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  ::المقدمةالمقدمة
سنٌن. وهذا لٌس الرسم للتواصل بٌن بنً  البشر سبق الكتابة بمئات ال اعتمادمما ال شك فٌه ان       

 مئات الكلمات للتعبٌر عنه، إلى تحتاج ان ٌوصل معلومات قد، إذ إن رسماً صؽٌراً ٌمكن باالمر العجٌب 
على فدقة فً الوصؾ من الكلمات.  أكثرتكون  أنمكن ٌن بعض الرسومات الدقٌقة أعلى ذلك  عالوة

 اً ونقوشاته لكً ٌكون جاهز وألوانه اتهبؤبعاده وانحناء اً سٌرامٌكٌ اً تصؾ منتج أن حاولسبٌل المثال 
   . للتصنٌع

ٌام وفً هذه األ،  سنة   آالؾ أربعةمن  أكثر إلىؼراض التقنٌة والفنٌة ٌرجع الرسم لأل اعتماد إن     

الرسم فقد تطور . وتصمٌمها فً العمران وفً وصؾ المنتجات المختلفة أساسٌةالرسم بصورة  عتمدٌ  

 ، كثر شموالً أوهو مصطلح  ،(Graphics) تسمٌته بالتخطٌط إلىك مٌل هنا ، واآلنالماضٌة  فًتطور 

لؽة  دع  ٌ   و،  مصطلح الرسم الهندسً تحت هذا العنوان . وٌندرج عمال الفنٌة والهندسٌةفهو ٌشمل األ

هذه اللؽة اداة رائعة للتعبٌر عن الشكل والحجم  دعوت   ، العالمفً  والفنٌٌن بها بٌن  المهندسٌن اً مسلم

 الفنً نه ٌوازي الرسمؤ. وعلم السٌرامٌك هذا العلم الذي نستطٌع القول وبكل ثقة ب البعاد بدقة عالٌةوا

انً والمنتجات الفخارٌة ودم األعلى ق   أكٌدة صورةالً تدل وباآلثار المكتشفة فً الوقت الحفكل ، دم بالق  

.  ومنذ ذلك الحٌن  اعل مع الطبٌعةتطور حقٌقً فً التفكٌر االنسانً باتجاه الصناعة والتف لأو وصفهاب

 العلمٌة علٌه والتً تشمل جانبٌن األسالٌب بإدخالهتمام بتطوٌر المنتجات السٌرامٌكٌة ازداد اال اآلن إلىو

ومعالجة  ق تصنٌعائطر باكتشاؾ واآلخر: ،مواد سٌرامٌكٌة خام طبٌعٌة وصناعٌة باكتشاؾ احدهما:

 مستقالً  اً تطوٌر الكلمة القدٌمة ))سٌرامٌك(( وجعلها علمفً  ٌركب بنحو  هذان االتجاهان  وأسهم جدٌدة،

 ،وكهربائً، باٌلوجً إلى هاعتمادوتفرع  ،هت العالمٌة المهتمة بهذا التوجالجامعا أؼلبرس فً د  ٌ  

 الٌومً. ستعمالولال ،البناء وألؼراض  ،الزٌنة وألؼراض ،موصالت وأشباه ،وحراري

لجعل  ومحاولةفً اتجاه تطوٌر هذا العلم  جداً  اً متواضع اً جهدهندسً هذا كان كتاب الرسم ال كللذ        

ؾ باتجاه ظلكً تو تخصصخصوصٌة لهذا العلم بتخصٌص كتاب ومفردات خاصة جمعت من اكثر من 

وهذا الفصل ٌعرؾ الطالب  ،ل التصمٌم الهندسًواأل وٌقع الكتاب فً ستة فصول: ٌرامٌك.صناعة الس

الطلب والتخطٌط  إلىوق تسبق طرح المنتج السٌرامٌكً من دراسة الحتٌاجات الس التًكبٌرة بالجهود ال

والفصل الثانً استنتاج  لهٌكلٌة عمل المكتب التصمٌمً للمنتج. اً وصف والتنفٌذ، وهذا الفصل مهم لتضمنه

ر ٌوهو ضروري لتصو ،م وطبٌعة المرحلةءٌنمً قدرة التخٌل لدى الطالب بما ٌتال الذيالمسقط الثالث 

هً  وفائدة القطع ،الفصل الثالث رسم المسقط لكن بصورة مقطوعة شكل المنتج قبل الشروع بالرسم،

الذي سبقه الفصل فهذا الفصل و ،ٌةؼٌر مرئ تشكال التً تحتوي على تفصٌالتدرٌب الطالب على األ

  سابقة.المراحل الالهندسً الذي تدرب علٌه الطالب فً  اإلسقاطساس على هم ٌرتكز باألتطور م

 ؛ ألنهنه الهوٌة الممٌزة لهذا الكتابإن نقول أٌمكننا  و بالقوالب السٌرامٌكٌة، الفصل الرابعوتخصص 

م ءالقوالب السٌرامٌكٌة بما ٌتال ترفهم بتفصٌالعبصورة دقٌقة وٌ التخصصٌقرب طلبة المرحلة من 

 ولكن مهمة ٌسٌرةر معلومات فاٌولالمجففات واالفران ٌتضمن والمستوى الدراسً لهم. والفصل الخامس 

فً صناعة  الحرق المستعملة أجهزةائق جات السٌرامٌكٌة وطروأنواعه للمنت ق التجفٌؾائعن طر

فٌة تصمٌم عملٌة ٌؾ الطالب على كلكً ٌتعر مخططات العمل الفصل السادستضمن . و السٌرامٌك

ن الجهد الذي بذل على مدى سنتٌ هذا  .وهذا الفصل من الفصول الممتعة ،منتج كان ألينتاج سٌرامٌكً إ

فنهدٌك ، ٌزال ٌعانً  ماالذي عانى ما عانى و عزٌزبلدنا ال إلى بتواضعمن اعداد وتحضٌر وتنفٌذ نهدٌه 

هذا الكتاب  أسهموا بإعدادكل الذٌن  إلىو ٌعملون فً كل الظروؾ. أبناءكأن هذا البلسم ٌا عراق لتعلم 

 الجمٌل والعرفان.نعترؾ لهم بناء والثولهم  بالشكر ومدوا ٌد العون نتقدم

 لجنة التألٌف
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 تمهٌد:

الؽننرض مننن أي  و ، مسننالة مننا أومننا  ةلحننل مشننكل ة  منهجٌنن ةنننه طرٌقننؤٌمكننن تعرٌننؾ التصننمٌم ب

هنذا  ن ٌكنونأعلنى  عنالوةمننه بكفناءة  ةالمطلوبن ةتصمٌم هندسً جٌد هو خلق منتج  نهائً ٌنإدي المهمن

عملٌنة التصنمٌم بمراحنل  تمنرللؽاٌنة  ةمنا عندا الحناالت البسنٌط . وفنً من الناحٌة التجارٌنة اً ناجحالمنتج 

 ،على المستوٌاتأفراد المإهلٌن والمدربٌن على تضافر جهود عدد كبٌر من األ ٌتطلبمنهجٌة معقدة مما 

 . (1.1)ولتصمٌم أي منتج تتبع عادة خطوات المنهاج الموضحة فً المخطط 

 -:ته بنحو  دقٌق وكما ٌؤتًوالتعرؾ على تفصٌال (1.1)توضٌح المخطط ٌمكن و

 الطلب : 4.4

وجود طلنب  آخر ، أي بمعنى لهذا النوع من المنتجات   بد من وجود مشتر   لكً  ٌباع أي منتج ال

لهنذا  ةذاتنه خٌنر دعاٌن فنً حند   لمننتج سنٌكون  ن رضنا العمنالء عنن هنذا اأوال جدال فً   على هذا المنتج.

فً نفوس العمالء  والمحافظة على  هذا من الضروري خلق الثقةول ،الشركة المنتجة إلىوبالتالً  ،المنتج

بتسنوٌق منتجنات جٌندة رخٌصنة السنعر ٌمكنن االعتمناد علٌهنا فنً ظنروؾ  إالٌتنؤتى هنذا  وال ،قةـهذه الثن

بنند للمنننتج  ال مم ، فمننثالً المصنن حسننبانن توضننع نوعٌننة المشننتري للمنننتج فننً أالتشننؽٌل المختلفننة. وٌجننب 

مظهنر جنذاب بخنالؾ المنتجنات  امنا وذ ٌكنون صنؽٌر الحجنم  لحند   أنالمنزلٌة   ستعماالتالمخصص لال

 إلنى بالنسنبة نفسها األهمٌةمظهرها  أوالورش التً ال ٌكون لحجمها  أوالمخصصة لالستعمال بالمصانع 

 حاجناتاملٌن فنً مكاتنب التصنمٌم هنً تلبٌنة لى للمصممٌن والرسنامٌن العنولمشتري. وتعتبر المهمة األا

وعنادة  األسنواق وتطوٌرهنا وتعندٌلها ،فنً  العمالء، وذلنك بتحسنٌن تصنمٌمات المنتجنات الموجنودة فعنالً 

كبنر منن الماكٌننة التنً أ أو أسنرع( بمواصنفات حندى الشنركات تصنمٌم ماكٌننة )منثال  إٌطلب العمالء منن 

 وذلك ( السوق بحث ) ٌعرؾ باسم راء ماجإتقوم الشركات ب أن مور المعتادة، ومن األتنتجها هذه الشركة  

 :معرفةل
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الخطوات المنهجٌة للتصمٌم الهندسً. 4-4المخطط 

 ؟المحتملة له  األسواقتوجد  وأٌن ؟ م الأٌوجد طلب للمنتج  أ 

 ؟ سواقوما السعر المناسب له فً تلك األ ؟ ما نوعٌة المنتج  

 ٌرات والتعندٌالت ٌبعض التؽ إجراءٌفضلون  أمج ؼالبٌة العمالء التصمٌم المقترح للمنت أ ٌناسب

 ؟علٌه

 :الحلول الممكنة 9.4

ٌ  بعد أ   أالفٌه المنتج الجدٌد ٌجب على مجموعة المصنممٌن  تعملسن ٌتقرر الؽرض الذي سوؾ 

بٌننه وبنٌن  للمواءمنةتقوم بعمنل بعنض التعندٌالت علنى هنذا الحنل لعلى اذهانها  ل حل ٌطرأؤوتنع بتق

قننة فكننار الخال  اتبنناع مثننل هننذا المنننهج فننً التصننمٌم ٌحنند مننن األفلمتطلبننات الموجننودة مننن المنننتج. ا

ما المصنمم الجٌند فٌجنب أللمنتج.  إخراج تصمٌم سٌئ إلى - فً الؽالب - تهً. وٌنلمجموعة التصمٌم  

عنندد ممكننن مننن الحلننول  ألكبننرلٌننة أورسننومات تخطٌطٌننة  أوبعمننل رسننومات ٌدوٌننة  ٌبنندأن أعلٌننه 

 : اآلتٌة األساسٌةالعوامل  حسبانهبد للمصمم أن ٌضع فً  ولكً ٌقرر هذا ال ،لضعٌفةا
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   كٌفٌة تشؽٌل المنتج ونوع العمل الذي سٌإدٌه وطرٌقة تصنٌعه. 

 رؼبات العمالء ومتطلباتهم.    

 مثل المنتجات المنافسة   الخارجٌةثٌر عوامل التؤ(). 

ق ائنالطر ٌسنرقترحة ٌفضل التصنمٌم المبننً علنى أمالتصمٌمات ال شتىبٌن  موازنة إجراءوعند   

مننن دون أن ٌضننٌؾ ، الموجننودة بطرٌقننة مناسننبة  ن ٌحقننق هننذا التصننمٌم المتطلبننات فننً تشننؽٌله بشننرط أ

أٌسنر طرائنق التصمٌم الذي ٌحقنق وفً العادة ٌكون  ،(للؽاٌة مثالً  ة  جزاء ضخمأ)كوجود  جدٌدة تكالمش

هذا المنتج  أداء أثناء فً انهٌاره أوا فً احتماالت كسر المنتج العمل للمنتج هو أرخص التصمٌمات وأقله

 .وظٌفته

 الحلول المناسبة:  1.4

 مٌسننرةٌقننوم الرسننامون بعمننل رسننوم تخطٌطٌننة  ،تبعاد الحلننول والتصننمٌمات الضننعٌفةبعنند اسنن

 ،عدة أقسنامفً  المتخصصٌنٌجب على المصمم ان ٌستشٌر  ،قٌة. وفً هذه المرحلةكمسودات للحلول الب

وٌمكنن لمهندسنً  ق المحتملة لتصنٌع كل من بدائل الحلول المختلفنة.ائبهدؾ عمل دراسة وافٌة عن الطر

ن االنتاج تقدٌم النصح فً لٌن ا كنان مهندسنو االنتناج مسنإوما ٌتعلق باختٌار وسائل التصنٌع المناسبة. ولم 

، فنال بند تنوعةلتفتٌش المعن تصمٌم نماذج الفحص وا عملٌة تصنٌع المنتج ، فضالً  تطلباتعن تصمٌم م

تعدٌل  إلىالمصمم  اضطر وإال. المراحل المبكرة من تصمٌم المنتجن ٌقوم المصمم باستشارتهم فً أمن 

هنم العوامنل أكمٌة المننتج المزمنع تصننٌعها منن  د  عوت  . ؤخرةمعظم رسوماته وتصمٌماته فً المراحل المت

 - عنادة –ٌنمنا تكنون الكمٌنة المطلوبنة كبٌنرة، تسنتثمر . فحاختٌنار الوسنٌلة المناسنبة للتصننٌعالمإثرة فً 

فننً تحوٌننل جننزء مننن عملٌننة  أودوات الخاصننة بالتشننؽٌل والتصنننٌع مبننالػ ضننخمة فننً تجهٌننز العنندد واأل

، فٌجنب ٌٌنؤوٌن، كمهندسً المعادن والكٌممتخصصو الموادما أكل العملٌة( بصورة مناسبة.  أوالتصنٌع )

ة منادة: اختٌنار أٌن فنًهم العوامل التنً تنإثر أ. ولالستعمالفضل المواد أما ٌتعلق باختٌار  استشارتهم فً

قنؾ علنى الؽنرض النذي همٌة النسبٌة لكنل منن هنذه العوامنل تتو. وإن كانت األقوة تحملها ووزنها وثمنها

ن قوٌنة التحمنل للؽاٌنة وخفٌفنة ن تكنوأفً مركبات الفضناء ٌجنب  المستعملة، المواد . فمثالً سٌإدٌه المنتج

 مكان. اإل بقدر

، ٌجننب علننى . وعمومنناً همٌننةتً فننً المرتبننة الثانٌننة منن األؤمثننل هننذه المنواد فتنن إنتنناجمنا تكننالٌؾ أ

القصنوى وسنرعة دوران  األحمنال. مثنل سنتعملةالمنادة الم فنًن ٌدرس جمٌع العوامنل المنإثرة أالمصمم 

 . لخ  إ.. الحرارة واحتمال تعرضها للتآكل وتؤثٌر ،اجزاء الماكٌنات
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 :ومات التخطٌطٌة النهائٌةالرس 1.4

فً هذه ف ،فضل الحلول( من وجهة نظرهأما ٌمثل ) إلىٌصل المصمم  ةٌٌلنتٌجة للدراسات التفص

 بالنسبة المنتج المختلفة مع دراسة دقٌقة لوضع كل  جزءألجزاء  األساسٌةبعاد ٌقوم  بحساب األ  المرحلة

بحٌنث تتفنق هنذه الرسنوم منع  التخطٌطٌنة النهائٌنةتجهٌز الرسوم هذه المرحلة  طلبوتت .األجزاءبقٌة إلى 

ة لكنل ٌٌل، ٌجنب عمنل تحلٌنل ودراسنة تفصنٌضاً أالمواصفات القٌاسٌة الخاصة بالمنتج. وفً هذه المرحلة 

 األسنطحن تكون ؤ، كإلى كل جزء مان ومتطلباته بالنسبةاألحسابات جزء على حدة ، مع ضرورة ادخال 

إعطنناء  فضننالً عنننوسلسننة لتفننادي احتمنناالت الحننوادث  ٌسننٌرةة هندسننٌ أشننكال بصننورةالخارجٌننة للمنننتج 

 .مظهر جذاب للمنتج

 :رسومات االنتاج والتشغٌل 1.4

، وبعد الشكل النهائً للمنتج المصمم إلى إلى الوصولالمراحل السابقة من عملٌة التصمٌم تإدي 

تجهٌننز الرسننومات تبنندأ مهمننة  فرٌننق المصننممٌن، تحننوز الرسننومات التخطٌطٌننة النهائٌننة علننى رضننا أن

  ه تقسٌما منطقٌاً . وٌتم هذا بتقسٌم الرسومات التخطٌطٌة النهائٌة للمنتج كل  خاصة بتشؽٌل المنتج وتصنٌعهال

 ، منننع وضنننع جمٌنننع الرمنننوز الدالنننة علنننى تعلٌمنننات التشنننؽٌل المختلفنننة لكنننل وحننندةأصنننؽروحننندات  علننى

ٌاسٌة الخاصة بهذا لى المواصفات القٌعتمد الرسام على خبراته السابقة وعوتوضٌحها. وفً هذه المرحلة 

 .المنتج

 :النماذج  6.4

جم الطبٌعنً عمنل نمناذج بنالح إلنىبعنض المصنممٌن  من عملٌة التصمٌم ٌلجؤ لواألفً المراحل 

لنم تكنن  فنإذا ة،كما تسهل علٌهم تصنوراتهم للحلنول المتعندد للمنتج لكً تساعدهم على حساباتهم المتنوعة

نمناذج مصنؽرة  أن ٌعتمندٌمكنن للمصنمم  ج دقٌقنة بنالحجم الطبٌعنً للمننتجهناك ضرورة ملحة لعمل نماذ

 أهمٌنة. وتبنرز إلنى بعضنهاة منن المننتج بالنسنبة الرئٌسن األجنزاءضاع أوعلى دراسة  للمنتج لكً تساعده

عمنل  أولٌة معقدة آالنماذج المصؽرة حٌنما تكون مهمة المصمم هً عمل تصمٌمات لماكٌنات وتركٌبات 

ننات صننناعٌة كبٌننرةتصننمٌمات لوحنند خاصننة ٌمكننن  دد  . وٌمكننن عمننل هننذه النمنناذج الصننؽٌرة بواسننطة ع 

المصمم،  إلىنسبة كبٌرة بال خرىأ. ولهذه النماذج فائدة لٌها من صانعً النماذج المتخصصٌنالحصول ع

ة الرسنوم التخطٌطٌنة بنل ٌجٌندون قنراء الذٌن قند الالمتخصصٌن طر الستشارة بعض ٌض ما نه كثٌراً إذ إ

منن  عندد . وفنًدةكوام من الرسومات المعق نأمن الخوض فً  ، بدالً لسهولتها ون التعامل مع النماذجٌفضل

نمنوذج أ ، لعمنلمتخصصنً صننع النمناذج المهنرةمنن  ، تسنتخدم المصنانع عندداً اإلنتاج بالجملةصناعات 
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ٌ  األصننل مننن المنننتجطبننق   أو ، مننن الصلصننالنمننوذج، مننن واقننع الرسننومات التخطٌطٌننةع هننذا األنصنن. و

بعناد أ، ٌتم عمل رسومات التشؽٌل مع االستعانة بقٌناس أخرى مناسبة، وبعد ذلكمادة  ةمن أٌ أو، الخشب

 .نموذج الدقٌقمن هذا األ األجزاءبعض 

 :الطراز البدئً 7.4

، تكننون إنتنناج دفعننات كبٌننرة مننن أي منننتج ، بننل وحتننى فننً حنناالتفننً صننناعات اإلنتنناج بالجملننة

 أودالء التشننؽٌل أٌجننب الشننروع فننً صنننع  بحٌننث ال عننة للؽاٌننةمختلفننة مرتفتكننالٌؾ تجهٌننزات التصنننٌع ال

حتنى لنو عٌنوب  ةمنن خلنو التصنمٌم منن أٌن تمامناً  التؤكدبعد  إال، أو ؼٌرها من التجهٌزاتقوالب التشكٌل 

هنذه  دعن، وت  ع وحندات منن المننتج المزمنع تصننٌعهبضن أونتناج وحندة إ. لهذا ٌقوم المصنع بكانت صؽٌرة

فنً تنفٌنذ ، قبنل البندء كشؾ العٌوب المحتملنة فنً التصنمٌم ، وذلك بهدؾ( من المنتجبدئٌاً  ازاً الوحدة )طر

 إلنىالتً تصل  ى سلسلة من االختبارات القاسٌة. وعلى هذا الطراز البدئً تجرخطوات التصنٌع النهائٌة

تج على تحمل ظروؾ . وذلك لمعرفة مدى مقدرة المنأن ٌتم كسره إلىحد هذه النماذج البدئٌة أاختبار  حد  

. وعلى الرؼم أجمعها نواحً التصمٌملمتخصصون باختبار الطراز البدئً من ، كما ٌقوم االعمل المتوقعة

 نتاج الكبٌر،طراز بدئً تفوق بكثٌر تكلفة تصنٌع أي وحدة من وحدات المنتج بوسائل اإل ةن تكلفة أٌأمن 

على الطراز البدئً تعطً الخبراء  ىتبارات التً تجراالخ إن إذ، ٌبررها لهذه التكالٌؾ الباهظة ما أن إال

  نتاجه.قبل البدء فً تصمٌم التجهٌزات والعدد المطلوبة إل بناءً  التصمٌم نقداً  لنقدخٌرة الفرصة األ

  :التطوٌر 8.4

الشننركة  إلننىللمقترحننات التننً تننرد  ، تطبٌقنناً ٌننتم تعنندٌل المنننتج، بعنند عرضننه باألسننواق مننا كثٌننراً 

رحلتالفً بعض العٌوب التً تكون قد ظهرت فً الطراز الذي  أوبهدؾ تحسٌن المنتج . وذلك المنتجة  ط 

م مع ظروؾ تشؽٌل تختلؾ عن الظروؾ التً ءٌتال تعدٌالت معٌنة لجعل المنتج إلجراء أو، األسواقفً 

 هو األفضلن أ. وفً كثٌر من الحاالت تكون التعدٌالت من الكثرة بحٌث ٌجد المصممون أجلهام من م  ص  

التؽٌٌننر علننى كننل مقترحننات  ، بحٌننث ٌشننتمل هننذاصننلً مننن المنننتججننراء تؽٌٌننر جننوهري فننً الطننراز األإ

. وهنذه التطنوٌرات والتعندٌالت دعنت جدٌند منن المننتج (مودٌنل) أونتاج طراز جدٌد إ، وبذلك ٌتم التعدٌل

( فنً معظنم النشنرات هنفسن المعننىأخنرى تفٌند عبارة  ةأٌ أو) العبارة التالٌة إضافة إلىالشركات المنتجة 

، فان مواصفات المنتج المذكورة مرار التطور فً تصمٌم هذا المنتجالست نظراً ((عالنٌة عن المنتجات اإل

، وقند ٌنتم تعندٌل هنذه بعادهناأو المننتج تفً هذه النشرة لن تكون ملزمة للشركة المنتجنة فنً كنل تفصنٌال

 سابق(( .  إخطاردون من المواصفات 
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 :المصنعة زاءاألجشراء بعض  9.4

طراز معٌن من  أوفً تصنٌع صنؾ معٌن  إلى التخصصن معظم المصانع تتجه أمن المعروؾ 

المعنندات الخاصننة فر فٌنه ا، وتتننورات الضنرورٌة، ٌكتسنب كننل مصننع الخبننالمنتجنات. وعلننى منر السنننٌن

بحٌث  تدرٌجٌاً ، ٌتخصص المصنع سٌن انتاجه من هذا المنتج المعٌن. وبتركٌز الجهد والمواردالكفٌلة بتح

 اإلنتناج)نتاج الكبٌر من مزاٌا اإل فادةهذا المنتج. وبذلك ٌمكن اإلكمٌات كبٌرة من  إنتاجعلى  قادراً  كونٌ

تقنوم بتسنوٌق منتجاتهنا  أنبالجملنة  اإلنتناجمصنانع  إمكنانفنً  كنون، ٌوكنتٌجة لهذا التخصص ،بالجملة(

ٌشنتري  أنفضنل للمصنمم قند ٌكنون منن األت الحناال نه ، فً كثٌنر مننأ. وٌنتج عن هذا ؤسعار منخفضةب

أن تقنوم شنركته بتصننٌعها بنفسنها. وعلنى منن  ، بندالً المنتج منن تلنك المصنانع المتخصصنة جزاءأبعض 

، قند نع المتخصصنة نظٌنر مبلنػ زهٌندنتناج المصناإ، المسمار الملولب الذي ٌمكن شراإه منن سبٌل المثال

 ن ٌكنون مطلعناً أ. لهذا ٌجب علنى المصنمم الهندسنً ٌعهذا قامت الشركة بتصنإ ضعاؾ ذلك المبلػأٌكلؾ 

المنتجنات الجدٌندة المتاحنة  ت، لكً ٌتعنرؾ علنى تفصنٌالجات والدورٌات الهندسٌة باستمرارعلى الكتالو

 .   أحدث التطورات فً مجاالت اهتمامه، وعلى سواقفً األ

 
 
 
 

 الخالصة

علنى عندة خطنوات مهمنة ت عند الهٌكنل  إن تصمٌم منتج جدٌد أو تعدٌل منتج موجود اصال ٌرتكنز   

األساسً لطرح أي منتج فً السوق عن طرٌق عمل رسنوم تخطٌطٌنة ٌدوٌنة كمسنودات ومنن ثنم دراسنة 

الحلول الممكنة وتحلٌلها أجمعها وصوالً إلى عمل نمناذج مصنؽرة ونمناذج بنالحجم الطبٌعنً، فضنالً عنن 

النهائٌة. هذه الخطوات أجمعها تننتج أنموذجناً  ذلك استشارة الخبراء، وبعد ذلك تعد الرسومات التخطٌطٌة

 أولٌاً وبالتالً تإدي إلى إعداد رسومات التشؽٌل واإلنتاج من المنتج.
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 أسئلة الفصل

ؾ التصمٌم، .1  ؟مطلوبة لتصمٌم أي منتجالخطوات ال ماو عر 

 ؟السوقبحث  إجراء ألجلالشركات  أن تتبعهاالواجب  األمور ما .2

مننن العوامننل  اً عننددحسننبانه ن ٌضننع فننً أٌجننب  د الحلننول الضننعٌفةم المصننمم باسننتبعالكننً ٌقننو .3

 .  اذكر هذه العوامل.ةالرئٌس

. ل البدء فً تصمٌم المنتج وتصننٌعهقب التؤكد من وجود الطلب على أي منتج جدٌد، أهمٌةاشرح  .4

 ؟فً وجود طلب على أي منتجالعوامل التً قد تإثر  ماو

 ؟لماذا ٌصنع الطراز البدئً و ،نموذج و الطراز البدئًبٌن الفرق بٌن األ .5

أن منن  بندالً  ،المطلوبنة لمنتجناتهم األجنزاءشنراء بعنض  إلنىلماذا ٌلجنؤ عندد كبٌنر منن المصنانع  .6

 ؟ ٌقوموا هم بإنتاجها
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 اســتنتــاج المســـقط الثالث

 
 
 
 

 االىداف
 -عمى أن: اً في نياية ىذا الفصل سيكون الطالب قادر 

 
 .السيراميكية اليندسية غمب األشكاللمسقط المفقود ألا يرسم .1

 يكتسب ميارة في وصف الشكل السيراميكي ألكثر من اتجاه. .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهٌد:

وكنذلك  ،فكنارهأالمنظنور فنً توضنٌح  إسنقاطنظرٌنة  عتمندائنل منن اأوناردو دافنشً منن وٌعد لٌ

 كٌنةٌراألم المتحندة ٌناتبن نت الوالت نأ إلنىل وألاسقاط فنً الربنع أرسى الفرنسً جوسبار مونج أسس اإل

ٌ   ،الثالثة الزوجٌة الزاوٌةفً  اإلسقاطوكندا  فهمنا  ٌن،الرسنم والتصنمٌم الهندسنٌ أسناس اإلسنقاطعد والٌوم 

جسنام برسنم مسناقطها الرئٌسنة السننوات السنابقة طرٌقنة تمثٌنل األ فنً . وقد تعلمنت  تكنلوجٌاالسبٌل لنقل ال

 .حسبمعرفة مسقطٌن ف عن طرٌقالمسقط الثالث  وفً هذا الفصل ستتعلم استنتاج

  تمثٌل السطوح فً المساقط 4.9

ر النناتج منن ثنوالمسنقط هنو األ. اإلسقاط عبنارة عنن طرٌقنة لتمثٌنل األجسنام علنى السنطح المسنتوي

 اعتمنناده دلننٌالً للرسننم الهندسننً هننو  و الؽننرض الننرئٌسمعننٌن. ىمسننتقٌمة علننى جسننم بمسننتو أشننعةسننقاط إ

ن ٌحننوي الرسننم الهندسننً جمٌننع المعلومننات أولهننذا السننبب ٌنبؽننً  أو تنفٌننذه، مرسننوملتصنننٌع الشننكل ال

 أودون ؼمنوض  منن بصنورة دقٌقنة وواضنحة تصنٌعه لوصؾ الشكل الحقٌقً للجسم المطلوب المطلوبة

فكنرة كاملنة  ٌعطً أندنى بشرط أن ٌكون عدد المساقط بالحد األسقاط ٌجب فعند الرسم بطرٌقة اإل. لبس

ٌ عند  . شنكل الجسنم وواضحة عنن عنادة ٌنتم اختٌنار ، وجسناملتوضنٌح معظنم األ اً رسنم ثالثنة مسناقط كافٌن و

 : تٌةالمساقط اآل

 مامًالمسقط األ  (Elevation View). 

 ًالمسقط الجانب   (Side View). 

  األفقًالمسقط    (Plan View). 

 لى . واأل الزوجٌة الزاوٌةفً  اإلسقاطسوؾ ٌتم و  

 ط الثالثاستنتاج المسق 9.9

 كما  ،قة الموجودة بٌن المساقطٌمكن استنتاج المسقط الثالث من مسقطٌن معلومٌن وذلك من العال

  .(1.2)فً الشكل 

شنكل )ب( المسنقط وٌمثنل . بؤرقنام أركانهناشنرت أٌبٌن شكل )أ( الرسم المنظور لقطعة معٌنة  إذ

 . ؤتًقاط المناظرة لها كما ٌفً المسقطٌن على الن األرقامووضعت  ،والمسقط الجانبً األمامً

كانننت النقطننة ؼٌننر  إذا أمننا الزاوٌننة،فننً المسننقط وضننع رقمهننا داخننل  ةكانننت نقطننة الجسننم ظنناهر إذا     

لنذا وضنع  ،ظاهرة فً كال المسنقطٌن (1)النقطة  فمثالً  الزاوٌة،ضع رقمها خارج فٌوظاهرة فً المسقط 

الزاوٌنة وؼٌنر سقط الجانبً ورقمها موضنوع داخنل ظاهرة فً الم (2)النقطة و. الزاوٌةداخل ( 1)الرقم 

 .الزاوٌةمامً لذا وضع رقمها خارج ظاهرة فً المسقط األ

اسننتنتاج  علننى ٌسنناعد كثٌننراً  باألرقننام أنفسننها،أي تعٌننٌن النقنناط المتننناظرة  ،التننرقٌم بهننذا الترتٌننب إن      

فقنً. تصنور المسنقط األ حناولرسنم بال ءقبنل البندو .إذا كاننت معلومنة فنً مسنقطٌنالمسقط الثالث للنقاط 
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ارسنم  (1)للنقطنة  األفقنًالمسنقط  إلٌجناد. من نقطة مناسبة بٌن المسقطٌن ˚45 بزاوٌة مائالً  ارسم خطاً و

 إلى أفقٌاً  . ثم من نقطة تقاطع هذا الخط المائل ارسم خطاً بًفً المسقط الجان (1)من النقطة  عمودٌاً  خطاً 

تالقً هذا الخط مع  وٌعطً. األسفل إلى عمودٌاً  االمامً ارسم خطاً  فً المسقط (1)من النقطة و. الٌسار

األفقنً لبقٌنة المسنقط  إٌجناد بالطرٌقنة نفسنها، شكل )ب( . وٌمكنن (1)األفقً للنقطة فقً المسقط الخط األ

تمحننى خطننوط و. رفٌننع جننداً ، مننع مالحظننة رسننم خطننوط االسننقاط بقلننم صننلب وبسننمك شننكل )ج(، النقنناط

 . م المسقط المطلوب كما فً شكل )د(ثم توصل النقاط بخطوط سمٌكة لكً ٌتم رس واألرقام اإلسقاط

 

 

 مامً والجانبًفقً من المسقط األاستنتاج المسقط األ  4-9شكل ال
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 مثلة محلولةأ

 األفقً.ارسم المسقط : 1.2مثال 

 مالحظات عامة:

ن المعطٌٌن كما درجة بٌن المسقطٌ 54 زاوٌةالمسقط المطلوب هً برسم  إلٌجاد تاخطوالى لأو .4

 فً ادناه.

 فقً المطلوب.قطٌن المعطٌٌن لكً نجد المسقط األالموجودة فً المس تنسقط كل التفصٌال .9

 

 

 

 

 

54 
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 ارسم المسقط الثالث. -:2.2مثال 

 

 

 

 

 

 الخالصة

آخنر تحوٌنل الشنكل الثالثنً . بمعننى اإلسقاط عبارة عن طرٌقة لتمثٌنل األجسنام علنى السنطح المسنتوي  

وفنً  .ورأسنً(جنانبً، و ،أمنامً) أكثنر منن مسنتو  ه منن ٌنلإ، وذلك بتخٌل النظر األبعادثنائً  إلىبعاد األ

المسنتوي  إلى، وٌتعدى ؼٌر المتعارؾ علٌهاإسقاط ٌإخذ بمستوٌات  أكثرتفاصٌل  إلظهار األحٌانبعض 

بجمنع المعلومنات الضنرورٌة منن المسنقط ٌتم إٌجناد المسنقط المفقنود والخلفً. و واألٌسر واألٌمن األسفل

بننت علننى ورقننة اسننتنتاجه لكننً ٌث   والمسنقط المطلننوب ٌننتالءمبمننا  لمعلومننات ذهنٌنناً المعطنى وتحوٌننل هننذه ا

 الرسم.  

30 
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 بمقٌاس رسم مناسب المسقط الثالثارسم ( 16-2اٌة )(و لغ1-2)شكال لأل تمارٌن:

 .مالحظة: تؤخذ األبعاد من الرسم

 

 

 4-9شكل 

 

 2-9شكل 
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 3-9شكل 

 

 4-9شكل 

 

 5-9شكل 
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 6-9شكل 

 

 7-9شكل 
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 ثالثالفصل ال

 القطاعــات في المســاقط

 
 
 
 
 

 األىداف
 -: أن عمى اً في نياية ىذا الفصل سيكون الطالب قادر 

 
 نواعيا .القطوعات بأ يعرف  .4

 شكال اليندسية.التفاصيل المخفية لأل إلظيار مطموبيحدد نوع القطع ال  .9

 في الرسم عن طريق قطوعاتيا. ستعممةنواع المواد المأيتعرف عمى   .1

 بييئتو المقطوعة. اً يرسم مقطع  .1
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 :تمهٌد

ن مسنقطٌن كاننا كنافٌٌن فنً بعنض بق على تمثٌل الجسم بثالثة مساقط، وأفً الفصل السا دربت  ت

 األجنزاءال سنٌما المكوننة للجسنم و األجنزاءكن ومنع تعندد ول ،كامل وتمثٌله بنحو  الحاالت لتعرٌؾ الجسم 

وأن مسقطٌن اثنٌن ؼٌر كافٌة وحتنى ثالثنة مسناقط. طرٌقة التمثٌل ب صارت والتجاوٌؾالداخلٌة كالثقوب 

منفصنلٌن  ٌنجنزأ إلنىفضل طرٌقة لحل تلك االشكاالت ٌتمثل فً تخٌل مستوي قطع وهنو ٌقطنع الجسنم أ

 .(القطاعبـ)ما ٌسمى  أوفنحصل على المسقط القطاعً  باقًمامً للجزء الومشاهدة واجهة القطع األ

 رسم القطاع فً المساقط: 1-4

 األجسنام،لهنذه  العدٌدة األجزاءم ٌتم عن طرٌق رسم مساقط تبٌن جساكان توضٌح األ فً السابق

ٌفٌند  فقد عبرنا عنها فً الرسم بخطوط متقطعه سنمٌناها بنالخطوط المخفٌنه المخفٌة والتجاوٌؾالحفر  أما

مخفٌة  اً خطوط أما المساقط التً تحوي ،البسٌطة المخفٌة األجزاءاستعمال الخطوط المتقطعة فً توضٌح 

ولمعالجة  ،لذلك مثاالً  (1ـ3)شكلوٌبٌن وتكون صعبة الفهم.  اإلرباكوتسبب  مظللة فإنها ومتشابكة كثٌرة

المسقط ٌسمى ب فً رسم المسقط وهً رسم ما الظاهرةؼٌر  هناك طرٌقة ثانٌه لتمثٌل األجزاءهذه الحالة 

  .( 1-3) ٌمن فً شكل، الحظ المقطع الجانبً األالمقطوع

 

 ٌمن أمقطع جانبً  4-1الشكل 

 عبنارة عنن خطنوط رفٌعنةوهنً  ،ن ؼٌرها ترسم علٌها خطنوط القطنعمٌز السطوح المقطوعة ٌولتم     

م خطنوط مخفٌنة نه ٌجنب تجننب رسنعلما أ .لٌلضتسمى بخطوط الت فقمع األ ˚45 بزاوٌةترسم  مستمرة

   .(2-3) شكل ،فً الحاالت الضرورٌة إال فً المساقط المقطوعة
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 التمثٌل الصحٌح لخطوط القطع 9-1ل الشك

)مسنتوى  ٌدعى جزأٌن بواسطة سطح مستو   إلىٌمكن توضٌح رسم المقطع بتصور الجسم مقطوع و     

منن  بقنً ورسنم منا األمنامًالجنزء  إزاحةثم  الداخلٌة، القطع( ٌمر خالل المنطقة المراد توضٌح أجزائها

 (.3-3)شكل  ،الجسم

 

 ة القطعطرٌقة تصور عملٌ 1-1 الشكل

 السطوح المقطوعة  تمثٌل رموز 1-9

كالخشننب والفلننٌن والزجنناج  هننناك رمننوز خاصننة لتمثٌننل المننواد المعدنٌننة وبعننض المننواد ؼٌننر المعدنٌننة  

 بعض هذه الرموز. (4-3) وٌبٌن الشكل ،وؼٌرها
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 رموز تمثٌل السطوح المقطوعة 1-1الشكل 

 المقاطع أنواع 1-1

  Full Section المقطع الكامل 1-1-4

 ،المقطع الكامنلكنل الجسنم ٌسنمى بن منرار مسنتوي القطنع خناللان المسقط المقطوع النناتج منن إ

والمسنقط  األمنامًكالمسنقط  الكامنل فنً أي منن المسناقط المختلفنةٌكون المقطنع  أنوٌمكن  ،(2-3)شكل 

 وال ،متصنؾ الجسنعنادة خنالل من ، إذ ٌمر مستوي القطع فً األشنكال المتنناظرةفقًوالمسقط األالجانبً 

حدى المساقط ع فً موضع شك فٌجب تحدٌد ذلك فً أكان موقع مستوي القط إذا أما  ،توضٌح إلىٌحتاج 

 إلننىٌرمننز  ،نهنناٌتٌن سننمٌكتٌنتوي القطننع برسننم خننط متسلسننل رفٌننع ذي وٌننتم تحدٌنند موقننع مسنن ،المناسنبة

 لنى اتجناه المعاٌننةمستوي القطع بحروؾ تكتب بجوار األسهم المستندة إلى خط مسنتوي القطنع والدالنة ع

 .( 5-3)شكل 

 

 

 طاع كامل ٌوضح موقع مستوي القطع ق 1-1الشكل 
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  Offset section زاحة()قطاع اإلالمقطع المتعرج  1-1-9

ٌمكن توضٌحها برسم مقطع  وال ،واحد واقعة فً مستو  ؼٌر  تجاوٌؾتوضٌح  إلى أحٌاناً  تدعو الحاجة    

ٌنتم  (أ-6-3)فً الجسم المرسوم فً شكل  موجودةجمٌع الثقوب اللتوضٌح  فمثالً  ،واحد ٌمر خالل الجسم

الموجنودة  التجناوٌؾبحٌث ٌمر القطع خالل جمٌنع  بعدة مستوٌات ومتعرجة بزواٌا قائمةمن قطع الجسم 

    الجسنم وٌجنب ةقٌنورسنم ب د( -6-3)منامً شنكل ثنم إزاحنة الجنزء األ (ج-6-3)فً الجسم كما فً الشكل 

 عند النهاٌتٌن . أن تكون سمٌكةعلى  رفٌعة ةلتسلسدٌد موضع القطع بخطوط متح -فً هذه الحالة -

 

 المقاطع المتعرجة 6-1 الشكل
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  Half Sectionطع النصفً المق 1-1-1

 ،نحصنل علنى مسنقط نصنؾ مقطنوع ورسنم بقٌتنه (أ-7-3) شنكل عند قطنع ربنع الجسنم كمنا فنً

الداخلٌة فضنالً عنن  األجزاءمقطوع مسقط ال (ب -7-3)شكل وٌوضح  ،بالمقطع النصفً -أٌضاً  -وٌسمى

رسنم الخطنوط المخفٌنة، وٌزٌند ذلنك منن  إلىدون الحاجة  من للجسم فً رسم واحد ةالخارجٌ التفصٌالت

النذي ٌفصنل بنٌن  ر هنون خط المحنوالحظ بؤ وٌمكن رسم الخطوط المخفٌة عند الضرورة، الرسمسهولة 

مثٌنل ( لتج-7-3كما فً شكل ) ز رسم خط مستمرٌجو وال ،وؼٌر المقطوع من المسقطالنصؾ المقطوع 

  .حافة السطح المقطوع

 

 

 المقاطع النصفٌة 7-1الشكل 

 Part of Local Sectionطع الموضعً المق 1-1-1

مقطع  أورسم مقطع كامل  إلى دائماً لٌست هنالك حاجة لجسم ما  الداخلٌة األجزاءلتوضٌح بعض 

مسقط ؼٌر صورة الجسم ب حسب، إذ تبقى بقٌةً الجزء المعنً فمرار القطع ف، بل ٌمكن االكتفاء بإنصفً

 (.أ-8-3)شكل  ،مقطوع ٌحدد الجزء المقطوع بخط رفٌع متعرج
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 المقطع الموضعً 8-1الشكل 

  Revolved Sectionالمقطع المدار  1-1-1

طع مدار برسم مق المشابهة األجزاءذرع وؼٌرها من األٌمكن توضٌح شكل المقطع العرضً للقضبان و  

قطع عمودي على محنور النذراع  م هذا النوع من القطع بتصور مستويوٌت ،على المسقط الطولً للجسم

لٌنطبنق  ˚90 ةٌنواالقطع فً موضعه بز ثم تدوٌر مستوي ،(أ-9-3)كما فً شكل  ،جسامؼٌرها من األ أو

 (.ب-9-3)كما فً شكل  ،المقطع العرضً لذلك الجسم صورةعلى نحصل  ، إذمع مستوى الرسم

 

 المقاطع المدارة 9-1الشكل 
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   Alignment Sections )مقاطع المحاذاة( طع االصطفافٌةالمقا 1-1-6

منع مسنتوي القطنع ٌمكنن حننً مسنتوي  ٌةوابز المقطع على أجزاء معٌنة ومائلة تضمٌن لؽرض

 إلننى اً منندار األجننزاءٌحتننوي تلننك النذي  األجننزاء. ثننم نتصننور المسننتوي القطنع بحٌننث ٌمننر مننن خننالل تلنك

كمنا  ،المقطع كً ٌعطً الشكل الحقٌقً للجنزء المائنل إسقاطثم  ،)مصطؾ باتجاه واحد( األول. المستوي

 (.14-3) فً الشكل

 

 المقاطع االصطفافٌة 40-1الشكل 

 

 مقاطع االجسام قلٌلة السمك  1-1-7

كاننت مصنؽرة ذا مقاطع القضنبان إ أومثل الصفائح  التً سمكها قلٌل نسبٌاً  األجزاءترسم مقاطع 

وعنند  ،. وذلك لعدم وجود الحٌز الكافً لرسم خطوط القطع علٌهاصورة خطوط مفردة سمٌكةوؼٌرها .ب

 (.11-3)شكل  ،منها ٌترك فراغ بٌنها لزٌادة التوضٌح رةواوجود اجزاء متج
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 مقاطع االجسام قلٌلة السمك 44-1الشكل 

 

 تقطع ال أجزاء 1-1

من دون  األجزاء. وفً هذه الحالة ترسم ة مخالفة للمطلوبرسم مقطعها نتٌججزاء ٌعطً هناك أ

 األجنزاء. ومنن هنذه ها وذلك لؽرض زٌادة توضٌح الرسنممرار مستوي القطع خاللأن تقطع بالرؼم من إ

 .(12-3)شكل  ،(فحسب لها القطع موازٌاً ن مستوي عندما ٌكو) عصاب()األ المساند

 



33 

 

 

 الطولًاء ال ٌتم قطعها باالتجاه جزأ 49-1الشكل 

 المقطع فً الرسم المجمع  1-1

 قطع كل قطعة باتجاه معناكس للقطعنة الثانٌنة، رتٌن ترسم خطوطواعند رسم مقطع لقطعتٌن متج

كثر فال ٌمكنن تجننب بقناء خطنوط القطنع فنً اتجناه أ أوثالث قطع  تجاورت ذافإ. (13-3)شكل الكما فً 

 ذات مسننافات بٌنٌننة نفسننه االتجنناه تننً لهنناالقطننع الخطننوط  لكننن تكننون رةواواحنند فننً بعننض القطننع المتجنن

 .مختلفة

 ة
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 المقاطع فً الرسم المجمع 41-1الشكل 

 امثلة محلولة

 مامً والمقطع الجانبً.للشكل المبٌن فً أدناه ارسم المقطع األ -:4-1مثال 
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 .للشكل المبٌن فً أدناه ارسم المقطع الجانبً -:9-1مثال 

 

 

 الخالصة

المخفٌننة.  تصننٌالظهننار التفء معننٌن مننن الشننكل الهندسننً لؽننرض إزالننة جننزالقطننع عبننارة عننن إ         

ولكنل شنكل  ،تقطنع ال أجنزاءاصطفافً،وهناك وموضعً و والقطع أنواع: كامل ومتعرج ومدار ونصفً

إظهنار  إلنىتعقٌندات الشنكل الهندسنً وازدادت الحاجنة  ازدادتوحالة قطع ٌتطابق مع تلك الحالة. وكلما 

دقنة  إلنىرسنم المسناقط بصنورتها المقطوعنة ٌحتناج القطوعنات. و اعتمناد إلىتظهر الحاجة ت؛ صٌالالتف

الخ( وبالسنتك...سنٌرامٌك و )معندن فنً الشنكل عملةنوع المنادة المسنت ازإبرفً  إضافًجهد  إلىوانتباه و

 . وذلك عن طرٌق رموز وضعت لهذا الؽرض
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 : ًٌأتج السٌرامٌكً ما ارسم للمنت:  4-1 تمارٌن

 فقً.أ سقطم .1جانبً  سقطم .9 .مامًمقطع أ .4

 

   (1) 

 

)9) 
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(1) 

 

(1) 
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   (1 ( 

 

   (6) 
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(7) 

 

(8) 
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(9) 

 

(40) 
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 الفصل الرابع

 القوالب السٌرامٌكٌة

 

 

 

 

 األهداف

 

 -فً نهاٌة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على أن :

 ٌعرف أنواع القوالب السٌرامٌكٌه والٌة عمل كل قالب. .4

 المعٌن.ٌحدد نوع القالب المستعمل للمنتج السٌرامٌكً  .9

 ٌصمم قالباً ألي منتج سٌرامٌكً وٌرسمه. .1
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 تمهٌد:

النذي تتزاٌند حاجاتنه  كافنة جواننب حٌناة الفنرد إلنىامتند  هائالً  ولوجٌاً تكن تطوراً هذا العصر  شهد

منن الهٌمننة علنى  اإلنسنان وتمكٌننه كبٌر فً ترفٌنه حد   إلىسهمت أجٌا المتطورة لووفالتكنبعد ٌوم .  اً ٌوم

 ننة التنً ولجنت كنل جواننب الحٌناةٌساسً وراء هذا التطنور هنً الماكوال شك فً أن السبب األ، ٌعةالطب

نكافه، وضاعفت اإل ال  طالالع فقالط()لال (1-4)شنكل  ،إذ صنار بإمكنان قالنب صنؽٌر نت نوعنه.نتناج وحس 

معقد بدقة عالٌة تستمر حتنى  أو ٌرامٌكً ٌسٌرمئات القطع ألي شكل س إنتاجمن  cm  15 طوله ٌتجاوز

 بنند لهننا مننن ان تمننر فننً ال ٌرامٌكٌة المصنننعة فننً الوقننت الحاضننرالقطننع السنن لننذلك فننؤن .عننة األخٌننرةالقط

 . أنواععدة لالقوالب وتنوعت  تعددت وظائؾ ذلكعلى  اعتماداً  مراحل تصنٌعها بمرحلة القولبة .

 

 قالب سٌرامٌكً بسٌط 4-1الشكل 

 القوالب أنواع 1-4

 قوالب الكبس 4-1-1

لٌة وتكون المادة األ طع السٌرامٌكٌة بطرٌقة الكبس، إذنتاج القواع من القوالب إلاألنهذه  تستعمل

 وتتكون من الجزء الكابس وتجوٌؾ القالب الذي ال ،عجٌنة بصورة أوهً مساحٌق سٌرامٌكٌة  المستعملة

 .(2-4)ٌوجد بٌنه وبٌن الكابس سماحٌة، الشكل 
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  قالب كبس بسٌط 9-1  شكل

 

 قوالب القطع 1-4-9

وتكنون  ،السنٌرامٌكٌة بطرٌقنة القطنع المنتجنات أوالقطنع  نتناجوهً القوالنب التنً تسنتعمل فنً إ 

تتكون هذه القوالب منن كنابس و. شرٌط أولوح  القالب بصورة إلىالمادة السٌرامٌكٌة الخام الداخلة 

(punch) (3-4)الشكل  .عٌن وتجوؾ قالب ذي سماحٌة معٌنة تسمح بالقطعمٌالن م ذي. 
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  قالب قطع بسٌط 1-1  شكل

 قوالب السحب 1-4-1

مننا إ بعنناد. وٌننتم ذلننكة مجوفننة ثالثٌننة األقطعنن إلننىقوالننب السننحب بتحوٌننل القطعننة المنبسننطة تقننوم 

سنحب المنادة المنراد قولبتهنا سنوؾ تتبنع حركنة عملٌنة  ، فنً أثنناءمتالحقنةوإمنا بخطنوات بخطوة واحندة 

عندما ٌكون الشكل المراد تشكٌله  األحٌانفً بعض و .(4-4) الشكل الكابس الذي ٌعطٌها الشكل النهائً.

 ما. نوعاً  معقداً 

 

 قالب سحب بسٌط 1-1الشكل 
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وهنذه الطرٌقنة  ،استعمال ضنؽط السنائلنما باستعمال الكابس فحسب وإال تتم عملٌة التشكٌل بالسحب بو  

 (.5-4) الشكل متبعة فً الصناعات الزجاجٌة وتدعى بالتشكٌل بالنفخ.

 

 ضغط السائل( استعمالقالب سحب معقد )ب  1-1الشكل 

وكلمنا زاد تعقٌند الشنكل المننتج وطبٌعنة  ،ب تتكنون منن الكنابس وتجوٌنؾ القالنبالقوالن إن أٌسر أننواع   

مسننمار و الكننبسموجننه و دلٌننل القالننبوتجوٌننؾ القالننب  ،ٌشننمل الكننابس ، إذ القالننب أجننزاءادت دزأمادتننه 

 اً ٌوضنح مقطعن )لألطالع فقط(( 6-4والشكل ) قاذؾ المنتج وؼٌرها.و منصة الضؽطوالمخل ص والطرق 

 لقالب مجمع. اً عرضٌ
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 مقطع لقالب مجمع 6-1الشكل 

 القالب السٌرامٌكً أجزاء  1-9

  (punch) الكابس 1-9-4 

فننً امتالكهننا خاصننٌة  ذات مواصننفات خاصننة لننٌس جننزاء القالننب السننٌرامٌكً مننن مننوادتصنننع أ

العالٌننة للبلننى ولنندرجات الحننرارة العالٌننة ومحافظتهننا علننى  متهنناوابننل مق فحسننب، عٌننةواالصننالدة والمط

بنٌن  سنماحٌةٌنة وٌجنب األ تكنون هنناك أ تركٌبها البلنوري بسنبب الحنرارة العالٌنة الناتجنة منن االحتكناك.
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انحنراؾ كبٌنر فنً ابعناد المننتج السنٌرامٌكً.  إلنىقل سماحٌة سوؾ تإدي أ الن ؛الكابس وتجوٌؾ القالب

 س االعتٌادي. للكاب اً وذجنم( أ7-4الشكل )وٌوضح 

ة )جذع الكنابس( بجسنم القالنب بتثبٌت القصبإحداهما:  ،تان لتثبٌت الكابس فً جسم القالبهناك طرٌقو   

الشنكل وكما موضنح فنً  ،لقصبة حرةبتثبٌت الرأس وترك ااً. واألخرى: خر حرفً حٌن ٌبقى الرأس اآل

هذا النوع فً  ٌستعمل ، إذ(9-4) الشكل ،(quill) خر من الكابسات ٌسمى المكوكًوهناك نوع آ (.4-8)

وهً  ،صؽٌرة ؤن رإوسهاتتمٌز هذه الكابسات ب ، إذ ٌؾ القالب التً تكون ضٌقة(ؤوالفتحات الضٌقة )تج

 ماكن المكتظة.مٌزة تمكنها من الولوج فً األ

ٌكنون  اً ن قطعنذا كنافإ ج السٌرامٌكً ووظٌفة القالب.بحسب شكل المنت ت الكابساتشكال نهاٌاوتختلؾ أ  

، حسنب الشنكل السنٌرامٌكً المنراد تصننٌعهبفٌكون شكل السطح  ما فً حالة الكبسأ، سطح الكابس مائالً 

 . (14-4الشكل )

 

  ٌوضح الكابس البسٌط 7-1الشكل 

 

  ٌوضح طرٌقة تثبٌت الكابس بالقالب 8-1الشكل 
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  الكابس المكوكً 9-1الشكل 

 

 الذي ٌحدد شكل المنتج السٌرامٌكًاشكال نهاٌات الكابس  40-1الشكل 

 (die button) تجوٌف القالب  1-9-9

ٌحدد منع الكنابس شنكل القطعنة السنٌرامٌكٌة المقولبنة ونوعٌنة  ، إذجزء فً القالب أهمهو ثانً و 

كنل تجوٌنؾ قالنب ٌحتنوي علنى فتحنة مسنتقٌمة ومصننعة بدقنة ف .كنبس( أو ،سنحبأو  عمل القالنب )قطنع

تجناوٌؾ ( ثالثة نمناذج منن 11-4) الشكل .استعماله للقولبةا العمق الذي ٌمكن وهذ ،تدعى )عمق القالب(

القالنب داخنل الجسنم  فً تثبٌت تجوٌنؾ اً مهم اً دور ( ٌحتوي على نتوء ٌإديأ) ن الشكلالقوالب، ٌالحظ أ

نع قطراً آخر ٌمكن أ( نوعبالشكل )وٌوضح  ،الكلً للقالب ما أ ،للقطعة المصنعة اً وخارجٌ اً داخلٌ اً ن ٌص 

 ( فهو ال ٌحتوي على نتوء.جالشكل )
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 القالب تجاوٌفنواع من ثالثة أ 44-1الشكل 

 (pilot)دلٌل القالب   1-9-1

النندلٌل ذو سننطح ننناعم  أنهننو  _ الكننابس لكننن بنناختالؾ ٌسننٌرحنند بعٌنند إلننى_دلٌننل القالننب ٌشننبه  

وتوجٌههنا بواسنطة  د قولبتهنالؽنرض تثبٌنت المنادة السنٌرامٌكٌة المنرا وٌستعمل دلٌلوٌمتلك نهاٌة مدببة. 

 (.12-4) كما فً الشكل ،السٌرامٌكٌة فً جسم المادة خرم تثبٌتها عن طرٌق

 

 قالبدلٌل ال 49-1الشكل 
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 (  guide bushing)دلٌل الكبس   1-9-1

 وظٌفنة هننذا الجنزء هننو توجٌنه الكننابسودلٌننل الكنبس داخننل الجنزء المخل ننص منن القالننب. ٌوضنع 

بقننوة بواسننطة دلٌننل الكننبس وٌثبننت . البلننى الننذي ٌحنندث بسننبب عمننل القالننبومنننع المخل ننص مننن  ودعمننه

 . الشنكلعلى رأس خر ال ٌحتويها اآلبعض، وفً ٌحتوي شكله على رأس ، وفً بعض التصامٌمالضؽط

(4-13.) 

 

 ثالثة انواع من دلٌل الكبس 41-1الشكل 

 (knockout pin) مسمار الطرق  1-9-7

سٌرامٌكٌة المراد قولبتهنا بصنورة عجٌننة )ذات محتنوى الخام الالمواد  تكون  حٌانفً بعض األ 

امٌكٌة السننٌر األجننزاءوالزالننة  (.vacuum)التصنناقها بسننبب ظنناهرة الفنراغ  إلنى( ممننا ٌننإدي منائً عننال  

ٌعمنل علنى ازالنة الجنزء االسنٌرامٌكً المقولنب بواسنطة  النذي مسمار الطرق المقولبة من القالب نستعمل

إذ ،( أٌسنر أننواع مسنامٌر الطنرق14-4الشنكل )ٌوضنح الحلزوننً. و ة الننابضالضؽط بواسط أوالطرق 

وٌبدأ بتحرٌك القطعنة مسمار الطرق  األعلى ٌتفعل إلىوبدء حركته  األسفل إلىعند انتهاء حركة الكابس 

قة  التً تمنع التصاق القطعة السٌرامٌكٌة المقولبة بالقالب. المعو 
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 القالب السٌرامٌكًلٌة مسمار الطرق فً آ 41-1الشكل 

  (stripper) صل  المخ  1-9-6

كونهنا منا؛  السٌرامٌكٌة المقولبة من وجه الكنابس عملٌنة معقندة نوعناً  األجزاءتخلٌص  تعد عملٌة

خنذ خشنن(. منع األ أوبسمك الجنزء السنٌرامٌكً المقولنب وننوع مادتنه وحالنة سنطح الكنابس )نناعم  تتؤثر

 إزالتهناعملٌنة  كاننتها ودقتها تصٌالدادت تعقٌداتها وتفزاعة كلما ن القطعة السٌرامٌكٌة المصنبالحسبان أ

 وعان من مٌكانٌكٌة التخلٌص هما :هناك نوصعب. أ من القالب
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 ص الثابتل  المخ  1-9-6-4

 .السنٌرامٌكً المخل نص بفراغ )قناة( مصنقول مجهنز لٌتسنع للجنزء المخل ص الثابت ٌكون مزوداً  

دون حراك بنؤي اتجناه، سٌرامٌكٌة المراد قولبتها ثابتة من دة الهذا الفراغ المصقول ٌحتفظ بالماو

 ص الثابت.خل  الم (15-4) وٌوضح الشكل

 

 

 المخل ص الثابت 41-1الشكل 

 المخل ص المتحرك   1-9-6-9

، وهذا النوع من المخل صنات الحلزونً فرها النابضاٌتمتع بحركة ٌو ،إذلوالنوع األ وهو خالؾ

لهنا الفنراغ )كمنا فنً ال ٌتسنع  ع القطنع السنٌرامٌكٌة المقولبنة،إذزٌادة فً ارتفا كون هناكٌستعمل عندما ت

 (.16-4) هذه المٌكانٌكٌة تتفعل مع حركة الكابس. الشكلو ،قوالب السحب(
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 المخل ص المتحرك 46-1الشكل 

 

  (pressure pad) منصة الضغط  1-9-7

ٌ ما) ٌكٌة المنراد قولبتهناالسنٌرامصؽٌر ٌقوم بالضؽط على القطعة  هً جزء مٌكانٌكً فنً  وال سن

 .الحلزوننً علٌهنا عملٌة القولبنة بواسنطة ضنؽط الننابض وٌمنع حركتها قبل ،قوالب القطع والسحب(

 .مط()لألطالع ف (17-4) الشكل
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  رسم بسٌط لمنصة الضغط 47-1الشكل 

 (ejecting of the parts) قاذفات المنتج  1-9-8

ٌننة لؽنرض متابعنة من الماكجزء السٌرامٌكً المنتج لا زالةإٌجب  بعد االنتهاء من عملٌة القولبة 

ولكننن أكثننر هننذه  ،ج السننٌرامٌكًزالننة( المنننتلننذلك هننناك آلٌننات كثٌننرة لعملٌننة قننذؾ )إ .عملٌننة اإلنتنناج

السننٌرامٌكٌة  األجننزاءزالننة إذ ٌسننتعمل الهننواء المضننؽوط فننً إهننو قاذفننات الهننواء.  لٌننات اسننتعماالً اآل

حٌننان ٌقننوم النننابض األ. وفننً بعننض كننؤسبصننورة  أو صننورة مسننتو  بمننا تكننون  ً ؼالبنناً التننالمقولبننة 

عنن  وٌقوم الهواء بدفع الجنزء السنٌرامٌكً المننتج بعٌنداً  ،الحلزونً برفع الجزء السٌرامٌكً المقولب

 (.18-4) الشكلكما فً  القالب.
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 ج السٌرامٌكًقاذفات المنت 48-1الشكل 

وهنً طرٌقنة  ،بكثنرة سنٌرامٌكٌة وتعتمندلنتناج القطنع اإلهناك طرٌقة مهمنة  نفة الذكرفضالً عن القوالب آ

التنً ٌصنعب إذ تعتمد هذه الطرٌقة إلنتاج القطع السنٌرامٌكٌة المعقندة  ،(slip casting)الصب االنزالقً

 بصننورة المنننتج تننتلخص هننذه الطرٌقننة بعمننل قالننب مننن الجننبسو .السننحب أوبطرٌقننة الكننبس  إنتاجهننا

 ،سنائلبصنورة  المطلنوب تشنكٌلها داخنل القالنب المنادة السنٌرامٌكٌة نتاجنه وٌفنرغالسٌرامٌكً المطلنوب إ

 (21-4 ، 24-4، 19-4) األشكال. ةالمطلوب بالصورةفٌتصلب السائل السٌرامٌكً بمرور الوقت 

 

 رسم بسٌط لقالب جبسً 49-1الشكل 
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  تصمٌم بسٌط لقالب جبسً لمنتج سٌرامٌكً بسٌط 90-1الشكل 

 

 الضغط واسطةمة للصب االنزالقً بتقنٌة متقد 94-1الشكل 
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 محلولة أمثلة

 .ؤجبسٌ ؤدناه ارسم قالبللمنتج السٌرامٌكً المبٌن فً أ -:4-1مثال 

 

 مالحظات عامة:

فً وسط  الً أونرسم العٌنة السٌرامٌكٌة  أي ،نبدأ من العٌنة سئلة دائماً مثل هذا النوع من األلحل  .1

 . حقةالاألشكال فً المبٌن فً ، كما ، ومن ثم نبدأ برسم بقٌة القالبورقة الرسم

 

 

خوذة بالمسطرة من الشكل بمقٌاس رسم تكبٌر القٌاسات المؤ إلىنعمد فً حالة ذكر ابعاد للعٌنة  .2

 .مناسب
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 دناه.قالب كبس للعٌنة السٌرامٌكٌة المبٌنة فً أ ارسم -: 9-1مثال 

 

 -مالحظات عامة:

معان ٌجب إ  ،بعض التركٌز إلىالتً تحتاج  األسئلةن م ل هكذا نوع من االسئلة التً ت عد  لحل مث .1

 وشكل تجوٌؾ القالب (punch) النظر فً الشكل المعطى حتى تتمكن من تخٌل شكل الكابس

(die button.) 

ونالحظ فً هذه  ،الداخلً للقطعة السٌرامٌكٌة تعطى دائماً معلومات عن شكل الكابس الشكل فً .2

مٌكٌة من الداخل عبارة عن القطعة السٌرا؛ ألن طوانًسأن الكابس عبارة عن شكل أ الحال

 زواٌا قائمة. تجوٌؾ أسطوانً ذي

، لومات عن شكل تجوٌؾ القالبمع فً الشكل الخارجً للقطعة )الجزء األسفل( ت عطى دائماً  .3

بعاج نقرص دائري وفٌه اعن سفل عبارة ونالحظ فً هذا المثال أن شكل القطعة الخارجً األ

 على.األ إلى

 دناه . فً أ موضح بالشكل ، كماى خطوات الرسم تبدأ من الكابسلوأ .4

 

 الخطوة التالٌة هً رسم )تثبٌت( الكابس بالجزء العلوي للقالب  .5
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رسم إلى  الملحقة وصوالً  األجزاءً المهم بالقالب وهو تجوٌؾ القالب وم الجزء الثانبعد ذلك نرس .6

 دناه.فً أ شكال، كما فً األكل القالب

 خوذ للشكل الموجود فً الكتاب.بعاد القالب نؽٌر مقٌاس الرسم المؤأ فً حال ذكر .7
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 الخالصة

ٌ سنتعملالقالب  المننتج  للحصنول علنىالضنؽط  فٌنه عبارة عن جهاز مٌكانٌكً مكنون منن أجنزاء 

ٌ سنتعمل بدقنة الوحندات المنتجنة  وأٌضناً  ،لعندد كبٌنر منن الوحندات المنتجنة السٌرامٌكً. وٌمتناز بؤننه 

 ،والقطنع ،، فتتنوع بٌن قوالب الكنبسبحسب نوع المنتج عاأنوقوالب السٌرامٌك إن  بعاد.واألبالشكل 

لتننإدي العمنننل جننزاء تعمننل بمجموعهننا الجبسننٌة. وتتكننون هننذه القوالننب مننن أوالقوالننب  ،والسننحب

ة القطعنن إلننىالجننزء الننذي ٌنقننل الضننؽظ وهننو  ،القوالننب مكننون مننن الكننابس أنننواع وأٌسننر ،المطلننوب

. وٌحندد توضع فٌه القطعة السنٌرامٌكٌة الجزء الذيتجوٌؾ القالب وهو ة المراد تشكٌلها والسٌرامٌكٌ

نهنا لقوالب المٌكانٌكٌة بؤالقوالب الجبسٌة عن اتختلؾ و شكل المنتج النهائً بالكابس وتجوٌؾ القالب.

 ٌشكل المنتج النهائً.  سٌرامٌكً سائلتتعامل مع محلول 
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  -تمارٌن:

  ، ارسم ما ٌؤتً:من الشكل بؤخذ القٌاسات .1

المخل ننص الثابننت  ،مسننمار الطننرق ،دلٌننل القالننب ،دلٌننل الكننبس ،تجوٌننؾ القالننب ،الكننابس البسننٌط 

 .المنتجقاذفات  ،منصة الضؽط ،والمتحرك

 -:ٌؤتً ارسم ما ،بؤخذ القٌاسات من الشكل .2

 قالب جبسً بسٌط. ،قالب سحب بسٌط ،قالب قطع بسٌط ،قالب كبس بسٌط

 ارسم قوالب كبس بسٌطة . ،ة التالٌةسٌرامٌكٌشكال اللأل .3

 

(1) 

 

 

(2) 
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(3) 
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(4) 
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 .قوالب جبسٌة بسٌطة بصورة تخطٌطٌة ارسم ،شكال السٌرامٌكٌة التالٌةلأل .4

 

(1) 

 

 

(2) 
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(3) 
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(4) 
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 الفصل الخامس

 المجففات واألفران

 

 

 

 

 

 األهداف
 -على أن: فً نهاٌة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً 

 ٌعرف أنواع المجففات وطرٌقة عملها. .1
 ٌعرف األفران وأنواعها. .2
 ٌحدد نوع المجفف والفرن المطلوبٌن للمنتج السٌرامٌكً المعٌن. .3
 ٌرسم المجففات واألفران للمنتجات السٌرامٌكٌة المتنوعة. .4
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 تمهٌد

 ،كٌة(ٌالسنٌرام ،الدوائٌنةو ،الزراعٌنةو ،رٌبا فً جمٌع الصناعات )الؽذائٌنةالتجفٌؾ عملٌة موجودة تق

لك لنذ ،ال فنً وقنت قرٌنباً إعلمٌنلكن هذه العملٌنة لنم تفهنم  .ٌة قدٌمة جدا فً صناعة السٌرامٌكوهً عمل

وهنو تخلنٌص المنادة  اً ساسً واحداأل أالمبد ، لكن بقًالمادة المراد تجفٌفها تعددت تقنٌات التجفٌؾ  بتنوع

ال تقنؾ وبالتنالً  ،لعملٌنة التجفٌنؾ كبٌنراً  اهتمامناً  اعات السنٌرامٌكٌة وتنولً الصنن  من المحتوى المنائً.

ما فً جنودة عملٌنة التجفٌنؾ فنً أن المننتج نفحسب، وإ زالة الرطوبةعلى إ فً قدرته المجفؾ لٌس كفاءة

 تشققات . أو السٌرامٌكً لس فٌه تقلص

 هدففبد الوىاد السيزاهيكيخ  1-4

 السنٌرامٌكٌة المنادة هٌئنة وعلنى المنائً المحتنوى علنى ًامنادجهزة التجفٌنؾ اعتذلك تعددت أ وبسبب

 ، وهً على أنواع:طرٌقة التجفٌؾ وعلى تجفٌفها المراد

 المجففات الهوائٌة   1-4-4

علنى مصندر  هنواء ذي درجنة حنرارة واطئنهضنخ  وتعمنل بمبندأ ،نواع المجففاتأقدم أهً من و

عكس اتجناه  فٌتحرك الهواء الساخن، الهواء حرارة فٌعمل هذا المصدر )المبخر( على رفع درجة حرارة

 المجفؾ الهوائً.( 1-5الشكل )ٌوضح و  ،السٌرامٌكً الذي ٌحمل على عربات المنتجحركة 

 

 )رسم تخطٌطً( المجفف الهوائً طرٌقة عمل 4-1شكل 
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 المجففات الالهوائٌة  1-4-9

ة الضنائعة فنً الهنواء ٌسنمح للطاقن إذ ،ظهرت هنذه المجففنات كتقنٌنة لحفنظ الطاقنة فنً المجفنؾ 

اسنتبدال الهنواء ٌسنمح إذ . إعنادة تندوٌرهاالخنارج منع الؽنازات المتدفقنة ب جوي عنن طرٌنق بخنار المناءلا

علنى  اعتمناداً  %94-44طاقنة بحندود  مناء فنً المجففنات الالهوائٌنةالحار فً المجففات الهوائٌة ببخنار ال

 .ظروؾ التجفٌؾ

منن البخنار  السنٌرامٌكً وتكنوٌن جنو   المننتجخٌر الرطوبة منن تب وٌتضمن مفهوم التجفٌؾ الالهوائً     

الهواء استعمال  أوخر مصدر حرارة آ إلىنه ٌنفً الحاجة وبما أن البخار ذو درجة حرارة عالٌة فإ النقً.

ارة لعملٌة التجفٌؾ التالٌة. وهناك حر ، وفضالً عن ذلك ٌمكن استعمال هذا البخار الساخن مصدرالساخن

ً هنذا فن، و(2-5) الشنكل ،الثابنت المننتجٌصطلح علٌه مجففات  أحدهما: ،مجففات الالهوائٌةنوعان من ال

ة التجفٌنؾ بارتفناع عملٌن التبخٌنر ذات السنعة المعٌننة وتبندأ داخل حجنرةكً السٌرامٌ المنتج النوع ٌوضع

 .التً تولد البخار الساخن الذي ٌعمل على تجفٌؾ المادة السٌرامٌكٌةدرجة الحرارة 

 

 الثابت( المنتجرسم توضٌحً للمجفف الالهوائً ) 9-1 شكل
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فً هذا النوع من المجففات ٌتم وضع و .(3-5)الشكل ،المتحرك المنتجٌصطلح علٌه مجففات  واآلخر:   

 ستعمالوهذا النوع من المجففات واسع اال ،داخل المجفؾ إلىالسٌرامٌكً على حزام ناقل ٌتحرك  المنتج

 .فً الصناعات السٌرامٌكٌة

 

 (المتحرك المنتجلمجفف الالهوائً )ل رسم توضٌحً 1-1 لشك

 فران السٌرامٌكٌةاأل 1-9

ٌ سننتعملالفننرن هننو تركٌنن ٌ سننتعملنننً بالنننارللتسننخٌن االا  ب مؽلننق  )تلبٌنند( المننواد  فننً حننرق ، و

ٌ  السٌرامٌكٌة وفً عملٌات  ٌع ساس لكل عملٌات تصننالفرن حجر األ عدالتلدٌن التً تلحق عملٌة التلبٌد. و

( 4-5) الشنكل وٌوضنح ال ٌمكن تصور منتوج سنٌرامٌكً ال ٌمنر بعملٌنة الحنرق. ، إذالمواد السٌرامٌكٌة

نتقنل من الطاقنة الكهربائٌنة وٌ أون الحرارة تتحرر بحرق الوقود مع الهواء ٌم االساسً للفرن، إذ إالتصم

عن  أوبخرة مع الؽازات واآللسٌرامٌكً المراد حرقه والجزء اآلخر ٌخرج المنتج ا إلىجزء من الحرارة 

 واالفران السٌرامٌكٌة على أنواع :  .طرٌق الفتحات وباب التحمٌل
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 رسم توضٌحً للفرن البسٌط 1-1الشكل 

 فران السحب الداخلًأ 1-9-4

   ٌ فننرن وتتولند الحننرارة فنً ال ،هنذا الفننرن فنً الصنناعات السننٌرامٌكٌة مننذ وقننت طوٌنل سنتعملو

رضنٌة مثقبنة لكنً ة علنى أمرتب وي. وتوضع المواد السٌرامٌكٌة بصورةبحرق الوقود مع الهواء الج

 . (5-5) كما فً الشكل ،سفل الفرنخروج الؽازات فً أ فتحة إلىالمرور بتسمح للؽازات الحارة 

 

 فرن السحب الداخلً 1-1الشكل 
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 فران صهر الزجاجأ  1-9-9

فعنندما ٌعمنل  .ا علنى التنوالًمٌنهتم تسخٌٌسر ، وآخر أاٌمن من جزأٌن: أحدهما: الفرنتكون وٌ 

تعمنل هنذه المنطقنة علنى  سنوؾ ٌسنخن منطقنة التبنادل الحنراري، إذ الً أوٌمنن المشعل فً الجاننب األ

ٌسننر عننن المتدفقننة فسننوؾ تخننرج مننن الجانننب األمننا الؽننازات خٌن الهننواء الجننوي قبننل االشننتعال. أتسن

قننؾ المشننعل األٌمننن وٌعمننل ، وعننند ذلننك سننوؾ ٌتووسننوؾ تسننخن ،طرٌننق منطقننة التبننادل الحننراري

  (.6-5) وهكذا كما فً الشكل ،ٌسراأل

 

 جفرن صهر الزجا 6-1الشكل 

 

 نبوبًالفرن األ 1-9-1

ر نبننوب سننٌرامٌكً وعناصننوتكننون األفننران االنبوبٌننة عننادة ذات تركٌننب ٌسننٌر ٌحتننوي علننى أ 

د المننواد فننران كونهننا ٌسننٌرة تسننتعمل لتلبٌننهننذه األوألن . تسننخٌن وعننازل حننراري وؼطنناء الفننرن

 (.7-5)للتلدٌن. الشكل السٌرامٌكٌة فً ظروؾ هوائٌة وال هوائٌة وأٌضا تستعمل
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 نبوبًلفرن األل مقطع طولً  7-1الشكل 

 

 

 

 فران الحث الكهربائًأ  1-9-1

الفننرن  فننران السننٌرامٌك المختبرٌننة. وتتحننرر الحننرارة فننًمننن أٌسننر أنننواع أ فننراناأل هننذه وت عنند   

سننالك النحنناس مننن ؼطنناء عننازل للحننرارة وملفننات مننن أ. وٌتكننون الفننرن ئٌننةبواسننطة الطاقننة الكهربا

 (.8-5) كما فً الشكل ،ومسخن حراري من الكرافٌت الذي ٌزود بالتٌار من الملؾ الحثً
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 فرن الحث الكهربائً ل مقطع طولً 8-1شكل 

 

 

  الفرن الدوار 1-9-1

فنً تصننٌع القطنع  الحقناً  ً تسنتعملالمنواد السنٌرامٌكٌة التنحبٌبنات  ٌستعمل هذا الفرن فً حنرق

التنً تكنون وٌتكون هذا الفنرن منن ؼرفنة الحنرق الصب االنزالقً.  أوبالكبس  وتجفٌفها السٌرامٌكٌة

كمنا  ،بنالوقود والهنواء فنران ؼالبناً ، وتعمل هذه األسطوانة تدور بواسطة محركات كهربائٌةأ بصورة

 .(9-5) فً الشكل
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 الفرن الدوار 9-1الشكل 

 

  

  فران النفقٌةاأل 1-9-6

سنتعمل لعندة أننواع منن ت  ولقطع السٌرامٌكٌة فً الوقت الحاضر، نتاج ااستعماالً فً إكثر األ هًو

على عربات تتحرك داخل الفرن، السٌرامٌكً  المنتجفران ٌوضع وفً هذه األالسٌرامٌكٌة. المنتجات 

 ٌتكنون الفننرن منن ثننالثلٌنة الحننرق. ومحسنوبة تحصننل عم ةحركتهنا داخننل الفنرن بسننرع وفنً أثننناء

ومنطقنة حنرق  ،المننتجمنطقنة تسنخٌن  وهذه المنناطق هنً ،فٌهاعلى درجة الحرارة   مناطق اعتماداً 

 (.14-5) كما فً الشكل ،وؼالبا ما ٌعمل الفرن بالوقود. المنتجومنطقة تبرٌد  ،المنتج
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 فران السٌرامٌكٌة النفقٌةاأل 11-5الشكل 

 

 

 مثلة محلولةأ

 دناه.فً أفرن الحث الكهربائً للعٌنة السٌرامٌكٌة الموضحة بالشكل  ارسم :4-1مثال 
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 -مالحظات عامة :

وبعد  ،الطالب برسم العٌنة فً وسط ورقة الرسم لحل مثل هذا النوع من األسئلة ٌجب أن ٌبدأ .1

 الفرن تصٌال، ومن ثم إكمال  تفاالنتهاء من رسم العٌنة ٌرسم حجرة الفرن التً تحتوي العٌنة

 .ا هو موضح فً األشكال الالحقةكم ا،كله
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وترسم العٌنة  1:1ٌكون رسم الفرن بمقٌاس رسم أبعاد العٌنة السٌرامٌكٌة عدم ذكر  فً حال .2

 داخل حجرة الفرن .

مع حجم العٌنة. فمثال  مٌجب تكبٌر مقٌاس الرسم بما ٌتالء عٌنة السٌرامٌكٌةفً حال ذكر أبعاد ال .3

وقٌاس حجرة الفرن  طوالً  اً مترٌمل 44و اً عرض اً مترٌمل 54السٌرامٌكٌة  بعاد العٌنةإذا كانت أ

ن .فمن الواضح أ طوالً  اً مترٌمل 04و اً عرض اً مترٌمل 04المؤخوذ بالمسطرة من الرسم هو 

ٌٌر تكبٌر قٌاس الفرن )تؽ علىلذلك نعمل  ، العٌنة السٌرامٌكٌة حجرة الفرن ال ٌمكنها احتواء

 04اً وعرضاً مترٌمل 54بعاد الحجرة ،  وبذلك ستكون أ1:0اس الرسم ( بجعل مقٌمقٌاس الرسم

 .طوالً  اً مترٌمل

 

اً على أن ٌستوعب المجفؾ ال هوائٌ اً ، ارسم مجفففً أدناه للعٌنة السٌرامٌكٌة الموضحة  -:9-1مثال 

 .تسع عٌنات

 

 

                                     مالحظات عامة:

جب مراعاة توزٌع هنا ٌ ،المجفؾ أوكثر من عٌنة داخل الفرن وضع أ عندما ٌطلب فً السإال .1

 .كل الالحقموضح فً  الشكما  .ةمنسق ةهندسٌ العٌنات المطلوب وضعها داخل الفرن بصورة
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، كما موضح فً ننتقل لرسم ؼرفة التجفٌؾ ةهندسٌ بعد وضع )رسم( العٌنات التسع بصورة .2

 .الشكل الالحق

 

 .رسم كامل الفرن مع العٌنات التسع إلى جزاء الفرن وصوالً قٌة أنستكمل عملٌة رسم ب .3

 

 

 

 .األشكال( مالحظ فًصفوؾ )كما  بصورةالمجفؾ ٌكون أو ترتٌب العٌنات داخل الفرن  .4

 ٌة.وامتس عٌنة أخرى على الصؾ نفسه تكونالمسافة بٌن عٌنة و .5

 أوٌعاب ؼرفة الفرن جراء حسابات لكً نضمن استفً حال ذكر أبعاد العٌنة ٌتطلب الرسم إ .6

 .كله عدد المطلوبالمجفؾ لل

والمسافات بٌن العٌنات، بالنسبة إلى حسب عدد العٌنات بالحرق تكبر  أوحجم ؼرفة التجفٌؾ  .7

ذا كان ،  فعلى سبٌل المثال إعدد العٌنات والمسافات الفاصلة بٌن العٌنات بالحسبان لعرض نؤخذا

نؤخذ المسافة بٌن  عٌنات دائماً  الواحد خمس، وعدد العٌنات فً الصؾ mm 20عرض العٌنة 
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لعدد  و  ان عدد المسافات البٌنٌة مسأ ،  آخذٌن بالحسبانمن قٌاس العٌنة 4.25العٌنات بمقدار 

لذلك ٌكون العرض= المسافات  + واحد لكً نضٌؾ المسافة بٌن جدران الفرن.ٌناتالع

إلى ما بالنسبة أ .mm 130 = [2×5[+]1+5(×عرض العٌنة×4.25بعاد العٌنات ])البٌنٌة+أ

 طول العٌنة(.×4.25اً لطول العٌنة+المسافة بٌن الصفوؾ )ٌواطول الحجرة فٌكون مس

ي البعد الجدٌد )الناتج من الحسابات( وا( ٌساس الرسم)مقٌ: مقدار التكبٌرمالحظة مهمة جداً  .8

د القدٌم )العرض( ذا كان البعفمثال إ ،قدٌم )المؤخوذ بالمسطرة من الرسم(على البعد ال مقسوماً 

650  mm   130والجدٌد  mm )ن ، أي إ 2ي والذلك ٌكون ناتج القسمة ٌس ،)بعد الحسابات

 بمعنى نضاعؾ القٌاسات المؤخوذة من الرسم بالمسطرة. 1:2مقٌاس الرسم الجدٌد 

 

 

 

 

 الخالصة

 .ً قوامنه الصنلبب المننتج السنٌرامٌكمن العملٌات المهمة التنً تكسن (التلبٌد)التجفٌؾ والحرق       

مننن المحتننوى المننائً للمنننتج  _حنند كبٌننر إلننىألنهننا تقلننل _ ؛وعملٌننة التجفٌننؾ تسننبق عملٌننة التلبٌنند

ق التجفٌننؾ لتشننمل ائننحسننب طبٌعننة المنننتج السننٌرامٌكً وطرٌقننة تصنننٌعه تتبنناٌن طربالسننٌرامٌكً. و

ت التنً تكنون عملٌنة المجففنا ٌضناً ، وأالمجففات التً تعمل بالهواء والمجففنات التنً ال تعمنل بنالهواء

 أوداخنل المجفنؾ  إلنىالتجفٌؾ فٌها مستمرة عن طرٌق نقل المنتج السنٌرامٌكً بواسنطة حنزام ناقنل 

سها تتبناٌن أننواع جفٌؾ. ولألسباب أعاله أنفحجرة الت ٌعابحسب استبوجبات  بوضع المنتج بصورة

، وأخنرى ران تعمنل بنالوقودفن، وأفنران ذات حنزام ناقنل، وأفران دوارة، وأنبوبٌةأفران أ إلىفران األ

 الطاقة الكهربائٌة. تستعمل
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 -تمارٌن:

 ؟؟ وعلى أي مبدأ ت صنؾنواع المجففاتما أ .1

 ؟المنتجمتحرك بٌن المجفؾ الالهوائً الثابت و الفرقما  .2

 :ٌؤتًخذ القٌاسات بالمسطرة من الشكل( ما ارسم )بؤ .3

 .المنتجمتحرك الالهوائً المجفؾ  ،المنتجثابت المجفؾ الالهوائً  ،المجفؾ الهوائً

 العمل. أفران السٌرامٌكٌة مع ذكر مبداعدد أنواع األ .4

 .األجزاءمخطط الفرن البسٌط مع التؤشٌر على  (1:1)بمقٌاس رسم  ارسم .5

 .األجزاءمع التؤشٌر على صهر الزجاج  فرن (1:1)بمقٌاس رسم  ارسم .6

 سم.4سم وقطرها 14سطوانة طولها أ بصورةنبوبً لمنتج سٌرامٌكً ارسم الفرن األ .7

 سم.4ارسم فرن الحث الكهربائً لعٌنة سٌرامٌكٌة مكعبة الشكل طول ضلعها  .8

قطعة  04ن ٌستوعب الفرن لى أدناه عخلً للمنتج السٌرامٌكً فً الشكل أارسم فرن السحب الدا .9

 سٌرامٌكٌة. 
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 الفصل السادس

 مخططات العمل

 

 

 

 

 األهداف

 -راً على أن:فً نهاٌة هذا الفصل سٌكون الطالب قاد

 ٌرسم رموز المعدات والعملٌات السٌرامٌكٌة. .4

 عملٌة إنتاج ألي منتج سٌرامٌكً. ٌرسم مخططات عمل أي .9

 تنفٌذ عملٌة إنتاج المنتج السٌرامٌكً بدقة. .1
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 تمهٌد:

خارطننة الطرٌننق للعملٌننة السننٌرامٌكٌة  -: بؤنهننا (Flow Chart) ٌمكننننا أن نعننرؾ ورقننة العمننل

 إنتاج المادة السٌرامٌكٌة المطلوبة. إلىجمٌع الوظائؾ المهمة والضرورٌة للوصول توضح  إذ ،المطلوبة

نوعنة عنن تكلما ٌتقدم الهدؾ، كلما تمكنا من التعرؾ علنى األجنزاء المهمنة للقندرات الهندسنٌة المف        

علقننة بننبعض أخننرى مت تصننٌالة تفأٌنن أوورقننة العمننل، بننالرؼم أنننه مننن ؼٌننر الممكننن فهننم العملٌننة  طرٌننق

 project)هننا ٌمكنن أن ننذكر إن العملٌنة السنٌرامٌكٌة ومهنندس الهندؾ و. الحاالت والتطبٌقات الهندسٌة

engineer)  ًالضرورٌة للعمل. األجزاءلمساعدتنا للربط مابٌن  ٌعمالن معا  

لعملٌنة ا إلنىقتصنادٌة للوصنول عملٌة اإلدارة المتعلقنة بتحضنٌر الدراسنات اال أٌضاً  ورقة العملوتصنؾ 

ترجمننة مٌكانٌكٌننة جٌنندة  مننع خطننوات العملٌننة الكٌمٌائٌننة بتعاقننب جٌنند.وتوضننح السننٌرامٌكٌة المطلوبننة. 

 للمتطلبات الكٌمٌائٌة المطلوبة فً عملٌة إنتاج المواد السٌرامٌكٌة.

 راق العمل )المخططات( أوأنواع  4.6

   (Block Diagram)المخطط الصندوقً  4.4.6

السنٌرامٌكٌة األساسنٌة منن مفهنوم العملٌنة  أولترتٌنب الخطنوة التمهٌدٌنة  عنادةٌ عتمد هذا المخطط 

منا  كٌؾ أن الخطوة المعطاة سوؾ تتحقق، ولكن نوعاً  (blocks)الصنادٌق إذ ال تصؾ . دون تفصٌالت

 survey)دراسننات المسنناحة  نعملننه. هننذا الخطننوات ؼالبننا تعتمنند فننً المجنناالت اآلتٌننة: منناذا ٌمكننن أن

studies) والتحندث عنن فكنرة ومقترحاتها، العملٌة السٌرامٌكٌة  وخطواتمختصرات البحث، وة، لإلدار

نسنٌاب هنو تصنوٌري وٌسناعدنا علنى توضنٌح دورة اال (1-6)العملٌة. للتوضٌحات اإلدارٌنة فنإن الشنكل 

 األساسٌة.
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 ط الصندوقً لتصنٌع منتج سٌرامٌكًالمخط :1.6الشكل 

  (Process Flow sheet or Flow Diagram)-سٌابً :نالمخطط اال أومخطط العملٌة   6-4-9

ٌ عتمنند هننذا النننوع مننن المخططننات ال سننتعراض موازنننة الحننرارة والكتلننة للعملٌننة السننٌرامٌكٌة و

 بصورة أوإستعراضه بهٌئة صندوق واضح مع نقاط مفتاحٌة مرسومة وموضحة،  وهذا ٌمكنالمطلوبة. 

  -ٌؤتً: مال اً أكثر تمٌٌز ةمفصل

خطنوة التصننٌع  أودرجة الحرارة، والضؽط لكنل قطعنة أساسنٌة لمعندات العملٌنة ووري، كل جرٌان ضر

 الحسبان الخدمات االحتٌاطٌة للعملٌة مثنل:كن إجراإه مع األخذ بهذا من المموإلنتاج المادة السٌرامٌكٌة. 

 لخ.والزٌت الدوار...إالتبرٌد، وؼاز الوقود، والماء، الهواء، وبخار الماء، 

 مخطط الجرٌان المٌكانٌكً   أواألنابٌب  مخطط  6-4-1

(Piping Flow sheet or Mechanical Flow Diagram)  

عٌنة، ومً األنابٌنب واأللمصنم ةالمٌكانٌكٌن تصنٌالالتفهذا النوع من المخططنات لتوضنٌح  ٌعتمد

ملٌنة الع تصنٌالتف إلنى ال ٌحتاجون الذٌن من المهندسٌن اوؼٌرهم ،المعدات مهندسومهندس الكهرباء، ك

حجوم األنابٌنب  :هذا النوع من المخططاتوٌتضمن المطلوبة إلنتاج المادة السٌرامٌكٌة بصورة مباشرة. 

 ت الدقٌقنة التنً نحتناج إلٌهناصنٌال، وبعنض التفنقاط درجات الحنرارةو، وحجومها الصمامات واعوكل أن
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فنً  -وال تكتمنل شنروع. لضمان أسس العمل المؤلوفة والمتعارؾ علٌها لكل األشخاص القنائمٌن علنى الم

 ة. المواصفات الموضحة إال باكتمال ورقة العمل بصورة رئٌس -بعض األنظمة الهندسٌة

 مخطط العملٌة المشتركة واألنابٌب   6-4-1

(Combined Process and Piping Flow sheet or Diagram)   

السٌرامٌكٌة ومخطنط دة الؽرض نفسه لكل من عملٌة إنتاج الما ٌوضح هذا النوع من المخططات

ند الفائدة هً بالتركٌز على البٌانات والمعلومات الكاملة للمشروع عو الجرٌان األنبوبً بصورة مشتركة.

عننن طرٌننق فننتح بٌانننات  وؼالبنناً  ،لةن نركننز إهتمامنننا لقننراءة جٌنندة ومفصننمننن المطلننوب أنقطننة واحنندة. و

وال تسنمح راق العمنل. أوهم لهذا النوع منن ا الفولمجامٌع أكبر من األشخاص الذٌن من المحتمل أن ٌسٌإ

 ،راق العمل )المخططات( فً عملها فنً بنادا األمنرأوهذا النوع من  اعتمادب بعض الشركات والمصانع

ٌ   وأٌنما ٌعتمد هذا النوع،بسبب الطبٌعة السرٌة لبعض بٌانات العملٌة.  لعملٌة  موجز   قدم مختصر  ٌجب أن 

 اً وقتنراق العمنل أوهنذا الننوع منن وٌتطلنب ها والبٌانات المفتاحٌنة للتجمٌنع. إنتاج المادة السٌرامٌكٌة بؤكمل

لٌة التنً تعمنل والنتائج التمهٌدٌة األ تطورات الهندسٌة تكونأكثر للتهٌئة الكاملة، ولكن بالتطابق مع كل ال

مات إال بعنند أن ٌننتم اإلنتهنناء مننن رسننو ةكتملننوؼالبننا مننا تكننون ورقننة العمننل ؼٌرم. موجننودةً  كمعلومننات 

ٌ عد  األنابٌب والرسومات الم لعملٌة إنتاج المواد السٌرامٌكٌة  اً ممتاز اً إنجاز فصلة األخرى. وبهذا فإن ذلك 

 مصنع. العمل الخاصة بمشؽالت الوكذلك لورقة 

 :(Utility Flow sheet or Diagrams)     عتمادلال وأوراقه العمل مخططات  6-4-1

 القنات الداخلٌنة للعوامنل المعتمندة وتفصنٌلها مثنل:الع تصنارالنوع من المخططنات الخهذا  ٌ عتمد

، (Dowtherm) سناط إنتقنال الحنرارة مثنل:أوو(، كافه ؤنواعهوالبخار )ب(، كافه ؤنواعهوالماء )بالهواء، 

وؼالبناً عملٌة إنتاج المادة السٌرامٌكٌة األساسنٌة.  إلى لخ ، وصوالً ومنافذ العملٌة أو مخارجهاوتنظٌفها...إ

راق عمنل أو ٌتم تحضنٌرراق عمل أخرى، لذلك أوكمٌة التفصٌل ؼالبا ماتكون كبٌرة للربط مع ن ما تكو

 على حدة.  واحدة مفصولة كل

 : (Special Flowsheets or Diagrams)   وأوراقه الخاصة مخططات العمل  6-4-6

 تصنننٌالتمتلنننك صنننفات هندسنننٌة ذات تف خاصنننة عمنننلالمتضنننمنة ورقنننة عملٌنننة الرئٌسنننة ال بعننند

  وعلى سبٌل المثال:. تخصصةم

صنمامات وكنل عمنل تقنوم بنه المعندات،  تتضنمنكاملنة  تصنٌالمهنندس المعندات ورقنة عمنل بتفٌهٌئ   

 لخ.وأضواء اإلشارة...إأجهزة اإلنذار، ونقاط التشؽٌل، والسٌطرة، 
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ة ة الرئٌسنالعملٌن عنند تهٌئنة ورقنة العمنل الخاصنةبالحسبان  خذفٌؤالكهرباء وبطرٌقة مماثلة  ما مهندسأ  

 ومتطلبات موقع المصنع لتحقٌق أداء كهربائً متكامل للمصنع. 

 راق العملأوفً  الرموز المعتمدة 6-9

ت التنً تنذكر صنٌالٌنل التفتقل إلنىصنون تخصنتاجٌة عمند الماإلولتسهٌل التعامل مع المخططات 

 .دول الالحق، كما مذكور فً الجعدت لهذا الؽرضرموز متفق علٌها أ اعتمادعملٌة ب ةٌلوصؾ أ

 

 

 جهاز فصل بالهواء

 

 جهاز فصل بالطرد المركزي

 

 فرن أومجفؾ 

 

 فرن ذو حزام ناقل أومجفؾ 
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 مجفؾ دوار

 

 فرن دوار

 
 جهاز وزن

 حركة دورانٌة 

 

 جهاز رج

 

 مضخة
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 ضاؼط هواء

 

 عملٌة تصؽٌر حجمً

 

 كسارة دورانٌة

 

 كسارة اسطوانٌة

 

 الكراتطاحونة ذات 
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 عملٌة خلط

 

 عجانة

 
 جهاز مزج شرٌطً

 

 مرشح

 
 حزام ناقل

 

 ناقل محوري
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 مصعد ناقل

 

 خزان مفتوح

 

 زان مؽلقخ

 

 خزان اسطوانً

 

 كسارة فكٌة
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 لٌةوالمادة األ

 

 جهاز طحن بقوة المائع

 

 قولبة بالبثق

 

 قولبة بالكبس
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 منخل )عملٌة نخل(

 

 الصب االنزالقًقولبة ب

 

 تبخٌر أوعملٌة تسخٌن 

 

 تكثٌؾ أوعملٌة تبرٌد 

 

 فصل بالمؽناطٌس
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 مثلة محلولةأ

 .الرموز اعتمادب ارسم المخطط التالً -:4-6مثال 
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 بالرموز. ارسم العملٌة الموصوفة الالحقة -:9-6مثال 

لٌة )التراب( التً تنقل بواسطة حزام وادة األنتاجً من المفً معمل إنتاج طابوق البناء ٌبدأ الخط اإل  

مكائن العجن بواسطة ناقل مصعد،  إلىلٌة تنقل وؼربلة المادة األوبعد عملٌة  عملٌة الؽربلة. إلىناقل 

بعد عملٌة العجن و. اً متماسك لكً تكتسب العجٌنة قواماً لعجن تمزج مع الماء بنسبة معٌنة فً عملٌة او

 لقولبة بالبثق والتقطٌع والتجفٌؾ فً المجفؾ المتحرك ومن ثم الحرق.عملٌة ا إلىتنقل العجٌنة 
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 مالحظات عامة:

ٌ عد من األوالمثال األ .1 ؛ ألن حل هذا النوع من سئلة السهلة فً موضوع مخططات العملل 

 .فحسب رسم الرمز المناسب للعملٌة المذكورة إلىاألسئلة ٌحتاج 

 سئلة الفصل.تمكن من حل أرموز العملٌات لكً ٌ على الطالب حفظ .2

لعملٌات فً ي ال نضع كل اة، أومنتظم ةهندسٌ العملٌات فً ورقة الرسم ٌجب أن توزع بصورة .3

 . اً خر من الورقة فارؼجانب ونترك الجانب اآل

ن المثال ورقة الرسم ٌجب أن تستوعب كل المخطط )كما فً المثالٌن السابقٌن(،  إذ نالحظ أ .4

 ، وثالثلو)ثالث عملٌات بالسطر األ ةهندسٌ وزعة بصورةل ٌتضمن سبع عملٌات مواأل

 وعملٌة واحدة فً وسط السطر الثالث(. ،بالسطر الثانً

 .على تناسق حجوم الرموز المعتمدة ٌجب الحفاظ قدر المستطاع .5

 .ةٌواكون متسعملٌة أخرى ٌجب أن تعملٌة و المسافات بٌن رمز .6

 ات حجم وسمك واحد.ن تكون ذاألسهم التً تصؾ اتجاه العملٌة ٌجب أ .7
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ٌ عد من األ .8  السإالوبعد قراءة  تركٌز وقراءة جٌدة للسإال. إلىسئلة التً تحتاج المثال الثانً 

 –غربلة –نقل بحزام ناقل –لٌةأومادة : اج الطابوق ٌمر بالعملٌات اآلتٌةنتوفهمه نالحظ أن إ

ذه العملٌات ٌمكن . بعد استنتاج هفرن –تجفٌف بمجفف متحرك –بثق –عجن –نقل بناقل مصعد

 تنفٌذ عملٌة الرسم.

 

 

 الخالصة

 

ومخطنط االنابٌنب  ،ابً، والمخطنط االنسنٌالمخطنط الصنندوقًمخططات العمل أننواع:       

 ننواعلمشتركة ومخططات العمنل الخاصنة. هنذه األومخطط العملٌة ا ،الجرٌان المٌكانٌكً أو

ؽٌرة توضح علٌها كنل صجً بورقة نتاط اإلخالتقنً من احتواء كل ال أوتمكن المهندس  كلها

 ،نننوع العملٌننة )خلننط إلننىوالمعلومننات الضننرورٌة الدقٌقننة، مننن درجننة الحننرارة  تصننٌالالتف

ٌ عبنر عنن هنذه  لمخطنطلنخ( وحتنى الكمٌنات توضنح علنى اوسنحق ... إ ،وتكسنٌر ،وعجن . و

 .عدت لهذا الؽرض ومتفق علٌها عالمٌاً رموز أ   اعتمادبكلها فة الذكر ن  األمور آ
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 -تمارٌن:

لنذلك تتنرك العملٌنة كمنا هنً واردة فنً  ،فً بعض المخططات توجد عملٌات لنٌس لهنا رمنوز -مالحظة:

 .التمرٌن

 .الرموز اعتمادب المخطط التالً رسما -:4-6تمرٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الرموز اعتمادب المخطط التالً رسما -:9-6تمرٌن 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

الكسبرح 

 الفكيخ

الطبحىًخ 

 الوطزليخ
خليخ طفى لطزد  التغذيخ

 الوخلفبد

 سحك هدفف للوبء فلتز للوبء هكثف للوبء

تدويع 

 الوٌتح
 ستىدعه تعجئخ

 وسى الوىاد الخبم

 خلط خبف

 خلط رطت

كزاد الطبحىًخ 

 ثىخىد الزطىثخ

 هدفف

طبحىًخ 

 هطزليخ

طبحىًخ الكزاد  غزثلخ طحي حزق

 ثىخىد الزطىثخ

 خشى طحي تدفيف غسل غزثلخ
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 الرموز. اعتمادب م المخطط التالًرسا -:1-6تمرٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرموز. اعتمادً بالتم المخطط الرسا -:1-6تمرٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكسبرح  الوىاد الخبم

 اللفبفخ

الطبحىًخ 

 الوطزليخ

 أحشهخ ًبللخ

طبحىًخ 

 الكزاد

فزس وتصٌيف  وارالفزى الذ

 ثبلهىاء
 تجزيذ

فزس وتصٌيف  هستىدع

 ثبلهىاء

طبحىًخ 

 الكزاد

 التغذيخ

 هستىدع

الطبحىًخ  فصل هغٌبطيسي الكسبرح الفكيخ

 الوطزليخ
 غزثلخ

 تعجئخ هستىدع هستىدع

 غزثلخ خالط
 تسخيي

(460-471)
o
 ص 

 حشام ًبلل
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 بالرموز. العملٌة الموصوفة الالحقةارسم  -:1-6تمرٌن 

تكنون  اً، إذجافن اً لٌنة خلطنأونتناجً بخلنط خمنس منواد انً الزجاجٌة ٌبدأ الخط اإلوفً معمل لتصنٌع األ  

لكننل مننن المننادة الرابعننة  %5لكننل مننن المننادة الثانٌننة والثالثننة و %14ى ولننوللمننادة األ %74نسننب المننواد 

الكنبس  إلنىالفنرن ثنم تنقنل  إلىناقل محوري  استعمالاؾ تنقل الخلطة بوبعد عملٌة الخلط الج ،والخامسة

 مستودع للخزن. إلىانً المشكلة وثم تنقل األ ،حزام ناقل استعمالب

 

 بالرموز. لالحقةالعملٌة الموصوفة اارسم  -:6-6تمرٌن  

خذ المنادة الخنام وتكسنٌرها بالكسنارة الصحٌة السٌرامٌكٌة ٌبدأ الخط اإلنتاجً بؤنتاج االدوات فً معمل إل

ونة ذات الكرات الطاح استعمالعملٌة الطحن الجاؾ ب، وبعد ذلك ثم تنقل المادة الكسارة الفكٌة ،المطرقٌة

بعد سلسنلة عملٌنات التصنؽٌر الحجمنً و ،بقوة المائعكثر تطحن المادة بطاحونة تعمل ثم لتصؽٌر الحجم أ

بعند ذلنك ، الخنالط( إلنىلنقل المناء  خزان ماء ومضخة استعمال)ب لٌة ثم تخلط مع الماءوتؽربل المادة األ

الحنزام  وبعد تشنكٌل المننتج ٌجفنؾ بنالمجفؾ ذي ،الصب االنزالقً استعمالالسٌرامٌكٌة ب األجزاءتشكل 

ٌ  الناقل ٌ  ، ثم   زن المنتج. خحرق  ثم 
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