إلى األلومينا  الخام تحويل مسحوق .2

 .Bayer Processباير  الشوائب بطريقة

 تبمساعدة عامل مساعد هو كريوالي استخالص المعدن النقي من أوكسيده بالتحليل الكهربائي .3

Cryolite (Na3AlF6الذي يساعد في خفض درجات انصهار ا ) (℃2050)مقدارها وألوكسيد العالية 

مساعد عالية الكلفة، ويتجمع المعدن النقي على قطب الكاثود وغاز العامل المما يجعل عملية الصهر بدون 

األوكسجين يتجمع على قطب األنود. تعتمد اقتصاديات إنتاج األلُمنيوم على توفر الطاقة الكهربائية 

 ( بالساعة.kW 17000إلى حوالي )النقي ن المعدن الرخيصة، إذ يحتاج استخالص طن واحد م

إلى األلُمنيوم المنتج يحتوي على شوائب الحديد، المغنسيوم، السليكون، وغيرها وتصل نسبتها  

ويسمى بالصنف التجاري، ويمكن معالجة هذا الصنف بالتحليل الكهربائي مرًة أخرى للحصول  (1.7%)

 ، المستخدم في صناعة الطائرات.(%99.995)ن فيه إلى على صنف عالي النقاوة تصل نسبة المعد

 ح أهم المعلومات عن هذا المعدن.( يوض  2-3الجدول ) 
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 أهم معلومات األلُمنيوم 2-3جدول 

 FCC الشبكة الحيزية Al الرمز الكيميائي

 ℃660 درجة االنصهار 13 العدد الذري

 GPa 69 معامل المرونة 2.7 الوزن النوعي

 

 :ص األلُمنيوم فتتضمن اآلتيأما أهم خوا

g/cm 2.7خفة الوزن: إذ أن كثافة المعدن تساوي ) .1
(، لذا يستخدم المعدن بكثرة في الصناعات 3

 الفضائية، وصناعة الطائرات، والصناعات األخرى التي تتطلب خفة وزن المعدن المستعمل.

كسجين في درجات الحرارة المعدن مقاوم جيد للتآكل الجوي، بسبب الميل الشديد للتفاعل مع األو .2

غير مسامي لماعاً من أوكسيد األلُمنيوم ملتصقاً بقوة على سطح صلباً االعتيادية مكوناً غشاًء رقيقاً 

التآكل  هذه الحالة تسمى بخمولية ،المعدن وبهذا يحمي المعدن من استمرار التأكسد والتآكل

Passivation ،ؤدي إلى صعوبة اللحام بالطرائق وجود القشرة األوكسيدية على سطح المعدن تو

 المألوفة.

، إال أنه أفضل من النحاس بهذه الخاصية إذا من موصلية النحاس %60بحدود  عاليةموصلية كهربائية  .3

 .لهذا يستخدم بصناعة أسالك الضغط العالي الكهربائية ،خذ عاملي الوزن والكلفة بنظر االعتبارأُ 

نعكاسية جيدة للحرارة مما يسمح باستخدامه لألغراض موصلية حرارية عالية وبنفس الوقت له ا .4

 العمرانية في الواجهات وغيرها من التطبيقات.

وذو درجة حرارة إعادة التبلور )درجة الحرارة التي يستعيد المعدن فيها مطيليته بعد  المعدن مطيلي .5

 (. ℃190-150عمليات التشكيل( واطئة بحدود )

المقاومة بالشغل على البارد أو بإنتاج سبائك األلُمنيوم، وتتقارب مقاومته واطئة، ولكن يمكن تحسين   .6

ذا أخذ بنظر االعتبار وزن المعدن، لفوالذ الكربوني إسبائك امع مقاومة الشد النوعي لسبائك األلُمنيوم 

 ولذا أصبحت سبائك األلُمنيوم تنافس الفوالذ في الكثير من المنتجات الصناعية.

 

 Aluminum Alloys       يومسبائك األلُمن 3-5-1-1

تضاف العناصر السبائكية لأللُمنيوم بقصد تحسين خواصه الميكانيكية وبالذات خاصيتي مقاومة  

لسبائك األلُمنيوم المصنعة بالسباكة.   Fluidityالشد والصالدة باإلضافة إلى تحسين خصائص السيوبة

وسبائك  Wrought Alloysلمطروقات وتصنف سبائك األلُمنيوم إلى صنفين رئيسين هما سبائك ا

الصنفين المذكورين يمكن تقسيم هذه السبائك بحسب طريقة  فضالً على، وCast Alloysالمسبوكات 

سبائك التي ال، وPrecipitation Hardeningسبائك التي تصلد بالترسيب التحسين المقاومة إذ تقسم إلى 

 .Work Hardeningتصلد أثناء التشكيل 
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 أهم المعادن التي تضاف كعناصر سبك لأللُمنيوم هي:من  

  النحاسCuلسبائك   %8تقريباً لسبائك التشغيل الميكانيكي وبنسبة  %4النحاس بنسبة  : يضاف

المسبوكات الذي يقوم بالحد من التقلص أثناء االنجماد، وسبائك األلُمنيوم يمكن أصالدها بالترسيب 

ذه السبائك مقاومة عالية تصل مقاومة الشد لها إلى أكثر من وله عند إضافة النحاس بنسبة معينة

(500 MPa) ولها استخدامات وتطبيقات كثيرة مثل صناعة الطائرات وإنتاج المقاطع التصنيعية. 

  السليكونSi بحسب إذا كان عنصر رئيسي أو  (%14-1): يضاف السليكون لأللُمنيوم بنسب تتراوح

كون لسبائك المسبوكات يحسن من خصائص السيوبة والتشقق في عنصر سبائكي ثانوي، إضافة السلي

درجات الحرارة العالية ويرفع من الموصلية الحرارية ويقلل من معامل التمدد الحراري ولسبائك 

 سليكون مقاومة صدمية جيدة وقابلية أحكام ضغط عالية. -األلُمنيوم

 المغنسيوم Mgفة الوزن أخف من األلُمنيوم مع ، وهي سبائك خفي(%10-1) تتراوح : يضاف بنسب

احتفاظها بخواص ميكانيكية جيدة وقابلية خراطة جيدة أيضاً، ولها مقاومة عالية للتآكل في ماء البحر 

مغنسيوم مع إضافة السليكون مقاومة عالية نتيجة  -عند زيادة محتوى المغنسيوم. ولسبائك األلُمنيوم

 األصالد بالترسيب.

  الخارصين Znمع إضافة عناصر سبائكية ثانوية أخرى، ولهذه  %10ب تصل إلى : يضاف بنس

 وتستخدم بكثرة في صناعة الطائرات. (MPa 700)السبائك مقاومة شد عالية تصل إلى أكثر من 

  المنغنيزMnقات وبنسب قليلة لتحسين المقاومة ومقاومة التآكل.: يضاف المنغنيز لسبائك المطرو 

سبائكية أخرى إلى األلُمنيوم لتطبيقات معينة مثل إضافة الحديد لتقليل من الجدير بالذكر تضاف عناصر  

النحاس، ويضاف النيكل لتحسين المقاومة في درجات الحرارة -قابلية األصالد بالترسيب لسبائك األلُمنيوم

العالية، ويضاف الرصاص والبزموث إلنتاج سبائك جيدة في خواص القطع )قابلية تشغيل جيدة(، وتضاف 

 ح تصنيف سبائك األلُمنيوم.( يوض  3-3صر معينة لغرض تصغير الحجم الحبيبي. الجدول )عنا

 تصنيف سبائك األلُمنيوم 3-3جدول 

 سبائك المسبوكات سبائك المطروقات العناصر السبائكية 
 مدى مقاومة الشد

(MPa) 
 % االستطالة

 1XXX 1XXX 75 - 165 7 - 40 األلمنيوم التجاري

Cu 2XXX 2XXX 185 - 485 18 -20 

Mn 3XXX  260 - 400 7 - 10 

Si + Cu + Mg  3XXX 180 - 260 7 - 22 

Si 4XXX 4XXX 130 - 285 1 - 25 

Mg 5XXX 5XXX 125 - 200 3 - 18 

Mg + Si 6XXX  90 – 172 20 - 25 

Zn 7XXX 7XXX 270 – 700 11 - 17 
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 Aluminum and its Alloys Applications  وسبائكه األلُمنيوم استخدامات 3-5-1-2

وهي مواد فعالة، ال، الجديدة مبتكرةالحاجات ال فريدة من نوعها قادر على توفيرال هخصائصبنيوم مُ لألا

هذا ، وقبل  بسهولةالتشغيلي  مرة أخرى بعد انتهاء عمرها Reuse Materialإلعادة االستعمال قابلة 

 في الوقت الحاضر،احتياجات العصر الحديث.  حلول مستدامة لمجموعة واسعة منلمعدن فإن ل وذاك

كثيرة أشياء ب حاطنُ و ،عدات المصنوعة منهستخدم المُ تو حولنا،من نيوم هو بالفعل في كل مكان مُ األل

الماضية  50 ـالسنوات ال في العالم، بعد أن شهدت ليوم هو ثاني أكثر المعادن استخداماً ا .همصنوعة من

 أهم استخدامات األلُمنيوم وسبائكه تتلخص باآلتي: ه.زيادة كبيرة في استخدام

 1: تستخدم سبائك األلُمنيوم من سلسلة الموصالت الكهربائيةXXX  6أوXXX كموصالت 

 ية، وغيرها.أسالك الضغط العالي، الملفات الكهربائبدالً من النحاس في الكثير من التطبيقات،  كهربائية

 بالرغم من دخول بعض المواد في مجال صناعة الطائرات مثل التيتانيوم والمواد وسائط النقل :

( المعدن األساس في 2XXX, 7XXX, 8XXXالمركبة، ولكن ال يزال األلُمنيوم وسبائكه )سلسلة 

فضالً قتصادي، اال صناعة الطائرات، ولوال هذا المعدن لما استمرت صناعة الطائرات بشكلها الحيوي

ذلك أزداد استخدام األلُمنيوم في صناعة وسائط النقل األخرى مثل المركبات على مختلف أنواعها  على

( 5XXX, 6XXXوالقاطرات والسفن بأنواعها، فعلى سبيل المثال تصنع من سبائك األلُمنيوم )سلسلة 

ارية، وحتى في أبدان بعض أجزاء كثيرة من المركبات مثل المحركات، اإلطارات، المبادالت الحر

 السيارات، ناهيك عن وسائط النقل المستخدمة في المجال العسكري.

  1: تستخدم بنجاح سبائك سلسلة التعبئة والتغليفXXX  بسبب في تغليف وحفظ المواد الغذائية

ها والحاجز الفعال ضد األشعة والرطوبة والرائحة، ناهيك عن سهولة تشكيل المقاومة العالية للتآكل

 وتزيينها بشكل جذاب، وعلى سبيل المثال تستخدم مائة ألف مليون علبة في السنة كعلب للمشروبات.

 وتشمل ، واسعة من التطبيقات لمجموعةنيوم في المباني يستخدم األلمُ : البنا  والهندسة المعمارية

وفي اآلونة  ،المعداتو لمحالت والمباني المرموقة،اواجهات ولمصانع والنوافذ واألبواب والستائر سقوف ا

 نطاق واسع.على في المنشآت البحرية وصناعة النفط والغاز  في نيوماألخيرة استخدم األلمُ 

 األلُمنيوم، أما باقي التطبيقات  اتمن استخدام %85تشكل  أعالهالتطبيقات  :تطبيقات متنوعة

، 6XXXأللُمنيوم سلسلة فتشمل حاويات نقل الغازات التي تتحمل ضغوط عالية والمصنعة من سبائك ا

والمضاف  6XXXوسلسلة  2XXXالكثير من المنتجات المشغلة لسهولة تشغيلها وخصوصاً مع سلسلة 

 2XXXالسلع الرياضية التي تستخدم سبائك  الرصاص والبزموث، الساللم ونقل الُمعدات،معدني إليها 

7XXX وارق الخفيفة وغيرها، العالمات مثل ُمعدات الجولف والمضارب المختلفة وُمعدات التزلج والز

 التصوير الطباعية.وحات المرورية واإلشارات، األثاث المنزلي والمكتبي، ل

 



 تصنيف المواد الهندسية: الثالثالفصل       األول الصف – صناعيةالعلوم ال   معادن الاللحام وتشكيل 

 86  

 Magnesium and its Alloys     المغنسيوم وسبائكه 3-5-2

g/cm 1.74طالق، إذ ال تتجاوز كثافته )ُيعد معدن المغنسيوم من أخف المعادن على اإل
(، الجدول 3

المغنسيوم وسبائكه متوفرة بنوعيها المطروقات والمسبوكات، المعلومات عن المعدن.  ح بعض( يوض  3-4)

أن للمعدن وسبائكه قابلية تشغيل عالية. ويجب الحذر الشديد عند التعامل معه وخصوصاً عند  فضالً على

مغنسيوم تقطيعه إلى قطع صغيرة لكونه شديد التفاعل مع األوكسجين مما قد يسبب الحرائق. أهم مصدر لل

من ماء البحر. يتم استخالص  %0.13( نسبة MgCl2هو ماء البحر، إذ يشكل الملح كلوريد المغنسيوم )

(، ناتج التفاعل الكيميائي هو هيدروكسيد Ca(OH)2المعدن من خلط ماء البحر مع هيدروكسيد الكالسيوم )

من ثم يخلط مع حامض ( بهيئة محلول ومنه يتم تركيزه من خالل ترشيحه وMg(OH)2المغنسيوم )

( مكوناً كلوريد المغنسيوم ولكن بتركيز أكبر بكثير من تركيزه في ماء البحر، HClالهيدروكلوريك )

وأخيراً يتم تحليل الملح كهربائياً لغرض الحصول على المعدن النقي الذي يسبك بقوالب بحسب الطلب، 

ويتواجد المغنسيوم  ستعماله في العملية المذكورة.علماً أن غاز الكلور الناتج من التحليل الكهربائي يعاد ا

     في الطبيعة أيضاً على هيئة كربونات وتدعى الدولومايت. 

 أهم معلومات المغنسيوم 4-3جدول 

 HCP الشبكة الحيزية Mg الرمز الكيميائي

 ℃650 درجة االنصهار 12 العدد الذري

 GPa 48 معامل المرونة 1.74 الوزن النوعي

 

 Magnesium and its Alloys Properties  خصائص المغنسيوم وسبائكه 3-5-2-1

وليس له خصائص ميكانيكية جيدة تجعله مادة هندسية صناعية، ولكن يمكن تسبيكه المعدن النقي لين 

ومعالجة سبائكه حرارياً لتحسين هذه الخواص والحصول على مقاومة تقارب مقاومة سبائك األلُمنيوم، من 

لذكر أن مقاومة سبائكه مع خفة وزنه شجعت استخدام سبائكه في صناعة مكونات الطائرات الجدير با

، وهذه Thوالصواريخ. أهم عناصر السبك للمغنسيوم هي األلُمنيوم، الخارصين، المنغنيز، والثريوم 

رة العناصر تكون أطوار ثانوية ومركبات شبه معدنية تساعد في تحسن الخواص الميكانيكية نتيجة ظاه

 ح بعض مكونات سبائك المغنسيوم وخواصها.( يوض  5-3بالترسيب. الجدول ) اإلصالد

 مكونات سبائك المغنسيوم وخواصها الميكانيكية 5-3جدول 

 العملية %أخرى %Mg% Al% Mn% Si% Zn الصنف
 مقاومة الشد

MPa 

 االستطالة
% 

AZ10A 98 1.3 0.2 0.1 0.4  10 240 مطروقة 

AZ80A 91 8.5   0.5  11 330 حدادة 

HM31A 95.8  1.2   3 Th 10 283 مطروقة 

ZK21A 97.1    2.3 6 Zr 4 260 مطروقة 

AM60 92.8 6 0.1 0.5 0.2 o.3 Cu 6 220 مسبوكة 

AZ63A 91 6   3  6 200 مسبوكة 
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 Copper and its Alloys      النحاس وسبائكه 3-5-3

سنة قبل الميالد( وذلك  6000خدمة تاريخياً بحدود )أحد أقدم المعادن المعروفة والمست Cuالنحاس 

لوجوده حراً في الطبيعة، ولكن في الوقت الحاضر من الصعوبة جداً أن تجد النحاس حراً بالطبيعة، لذا 

 Chalcopyrite كالكوبايرايتيستخلص النحاس من خاماته التي تكون غالباً كبريتيد النحاس والتي تسمى 

(CuFeS2 والذي يحتوي )( نحاس. عملية استخالص النحاس تتم بتكسير الخام وسحقه%32على نسبة ) 

بفرن أو  مع أوكسيد السليكون ومن ثم صهر الخام )التعويم( وزيادة تركيزه عن طريق الطفو )طحن(

 فصل المعدن عن طريق التفاعل الكيميائيمنه يتم وأفران متعددة عاكسة بوجود األوكسجين أو الهواء 

 اآلتي:

 2𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 2𝑆𝑖𝑂2 + 4𝑂2 → 𝐶𝑢2𝑆 + 2𝐹𝑒𝑆𝑖𝑂3 + 3𝑆𝑂2 ↑ 

 وكبريتيد النحاس المنتج يتم تحويله إلى نحاس عن طريق نفخ الهواء األخير بموجب المعادلة اآلتية:

 𝐶𝑢2𝑆 + 𝑂2 → 2𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2 ↑ 

كن تحسين النقاوة بالتحليل الكهربائي ، ويم(%99-98)النحاس المنتج في هذه المرحلة تكون درجة نقاوته 

 ( يوضح مخطط استخالص النحاس وطرائق تصنيعه، أما10-3، الشكل )للتطبيقات العامة المطلوبة

 ح أهم المعلومات عن هذا المعدن.يوض  ف( 6-3الجدول )

 

 مخطط استخالص النحاس وطرائق تصنيعه 10-3الشكل 
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 أهم معلومات النحاس 6-3جدول 

 FCC الشبكة الحيزية Cu ئيالرمز الكيميا

 ℃1083 درجة االنصهار 29 العدد الذري

 GPa 110 معامل المرونة 8.69 الوزن النوعي

 

 :فتتضمن اآلتي النحاسأما أهم خواص 

، ولذا تستخدم هذه : النحاس النقي مميز بلونه الوردي المحمر، أما سبائكه فلها ألوان مختلفةاللون .1

 .ثرةالصفة من قبل المعماريين بك

: النحاس أفضل المواد الهندسية قاطبة بالتوصيل الكهربائي، ولكن أية عناصر التوصيل الكهربائي .2

 بشكل شوائب أو تسبيك تؤثر سلباً على الموصلية الكهربائية.

 .(℃.W/m 400وهي بحدود ) : يمتاز المعدن بموصليته الحرارية الممتازةالتوصيل الحراري .3

قابل للطرق والسحب وتسهل درفلته إلى صفائح رقيقة وسحبه إلى  معدن النحاس: قابلية التشكيل .4

إذا تم تشكيله على البارد ويكتسب النحاس بعض الصالدة  (،%50-40، استطالته بحدود )دقيقة أسالك

 (.℃320التبلور التي مقدارها ) درجة حرارةل ولكنه يستعيد ليونته عند تسخينه

 يدة وخصوصاً لحام المونة.قابلية اللحام للمعدن ج :قابلية اللحام .5

، : ُيعد النحاس من المعادن النبيلة مثل الذهب والفضة لكونه مقاوم جيد للظروف الجويةالتآكلمقاومة  .6

من كبريتات  فاتحة طبقة رقيقة خضراء هظهر عليتولكن بوجود الرطوبة العالية ولفترة طويلة 

 .(11-3النحاس، الحظ الشكل )

معدن بسهولة للحصول على خواص مفضلة ومن أهم سبائك النحاس هما يمكن تسبيك ال :عناصر السبك .7

البراص والبرونز وعناصر السبك لهما الخارصين والقصدير على التوالي، وهنالك عناصر سبائكية 

 النيكل، البريليوم الذي يعطي النحاس أقصى مقاومة شد.  أخرى مثل األلُمنيوم، السليكون،

نحاس أحد أهم المعادن المستخدمة كمواد هندسية، أما الخواص التي الخواص أعاله مجتمعًة تجعل ال

 ُتعد غير مرغوبة فتكمن باآلتي:

: المقاومة الميكانيكية والصالدة للمعدن واطئة نسبياً وخصوصاً إذا أخذ بنظر المقاومة والصالدة .8

البارد أو عن على ويمكن تحسين خواصه الميكانيكية عن طريق التشكيل  االعتبار الوزن الثقيل للمعدن

ن مقاومة الشد واالستطالة لبعض سبائك النحاس، مقاومة الشد ( يبي  7-3، الجدول )طريق التسبيك

 .(HB 45-40( وصالدته بحدود )MPa 220-172تتراوح )

: لكون النحاس معدن لين لذلك عند التشغيل سيكون سطح المعدن خشن، ويمكن تحسين قابلية التشغيل  .9

 افة معدن الرصاص له.خاصية التشغيل بإض
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 صورة أبنية قديمة توضح تحول النحاس إلى كبريتات النحاس 11-3شكل 

 مقاومة الشد واالستطالة للنحاس وبعض سبائكه 7-3جدول 

 الصنف
 التركيب النمطي %

 مقاومة الشد
MPa 

 االستطالة
% Cu Be Ni Son Zn 

C10100 99.99     235 45 

C11000 99.95     220 45 

C17000 98.0 1.7    500 45 

C24000 80.0    20.0 290 52 

C26000 70.0    30.0 300 68 

C52100 92.0   8.0  380 70 

C71500 70.0  30.0   580 3 

 

 Copper Alloys       النحاسسبائك  3-5-3-1

ية، ولكن سبائكه استخدام النحاس النقي يقتصر غالباً للموصالت الكهربائية وبعض المبادالت الحرار

       .اً، أهم سبائكه هي سبائك البراص وسبائك البرونزواسعة االنتشار وتطبيقاتها كثيرة جد

    Brass البراصأوالً: 

الواسعة، وهي عبارة وتطبيقاتها  ُتعد سبائك البراص من المواد الهندسية المهمة لكثرة استخداماتها 

علماً أن الخارصين  (،%45صل نسبة الخارصين لحد )( وتZnعن سبيكة من النحاس والخارصين )

ن يمكن تشكيله وهو طور مطيلي لي  (، %35ولحد نسبة ) (∝ويسمى الطور بطور ألفا )يذوب بالنحاس 

وتتكون أطوار أخرى عند بسهولة على البارد وتصنع المقذوفات بطريقة السحب العميق من هذه السبائك. 

ويعطي مقاومة أكبر لسبائك  )%45لحد ) )βبيتا )دة مثل طور زيادة نسبة الخارصين وهي أطوار صل

ة جداً وعدم إمكانية تشكيلها صلدالبراص، أما بعد هذه النسبة فال تستخدم هذه السبائك بسبب أطوارها ال

ملية عكلما زادت نسبة الخارصين زادت معها مقاومة السبيكة وصالدتها وقلت المطيلية ولهذا و وتشغيلها.

من أهم و، ولذا يتم تصنيع منتجات هذه األنواع عن طريق السباكة. جداً  ى البارد تكون صعبةالتشكيل عل

 .خواص سبائك البراص هي المقاومة العالية للتآكل واالحتكاك
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هذه  بعناصر معينة للحصول على خواص مفضلة لتطبيقات معينة ومنسبائك البراص يمكن تسبيكها 

لتحسين خاصية مقاومة التآكل  %1لنيكل، والسليكون وبنسب ال تزيد عن القصدير، األلُمنيوم، ا العناصر

وتستخدم في صناعة المبادالت الحرارية ومراوح السفن وغيرها من الُمعدات المستخدمة  والمقاومة

لتحسين خواص التشغيل مثل الخراطة، وهو ال يذوب  %2لألغراض البحرية. ويضاف الرصاص بنسبة 

ح بشكل كروي صغير يساعد على تكسر المعدن أثناء التشغيل. ويضاف الزرنيخ في السبيكة ولكنه يصب

(As( بنسبة )لمعالجة ظاهرة فقدان الخارصين من السبيكة عند تعرضها لماء البحر.%0.6 ،) 

    Bronzeالبرونز ثانياً: 

مقاومتها  لىفضالً عسبائك البرونز عديدة وتمتاز عن سبائك البراص بمقاومة عالية ومتانة جيدة، 

 العالية للتآكل، وتستخدم بالصناعة بكثرة. وأنواع سبائك البرونز هي:

i.  البرونز الحقيقيBronze-Sn: قصدير ونسبة القصدير ال تزيد عن  – وهي سبائك النحاس

 %14( يتكون لحد نسبة ∝وطور ألفا ) في جميع األحوال لمحدودية ذوبان القصدير بالنحاس، 20%

ن. تصنف سبائك يلي ومتين بينما طور ألفا في سبائك البراص طور مطيلي لي  قصدير، وهو طور مط

 البرونز الحقيقي إلى سبائك المطروقات وسبائك المسبوكات، سبائك المطروقات ال تتجاوز نسبة القصدير

إلنتاج الصفائح المدرفلة والقضبان، أما سبائك المسبوكات فتصل نسبة القصدير فيها إلى  %7عن  فيها

الصلد جداً المطمور بطور  (δالحتوائها على طور دلتا ) Bearingsوتستعمل ألغراض المحامل  18%

ألفا المتين وكذلك تستخدم في صناعة التماثيل. ويمكن إضافة عناصر سبائكية للبرونز الحقيقي ألغراض 

محامل، لزيادة مقاومة التآكل االحتكاكي ويستخدم بصناعة ال %1خاصة مثل إضافة الفسفور بنسبة 

لتحسين المطيلية  %2لتحسين خواص التشغيل، ويضاف الخارصين بنسبة   %2ويضاف الرصاص بنسبة 

 ويستعمل في عمل المداليات والنقود المعدنية.

ii.  برونز األلُمنيومBronze-Al: اعطاءهة إلتمتاز هذه السبائك بلونها األبيض ويضاف لها الفض 

ين. تصنف السبائك على أساس سبائك المطروقات التي ال بريق وتستخدم في صناعة المالعق والسكاك

تستخدم  وسبائك المسبوكات  وتكون نسبة األلُمنيوم أعلى من ذلك. %10عن فيها تتجاوز نسبة األلُمنيوم 

ت الغاز آسبائك برونز األلُمنيوم في صناعة المبادالت الحرارية والصناعات الكيميائية وصناعة الُعدد بمنش

 عند العمل. Sparkطي شرارة لكونها ال تع

iii.  برونز الفضةBronze-Siliver : وهي سبيكة من النحاس والنيكل وتسمى أيضاً بالفضة األلمانية

لها لون فضي براق وتستخدم في و( Cu50% - Ni25% - Zn25%)أشهرها بنسبة  ،والخارصين

 لمقاومتها العالية للتآكل ،المالعق األجهزة واألدوات الطبية والمنزلية مثل ،الُحلي ،صناعة النقود المعدنية

 قابليتها الجيدة للتشكيل. فضالً على، لوياتوالق واألحماضالجوي 
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 سبائك النحاس األخرىثالثاً: 

 هنالك مجموعة أخرى من سبائك النحاس تستخدم ألغراض خاصة ومنها:

 نيكل  -سبائك النحاسCu-Niاحداً لكافة النسب، : يذوب النيكل بالنحاس إذابة تامة مكوناً طوراً و

تستخدم في صناعة النوابض والٌمعدات  %20وتصنف هذه السبائك بحسب نسب المكونات، سبائك 

نيكل تستخدم بنقل الماء المالح لمقاومتها العالية للتآكل.  %30الكهربائية والبداالت اآللية، وسبائك 

معامل تمددها  ( تستخدم في صناعة المزدوجات الحرارية النخفاضNi %60-40سبائك )

( وهي تستخدم %68-66بحدود )فيها الحراري، وسبائك المونيل التي تتراوح نسبة النيكل 

 ألغراض مقاومة التآكل للحوامض والمحاليل القاعدية.

 بريليوم -سبائك النحاس Cu-Be سبائك عالية المقاومة الميكانيكية تتصلد بالترسيب وتستعمل في :

 ات والغاز والمناجم.ُعدد وُمعدات مصانع المفرقع

 كروم -سبائك النحاس Cu-Cr أيضاً من السبائك عالية المقاومة وتستعمل في إنتاج أقطاب مكائن :

 .Spot Weldingلحام المقاومة الكهربائية النقطي 

 Nickel and its Alloys      النيكل وسبائكه 3-5-4 

تمغنط ومعامل مرونته مساوي تقريباً لمعامل يشابه النيكل الحديد بالكثير من الخواص، فهو معدن ي

مرونة الحديد، لكنه أفضل من الحديد في مقاومة التآكل الجوي والماء ولهذا يستعمل كطالء لسبائك 

الفوالذ، وكذلك لسبائكه مقاومة جيدة في درجات الحرارة العالية. أهم المعلومات للنيكل مذكورة في 

 ( بعمليات متعددة Pentlandite( )(NiFe)9S8مه الذي يدعى )(. يستخلص المعدن من خا8-3الجدول )

 أهم معلومات النيكل 8-3جدول 

 FCC الشبكة الحيزية Ni الرمز الكيميائي

 ℃1453 درجة االنصهار 28 العدد الذري

 GPa 209 معامل المرونة 8.9 الوزن النوعي

 

نها المقاومة العالية للتآكل والحفاظ على سبائك النيكل لها أهميتها الخاصة بالصناعة لتميز خواصها وم

خواص ميكانيكية جيدة مع ارتفاع درجات الحرارة العالية، والكثير من السبائك الخاصة أساسها هو النيكل 

بسبب خفة وزنها والتي لها تطبيقات في صناعة المحركات التوربينية وخصوصاً األجزاء المتحركة 

 ح أهم مكونات سبائك النيكل.( يوض  9-3ة والحرارية، الجدول )ومقاومة الكالل العالية الميكانيكي

 مكونات سبائك النيكل وخواصها الميكانيكية 9-3الجدول 

 أخرى %Ni% Cr% Cu% Fe% Mn% Si الصنف
 مقاومة الشد

MPa 

 االستطالة
% 

270 99.9       345 50 

200 99  0.2 0.3 0.2 0.2 C, S 462 47 

400 66.8  30 2.5 0.2 0.5 C 550 40 

600 74 16 0.5 8 1 0.5  655 40 

230 52.8 22  3 0.4 0.4  860 47 
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 Tin and its Alloys       القصدير وسبائكه 3-5-4

 (SnO2) القصدير أوكسيدهم خاماته الموجودة في الطبيعة هي أمعادن النادرة والينتمي القصدير إلى 

دير( ويكون في العادة مخلوطا بالمواد الترابية وكميات الذي يسمى )الكاستيرات( والمعروف )بحجر القص

القصدير  أوكسيدباختزال  القصدير من خاماته لصويستخ ،ديدقليلة من الكبريت والزرنيخ والنحاس والح

بعد استخالص القصدير من  ،عاكسة وذلك بعد غسله بالماء وتنظيفه وتحميصه أفرانبوساطة الفحم في 

على  الغريبةالمواد  وذلك بتسخينه على سطح فرن منحدر تاركاً  التسييلته بطريقة خاماته تتم تنقيته وتصفي

وقابل للطرق والسحب في درجات  لز أبيض فضي ناصع اللون وهو لين جداً القصدير ف سطح الفرن.

 نه يصبح هشاً أف( ℃200)درجة  إلىسخن  إذا صفائح رقيقة ولكنه إلىالحرارة االعتيادية ويمكن تحويله 

 خفيفاً  ذا لوي قضيب القصدير فانه يحدث صوتاً إمسحوق و إلىتحول يويتفتت بالطرق و سر بسهولةويتك

صالدة القصدير ومتانته واطئة، وموصليته الكهربائية  وذلك نتيجة احتكاك بلوراته بعضها ببعض.

 ذاعضوية لثر بالحوامض الأيت الوالحرارية منخفضة. مقاومة تآكل القصدير عالية وال يتأثر بالماء، و

طالء الفوالذ الكربوني بتطبيقات الصفائح الفوالذية المطلية في أيضاً النحاسية و ألوانيايستعمل في طالء 

، ويشترط أن تنظف الصفائح جيداً قبل فيهابالقصدير والتي تسمى )تنك( التي يتم حفظ المواد الغذائية 

يذوب القصدير في حامض حوادث التسمم.  الطالء وأن يتم السيطرة على الطالء بشكل دقيق تحسباً من

ض الباردة موببطء بالحوا قليالً ، ويتأثر الكبريتيك الساخن كما انه يتفاعل مع حامض النتريك المركز

 ح المعلومات عن المعدن.( يوض  10-3الجدول ) المخففة.

 أهم معلومات القصدير 10-3جدول 

 HCP الشبكة الحيزية Sn الرمز الكيميائي

 ℃232 درجة االنصهار 50 ريالعدد الذ

 GPa 42 معامل المرونة 7.3 الوزن النوعي

 

 Tin Alloys and its Applications    القصدير وتطبيقاتهاسبائك  3-5-4-1

من القصدير والرصاص وكذلك  التي تتكون أساساً أهم سبائك القصدير هي سبائك لحام القصدرة 

حديدية المعادن غير الولحام  لسبائكياو الكربوني الفوالذ عأنواجميع بلحام  هاويمكن استعمالالنحاس، 

ويضاف إلى سبائك لحام القصدرة  وسبائكها وهذا النوع من اللحام يكون رخيص الثمن سهل االستعمال.

سالك الء أيستعمل القصدير في الصناعات الكهربائية في طسيوبة معدن اللحام. لتحسين  (Sbاألنتيمون )

يستخدم ، وباألسالكذي يحتويه المطاط المحيط الكبريت ال تأثيرا بمادة عازلة وذلك لمنع نحاس قبل تغليفهال

سبيكة )بابيت( المستعملة في  إنتاجقصدير في ال خدمستوي المينا المقاوم للحرارة. إنتاجوكسيد القصدير في أ

 أخرى ومعادن موناألنتيوالتحميل وتتكون هذه السبيكة من القصدير والنحاس  كراسيالمحامل وصناعة 

 . األخرىكما انه يدخل في تركيب سبائك )حروف الطباعة( والعديد من السبائك 



 تصنيف المواد الهندسية: الثالثالفصل       األول الصف – صناعيةالعلوم ال   معادن الاللحام وتشكيل 

 93  

 Zinc and its Alloys       الخارصين وسبائكه 3-5-5

التي تسمى )بلنده(  (ZnSالخارصين ) كبريتيدهم خامات الخارصين الموجودة في الطبيعة هي أ

Blende، كاربونات الخارصينو (ZnCO3)،  في فرن  أوالً والستخالص الخارصين تحمص الخامات

ط الخامات المحمصة مع مسحوق الفحم الخشبي في لذلك تخ دالخارصين وبع أوكسيدلى إعاكس لتحويلها 

خاصة ونتيجة للحرارة العالية يتكون بخار الخارصين ذو اللون المخضر الذي يكثف ويصب في  أفران

 ،لخارصين من كبريتاته والتي تعرف بطريقة التحليل الكهربائيالستخالص ا أخرىوهناك طريقة  ،قوالب

( يتضمن المعلومات العامة عن المعدن، 11-3الجدول ) الخارصين الناتج بهاتين الطريقتين خارصين نقي.

  تتضمن خواص الخارصين النقي اآلتي:و

  اديةلحرارة االعتيإلى الزرقة مقطعه بلوري وهو قابل للكسر في درجة ا بيض مائلأالخارصين معدن 

للطرق والسحب ويمكن درفلته إلى صفائح وسحبه إلى  يصبح قابالً  (℃150-100بحدود )ولكن بتسخينه 

 .للكسر قابالً  مرًة أخرىيصبح  (℃200درجة حرارة )وفي  أسالك

 من  طبقة رقيقة واقية في الهواء الرطب مكوناً  يتآكلالخارصين في الهواء الجاف البارد ولكنه  يتأكسد ال

 استمرار التآكل.وتمنعه من  تاماً  تلتصق بالمعدن التصاقاً  ةكربونات الخارصين القاعدي

 يشتعل بلهب مائل إلى الزرقة مكوناً  (℃420)ذا سخن الخارصين في الهواء فوق درجة انصهاره إ 

 (.ZnO) الخارصين أوكسيد

 الساخنة.حاليل القلوية بالم يتأثرو الهيدروجين محرراً  يذوب  الخارصين في الحوامض المخففة 

  (%60-30)تتراوح نسبة االستطالة للخارصين وسبائكه بحدود . 

 أهم معلومات الخارصين 11-3جدول 

 HCP الشبكة الحيزية Zn الرمز الكيميائي

 ℃419 درجة االنصهار 30 العدد الذري

 GPa 90 معامل المرونة 7.13 الوزن النوعي

 Zinc Alloys and its Applications                    اوتطبيقاته الخارصينسبائك  3-5-5-1

سبائك الخارصين تستخدم بكثرة في السباكة تحت الضغط لألهمية االقتصادية لإلنتاج الكمي لتصنيع 

 ح بعض أهم سبائك الخارصين.( يوض  12-3، الجدول )، وغيرهابعض مكونات المركبات واألدوات

 وخواصها الميكانيكية رصينخامكونات سبائك ال 12-3جدول 

 %Zn% Al% Cu% Mg% Fe الصنف
 مقاومة الشد

MPa 
 التطبيقات

Z33520 95.6 4 0.25 0.04 0.1 283 مسبوكات بالضغط 

Z35540 93.4 4 2.5 0.04 0.1 359 مسبوكات بالضغط 

Z35635 91 8 1 0.02 0.06 374 مسبوكات 

Z35840 70.9 27 2 0.02 0.07 425 مسبوكات 

Z45330 98.9  0.01 0.01  227 صفائح مدرفلة 
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هم تطبيقات الخارصين هي إنتاج سبائك البراص مع النحاس التي تم ذكرها في موضوع سبائك أ

للخارصين تطبيق مهم باستخدامه كطالء لبعض المعادن منها الحديد والفوالذ الكربوني فإن النحاس، كذلك 

ائح الفوالذية لحماية هذه الصفائح من التآكل، والسبب في وتستخدم بكثرة للصف ةبالغلونوتسمى العملية 

لخارصين فعالية كلفانية أعلى من المعادن األخرى مثل الحديد، والفعالية لحماية هذه الصفائح هو أن 

الكلفانية تعني أن المعدن يتآكل اسرع من تآكل المعادن األقل منه بالجهد الكلفاني، وبهذا يقدم الخارصين 

، تطبيقات الصفائح الفوالذية المغلونة كثيرة عند استخدامه كطالء بدالً من المعدن األساس لتآكلالتضحية با

أما بتغطيس المعدن األساس  ةء وغيرها، تتم عملية الغلونالهواجداً منها صناعة خزانات الماء ومجاري 

لخارصين، علماً أن بالطالء الكهربائي أو بالرش بتيار رذاذي من منصهر ا وإمافي منصهر الخارصين 

أن تكون درجة انصهار معدن الطالء واطئة وهذا ما يتمتع به  يالمتطلبات المهمة لعملية الطالء ه

الخارصين. من تطبيقات سبائك الخارصين المهمة األخرى استخدامه في إنتاج سبائك لحام المونة، والتي 

المعادن اد لحامه وهي على نوعين بحسب تكون على عدة أنواع بحسب نوعية اللحام والمعدن األساس المر

ولحام المونة ، األولى تسمى سبائك لحام المونة النحاسية والثانية سبائك لحام المونة الفضية، األساسية لها

الزهر  حديدسبائك و الفوالذ المونة للحام سبائك ويستعمل لحام القصدرة،يكون أقوى وأمتن من لحام 

مساحيق.  وأ ،شرطة، أسالك، أعمل سبائك لحام المونة على شكل قضبانوتست ،وغيرها والنحاس والنيكل

تحتوي على كثير من  المونة التي السبائك لحام باستعمال  الفوالذالمصنوعة من  األجزاءللحام  وينصح

 تمتاز سبائك لحام الفضة ،تكون نسبة الخارصين بالمونة عالية أنفي سبائك النحاس فيجب  أماالخارصين 

كذلك يمتاز و سبائك لحام النحاس،من  أوطأوهي ذات درجة انصهار  تآكلمقاومة عالية للوجيدة  ةبسيوب

ن ويبي   ،االهتزازية واألحمالوصالت متينة تتحمل الصدمات الكبيرة إنتاج المونة الفضية  لحام بسبائكال

ائك الخارصين وأخيراً أن لبعض سب مونة.ال لحام بعض سبائك لعناصر مئويةالنسب ال (13-3) الجدول

خارصين المخلوط مع زيت اليستخدم مسحوق و ا تصنع منها بعض النقود المعدنية،قابلية جيدة للتشكيل، لذ

  .بذرة الكتان في صنع دهون زيتية رمادية

 ودرجات انصهارها لعناصر بعض سبائك لحام المونة نسب المئويةال 13-3 جدول
 

 (℃)درجة االنصهار  ضة %الف الخارصين % النحاس % لحام السبيكةاسم 

 833 - الباقي 34-38 نحاسية 

 925 - الباقي 64-50 نحاسية 

 870 - الباقي 52-56 نحاسية 

 785 12 52 36 فضية

 765 25 35 40 فضية

 720 45 25 30 فضية
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 Refractory Metals   (ذات درجات االنصهار العالية) الحراريةالمعادن  3-5-6 

جموعة هما الموليبدنيوم والتنكستن، وهنالك معادن أخرى ذات درجات أهم المعادن في هذه الم

أهم خواص هذه المعادن هي  أقل أهمية باإلنتاج الصناعي. ها( ولكنTa) مومثل تانتالي عاليةانصهار 

ح أهم المعلومات لمعدني يوض   (14-3المقاومة الميكانيكية العالية حتى بارتفاع درجات الحرارة، الجدول )

دنيوم والتنكستن. تطبيقات الموليبدنيوم تشمل صناعة المسخنات والواقيات الحرارية، أقطاب لحام الموليب

استخدامه  فضالً علىالمقاومة، قوالب التشكيل على الساخن وأجزاء الصواريخ والمحركات النفاثة، 

من جة انصهار كعنصر سبائكي في سبائك الفوالذ والسبائك الخاصة. أما التنكستن الذي يمتلك أعلى در

صناعة أسالك مصابيح استخدامه ب فضالً علىتطبيقاته تشابه تطبيقات الموليبدنيوم، فإن كافة المعادن، 

 درجات الحرارة العالية.لاإلنارة وكعنصر سبائكي لسبائك فوالذ الُعدد التي تتطلب مقاومة 

 

 والتنكستن الموليبدنيوم معدني أهم معلومات 14-3جدول 

 التنكستن بدنيومالمولي المعدن

 Mo W الرمز الكيميائي

 74 42 العدد الذري

 19.3 10.2 الوزن النوعي

 BCC BCC الشبكة الحيزية

 ℃3400 ℃2619 درجة االنصهار

 GPa 407 GPa 324 معامل المرونة

 
 

 Precious Metals        المعادن الثمينة 3-5-7

، Noble Metalsوتسمى أيضاً المعادن النبيلة  تشمل المعادن الثمينة الذهب والبالتين والفضة،

كونها غير فعالة كيميائياً، وهي معادن جذابة لها قيمتها العالية، واستخدمت عبر التاريخ بصناعة العمالت ل

ح أهم ( يوض  15-3الجدول ) النقدية المعدنية أو الورقية واستخدمت بكثرة في الُحلي والمجوهرات.

تشمل كثافة عالية، مطيلية جيدة، موصلية فأهم الخواص لهذه المعادن  ماالمعلومات لتلك المعادن، أ

األعلى من ناحية  هكهربائية عالية، ومقاومة تآكل جيدة. ُتعد الفضة أقل قيمة من الذهب والبالتين، ولكن

 المهمة وخصوصاً في ةالموصلية الكهربائية من كافة المعادن لذا يستخدم في صناعة المفاتيح الكهربائي

الصناعات اإللكترونية. ُيعد الذهب من أثقل المعادن وله تطبيقات صناعية محدودة بسبب سعره العالي 

ومن هذه التطبيقات تغطية المعادن المعرضة لجو تآكلي شديد. البالتين أعلى قيمة من الذهب ولذا تطبيقاته 

وشمعات  Thermocoupleمحدودة جداً وتقتصر على القطع المهمة الصغيرة مثل المزدوج الحراري 

  .القدح وفي العمليات الجراحية
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 الذهب والبالتين والفضةمعادن أهم معلومات  15-3جدول 

 الفضة البالتين الذهب المعدن

 Au Pt Ag الرمز الكيميائي

 47 78 79 العدد الذري

 10.5 21.5 19.3 الوزن النوعي

 FCC FCC FCC الشبكة الحيزية

 ℃961 ℃1769 ℃1063 درجة االنصهار

 

 Non-Metals Materials      المواد غير المعدنية 3-6

أن المواد المعدنية هي أهم المواد الهندسية، ولكن بالحقيقة هنالك مواد غير معدنية لها تطبيقات عتقد ي

ها ، وال يسع المجال في هذه المرحلة لذكرها ودراستكثيرة وواسعة جداً في مجال الصناعة والتكنولوجيا

 ، وتشمل المواد غير المعدنية الهندسية عدة مجاميع هي:وسيقتصر تناولها بصورة عامة فقط

 Ceramicsالحراريات  .1

 Polymersاللدائن  .2

 Composite Materialsالمواد المركبة  .3

، الزجاجيات، المواد Clay تتضمن المواد الحرارية أو الفخارية المنتجات المصنوعة من الطين

نترات البورون. جميع المواد سمنت، والمواد الحديثة عالية الصالدة مثل كربيد التنكستن والرابطة مثل اإل

. وتتميز (Al2O3)واأللومينا  (SiO2)األولية للحراريات متوفرة كثيراً بالطبيعة ومن أهمها السليكا 

عزل كهربائي الحراريات بخواص تختلف كلياً عن خواص المواد المعدنية مثل الصالدة العالية، خصائص 

ودرجة انصهار عالية. تكمن األهمية  ومقاومة تآكل جيدة، وحراري جيدة، استقرارية كيميائية شديدة

 التجارية والتكنولوجية للمواد الحرارية باستعماالتها وتطبيقاتها الكثيرة والمتنوعة مثل:

 ات الحرارية مثل الخزفيوأنابيب خزفية وبالطات وغيرها، و بأنواعه وقمنتجات األطيان من طاب

، علماً Concrete المستعمل بالخرسانة Cementاإلسمنت ، ووقوالب السباكةجدران أفران الصهر، 

 .، العوازل الحرارية الخزفية مثل شمعات القدح والعناصر اإللكترونيةأن الخرسانة تُعد مادة مركبة

 والخزفيات المستخدمة في يةالمنتجات الخزفية البيضاء مثل البورسلين واألواني الخزفية والصين ،

 .صناعة األسنان والعظام

 األلواح الزجاجية، العدسات، القناني، المصابيح، األلياف الزجاجية )الصوف  الزجاجيات مثل

 الزجاجي( المستعملة بالعزل الحراري، وغيرها.

 المصنوعة من ، وأدوات التجليخ من كربيد التنكستن ونترات البورونالمصنوعة المتنوعة  أدوات القطع

 .السليكا واأللومينا
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وهي  د هذه المواد من المواد العضوية،أما اللدائن فهي مواد تعتمد باألساس على الكربون ولذا ُتع

تتكون من سلسلة طويلة من  حديثة االستخدام كمادة هندسية مقارنة مع المعادن والحراريات. اللدائن

لوحدات التي تنتج عن طريق الحرارة والضغط وعامل الوحدات الجزئية الصغيرة قد تصل إلى آالف ا

الخواص العامة للدائن االستطالة العالية جداً، أهم  .Polymerizationمساعد بعملية تسمى بالبلمرة 

عالية، خفة الوزن، عوازل جيدة للحرارة والكهرباء، تتأثر باإلشعاع الضوئي واألحوال  مقاومة تآكل

 رجة الحرارة بشكل كبير ولها مقاومة خضوع وشد أقل من المواد األخرىتتأثر بصورة عامة بدالجوية، 

 بالنسبة لدرجة االنصهار. ءات ونفس الشييئوتزداد المقاومة كلما زادت درجة التشابك والتفرع للجز

ات يئتصنف اللدائن إلى صنفين البالستك والمطاط، والنوع األول يقسم على أساس درجة التشابك بين الجز

اللدائن المصلدة و Thermoplasticsاإلنتاج إلى قسمين هما اللدائن الحرارية وطريقة 

Thermosetting ويمتاز النوع األول بسهولة تشكيلها وإمكانية إعادة تسخينها وتشكيلها عدة مرات ،

بسهولة لكونها تصبح بحالة سائلة لزجة بدرجات حرارة ليست عالية، أما النوع الثاني فيمتاز بمقاومته 

 تطبيقات اللدائن توسعت ويمتاز المطاط الطبيعي أو الصناعي باالستطالة الفائقة تحت جهود قليلة. ،لعاليةا

ساعدها على ذلك خواصها المميزة وسهولة التعامل معها صناعياً وتجارياً، هنالك أنواع  بشكل كبير ونمت

 :مات الحديثة باآلتيأهم االستخدا يمكن تلخيصال تحصى من المنتجات اللدائنية المعروفة و

 .عدسات بالستيكية مختلفة ألجهزة التصوير وتحسين الرؤية وغيرها 

  أدوات جراحية من البالستيك، حيث يطّور الباحثون نوعاً من البالستيك المقّوى بألياف كربونية من

 أجل استخدامها في هذه األدوات.

  وتجري اليوم  ،المطاط وقوة المعدنالمطاط المعدني )البالستيك الجديد(: مركب يجمع بين مرونة

 أبحاث واختبارات حوله، فإذا ما ثبت نجاحه فإنه سيغير آالف المنتجات جذرياً.

  بطاريات جديدة من البالستيك تعتمد على مادةPolystyrene ويتوقع استخدامها لتولد الطاقة في أي ،

 شيء ابتداء من السيارة حتى الهاتف الخلوي.

  وتغليفها وصناعة الترانزستور البالستيكي المرن والقابل للشدفي صناعة المعالجات.  

 تكون من أجزاء كيمياوية صغيرة الحجم تمتلك نواة ناقلة للكهرباء وطرفيتين. تللكهرباء،  ةناقل لدائن 

  باستخدام أنواع جديدة من البالستيك المقوى بألياف زجاجية. وسائط النقلتخفيف وزن 

وهو اصطالح يطلق على المواد التي تنتج  واد الهندسية هي المواد المركبة،الصنف األخير من الم

واأللياف  يمن صنفين أو ثالث من المواد الهندسية المذكورة، تصنف المواد المركبة إلى النوع الدقائق

اد ن المادة األساس الذي يعمل على تماسك المادة األخرى. تمتاز المووالصفائح. أحد المواد المركبة يكو  

وتمتاز بمقاومة ومرونة  المركبة بخواص ال يمكن الحصول عليها من صنف واحد من المواد الهندسية

 عاليتين مع خفة وزن، من األمثلة على المواد المركبة الخرسانة المسلحة ومواد التجليخ، وغيرها.
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 الرابعفصل ال

 تصنيف طرائق التصنيع

 عامةالدهااف األ
 على: ب قاارا  الطالفصل سيكو  النتاا  م  دهاا االبعا 

 
 .معرفة تصنيف العمليات الاناسية.1

 يفام العمليات اإلجرائية وأصنافاا ومفاوم كل مناا وعملياته..2

معرفة عملية السباكة ومميزاتاا ومحااات ومساوئ وطرائق دهاه .3

 .العملية

 .معرفة السباكة بالقوالب المستالكة وأنواعاا.4

 .يفام السباكة بالقوالب الرملية وآلية العمل باا والقوالب المستخامة.5

والب الاائمية المعانية، ومزايادها ومساوئاا عملية السباكة بالقمعرفة .6

 .وطرائق دهاا النوع م  أنواع السباكة

يفام تكنولوجيا مساحيق المعاا  ومميزاتاا ومحاااتاا، وأشكال .7

 .المساحيق وخطوات التصنيع بااه الطريقة
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  Introduction         مقامة 4-1

اليد وكلمة أخرى  manusمشتق من كلمتين التينية تعني  Manufacturingمصطلح التصنيع 

factus صنع باليد  ىوتعني صنع، وبجمع الكلمتين يكون المعنMade by Handى، وهذا المعن 

التصنيع الحديثة تنجز آلياً ، إذ أن معظم طرائق ه تغير في الوقت الحاضراستخدم لقرون طويلة ولكن

 وبمساعدة مكائن وأجهزة مسيطر عليها بالحواسيب المتقدمة.

فإن  فمن الوجهة التكنولوجية تعريف التصنيع من وجهتي نظر تكنولوجية واقتصادية، باإلمكان

لتغيير الشكل، الخواص، والمظهر لقطعة  الفيزيائية أو الكيميائية اإلجراءاتالتصنيع يعرف على أنه 

ل أولية لصنع منتج معين شامالً في بعض األحيان إجراءات التجميع أو الربط، ولغرض إنجاز ذلك عم

يتحتم استعمال مجموعة من األدوات والمكائن والطاقة والعمالة، وتكون العملية عبارة عن مجموعة من 

أما مفهوم  طلوب.إلى المنتج الم والوصول الفعاليات المتعاقبة وفي كل مرحلة من المراحل يتم التقرب

ما بقيمة سعرية معينة إلى منتج معين بقيمة  تحويل مادة  فتعني كلمة التصنيع من وجهة نظر اقتصادية 

 أهمها: من ةعدعوامل عتمد اختيار الطريقة المناسبة على ي، أعلى. طرائق التصنيع متعددة ومختلفة

 .نوعية مااة قطعة العمل األولية 

   وغيردها ناحية الحجم، الشكل، الخواص،نوعية المنتج الناائي م. 

 .نوعية الطاقة المتوفرة 

 الكميات اإلنتاجية. 

 .توفر التكنولوجيا 

 .توفر األياي العاملة المادهرة 

 .الكلفة االقتصااية 

  .ايمومة اإلنتاج 

والمنتجات الصناعية يمكن عوامل ثانوية أخرى ال يسع المجال لذكرها جميعاً.  باإلضافة إلى

والسلع الرئيسة )السلع  Consumer Goodsتقسيمها إلى قسمين رئيسين، السلع أو البضائع االستهالكية 

، النوعية األولى يكون التجهيز مباشر للمستهلكين مثل السيارات Capital Goods الرأسمالية(

البضائع مجهزة للشركات أو المصانع مثل والحواسيب وغيرها من البضائع، أما النوعية الثانية فتكون 

 المكائن الصناعية والطائرات والقاطرات ُمعدات البناء وغيرها.

 تصنيف طرائق التصنيع

 Manufacturing Processes Classification 
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 يةالتصنيع العملياتتصنيف  4-2
       Manufacturing Processes Classification       

 Processing( العمليات اإلجرائية 1العمليات التصنيعية يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسين هما: )

Operations  (2 ) عمليات التجميعAssembly Operations العمليات اإلجرائية هي جميع ،

الفعاليات التصنيعية لتحويل قطعة العمل إلى المنتج النهائي المرغوب تقريباً، أما عمليات التجميع هو 

ح تصنيف العمليات ( يوض  1-4ربط جزئين أو أكثر من أجزاء القطعة المجمعة أو الملحومة. الشكل )

سيتم في هذا الفصل التطرق  العلمية المعروفة على نطاق العالم. االتصنيعية بكل أنواعها ومصطلحاته

عن الجزء األول من العمليات التصنيعية التي تتضمن العمليات اإلجرائية وكيفية تصنيف طرائق 

المنتج المطلوب مع إعطاء فكرة التصنيع المختلفة التي يطلق عليها مصطلح عمليات الحصول على شكل 

 توضيحية عن باقي العمليات اإلجرائية.  

 

 مخطط تصنيف العمليات التصنيعية المعروفة 1-4شكل 
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 Processing Operations     العمليات اإلجرائية 4-3

بشتى صورها لتحويل قطعة العمل األولية إلى شكل آخر أو  تستخدم العمليات اإلجرائية الطاقة

تعزيز خواص معينة أو مظهر للسطح جديد إلضافة قيمة مادية لمادة العمل. صور الطاقة تشمل الطاقة 

الميكانيكية، الحرارية، الكهربائية، الكيميائية، والضوئية. تسلط الطاقة بطريقة مسيطر عليها عن طريق 

واألجهزة، الطاقة البشرية قد تستخدم في بعض األحيان، ولكن عموماً العمالة توظف المكائن واألدوات 

وتشغيلها وإجراءات الفحص والتفتيش على المواد األولية والمنتجات على لغرض السيطرة على المكائن 

وليس اقتصادية.  فنيةن نموذج عام للعمليات اإلجرائية من وجهة نظر ( يبي  2-4الشكل ) حد  سواء.

إلجراء يستلم قطع العمل األولية وتسلط الطاقة عن طريق األدوات أو المكائن لتحويل قطعة العمل إلى ا

المنتج المطلوب النهائي. معظم العمليات التصنيعية تترك مخلفات على شكل سكراب أو فضلة، وهي 

في عمليات التشغيل أو بسبب العيوب الناتجة  Chipناتجة بسبب الحالة الطبيعية للعملية مثل إزالة رايش 

من األخطاء التصنيعية، المهم في عمليات التصنيع هو كيفية تقليل هذه المخلفات بنوعيها. عادًة هنالك 

 الحاجة إلجراء أكثر من عملية تصنيعية لتحويل قطعة العمل إلى منتج نهائي.

 

 
 مخطط عام للعملية اإلجرائية 2-4شكل 

عمليات األشكال وعمليات تعزيز الخواص يات اإلجرائية بثالثة أصناف رئيسة وهي: تصنف العمل

ها على سطح قطعة العمل ئ. الصنف األخير يعني جميع العمليات التي يمكن إجراوعمليات السطح

 :لغرض إظهارها بمظهر جديد ومن هذه العمليات هي

 عديدة قد تكون ميكانيكية أو كيميائية إلزالة التي تتم أما يدوياً أو آلياً وبوسائل  تنظيف األسطح

 .األتربة والزيوت والشوائب األخرى

 التي قد تكون بطرائق ميكانيكية مثل القذف بالرمل أو بطرائق فيزيائية مثل  معالجات السطح

 خشونة السطح. فضالً علىلغرض الحصول على نوعية سطح معين،  االنتشار

 لقصدرة )التغطية بالقصدير لصفائح الفوالذ( أو التغطية بالمواد مثل الغلونة أو ا إجرا ات التغطية

 رها من العمليات.يالعضوية مثل األصباغ أو الطالء بالمينا وغ
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مفهوم تعزيز الخواص يعني إكساب قطعة العمل خواص جديدة تختلف عن خواصها األولية 

ية أو الكيميائية دون تغير شكل والموضوع يشمل تحسين جميع أنواع الخواص الميكانيكية أو الفيزيائ

التي تتضمن عملية التخمير  Heat Treatment المعالجة الحراريةهي  إجراءاتهاقطعة العمل، وأهم 

Annealing وتلبيد هاتصليدزيادة المقاومة للمعادن وو Sintering .مساحيق المعادن 

تصنيف طرائقها ومن ثم سيتم سيتم التطرق إلى كيفية أما عمليات التصنيع للحصول على األشكال 

 بشيء من التفصيل.  تناول طرائق التصنيع

 

 Shaping Processes       عمليات الشكل 4-4

المقصود بعمليات الشكل هي جميع طرائق التصنيع التي يتم فيها الحصول على الشكل النهائي 

للمنتج النهائي أو مكونات المنتجات الصناعية المختلفة، معظم عمليات الحصول على األشكال تسلط 

ها معاً، لتغيير شكلن يطاقة حرارية أو طاقة ميكانيكية أو األثنعلى قطع العمل األولية بطريقة  أو بأخرى 

. هنالك طرائق عديدة من عمليات الشكل، سيتم تصنيفها في هذه المرحلة أو أبعادها أو األثنين معاً 

الدراسية على أساس حالة قطع العمل األولية، ولذا ستصنف إلى عمليات االنجماد والتي يتم فيها تسخين 

د إلنتاج الشكل المطلوب، الصنف الثاني سيكون قطع العمل إلى حالة السيولة أو شبه السيولة ومن ثم تبر

ه اللدن والتي تكون قطع العمل األولية عبارة عن مادة صلبة مطيلية عادًة تكون من المعدن عمليات التشو  

الشكل المطلوب، أما الصنف الثالث فيشمل للحصول على عليها والتي يمكن إجراء التشوهات الالزمة 

لصلبة قد تكون مطيلية أو قصفة للحصول على الشكل المرغوب، الصنف عمليات إزالة جزء من المادة ا

حالة المادة لقطع العمل األولية عبارة عن فيها األخير عبارة عن عملية تشكيل الدقائق والتي تكون 

الشرح المذكور أعاله يمثل وصف موجز  .مساحيق المواد والتي يتم تشكيلها وتسخينها للشكل المطلوب

 ليات التصنيعية التي يمكن تصنيفها وتسميتها كاآلتي:عن نوعية العم

 Casting السباكة .1

 Forming التشكيل .2

 Machining التشغيل .3

 Powder Metallurgy Technology المعاا  تكنولوجيا مساحيق .4

  
شرح الطرائق التصنيعية المذكورة أعاله من حيث أنواع طرائقها ومميزات كل طريقة سيتم 

لكل طريقة وصف توضيحي  فضالً علىومحدداتها وأهم المواد المالئمة وغير المالئمة لكل طريقة، 

موضحاً فيها نوعية الطاقة المستخدمة ومقاديرها، ليكون الطالب قادراً على فهم العمليات التصنيعية 

 لمختلفة وكيفية اختيار الطريقة المناسبة للحصول على شكل المنتج المطلوب.ا
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من الجدير بالذكر، أن التسلسل المذكور للطرائق التصنيعية الثالث األولى تم اختيارها بشكل منطقي 

سباكة  ،بسبب أن المنتج الذي يتطلب إجراء أكثر من طريقة تصنيعية عليه ستكون على سبيل المثال

وفي المرحلة األخيرة سيتم إجراء  ،إلى الشكل القريب للشكل النهائي هومن ثم تشكيل ،قطعة العمل األولية

لمنتج النهائي لشكل الالتشغيل عليه مثل عمل الثقوب أو األسنان أو األبعاد النهائية للحصول على 

لوجود تشابه احيق المعادن الفصل سيتم تناول عمليات السباكة وتكنولوجيا مسفي هذا  المطلوب.

الفصل في ، أما جراء مقارنة بينهما وفهمهما بشكل أفضلإلواختالف بين هاتين الطريقتين في آن واحد 

 ع طرائق التشغيل.والفصل السادس موض، في حين سيتناول سيتم تناول طرائق التشكيلفالالحق 

   

 Casting Processes       عمليات السباكة 4-5

عمليات تصنيعية مهمة إلنتاج األشكال المطلوبة، وتكون  Moldingوالمقالبة  Castingالسباكة 

 للمواا المعانيةحالة المادة األولية الداخلة للعملية التصنيعية عبارة عن منصهر أو عجينية )شبه سائلة( 

تخصص  في الزجاجيةوخصوصاً  الفخاريةو للمواا اللاائنيةومنصهر أو عجينية ، السباكةفي تخصص 

 ، علماً أن خاصية المادة للحالة العجينية تكون بلدونة عالية جداً.المقالبة

عملية السباكة عبارة عن صهر المعدن أو السبيكة المعدنية بأفران خاصة وصب المنصهر بقوالب 

ة لهذا الغرض ويجري المنصهر داخل تجويف القالب بوساطة الجاذبية األرضية أو بتسليط قوى ُمعد  

وكة معينة ومن ثم يترك المنصهر ليتجمد داخل تجويف القالب إلخذ شكل ذلك التجويف. مصطلح المسب

Casting  يطلق على المنتج النهائي لهذه الطريقة. ُتعد السباكة أحدى أقدم العمليات التصنيعية وتؤرخ

عبارة عن ثالث مراحل  ووه اً بسيطالسباكة ُيعد للوهلة األولى ملية مبدأ عسنة.  6000إلى أكثر من 

 رئيسة:

  صار المعا 

 صب المنصار ااخل تجويف القالب 

   االنجماا ليأخا شكل تجويفهترك المنصار ااخل القالب لحي 

إلنجاح عملية السباكة والحصول على  خذ بنظر االعتبارؤهنالك عوامل ومتغيرات كثيرة يجب أن ت

حسب . تصنف عمليات السباكة إلى صنفين رئيسين بSound Castingخالية من العيوب  اتمسبوك

التي لها عالقة بإنتاج  Ingot Castingسباكة المسبوكات األولية  وتج العملية، الصنف األول هنا

المعادن وسبائكهما من خاماتها أو موادها األولية، وأن اإلشارة إلى المسبوكات األولية تعني المنتجات 

المادة األولية لعملية تصنيعية معينة، غالباً ما تكون المسبوكات األولية  غير النهائية والتي ستكون هي

في بعض بسيطة من ناحية الشكل، إذ تكون أشكالها عبارة عن مكعبات أو متوازي مستطيالت أو 

 .األحيان بشكل أسطوانة ويعتمد الشكل على نوعية العملية التصنيعية الالحقة
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علماً أن السباكة  .والمواد المعدنية المصنعة منها سبوكات األوليةن بعض أشكال الم( يبي  3-4الشكل )

العمليات التصنيعية لألشكال  يختص بموضوعاألولية ليس لها عالقة في الموضوع الحالي الذي 

Shaping Processes. 

 

 نواع من المسبوكات األوليةاألبعض  3-4شكل 

 

المطلوبة بحسب تصميم و Casting of Shapesعمليات السباكة لألشكال  وأما الصنف الثاني فه

مسبوكات تحوي أشكال معقدة وفي بعضها تكون  تصنيع، وهذه العمليات تتضمن القطعة )المنتج(

مصممة إلى الشكل النهائي للقطعة المطلوبة. هنالك طرائق عديدة متوفرة من سباكة األشكال لتلبي تنوع 

 يمكن تلخيصها باآلتي:العمليات التصنيعية المختلفة ولها مميزات 

  قد تستخدم السباكة لتصنيع مسبوكات معقدة األشكال من ناحية المظهر الخارجي أو حتى

 التفاصيل الداخلية للمسبوكة.

  بعض عمليات السباكة لها إمكانية تصنيع مسبوكة لحد الشكل النهائي وبأبعاد نهائية دون الحاجة

الحقة، مثل التصنيع الكمي لرؤوس بطاريات السيارات، وعمليات  ثانوية إلى عمليات تصنيعية

تصنيع قطع للشكل القريب من الشكل النهائي وتحتاج إلى عمليات بسيطة فيها سباكة أخرى يتم 

 الحقة مثل عمليات تشغيل كالتثقيب والتهذيب إلكمال الشكل واألبعاد النهائية الصحيحة. 

 طن، ال يمكن تصنيعها  100م كبيرة جداً تزن أكثر من احجبأ السباكة بتصنيع قطع إمكانية

 بطرائق أخرى.

 .إمكانية التصنيع بالسباكة ألي معدن يمكن تسخينه وصهره 

 .ًبعض طرائق السباكة لها إمكانية اإلنتاج الكمي المسيطر آليا 



 تصنيف طرائق التصنيع: الرابعالفصل      األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 106  

طرائق بالرغم من المميزات المهمة والمذكورة آنفاً، هنالك محددات أو مساوئ لها عالقة ببعض 

 عمليات السباكة وتتضمن اآلتي:

 ،ما. مثل مقاومة ميكانيكية ضعيفة نوعاً  محددات في الخواص الميكانيكية 

 .المسامية التي تصاحب المنتجات المسبوكة 

  دقة باألبعاد لألشكال المطلوبة.العدم 

 .نوعية سطح غير مرغوبة 

 على البيئة. ءعاملين والتأثير السيوالمشكلة األهم هي مخاطر عمليات السباكة التي يتعرض لها ال 

وزنه ال يتجاوز والمسبوكات بصورة عامة يمكن أن تتراوح بأحجامها ما بين الحجم الصغير جداً 

عدد من الغرامات مثل سباكة األسنان الصناعية وبعض أنواع الحلي والمجوهرات، إلى مسبوكات كبيرة 

ة مراوح السفن والناقالت الكبيرة. تتنوع المنتجات طن كما سبق ذكره مثل سباك 100جداً تزن أكثر من 

 المصنوعة بالسباكة بتنوع كبير ويمكن تصنيعها من مواد معدنية حديدية وأخرى غير حديدية، وتشمل

 :ةاآلتي المسبوكات المهمة

 .توج األسنان الصناعيةالحلي والمجوهرات و 

 أجراس الكنائس التي تصنع من البرونز. 

 ، وبعض قطع الغيار ومكونات وسائط النقل المختلفة.ركبات ورأسهاأسطوانة محركات الم 

 .هياكل المكائن 

 .عجالت القاطرات 

 األنابيب وملحقاتها. 

 أغلفة المحركات الكهربائية والمضخات. 

 مراوح السفن والناقالت وغيرها. 

 

 Casting Processes Categories    عمليات السباكةأنواع  4-5-1

 السباكة لألشكال إلى نوعين رئيسين بحسب نوعية قالب السباكة:تقسيم عمليات  باإلمكان

 المستالكةالقوالب  .1

 القوالب الاائمية .2

السباكة  ولكل نوع من النوعين المذكورين طرائق عديدة مثل السباكة الرملية، السباكة الدقيقة، 

السباكة بالقوالب المعدنية، السباكة بالضغط،  السباكة بالطرد المركزي، السباكة بالشمع المفقود،القشرية، 

. كل طريقة من طرائق السباكة المذكورة لها مميزاتها ومحدداتها الخاصة السباكة بالقوالب شبه الدائمية

مادة معدنية معينة أو لها إجراءات لمهام خاصة،  أن لكل طريقة مزايا تؤهلها لسباكة فضالً علىبها، 

ن نواتج مسبوكات مختلفة كل  بحسب طريقة نية معينة بطرائق مختلفة ستكو  علماً أن سباكة قطعة معد

 .التي تمت بها ولها خواص متباينة فما بينها السباكة
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 Expendable Mold Casting   السباكة بالقوالب المستالكة 4-5-1-1

تعني أن كل قوالب السباكة المستعملة سيتم التضحية بها السباكة بالقوالب المستهلكة  عمليات مفهوم

ل يوتشك يتطلب تهيئةكل عملية سباكة ل)إتالفها( لغرض إخراج المسبوكات منها، أي بعبارة أخرى أن 

ما بسبب الوقت  يصبح محدوداً نوعاً ، لذا أن التصنيع الكمي للسباكة بالقوالب المستهلكة قالب جديد

 ا:هأهممن تتضمن طرائق السباكة بالقوالب المفقودة عدة أنواع  .ديد لكل مسبوكةالمستغرق لتهيئة قالب ج

 Sand Castingالسباكة الرملية  

 Shell Castingالسباكة القشرية  

 Lost Foam Castingالسباكة بالرغوة المفقواة أو تسمى السباكة بقوالب البولستري   

 Investment Castingالسباكة بالشمع المفقوا أو تسمى السباكة الاقيقة  

 Plaster-Mold Castingالسباكة بالقوالب الجبسية  

في هذه المرحلة الدراسية سوف يتم شرح تفاصيل النوع األول فقط من طرائق السباكة بالقوالب 

المستهلكة وهي السباكة الرملية كونها األكثر شيوعاً من باقي طرائق المجموعة، علماً أن الطرائق 

 شارة إليها آنفاً لغرض تنويه الطالب ومعرفته بها.األخرى تمت اإل

 Sand Casting       السباكة الرملية 4-5-1-1-1 

تكتسب السباكة الرملية اسمها من حقيقة كون الرمل هو المادة األساسية للمقالبة. وُتعد السباكة 

تقريباً طرائق المستخدمة من حيث الكميات المنتجة وأوزانها، جميع المعادن وسبائكها الالرملية من أكثر 

يمكن سباكتها بهذه الطريقة وحتى المواد المعدنية ذوات درجات الحرارة المرتفعة نسبياً مثل سبائك 

بائك سباكة المعادن ذات درجات االنصهار الواطئة مثل س فضالً علىالفوالذ والنيكل والتيتانيوم، 

األلُمنيوم والمغنسيوم. إجراءات عملية السباكة الرملية تتضمن صهر المعدن بأفران خاصة ومن ثم صبه 

بالقالب الرملي الذي يحوي على تجويف بشكل معين يشابه الشكل المطلوب للمسبوكة، ويترك المنصهر 

، ومن ثم بعد Solidificationبالقالب لحين تحوله من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة )االنجماد( 

خذ المسبوكات ؤانجماد المسبوكة يتم إتالف القالب الرملي بكسره أو تهشيمه إلزالة )رفع( المسبوكة. ت

)رفع الزوائد والمغذيات وما إلى ذلك(، وبعدها يتم بعد ذلك لعمليات ثانوية لتنظيفها من الرمل وتهذيبها 

 حسين الخواص في بعض األحيان. فحصها ومعالجتها حرارياً إذا تطلب األمر ت

هو و، Patternرمل المقالبة حول النموذج  Packingل بوساطة رص تجويف القالب الرملي يشك  

(، ومن ثم يسحب أو يرفع ه)نسخة منلشكل المنتج المطلوب سباكته عبارة عن جسم بهيئة مشابهة 

بعضهما، ومن ثم إعادة دمج نصفي النموذج من القالب الرملي بوساطة فصل نصفي القالب الرملي عن 

 القالب بعد رفع النموذج وسيكون القالب الذي يحوي التجويف المطلوب جاهزاً لصب منصهر المعدن.
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علماً أن القالب الرملي يحتوي على عدة تفاصيل داخلية وهي: مجموعة الصب التي تتكون من 

ية، المغذيات التي تغذي المسبوكة حوض الصب والعمود المغذي النازل والقنوات المستعرضة المغذ

بالمعدن المنصهر اإلضافي نتيجة االنكماش، وكذلك المنفسات التي تسمح بخروج الهواء والغازات وعدم 

ها محصورًة داخل المسبوكة والتي تسبب بالمسامية الغازية المعروفة، وكذلك يحتوي القالب على ئبقا

نهائية مثل الثقوب وغيرها والتي يمكن تشكيلها عن طريق التفاصيل الداخلية المطلوبة في المسبوكة ال

. لحاجة هدم وكسر القالب الرملي إلخراج المسبوكة منه يتطلب األمر بناء Coreاستخدام اللب )القلب( 

أو أو تشكيل قالب رملي جديد لكل قطعة منتجة. من خالل الشرح الموجز آنفاً، يالحظ حاجة تصنيع 

 الغرض.تشكيل نماذج ُمعدة لهذا 

ن النموذج عبارة عن نسخة مصنعة بنفس شكل وهيئة وأبعاد المسبوكة المطلوبة، ولكن عادًة يكو

صغر حجمها عند يما ليلبي متطلبات االنكماش، لكون أن معظم المعادن  حجمه أي أبعاده أكبر بقليل نوعاً 

نكماش، وكذلك ليلبي وتسمى هذه الزيادة باألبعاد بسماحات اال Shrinkageانجمادها )االنكماش( 

العمليات الثانوية من عمليات التشغيل إلنتاج الشكل النهائي المطلوب والتي تسمى بسماحات التشغيل. 

خشاب المواد التي تصنع منها النماذج تشمل األخشاب وتفضل الصلدة، البالستك، والمعادن، ولو أن األ

من النماذج بجزء واحد، أو  عدة . هنالك أنواعهي األكثر استعماالً لسهولة تصنيعها ورخص ثمنها نسبياً 

جزئين، أو عدة أجزاء باالعتماد على تعقيد الشكل المطلوب إنتاجه. النماذج التي تتكون من جزئين 

 ح أنواع النماذج.( يوض  4-4تحتاج إلى تصميم دقيق لتحديد موقع خط الفصل، الشكل )

 
 

 

 نيأنماذج مقالبة بجزء واحد وبجز 4-4شكل 

النماذج تعطي التفاصيل والشكل الخارجي المطلوب، أما اللباب أو القلوب فهي التي تعطي التفاصيل 

الداخلية المطلوبة للمنتج المسبوك، تصنع أو تشكل اللباب من الرمل عادًة ويكون شكلها وأبعادها بحجم 

ثبت يالنماذج،  أصغر من التجويف المطلوب للمسبوكة للسماح باالنكماش والتشغيل كما في صناعة

اللباب داخل تجويف القالب بمثبتات تصنع من معادن درجات انصهارها أعلى من درجات انصهار 

خل المسبوكة معدن المسبوكة. عند إنجاز عملية السباكة وإخراج المسبوكة يكون رمل اللباب محصوراً دا

 قالب رملي وتفاصيله.    ح( يوض  5-4عن طريق ضخ الهواء أو الماء. الشكل )ويتم إزالته بالتنظيف 
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 تفاصيل القالب الرملي والمصطلحات المستعملة 5-4شكل 

حة خطوات عملية السباكة من تهيئة القالب الرملي مع النموذج لحين الحصول على المسبوكة موض  

 (.6-4في الشكل )

 

 

 خطوات السباكة الرملية  6-4شكل 
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ح السباكة القشرية يوض  ( 7-4) الشكللغرض توضيح طرائق السباكة بالقوالب المستهلكة األخرى 

التي تستخدم عادة للمسبوكات التي تحتاج إظهار تفاصيل بدقة متناهية مثل سباكة التماثيل وغيرها. 

تسمى سباكة ح سباكة الرغوة المفقودة أو التي تسمى سباكة البولسترين المفقود أو يوض  ( 8-4) والشكل

في مسبوكات أسطوانة محرك السيارات وغطاء المحرك والتي تمتاز  ةبالقالب الواحد والتي تستعمل بكثر

بسهولة عملية السباكة، إذ ال تحتاج هذه الطريقة لسحب النموذج ورفعه قبل الصب ولذا تمتاز بعدم 

ن سباكة الشمع يبي  ( 9-4)خيراً الشكل وأ اإلنتاج الكمي السريع. فضالً علىالحاجة لمهارة عالية للعمالة، 

 المفقود التي تستخدم عادًة للمسبوكات الدقيقة والمعقدة وصغيرة الحجم.

 
 السباكة القشرية 7-4شكل 

 
 )البولسترين( الرغوة المفقودةبنماذج سباكة  8-4شكل 
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 السباكة الدقيقة بالشمع المفقود 9-4شكل 

 Permanent Mold Casting   السباكة بالقوالب الاائمية 4-5-1-2

تتميز السباكة بالقوالب الدائمية عن السباكة بالقوالب المستهلكة بإمكانية استخدام القالب وألكثر من 

مرة والذي يكون عادًة مصنوع من المعدن. طرائق السباكة بالقوالب الدائمية تتضمن السباكة بالضغط 

 والسباكة بالطرد المركزي. 

مصمم بحيث تكون عملية صب المنصهر وإخراج المسبوكة و ،ون من جزئينالقالب المعدني يك

عملية يسيرة وسهلة، وفي نفس الوقت دقة بغلق وفتح القالب، تجويف القالب يتضمن مجموعة الصب 

والمغذيات وجميع التفاصيل المطلوبة، وعادًة يصنع القالب من الفوالذ أو اآلهين. المسبوكات المنتجة 

عادًة تكون مصنوعة من األلُمنيوم، المغنسيوم، سبائك النحاس وغيرها من المعادن. بهذه الطريقة 

كمادة مزيتة للقالب لتسهيل عملية إخراج المسبوكة بعد الصب وبنفس الوقت  تيستعمل مسحوق الكرافي

مكن يكون عامل مساعد لمنع االنجماد السريع للمناطق المالمسة لسطح القالب المعدني من الداخل التي ي

أن تتعرض لها المسبوكة وتسبب عيوب تؤدي إلى فشل العملية. مزايا السباكة بالقالب المعدني تتضمن 

 اآلتي:

 نوعية سطح جيدة مع دقة متناهية باألبعاد. .1

الحصول على حجم حبيبي ناعم للمسبوكات بسبب االنجماد السريع نسبياً الناتج من االنتقال  .2

 .ةالقالب المعدني، والذي يؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكيالسريع للحرارة من خالل جدران 

أما محددات السباكة بالقالب المعدني الدائمي هي عدم إمكانية سباكة المعادن ذات درجات االنصهار 

، العالية، ويمكن سباكة األشكال البسيطة فقط دون األشكال المعقدة والتي يمكن سباكتها بالقالب الرملي

لذا تستخدم هذه الطريقة فقط باإلنتاج  .خر لمحدداتها هو الكلفة العالية للقالب المعدنيوهنالك سبب آ

الكمي السريع اآللي لغرض تقليل كلف المنتجات المسبوكة. وهنالك منتجات متنوعة كثيرة تنتج بهذه 

 الطريقة منها مكابس األسطوانات، هياكل المضخات، أغطية المحركات وغيرها.
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كة بالقوالب الدائمية المعدنية هي السباكة بالضغط والتي تستعمل بكثرة في إنتاج من طرائق السبا

مسبوكات صغيرة الحجم ولكن عالية الدقة. إذ يحقن منصهر المعدن بين تجويفي القالب المعدني تحت 

الضغط العالي لغرض إمالء التجويف بشكل كامل وبسرعة عالية ونتيجة الضغط العالي يمكن أن تبرز 

التفاصيل الداخلية وبدقة متناهية جداً. هنالك نوعين من  فضالً علىع التفاصيل الخارجية للمسبوكة جمي

المكائن، األولى تسمى مكائن حجرة القالب الساخنة والثانية حجرة القالب الباردة. في األولى يكون فرن 

قالب بضغط واطئ نسبياً الصهر مالصق لماكنة السباكة ويعمل المكبس على دفع المنصهر إلى تجويف ال

بسباكة المعادن واطئة االنصهار مثل الخارصين، القصدير،  نوع( ويستخدم هذا الMPa 35-7بحدود )

، علماً أن القوالب مصنعة (MPa 140)الرصاص. أما النوع الثاني فيكون الضغط عالي جداً يصل إلى 

الحرارة المرتفعة، ويمكن سباكة المعادن  من فوالذ الُعدد السبائكي الذي يتحمل الضغوط العالية ودرجات

 ح عملية السباكة بالضغط.( يوض  10-4الشكل ) بهذه الطريقة. مثل سبائك األلُمنيوم والمغنسيوم والبراص

 
 مخطط عملية سباكة بالضغط بالحجرة الساخنة 10-4شكل 

الطريقة األخرى من طرائق السباكة بالقوالب الدائمية السباكة بالطرد المركزي، والتي يتم فيها 

تدوير القالب بسرعة عالية عند صب منصهر المعدن لغرض توزيع المعدن على المنطقة الخارجية من 

سباكة القالب والحصول على مسبوكات جيدة. تتضمن السباكة بالطرد المركزي ثالثة طرائق وهي ال

ح في والذي يستخدم إلنتاج األنابيب كما موض   True Centrifugal Castingبالطرد المركزي الفعلي 

والتي تستخدم إلنتاج  Semi-Centrifugal Castingمركزي الشبه بالطرد (، والسباكة 11-4الشكل )

القالب  مجوفة كما في النوع األول مثل سباكة العجالت والطارات، وأن تمسبوكات صلدة وليس

ح ( يوض  12-4الشكل ) ،المستخدم في هذا النوع يكون من نوع القالب الرملي المثبت على قاعدة تدور

 Centrifuge Castingالسباكة بالطرد البعيدة عن المركز  و. أما النوع األخير وههذه الطريقة

 ح بعض المسبوكات المنتجة بطرائق مختلفة.( يوض  13-4الشكل ) ويستخدم للقطع الصغيرة المتناظرة،
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 السباكة بالطرد المركزي الفعلية إلنتاج األنابيب 11-4شكل 

 

 شبه المركزيبالطرد السباكة  12-4شكل 

 

 مسبوكات الوسط واليسارمسبوكات من األلُمنيوم بالضغط،  اليمي مسبوكات متنوعة،  13-4شكل 

 منتجة بالطرد المركزي
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  Powder Metallurgy Technology (PM) تكنولوجيا مساحيق المعاا  4-6

عمليات مساحيق المعادن هي أحدى عمليات الشكل عن طريق استخدام مساحيق معدنية معينة والتي 

ضغط تلك المساحيق بقوالب خاصة فيها تجاويف مشابهة للشكل المطلوب، ومن ثم يتم وضعها يتم فيها 

بأفران خاصة لغرض تسخينها وتكوين أواصر قوية بين الدقائق لتكوين قطعة مشكلة بحسب الشكل 

المطلوب وتمتلك خواص ميكانيكية مرغوبة. عملية التسخين لها تسمية خاصة في هذا الموضوع تسمى 

، تكون درجات الحرارة في عملية التلبيد أقل من درجات انصهار مساحيق تلك Sinteringيد التلب

 مساحيق المعادن تتضمن اآلتي:تكنولوجيا المعادن. مميزات 

اإلنتاج الكمي المستمر اآللي لقطع بأشكال وأبعاد نهائية أو شبه نهائية، وإلغاء أو تقليل إمكانية  

 الحاجة لعمليات ثانوية.

من المادة األولية  %97السكراب والفضالت الناتجة من العمليات التصنيعية، تقريباً بحدود  تقليل 

 تتحول إلى منتج مفيد.

 مسامية مرغوبة ألغراض معينة. حاوياً علىبسبب طبيعة المساحيق، يكون المنتج  

معادن، بعض المعادن ال يمكن تصنيعها بطرائق تصنيعية عديدة، ولكن يمكن تصنيعها بمساحيق ال 

 على سبيل المثال التنكستن.

صعوبة تسبيك بعض المعادن ألغراض الحصول على خواص معينة، ولكن يمكن جمع عناصر  

 السبائك المطلوبة بهذه الطريقة. 

 إمكانية إنتاج قطع بأبعاد دقيقة. 

كلفة العالية إلنتاج ال -2لفة العالية لألدوات والمعدات، الك -1أما محددات الطريقة فتتضمن: 

صعوبة تشكيل القطع  -4صعوبة الخزن وحفظ المساحيق وتأثيرها على األنسان والبيئة،  -3المساحيق، 

 بسيطة نوعاً ما. تتطلب أشكاالً التي معقدة الشكل بسبب عملية الضغط 

المساحيق المستخدمة في طريقة التصنيع هذه متنوعة مثل المكعب، األسطوانة، الكرة،  أشكال

الدائري، اإلسفنجي، المسطح، وغيرها، ناهيك عن أن أحجامها أيضاً غير متساوية، ويعتمد اختيار شكل 

 الحبيبة وحجمها على نوع المعدن وحجم المنتج ومقدار الضغط وعوامل أخرى.

من إنتاج المسحوق المعدني وتنتهي عند الحصول على المنتج  أه الطريقة تبدخطوات التصنيع بهذ

 :، وكما يأتيالنهائي المطلوب بحسب الشكل واألبعاد المطلوبة

  :إنتاج المساحيق المعانية

الطريقة التي يتم فيها تحويل منصهر المعدن إلى رذاذ من قطرات والتي تتجمد بشكل حبيبات 

، وهي الطريقة الحيوية الشائعة المستخدمة بالوقت الحاضر Atomizationالتارية صغيرة تسمى 

 للسبائك المعدنية. ىإلنتاج المسحوق المعدني، ويمكن استخدامها لجميع المعادن تقريباً وحت
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ثنان منها تعتمد ا(، 14-4حة في الشكل )لتكوين الرذاذ من منصهر المعدن موض  عدة هنالك طرائق 

الغاز المسلط بتيار يتحرك بسرعة عالية تجاه المنصهر، والطريقة الثالثة يستخدم على التذرية بمساعدة 

تيار من الماء بدالً من الغاز للتذرية وهي الطريقة األكثر استخداماً بسبب الحصول على دقائق غير 

ظمة متناظرة من ناحية الشكل والحجم بدالً من الحصول على كريات منتظمة علماً أن الدقائق غير المنت

وتستخدم للمعادن ذات درجات انصهار التبريد السريع،  فضالً علىهي المفضلة بعملية تصنيع األشكال 

 ألذا بد ،عملية التذريةلبهذه الطريقة هي األكسدة للدقائق المصاحبة  الوحيدة والمشكلة ،℃1600قل من أ

على حجم الدقائق بالطرائق المذكورة  السيطرة .لتقليل مشكلة األكسدة استخدام تيار زيتي بدالً من الماء

أما  سرعة التيار كلما صغر حجم الدقائق. ازدادتكلما  هتعتمد على سرعة تيار الغاز أو الماء، علماً أن

على مبدأ الطرد المركزي، إذ يتم إسقاط منصهر المعدن على قرص يدور  الطريقة الرابعة فتعتمد

هنالك طرائق تذرية أخرى غير التي ذكرت منها  هات.بسرعة ويتم تذرية المعدن نحو جميع االتجا

الطريقة الكيميائية، طريقة الترسيب، وطريقة التحليل الكهربائي، تستخدم في حاالت المعادن التي ال 

الحاجة إلى مساحيق معدنية عالية الجودة لألغراض  فضالً علىيمكن تذريتها باألسلوب التقليدي، 

 ض أنواع المساحيق المعدنية.ن بع( يبي  15-4الخاصة. الشكل )

 

 التذرية بالغاز طريقة (b)و  (a)طرائق التذرية إلنتاج المساحيق المعدنية،  14-4شكل 
(c)  ،التذرية بالماء(d) التذرية بالطرد المركزي بمساعدة القرص الدوار 



 تصنيف طرائق التصنيع: الرابعالفصل      األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 116  

 
 أنواع نموذجية من أشكال المساحيق المعدنية عدة 15-4شكل 

 المزج والخلط

عمليتان مهمتان قبل إجراء عملية الضغط للمساحيق المعدنية،  Mixingوالخلط   Blendingالمزج

تكون بنفس  قد الالمصطلح األول المزج يستخدم عندما تكون المساحيق المعدنية من نفس النوع و

األحجام، أما المصطلح اآلخر فيستخدم لإلشارة إلى أن المساحيق المخلوطة هي ليست بنفس النوع 

مساحيق المعدنية التي يمكن أن تخلط مواد مختلفة الكيميائياً، وهي الحالة التي تمتاز بها تكنولوجيا 

، تضاف عادًة مواد معينة مع نيكيةالتركيب الكيميائي. عملية المزج أو الخلط تنجزان بطريقة آلية ميكا

عدم الترسيب وتسهيل عملية لعمليات المزج أو الخلط وهي الزيوت، المواد الالصقة، ومواد مساعدة 

 حركة المساحيق أثناء الضغط. 

 الضغط

على المساحيق المعدنية لغرض إعطاء الشكل النهائي للقطعة المنتجة، إذ  عال   يسلط ضغط وبمقدار  

ساحيق بين جزئي القالب وعمود الضغط، تسمى القطعة الناتجة من هذه العملية بالمجموعة يتم ضغط الم

أو القطعة الخضراء وكثافتها أعلى بكثير من قبل عملية العصر  Green Compactالخضراء 

والضغط، وحالة القطعة الخضراء تجعلها قابلة للحمل والنقل إلى الخطوة الالحقة وبسهولة وبدون 

اليب الضغط قد تكون ميكانيكية أو هيدروليكية أو مجتمعة والمهم أن تكون عملية الضغط مشاكل. أس

طن أو أكثر، وهنالك أساليب  40كافية لتصنيع الشكل المطلوب وقد تصل مقادير قوى الضغط إلى 

 أخرى من ناحية أتجاه تسليط القوى بحسب تعقيد الشكل المطلوب، فإذا كانت القطعة بسيطة الشكل يكون

 الضغط باتجاه واحد، أما إذا كانت معقدة الشكل فقد يكون الضغط بعدة اتجاهات.

 التلبيا

القطعة الخضراء ليس لها أي مقاومة أو خواص ميكانيكية جيدة، لذا يتطلب األمر إجراء عملية 

لتسخينها أو لعمل معالجة حرارية لها  هي وضع القطعة الخضراء في أفران خاصة ،Sintering التلبيد

تتراوح لغرض تكوين أواصر معدنية بين حدود الدقائق لتحسين الخواص الميكانيكية للقطعة الخضراء. 

وبالمقياس المطلق المعادن  من درجات انصهار (0.9-0.7)بين ما درجات الحرارة العاملة لعملية التلبيد 

 الة استخدام أكثر من تركيب كيميائي للمساحيق المعدنية.خذ على أساس أقل درجة انصهار في حؤوت
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وهي التسخين األولي، التلبيد، ومن ثم التبريد. في  ،تجري عملية التلبيد بالحقيقة بثالث خطوات

المرحلة األولى تحترق المواد المزيتة المضافة أثناء عملية الخلط، في الوقت الحاضر تستخدم أفران 

الحماية من األكسدة وتسهيل عملية خروج أبخرة مواد التزييت والمواد مفرغة من الهواء لغرض 

 .Sintering Partالرابطة األخرى. تسمى القطعة بعد عملية التلبيد بالقطعة الملبدة 

 عمليات ثانوية

بعد عملية التلبيد قبل أن تكون القطعة جاهزة لالستخدام، ومن هذه  هنالك عدد من العمليات الثانوية

والتي تعمل على إعطاء الشكل النهائي وفي  ،Sizingات: التحجيم )تثبيت شكل وحجم القطعة( العملي

نفس الوقت زيادة كثافة القطعة الملبدة. عمليات التشغيل من تثقيب أو إعطاء بعض التفاصيل في الشكل 

مساحيق المعدنية وبالرغم من عمليتي الضغط والتلبيد يبقى هنالك مسامية بين دقائق الطبيعة لالمطلوب. 

المساحيق وألغراض خاصة يتم ملئها بمواد معينة مثل الزيوت وغيرها، وعلى سبيل المثال أن القطع 

، التروس. في بعض التطبيقات هنالك حاجة للمعالجة الحرارية للقطع Bearingsلتكون محامل المصنعة 

 .الملبدة قبل أن تكون جاهزة لالستعمال

من الجدير بالذكر أن هنالك تقنيات جديدة بعملية التصنيع بمساحيق المعادن وهي: االنضغاط 

، إذ يستخدم الضغط من جميع االتجاهات وذلك باستخدام قالب مرن Isostatic Pressingالمتوازن 

حقيق ضغط متوازن وخصوصاً للقطع ذات يسلط عليه ضغط هيدروليكي من كافة االتجاهات لغرض ت

األشكال المعقدة. وكذلك تقنية جمع عمليتي االنضغاط والتلبيد في آن  واحد، إذ يتم تسليط الضغط داخل 

األفران، أي تتزامن تسليط قوى الضاغط بارتفاع درجات الحرارة، وكذلك يمكن أن تكون العملية 

، Hot Isostatic Pressing (HIP)المتوازن الساخن  باالنضغاط المتوازن وتسمى بذلك عملية الضغط

 وتستخدم غازات مثل الهليوم أو اآلركون لعملية االنضغاط.

مساحيق المعدنية، وألغراض الوكذلك هنالك تطبيقات عديدة ال يسع المجال لذكرها في تكنولوجيا 

واحد ومن ثم يتم تقسيمه  اقتصادية يعمل على تصنيع قطعة طويلة من شكل معين على سبيل المثال ترس

إلى عدد من التروس بحسب سمكه وبنفس األسلوب يمكن تطبيق الكثير من المنتجات مثل المحامل 

 مساحيق المعدنية.البعض منتجات تكنولوجيا ح يوض  ( 16-4الشكل ) وغيرها.

 

 تروس -محامل، اليسار -منتجات تكنولوجيا المساحيق المعدنية، اليمين 16-4شكل 
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 طرائق تشكيل المعادن

 عامةال دهدا األ

 :على ا الفصل سيكون الطالب قادرا  بعد االنتهاء من دهذ

 .معرفة أدهم عمليات التشكيل.1

ومميزات  يز بين عمليات التشكيل على البارد والتشكيل على الساخنيالتم.2

 .وعيوب كٍل منهما

 .وأنواعهامعرفة عملية الدرفلة .3

 .نى البارد وعلى الساخت سحب المعادن علمعرفة عمليا.4

 .التمييز بين عملية السحب وعملية البثق.5

 .يدويةالحدادة التشكيل بالمعرفة عملية .6

 .معرفة أنواع الصفائح المعدنية ومزايا وعيوب واستخدامات كٍل منها.7

 .معرفة أعمال القص والقطع وطرائقهما.8
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  Introduction         مقدمة 5-1

تعتمد تشكيل للحصول على المنتج النهائي وبالمقاسات المطلوبة وبدقة عالية وال عملياتعمل ستت

 معادنالتتعامل مع  التيمن العمليات الميكانيكية  العديدالصناعات المعدنية على  فيعمليات التشكيل 

 .شكال المطلوبةاألإلكسابها ، سابقا  ليات السباكة األولية التي تم التنويه عليها عمبعد  وسبائكها

 Metal Forming Processes   عمليات تشكيل المعادن  5-2

المقصود بالتشكيل هو تغير في شكل المعدن وتحويله إلى شكل آخر وبدون إزالة أجزاء من المعدن 

نية ل وحدوث تشويه في الب  لمستويات البلورية للمعدن المشك  ويحدث التشكيل نتيجة انزالق ا .بشكل رايش

البلورية وهذا التشويه يسمى التشويه اللدن ألن المعدن  تجاوز حد المرونة ودخل في منطقة اللدونة، 

وعند زوال القوة المؤثرة عليه ال يرجع المعدن إلى وضعه األصلي، أي انه تشكل تشكيال  لدنا . وتتم 

ير شكل المعدن بدون إزالة ييتم تغ هاللحصول على المنتج المطلوب وفي ةطرائق عدعمليات التشكيل ب

 .وممكن أن تجرى هذه العمليات على الساخن أو على البارد )بدرجة حرارة الغرفة( ه،رايش من

 

 Hot Forming          ساخنالميكانيكي على التشكيل العمليات  5-2-1

عملية تشكيل طعة المعدن وهي ساخنة تسمى عملية التشكيل بعملية التشكيل على ق ىجركانت ت   إذا

، وتكون درجات الحرارة بحدود نصف درجات حرارة االنصهار للمعدن أو أقل أو على الساخنالمعادن 

 أكثر بقليل، وتستخدم هذه الطريقة ألنواع الفوالذ الكربوني وبعض السبائك المعدنية األخرى.

 :مميزات التشكيل على الساخنأدهم 

 .تحسين بعض الخواص الفيزيائية 

 .التخلص من عيوب المسبوكات األولية 

  تغيير كبير في األبعاد. إلىتحتاج جراء عمليات التشكيل على الساخن للمعادن التي إيتم 

  كبيرة. ىقو تتطلب عمليات التشكيل التيتستخدم في 

  :التشكيل على الساخنأدهم عيوب 

 .تأكسد السطوح الساخنة بسهولة 

 المشكل بة السيطرة على أبعاد ومقاسات المنتجصعو. 

 تشكيل المعادنطرائق 

 Metal Forming Processes 
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 Cold Forming    عمليات التشكيل الميكانيكي على البارد 5-2-2

في الحقيقة بدرجات حرارة  أو ،في درجة حرارة الغرفة ىوهي عمليات التشكيل التي تجر

 نيوماأللم   ،كربونواطئ ال هي الفوالذالتي يتم تشكيلها على البارد  والسبائك المعادن ومنمنخفضة، 

 وبعض المعادن األخرى. ،النحاس وسبائكه ،وسبائكه

 
  :التشكيل على الباردمزايا أدهم 

 الخ(. ،مقاومة الشد ،في بعض الخواص الميكانيكية )الصالدة تحسن ..... 

 .إنجاز سطحي ومظهر خارجي جيدين 

 التحكم بصورة دقيقة في األبعاد والمقاسات. باإلمكان 

 الدقيقة )ذات األبعاد الصغيرة( تشكيل األشكال باإلمكان. 

 
 :التشكيل على الباردأدهم عيوب 

 تتطلب قوى تشكيل عالية جدا  مقارنة بالتشكيل الساخن. 

 ال يمكن تشكيل بعض المعادن والسبائك بهذا األسلوب. 

 

 Metal Forming Methods            تشكيل المعادن  طرائق 5-3

مجموعتين بحسب المساحة السطحية نسبة  للحجم الكلي،  طرائق تشكيل المعادن عديدة وتصنف إلى

نسبة المساحة فيها التي تكون  Bulk Formingطرائق المجموعة األولى تسمى التشكيل الكتلي 

تكون نسبة المساحة وفيها  Sheet Formingوتشكيل الصفائح المعدنية  السطحية للحجم صغيرة،

دد وا السطحية للحجم كبيرة جدا . لم عدات من قوالب ومكابس والتي يتم فيها عمليات التشكيل من تصنع الع 

دد والتي تمتلك خواص ميكانيكية عالية جدا   في المرحلة الدراسية القادمة سيتم  سبائك الفوالذ وفوالذ الع 

بشكل مفصل وفي هذه المرحلة سيتم فقط استعراض عمليات  عرض الموضوع مع التحليل الهندسي

 ئق التشكيل الكتلي اآلتي:طراتتضمن التشكيل. 

  الدرفلةRolling  

  الحدادةForging 

 السحب Drawing 

  البثقExtrusion  
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 Rolling          الدرفلة 5-3-1

هي إحدى عمليات تشكيل المعادن التي يتم فيها ضغط )عصر( المعدن بين درفيلين يدوران 

نسبيا  ق ائرخص وأكفأ الطرمن أالدرفلة  عملية . ت عدفين أو متشابهين حسب نوع العمليةباتجاهين مختل

المطلوب تشكيلها بحيث يتم الحصول على سمك  لقطعة العملالمستخدمة في تقليل مساحة المقطع و

يبقى  إن الحجم بماالتأثير األساسي للدرفلة هو تقليص السمك و ن. أمنتظم على طول المنتج المطلوب

 إلى. تصنف مكائن الدرفلة على حساب سمكه في طول المنتجزيادة  ستصبح هنالكلذا  ،بعد التشكيل ثابتا  

 :مجموعتين أساسيتين هما

 Sheets واأللواح Plates : تمثل المكائن التي تنتج األشكال المستوية مثل الصفائحالمجموعة األولى -أ

 وتدور حول محاورحزوز خالية من ال أسطوانيةوفيها تكون الدرافيل ذات أسطح ، Stripsوالشرائط 

 .(1-5، الحظ الشكل )متوازية

 

 المسطحةالدرفلة  1-5شكل

  

المضلعة  مقاطعال وهي المكائن المصممة إلنتاج مقاطع مختلفة األشكال مثل المجموعة الثانية: -ب

تزود الدرافيل في هذه المجموعة بأخاديد  ،سكك الحديد وغيرها من األشكال المعقدةالمقاطع والدائرية و

 .(2-5الشكل )في ح موض  هو كما  ،المطلوبالنهائي للمنتج  وحزوز لتعطي الشكل

كما في جميع عمليات التشكيل، هنالك نوعان من الدرفلة على البارد والدرفلة على الساخن، ولكل 

 واحٍد منها تطبيقاتها واستعماالتها.

الفوالذ  إنتاجمعامل  كون في مواقعي للدرفلة االستخدام الرئيسيومن الجدير بالذكر أيضا  أن 

نيوم والنحاس لكثرة التطبيقات المطلوبة لهاومعادن  وسبائكه  .األلم 
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 المختلفة المقاطع وتفاصيل أخرى إلنتاجالدرافيل المحتوية على حزوز  2-5 شكل

 :ساخنالدرفلة على ال 

إعادة أعلى من درجة حرارة درجة حرارة  إلىفي عمليات الدرفلة على الساخن يتم تسخين المعدن 

هذه  (.3-5، الحظ الشكل )بين الدرافيلقبل تمريره  Recrystallization Temperature تبلورال

وبالتالي تساهم في تقليل القوة المطلوبة إلحداث  ،لتشكيلل المعدن العملية )التسخين( تخفض من مقاومة

مرحلة  ك ل  في  للمنتجات. واألشكال المطلوبة مختلف المقاطععلى التشكيل وبالنتيجة إمكانية الحصول 

تتضمن لذلك فان عمليات الدرفلة النموذجية  ،من مراحل الدرفلة يتم تخفيض السمك بنسبة مئوية صغيرة

ل   ،عدة مراحل متسلسلة مك حتى يتم الحصول على المقطع  في ك  مرحلة يتم تخفيض نسبة من الس 

  .العرضي النهائي

 :مالحظات

 مك عندما يراد درفلة سمك كبير جدا  للحصول على س

أن تكون العملية بمراحل عديدة،  يجب ،صغير جدا  

عدد من أجهزة الدرافيل المنتظمة  استخدامب وذلك

 بالتعاقب.

  يجب الحفاظ على درجة حرارة المعدن أثناء الدرفلة

يتم تسخين المعدن بعد كل عملية  بحيثالمستمرة 

 تشكيل على البارد.الدرفلة واال أصبحت عملية 

 ن تكون بهدف تغيير األبعاد أو عملية الدرفلة أما أ

  .ر األشكال أو األثنين معا  بهدف تغيي
 عملية درفلة على الساخن 3-5شكل 
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 Forging          الحدادة 5-3-2

 ةن هذه العملي. أاألخرى ذلك شأن عمليات التشكيل فيدور رئيسي شأنه  له تشكيل المعادن بالحدادة

أو الطرق الضغط  استعمالأن تصبح في حالة لدنة، ومن ثم تسخين قطعة المعدن إلى  باألساستتضمن 

والضغط ال يكون متواصال  على المعدن وإنما  ،لغرض تشكيلها، بحيث تكون ذات أشكال وأحجام مختلفة

يتم استعمال ذا كانت العملية تنجز بالطرق فإأما  .العملية تنجز بالضغطكون في حالة  يكون بشكل متقطع

وتتم عملية طرق المعدن لغاية تشكيله  )في الحدادة اليدوية( أنواعهااختالف  المطارق اليدوية على

 األشكال إلنتاج)التشكيل بالحدادة اليدوية(  وتستخدم عملية الطرق اليدوي. والوصول إلى الشكل النهائي

ية صعبة عملعملية الحدادة  وت عد ،على جهد العامل اإلنتاجوتعتمد كمية ، كبيرة نسبيا  الالبسيطة وغير 

 .التشكيل بالحدادة اليدوية ح( يوض  4-5)عليها، الشكل  القائمينللعاملين عالية مجهدة وتحتاج إلى مهارة و

 

 خطوات الحدادة اليدوية 4-5شكل 

 أو المكابس استغنت معظم الورش عن الحدادة اليدوية, واستبدلتها بالمطارق، وفي الوقت الحاضر

 الكور) بدال  من األفران البسيطة القديمةاألفران الحديثة  استبدلتكما يكية، أو الهيدرول الميكانيكية اآللية

أساليب التشكيل  فيتزال تستخدم  أن مبادئ وقواعد الحدادة اليدوية ال المهم .تسخين المعادن في ة(لقديما

 فيدة اليدوية المنتجات التزال تشكل بالحدا أن كثيرا  منذلك عالوة على  ،بالحدادة الميكانيكية الحديثة

 .المستمر ، قبل البدء باإلنتاجمراحلة التصميم

وأساليب عديدة سوف يتم التطرق إليها في  في عملية التشكيل بالحدادة طرائق أن من الجدير بالذكر

وأن في بعض الطرائق تتم عملية التشكيل بالحدادة على البارد وليس على  المرحلة الدراسية القادمة،

ف طرائق الحدادة باالعتماد على درجة جريان المعدن أثناء العملية داخل تجويف الساخن. كذلك تصن

القالب، وعلى هذا األساس هنالك الحدادة بالقوالب المفتوحة، وتستخدم للمطروقات البسيطة من ناحية 

ا. ل مثل أذرع المكابس وغيرهاشكمعقدة األالالشكل. والحدادة بقوالب الضبعة، التي تستخدم للمطروقات 

والحدادة بالقوالب المغلقة التي ال تسمح مطلقا  بخروج المعدن من بين فتحتي القالب، لذا يجب حساب 

، وتستخدم لتصنيع المطروقات المختومة مثل ةحجم قطعة العمل بشكل دقيق قبل إجراء عملية الحداد

   العملة النقدية.  
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 Extrusion         البثق 5-3-3

نحو فتحة بقوة يل بالضغط التي يتم فيها دفع مادة قطعة العمل األولية إحدى عمليات التشك البثق

درجات حرارة عالية  إلىلة معدنية تكفي هذه العملية يتم تسخين القالب لتشكيلها بالمقطع المرغوب، 

 القالبويجبرها على الخروج من فتحة المعدنية مكبس يضغط على الكتلة  ايتحرك فيه حجرةداخل 

، والعملية تشبه عصر علبة معجون األسنان هذه الفتحة متخذا  شكلالقالب  خالل فتحة فينساب المعدن

مقاطع يمكن الحصول على  -1بحيث يخرج المعجون بشكل فتحة العلبة، تمتاز عملية البثق باآلتي: 

، تتحسن الخواص الميكانيكية مع البثق على البارد -2مختلفة األشكال وخصوصا  مع البثق على الساخن، 

 تلفيات أو فضالت )سكراب(في بعض تطبيقات البثق،  -4دقة جيدة بالشكل واألبعاد المرغوبة،  -3

 ،و على الباردأساخن التتم هذه العملية على  أنمكن يو. المادة األولية تكون معدومة أو قليلة جدا  

علما  أن ، وغيرها، نابيبألا إلنتاجو أالمعقدة والمقاطع جزاء األ إلنتاجوتستخدم هذه الطريقة في التشكيل 

علما  أن  .(5-5) الشكلح في كما موض   ،هنالك طريقتين للبثق وهما البثق المباشر والبثق غير المباشر

والتي تستخدم بكثرة في إنتاج علب  Impact Extrusionهنالك طريقة ثالثة تسمى بالبثق الصدمي 

 .(6-5ح في الشكل )، كما موض  المشروبات الغازية

 

 غير مباشر - اليسارمباشر،  - اليمين، التشكيل بالبثق 5-5 شكل

 

 عملية البثق الصدمي مع بعض من منتجاتها 6-5شكل 
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 Wire and Bar Drawing                      األسالك والقضبان سحب 5-3-4

قطع  يتم في هذه العملية  تشكيل المعدن على البارد بسحبه خالل فتحة ذات قطر أقل من قطر مقطع

وبعد  ،رقيقة الجدران والقضبان واألنابيبسحب األسالك  ىويطبق هذا األسلوب عل العمل األولية،

 ،البارد ىنتيجة تشكيله عل جيدةأبعاد مضبوطة وسطح أملس ومقاومة ومتانة  يتم الحصول علىالسحب 

ح ( يوض  7-5لشكل )، االسبائكي الفوالذ الكربوني أوالفوالذ السحب أو عتلة السحب من قوالب وتصنع 

 مخطط عملية سحب األسالك أو القضبان. ومن الجدير بالذكر أن عملية السحب قد تتكون من مراحل

 للوصول إلى مساحة المقطع المطلوب وبين هذه المراحل قد يتم خفض نقطة خضوع المعدن وإعادة عدة

ؤدي إلى فشل قطعة العمل قبل مطيليته بوساطة المعالجة الحرارية، ألن االستمرار بعملية السحب قد ت

االنتهاء من عملية التشكيل نتيجة تصليد المعدن بسبب التشكيل، علما  أن هنالك حدود قصوى لنقصان 

مساحة المقطع في كل مرحلة. وعندما تجري عملية السحب بعدد مراحل تتم العملية بوساطة منضدة 

لة هنالك متطلبات السحب كاملة ، في كل مرحDrawing Benchخاصة للسحب تسمى منضدة السحب 

 (.8-5) من أسطوانة السحب وقالب السحب وهكذا، الحظ الشكل

    
 

 

بين عملية البثق وعملية  يما الفرق الرئيس

 السحب؟ 

هو في عملية البثق تدفع مادة  يالفرق الرئيس

  العمل أما في السحب فإن مادة العمل تسحب.

  قضبانمخطط عملية سحب األسالك وال 7-5 شكل
 

 

 

 مخطط مكونات عملية السحب بمرحلة واحدة 8-5شكل 

 مالحظة
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  Sheet Metal Forming    الصفائح المعدنيةتشكيل  5-4

 متشابهة مع بعضها صفائحصناعة وقد تبدو هذه الالمعدنية بشكل كبير في ال الصفائحتستخدم 

ك لوهنا صفيحة وأخرى،بين  كبير ك اختالفلهنا إنفحص سنجد ال اتعملي إجراءلكن عند البعض، و

 Sheetاأللواح والصفائح. قبل كل شيء يجب أن يتم التمييز ما بين اللوح نواع عديدة من هذه أ

سميت القطعة لوحة  (mm 6)والذي يعتمد على السمك فقط، إذا كان السمك أقل من  Plate والصفيحة

م استخدام كلمة صفائح في هذا ، وعلى كل حال سيتوإذا كان السمك أكبر من هذا الرقم سميت بالصفيحة

. تصنع األلواح والصفائح عادة  من الفوالذ واطئ الكربون والذي يتراوح الكتاب لإلشارة لألثنين معا  

( لكونه يمتاز بقابلية تشكيل جيدة مع مقاومة ميكانيكية جيدة %0.15-0.06نسبة حدود الكربون ما بين )

هنالك صفائح أو ألواح تصنع من معادن أو سبائك أخرى،  الكلفة الواطئة. ومع هذا فضال  علىأيضا ، 

 ح أهم أنواع الصفائح المعدنية من ناحية نوع المعدن المصنع منه الصفيحة.( يوض  9-5الشكل )

 

 أنواع الصفائح المعدنية 9-5شكل 

هي الصفائح المصنوعة من الفوالذ واطئ الكربون جدا  وغير  المقصود بصفائح الحديد األسود

. كذلك تسمية شائعة بباقي دول العالم تلون أو المطلي وهذه التسمية تستخدم فقط في العراق وليسالمغ

هنالك صفائح معدنية أخرى غير التي ذكرت منها صفائح البراص والخارصين والتيتانيوم ولكن اقتصر 

 ئح مزايا وعيوبصفاال أنواعلكل من الخاصة. أن  تللتطبيقات الشائعة وليس أعاله الحديث عن الصفائح

 .صفائح وأهم استخداماتهاالح مزايا وعيوب هذه يوض   (1-5) الجدول ،واستخدامات خاصة أو محددات
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 وأهم استخداماتها شائعة االستخدام صفائحالمزايا وعيوب  1-5 جدول

 عيوبال المزايا االستعماالت نوع الصفائح

 الحديد المغلون

عبارة عن صفائح من الحديد 

لية بطبقة من األسود المط

مقاومة تآكل  االخارصين إلكسابه

 منظرا  حسنا   اجيدة، كما يكسبه

يستعمل في معظم صناعات 

الصفائح المعدنية مثل 

خزانات المياه ومجاري 

 تكييف الهواء والمداخن.

 لتآكل.مقاوم ل -1

 رخيص الثمن. -2

سهولة لحامه بلحام  -3
 القصدرة والمونة.

 .التشكيل سهل -4

يتعرض للتآكل إذا  .1

 طبقة الطالء. أزيلت

تصاعد أبخرة عند  .2

 لحامه

 الحديد األسود

مصنعة من فوالذ  صفائحهي 

، وهو من أكثر واطئ الكربون

 شتىاستخداما  في الصفائح أنواع 

ميز بلون سطحه توي ،الصناعات

األسود ويتوفر في األسواق 

 مختلفة. وأحجامبأنواع 

يستعمل في ورش اإلنتاج 

عندما تكون هنالك حاجة 

 بعد التشييد. للطالء

 رخيص الثمن. -1

 قابل للدهان. -2

 قابل للحام. -3

 سهل التشكيل. -4

 مقاومة ضعيفة

 للتآكل 

 صفائح الفوالذ مقاوم للتآكل

كبيرة  يحتوي هذا الفوالذ على نسبة

تجعله ال يتأثر  من معدن الكروم

ويمكن  ،بالعوامل الجوية والكيميائية

إجراء جميع أعمال عمليات التشكيل 

 منإنقاص  ندو والتشغيل عليه

 والتكنولوجية الميكانيكية خواصه

يستعمل بكثرة في سقوف 

المطاعم واألجهزة الطبية 

 ألغراض المعماريةوا

 صلب وقوي. -1

 قابل للحام. -2

 ذو مظهر جميل. -3

 يدوم لفترات طويلة. -4

 يمتلك مقاومة عالية للتآكل.

 غالي الثمن. .1

 صعوبة لحامه. .2

 صعوبة تشكيله. .3

 صفائح األلُُمنيوم

 مائل  للبياض  ذو مظهر

 ال يحتاج إلى طالء.و

يستعمل في صناعة القواطع 

الفاصلة واألثاث المعدني 

 الطائرات وأجزاء

 خفيف الوزن. -1

مقاوم للصدأ  -2

 والتآكل

 ءال يحتاج إلى طال -3

 غالية الثمن. -1

 .اصعوبة لحامه -2

 اصعوبة تشكيله -3

 صفائح النحاس
 أنواعه هي:

 النقيالنحاس 

 البراص

 رفيةالمشغوالت الزخ

وأجزاء صناعة أجهزة 

 التكييف والتوصيالت

 الكهربائية

 سهل التشكيل. -1

 سهل اللحام. -2

 للتآكلمقاوم  -3

يتأكسد عند تعرضه 

غالي ، وللرطوبة

 الثمن.

 صفائح القصدير

 ذات لون رمادي داكن

من الحديد المغلون  أفضلومظهر 

 وأسهل منه في التنظيف.

 تستعمل في صناعة 

صفائح البترول وأوعية 

 واني المنزلية والمختبرية.األ

مقاوم للتآكل  -1

 بالحوامض.

 ذات منظر جذاب -2

 ،غالي الثمن

 لذلك ال يستخدم

 على نطاق واسع. 

 صفائح الرصاص

 الرصاص معدن ثقيل جدا  

في السقوف وحشوات مانع 
التسرب في أحواض الغسيل 
وفي المختبرات للحماية من 

 اإلشعاع

 قابل للطرق والسحب

 مقاوم للتآكل

 ي الثمنغال .1

غير عاكس  .2

 للضوء
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الصفائح المعدنية تكمن في الطلب المتزايد على الصفائح المعدنية بمختلف  عمالاألهمية التجارية أل

مصانع وسائط النقل المختلفة و مصانعمن أصحاب والزبائن أنواعها وقياساتها من قبل المستهلكين 

ألثاث المعدني وغيرها. تتميز الصفائح المعدنية األجهزة وم عدات البناء واألجهزة واألدوات المنزلية وا

 باآلتي:

 .مقاومة ميكانيكية عالية 

 .دقة عالية باألبعاد 

 .نوعية سطح جيدة 

 . كلفة قليلة نسبيا 

تتضمن أعمال الصفائح المعدنية العديد من العمليات المختلفة وجميعها تقريبا  تنجز بدرجة حرارة 

رد، عدا عندما تكون الصفائح بسمك كبير. ومن أهم أعمال الصفائح الغرفة أي أنها تشكل وتقطع على البا

 المعدنية اآلتي:

 عمليات القص والقطع .1

 عمليات الثني .2

 عمليات سحب الصفائح .3

 عمليات أخرى .4

عمليات القص والقطع، ألنها أول خطوة من خطوات أعمال الصفائح، إذ البد من سيتم التطرق أوال  ل

 اد قبل البدء بعمليات تشكيلها وتصنيعها لألغراض المطلوبة منها. تهيئة الصفيحة من ناحية األبع

 

 Shearing and Cutting Operations   القطعوعمليات القص  5-4-1

تتضمن القطع  الصفائح المعدنية أو قصها، Cutting هنالك طرائق متعددة في عمليات قطع

الغازية التي تستخدم في اللحام  ع بالش علةصنف تحت عنوان إزالة رايش )التشغيل(، القطيي ذبالمنشار ال

طريقة شائعة أخرى تستخدم في قطع الصفائح السميكة المستعملة في المقاطع اإلنشائية، القطع  وهي

عملها على توليد الحرارة المطلوبة نتيجة االحتكاك  والتي يعتمدكوسرة( ال أقراصباألقراص االحتكاكية )

الطرائق تتم بأساليب قد تكون يدوية أو باستخدام الم عدات أو المكائن لصهر منطقة القطع الضيقة، وهذه 

الخاصة. وهنالك طرائق غير تقليدية أخرى مثل القطع بالليزر، القطع أو التخريم بالمحاليل الكيميائية، 

 القطع بنفث الماء، ومعظم هذه الطرائق تحتاج إلى أجهزة ومكائن خاصة.

وتتضمن طريقتين، األولى أن تتم بعملية قص  Shearing قصحدى طرائق القطع األخرى هي الإ

ن ماكنة ( يبي  10-5، والشكل )على طول خط مستقيم بين حافتين حادتين باستعمال مكائن القص اآللية

، وتستخدم لقطع صفيحة كبيرة إلى مجموعة صفائح تعمل بالسيطرة المحوسبةحديثة آلية قص الصفائح 

 .(mm 8)وبسمك لحد  صغيرة



 طرائق تشكيل المعادن: الخامسالفصل      األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 130  

 
 قص الصفائح المعدنية حديثة لماكنة  10-5شكل 

بشكل منحني أو مضلع مغلق محدد للحصول على قطعة العمل  هي القص في عملية الثانيةالطريقة 

يتحرك إذ  ( بضربة واحدة،Punch & Die) وقالب )مثقب( مكبس المطلوبة بوضع الصفيحة الخام بين

القصية العالية  تنتيجة اإلجهادا على القطع المطلوب حصوللل تينكافيوسرعة  سفل بقوةلى األإالمكبس 

فصل أجزاء من  والعام ه بالمعنى Shearing القصكلمة مفهوم  أن المسلطة على معدن الصفيحة.

المقص  يحدحركة  يتم عن طريق اليدوي القطع بالمقص .القص آلةطة االقضبان بوس وأ الصفائح

فصل القطعة بعد التغلب  ويتم ،(11-5)ح في الشكل موض  ، كما هو بعضها أمام البعض عند حركة اليد

 .على مقاومة المادة لعملية القص

 
 بالمقص اليدوي عملية القص 11-5شكل 

 أخرىإلى عمليات  الصفيحة المعدنية أو الشريطعملية القص من العمليات االبتدائية لتحضير ت عد 

 جهد،فيها أعظم  سلطي والتيند حافات القص ويحدث انفصال القطعة ع، السمكرة أو الحني أوكاللحام 

 أن)في معظم المقصات( ويجب  متحرك واآلخرأحدهما ثابت  قاطعينوحافات القص عبارة عن حدين 

ة على نوع المعدن وسمك فوتعتمد هذه المسا الخلوصتسمى  القاطعينمسافة بين الحدين هنالك تكون 

 ن سمك الصفيحة.( مmm 0.2 -0.1وهي بحدود ) القطعة المراد قصها
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صغيرة فان الشقوق من جهتي القطعة ال تلتقي في المنتصف  القاطعينذا كانت المسافة بين الحدين إف

كبيرة فان مساحة كبيرة  القاطعينذا كانت المسافة بين الحدين إأما  ،يفظعلى قص ن يتم الحصولوال 

خشن القص مثلمة وسطح  ةحاف لذا ستكون ،من المعدن سوف تتعرض إلى التشويه قبل حدوث القص

 إلنجاز عملية القص. قص كبيرة جدا  وتحتاج قوة 

للمقصات زوايا قطع خاصة بها حيث تختلف هذه الزوايا باختالف سمك ونوعية المعدن المراد 

 :هي قصه وهذه الزوايا

 Rake Angleأوال : زاوية الجر  

 ماس الحدين القاطعين مع بعضهمامنع ت هي هذه الزاوية ةفائدووتلفظ ألفا،  (α) لزاويةرمز لوي

ألنها مهم جدا  معرفة مقدار الزاوية و ،ذا تماس السطحانالبعض، وبهذا سوف تمنع االحتكاك الناتج إ

أسرع وأسهل عندما  قصزيادة زاوية الجرف يجعل عملية ال ليست ثابتة، بل تعتمد على نوعية المعدن،

 ،حافة القطع مقاومةإلى تقليل ر الضرورية للزاوية يؤدي زيادة غيالأن  إال، المعدن واطئ المقاومةيكون 

  .درجة 3-2وتبلغ زاوية الجرف بحدود 

 Clearance Angleزاوية الخلوص  :ا  ثاني

جعل الحد القاطع بزاوية أقل ما هو زاوية الخلوص فائدة  وتلفظ كاما، (Ɣ)بالرمز للزاوية  يرمز

 ،شفرةلتحسن العمر التشغيلي ليوبالتالي  ،طة واحدةقن بل في كثيرة يمكن وعدم تماس مادة العمل بنقاط

 .وتتراوح قيمة زاوية الخلوص بحدود خمس درجات. االحتكاكالحرارة الناتجة من ب تأثرهابسبب عدم 

 Tool Angle( األسفين) دة أوزاوية العُ  :ثالثا  

تعتمد ( وتلفظ بيتا، β، ويرمز لها )وتسهل عملية القطع تساعد بعملية قطع المعدن التيوهي الزاوية 

ح ( يوض  12-5الشكل )( درجة. 83-82قيمتها ما بين )مك المعدن وتكون هذه الزاوية على نوع وس

 .أنواع زوايا القص

 
 زوايا القص 12-5شكل 
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  األجزاء اآلتية: من ) 13-5ح بالشكل ): يتكون المقص كما هو موض  أجزاء المقص اليدوي

 .فرتي القص العليا والسفلىش -1

 .قبضالم -2

 

 حركة المقص اليدوي13-5شكل 

مع متطلبات  ليتالءم أحجام وأشكال مختلفة تختلف باختالف نوع المعدن وسمكه اليدوية وللمقصات

كما أن المعدن ، )محور الحركة( االرتكازبعيدة قدر اإلمكان عن نقطة  ، يجب أن تكون اليدقوة القص

 . االرتكازالمراد قصه، يجب أن يكون قريبا  من نقطة 

إن الشفرة العليا القابلة للحركة تكون مقوسة لغرض إعطاء زاوية قص ثابتة عند وضعية  :مالحظة

    القص.     

أو قطع أنواع  وتستخدم لقص آلي، واآلخر يبعضها يدويوجد عدد كبير من المقصات  :نواع المقصاتأ

 أنواعهاحسب بوتصنف هذه المقصات  ،شكال مختلفةأو وبسمك واألسالك واألنابيبمختلفة من الصفائح 

 :يأتيوكما  وأشكالها

 المقصات اليدوية :أوال  

                                                          :يوجد الكثير من أنواع المقصات اليدوية منها اآلتي

 .)مقص السمكرة(المقص العادي  .1

                        . (مقص الحدود المستقيمة الطويلة)المقص المنحني  .2

 .)لعمل الثقوب(مقص التخريم  .3

 .مقص األنابيب الرقيقة .4

 .الكبير كمقص السم .5

 .األسالكمقص  .6
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  السمكريأو مقص  (العادي) مقصال -1 

الرقيقة بشكل خطوط مستقيمة أو الذي يستعمله السمكري لقص الصفائح المعدنية  االعتياديوهو المقص 

مقصات يمين  نوعين،ويوجد منه . على طبيعة المادة المراد قصها اعتمادا   ،كبيرةالخارجية ال األقواس قص

 ،الفك السفلي لفم المقص يكون منظم على اليمين من جهة القطع أنالمقصود باليمين يعني ، ومقصات يسار

كما ، يمينليها من جهة الإال يمكن الوصول  التيأو أماكن القطع  األجزاءأما المقص اليساري فيستخدم لقص 

 (.14-5)ح في الشكل موض  

      
 (ال المقصات العادية )مقص السمكرةأشك 14-5 شكل

 (مقص الحدود المستقيمة الطويلة) مقص القطع المستمر أو -2

كما هو ، يستخدم لقطع الصفائح المستقيمة الطويلة مثل قطع شريط طويل من طول الصفيحة الكلية

 (.15-5) ح بالشكلموض  

 

 مقص الصفائح الطويلة المستقيمة 15-5شكل 

 )فتح الثقوب(تخريم المقص  -3

كما  ،المقص بشكل رفيع ومائل شفرتيالدائرية ويصمم بحيث تكون  األقواسيستخدم لعمل ثقوب وقص 

 (.16-5) ح بالشكلهو موض  

 

 مقص الثقوب أو التخريم 16-5شكل 

 مقص األنابيب -4

 ات يستعمل لغرض قص األعمال األ سطوانية أو المخروطية فيفإن هذا النوع من المقص االسمكما يدل 

ويتم في البداية تكوين  األخرىللمقصات وتمتاز بأن لها شفرات أصغر وأرق من الشفرات  ،الصفائح المعدنية

 (.17-5) ح بالشكلكما هو موض   ،حز ثم االستمرار بعملية القص
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 األنابيبمقص  17-5شكل 

الرفيعة  كاألسالك أنواعهابكافة  األسالكهذا النوع من المقصات لقص يستخدم  مقص األسالك: -5

و مسك من طرف معين  أوال تحتاج إلى تثبيت  مباشروتكون عملية القص بشكل ، السميكة واألسالك

 ح شكل مقص األسالك.( يوض  18-5)والشكل 

 

 يوضح شكل مقص األسالك 18-5شكل 

 لكبير(ا كمقص الرافعة ذو الذراع )مقص السم -6

ويتكون من ذراع  أو أكثر، ملمتر 6بحدود  كبيرةيستخدم هذا المقص لقص الصفائح عند سماكات 

ضع الصفيحة تو األعلىعند رفع الذراع إلى  األسفلعليا وشفرة إلى  جانبي يرفع باليد وشفرتين شفرة

، كما هو طلوبلقص الصفيحة بالشكل الم األسفلسحب الذراع إلى تثم  الشفرتينالمراد قصها بين 

 (.19-5ح بالشكل )موض  

 

 مقص السماكات الكبيرة 19-5شكل 
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 اآلليةالمقصات  ثانيا :

 والمنحنيات الدائرية  األشكالمقص  -1

الناقص بالدوران فوق ن يتخذان شكل المخروط يمن خالل قرصي القطع اللذ القطعتتم عملية 

وتتم  القاطعينتتحرك الصفيحة فوق الحدين تثبت الصفيحة بواسطة ذنبة التمركز ثم بعضهما البعض، 

كما هو  ،واألقواسالدائرية  األشكال طعمختلفة ويستخدم هذا النوع من المقصات لق بأشكال القطععملية 

  (.20-5) ح بالشكلموض  

 

 الدائرية والمنحنيات  األشكالمقص  20-5 شكل

وعند سماكات مختلفة  الصفائحافة ك لقطع وقصهيدروليكي المقص اليستخدم  :المقص الهيدروليكي -2

ممكن الحصول على قطع من الو ،وتكون عملية القص سريعة وسهلة وتوفر وقت ،رايش إزالةوبدون 

 .شكال مختلفةأو بأحجاممشغوالت 

 Punching and Blanking Operations   عمليات التخريم 5-4-2

 ،مربعة ،ة كأن تكون دائريةو أشكال قطع مختلفأ تستخدم عملية التخريم للحصول على ثقوب

في القطعة المطلوبة أو صفيحة العمل وتعتبر عمليات التخريم من ، األشكالوغيرها من  ،مستديرة

مكائن التخريم من  ، وت عدالمختلفة من سطح الصفيحة األشكالالعمليات المهمة لتخريم وقطع بعض 

 .لوي وقالب سفليع (سنبكمكبس )الكمي وتتكون هذه المكائن من  اإلنتاجمكائن 

 اآلتية:وتتم عملية التخريم بالمراحل  

 .علوي مكبسيتم الضغط على الصفيحة بواسطة  -1

 .نتيجة الضغط سيتكون حز -2

 .سوف تنبعج الصفيحة من خالل القالب -3

 .ستتغلب قوة القص على مقاومة القص للصفيحة -4

على الشكل  الحصولليتم مع القالب سو ف تنفصل قطعة العمل من الصفيحة  المكبسقبل تطابق  -5

 (.21-5) ح بالشكلكما هو موض   ،المطلوب
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 عملية التخريم مخطط 21-5شكل 

ويستعمل  أو مجوفا   ا  صلدالمقسى ويكون طرفه القاطع أما  الفوالذ السبائكيمن  المكبس يصنع

بينما يستخدم  .م أو لعمل األقراصلم 12 األصغر منثقوب ذات القطر الالمجوف في عمل  المكبس

 إلنجاز اآلليةتستخدم عدد القطع ة. في عمل الثقوب ذات األقطار الصغير مجوف(ال )غير صلداللمكبس ا

 .(22-5الشكل )في كما  ،المختلفة وتكوين الفتحات والشقوق والحزوز األشكالعمليات التخريم وقطع 

 

 أشكال قطع التخريم 22-5شكل 

( 23-5) ح بالشكلكما موض   ،فتحات مختلفة للحصول على أشكال وتستخدم عدد التخريم )السنابك(

 .و بشكل مستديرأ ،أو فتحات دائرية، ن تكون الفتحات بشكل معينأك ،حسب نوع القالب وشكل الفتحاتب

 
 أشكال فتحات التخريم 23-5شكل 



 طرائق تشكيل المعادن: الخامسالفصل      األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 137  

  مكائن التخريم متنوعة منها اآلتي:

وتنجز  ،دة واحدةتعمل في ع   بسالمكاوي هذه الماكنة على مجموعة من تح: ماكنة القص والتخريم -1 

على مسمار صد ليحدد مقدار تغلغل  الماكنةوتحوي هذه  ،من عملية قص في كل طرقة مكبس كثرأ

 .دة القطع المتتابعماكنة ع   ( التي تبين24-5) ح بالشكلكما هو موض   قطعة العمل،المادة في 

 

 

 الحلقات )الواشرات( إلنتاجماكنة تخريم وقص  24-5 شكل

 صفيحة مثقبة  إلنتاجاكنة تخريم م -2

على قاعدة ماكنة  بها )تخريمها(يصفيحة ذات تقوب عديدة يتم وضع الصفيحة المراد تثق إلنتاج

على مجموعة ريش تثقيب ذات  حاويالتخريم وتكون هذه القاعدة مثقبة وبواسطة المكبس العلوي ال

العلوي على الصفيحة المعدنية تتم  فبعد نزول المكبس ،و قطر واحد حسب التصميمأمختلفة  أقطار

ح كما هو موض   ،للحصول على الشكل المطلوب (مباشرة عملية التثقيب )التخريم والقص بنفس الوقت

  .داة تخريم وقطع بنفس الوقتمثل أيي ذال( 25-5بالشكل )

 

 

  ثقبةالقطعة الم -يسارقص الصفيحة،  - وسط، تكوين الثقوب -يمين، تخريمال عملية 25-5شكل 
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 Bending Operations       عمليات الثني 5-4-3

 ،القضبان ،المعدنيةالمختلفة كالصفائح  العملقطع تشكيل بانها عملية  أو الحني ف عملية الثنيتعر  

وتتم  ،إلى اتجاه مغاير له األصليمن االتجاه  هتحويل، إذ يتم التواء المعدن حول محور مستقيم وواألنابيب

وتعتمد عملية ، أو باستعمال المكائن وتتم عملية الثني يدويا  . سخين منطقة الثني أو بدونهاا بتأمالعملية 

  :المعادن على عوامل عديدة منها ثني

 عملية التشكيل فيهادرجة الحرارة التي تتم  .3           سمك المعدن .2          نوع المعدن .1

أو أشكال زوايا مختلفة كالزوايا القائمة  كاألقواسلحصول على أشكال مختلفة يتم اني ثعملية ال منو

 أيضا  وممكن  بنفس أسلوب ثني الصفائح األسالكولف  األنابيبالقضبان وثني  أيضا  وممكن ، أو الحادة

وعمليات الثني ممكن أن تتم  الثني.الحصول على تموجات مختلفة للصفائح المعدنية عن طريق عملية 

ل آلة أو ماكنة متخصصة، أو أن تتم بشكل آلي باستعمال مكائن الثني أو مكائن يدويا ، أو يدويا  مع استعما

 القوالب.

دد واألدوات المستعملة في عملية ثني   تتضمن اآلتي: يدويا   لصفائح المعدنيةاأهم الع 

 .ملزمة لتثبيت القطعة المعدنية للتشكيل -1

 .مطرقة العمل -2

 .مسطرة لتسوية السطوح -3

 المالزم 

لتنفيذ  قطع العملبها في تثبيت  لالستعانة وأشكالهانواعها أعلى اختالف  )منكنة( تستخدم المالزم

عمليات مختلفة كعملية البرادة أو عمليات القطع أو عملية النشر أو ممكن استخدامها لعمليات التشكيل 

كون وتت الفوالذ،وتصنع المالزم عادة من حديد الزهر أو . ثني الصفائح المعدنيةكسحب المعدن أو 

بحدود  نبالمسافة بين فكيها وتتراوح المسافة بين الفكي أبعادهاالملزمة من فك ثابت وفك متحرك وتتحدد 

 (.26-5) بالشكلن مبي  كما هو  ،منضدة العمل() تثبت الملزمة عادة على حافة طاولة، ملم (200 -50)

 

 ة العملكيفية تثبيت الملزمة على طاول -اليسارالملزمة وأجزاءها،  26-5شكل 
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 :المؤثرة على قطعة العمل وهي ىلقوك نوعان من الهنا ،لحصول الثني ألي قطعة معدنية

 :ثنيالقوة  -1

العمل، ولهذه القوة اتجاه مستمر أو متناوب تبعا  لنوع الجهاز أو أداة قطع هي القوة المبذولة لثني 

العمل، كما يجب أن  قطععن مقامة العمل ويجب أن تكون هذه القوة أكبر من القوة المضادة  التي تنشأ 

 .تكون أصغر من قوة مقامة الجهاز أو أداة العمل

 :مضادةالقوة ال -2

داة أل القطعة المعدنيةهي القوة التي تؤثر في االتجاه المعاكس لقوة الثني، وتنشأ نتيجة لمقاومة 

مزاولة عملية الثني أي  من اء  ويبدأ تأثير القوة المضادة ابتدالمستخدم في عملية الثني  العمل أو الجهاز

 .بعد تأثير قوة الثني

 

                                 ؟كي  يحدث ثني أو حني المعادن  

يجب أن تـكون قوة الثني )بعد تسليط قوة معينة عليها  (،27-5) الصفيحة المعدنية بالشكل الحظ

وينتج عن عملية  ،(صفيحة المعدنيةمل )العال قطعةمة وى مقاتغلب علالبحيث تستطيع  (مستخدمة كبيرةال

منطقة ة، أما ة الداخليهانضغاط في الجمن الجهة الخارجية لمحور الثني، وأو قوة شد الثني قوة سحب 

ل عمليـة التسخين لمنطقــة لوتق .لذا تسمى بالمنطقة )الحيادية(عليها  وة المؤثرةوسط للمادة فال تتأثر بالقال

وعند  الثني،ك ثابت معين يسمى حد لوهنا .ملية الثنيعجراء إـد نعية والخارجية الداخل اتالثني اإلجهاد

سمك الوثابت الثني هو النسبة بين  .معدن يجب مراعاة عدم تجاوز هذا الحد أليني ثعملية ال إجراء

عملية أثناء تتغير نية البلورية للقطعة المعدنية علما  أن الب   ثني إلى سمك القطعة الكلي.المسموح به لل

 وتتكور شد تستطيل البلورات عند المنطقة التي يحدث فيها إذ ،(28-5ح بالشكل )كما هو موض   ،الثني

فتبقى البلورات محافظة على أما المنطقة الوسطية  ،يحدث فيها انضغاط التيالمنطقة  )تنضغط( في

 شكلها.

 

 ابت الثنيمخطط عملية الثني لصفيحة معدنية مبين فيها اإلجهادات وث 27-5شكل 
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 التغير في البنية البلورية للمعدن أثناء الثني 28-5شكل 

  Bending Methods      طرائق ثني المعادن 5-4-3-1

وكما ، ثني الصفائح المعدنية واألنابيب والمقاطع األخرى سيتم توضيح أهمهالهنالك طرائق عديدة 

 يأتي:

 الثني اليدوي للصفائح -1

ثم تثنى هذه ، ي صفيحة معدنية باليد بعد تثبيتها على ملزمة العملح ثنوض  ( ي29-5) الشكل  

يتم تسوية الصفيحة باستخدام المطرقة ومسطرة التسوية لتعديل و ،معاكس تجاهاإلى  الصفيحة يدويا  

 .يدويا   تنجزيمكن أن  التيق الثني ائوهذه العملية هي أبسط طر ،الثنيالسطح بعد عملية 

 

 

 اليدوي عملية الثني29-5شكل 

 :ثني المقاطع -2

(، T)و على شكل حرف أثني المقاطع الحديدية بشكل زاوية  فيها يتمتسمى العملية الثني الحدي، و

 يدويا  أو باستعمال آالت الثني اآللية.يتم الثني  أنوممكن 

ة ، ويتغير اتجاه قودة العمل بأصغر نصف قطر ثني ممكنثني ما عملية  يه :اليدوي ثني الحديال -أ

ح يوض  ( 30-5)والشكل  ،بدونها أوللتسوية الثني باستمرار، وتتم عملية الثني هذه أما بواسطة أداة 

 .لزمةالمثبتة بين فكي المالمعدن الثني الحدي لقطعة 
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 حديالثني العملية يوضح  مخطط 30-5شكل 

فائح بزوايا معينة الص ثنيأجراء عملية عند  :لة الثنيآثني المعادن بأشكال مختلفة باستعمال  -ب

ستعمل تخزانات المياه ف )الدكتات( أو مجاري الهواءالمعدنية لتشكيل  استعمال الصفائح وخاصة عند

 بين توضع الصفيحة المعدنية أو المقطع المراد ثنيها  ن يفك وهي عبارة عن ،ة لهذا الغرضصمكائن خا

كما هو  ،كل أو الزاوية المطلوبةالفك المتحرك بشكل تدريجي وحسب الشويتم تحريك فكين ال هذين

 .مختلقة بأشكالمراحل الثني ن بي  الذي ي (31-5)الشكل  ح فيموض  

 

 مخطط يبين عمليات ثني مختلفة 31-5شكل 

 ني باستعمال القوالب ثال -ج

أو ( V)شكل حرف بن يكون أحسب الشكل المطلوب كثني خاصة بني تحوي قوالب ثمكائن تتوفر  

 ينثوبعد تسليط قوة ال ،الصفيحة على القالب مباشرة تم تثبيتيإذ  ،دائرية أشكال مربعة أو نصف

لحصول على االكمي و لإلنتاجوتستعمل هذه الماكنات ، على الشكل المطلوبيتم الحصول المطلوبة 

 (.32-5ح بالشكل )كما هو موض  ، مقاطع ذات مقاسات دقيقة
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  (Vمخطط لقالب الثني بشكل حرف ) 32-5شكل 

، نصف دائري, مقطع مربع، قوالب أخرى كأن يكون الشكل مستديربك مكائن ذات أشكال لوهنا

استخدام عملية الثني  (. يمكن أيضا  33-5) ح بالشكلكما هو موض   ، وغيرها،متموجة ،شكال مطويةأ

ث ما يسمى بالتصليد االنفعالي، صالدتها لحدومقاومتها وة الصفائح المعدنية حيث تزداد اءلزيادة جس

يحدث التصليد االنفعالي عندما تتم عمليات التشكيل على البارد فقط ألن التشكيل على الساخن سيعيد و

حالته األولية قبل التشكيل بسبب ارتفاع درجات حرارة قطعة العمل أعلى من درجة حرارة إلى المعدن 

  . ةإعادة التبلور، وبالتالي البلورات الجديدة ستحل محل البلورات المشوه

 

 
 المكائن بني ثال قوالبأشكال  33-5 شكل

 مستديرالثني ال -د   

قضبان  لقضبان الفوالذ ذات المقاطع الخاصة )المحززة(أو المستدير ني الدائري ثجراء عملية الإيتم 

 أماتدار ومحززة  الدالفينتدور بنفس االتجاه وتكون  ، التينى المقاطعثوذلك باستعمال دالفين  التسليح،

هو  هدوران أو دلفين علوي الهدف من أسطوانة الدلفينينويوجد فوق كهربائي، محرك باستعمال  أو يدويا  

 .(34-5بالشكل ) نبي  كما هو مو ،نيثر نصف قطر اليلتغي
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 الثني المستدير للمقاطع 34-5شكل 

، لمجوفةا األسطواناتلثني الصفائح المعدنية لعمل القضبان أو  استخدام هذه الطريقة أيضا   وباإلمكان

نصف  أودائرية  أومقوسة  أشكالني المستدير للحصول على ثعملية ال إلجراءق عديدة ائك طرلحيث هنا

وتتم العملية أما بتسليط قوة على القطعة المعدنية الموضوعة بين القالب أو ممكن الحصول على  ،مقوسة

كما ول على الشكل النهائي، للحص مرحلتينباستخدام قالب تشكيل وتتم العملية على  أسطوانيةأشكال 

 (.35-5نصف دائرية، الحظ الشكل ) وأعملية الدرفلة للحصول على أشكال مقوسة  استخدام أيضا   يمكن

 
 مخطط لعمليات الثني المستدير 35-5شكل 

 :األنابيبثني  -3

ع يتطلب الثني المستدير لألنابيب )كذلك أنابيب المقاطع( إجراءات خاصة لمنع تغيير شكل مقط 

تكون منطقة ثني األنبوب غير مستديرة، ومن بين اإلجراءات  األنابيب وبدون استعمال هذه اإلجراءات

ن جدران األنبوب فـي منطقـة الثني وأثناء يسخت التي يجب اتخاذها لمنع تغير شكل مقطع األنابيب هي

الة األنابيب يمكن ملئ أيضا  في ح، ولكل منطقة الثني شامال  تسخين العملية الثني، ويجــب أن يكون 

إخراجها بعد إنجاز عملية الثني مثل الرمل، السليكون أو إدخال نابض  يسهلبمواد  هاألنبوب المراد ثني

يا  باستخدام الماكنات أو آل يدويا   أما لألنابيبني ثوتتم عملية ال قطره بنفس قطر األنبوب من الداخل.

 المتخصصة.

على ملزمة العمل مع وجود وتد ساند ويتم  اثم تثبيته اوذلك بتسخينه لألنابيباليدوي  يثنالتتم عملية 

 (.36-5) الشكلفي ح كما هو موض   ،بمساعدة المطرقة بيبااألن ينث



 طرائق تشكيل المعادن: الخامسالفصل      األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 144  

 

 عملية ثني األنابيب يدويا   36-5شكل 

 العوامل المؤثرة بعملية ثني األنابيب بمساعدة التسخين أو بدونه دهي: 

 .نص  قطر الثني 

 .مادة العمل 

 .ك جدار األنبوبسم 

 ية:تبالمواد اآل نابيب بعد ملئهااألني ثتتم عملية  أنوممكن  

 .الرمل 

 سلسلة من الكرات.  

 نابض ملفي. 

 .السليكون 

 الرصاص في حالة الثني على البارد. 

  .استعمال وتد خاص 

 بالرمل أو إدخال نابض ملفي. ان عملية ثني األنابيب بعد ملئه( يبي  37-5الشكل )     

 

 إدخال نابض ملفي -يساربالرمل،  ابعد ملئه -يمينطريقة ثني األنابيب،  37-5ل شك

وذلك كي  ،أما األنابيب رقيقة الجدران فيسخن الطرف الداخلي لمكان الثني أكثـر من الطرف الخارجي

 دةع نابيب كبيرة القطر تسخن وتثنى على مراحلاألوفي حالة  ،يتم الضغط في الطرف الداخلي بسهولة أكبر

، بعد أن مرة واحدة دون انقطاع الملءم األنابيب سائلة فيجب أن يت ئذا كانت مواد ملإأما  ،خرآبعد  جزء  

بعد االنتهاء  صهرهايعاد  ،ةنلد كونوتوبعد تجمد المادة السائلة  ،تيفابالكرب الداخلية يباتطلى جدران األن

 مكائنب بمساعدة أداة التثبيت أو واسطة اليد أووتجري عملية ثني األنابيب المملؤة أما ب .من عملية الثني

عد  زاء أقراص )دوائر( مستدير أجالفي أجهزة الثني عمل وتست. الثني  (.38-5الشكل )ح بموض  كما  ،للشد ةم 
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 األنابيب يآلة ثن 38-5شكل 

 

األجهزة وفي بعض  ،قرص( وجهـاز الشد لقطر األنبوب المراد ثنيهالثني )المة قالب ئويجب مال

عد  ذ يمكن استعماله إلى جانب استعمال إ ها،ياألنابيب المراد ثن لئمعن  ض وتد الثنييعو   . بذلك ةخاص ةم 

الوتد المثبـت  حول من ثم سحب األنبوبو ،(مكان وتد الثني) أوال   ال الثابت للجهازعويعين الخط الف

ويستحسن تشحيم وتد الثني  .وقت نفسهقرص ويكون قرص الثني بمثابة قالب الثني في البواسطة تدوير ال

هذا الحد في منطقة من سهولة انزالقه، أما فــي األنابيب ذات الحد )مثل اللحام( فيجب أن يكون اهذا لض

 ب.أنبوثني  ةعمليمراحل ح يوض   (39-5)والشكل  ،أثناء العمليةفي ة الثني الحيادي

 

 مراحل ثني األنابيب 39-5شكل 

 األنبوب على وتد الثني والقرص. المرحلة األولى: يثبت 

 يتم تدوير القرص الدوار. :المرحلة الثانية 

 .المرحلة الثالثة: إخراج األنبوب النصف دائري بعد عملية الثني 

شائعة  نيثق الائق التي تم استعراضها من طرائهذه الطر ، وت عدنابيبني األثل أخرىق ائك طرلوهنا

 كيل.عمليات التشبشكل كبير في  االستعمال
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 الخامسفصل الة ئلسأ

                                                                                     .كيف يمكن أن تجري هذه العملياتح وض   ؟عني عملية التشكيلتماذا  .1

 الساخن والتشكيل على البارد.على التشكيل  تيقارن بين عملي .2

 ؟كيف يتم تصنيف مكائن هذه العملية ؟أنواعهاهي  وما ؟المقصود بعملية الدرفلةما  .3

 ح ذلك.وض   ؟تمتازماذا بو ؟المقصود بعملية البثقما  .4

  عدد مميزات الصفائح المعدنية. .5

 ؟عدد طرائق عمليات كل من القطع والقص، وأين تستخدم كل طريقة منها .6

  نها؟وما فائدة كٍل م ؟وعلى ماذا تعتمد هذه الزوايا عدد زوايا القطع الخاصة، .7

 .عدد أنواع المقصات اليدوية واستخدامات كٍل منها   .8

 .ما هي مراحل عملية التخريم، وضح أنواع مكائن التخريم   .9

ح وض   ؟ما هي القوى المؤثرة على قطعة العمل عند إجراء عملية الثني؟ كيف تحدث هذه العملية .10

 إجابتك بمخطط مبسط.

 .الثني الحدي أنواع اشرح .11

 .األنابيبتتم عملية ثني  اشرح مع الرسم كيف .12

 .اشرح ذلك ؟ما المقصود بالثني المستدير .13

  ؟المستدير الثنيثني الحدي والما الفرق بين  .14

 مأل الفراغات اآلتية بما يناسبها:ا .15

درجات  ....................... تجري عمليات تشكيل المعادن على الساخن بدرجات حرارة بحدود - أ

 .......................ذه الطريقة لـ حرارة انصهار المعادن، وتستخدم ه

 .......................و ......................و ......................و ...................... تتضمن طرائق التشكيل الكتلي - ب

في عمليات الدرفلة على الساخن يتم تسخين المعدن إلى درجة حرارة أعلى من درجة  - ت

 قبل تمريره بين الدرافيل. ...................... حرارة

تصنف طرائق الحدادة اعتمادا  على درجة جريان المعدن أثناء العملية داخل تجويف  - ث

 .......................و ......................و ...................... القالب إلى

 .......................و ......................و ...................... أهم طرائق عملية البثق - ج

يتم التمييز بين األلواح والصفائح اعتمادا  على السمك فقط، فإذا كان السمك أقل من  - ح

6mm)ميت ...................... ( سميت القطعة  ....................... وإذا زاد عن ذلك س 

 .......................و  ......................يعتمد مقدار الخلوص على  - خ

 .......................و ...................... قصات اآللية همامن من الاهنالك نوع - د

 .......................و ......................و...................... تعتمد عملية الثني على عوامل عديدة أهمها - ذ

 ...................... اعدة أدوات التسخين هيأهم العوامل المؤثرة على عملية ثني األنابيب بمس - ر

 .......................و ......................و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسفصل ال

 عمليات تشغيل المعادن

 عامةالدهدا  األ

 :على ب قادرا  الطالفصل سيكون التنتاا  من دهاا االبعد 
التشغيل ومميزات كل متناا ومحدداته، وأدهم المعايير األساسية معرفة عمليات .1

 .لااه العمليات

معرفة عملية تنشر المعادن وأتنواع المتناشير اليدوية واآللية واستخدامات كل .2

 .متناا

 .وأتنواعاا ،يفام عمليات القطع باألزاميل والُعدد المستخدمة فياا.3

 .وأتنواعاا ،خدمةيعر  عملية البرادة واستعماالتاا واألدوات المست.4

 .معرفة مكائن البرادة اآللية.5

 .معرفة عملية القشط اليدوي وأتنواع المقاشط.6

 .معرفة عملية التجليخ وأتنواع مواددها .7

 .معرفة عملية التثقيب واألدوات الخاصة باا وأتنواع المثاقب.8

 .معرفة عمليات البرغلة واللولبة .9
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  Introduction         مقدمة 6-1

المختلفة لتخفيف المجهود البشري، ولرفع كفاءة  اإلنتاجت الآت قطع المعادن وجميع الآصممت 

يتم  التيعلى أنها جميع العمليات  Machiningف عمليات التشغيل عر  . تنفقاتهمع خفض  اإلنتاجوجودة 

السطوح  وتشمل كل عمليات القطع وتسوية ،ى المنتج النهائي بمقاسات هندسية مناسبةفيها الوصول إل

 اآلالتبواسطة ( Chip)شكل رايش زائدة من المعدن على الالطبقة  وتتم عملية التشغيل بإزالة ،والتثقيب

المعادن  لومكائن تشغي ,وهذا ما يسمى بالتشغيل اآللي الميكانيكيتشغيل ال مكائنتحركها  التيالقاطعة 

 ،Drills المثاقب ،Shapers and Planners المقاشط ،Mills مكائن التفريز ،Lathesالمخارط هي 

مسننة،  ،مخروطية ،مستوية أسطوانية،، للحصول على مشغوالت ذات اسطح Grinders ت التجليخالآ

المراد تشغيلها طبقات من معدن القطعة  إزالةالنعومة المطلوبة، وذلك عن طريق  أوبدرجة الخشونة 

أن تجرى بعض  مكنيو. ى المنتج بالشكل والقياس المطلوبالحصول عل وألجلعلى هيئة رايش، 

 كما في عملية النشر والبرادة اليدوية دوات التشغيلأتخدام بعض سباعمليات التشغيل بشكل يدوي 

 يطر عليه سيطرة رقمية. اً أو بشكل آلي مسلي أيضآتتم هذه العمليات بشكل  أنوممكن  ،والتجليخوالقشط 

 

 عمليات التشغيل 

 عمليات التشغيل اآللي

 الخراطة•

 التفريز•

 التثقيب•

 التجليخ•

 عمليات التشغيل اليدوي 

 القطع باالزميل•

 ألقطع بالمتنشار •

 البرادة•

 القشط•

 اللولبة وتوسيع الثقوب•

 عمليات تشغيل المعادن

 Metal Machining Processes 
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ألن  ق اليدويةائلعمليات الميكانيكية التي تؤدى بالطرفي هذه المرحلة الدراسية سيتم التركيز على ا

تشمل عمليات القطع  العمليات الميكانيكية اليدوية، من اختصاص الطالب تطرائق التشغيل اآللية ليس

 وعلى الرغم من تطور ، وغيرها.الووظ اليدويقطع الق ،شط اليدويقال، النشر، عمليات البرادة باألجنة،

عمليات التشغيل اليدوي ما زالت  إن إالوانعكاسها على عمليات التشغيل المختلفة،  كائنوالم اآلالت

 كائن.عدات والمصيانة الم   وأثناءعمليات التجميع  أثناءتستخدم إذ مستخدمة، 

 مميزات ومحددات عمليات التشغيل 6-2
Advantages and Disadvantages of Machining  

 اآلتي:بتتميز عمليات التشغيل بصورة عامة 

 نعومة األسطح ودقة األبعاد. 

بالطرائق ليها عتجاويف داخلية ال يمكن الحصول  ذات أخاديد أو مشغوالت إنتاج إمكانية 

 األخرى.

 اقتصادية في توفير الوقت والمجهود البدني. 

 :ل فتكمن باآلتيأما محددات عمليات التشغي 

  فضالت( من المعدن بعد التشغيل بشكل رايش.فقدان جزء ليس بالقليل( 

 ء.ئية مما يزيد من استهالك الكهرباالتشغيل إلى طاقة كهربا مكائنحتاج ت 

   من حسن تشغيلها وعملها. للتأكد ألخرىتحتاج إلى صيانة دورية ووقائية من فترة 

  التشغيل وأثناءة قبل المتبع الصناعي األمن أساليب زيادة. 

 Machining Criteria     معايير عمليات التشغيل 6-3

 :هي ر أساسيةيتشغيل يجب أن تتم وفقاً لثالث معايليات العم

 التي القطع ألدوات المتاتنة الجيدة فضال  علىومقاومة عاليتين سبائك اات صالدة استخدام : أوالً 

 .عمليات التشغيل والقطع إلجرا تستخدم 

)مواد ذات صالدة يجب أن تكون عمليات التشغيل لالمواد المستخدمة كحدود قاطعة للمعادن  حظة:مال

 .دة القطع أو فشل في عملية القطعع  ل ()تثليم تآكل احتكاكي لكي ال يحدث أعلى من المعدن الذى ستقطعه(

عبارة  ، وهوكأداة قطع مهمة High Carbon Steel (HSS) السرعات العالية فوالا ويستخدم

التيتانيوم لتكوين الفناديوم و معادنمحتوية على بعض العناصر السبائكية وهي  الفوالذعن سبيكة من 

عبارة عن فوالذ هو و ،Tool Steel دةالعُ  فوالا  . وكذلك يستخدمالقطع ألداةربيدات لزيادة الصالدة اك

غلب أة والمقاومة وتصنع منه من العناصر السبائكية لزيادة الصالدبة عالي الكربون مضاف إليه نس

 .األخرىدد الهندسية الع   فضالً على، أدوات القطع
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 Cutting Anglesزوايا القطع )أو التشغيل( : اً ثاني

يجب معرفة قيم هذه الزوايا للسيطرة على عمليات التشغيل وتسهيل العملية للحصول على النتائج 

 هي: جراء أي عملية تشغيلإ قبلمعرفتها  وأهم هذه الزوايا التي يجب ،المضبوطة بدقة عالية

 .تسهل عملية خروج الرايش أثناء التشغيل التي الزاوية هي: Rake Angle زاوية الجر  -1

قطعة  دة وسطح مادةبين الع   االحتكاكتمنع زيادة  التي الزاوية: Clearness Angle خلوصالوية از -2

 العمل.

 .للقطع المطلوبة المقاومة والمتانةدة الع   يعطت   تيال الزاوية: Tool Angle دةعُ ال زاوية -3

 
عمق  ، زوايا القطع،سرعة القطعهي  القطع بمتغيرات عمليةالمقصود متغيرات عملية القطع: : اً ثالث

 لما يأتي: مناسبة تبعاً متغيرات القطع الويتم اختيار  ،التغذية

 .لمشغولة(اتنوع المعدن ) -1

 .الحد القاطع( )تنوع معدن مادة الحد القاطع -2

 .وجود سائل تبريد -3

 .القطع أداةوعمر  ،وكلفة العمل، اإلنتاجيةعلى  مهم جداً  المثلىالقطع  متغيرات اختيار وي عد

ة بتقطعها أداة القطع بالنس التيتعرف سرعة القطع بانها المسافة  :Cutting Speed  سرعة القطع -1

تؤثر سرعة القطع على جودة المشغوالت ، (m/min) وحدة قياسها هيو للسطح المشغل في وحدة الزمن

سرعة  ت عدو .كثر نعومةأما كانت سرعة القطع أعلى كلما كان السطح العمل، إذ كل وكلفة واإلنتاجية

وذلك للعالقة المباشرة بين أداة القطع والحرارة المتولدة  ،لتحديد عمر أداة القطع األساسالقطع العامل 

 .يةسرعة القطع العال إثناء

لدورة قطع واحدة  قطعة العمل إكمال: هي سرعة تقدم أداة القطع عند Feed Speed التغايةسرعة  –2

تكون التغذية صغيرة  أنويشترط ، أو قلم خراطة ن تكون مثقاب أو سالح منشارأك حسب نوعها(ب)

 .(mm/rev) سرعة التغذية بالدورة لكل ملم اس، ووحدة قيعلى سطح ناعم ودقة مقاسات عالية للحصول

 ليناً.أو  ذا كان صلداً إعلى نوع المعدن  وتعتمد سرعة التغذية أيضاً 

 أيقطعة العمل، الحد القاطع داخل  بها يتحرك التيوهى المسافة : Depth of Cut عمق القطع -3

 أداةويؤثر عمق القطع على جودة المشغوالت وعمر ، زال من المعدن بشكل رايشمقدار السمك الذي ي  

 .للحصول على سطح ناعم ودقة مقاسات عالية اً يكون عمق القطع صغير أنويشترط . القطع

الرايش على نوع  إزالةويعتمد ، الرايش المتكون نتيجة عمليات التشغيلمن أنواع هنالك ثالث 

ن  سرعة وعمق القطع ونوع المعدن من العوامل المؤثرة إ (.1-6)الشكل  الحظ ،وعمق القطع المعدن

 على شكل الرايش الناتج من عملية القطع. بشكل كبير
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 إزالةيؤدي إلى  ألنهوهذا النوع من الرايش غير مرغوب به  قطعة واحدة(ب)يكون  رايش المستمرال -1

 .كبيرة من المعدن

 .جزاء صغيرة متقطعة(يكون بشكل أ) رايش المتقطعال -2

عند  هذا النوع يتكون ،ناعمةال برادةال هيئةويكون ب صغيرة( اتبروز ه)يكون ل تكسررايش المال -3

 .تشغيل المعادن ذات الصالدة العالية

 

 أنواع الرايش 1-6شكل 

  Metal Sawing      تنشر المعادن عملية 6-4

 اي يجري فيهتال المنطقةالمعدن من  بإزالةعن بعضها البعض  األجزاءعملية فصل  عملية النشر هي

 القوة العضلية للعامل مع مراعاة قيادة سالح المنشار في مستو  وتعتمد عملية النشر اليدوي على  المنشار،

المعدن على هيئة  بإزالةالمنشار  إسنانحيث تقوم  له، األماميةالحركة  أثناءوالضغط على السالح  ،ثابت

 (.2-6) بالشكلح كما هو موض   ،ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع المنشار ،رايش

 

 أثناء القطع حركة المنشار 2-6شكل 

. ليةآو بطريقة أ ر اليدوي،ايدوية كاستعمال المنش ما بطريقةأ عملية النشر بطريقتين،وتتم 

فصل  فضالً علىبالمشغولة، وفتحات  يوالقضبان وعمل مجار األعمدةويستخدم النشر في قطع 

، ية النشر اليدوية، ويستخدم المنشار اليدوي في عملبالشنكرةالزائدة، بعد تحديد مكان النشر  األجزاء

 .الستعماالته وذلك تبعاً  بأنواعه والمنشار اليدوي متعدد
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 أجزا  المتنشار 

 :األجزاء اآلتيةيتكون منشار المعادن من 

 ، حامل السالح ويسمى أيضاً  ،النصل )سالح المنشار(مل حهو الجزء الذي يو :()القوس اإلطار -1

جريدة اليوجد به جزء يسمى ، إذ على أكثر من طول اي يمكن استخدامهتع الانواألإطارات من  وتتوفر

 (.3-6) ح بالشكلكما هو موض  ا، سمح بتغير طولهالتي ت

 

 أنواع المناشير اليدوية 3-6شكل 

 .اليد اليمنىب ويفضل مسكهيستخدم لمسك المنشار  :مقبض- 2

اإلطار  ف عن مستوىيختل تسمح بتوجيه السالح في مستو  ، وسالح المنشارلتثبيت  أو لولبصامولة  -3

 بسهولة. طويلة مسافةوب أفقية عمليات نشر مائلة أو طويلة إجراءمما يساعد على 

ه يفي كل من نهايت الفوالذنه شريط من أويعرف على  الفعلية،وهو أداة القطع  :النصل() سالح المتنشار -4

ع مقطى المقابلة تسمى ظهر, والحافة األخر وقد تتواجد األسنان من الحافتين،ثقب وبإحدى حافتيه أسنان 

على شكل شبه منحرف قليل االنحراف حتى ال سالح المنشار مستطيل ومع ذلك يصنع  السالح يكون دائماً 

 .ومقاساتهه نصلالمنشار وح يوض   (4-6)الشكل . أثناء العمل يحشر

 

 تفاصيل المنشار اليدوي 4-6شكل 

 Types of Saw       أتنواع المتنشار اليدوي 6-4-1

نيوملنشر المقاطع الداخلية البسيطة في المعادن اللينة مثل ستعمل منشار التخريم ي التخريممتنشار  -1  األلم 

طة مسامير فوالذية مثبتة فيه اسوب المنشار يربط نصل ،في نشر الصفائح المعدنية أيضاً ويستخدم 

ي النصل لتقترب من ويتم التركيب بالشد على طرف توضع في ثقوب خاصة موجودة في قوس المنشارو

كما هو  ،مائلة إلى الجهة اليسرى ليكون ضغط القطع خفيفض وتكون حركة القطع للمنشار بعضها البع

 (.5-6) ح بالشكلموض  
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 ح طريقة العملوض  ي -اليسارمنشار التخريم،  5-6شكل 

موضح المجاري الضيقة وشكل المنشار كما هو  المنشار لنشر ايستعمل هذ متنشار شق المجاري- 2

 (.6-6) بالشكل

 

 منشار شق المجاري 6-6شكل 

لقطع الحزوز ورؤوس المسامير ويكون بشكل  يستعمل هذا النوع  أغلب االحيان  متنشار الفرز -3

 .(7-6) بالشكل كما هو موضح ،صفيحة رفيعة من االمام وعريضة من الخلف

 

 منشار الفرز 7-6شكل 

ويرتبط هذا  ،بة لعملية النشر من الضروريات األساسيةاختيار األسنان المناس أستنان المتنشار -4

. نصل إلى آخر مختلفة من وخطوة السن ،(وهي المسافة ما بين سنين متتاليين)االختيار بخطوة السن 

 .المعادن المشغولة نوعيةالمطلوب تنفيذها واألعمال ويتوقف اختيار الخطوة على طبيعة 

 .واستعماالتها بحسب عدد األسنان شيرأنواع المناح تصنيف يوض   (1-6) الجدول
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 تصنيف أنواع المناشير واستعماالتها 1-6جدول 

 

 :مالحظات مامة

 كلما يفضل استخدام منشار ناعم.صالدة عالية  وبالمنشار ذ وب تشغيلهكان المعدن المطل كلما -1

 ناعمة. ألسناناكانت رايش صغير الحجم الكان كلما  -2

 
ح كما هو موض   ،ك زوايا قطع خاصة لسالح المنشارلهنا ،قطع أداةكأي  :زوايا القطع لسالح المتنشار

 وأهم هذه الزوايا هي: ،(8-6) شكلبال

 

 سالح المنشارزوايا  8-6شكل 

 αوزاوية الجرف   - βدة )زاوية القطع( زاوية الع   - ɤزاوية الخلوص 

هذه  ( فيجب تغيير مقاديرالمادة ةصالد)هذه الزوايا على نوع المادة المقطوعة  اختيارتوقف قيمة تو

كفوالذ  نوع الرايش الناتج يختلف باختالف المعادن فالمعادن الصلدة وأيضاً  ،المعدننوع حسب بالزوايا 

دد اللينة و المتوسطةة للمعادن ذات الصالدة بأما بالنس ،الرايش المزال من المعدن قليلمقدار يكون  الع 

 (.2-6) ح بالجدولكما هو موض   ،كبرأخشن وكميته أفالرايش يكون  واطئ الكربونوالفوالذ  نيومكاأللم  

 لكل األستنانعدد  االستعماالت                                

 تنجإواحد 

 التصتني   التستنين

 حديدية مثلاليستعمل هذا النوع لنشر المعادن غير 

 ستيكية والقصدير وبعض المواد البال واأللمنيومالنحاس 

 mm 40يزيد سمكها عن  التي األنابيبيستخدم لنشر  وأيضاً 

14- 16  

 
 متنشار  

 خشن 

 تستعمل لألغراض العامة وبشكل رئيس لقطع)سالح( هذه الشفرة 

 الكاربونمتوسط  البراص والفوالذ

 mm 20 ال يتجاوز سمكها التي األنابيبولنشر 

 الصالدة المتوسطة  بصورة عامة يستخدم هذا النوع للمعادن ذات

22-25  

 

 متنشار  

متوسط      

 الخشوتنة

 زاوية ال قطع حديدلتستعمل هذه الشفرة 

 الجدران  واألنابيب النحاسية رقيقة

             .الصالدة العالية وذ للفوالذ وأنابيب الحديد وكذلك

28-32  

 

 

 متنشار

 تناعم  
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 القطع أثناءلرايش الناتج المعادن والزوايا المستعملة عند القطع ونوع ا أنواع 2-6جدول 

 تنوع الرايش وكميته أتنواع المعدن
زاوية الخلوص 

 درجة
زاوية الُعدة 
 درجة

زاوية الجر  
 درجة

 0 50 40 ناعم جداً وقليل معادن صلدة

معادن متوسطة 

 الصالدة
 5 65 20 ناعم وقليل

معادن متنخفضة 

 الصالدة
 10 50 30 خشن وكثيرة

 

 :ج المتنشارتفلي

والذي يؤدي  ،أثناء التشغيلالمنشار في القطعة المعدنية  سالح حشرعملية لتجنب جري هذه الت

ويتم عمل التفليج أثناء تصنيع  .إلى تلف الشفرة وبالتالي يؤدي االحتكاكحرارة نتيجة  ديولتل بدوره

ثني  شار هوتفليج المنو ،أو يمكن عملها بالورشة بعد االستعمال إذا توفرت آلة التفليج ليةآبطريقة  السالح

ليكون عرض خط القطع  الشفرة امتداداألسنان قليالً واحدة إلى اليمين والتالية إلى اليسار وهكذا على 

كما هو  ،مقطوعةال المادةبال تحتك الشفرة في خط القطع و تحشرمن سمك الشفرة لكي ال  اً عرضكثر أ

 (.9-6) ح بالشكلموض  

 

 يوضح تفليج المنشار 9-6 شكل

هذا يعني أن حجم األسنان يكون فدد األسنان في كل عقدة من طول الشفرة كبيراً إذا كان عو

 (.10-6) ح بالشكلكما هو موض   ستعاض عن تفليج األسنان بجعل جسم الشفرة متموجاً،يف، صغيراً 

 
 تمويج أسنان المنشار 10-6شكل 
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نيو سانحالمعادن اللينة كال لشفرات الخاصة بقطعأما بالنسبة ل يتم تصنيع الشفرة لتكون  مواأللم 

 .هي عليه عند الظهر يكون سمك الشفرة من ناحية األسنان أكبر مما أيظهر الشفرة  اتجاه مسلوبة في

 ،ال أدى ذلك إلى زيادة الحرارة المتولدةإحد المناسب والويراعى عدم زيادة سرعة القطع بالمنشار عن 

( 60-50)ما بين  هو معدل القطع المناسب عدي   ،عدم صالحيتها للقطعوشفرة تلف المما يؤدي إلى 

 .اليدوية مشواراً للقطع  بالدقيقة الواحدة في عمليات النشر

 

 

                                                                             أتنواع المتناشير اآللية 6-4-2

ك كهربائي اآلليةالمناشير  تركيب مختلف أنواع الن صال على غالبية  ويمكن ،ت دار بوساطة م حرِّ

ك نصل المنشار بسرعة كبيرة، ولذلك ينبغي استعمالها  اآللية المناشير لقطع مواد متنوعة ويتحر 

 ،اآلليةالمناشير  استعمالازداد نظراً للكم الكبير من عمليات نشر المعادن فقد و .شديدينبحرص وحذر 

ويوجد  .لغرض القطع الصحيح والدقيق للمعادن المختلفة، صفات عاليةذات موا مناشيروتكون هذه ال

 .مختلفة األنواع واألحجام اآلليةأنواع متعددة من المناشير 

 أنواع هذه المناشير:  أهم ومن 

 متنشار التردديال :أوال    

 القرصي متنشارال: ثاتنيا    

 متنشار الشريطيال :ثالثا    

 

  تردديالالمتنشار 

بالقدرة الكهربائية وقد يكون مجهزاً بمحرك ذاتي أو يعمل على القدرة هو عبارة عن منشار يعمل 

دة القطع عبارة عن شفرة طويلة وع   ،ويكون مثبتاً على قاعدة معدنية صلبة، المتوفرة في موقع العمل

يتم تشغيل المنشار  ،كون مثبتة في الجزء العلوي أي الجزء المتحرك( وتcm 60-50)نسبياً في حدود 

استخدام القدم للتشغيل مباشرة بواسطة الضغط على نقطة التشغيل محرك الكهربائي ويمكن بواسطة ال

يتحرك  .التشغيل وعدم تعرض العامل إلى الحوادث أثناءبالقدم وتستخدم هذه الحالة لتقليل الخطورة 

 ةاألحجام صغير تيطة المحرك الكهربائي المتصل ببكرتين مختلفاالذراع الذي يحمل المنشار بوس

المتصل بالبكرتين سوف تتحول حركة البكرات من المحرك الكهربائي  د تشغيلنفع ،السرع كبيرة لتغيرو

 حركة دائرية إلى حركة ترددية.

ويتم تثبيت القطع  .بشكل ترددي حيث تتحرك إلى األمام وإلى الخلف )أداة القطع( أو الشفرةتتحرك 

المراد قطعها  قطعة العملبسهولة لتثبيت  ريكها(ملزمة تثبيت )ممكن تح المعدنية المراد نشرها في



 عمليات تشغيل المعادن: السادسالفصل     األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 157  

حديدية مثل الالكربوني والمعادن غير  الفوالذويستعمل هذا النوع من المناشير لقطع مختلف أنواع 

ولمختلف المقاطع الدائرية والمربعة والقضبان تآكل مقاوم للال الفوالذإلى قطع  والنحاس إضافة نيوماأللم  

 األقطاراألنابيب الصغيرة المختلفة معدنية المختلفة وحديد الزاوية وك األشرطة الالدائرية والمربعة وكذل

 (.11-6الحظ الشكل ) الحرارة،لتخفيض درجة القطع  ل سائل تبريد أثناءويستعم .والسمك

 

 
 المنشار الترددي 11-6شكل 

 المتنشار القرصي 

يستعمل وإذ إن له نصالً يشبه القرص،  ،اً استخدام اآلليةلمنشار القرصي هو أكثر أنواع المناشير ا 

من المنشار القرصي  تكوني .ثبَّت على حامل ونوع ي مسك باليدنوع ي  على نوعين،  وهو، الطولي للقطع

لتثبيت  تحتوي على ملزمةجزئين هما القاعدة وهي الجزء الثابت وتكون عبارة عن منضدة معدنية 

للمنضدة شق طولي لمرور الشفرة المستعملة في القطع  وتوجد على السطح العلوي ،القطع أثناءالشغلة 

عالي السرع  الفوالذعبارة عن قرص دائري مسنن سريع الحركة مصنع من  والنصل أو شفرة القطع

ويستعمل ذراع لتحريك الجزء العلوي كي يالمس  ،وتكون مثبتة في الجزء العلوي وهو الجزء المتحرك

إذ راد قطعه، حسب نوع المعدن الم  ب ةالمستعملن أنواع الشفرات ويوجد الكثير م .المعدن المراد قطعه

المقاوم  الفوالذالكربوني بأنواعه وكذلك  الفوالذمن الممكن القيام بقطع مختلف المعادن الحديدية مثل 

ن في ، كما هو مبي  لمختلف المقاطع والقياساتووالنحاس  نيوماأللم  والمعادن غير الحديدية مثل للتآكل 

 (.12-6) الشكل

 

 
 المنشار القرصي وشفرته 12-6شكل 
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  المتنشار الشريطي

 المنشار الشريطي نصل. يعلى حامل لعمل قطع طولي أو منحن ي ثبَّت المنشار الشريطي الكهربائي

ويتحرك هذا النصل بين  ،متباعدة أسنان وذجداً ومرن ال مصنوع من الفوالذن شريط طولي ععبارة 

لقطع  عادةً المناشير ويستعمل هذا النوع من  (،13-6)الشكل في ح موض   كما هو، بكرتين كبيرتين

 .األخشاب

 

 المنشار الشريطي 13-6شكل 

  Chiseling Cutting      القطع باألزاميل 6-5

دد بسط أنواع ع  أ، وتمثل األجنة المألوفةمن العمليات اليدوية  (األجنةميل )اباألز القطع ي عد

دة القطع فيه، وكيفية تكوين الرايش أمام ع   توضيح زواياهلشرح عملية القطع و اً تتخذ أساس لذا، التشغيل

كعمليات اإلزالة  تحتاج إلى متطلبات الدقةوتقتصر عملية القطع باألجنة على المشغوالت التي ال 

 .التشطيبو

 :اإلزميل شكل

 ،من: الحد القاطع، الساق، الرأس األزاميلتتكون  بشكل عام 

 المستخدمة زاميليراعى في األ(. و14-6) ح بالشكلكما هو موض   

 بحيث يتسنى  أن يكون طول الساق كافياً  تشغيل المعادنفي  

 القصيرة عيوب أبرزها  لألزاميلو بأمان.القبض عليه 

 لإلصابةتعرض المشتغل بها  ليةواحتما ،إمساكهاصعوبة 

كسر  إلىمما قد يؤدي  عليها،رق أثناء الط لطويلة لالنحناءا األزاميلومن ناحية أخرى تتعرض 

ومقاومة  صالدة وذيجب أن يكون الحد القاطع لألجنة و .العملوصعوبة التحكم بها أثناء  ،اإلزميل

 .العمل أثناءدث به تثلم حبحيث يتحمل الطرق وال ي

 

 
 شكل اإلزميل 14-6شكل 
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 لإلزميلايا الحد القاطع زو

 (:15-6) حة بالشكلكما موض   وهي ،أساسيةك ثالث زوايا لهناتتكون كأي أداة قطع  إلزميلا

 .ألداة القطع األسناد: هي الزاوية المحصورة بين سطح الجرف ومستوى  α زاوية الجر  -1

: هي الزاوية المحصورة بين سطح الشغلة ومستوى حد القطع وعليها يتوقف ɤ زاوية الخلوص -2

 مقدار االحتكاك  

  ن سطح الجرف والخلوص.المحصورة بي هي الزاوية القطع(: زاوية) β األسفينزاوية  -3

 

 زوايا الحد القاطع لإلزميل 15-6شكل 

لزوايا القطع  المألوفمن قطعه، و الذي يتمحسب نوع المعدن ب زاميلذا وتختلف زوايا القطع باأله 

 أن تتخذ القيم اآلتية في األعمال العامة:

    10⁰بحدودزاوية الخلوص       

 60⁰بحدود  ة د  زاوية الع        

 20⁰  بحدود   فراوية الجز      

ة من د  نوع المعدن من ناحية الصالدة وتعتبر زاوية األسفين أو الع   لتغير وتتغير قيم هذه الزوايا تبعاً  

 والجدول اً ة كلما كان المعدن صلدد  تزداد قيمة زاوية الع  ، وبشكل كبير بنوع المعدن تتأثرالتي  أهم الزوايا

 .ها بنوع المعدنالقطع وعالقت زاويةح قيم ( يوض  6-3)

 

 بنوع المعدن وعالقتها (األسفين) القطع مقادير زوايا  3-6 جدول

 

 أمثلة تنوع المعدن )درجة( زاويةمقدار ال

30-45 

45-60 

60-80 

 (قليلة)صالدة  المعادن اللينة

 معادن متوسطة الصالدة

 معادن عالية الصالدة

 ، الخاصيننيوماأللم   ،الرصاص

 البراص ،النحاس

 ، الفوالذحديد الزهر
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دد) عالي الكربون الفوالذعلى اختالف أنواعها من  زاميلتصنع األ األزاميل  ( وتصنعفوالذ الع 

حسب شكل القص أو ب اإلزميلويتم تحديد شكل طرف  ا،حسب الغرض المطلوب منهببأشكال خاصة 

لقطع بالبرادة ل حد اغثم يش ،تحت درجات حرارة عالية جداً  األزاميل تشكيلويتم القطع المطلوب 

 على شكل ونوع القطعة التي اإلزميلوحجم  يعتمد سمكو لتصليده، ويشطب بالتجليخ ويعامل حرارياً 

طرف األجنة العريضة عند قطع بعض المعادن غير الحديدية مثل سمك صل يوقد  عليها،العمل راد ي  

 ملمتر. 1.5 إلىوالرصاص  الخارصينو نيوماأللم  

يمكن تقسيم األنواع العامة لألزاميل من حيث الشكل إلى خمس ، زاميلاألك أنواع عديدة من لهنا

 أنواع رئيسة وهي: 

 (:العريضة) مستويةزاميل الاأل-1

وذلك لتجنب  طرفيه،عند  يكون منحياً و ،(16-6) ح بالشكلكما هو موض   ،عريضد قطع حذات  تكونو  

عمليات في زاميل هذا النوع من األ ويستعمل ،خدشهفي المعدن أثناء عملية القطع و حد القطعغوص 

قص أو إزالة الشرائح  ،مثل تقليل السمك العامةوكذلك لألغراض  السطح،عريضة  اإلزالة من المشغوالت

 ، وغيرها.إزالة المسامير، قطع الصفائح ،المعدنية

 

 المستوي اإلزميل 16-6شكل 

  :الضيقة زاميلاأل -2 
قليل ومستدق وأقل من عرض الحد القاطع  األزاميلمن كون عرض الحد القاطع في هذا النوع يو

حتى ال  جانبياً  خلوصاً  قب تاركاً ثويقل عرض الحد القاطع لألجنة عن عرض ال ،المستوية لألزاميل

كما هو ملمتر،  26 -3ويتراوح عرض حد القطع عادة بين حوالي  القطع،قب أثناء ثاألجنة في ال تحشر

 .في فتح الشقوق الضيقة ومجاري الخوابير األزاميل الضيقة وتستخدم .(17-6ح بالشكل )موض  

 
 الضيق اإلزميل 17-6الشكل 
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 :مربعةال األركان وا اإلزميل -3

أركان في تشغيل هذا النوع  ستعمليو (،18-6الحظ الشكل ) المقطع،يكون شكل حد القطع مربع  

والمجاري ذات  األركان،قنوات ذات كذلك في قطع المجاري وال بالتسوية،الداخلية  )القائمة( الزوايا

 .(V) شكل حرفالسطوح المتخذة 

 

 اإلزميل المربع 18-6شكل 

 :)مستدير أو نصف مستدير( مدور الطر  اإلزميل -4

 (،19-6)ح بالشكل كما موض   ،يكون دائريأن شكل حد القطع يكون بشكل نصف دائري أو ممكن 

 والمستقيمة.زونية حلالت وفتح المجاري يلفتح مجاري التزي ستعملوي

 

 اإلزميل المدور 19-6شكل 

 بالثقوفتح المسافات بين  زميلإ -5

الحدود بينها في المشغوالت المثقوبة  ةلاوإزلفتح الثقوب ستعمل ي، والتراكبي اإلزميل يسمى أيضاً و 

 .)20-6)ح بالشكل كما هو موض   ،سابقاً 

 

 

 التراكبي اإلزميل 20-6شكل 
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الحفر،  زاميلك أل، فهناالمذكورة آنفاً ى تلك المستعملة في قطع المعادن عل زاميلال تقتصر األو

ة د  التي تعمل بالهواء المضغوط، والتي تعمل بالكهرباء، أما عن زوايا عملها، فإن زوايا الع  زاميل واأل

 ، ويمكن لحدها القاطع أن يتخذ أشكاال متعددة،60ْ تكون بحدود التي تعمل بالهواء المضغوط لألزاميل

 .والضيق والعريضفمنها الحد المستقيم 

 Filings Operation       البرادة عملية 6-6

التطور شأنها شأن  وقد أخذت في البرادة من العمليات اليدوية القديمة والمهمة التي مارسها اإلنسان,

ذه األجزاء المراد بردها وتكون ه وعملية البرادة عبارة عن إزالة أجزاء من الشغلة ،العمليات األخرى

يحوي أسنان  ،لة للقطعآبانه  يعرف المبرد في عملية البرادة والمبرد  ويستخدم. )نحاتة(على شكل رايش 

يدوية البرادة التجري عملية و .مرتبة بنظام خاص يساعد على تسوية السطح ،تركيبها في زميلاإلتشبه 

إلى  ثم سحبه لألمام )مشوار القطع(ضغط عليه عند الدفع المبرد حركة خطية ترددية ويكون ال بتحريك

 ( في الفراغات بين الحدود القاطعةأو )الرايشوتتجمع البرادة  ،الوراء دون ضغط )مشوار الرجوع(

شغلة ويطلق ال وبتكرار العملية هذه يزال قسم من معدن ،شغلاللألسنان ومن ثم تأخذ طريقها إلى حافات 

 .(21-6ح بالشكل )كما هو موض   ،على هذه الحركة حركة التغذية

 

 عملية البرادة 21-6شكل 

 Filings Uses       البرادة استعماالت 6-6-1

سطح منحرفة )مائلة على أو أو متوازية أسطح مستوية أدة للحصول على اتستعمل عمليات البر

ة الحدود الحاد إزالةمنتظمة، وفي الغير المنتظمة و األجسامبعضها البعض(، كما تستعمل في تشغيل 

استعمالها في تشغيل القوالب المستخدمة في عمليات التشكيل وذلك باستعمال  فضالً علىللمشغوالت، 

 المبارد العادية والدوارة.

 File           المبرد 6-6-2

لكل  ،األسطحذات حدود خاصة يمكنها من تسوية  أي، األسنانداة قطع متعدد أالمبرد هو عبارة عن 

ن أنها شأيحتوي على زاوية جرف وزاوية خلوص، ش Cutting Edgeقاطع  المبرد حد أسنانسن من 

 للمبرد وتتمثل في: األساسيةجزاء األح ( يوض  22-6الشكل ) .األخرىقاطعة الوالعدد  األدوات
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من طرف المبرد إلى كتفه،  أييعرف طول المبرد بطول الجزء القاطع،  File Lengthطول المبرد  .1

، وفي النظام المتري إنج 14ويصل إلى  إنج(12-4) ، ويتراوح طوله عادة بين(بعد استبعاد المقبض أي)

 ملليمتر. 355-100ما بين 

 .لسانالالمقبض ويصنع من الخشب أو الحديد ويحتوي على فتحة لتثبيت  .2

باختالف نوع المبرد  األسنانتمثل الحد القاطع ويختلف شكل  أسنانسطح المبرد ويحتوي على . 3

 .واستعماله

 

 وأجزاءهالمبرد  22-6الشكل 

 Files Types        رداالمبأتنواع  6-6-3

 مقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح المرادبو المبارد كثيرة أنواع

 يأتي:كما المبارد صنف ت، ودرجة النعومة المطلوبةووصالدة المعدن  برده

 .ناعمة والخشنةالالمبارد فمنها  ,الواحد اإلنجلعدد األسنان في  بالنسبة .1

  .مفرد والمزدوجالالسن  اتذ ردابالنسبة لميل األسنان فمنها المب .2

  .أو اكثر انج 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4فمنها طوله  النسبة للطول,ب .3

 .والمثلث ،المسلوب ،نصف الدائري ،الدائري ،مربعالفمنها  النسبة للمقطعب .4

 :المبارد الخشتنة والتناعمة

كما  ،خشناً  ولكن تترك سطحاً  ،حيث يتم ذلك بسرعة تعمل المبارد الخشنة إلزالة الزوائدتس

إما المبارد الناعمة فتستعمل في  ،لبعد المسافة بين األسنان نظراً  وتستعمل عند برادة المعادن الطرية

 المبارد أسنانوضع عادة الطباشير على يو. حيث ينبغي الحصول على سطوح ناعمة العمليات الدقيقة

ح يوض   (4-6)والجدول  .لتخفف من مقدرة األسنان على إزالة الزوائد من القطعة في مرحلة التنعيم

 .األسناندرجة خشونة المبرد بالنسبة لعدد 

 



 عمليات تشغيل المعادن: السادسالفصل     األول الصف – صناعيةالعلوم ال  معادن  الاللحام وتشكيل 

 164  

 األسنانمبرد بالنسبة لعدد الدرجة خشونة  4-6 جدول

المبرد خشونة  درجة  عدد األسنان / سم 

خشن             Coarse           

خشن نصف     Bastard          

ناعم نصف     Second Cut      

      Smooth    ناعم

جداً  ناعم    Dead Smooth    

5- 11 

7- 16 

7- 17 

13- 24 

22- 35 

 

 تصتني  المبارد من حيث شكل المقطع

المستوي والمستدير ونصف المستدير والمربع والمثلث ومبرد  من ناحية شكل المقطع يوجد المبرد

 .استعماالتهاهم أالتالية و األشكالوكما في  األنواع استعماالً  كثرأوهذه  ،لسكينةا

 .والمقاطع المستويةسطح وهو يستخدم لتسوية األ (:مبطط) عدلمبرد  -1

 .لألسطح ذات األشكال النصف دائرية: يستخدم تنص  دائريالاو المقطع  مبردال -2

 .الداخلية والمنحنية والمقوسة األسطوانية سطحاألد في بريستعمل  :المبرد او المقطع الدائري -3

  .درجة 60زاوية بسطح التي تكون يستعمل لبرادة األ :مثلثالمقطع الاو مبرد ال -4

 .درجة 60قل من أ اتكون زواياه لبرادة األسطح التي :مبرد السكيتنة -5

  .ركان المتعامدةاألبرادة  في يستعمل هذا النوع من المبارد: مربعالمقطع ال او ردبمال -6

 تصتني  المبارد من حيث ميل أستنان المبرد

ولها مجموعة واحدة من األسنان )الحزوز( متوازية على سطح المبرد في  أستنان مفردة القطع مائلة -1

وهذه األسنان المفردة القطع  ،الرايش إلزالةدرجة  80–60لعرض وتميل بزاوية تتراوح بين ا اتجاه

 وتستعمل لبرادة النحاس والقصدير. لمبرد باألجنةبالطرق على جسم ا لةمشك  

جموعتان متوازيتان من األسنان )الحزوز( تقاطعت فيما بينها م لهااات قطع مزدوج أستنان ثتنائية  -2

 55ونتيجة لتقاطع األسنان ينتج عنها عدد أكبر من حدود القطع وتميل إحدى المجموعتين بزاوية 

األمر الذي يجعل األسنان مرتبة خلف بعضها  ،درجة 70 مع ىدرجة مع محور المبرد وتميل األخر

ويستعمل هذا النوع من  .كل واحدة من األسنان إزالة جزء من المعدنلبنظام خاص بحيث يمكن 

  .المبارد في تشغيل حديد الصلب وحديد الزهر
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صنيعها تم تي حواف على شكل أسنانالهذه المبارد نتوءات حادة ة توجد على صفيحو أستنان محببة -3

 .باخشواأللجلود لستعمل هذا النوع من المبارد يو ،بواسطة التفريز

 خروج الرايش من الطرفين.لتسهيل مقوسة  أسنانمبارد ذات  أستنان مقوسة -4 

 

  Machinery Filing       البرادة اآللية 6-6-4

حسب متطلبات بك وذل ،األنواعبرادة وهي كثيرة ال كائنباستخدام م اآلليةتجرى عملية البرادة 

 البرادة هي: مكائنومن أهم أنواع العمل. 

 البرادة اات القرص الدوار مكائن 

الخارجية للمشغوالت المعدنية  األسطحلبرادة ذات القرص الدوار في تشكيل كائن اتستخدم م

المكائن  منتتراوح سرعة هذا النوع  .األنواعالبرادة الدائرية الشكل المتعددة  أقراصالمختلفة باستعمال 

كما يمكن استعمال هذه  (،mm 300-50)بين  األقراص أقطارتتراوح ، لفة في الدقيقة 300-100بين 

 .(23-6ح بالشكل )كما هو موض  . على المخرطة في بعض الحاالت الخاصة األقراص

 

 ماكنة البرادة ذات القرص الدوار 23-6شكل 

 

 البرادة الترددية  مكائن

حد  الداخلية والخارجية للمشغوالت المعدنية على  األسطحالترددية في تشغيل  البرادة مكائنتستخدم 

الدقيقة.  اإلنتاجوغيرها من وسائل   (Jigs and Tools)دد والقوالبتشغيل الع   أثناءفي وخاصة  ،سواء

في  (عملية قطع أيشوط فعال ) 350-50بين  المكائنالفعالة في هذا النوع من  األشواطيتراوح عدد 

، مختلفة ودرجات خشونة متنوعة أشكالبالبرادة الترددية  مكائنصممت المبارد المستعملة في  دقيقة.ال

 ملليمتر. 200 ،150 ،125 ،100المقادير التالية  أطوالوتتخذ 
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 شريطالبرادة اات ال مكائن
 إالنفس المهام، تتشابه ماكينة البرادة ذات الشريط مع ماكينة البرادة الترددية، حيث تقوم الماكينتين ب

شريط يتحرك حركة دائرية في اتجاه واحد التتفوق في قدرتها من حيث حركة القطع، الن  األولىن أ

متر في الدقيقة،  100-10يمكن ضبط سرعة قطع الشريط الدائري في مجال قدره  تجاه القطع.أوهو 

المشغلة على ماكينة البرادة  حباألسطقل جودة بالمقارنة أالناتجة بعد التشغيل تكون  األسطحلذلك فإن 

 (.24-6) ح بالشكلكما هو موض  ، الترددية

 

 ماكنة البرادة الشريطية 24-6شكل 

 Hand Scraper       القشط اليدوي 6-7

ية للسطوح التي تمت عليها عمليات ئتعريف عملية القشط بإنها عملية التسوية النها نباإلمكا

والغرض من عملية القشط هو إزالة  ،باكة وغيرها من العملياتسابقة للمعدن مثل اللحام أو الس تصنيعية

الناتجة من عمليات التشكيل السابقة وجعل السطوح المعدنية ناعمة أو  الحزوز أو الخشونة أو البروزات

وتتم هذه العملية لتسوية السطوح الداخلية لألنابيب ومجاري  ملساء وذات ابعاد دقيقة قدر اإلمكان.

، كما يتم ها مظهراً أفضلئاء المعدنية إلعطامن التجاويف وحواشي وحافات األجزالزيوت وغيرها 

المساحات المستوية أو المنحنية كما في أذرع  السطوح الخارجية وقشط لغرض تسويةإستعمالها 

 التوصيل والوصالت الملحومة وغيرها. 

  يدويةالشط قامال تنواعأ
ستخدم لقشط أنواع مختلفة من السطوح مثل السطوح ت يتالك أنواع عديدة من المقاشط اليدوية لهنا

 :المقاشط أنواعالمستوية أو السطوح المستديرة ومن أهم 

 .المقاشط المستوية ويكون لها حد واحد للقطع .1

 المقاشط المدببة ويكون لها ثالث حدود للقطع .2

ي على خر يحتون نوع له حد قاطع واحد والنوع اآلالمقاشط النصف مستديرة وتكون على نوعي .3

 ح األنواع المختلفة من المقاشط اليدوية.( يوض  25-6الشكل ) .حدي قطع
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 واع المقاشط اليدويةنأ 25-6شكل 

 Grinding         التجليخ 6-8

 أداةمن المعدن عن طريق  طبقة رقيقة جداً  بإزالةتجليخ بانها عملية تشطيب دقيق الف عملية تعر  

الحدود ف من الآتملك  أنهاالسابقة على  أدوات القطع باقيخ عن التجلي أداةتسمى حجر التجليخ وتختلف 

وهي  ،ة فهي بمثابة تشطيب نهائي لألسطحعملية الجلخ آخر عمليات التصنيع ألي قطعت عد  .قاطعةال

وتلك ، مهما بلغ استواء السطح النعومة تشغيل ال تعطي أسطح فائقةالألن عمليات  عملية مهمة نظراً 

ضعف المادة، لذا فهي بحاجة لجلخ المادة لزيادة مما يؤدي إلى  م المواد واألكاسيدالعيوب تؤدي لتراك

 .استواء السطح للدرجة المطلوبة

  اليدوي أتنواع مواد التجليخ 6-8-1

 رطب(. - مختلفة )جا الورقة التتنعيم اات الخشوتنة . 1

 رطب(. - عالية )جا التنعومة الورقة صقل )تجليخ( اات . 2

 .أقمشة صقل. 3

 أحجار تجليخ )أقراص(.. 4

 

  Grinder Disk أحجار التجليخ )األقراص(

، أو (الكوارتز)الحجر الرملي  Natured-Abrasives مواد طبيعيةمن  خالتجلي أحجارتصنع 

 نيوماأللم   ( أوكسيدSiCكون )يلالس كربيدمثل  ةيمواد صناعأو من  (مسحوق كورنداوم)الصنفرة 

(Al2O3 أما )ة مواد الرابطالBonds  قاطعة وتثبيتها في موضعها مثل التستعمل في ربط الحبيبات

ح كما هو موض   ،، اللدائن الصناعية، المطاط، الراتنجاتالخزفية، السيليكات، الشيالك ،المواد الزجاجية

 حسبببسمك وقطر معين وتحت ضغط ودرجة حرارة معينة نحصل على قرص ( 26-6) بالشكل

 .حسب استخدامها وتعمل كل حبيبة كأداة قطع منفردبراص على أشكال ، وتكون هذه األقاالستخدام
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 خمكونات أقراص التجلي -اليسارأقراص التجليخ،  26-6شكل 

               ن بعض األشكال ألحجار التجليخ( يبي  5-6الجدول )      

 شكال المختلفة ألحجار التجليخاإلبعض  5-6 جدول

 قيحلسطواني أ 9 اسطواني معتدل 1

 فنجاني معتدل 10 سطواني مجوف من جانب واحدأ 2

 فنجاني مزدوج 11 مجوف من الجانبينسطواني أ 3

 فنجاني مخروطي 12 مقعرسطواني أ 4

 طبقي مقعر 13 غاطسسطواني أ 5

 طبقي رقيق )لحد أسنان المنشار( 14 بارزسطواني أ 6

 جاري الضيقة قرصي لقطع أو فتح الم 15 مسلوب من جهة واحدةسطواني أ 7

 )لتجليخ التداخل (سطواني أ 16 مسلوب من الجهتينسطواني أ 8

 
 ختجليالعملية 

تشكل كل حبيبة أداة قطع  ، إذأقراصلتجليخ المتواجدة بشكل ا بواسطة حبيبات ختتم عملية التجلي

 (.27-6) ح بالشكلكما هو موض   ،دة والخلوصجرف والع  ال زاويةوهي  ،تحتوي على زوايا أداة القطع

 

 زوايا القطع لحجر التجليخ 27-6شكل 
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خشن سواء كان  حبيبات ونوع المادة الرابطة ونوعية عملية التجليخالنوع ويعتمد حجم القطع على 

. بسرعة معينة تتناسب مع المعدن المزال خقرص التجليمن خالل دوران  عملية التجليختم تأو ناعم. و

دوران  أثناءوالمشغولة ثابتة أو العكس. ونتيجة لعملية الحك  كاً لة متحرومن الممكن أن يكون رأس اآل

ليقوم بتبريد  تبريدمن الحرارة، مما يوجب وجود سائل  ةالقرص األمر الذي يؤدي إلى إنتاج كميات كبير

تشغيل، كما أن ارتفاع الحرارة يمكن الحات مادرجة الحرارة لتجاوز س ارتفاعالمشغولة حتى ال يؤدي 

. ويجدر اإلشارة إلى أنه في بعض األحيان يكون الحجرى تأكسد أو احتراق المشغولة أو أن يؤدي إل

في هذه  وفي هذه الحالة تكون كمية الحرارة الناتجة صغيرة يمكن تجاهلها ويمكن عمق الجلخ صغيراً 

 ح عملية التجليخ.( يوض  28-6)الشكل  االستغناء عن سائل التبريد.الحالة 

 

 جليخعملية الت 28-6شكل 

 خغرض من التجليال

 .للسطوح بدرجة تنعيم عالية النهائيتشطيب ال -1

 الدقة.والمقاسات إلى درجة عالية من  باألبعادوصول ال -2

 ز.فريتوسكاكين الالخراطة وريش التثقيب قالم أعدد القطع المختلفة وخاصة )شحذ(ن س   -3

 

 Drilling          التثقيب 6-9

ب، المعادن، اللدائن، اخشمواد مثل األالميكانيكية القديمة في تشغيل المليات عالعملية التثقيب من ت عد 

 بيثقتدد ذات أشكال هندسية حسب الغرض المطلوب. وعادة تستخدم عملية الوذلك بثقبها بواسطة ع  

تشغل و، في الربط بين معدنين بواسطة مسامير لولبية أو مبرشمة الستعمالهاتجاويف األسطوانية ال لعمل

 .مضغوطالطاقة الكهربائية أو بواسطة الهواء الأو بواسطة  مثاقيب إما يدوياً ال

الثقب التي  مكائن باستعمالتجويف أسطواني بأقطار مختلفة في المشغوالت، ويتم ذلك هو الثقب 

 .(29-6كما في الشكل ) ،يثبت فيها المثقاب )البريمة(
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 عملية التثقيب 29-6شكل 

 (المثاقب) أداة التثقيب

تجويف في المعدن، وتكوين هو أداة القطع التي تقوم بعملية الثقب  البريمة() سمى أيضاً يو المثقب

لتتمكن عالية السرعات العالية، وتكون ذات صالدة  فوالذالسبائكي أو  ددفوالذ الع  مثاقب من الوتصنع 

 من التغلغل داخل المعدن وثقبه.

 أتنواع المثاقب )البرايم(

لينة الن معادالمحدودة وخاصة مثل تثقيب  استخداماتولها  االستعمالقيمة غير شائعة . المثاقب المست1

 النقي. كالبراص والنحاس

ب المثق ارتكاز تستخدم لتحديد مراكز الشغالت المراد ثقبها لتكون دليلو :المركز)بريمة(  . مثاقب2

 .(30-6) في الشكلن مبي   كما، بأداة الثق انحراف ليمنععلى الجزء المراد ثقبه )البريمة(  الحلزوني

 

 مثاقب المركز 30-6شكل 

 (.31-6) الشكل، الحظ في المعامل والورش االستعمالوهي من األنواع الشائعة  حلزونية:المثاقب ال.3

 

 المثاقب الحلزونية 31-6شكل 
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 يحلزوتنالمثقب الأجزا  

ائدتها فالقنوات وتكون لولبية وجزء والرأس المخروطي للبريمة ويتكون الجسم من الجسم: وهو ال -1

 رايش وتوصيل سوائل زيت التبريد إلى منطقة القطع.القطع وتساعد على خروج الأنها تكون حافات 

يقلل من االحتكاك في أثناء  الذيالجزء المخروطي القاطع في الريشة  هو قاطع رأس حاد ويحتوي على

ين قاطعين رئيسين، بزا ويتألف عملية التثقيب،  تراوح زاوية ميلتوية ميل محددة بالنسبة للجسم. من حد 

وذلك بحسب قطر  درجة، 55و  درجة47 الرأس المخروطي القاطع في ريش التثقيب العادية بين

 .الريشة

ريشة ومنعها من الجسم ومهمته إحكام مسك الالثقب و الجزء الواقع بين ساق ريشة ووه :عنقالـ 2

 .(بيثقتلة الآ) المثقب الخروج من الماسك في

ن ويكون إما مسلوباً أو جزء من البريمة الذي يثبت بمحور عمود الدوراالوهو  :(ساق)النصاب أوال -3

، البريمة عند الثقب انزالقونهايته تكون مسطحة وتسمى اللسان، واللسان يعتبر مهماً ألنه يمنع  مستقيماً 

 (.32-6) ح بالشكلكما هو موض  

 

 )ريشة المثقب( نيأجزاء المثقاب الحلزو 32-6شكل 

 ثاقبللقاطعة اللحدود ازوايا أدهم 

، حدود قاطعة بزوايا حادة وذ )البريمة( يجب أن يكون الثاقب، إلنجاز الثقوب المطلوب تشغيلها

 :وأهم هذه الزوايا هيداخل معادن المشغوالت المختلفة  لالتغلغ يةإلمكان(، 33-6الحظ الشكل )

من أهم زوايا الثاقب، يشكلها الحدان القاطعان الرئيسان وعادة  وت عدقمة الهي زاوية زاوية الرأس:  -1

، درجة 118السرعات العالية مقدارها  فوالذمصنوعة من الفي المثاقب قيمة هذه الزاوية تكون 

 قطعة المراد ثقبها.المعدن  باختالفتختلف هذه الزاوية و
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 المثقب واياز 33-6 شكل

درجة  55 - 45يتراوح بين ى أيضاً بزاوية دليل الثاقب ومقدارها : تسمعرضيالقاطع الحد الزاوية  -2

 .(نتيجة لتقاطع الحدين القاطعين الرئيسين )زاوية الرأس تتكون، وهي تقريباً 

وهي الزاوية المحصورة بين المحور ومماس الخط الحلزوني على سطح القطر  :زاوية الجرف- 3

ذا كانت زاوية الجرف إو ،لزونية أو الشريط الحلزونيوتساوي زاوية ميل الخطوة الح الخارجي للثاقب

 .كبيرة هذا يعني زاوية ميل قناة الثاقب كبيرة، وهي ناتجة عن تشكيل القناة الملتوية

تقريباً، درجة  6سمى أيضاً سطح التجليخ الخلفي بزاوية الرأس ومقدارها ت :زاوية الخلوص األمامية - 4

ذا كانت إ إالاألمامي )زاوية الرأس( التغلغل داخل المعدن المراد ثقبه ال يستطيع بدونها الحد القاطع إذ 

 نيوماأللم  عند ثقب المعادن الطرية مثل معدن درجة  12هذه الزاوية  هذه الزاوية حادة. وتكون قيمة

  والقصدير

 (البريمة)سبائك التي تصتنع متناا ريش التثقيب لا

ات معالج جرت عليهاسبائك ذات صالدة عالية ن ثقب مالقاطعة ومن بينها ريش الدد الع   تصنع

، السرعات العاليةفوالذ عملية القطع ومن هذه السبائك  أثناءلتعطي صالدة ومتانة عالية  حرارية خاصة

راجع فصل المواد الهندسية لمعرفة العناصر السبائكية المضافة للفوالذ لهذا النوع، هذا النوع من السبائك 

 (.℃600) درجات الحرارة العالية التي قد تصل إلى في (روكويل 64) ليةالعا يحافظ على صالدته

 سرعة القطع 

كبر أقطع العامل وخبرته فعندما تكون سرعة الللقطع تعتمد على مهارة  مناسبةن اختيار السرعة الإ

 قلأما تكون سرعة القطع عندو، مما يؤدي إلى تثليمها أو كسرها المثقب، على ؤثرتسوف معدل المن 

  السرعة المناسبة للقطع: اختياريجب  ،أصواتاً وتحدث  نكسريكل وآتيسوف  المثقبمعدل فان المن 

 .متر / دقيقة وحداتاا ومحيطة للبريمة السرعة القطع باتناا التعري  سرعة  باإلمكان

 𝒗 =  
𝝅𝑫𝑵

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 عدد الدورات  Nقطر المثقب،  Dسرعة القطع،   vإذ أن: 
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مصنوع الالمثقب  استعمال، ففي حالة )ريشة القطع(بريمة العدن م على نوعوتعتمد سرعة القطع 

سريع تكون سرعة القطع حوالي ضعف السرعة المستعملة للقطع في حالة استعمال القطع ال فوالذمن 

نوع وصالدة المعدن  على آلة التثقيبوتتوقف سرعة دوران  دد.فوالذ الع  البريمة المصنوعة من 

 (.6-6) الجدول كما في معدن كلما قلت سرعة القطع وبالعكسالصالدة  ازدادتما المطلوب ثقبه فكل

 تثقيبعمليات ال قطع فيالسرعة  6- 6دول ج

 العالية السرعات فوالذمثاقب من 

 m/min سرعة القطع 

 فوالذ العددمثاقب من 

 m/min سرعة القطع 

 نوع المعدن

 35إلى  20

 20إلى  15

 25إلى  18

 60إلى  40

 70ى إل 35

 150 إلى 50

 

 16إلى  12

 9إلى  6

 12إلى  8

 35إلى  25

 50إلى  25

 80إلى  40

 صالدةالصلب متوسط 

 صالدةالصلب مرتفع 

 زهر حديد

 األصفرنحاس ال

 األحمرنحاس ال

 نيوماأللم  

 

 التثقيبمكائن أتنواع 

عن عمليات  ءتغنااالسال يمكن  إذميكانيكية، الورش المهمة في ال اآلالتالتثقيب إحدى  ئنكام ت عد

إعطاء المثقاب  يه يبثقتال مكائنإن وظيفة  ميكانيكية.ال التصنيعية عملية من عمليات أتثقيب في ال

 :هيوأنواع مكائن التثقيب  تغذية لتمكنه من التغلغل داخل المعدن وعمل التجويف.الحركة دورانية و

ة اقبالطبحسب طريقة التشغيل:  أنواع ةعدكون على يو قع العملافي مو: يستعمل يدويال مثقبال

 (.34-6بالشكل )ح كما هو موض  ، دويةبالهواء المضغوط وأخرى ي، أو الكهربائية

 

 المثقب اليدوي والكهربائي 34-6شكل 
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 :بسيطالعمودي المثقب ال

حجم نسبياً، وتتم المتوسطة الت والشغلميستعمل ل 

أو بطريقة يدوية  آليةتغذية فيها عادة بطريقة ال

( المجاور 35-6)الشكل ، سرعات مختلفةبكون يو

 .ح أجزاء المثقبيوض  

 :حساسالمتنضدي المثقب ال

صغيرة اليستعمل للشغالت الخفيفة وذات األقطار 

تغذية عادة ال، وتتم حركة (mm 12)لغاية قطر 

بتحريك عمود الدوران يدوياً إلى األسفل، وتكون 

شكل ، المحدودة المكائنسرعات القطع في هذه 

 ح المثقب المنضدي.يوض   (6-36)

 
 أجزاء المثقب العمودي البسيط 35-6شكل 

 
 المثقب المنضدي 36-6شكل 

 

 Reaming        التوسيع 6-10

 شَّكل الهندسيالحصول على الغرض لالذي تمَّ تشغيله  لتثقيبتشطيب النِّهائي لال عملية  وه التوسيع

والمخروطية وعمل  األسطوانيةركيب المسامير لت ة بسطح الثـُّقبخاصالة قودرجة الد ،المطلوب والبعد

 ،ليآن تتم هذه العملية بشكل يدوي أو بشكل وممكن أ ة.الخلوص الدقيق للمحاور واألعمد وذ دواجاالز

توسيع وتنعيم ثقوب خاصة وذات اشكال وانواع مختلفة وتستعمل حسب نوع الثقب  ةديتم استعمال ع  

تثقيب( وذلك من أجل الحصول على سطوح ملساء عملية ال دعادة بع( التوسيع تجري عملية .المطلوب

 ،التوالي واحدة أو ريشتان على التوسيعريشة  ()رايمر تستعمل لهذه الغاية عادة القياس. جداً ودقيقة

من  ( يجب أن يكون أكبر قليالً الرايمروعند اختيار قطر ) ي.ائالنه خشنة وريشة لإلنجاز توسيعريشة 

 هو كماواآلتية،  األساسية األجزاءرايمر من اليتكون  مليمتر. 0.04حتى  0.02 حدودب تقريباً  قطر الثقب

له عدة حدود قطع تتراوح  أسطوانيوهو عبارة عن جزء  الجسم -2  الساق -1 (:37-6موضح بالشكل )

ويشكل  ،التوسيعالرايش المتكون نتيجة عملية  إزالةحد قاطع وتساعد هذه الحدود على  (18-16) بين

فيكون  اآلخرأما الجزء جزء األمامي المائل لسن الرايمر حافة قاطعة تنتزع بها طبقة رقيقة من المعدن ال

  توسيع، فعند المختلفة من الحديد األنواعويتم استعمال سوائل تبريد وخاصة عند تنعيم ثقوب  ،للتنعيم

زيت معدني، أما عند  يستعمل للتبريد سائل مستحلب أو الفوالذقطعة معدنية مصنوعة من  ثقب في

 .صفر فتجري العملية من دون تبريداألنحاس الحديد الزهر أو البرونز أو  ثقب  توسيع
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 (الرايمر) الموسع أجزاء 37-6 شكل

 )الرايمر(  التوسيعأتنواع ريش 

 ناعم والثالث انتقالي والثاني خشن، موسع األولف ثالث، أو قطعتين من أطقم في الرايمر جهزي

التوسيع وعند  الالزمة، ونعومة السطح النهائي دقة البعد الثـقب يعطي الذي هو األخير وهذا إنجازي،

 بيسر   إدارته يجب كما أي انحراف، وبدون بِدقة والثقب الرايمر محورا يتطابق أن يجب للثـقوب اليدوي

أو  بحسب شكلها إلى ريش مخروطية )ريش تنعيم الثقوب(أو  الموسعريش  تقسم دفعات. وبدون

 (.38-6) ح بالشكلكما هو موض  ، حلزونيةأو   أسطوانية

 
 (رالرايمالموسع )أنواع  38-6شكل 

 Threading          اللولبة

لجسم اسطواني كاألعمدة  الخارجي السطح )سن( على حلزوني مجرى هي عملية قطعللولبة ا

كما هو  ،الصواميل إلنجازاني أو قطع أسنان على السطح الداخلي لثقب اسطو البراغي، إلنجازالمدورة 

  (.39-6)ح بالشكل موض  

 

 لولبة من الخارج ومن الداخل )البراغي والصاموالت( 39-6شكل 

دد اليدوية تقوم بتشغيل قطع العمل طة مجوعة من الع  ابوس التسنينأو  (ةظالقلواللولبة )وتتم عملية 

ل اللوالب في التثبيت أو نقل الحركة أو وصل تستعم )البرغي(. األسطوانية، والجزء الناتج يدعى باللولب

 بعض. البعضها بالقطع 
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 تكون  على هذا األساس، يعتمد كل لولب أساساً على ما يسمى السن الحلزوني )القالووظ( أتنواع اللوالب

 ين:نوعباللوالب 

نوع كان، ليه كل لولب تثبيت أو ربط من أي إوينسب ، Fastener التثبيتمستخدم في النوع األول هو ال

كما هو ، إلى المسمار الملولب المستعمل في النجارة وحتى وصالت األنابيبت موالاالصوغي امن البر

 (.40-6) ح بالشكلموض  

 

  أنواع البراغي والصاموالت 40-6 شكل

أو تقريب األشياء بعضها من بعض، كعمود السحب  النوع  الثاني فيستخدم أداة للتحريك وإحكام الوضع

لوالب العيار والضبط  ،Jack Screwلولب المرفاع  ،عمود المقود في السيارة، Lead Screwالملولب 

 .في المجاهر واألنابيب وأجهزة المساحة والرصد الفلكي ومآخذ المصابيح الكهربائية

  حسب المواصفات العالميةبتصتنيع اللوالب 

 International Standards Organization ISOيزو( آالنظام القياسي الدولي )-1

 اإلنج. مصمم على أساس British Standard Pipe- BSPـ نظام األنابيب القياسي البريطاني -2 

 ( من األجزاء اآلتية:41-6)بالشكل ح يتكون اللولب كما هو موض   :أجزا  اللولب

 

 أجزاء اللولب 41-6شكل 
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بة، ويقابله األخدود أو المجرى منه اللول تتألف: هو الخيط الحلزوني )البروز( الذي Threadـ السن 1

 )قاع اللولبة الحلزونية(. 

  .هو قطر السن الخارجي من الذروة إلى الذروة : Major Diameter D ـ القطر الرئيسي2

: وهو قطر جذر السن الخارجي أو ذروة السن الداخلي وقد Minor Diameter dـ القطر الصغير 3

 يسمى أحياناً قطر النواة. 

 بدون أسنان.محورية السطوانة األهو قطر   PD)): Pitch Diameterوة ـ قطر الخط4

: وهي المسافة المحورية بين نقطة على السن )ذروة السن عادة( والنقطة  Pitch(Pـ الخطوة )5

 المقابلة لها على السن التالي )المجاور(. 

 في    60هي بحدود طر، وـ زاوية سن اللولب: هي الزاوية المحصورة بين جانبي السن في مستوى الق6

 (.42-6) الحظ الشكل ،بالنسبة للوالب التثبيت ،النظام البريطاني في    55و  العالمي للوحداتالنظام 

 
 زوايا سن لولب التثبيت 42-6 شكل

بع والمرالمثلث  األسنانشكل  أما أشكال أسنان لوالب الحركة فتوجد أنواع عديدة لشكل أسنانها، منها

نها الشكل بحسب شكل السن م أخرى أنواعك لوهنا، وهذه األنواع هي األكثر شيوعاً  ،منحرفالشبه و

كما هو  شائع االستعمال إذ يستخدم ألغراض الربط،فهو السن المثلث أما  ،المستدير والشكل المنشاري

 .وتعرف قياسات اللوالب بمصطلحات متفق عليها (.43-6) ح بالشكلموض  

 

 أشكال األسنان 43-6شكل 
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 تمهيد 
مختلفة الق ائطرالمعادن بشكل دائمي ومؤقت بالأهم عمليات وصل وربط  فصلاليتناول هذا 

مختلفة وتشمل المؤقت للمعادن الربط العمليات  يتضمن األول منها جزئين، فصلالويتضمن هذا 

 إلجراءمزمة اللا دواتاألودد ع  الدسرة وأهم الربط بالصاموالت وتطبيقاتها والب واللوالربط بال

لحام المعادن بشكل دائمي ويشمل عمليات الق وصل ائيتناول طرأما الجزء الثاني ف .عمليةالهذه 

  .مختلفةاللحام ال طرائقأهم  استعراضو ،والوصل باللصق

 األهداف العامة 
 :على ب قادرا  الطالفصل سيكون النتهاء من هذا االبعد 

 .للمعادن والدائمي المؤقتالميكانيكي  الربطنواع أمعرفة أهم .1

 .معرفة أنواع اللوالب والمسامير والصاموالت.2

 .باللوالب والصاموالتالربط ز بين يتميال.3

 .استعمالهاوكيفية  ،البراغي أنواعيز بين يالتم.4

 .مسامير التثبيت وأهم أنواعهاتعرف على ال.5

دد أهم الع  و معرفة مفهوم الربط بالدسرة، والتمييز بين أنواع الدسرات،.6

 .عمليةهذه الواألدوات المستعملة في 

  .معرفة أهم عمليات البرشمة وتطبيقاتها  .7

 .ساسيةاأللحام ال ئمبادمعرفة  .8

 .، وأهم وصالت اللحاممختلفةاللحام اليز بين عمليات يتمال .9

ق اللصق ائطريز بين يالتم، والتعرف على أهم أنواع  اللواصق وتطبيقاتها.10

 .المختلفة
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 Introduction                            مقدمة 7-1

من أهم أهداف وصل المعادن هو الحصول على منتجات كبيرة مركبة أو منتجات معقدة الشكل عن 

طريق وصل أجزاء بسيطة في شكلها أو صغيرة، وعلى سبيل المثال ال الحصر يتم تشييد الجسور 

ميع قطع صغيرة الحديدية، وكذلك خطوط أنابيب نقل المياه والبترول من خالل تج سقوفارات والوالعب  

 بسيطة وتتجمع وتوصل هذه القطع مع بعضها البعض للحصول على الشكل النهائي المطلوب.

 الطريقة المناسبة اختيارق مختلفة، ويتم ائيتم توصيل األجزاء المعدنية مع بعضها البعض بطر

جميعها من استخدامه. ويمكن أن يتم الوصل بين األجزاء المراد ت حسب وظيفة المنتج والغرضب

 دائميةباستخدام مسامير مقلوظة وصواميل، أو بصورة شبه  غير دائميةق الميكانيكية بصورة ائبالطر

بصورة  وصل المعادن أو ،البرشامأو مسامير أو طي وثني الصفائح المعدنية  ةسربالدالربط  باستخدام

 ة باستخدام اللحام.يدائم

 

 Mechanical Assembly            الربط الميكانيكي 7-2 

بنوعيها على الساخن أو  Rivetingيتم ربط القطع المعدنية بعضها ببعض بعملية البرشمة  قديما  

دور كبير في تطوير تقنيات الوصل والربط في زمن  Soldering بالقصدرة اللحام البتكار البارد. وكان

القطع الملحومة صعب أو غير ممكن عمليا . وكان ابتكار المسامير  )تجزئة( غير أن فصل ،قياسي

وغيرها حال  لهذه المشكلة. وتعددت فيما بعد  Nutsوالصواميل  Boltsوالبراغي  Screwsالملولبة 

ها اتبتصاميم مختلفة، حسب طبيعة استخداموأشكال القضبان الملولبة األسطوانية والمخروطية وأنواعها 

األول في صناعة اآلالت  الموقعالتي تصنع منها لتحتل  المواد المعدنيةكما تنوعت والغاية منها، 

وتستخدم اللوالب . ما وال يوجد جهاز واحد في العالم اليوم ال يحتوي على لوالب من نوع   المكائن،و

، أجزائها من جزء أي إتالف بدون هايكفكت بشكل واسع ثم قطع المنتجات)البراغي( في عمليات توصيل 

حركة دائرية وبالعكس( وفي  إلىاستخدامها في نقل القدرة والحركة )تحويل الحركة الخطية  فضال  على

الربط الميكانيكي( كالربط بالبراغي بقابل للفصل )الالربط من نوع هذا ال ويسمى ،)أجهزة القياس(

ويمكن استخدام اللولب والصامولة في تجميع األجزاء  والصواميل والخوابير إلعطاء األجزاء حرية

في الربط الميكانيكي  المثقوبة ثقبا  نافذا  بأن يكون أحد الثقوب ملولبا  )سن داخلي( ليعمل عمل الصامولة.

ومن قطع المعدنية الموصولة للضرر أي يمكن فك الوصالت وتركيبها مرة ثانية واستعمالها دون حدوث 

 :اآلتي كانيكيالميق الربط ائطر

 وصل  المعادن

Metal Assembly  
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 Threaded Fasteners       التوصيل باللوالب 7-2-1

مقطع  يذ Helical Groove بأخدود حلزوني تميزتأداة ربط اللولب )أو البرغي أو المسمار( 

مصمم ليتداخل مع سن  External Threadيسمى سن اللولب الخارجي منتظم حول سطح أسطواني 

يصمم  ،ما يكون للبراغي رؤوس غالبا  . لصامولة متحركة أو في جسم ثابت Internal Threadداخلي 

يمنع الدخول ل ،شكل مقطعها لكي يدار بواسطة مفتاح أو مفك، والرأس يكون بقطر أكبر من قطر الجسم

ألعمق من طول اللولب عدا استثناءات لبعض األشكال، ويكون اتجاه دوران اللوالب )السن اليمين( مع 

أما عند تعرض اللولب لعزم دوران بعكس اتجاه عقرب الساعة فأن اللولب  .اعة عند الضبطعقارب الس

 .(1-7) الشكل اليسار يكون هو االختيار األفضل. الحظ السن وذ

 
 (ويسار يمينبرغي مع صامولة ) -اليساربعض أنواع البراغي،  -الوسط، لولب مع صامولة 1-7شكل 

ب ويكون شكل اخشولوالب األ المكائن لوالبمثل وتستخدم اللوالب بصورة عامة ألغراض الربط  

ويتميز هذا  لثباتها الجيد عند التجميع وعدم انحاللها بفعل االهتزازات، ،مثلثالسن لجميع براغي الربط 

 أو للمسمار يمكن .ومتانته في القمة وفي قاع السن مما يزيد في قوته محدبالنوع من السن بوجود جزء 

 ارتفاع من بقليل أكبر لمدى تسنينه يكون أن األغلب بينما طوله من كبيرة بنسبة مسننا   يكون أن البرغي

 .(2-7الشكل )الحظ  مختلفة، وأنواع عدة أشكال الصمولة، وتكون البراغي على

 
 بعض أنواع البراغي -اليسار، سن اللولب 2-7 شكل

الداخل، وهي  من غي، إذ تكون مسننةانفس المواصفات القياسية واإلنتاجية للبر والتويكون للصام

 والصامولة السداسية الصامولة وتعد (3-7ح بالشكل )كما هو موض  مختلفة،  وأنواع عدة أشكال على

 من ومشطوف قائم سداسي فهو منشور السداسية مولةاالص رأس وانتشارا ، أما استخداما   األكثر الرباعية

 .30° بزاوية واألسفل األعلى
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 الصاموالتبعض أشكال  3-7شكل 

خشن إذ يتم تمييزها وناعم  إلى بحسب حجم السن والصاموالتمجموعة البراغي  تقسيم وباإلمكان

حاجة للفك ال خشن عندما تكونالسن ويستعمل ال، مسافة محددةعن بعضها في معرفة عدد األسنان في 

وجود في حالة  استخدامهايفضل  للمعادن غير الحديدية وال مناسبا  ويكون التركيب مستمرة  وإعادة

 .ناعمالسن اليستخدم بل  اتاالهتزاز

  :حسب شكل البرغي وكما يأتيبطرائق الربط  بالبراغي 

: ويكون له رأس سداسي يستخدم لوصل جزأين بثقب نافذ ألحدهما وثقب غير نافذ  Boltالعادي البرغي 

مسننا  )سن داخلي( ويراعى أن يكون عمق الثقب المسنن أكبر من قطر البرغي للجزء اآلخر يكون 

)لضمان تداخل أكبر بعدد األسنان( وأقل من طول الجزء المسنن من البرغي )لماذا؟(، وتوجد أنواع 

 مختلفة بشكل الرأس وطول الجزء المسنن.

ي ثقب مسنن )في إحدى القطعتين : ويكون مسننا  من الطرفين، يثبت األول فStud Bolt  مسمار ملولب

من خالل ثقب في القطعة األخرى  هذونفلة( والطرف اآلخر يقفل بواسطة صامولة بعد مثل جسم اآل

  .المطلوب تثبيتها

: ويكون له رأس سداسي يستعمل لتوصيل جزأين معدنيين من Bolt and Nut والصامولة البرغي

ويراعى أن ال يكون قطر الثقوب أكبر من القطر الخارجي خالل ثقب نافذ في كليهما ويقفل بصامولة، 

 .للبرغي لتجنب حدوث زحف ألحد القطع مما يولد قوى قص على البرغي

، اآلالت)األصابع الملولبة(: تستعمل لمنع الحركة النسبية بين األجزاء في  سامير الضبط والضغطم 

استخدامها لغلق  فضال  علىدوران جزء نسبة  لجزء آخر )بكرة مثبتة على عمود محور(،  ووظيفتها منع

 والذي يستعمل للفتح والغلق. Lتكون مجوفة برأس مفتاح حرف  فتحات الزيت، وتكون بدون رأس بل

)أو شقين  Slot باحتوائها على شق طولي  Bolt: تتميز عن سابقتها Screw المسامير الملولبة

متعامدين( في السطح العلوي لرأس المسمار، يستخدم المفك بنوعيه لغرض الضبط، وقد يكون السن 

على طول جسم المسمار أو على جزء منه، ويكون شكل رأس المسمار بتصاميم متعددة كالنوع العدل أو 

  .المحدب أو المخروط، وتستخدم في ربط القطع غير المعدنية ولها أشكال كثيرة
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 Washers          حلقات التأمين 7-2-1-1

تعتمد فكرة الربط باللوالب على مبدأ االحتكاك بين سطوح األسنان المتداخلة للبرغي والصامولة أو 

أنها غالبا  ما  إالالسن الداخلي للثقب، وكلما زادت قوة الشد بينهما زاد التداخل بين تلك األسطح )المائلة(، 

متكررة تسبب اهتزازات تؤدي لفتح تلك اللوالب وانحاللها، ولضمان  وإجهاداتتتعرض لقوى 

 ةصامولال اللولب أو بينه وبينتحت  وضعت دم وسائل لتأمين الربطاستمرارية عملية الربط بإحكام تستخ

وتبقي للقوى في كل من البرغي والصامولة  منتظما   توزيعا   تضمنأنها  فضال  علىلتهيئة أسطح ملساء 

الة الضبط مستقرة، ومن تلك الوسائل وضع صفائح على شكل حلقات ملساء أو محززة أو حلقات ح

وضع صامولة أخرى بعد صامولة الضبط الرئيسة تعمل كقفل لمجموعة  إلى، ويمكن اللجوء ةنابضي

 .(4-7الشكل )، الحظ الربط

 
 أنواع حلقات التأمين 4-7شكل 

          مسامير التثبيت 7-2-1-2

فكها  أوشدها لتحول دون ارتخاءها ربطها و إتمامتثبيت الصواميل بعد لوسيلة  مسامير التثبيتُتعد 

 .(5-7)في الشكل  مبين وهكما  ،البراغي أووق الصواميل قش أوثقوب ل المسامير خال هذهوتدخل 

 

 أنواع مسامير التثبيت 5-7شكل 

  Hand Tools               مفاتيح الربط اليدوية 7-2-1-3

البراغي في والصواميل  تحف ط أوضبل باليد تستخدم أدواتمفاتيح الربط اليدوية عبارة عن 

لمنع التشوه المحتمل في  يناسب حجمها أبعاد رأس البرغي أو قطر الصامولة تماما   ،الوصالت الملولبة

، Flat Spannerذو الطرف الواحد أو الطرفين مفتاح  ومنهاأشكال رؤوس اللوالب عند الضبط والفتح، 

مباشرة ووفق  استخدامهسداسية الشكل ويتم  يستخدم مع البراغي والصواميل التي تكون رباعية أو

لزيادة التماسك مع رأس البرغي  Ring Spannerوتوجد أنواع ذات نهايات حلقية  .القياس المطلوب

تتناسب مع قياس  متدرجة القياسوتكون هذه المفاتيح  ،ينالسداسي إذ تحيط بكامل األوجه بدال  من وجه

 .(6-7) الشكلاموالت، الحظ البراغي والص
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 أشكال مفاتيح الربط 6-7 شكل

فيها تجويف  أسطوانةمختلفة القياس على شكل  Socket Spannerوتستعمل المفكات ذات اللقم 

 مفصلي لزيادة عزم الفتح أو الضبط تركب على ذراع ثابت أومن الداخل  (سداسي رباعي أومضلع )

للبراغي  Box Spanner، ويوجد منها بنفس التصميم المفتاح الصندوقي مرونة وسهولة في العمل لتوفر

ويكون  مستحيال ، يكن لم الوصول له بواسطة المفكات أو المفاتيح األخرى إن يصعب موقع الغائرة في

تولد عزما   قوية بقبضة مجوف مضلع ومزودهما أحد طرفيه أو كالعلى شكل عمود بأطوال مختلفة 

 .دائريا  

أما في حالة المسامير الملولبة ذات الرأس الغاطس فصممت لها مفاتيح على شكل قضبان مضلعة 

، Allen Keyتسمى و ،أحد طرفيها )أو كالهما( معقوف بزاوية ليكون الطرف اآلخر ذراع عزم

 (.7-7الحظ الشكل )وتتنوع المفاتيح لتناسب كثيرا  من التطبيقات للحصول على قوة ضبط عالية، 

 

 Lأنواع المفاتيح ذات اللقم ومفاتيح حرف  7-7شكل 

 Seaming Joining        الوصل بالدسرة 7-2-2

 شكل ومكانحسب بعمل ثنايا مختلفة وذلك ب معدنية الرقيقة,ال األلواحهي عملية وصل اطراف 

العملية من عمليات السمكرة بطريقة الثني المتالبس  هعد هذوتُ ، و القاع(أو الركن أ)بالجانب  الوصل

صفيح مع القطع لربط  يفائدة الدسرة ه الحقيقية. أبعادهافي شكلها دون التغير في  والذي يحدث تغيرا  

 أنكما  الجيدة لمادة العمل. الحواف  حصول على الالعملية  هوكذلك يمكن بواسطة هذالبعض، بعضها 

دد اليدوية أهم العُ ومن  ن تكون ذات مرونة وقابلية جيدة للثني.أالمعادن التي تستعمل في هذ العملية يجب 

مساند قوالب تشكيل خاصة تشبه المختلفة، و بأنواعهاالمطارق هي  المستعملة في عملية الدسرة اتواآللي

 .(8-7كما في الشكل ) ،للصفائح مختلفة والحزوزلتشكيل  الثنايات ال ،المطارق
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 لعمل المقاطع المقوسة -اليسارالزوايا القائمة،  لعمل - الوسطالربط بالدسرة، أشكال قوالب  8-7شكل 

(، كما هو ثنيالولطي ا) تكوين الحزوز المضلعةلخاصة  وآالت م مكائناتخداس يضا  أ وباإلمكان

 (.9-7ح بالشكل )موض  

 

 لعمل الدسرات ماكنة 9-7شكل 

 (:10-7شكل ) الحظ ،مراحل عمل دسرة بسيطة

 .يتم في البداية تحضير الحافات لعملية الثني -1

  .اآلخر فوكل طرف يكون عكس الطر ي،نب الحافات من بعضها البعض بعد عملية الثتقري -2

يتم  سوف القطعتينط معين على غبعد تسليط قالب التشكيل وبض البعض مع بعضها األطرافربط  -3

 .قطعة مطوية بشكل معين الحصول على

 

 

 مراحل عمل دسرة بسيطة 10-7شكل 
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           أنواع الدسرات 7-2-2-1

 (.1-7، الحظ الجدول )مهااحسب استخدبيوجد العديد من الدسرات  تختلف عن بعضها البعض 

 أنواع الدسرات شائعة االستخدام 1-7جدول 
 المخصرةدسرة ال

والمواسير  األسطواناتوتستعمل في وصل 

والتي تستعمل الصفائح المعدنية، المصنوعة من 

  .في مجاري تصريف الغازات والمياه

 الدسرة بغطاء

 .مجاري الهواء أجزاءتستخدم عادة في وصل 

 
 الدسرة القائمة

التي  ةتستخدم في وصل مجاري الهواء الطويل

 .أو أكثر صفيحتين إلىيحتاج بناؤها 
 

 دسرة بتسبورج

المربعة  األركانوتستخدم في بعض 

 .والمستطيلة

 
 سحاب(ال) جانبيةالدسرة ال

خدم في تدائمة وتسالوصالت غير المن  ُتعدو

 .)تركيب الجوانب مع الظهر( يبدوالالصناعة 

 
 فيةلالخ S دسرة حرفال

التي  األجزاء أو األركانوتستعمل في وصل 

 الوصول لها.التي يصعب  األماكنتوجد في 

 
 دسرة القاع

 األجسامالدسرة  في وصل قيعان  هتستعمل هذ

 .األسطوانية
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 Keys Fasteners         الربط بالخوابير 7-2-3

أو  Gearsيستخدم الربط بالخوابير لألجزاء المتحركة الدوارة عادة مثل ربط المحاور مع التروس 

، ومجرى الخابور عبارة عن شق في العمود أو المحور Pulleysأو الطارات  Wheelsالعجالت 

واألجزاء المتحركة معه مثل الترس في موقع الربط، حجم هذا الشق يتناسب بشكل كبير مع قطر 

مود، وتحشر مع هذا الشق القطعة المعدنية )الخابور( التي تصنع عادة  من الحديد المطروق أو الفوالذ الع

المطاوع بمقاطع مربعة، مستطيلة، دائرية، أو شبه دائرية، بحيث تكون مقاساتها متوافقة مع الشق في 

ه، سيعمل على منع (. عندما يكون الخابور في موقع11-7ح في الشكل )العمود والترس، كما هو موض  

الحركة الدورانية النسبية بين األجزاء المعشقة، وفي بعض األحيان سيمنع الحركة النسبية المحورية بين 

 األجزاء أيضا . 

 
 بعض أنواع الربط بالخابور 11-7شكل 

 عالقة حجم الشق مع العمود هي كاآلتي: 

 𝑾 =
𝑫

𝟒
     𝑻 =

𝑫

𝟔
     𝑳 =

𝑫

𝟏.𝟓
 

 قطر العمود  D، عبارة عن عرض وسمك وطول الشق على التوالي،  W  ،T  ،Lإذ أن :  

 Riveting           البرشمة 7-2-4

لوصل عناصر ُيعد الربط أو الوصل بالبراشم أحد أنواع الربط الميكانيكي شبه الدائمية، ويستخدم 

وفي صناعة المركبات وغيرها من التطبيقات. وكمثال  اإلنشاءات المعدنية وصفائح المراجل والخزانات

على الربط بالبرشمة هو الجسر الحديدي في وسط مدينة بغداد، إذ تم تشييد الجسر وربطت هياكله 

  كلفة قليلة -2    معدل إنتاجية عالية -1مميزات الربط بالبرشمة هي:  .الحديدية بهذا النوع من الربط

 تمادية جيدة.اع -4   سهولة في التنفيذ -3
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البرشمة تأتي بالمرتبة األولى في عمليات التجميع بصناعة الطائرات والمركبات الفضائية، إذ 

توصل جميع قطع أبدان الطائرات والمركبات الفضائية بهذه الطريقة. يمتاز الوصل بالبرشمة عن الربط 

حرارية خاصة والتي تطلبها  باللحام مثال ، كون عدم حاجة عملية الوصل بالبرشمة إلى أية معالجات

 عملية اللحام، بسبب تأثير حرارة اللحام على خواص القطع المعدنية الملحومة. 

، يستعمل لوصل (12-7))مسمار( ذو رأس واحد، الحظ الشكل  البرشام عبارة عن محور أسطواني

قطعتين أو أكثر من خالل إمرار المحور بالثقب النافذ بقطع العمل، ومن ثم يتم كبس المسمار من 

الجهتين بوساطة آالت خاصة فيتشكل من الجهة األخرى رأس آخر وتكون عملية التشكيل أما على البارد 

تفكيك القطعة المربوطة بهذا  أو على الساخن بحسب تصميم المعمل وبحسب نوع معدن البرشام. ال يمكن

 ةالدائميالنوع إلى بعد تكسير وإتالف البراشم نفسها، ولذا ُتعد عملية الربط بالبرشام من عمليات التجميع 

لهذا السبب، ولكن في هذا الكتاب صنفت على أساس الربط شبه الدائمي لغرض مقارنتها مع عمليات 

األساس، وهذا هو الفرق ما الملحوم إال بعد إتالف المعدن  اللحام والتي ال يمكن تفكيك القطع الملحومة

 بين العمليتين.

محددات الوصل بالبرشمة هي في نوع المفصل، إذ يستعمل بشكل رئيس مع المفصل التراكبي، وال 

ح عملية وصل األجزاء الميكانيكية يوض   (13-7)الشكل  يمكن استعماله مع المفصل التناكبي )التقابلي(.

     بالرشمة.

 

 البراشمبعض أهم أنواع رؤوس  12-7شكل 

 

 مقطع تجميعي الربط بالبرشام 13-7شكل 
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 Welding            اللحام 7-3

هو عملية ربط قطعتين معدنيتين أو أكثر عند منطقة أسطح تقابلهم بتسليط مناسب للحرارة أو 

إيقاع ب إال. وتكون المجموعة الناتجة عبارة عن وصلة دائمة ال يمكن تفكيكها معا   الضغط أو كليهما

الضرر باألجزاء المربوطة، أغلب عمليات اللحام تتم بتسليط حرارة فقط دون تسليط ضغط، وأخرى تتم 

ك عمليات لحام تتم بتسليط ضغط فقط دون تسليط حرارة خارجية، لبتسليط حرارة وضغط، ويبقى هنا

إيضاحها في الفقرات الالحقة عند التطرق لموضوع تصنيف طرائق اللحام. في بعض عمليات  كما سيتم

( إلتمام عملية اللحام. مجموعة األجزاء Filler Materialاللحام البد من استعمال مادة إمالء مضافة )

عة من (. ينجز اللحام عادة لألجزاء المصنWeldmentالمربوطة في هذه العمليات تسمى بالملحومة )

 المعدن نفسه، وفي بعض التطبيقات يمكن أن يتم ألجزاء مصنوعة من معادن أو سبائك مختلفة

 Welding Principles        مبادئ اللحام 7-3-1

 اآلتية:المبادئ  أحدتتم عملية اللحام من خالل  

  منصهرة )سائلة(يتم صهر جزء من معدني األساس بواسطة مصدر حراري حيث تتكون منطقة 

ويمكن  ،وعند تصلب هذه البركة تتكون وصلة اللحام Weld Poolبين القطعتين تسمى بركة اللحام 

لتسهيل عملية اللحام والحفاظ على بركة البركة  إلى (مادة خارجية) Filler Metal مادة إمالء إضافة

، مضافةالمادة ال إلىة لحام دون الحاجعملية التم تو أن أ ،الفراغ بين القطعتين لملءاللحام من األكسدة و

هنالك طرائق عديدة للحصول على  .وتسمى عملية اللحام بدون المادة المضافة بعملية اللحام المتجانسة

المصدر الحراري والذي قد يكون مصدر كهربائي مثل لحام القوس الكهربائي أو الطاقة الكيميائية مثل 

 قع تحت أسم مجموعة لحام الحالة السائلة. اللحام بالمشعل أو بمصادر أخرى. جميع هذه الطرائق ت

  للمعدن األساس،  إلى درجة االحمرار دون درجة االنصهار األساسيتم رفع درجة حرارة المعدن

والتي  المعدن الذي يكون بدرجة لدونة عالية وتتكون وصلة اللحام. فيتداخلثم يتم ضغط طرفي المعدن 

ية بدون التسخين المسبق. وهنالك طرائق عديدة للحصول تسمى عملية اللحام بالضغط، وقد تجري العمل

على اللحام بدون انصهار المعدن األساس جميعها تقع تحت عنوان لحام الحالة الصلبة، مثل لحام 

 الضغط، لحام االحتكاك، لحام االنتشار وغيرها.

  معدن و ضغطهما وذلك عن طريق إذابة أن تتم عملية لحام معدنين دون صهرهما أكذلك يمكن

أو   Brazing وتسمى هذه العملية بلحام المونة األساسمعدن القل من أانصهاره  تكون درجة إضافي

 الصلبة. –، هذه الطرائق تسمى لحام الحالة السائلة Solderingلحام القصدرة 

هنالك عدد من وصالت اللحام، والمقصود بوصالت اللحام هي كيفية تصميم القطع المراد لحامها  

تثبيتهما، ومن أنواع هذه الوصالت: الوصلة المتقابلة، الوصلة التراكبية، ووصلة الحافة  وطريقة

 ح أهم أنواع وصالت اللحام.( يوض  2-7وغيرها، الجدول )
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 أهم وصالت اللحام 2-7جدول 

  Butt Joint الوصلة التناكبية 

قطع العمل تقع بنفس المستوي، وتلحم األطراف المتقابلة 

 وهذه الوصلة شائعة االستخدام. مع بعضها البعض.

 
 Lap Jointالوصلة التراكبية 

يتم التوصيل في هذا النوع بحيث يغطي جزء من أحد 

 بحدود أربعة أضعاف ولمسافةالسطحين السطح اآلخر 

لحد سمك سمكها ويصل سمك الصفائح المطلوب لحامها 

13 mm،  وتوفر تلك الوصلة سهولة في اللحام وال تحتاج

 Single Filletويتم لحام طرف واحد تجهيز مسبق،  إلى

Lap Joint تكون قوة اللحام طرفين ، وفي حالة اللحام من

 .تقارب قوة المعدن األصلي

 

 T Tee Jointالوصلة بحرف 

قطعتي اللحام بصورة عمودية على القطعة  ىوضع أحدت

وفيها يتم اللحام من جهة واحدة ، Tاألخرى لتشكل حرف 

يتم تجهيز طرف الجزء  األحيانأو من الجهتين وفي بعض 

من الجهتين  من جهة واحدة أو ةمائل حافةالقائم بعمل 

 .وبحسب سمك األجزاء الملحومة
 

 Corner Jointالتوصيل الزاوي 

بحيث يشكالن  األطرافعند  توصل القطع المراد لحامها

حافة قطعة العمل أو زاوية معينة بينهما وقد يتم تجهيز 

 Fullتراكب كلي أو جزئي، أو بدون تراكب اليكون 

Open Corner Joint ونوع  المشغوالت وبحسب سمك

 .الحمل المسلط
 

 Edge Jointوصلة الحافة 

في هذه الوصلة تكون إحدى حافات قطع العمل متوازية 

 .على األقل مع بعضها البعض
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 مميزات ومحددات عمليات اللحام 7-3-2

Advantages and Disadvantages of Welding Processes  

 األهمية التكنولوجية والتجارية لعمليات اللحام تكمن في النقاط اآلتية:

كاملة تؤدي الغرض المطلوب الذي واحدة ينتج عنه ملحومة بقطعة  يجهز اللحام ربطا  دائميا   .1

يمكن أن  أي صممت ألجله. أن بعض عمليات اللحام ال تتحدد بموقع عمل خاص أو ببيئة معينة،

 .ا  موقعيتنجز 

مادة إمالء لها قد تكون الملحومة أقوى من المواد األصلية )قطع العمل( وخصوصا  إذا أضيفت  .2

 القابلية لتحسين وتعزيز الخواص الميكانيكية، وباستعمال تقنيات اللحام المناسبة الصحيحة.

لربط األجزاء من حيث االستفادة القصوى للمادة  ةقتصادياالهو من أكثر الطرائق  اللحام عادة   .3

كلف اإلنتاج، إذ أن الطرائق البديلة للربط والتجميع تحتاج إلى عمليات تشكيل معقدة مثل  فضال  على

تكوين الثقوب وأجزاء الربط الميكانيكية كالبراغي وغيرها، ومن البديهي إن المجموعات الناتجة 

 عن الربط الميكانيكي تكون أثقل من الملحومات.

مذكورة أعاله، لكن هنالك محددات معينة لكل طريقة من بالرغم من مزايا طرائق اللحام المختلفة ال

 طرائق اللحام وهي كما يأتي:

معظم طرائق اللحام تنجز يدويا ، ومن الطبيعي أن العمل اليدوي ُمكلف نسبيا  بسبب الكلف العالية  .1

 لأليدي العاملة الماهرة )النادرة( التي يحتاجها هذا العمل.

 رة بسبب استعمال مصادر الطاقة العالية.أغلب طرائق اللحام ُتعد خط .2

اللحام من طرائق الربط الدائمي الذي ال يتالءم مع مبدأ التجميع والتفكيك، التي تحتاجها بعض  .3

 المنتجات ألغراض التصليح والصيانة.

بعض الملحومات تعاني من عيوب نوعية ال يمكن اكتشافها بصريا ، إال باستعمال أجهزة وتقنيات  .4

 ، هذه العيوب تؤدي إلى إضعاف )نقصان( قوة الربط وبالتالي فشل الملحومة عند االستخدام.خاصة

 Welding Processes        طرائق اللحام 7-3-3

 Liquid State Weldingلحام الحالة السائلة أوال :  

ق اللحام ائكثر طرأمن   Fusion Weldingاللحام االنصهاري بُيعد لحام الحالة السائلة أو يسمى 

لغرض تحسين خصائص عملية اللحام  عمليات اللحام بالصهر تستخدم مادة إضافيةفي وتطبيقا .  انتشارا  

تكوين خبث اللحام في حالة األسالك المغطاة بالمواد  فضال  علىوحماية بركة اللحام من األكسدة، 

وائب في داخل منطقة اللحام المساعدة للصهر، الذي يطفو ويتصلب فوق منطقة اللحام دون أن تدخل الش

المراد  قطع العملالفراغ بين  لءلم والتي ستسبب في ضعف قوة وصلة اللحام، وكذلك تضاف المادة

 لحامهما.
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نوع معدن األجزاء المراد لحامها ولها  تماثلمن مادة  في حالة إضافتها غالبا  المضافة مادة التكون 

وإلجراء عمليات اللحام بالصهر تسخن  أشكال أخرى.، وهي بهيئة أسالك أو أقطاب أو نفس الخواص

درجة االنصهار، عندئذ تنصهر  إلىحتى تصل درجة الحرارة  المضافةمادة المنطقة اللحام، وكذلك 

 اللحامالمنصهر في منطقة األساس مع المعدن وتختلط  ما بين قطع العملتمأل الفراغ و مضافةالمادة ال

 .جمد المادة المنصهرة بمنطقة التسخينتتم عملية الوصل باللحام عند تل

 طرائق اللحام بالحالة السائلة هي:أهم  

 Gas Weldingي لحام الغازال

 Arc Welding لحام القوس الكهربائي

 Gas Welding   حام الغازي الل 1-

الوقود الغازي اشتعال إذ تتولد حرارة عالية نتيجة  ،ُيعد اللحام الغازي أحد أنواع لحام الحالة السائلة

لهب الفي هذا األسلوب تصهر األطراف عند المواضع المراد وصلها بواسطة  ،بإضافة األوكسجين

الف من آتصل حرارة اللهب إلى عدة وناتج عن احتراق غاز مختلط مع أوكسجين نقي، الغازي ال

لحام  ولهذا يسمى، وصهر المادة المضافةمناطق اللحام  وهذه الحرارة كافية لصهر ،زيةيالدرجات السيل

. الغازات مكونات عملية اللحام الغازين يبي   (14-7)شكل ، Oxy-fuel Gas Welding الوقود الغازي

-. يُعد لحام األوكسيالغاز الطبيعي، وغيرها(الشائعة االستعمال هي )األستيلين، الهيدروجين، البروبان، 

درجة الحرارة في بركة فيها أستيلين أحد أهم أنواع هذه المجموعة لتوليده الحرارة العالية والتي تتجاوز 

والتي يستفاد منها في صهر مناطق اللحام، وفي بعض األحيان تستعمل هذه التقنية لقطع  ℃3480اللحام 

أن اللحام الغازي يستعمل أيضا  بمجموعة لحام الحالة  سميكة المقطع. من الجدير بالذكرالالمعادن ومنها 

 تكون أقل من سابقتها بكثير.فيه الصلبة مثل لحام المونة ولكن الحرارة المتولدة  –السائلة 

 إلى 2بصفة خاصة في وصل المعادن المتشابهة التي يتراوح سمكها ما بين  يستعمل اللحام الغازي

وقد ، مواضع الوصالت المراد لحمها إلىللحاالت التي يتعذر فيها الوصول بسهولة  ملليمتر، وأيضا   50

المعادن واطئة درجات االنصهار مثل القصدير في حالة لحام  األوكسجينمن  يستخدم الهواء بدال  

 زي هي:ا. من األنواع األخرى للحام الغصالرصاو

الرقيقة من  األلواحتخدم في لحام يسو:  Oxy Hydrogen Welding هيدروجين –لحام األوكسي 

 (.يستخدم أحيانا في لحام المونة) منخفضة انصهارهاالسبائك التي تكون درجة 

هذا الغاز يستعمل في كثير من األحيان في التسخين األولي لعمليات  :Propane غاز البروبانلحام 

، الفوالذيةقطع المعادن وخصوصا  المقاطع اإلنشائية  فضال  علىاللحام المختلفة ولحام المونة والقصدرة، 

 .يحترق الغاز بمرحلة واحدةو
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الغاز الطبيعي يحوي في أغلب األحيان على غازي الميثان  :Natural Gasالغاز الطبيعي لحام 

(CH4( واإليثان )C2H6ويتم الحصول عليه طبيعيا  بعملية مشابه ،)لعملية استخراج النفط وأحيانا  يكون  ة

مصاحبا  لعملية استخراج النفط، عند احتراق الغاز الطبيعي مع األوكسجين تنتج ُشعلة بدرجة  الغاز

  .حرارة عالية يمكن االستفادة منها بعمليات اللحام بالورش الصغيرة

 

 مكونات عملية اللحام الغازي 14-7شكل 

  Electric Arc  Weldingكهربائي القوس اللحام  -2

)تفريغ أيوني(  نشوء قوس كهربائيالالزمة لعملية اللحام من  الحرارة تتولد اللحام، أنواع أهم أحد

 اللحام نقطة في المعدن لصهر تكفي  ℃4000 إلى الحرارة درجة الملحوم، وتصل والجزء القطب بين

وينشأ القوس  متينة، تتكون وصلة اللحامتجمد منطقة  عند سلك اللحام، )حشو( من إضافي معدن صهر أو

الدائرة  يصالإل قطعة العملومعدن  Electrodeتماس بين قطب اللحام  الكهربائي عند حدوث

تتجاوز قطر القطب الكهربائي لكي ينشأ  ثم يبعد القطب بمسافة ال (،15-7الشكل ) الحظ ،الكهربائية

 تيار وأ AC متردد تيار إنتاج يستطيع طريق مولد، وتجهز الطلقة الكهربائية عن القوس الكهربائي

 اللحام (، ويستخدمVolts 50-20(، بفرق جهد )فولت( ثابت أو متغير، )50-500 Amps، )DCمستمر

 في الالزمة الطاقة قلة فضال  على اللحام لعمليات الالزمة المعدات لرخص نظرا   بكثرة المتردد بالتيار

مجموعة واسعة من طرائق اللحام متنوعة وعديدة وهي  وعمليات لحام القوس الكهربائي .اللحام عمليات

ولها تطبيقات كثيرة ومهمة في الصناعة، في بعض تطبيقات اللحام بالقوس الكهربائي يسلط ضغط معين 

 ي أيضا .أثناء عملية اللحام، من الجدير باإلشارة أن نفس األسلوب يستعمل لقطع المعادن بالقوس الكهربائ
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، وهي ةالالحق المرحلة الدراسية، سيتم تناولها بالتفصيل في طرائق اللحام بالقوس الكهربائي

 كاآلتي:

 األقطاب المستهلكة وتتضمن التقنيات اآلتية: .1

ية ُمساعدة للصهر وتزود منطقة اللحام في هذه الحالة بحجاب يمنع ئاألقطاب الُمغلفة بمواد كيميا •

 .للمنطقةوصول الهواء 

 األقطاب العارية المغمورة بالغاز الخامل مثل اآلركون. •

 األقطاب المجوفة وفي داخلها مساعد الصهر. •

 األقطاب الُمغلفة والمحاطة بالغاز المغمور. •

 األقطاب العارية المغمورة بمساعد صهر حبيبي. •

 األقطاب غير المستهلكة وتتضمن التقنيات اآلتية: .2

         ( غالبا  ما يشير إلى هذا النوع من تقنياتTIGستن مع الغاز الخامل، والمصطلح )أقطاب التنك •

 اللحام.

 أقطاب التنكستن مع تيار من البالزما وهي حالة خاصة من سابقتها. •

 .سر استعمال هذه التقنية في الوقتأقطاب الكرافيت وأنح •

 إلى طولها ويصل mm 12-1 قطرها يتراوح( اللحام سلك) الصلب من معدنية أقطاب تستعمل 

500 mm صهر ال، من معدن يتوافق مع المعادن الملحومة ويغطى بطبقة من مساعدFlux  الذي يمنع

فوق خطوط  (Slug) كسيد الكربون ويترسب كخبثوأكسدة بركة اللحام بتكوين غالف من غاز ثاني أ

 .اللحام، ويتم استعمال سلك جديد عند انتهاء السلك القديم مما يؤثر على زمن اإلنجاز

 

 

 
 مخطط عملية لحام القوس الكهربائي 15-7شكل 
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 Solid State Weldingلحام الحالة الصلبة ثانيا :  

لحامها لقطعتي العمل، تنجز عملية اللحام بالحالة الصلبة بدون انصهار المناطق المتداخلة المراد 

وتتم إما بتسليط ضغط فقط أو ضغط مع حرارة، إن كمية الحرارة المسلطة في هذه الحالة لوحدها لن 

تكون كافية إلنجاز عملية اللحام دون الضغط، أي بعبارة أخرى أن الحرارة المزودة لن ترفع درجات 

لطور السائل(، إنما فقط إلتمام عملية الحرارة إلى درجات انصهار المعادن المراد لحامها )ال وجود 

اللحام بالضغط وبجودة عالية وكل  حسب التقنية المستعملة ونوع المعدن المستعمل. في بعض طرائق 

اللحام بالحالة الصلبة زمن عملية اللحام ُيعد أيضا  عامال  مهما . ال يتم استعمال مواد منصهرة مضافة في 

ون في معظم طرائق اللحام بالحالة الصلبة ارتباط معدني من نوع معين حالة اللحام بالحالة الصلبة. يتك

بين ذرات المعدن األساس لقطع العمل في منطقة التداخل، لهذا يشترط أن تكون األسطح المتقابلة نظيفة 

(، يصنف لحام الحالة الصلبة إلى SSWوخالية من أية شوائب. يرمز إلى لحام الحالة الصلبة )

سيتم التنويه في  رئيستين هما لحام الحالة الصلبة باالنتشار ولحام الحالة الصلبة بالتشوه اللدن.مجموعتين 

 هذه المرحلة على بعض أهم أنواع هذه المجموعة وهي:

 Pressure Weldingلحام الضغط  

 Forge Welding  لحام الحدادة 

  Pressure Weldingلحام الضغط  -1

احدى طرائق لحام الحالة الصلبة، والذي يستخدم فيه الضغط بدرجة حرارة هو لحام الضغط 

الغرفة، وبهذه الطريقة يتم الحصول على وصالت لحام بإحداث تشوهات )انفعاالت( لدنة كبيرة في 

سطحي القطعتين المراد وصلهما من دون إي تسخين خارجي لهاتين القطعتين قبل أو أثناء عملية اللحام. 

الطريقة في ضغط األسطح المتقابلة لقطعتي العمل المراد لحامها باستخدام ضغوط خارجية  تلخص مبدأي

عالية بوساطة قوالب أو درافيل حتى تصبحان في تماس مباشر وتتعرضان إلى قوى قصية كافية لحدوث 

انزالق احدهما فوق اآلخر وتداخل فيما بينهما وتنتج بذلك وصلة اللحام. ويحدث اتصال تام بين 

السطحين وترابط متين. ويتعلق مقدار التشوهات اللدنة المراد إحداثها في سطحي الوصلة بكل من 

خواص المعدن وطريقة إحداث هذه االنفعاالت أي مقدار الضغط المسلط على سطحي التقابل. تستخدم 

تم استعمالها هذه الطريقة لوصل المعادن ذات المطيلية العالية والخالية من أية إجهادات مسبقة. لذا ي

 للمعادن المطيلية مثل األلُمنيوم والنحاس للحصول على وصالت تراكبية أو تناكبية.

 المعادن لحام بإمكانية أيضا   وتمتاز عالية إنتاجية قدرة ولها السهلة الطرائق من الطريقة هذه عدتُ 

 .حديدية غير أو حديدية كانت سواء المختلفة للمعادن السمك صغيرة األلواح لحام المتشابهة، وفي غير

 ( يوضح ملحومات بلحام الضغط مع إحدى آالت عملية اللحام.16-7الشكل )
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 آلة لحام بالضغط -اليسارملحومات بالضغط،  -اليمينلحام الضغط،   16-7شكل 

 Forge Welding اللحام بالحدادة  -2 

 حتى المعدنين تسخين طريق عن ويتم اللحام بالضغط والحرارة أنواع من نوع هو الطرق لحام

 التي اللحام عمليات متين، وتعد من أقدم لحام على الحصول يتم حتى معا   طرقهما ثم معينة حرارة درجة

العملية وتتم باستعمال نفس  لهذه تطويرا   الحديثة اللحام عمليات عدتُ إذ  ،تاريخال مدى على اإلنسان عرفها

فرن الحدادة الصغير  ، ويستخدم)التناكبي التداخلي، واللحام اللحام،  التراكبي الوصالت المذكورة )اللحام

 لتسخين الالزمة الحرارة لتوليد كمصدر أو بأفران غازية أو كهربائيةالكوك  بفحم الذي يعمل (كور)

عالية قريبة إلى درجات  حرارة درجة إلى بها للوصول (،17-7لحامها، الشكل ) المطلوب األجزاء

وقد  ،لحامه المراد الجزء لسمك طبقا   القوة مختلفة عديدة طرقات في المطرقة تستخدم ثماالنصهار، 

 تكون العملية يدوية أو آلية.

 

 لحام الحدادة 17-7شكل 

الجدير بالذكر أن عمليات اللحام كثيرة جدا  وال يمكن حصرها بفقرة صغيرة، ولكن تم خالل هذه  من

 المرحلة فقط التنويه عنها، وسيتم تناولها بشكل مفصل في كتاب العلوم الصناعية بالمراحل الالحقة.
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الغاية منه الحصول على وصلة متينة من معادن الربط أو الوصل لقطع العمل، ق ائاحدى طر وه

لدائنية أو عضوية، ويشاع تسميتها باستخدام مواد  أو حتى مواد غير معدنية، و غير متجانسةأمتجانسة 

في العراق باللحام البارد وهي تسمية غير صحيحة علميا  ألن الحرارة تتولد بسبب التفاعل بين المواد 

بحيث  ةكيميائيالتفاعالت النتيجة  تتفاعل وتتداخل مع مواد العملالمواد  ه. هذالمضافة ومواد العمل

 المواد والسطوح من جهة وقوى هوالتماسك بين هذ قااللتصاترتبط القطع مع بعضها من خالل قوى 

الت قوية وبعد التصلب تتكون وص أخرىالترابط بين الجزيئات الداخلية للمواد الالصقة من جهة 

سنة بتصميغ قطع األخشاب وربطها معا ، وفي هذه  3300استخدمت هذه الطرائق قبل أكثر من ومتينة. 

األيام يستعمل هذا النوع في تطبيقات واسعة لربط مواد متشابهة وأخرى غير متشابهة مثل المعادن، 

ُتدعى . دة يوما  بعد آخراللدائن، الحراريات، األخشاب، الورق والورق المقوى وهي في طريقها للزيا

مصطلحات أخرى من وهو مصطلح عام يحمل في طياته ما تعنيه  Bondingعملية اللصق أيضا  الربط 

تحتاج . Cementingوالملط  Gluingُتستخدم في بعض المجاالت الصناعية الخاصة مثل التغرية 

تعتمد قوة الملصوقة على و إلى وقت إنضاج مناسب يختلف بحسب آلية عملية اإلنضاج. اللصق عملية

نوع المادة الالصقة وشكل مفصل الربط، إذ أن هنالك أشكاال  مختلفة للمفاصل تستعمل مع هذه الطريقة 

لها عالقة بشكل قطعة العمل ووظيفتها، وفي بعض األحيان تستعمل هذه الطريقة مزدوجة مع طرائق 

ارية بأعداد كثيرة وتصنف إلى ثالث فئات ربط أخرى لزيادة قوة المفاصل. تتوفر من مواد اللصق التج

 وهي كاآلتي:

(، مصادر هذه المواد طبيعية )نباتية Natural Adhesivesمواد اللصق الطبيعية ) 

جلود الحيوانات وعظامها وجلود ومثل النشاء والديكسترين والصمغ النباتي والبروتينات  ،وحيوانية(

 .األسماك والدم، والكازئين وطحين فول الصويا

(، أساسا  هي سيليكات الصوديوم In Organic Adhesivesمواد اللصق غير العضوية ) 

وكلوريدات المغنيسيوم، وهي ذات أسعار منخفضة وقوة منخفضة كذلك، ولهذا لها محددات لتطبيقها 

 في المفاصل الهيكلية.

صق (، وهي من أهم فئات مواد اللSynthetic Adhesivesالمواد الالصقة االصطناعية ) 

الراتنجات المتلدنة بالحرارة  ،في الصناعة وتتضمن لدائن مختلفة األنواع وبآليات إنضاج مختلفة

لوز، واسترات االلكيد واألكريليك، ومتعدد األميد، ومتعدد الستيرين، يومنها إسترات وإيترات السل

رة ومنها اليوريا الراتنجات المتصلدة بالحراوعي، ومتعدد فينيل الكحول ومشتقاته. اوالمطاط الصن

 .والميالمين والفينول والريزورسينول والفوران، واإليبوكسي وأخيرا  متعددات األستر غير المشبعة
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  أنماط االستخدام الرئيسة 7-4-1

 : ـإلىُتصنف المواد الالصقة وفق أنماط االستخدام 

من المواد لربط سطحين  : ُيستعمل هذا النوعStructural Adhesivesالمواد الالصقة البنيوية  -أ 

الحال في لصق السطوح المعدنية  ووالحصول على متانة عالية تجاه القص والتوتر أو التقشير كما ه

 والخشبية. 

: ُيستعمل هذا النوع من المواد لربط سطحين من Bonding Adhesivesمواد الالصقة الرابطة ال -ب

 الحال في تصنيع القوارير والتغليف.  وأي مقاومة نوعية لإلجهاد الخارجي كما ه إلىدون الحاجة 

: ُيستعمل هذا النوع من المواد لسد الوصلة بين Sealing Adhesivesالمواد الالصقة محكمة السد  -ح

نة توفير متا إلىسطحين ملتصقين مؤلفة سدا  محكما  تجاه الرطوبة والغازات واألبخرة من دون الحاجة 

 لحال في تغليف األغذية واألدوية.ا ونوعية كما ه

  قوة االلتصاق 7-4-2

 : إلىُتصنف المواد الالصقة وفق طبيعة السطح الملصق 

 . مواد الصقة للدائن )للبالستك( - مواد الصقة للمعادن - مواد الصقة للخشب - مواد الصقة للورق

ن حدوث تماس اضملفعليا  للسطح المراد لصقه بوساطة المادة الالصقة  تتطلب عملية اللصق تبلال  

. يحدث اللصق الدائم عندما تكون الطاقة الحدية ما بين الوجوه لكل من الالصق والملصق بالكامل

 )السطح المراد لصقه( أقل من حاصل جمع الطاقات السطحية لكليهما. 

ة. تتضمن األولية منها الروابط الكهربائية روابط أولية وثانوي إلىُتعزى قوى االلتصاق  

أو المشاركة فيه بين ذرات وجزيئات المادة الالصقة والملصق. يندر وجود  لإللكترونانتقاال   والتساهمية

 الروابط الكهربائية في عملية اللصق. وأهم مثال عليها ارتباط معدن النحاس مع الكبريت في المطاط لدى

معادن والمركبات البين  ساهميةروابط التالنقيض من ذلك يكثر وجود اللصق السطوح المعدنية. وعلى 

الحال في  وغالبا  في الحاالت المتضمنة مركبات عضوية كما ه التساهميةروابط الالالعضوية. تسود 

وكسيل أو دريروابط الهدروجينية المتشكلة بين مادة الصقة عضوية مع مادة تحوي على زمر هال

 كربونيل مثل السيللوز. 

حرة بين  إللكتروناتتتضمن الروابط المعدنية التي تربط بين سطحين معدنيين حركة مستمرة 

تحريض قوى كهربائية على السطح تساوي وتعاكس في شحنتها حقل  إلىالذرات. تؤدي هذه الحركة 

ت الشحنات متعاكسة تخلق هاتان القوتان القوة للمادة الموجودة على تماس مع السطح المعدني، ولما كان

رابطة قطبية قوية بين المادتين المتالمستين. ينشأ هذا النوع من االرتباط في العديد من السطوح المختلفة 

 تماسك ومتين.لصق م إلىمؤدية 
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  تطبيقات المواد الالصقة 7-4-3

الصقة على نطاق واسع جدا  وفي مجاالت متعددة أهمها لصق الورق والكرتون التستخدم المواد 

مختلفة، وفي لصق األخشاب. وُيعد الغراء المصنع من البروتينات الحيوانية من أقدم التغليف الوعمليات 

المواد الالصقة وأكثرها شيوعا  في لصق السطوح الخشبية. تستعمل المواد الالصقة أيضا  في لصق 

التي )ح المعدنية وقد أصبح هذا التطبيق مهما  جدا ؛ لتعدد استخداماته في مجال صناعة الطائرات السطو

بسبب ضرورة الحصول على سطوح ملساء من دون نتوءات بارزة مقاومة للهواء  (تطورت مع الزمن

واستخدام  ،ةعية في ربط السطوح اللدائنياعلى جسم الطائرة. وازداد كذلك استخدام المواد الالصقة الصن

المواد الالصقة على شكل لفافات ورقاقات، وهي ُتصنع بترسيب طبقة من المادة الالصقة على سطح 

 قماشي أو ورقي أو لدائني.

  مراحل عملية اللصق 7-4-4

تمر عملية  ،مادة الالصقة والسطح المراد لصقهتتعلق جودة عملية اللصق بمواصفة كل من ال

 اللصق بالمراحل اآلتية:

 من  عداد السطح لعملية اللصق وتتضمن معالجة السطح غالبا  بطرائق كيميائية وميكانيكيةإ

 .تنظيف وإزالة التأكسدات والزيوت وغيرها

  تحضير المادة الالصقة ويتضمن تذويب المادة الالصقة األساسية أو صهرها وإضافة مواد

 وغيرها.مساعدة مثل المقسيات والمواد المالئة والمواد الملدنة 

 .تطبيق الالصق بتحميله على السطح بطرائق عدة منها استخدام الفرشاة أو الطلي أو الرش 

 التجميع أو مرحلة التجفيف بالهواء 

 (.18-7ح في الشكل )موض  ما وصالت اللصق هي مشابهة لوصالت اللحام ومن أهمها 

 

 

 أنواع وصالت اللصق 18-7شكل 
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