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 النماذج
 :لنموذجا

المقالبة هو جسم يمكن بواسطته عمل تجويف عكسي له في الرمل داخل صناديق 
 لصب المعدن المنصهر في هذا التجويف ليكون شكل مماثل للنموذج .

 
 مواد النماذج

 لألسباب:المواد التي تدخل في صناعة النماذج  أهممن  متوفرة دتع
 .األخرى شكيل بالمواد سهلة الت . أ

 متوفرة بكثرة. . ب

 رخيصة الثمن نسبيا . . ت

 لصناعة النماذج . األخشاب المستخدمةويجب توفر الشروط التالية في 
 .األليافتكون مندمجة  أن . أ

 نكون سهلة التشكيل. أن . ب

 .األشجارالتي تصيب  األخرى تكون خالية من العقد ومن باقي العيوب  أن . ت

 على: األساسيةبالدرجة  النماذج يتوقفا اختيار المواد التي تصنع منه . ث
 عدد السبوكات المطلوبة. .1

 المنتج. أبعادالدقة ضمن  .2
 : اآلتيويتم اختيار مادة النموذج 

 
 المواد المستخدمة عدد السبوكات

 خشب لين مثل الصنوبر والمهوكين (9 – 1من )
 خشب صلب مثل الصاج (499 – 100من )
 نماذج معدنية فأكثر( 500من )

 
 النماذج أنواع

 المنفصل أوالنماذج المفردة  - 1
وهي عبارة عن نسخ مفردة للمصبوب مشابها له تماما من حيث الشكل والتفاصيل التي     

النوع  ويراعى في صناعة هذا أخرى مادة  أي أوالمعدن  أويحتويها الناتج وقد تصنع من الخشب 
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استخدام هذا النوع من النماذج يكون  إن .أبعادهابنظر االعتبار في  أخذهاالواجب السماحات 
 :قليل بسبب 

 يدويا.المعدن زيادة العمل اليدوي حيث يتم تشكيل السطح الفاصل وحفر مصبات   .1

 المطلوبة. المصبوبة أبعادفي  تغيراباليد بعد دقة وتحريكه مما يسبب  النموذج يوضع .2

 بة بطيئة وغالية الثمن والتكاليف.لتكون عملية المقا .3
 
 نماذج ذات المصبال -2

صب حيث تكون  .بدون التي  )النماذج المفردة( للنوع األول تحسينا يعد هذا النوع
 ز هذه النماذج بمايتمتولذلك  يتم عملهامصبات المعدن المنصهر في النوع جزء من النموذج وال 

 يلي:
منصهر دقة المقابلة وزيادة سرعة العمل لقلة العمل اليدوي فيه لوجود مصبات المعدن ال .1

 بتصميم النموذج. 

 تثبت مجموعة من النماذج معا ويعمل لها مصب مشترك بينهم. أنيمكن  .2
 
 النماذج ذات اللوح -3

المعدن لتثبيت تصفي  النموذج  حيث تمثل هذه اللوحة الحد  آويستخدم لوح من الخشب 
قالب من الفاصل للنموذج وفي هذه الحالة يتم صب اللوحة والنموذج في قطعة واحدة داخل 

المسامير والبراغي لتثبيت  الرمل وتحتوي هذه اللوحة على مصبات المعدن المنصهر وتستخدم 
 نصفي النموذج مع بعضهما ومن مزايا هذا النوع من النماذج .

 في  كميات كبيرة من المصبوبات الصغيرة الحجم وخصوصا   إنتاجحالة  النماذج .1
 .بالماكنات قالبةعمليات  الم

خصوصا بالمقابلة عندما تستخدم  أفضل المصبوبات أبعادالناتجة في تكون الدقة  .2
حها في المتصلة باللوحة عند مس أوالمضغوط التي تعمل بالهواء  أوالهزازات الكهربائية 

 النموذج. سلبه يلقلتالقالب وبالتالي 
 
 النماذج ذات النصفين -4

حة منفصلة وليس على العلوي والسفلي على لو  الجزأينوفي هذا النوع يثبت كل من 
 مقابلة نصفيدقة في ضبط  إلىلوحة واحدة كما في حالة النماذج ذات اللوح وتحتاج هذه الحالة 

, األجزاءكدليل لتطبيق  النماذج في حالة المقالبة الميكانيكيةر مياسالنموذج معا وتستعمل م
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استخدام  عند تداولهابيرة الحجم والتي يصعب كالمتوسطة وال اتيستخدم هذا النوع من المصبوب
 .لوحة واحدة بسبب وزنها الكبير

 
 النماذج الخاصة -5

السابقة غير مالئمة ومنها النماذج  الهيكلية وتستخدم مع  األنواعتستخدم عندما تكون 
 العمل المحدود والمطلوب. تالءمالمصبوبات الكبيرة الحجم 

 
بنظر االعتبار في تصميم  أخذهاالسماحات الواجب  : (الشروط الواجب توفرها في النماذج 

 ) النموذج
 (سماح سلبية النموذج )االستدقامة

عملية  سطوح النموذج الراسية لتسهيل فيالذي يعمل  ققاداالست أوالسلبية هي الميل 
 ولجعل األسطحسلبه  يتم عملالرمل في القالب حيث حياة تتلف  إن دون  حبه من الرملس

 إن حيث (0,25 – 1البعض بزاوية صغيرة ) بعضهال مع التجاه سحب النموذج تمي ازيةالمو 
هذه  إلضافةالنموذج  أبعادعلى  تهإضافويتم  أكثرسحب النموذج يساعد على هذه الخلوص 

 السلبة.
 

 واالنكماش التقلصسماح 
انكماش المعدن المنصهر بعد صبه  بالقالب  حيث أو باالعتبار تقلص  األخذيجب 

وكذالك  ةتجمدمال الحالة  إلىول المعن المنصهر حعندما يتنقص في حجم المعدن  أونقلص 
النموذج  الذي يتم تصميمه. وتستخدم  مسطرة  خاصة  تسمى   أبعاد يحدث به تقلص  على

بمقدار  االعتياديةوهي مسطرة  ترسم عليها تدريجات  اكبر من التدريجات  )مسطرة  االنكماش( 
 األبعادب للفرق وحساب  إضافةمكن التخلص من يتقلص المعدن المطلوب في القالب وبذالك 

 .بسبب تقلص المعدن نسبة تقلص به
 -سماح التقلص على: يعتمد مقدار

 .للصب السبيكة المطلوب آولمعدن المصبوب انوع  - 1

 درجة حرارة التجمد. - 2

 .سرعة التجمد - 3
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 نسبة التقلص % نوع المعدن

 % 1                    حديد الزهر                                
 % 2 حديد الصلب                                                  
 % 1,8 المغنيسيوم                                                     

 % 1,8 األلمنيوم                                                        
 % 1,4                                        النحاس األصفر        

 
 سماح التشغيل

من المعدن  من سطح  إزالته النموذج لتعويض ما يلزم  أبعاد إلىهو سماح ضاف 
 إتمامج  بعمليات التنظيف والتشغيل المختلفة التي تجرى على المسبوكات بعد تالمسبوك النا

 الصب. ةعملي
 ى:ويعتمد مقدار سماح التشغيل عل

 مقدار التشغيل لالطالع. .1

 المطلوبة. اإلنتاجدقة  .2

 نوع المعدن. .3

 ملم . 6 – 3تتراوح قيمة سماح التشغيل من 
  :مثال

سم ويتم  30قطع بشكل مكعب طول ضلعه  3بعدد  األلمنيوممسبوك من  إنتاجمطلوب 
 لسباكة.اعملية بعد  أسطحهتشغيل 

 ما مادة النموذج الالزمة عمله. . أ

 الممكن استخدمه.مانوع النموذج    . ب

باالعتبار السماحات الطردية  األخذالنموذج المختلفة بعد  ألضلع التقريبيةطوال احسب األ . ت
 .األلمنيومعلما بان المعدن المستخدم للصلب هو 

 
 الحل:

 100مادة النموذج هو خشب لين مثل الصنوبر الن عدد المسبوكات اقل من  . أ

 طعة واحدة .قمفرد بسيط مكون من نوع النموذج هو نموذج  . ب

 التقريبية. األطوال . ت
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   .سماح التقلص إضافة .1

 ملم 30سم = 30البعد 
 305,4=  5,4*  300=  100/100*  300 – 300=  300البعد 

 سماح التشغيل  إضافة .2

 البعد الجديد
 0,25 – 1مقدارها سماح سلبة بزاوية ميل  إضافة .3

 .ألنموذج اركان  تدوير .4
 

 النماذج : ألوان
 يجوز لها التشغيل. التي ال واألسطح األجزاءلطالء  األحمر: .1

 التي يجري تشغيلها. واألسطح األجزاء: األحمر .2

 )الدالليك( الركائز المنفصلة.ز اللباب به ركائ: تطلى األصفر .3

 النموذج المنفصلة. أجزاءصفراء : المقاعد  أرضيةخطوط حمراء على  .4

 تقوية النموذج. ألجزاءصفراء :  أرضيةخطوط سوداء على  .5
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 السباكة 
 المسبوك.المراحل التي يمر بها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجهيز رمل السباكة واختباره

 صهر عملية القالبة النموذج صنع

 المسبوك

 النهائي

 عمل القلوب

 ) حسب الحاجة (

 صب المعدن

 في القالب

 معالجات حرارية

 )حسب الحاجة (

 

 عمليات تشغيل

 ) حسب الحاجة (

 

 إخراج وتنظيف

 المسبوك
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 الرئيسية للسباكة الطرق 
غير حديدية( على شكل صبات  أو: تسبك السبائك المعدنية )حديدية الصبات سباكة .1

البثق لتصبح  أوالحدادة  أوبسيطة, تشكل هذه الصبات فيما بعد بالدرفلة  أشكاللها 
 .أخرى  أشكال أو أنابيب، قضبان، ألواحعلى شكل مقاطع معدنية، 

ويصب المعدن في  أولي: في هذه الطريقة يتم عمل تجويف في قالب سباكة الرملية .2
عمليات تنظيف  إلىيحتاج المسبوك  تجمده، وقدشكل المسبوك بعد  ليأخذالتجويف 

 نهائية.عمليات تشغيل  وأحيانا لألسطح

 .السباكة في القوالب المعدنية .3

للسباكة مثل السباكة بالطرد المركزي  أخرى هناك طرق  :سباكةالفي  أخرى  أنواع .4
 وغيرها.والسباكة القشرية  باال كساءوالسباكة 

 
 مزايا عملية السباكة 

 معقدة. أشكاليمكن الحصول بعمليات السباكة على مسبوكات ذات   .1

 حد كبير. إلىتكون المسبوكات المنتجة متشابهة  .2

يع القطع الكبيرة الحجم والتي اليمكن تصنيعها تستخدم السباكة الرملية عادة لتصن .3
 .تكون كلفتها عالية جدا أو أخرى بطريقة 

دن والسبائك القصيفة التي تصعب تشكيلها بطرية للمعا االرملية: السباكة تستخدم .4
 . أخرى 

 
 : السباكة الرملية

 خواص )مواصفات رمال السباكة(
بعد خلطه بالماء قوة  األخضرمل يكون للر  أنقوة التماسك واالحتفاظ بالشكل: يجب   .1

 المطلوب.تماسك ومتانة مناسبة لعمل القالب عندما يكبس للحصول على الشكل 

متانة الرمل الجاف عند درجات الحرارة العالية: عند صب المعدن المنصهر يتبخر  .2
يكون لهذا الرمل  أنالمالصق للمعدن وبسرعة كبيرة لذا يجب  الماء الموجود بالرمل

يتمتع الرمل  أنفية لمقاومة نحر تيار المعدن ومقاومة ضغط المعدن ويجب متانة كا
 .باستقرار حراري وعدم التمدد بسرعة نتيجة درجات الحرارة العالية 
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تكون درجة انصهار الرمل عالية اكبر من درجة  أندرجة انصهار عالية: يجب  .3
ا يؤثر على المصبوب حتى ال ينصهر الرمل المالمس للمعدن ممانصهار المعدن 

 جودة السطوح والنعومة.

النفاذية: عند صب المعدن تتولد كمية كبيرة من بخار الماء )من الرمل( وغازات نتيجة  .4
الرمل لذا يجب أن يكون للرمل نفاذية  من احتراق بعض المواد العضوية المتواجدة

والغازات  تسمح بخروج األبخرة والغازات إلى خارج القالب خوفا من انحياز هذه األبخرة
 مكونة مسبوك ذو تجاويف غازية )بخبخة(.

ملي بعد ر تكسير القالب ال بإمكاناالستخدام: يجب أن يكون  وإعادة النهيارالقابلية  .5
يه الصب واستخراج المسبوك وكذالك أمكانية أعادة استخدامه لمرات من عملي االنتهاء

  .واد الرابطة والمكونات األخرى فيهأخرى بعد ضبط نسبة الم
 

 مكونات رمل السباكة 
       نسبةمل السباكة  وتصل ر المكونة ل العظمىيشكل السيلكيا النسبة  -السيليكا: .1

 التالية. األمور(% وتختلف حبيبات السيليكا فيما بينها من 95-40)
 شكل الحبيبات وحجمها. . أ

 لها. الكيماوي التركيب  . ب

 قوة االحتمال أو االستقرار الحراري. . ت

 : 126( ص1 - 3لرمل :اعتماد على شكلها )أنواع الحبيبات ا
 الزاوي.حبيبات الرمل  . أ

 زاوي. حبيبات الرمل المدور . ب

 حبيبات الرمل المدور. . ت

 المركب.حبيبات الرمل  . ث
بين الحبيبات في حالة الحبيبات المدورة أي عدم تدخلها لذلك تكون  ا  ويكون أقل تالمس

رابطة مادة  إلىتحتاج حبيبات الرمل الزاوي  ،جيدة وقابليتها لتحمل درجات الحرارة عالية اذيتهانف
أكثر ورطوبة أعلى، والحبيبات المركبة تتكون من ارتباط مجموعة من الحبيبات مع بعضها 
بحيث ال تنفصل عند مرورها في المناخل، وفي قوالب رمل السباكة يوجد أكثر من نوع واحد من 

 . الحبيبات المختلفة
الرابطة في رمل السباكة هو الحصول على قوة تماسك  فائدة المواد -الرابطة:المواد  .2

 والمواد هي %،50 إلىوالتشكيل لرمل السباكة بوجود الماء وتصل نسبة المواد الرابطة 
وتكون  الطين.تتكون من دقائق متبلورة متناهية الصغر تسمى فلزات  نأنواع من الطي
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( . ويحتوي  ايكروم 2حوالي )  جداهذه الدقائق على شكل قشور ذات قطر صغير 
لية مفي ع وال تشتركالطين على دقائق صغيرة أخرى غير القشور محببة الشكل 

 الربط.

 األطيانالرمل يكون غشاء يغلف كل قشرة من قشور  إلىعندما يضاف الماء  -الماء: .3
تتقيد لنموذج  وإنماويالحظ أن جزيئات الماء في الحالة ال تكون في حالة الميوعة 

سبب تأثير الطين الفلزي وعندما يضاف مزيد من الماء يزداد سمك ب( خاسئمعين )
 الغشاء المغلف لقشور فتزداد الميوعة وتقل قوة الربط للطين. 
وتنشأ  تقريبا %8 إلى 1,5أن أحسن قوة ربط للطين تظهر عندما تكون نسبة الماء من 

 . خالل الطين مع الماءبقوة  هته القوة عند دك الرمل ودفع حبيباهذ
ويفضل أن يكون الماء  جداأن التحكم في نسبة المئوية للماء يعد من األمور المهمة 

  المستخدمة.على فلزات الطين  تأثيرهليقل  نظيفا
حوق الزفت، الفحم المطحون، زيت مثل دقيق الغالل، مس -:المواد األخرى المضافة .4

 .وقود ودقيق الخشب )الدكسترين(
 

 (الرمل مقالبه)القوالب الرملية 
من حيث الشكل  يشابهالرمل: هي عملية تشكيل فراغ ضمن القلب، رمل السباكة  مقالبه

 وذلك باستخدام النموذج.  أنتاجهوالتفاصيل المسبوك والمطلوب 
 

 رمل(ال مقالبهتجهيز القوالب الرملية )
 يتم تجهيز القوالب الرملية طبق للخطوات التالية : 

لمقالبة ضمن النصف السفلي لصندوق القالب يوضع النموذج المستخدم على لوحة ا  .1
 . 146( ص1 - 3شكل )
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 ( خطوات المقابلة لنموذج بسيط )منفصل(1 - 3شكل )
 

تنحل كمية من الرمل المواجهة فوق النموذج للحصول على أسطح ناعمة ونظيفة  .2
للمسبوك، ثم يكمل ملئ الصندوق برمل السباكة ويدك باستخدام المدكات اليدوية 

يكفي لجعل الرمل متماسكا ويتحمل المناولة ويقاوم نخر المعدن السائل أثناء وبمقدار 
 .146ص2( 1 – 3) الرمل بالسطح العلوي للصندوق شكل ى جريانه ثم يسو 

من رمل الفصل على  قليالعلى عقب ويرش  رأسايقلب النصف السفلي للصندوق  .3
صف العلوي للصندوق سطح القالب لمنع التصاق الرمل من نصفي القالب أثناء دك الن

 (.1 - 3شكل )

لسفلي ويثبتان مع بعضهما بمثبتات يوضع النصف العلوي للصندوق فوق النصف ا .4
خاصة ويوضع قصبتان اسطوانيتا الشكل من الخشب لعمل المنصهر الفائض عن 

 (.1 – 3المعدن لملئ تجويف المسبوك عند نقصان المعدن نتيجة االنكماش شكل )

رمل السباكة ويدك ويسوي سطحه ثم تسحب االسطوانتان لعمل يمأل النصف العلوي ب .5
 المصب والمغذي.
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نموذج من النصف السفلي وتنظف بقايا  أخراجيرفع النصف العلوي من القالب ويتم  .6
عمل ممرات المعدن المصب  وإكمالاألجزاء المتضررة من القالب  وإصالحالرمل 

 وحسب طبيعة النموذج.

وضع اللباب )القلوب( ويتم وضعها بعد أتمام عملية  إلىج في حالة النماذج التي تحتا .7
 جاهزا  ويخفف القالب ثم النصف العلوي لقالب فوق النصف السفلي ويكون المقالبة ، 

 للصب. 
 

   ن من جزئيين ويحتوي على تجاويف المقالبة الرملية لنموذج يتكو
 ا يلي: وتتم عملية المقالبة كم 148( ص2 – 3النموذج في الشكل ) يوضح 
الجزء األول من النموذج على لوح المقالبة ضمن النصف السفلي لصندوق  يوضع .1

 .148( ص2 – 3المقالبة كما في الشكل )

الرمل لمواجهة ثم يمأل الصندوق بالرمل ويسوي سطحه العلوي ويعمل  كمية من ينخل .2
 .b( 2 – 3ممرات التهوية ) التنفيس ( كما في الشكل )

النصف األخر لصندوق المقالبة على عقب ويثبت  رأسا هلمقالبيقلب الصندوق  .3
 (.2 – 3بالمثبتات الخاصة كما في الشكل )

وذلك بواسطة  تمامايثبت النصف الثاني للنموذج على النصف األول بشكل متطابق  .4
دالئل خاصة تستخدم لغرض مطابقة الجزئيين العلوي والسفلي للنموذج وتوضع 

دن ويمأل الصندوق برمل السباكة ويدك ويسوي اسطوانة خشبية لعمل مجرى المع
 .d(2 – 3كما في الشكل ) سطحه

صندوق المقالبة ويسحب  نصفاتحسب االسطوانة الخشبية لعمل مجرى ثم يفتح  .5
 .e( 2 – 3النموذج من نصفي القالب كما في الشكل )

مواضعها المحددة في وسط الفراغ وفي األطراف كما في توضع اللباب )القلوب( في  .6
. ثم يوضع )يطابق( نصفي صندوق المقالبة فوق بعضهما بعد  f( 2 – 3الشكل )

 تجفيف الرمل ويكون جاهز للصب. 
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 ( خطوات المقابلة لنموذج ذو جزأين2 - 3شكل )

 
  يلي:ذو ثالث أجزاء كما  مقالبهنموذج من نصفين باستخدام صندوق  مقالبه

 ذو ثالث أجزاء كما يلي :  مقالبهوق نفس النموذج السابق باستخدام صند مقالبةيتم 
على لوح المقالبة في الجزء األول من الصندوق المقالبة وملئ  النموذجيوضع نصفي  .1

 .a( 3 – 3)الصندوق بالرمل وكما في الشكل 

من صندوق المقالبة وملؤه برمل السباكة بعد وضع نموذج وضع الجزء الثاني )العلوي(  .2
 .b( 3 -3في الشكل )اسطواني لعمل مجرى المعدن كما 

على نصف  قلب المجموعة )جزئي الصندوق( وتثبيت طرف اللب )ركيزة اللباب( .3
       وبموضعه الصحيح ،ثم وضع الجزء الثالث من صندوق المقالبةالنموذج الثاني 

 .c (3 -3)السفلي( وملؤه بالرمل وعمل ممرات التهوية شكل )
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 .d( 3 - 3موذج العلوي شكل )رفع الجزء الثالث من الصندوق وسحب نصف الن .4

 3،وســحب نصف النموذج الثاني شكل ) قلب المجموعة ورفع الجزء العلوي للصندوق  .5
- 3 )e. 

ضع اللب بموضعه في المراكز ويجفف القالب ويعاد الجزء العلوي للصندوق ويصبح  .6
 جاهزا لعملية الصب.

 
 إجزاء ( مقالبة نموذج باستخدام صندوق مقالبة ذي ثالثة3 - 3شكل )

 
 لب القوا أنواع

 .شرحهاوتم  الرملية، القوالب .1
% (5)% مـن السـمنت و  (10)القوالب السمنتية: تتكون مـن مـزيج مـن السـيليكا النقيـة مـع  -ب

ســاعات وبعــد عمــل القالــب يتــرك ليجــف  3مــن المــاء ويبقــى المــزيج صــالح لالســتعمال لمــدة 
يـل مـن السـمنت ويعمـل فتحـات مناسـبة النمـوذج ويـتم تخـزين القوالـب القديمـة مـع قل رفـع قبل

 للتفتيش، وتكون القوالب ذات دقة عالية.
القوالب الطفلية: يتكون الطفل الرملي من رمل السيليكا والطين الحراري ونشارة الخشب  -ت

الحديد ثم يضاف خليط الطفل الرملي  وألواحوالماء ويتم عمل الشكل من الطابوق االعتيادي 
 حرارية وتجفثم يغطي الناتج بمادة  أدقبشكل  يشكل يدويا  على سطح هذا القالب و 

ثم يتم تشكيل تفاصيل القالب ميكانيكيا ويصبح جاهز  األرضعلى  أوالمجموعة في فرن 
  لالستعمال.
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 اللباب ) القلوب (
 : القلوب أواللباب 
استخدامها لتشكيل الفراغات والتجاويف  لغرضيتم عملها من الرمل  أجسامعبارة عن  

تكون مقاومة اللباب كبيرة حتى تتحمل مسكها وتناولها ووضعها  إنويجب  داخل المسبوكة.
 وضغطه.تقاوم سريان المعدن المنصهر  إنداخل القالب ويجب 

 
 المستخدم:لباب حسب نوعية الرمل لا أنواع

 .المنخفضةذو المقاومة  األخضرلباب الرمل  .1

 لباب الرمل الجاف ذو المقاومة العالية .  .2
 إلى:قسم اللباب اعتمادا على وضعها داخل القالب وت
 ناتئة.  -ج راسية. -ب أفقية. -أ

 
بحيث  أكثر أوويتكون الصندوق من جزء واحد   ،تصنع اللباب داخل صناديق اللباب

  .152( ص4 - 3اللباب منه بعد تحضيرها كما في الشكل ) أخراجيمكن 

 
 المصنوع به( صندوق يتكون من جزأين والقلب 4 - 3شكل )
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  :رمل اللباب
المواد الرابطة المستخدمة في  أنيتكون رمل اللباب من الرمل والمواد الرابطة والماء،  

 سالوالمو متانة عالية وتتكون المواد الرابطة من زيت الكتان والحبوب والرانتجات اللباب تعطي 
 .لقار واللدائن المتصلدة بالحرارةوا
 

 تجفيف اللباب 
 التالية : لألسبابلباب يتم تجفيف ال

 للتخلص من الرطوبة التي تسبب تكون الفجوات الهوائية بمعدن المسبوكة. -1

 الصب.ساعدها على تحمل ضغط المعدن المنصهر عند اللب مما ي أجزاءلتماسك  -2

 باحتراق بعض المواد الداخلة في تركيب الرمل فتزداد مسامات الرمل. -3
 

 كيف تجفف اللباب
 اشر.باستخدام اللهب المب -1

المتحركة  وهي عبارة عن سلة من  األفران أواالعتيادية( )الثابتة  األفرانباستخدام  -2
 اللباب لتجفيفها. أسطح إلىيوضع بداخلها الفحم المشتعل ليشع الحرارة  األسالك

على  األفرانحيث تحتوي هذه  الصغيرة،الخاصة لتجفيف اللباب  األفرانتستخدم  -3
  التجفيف. أثناءاعد على حماية اللباب من الكسر من الرفوف الشبكية تس مجموعة

 
 صهر المعادن 

ادا على درجة التماس بين كل مجموعات اعتم أربع إلىصهر المعادن  أفرانيمكن تقسيم 
 الوقود ونواتج االحتراق. أومن  الشحنة )المعدن المراد صهره( 

 حتراق وتمتاز بما يلي:التي تكون فيها الشحنة بتماس تام مع الوقود ونواتج اال األفران -1
المعدن  إلىالحرارية عالية جدا بسبب انتقال الحرارة مباشرة من الوقود  كفاءتها - أ

 المراد صهره.

هذه االفران ال يمكن  مساوئ بالعمل لفترات طويلة ومن  األفرانيمكن استمرار   - ب
بسبب اختالط المعدن مع الوقود ونواتج على نوعية المعدن المنصهر السيطرة 

 اق مثل فرن الدست. الحتر 
األفران التي تكون فيها عناصر الشحنة معزولة عن الوقود لكنها بتماس مع نواتج  -2

 االحتراق. 
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 ميزات هذا األفران 
  يمكن الحصول على معدن أكثر نقاوة من النوع األول. - أ

يمكن استخدام هذه األفران لصهر كميات كبيرة جدآ من المعدن أال أن الكفاءة  - ب
األفران أقل من المجموعة األولى بسبب الفقد بالحرارة من خالل نواتج  الحرارية لهذا

 االحتراق والسطح الكبير لهذه األفران مثل الفرن العاكس. 
مزايا هذه األفرن األفران التي تكون الشحنة معزولة عن كل من الوقود ونواتج االحتراق.  -3

 هو حصول على معدن ذو نقاوة عالية. 
 ان: ومن مساوئ هذه األفر 

  .الكفاءة الحرارية واطئة - أ

كمية المعدن المنصهر قليل: مثل فرن البودقة ويستخدم في هذه األفران الفحم أو  - ب
 النفط أو الغاز كوقود. 

  .األفران الكهربائية  -4

 مزايا هذه األفران: 
 الحرارة. بدرجةوبسهول على  رةالسيط إمكانية  - أ

 دن المنصهر.نقاوة المع - ب

التشغيل عالية، مثل فرن  ةخيصة والسكراب. أال أن كلفلر ا ،دنعاصهر الم إمكانية - ت
 القوس الكهربائي.  

  
  فرن الدست 

 في المسابك لصهر الحديد الزهر بالدرجة األساسية ويتكون من األجزاء التالية: تستخدم 
 . )المدخنة( فتحة لخروج نواتج االحتراق -1

 فتحة الشحن. -2

  (.لها الفحم)ويكون على طبقات يتخلراد صهره المعدن الم -3

 الطبقة األساسية من الفحم. -4

 فتحة خروج الخبث. -5

  .قاعدة متحركة -6

 أرجل الفرن. -7

  المعدن.ائل باتجاه فتحة صب سطح م والقاعدة المتحرك،المسند رتكز على قاعدة ت -8

  فتحة صب المعدن. -9

 فتحات دخول الهواء )القصبات(. -10
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 لفحم )وتكون بين طبقات المعدن(.طبقات ا -11

 ق الحراري.بطانة من الطابو  -12

 اسطوانة رأسية من الصلب التي تكون جسم الفرن.  -13
 

  األبعاد الرئيسية لفرن الدست
         فرن ويكون معدل الصهر .الصهر وسعته: وهو الذي يحدد معدل القطر الداخلي للفرن  -1

  المتر المربع من مساحة المقطع. /ساعة  /طن (. 8  – 7)

ارتفاع القصبات عمق منطقة التخزين وسعتها .  )فتحات الهواء( ويحدد ارتفاع القصبات -2
  التشغيل.( سم فوق قاع 45 – 30ويكون ارتفاع القصبات حوالي )

زاد مقدار الحرارة المستخلصة من  باب الشحن .اع : كلما زاد ارتفارتفاع باب الشحن  -3
     الصغيرة و   لألوزان( D*  22الصاعدة ويكون ارتفاع باب الشحن )الغازات   

(26  *D )حيث  الكبيرة . لألوزانD .)يساوي القطر الداخلي للفرن )سم  

 ( .D*  22وحسب ) أكثر أوواحد  بصفتكون  بات وحجمها :صعدد الق -4
 

 تشغيل الفرن الدست
الفحم  نسبةوالسكراب والفحم وتكون  الخامتتكون الشحنة في فرن الدست الحديد الزهر 

دن والفحم على شكل طبقات متتالية , وقبل (% من وزن المعدن ويتم شحن المع12 - 8)
الفرن ثم تشحن طبقات   أسفلمن الفحم في  األساسيةالطبقة  إشعالالشحن يتم تجفيف الفرن ثم 

 منغنيزالمعدن  والفحم ويخلط مع  المعدن  عند الشحن نسبة  قليلة من الفيرو سيليكون  و الفيرو 
يجعل الخبث سائال يطفو على جيري هو ومساعد الصهر )الحجر الجيري( وفائدة الحجر ال

وال يستخدم فرن الدست لصهر الصلب  كون المعدن  إزالتهسطح المعدن المنصهر فيسهل 
مما يزيد نسبة الكربون  في الصلب فيتحول  فرن الالمنصهر  بتماس كامل مع الفحم  داخل 

 على الحديد الزهر.
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 ( 5 – 3شكل )
 فرن دست
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 فرن البودقة
النفط   أوة، ويستخدم الوقود الغازي يفرن البودقة  لصهر المعادن  غير الحديد يستخدم

 األرضتكون داخل حفرة تحت سطح  إنمتحركة ويمكن  أو األفران ثابتة وتكون هذهالفحم.  أو
 األرض.فوق سطح  أو

هواء ويدخل الوقود بشكل مماس النفط المذري باستخدام  مفتاح  أوالفرن بالغاز  يغذى
 دقةللبو 

حسب   أكثر أوحول البودقة . ويستخدم مشعل واحد  األعلى إلىيشتعل ويتصاعد حيث 
حجم الفرن ودرجة حرارة الصهر . ويتم شحن المعدن في فرن قبل اشتعال الفرن  حيث يوضع  
المعدن بداخل  بودقة من الكرافيت  وتوضع بداخل الفرن ثم يشعل الفرن. ويالحظ بان الفقد في 

 يكونان منخفضان. واألكسدةالمعدن 

 ( أفران البوادق6 - 3شكل )
 عيوب فرن البودقة

يتطلب تعدد الشحنات ومرات التشغيل  األمرمن المعدن فان سبك كميات كبيرة في حالة  -1
 صهر كمية كبيرة من المعدن في بودقة واحدة. أمكانيةوذالك  لعدم 

من الحرارة لذلك يكون استهالك الكفاءة الحرارية للفرن منخفضة بسبب فقد كمية كبيرة  -2
 الوقود عالي وعملية الصهر بطيئة.

التحكم   أمكانيةتهالك البوادق عند االستخدام مما يزيد من كلفة عملية الصهر عدم اس -3
 هر.صبتحديد درجة الحرارة وسرعة ال
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 فرن القوس الكهربائي: 

ر( ويكـون سـطح هذا الفرن من غالف اسطواني  من الصلب  له قـاع كـروي )مقعـ يتكون  
الكربونيــة التــي تمــر مــن خــالل  األقطــابالفــرن علــى شــكل قبــة يمكــن رفعــه عنــد الشــحن ، وترفــع 

، وتخفض لتحديـد طـول القـوس الكهربـائي الـذي يتكـون بـين القطـاب  والشـحنة   أوتوماتيكياالسقف 
الصـهر ثــم  قبـل قطـاباأل وترفـع أربع. أو الكربونيـة ثـالث األقطـابالكائنـة فـي قـاع الفـرن . وعـدد 

 إلــىيرفــع ســقف الفــرن .وتوضــع الشــحنة فــي قــاع الفــرن باســتخدام حامــل خــاص ثــم يعــاد  الســقف 
ويمرر التيار الكهربائي ويصهر المعدن نتيجة القوس الكهربائي المتكون  األقطابمكانه وتخفض 

 الفرن.المعدن بإحالة . ويتم صب 

 ( فرن قوس الكهرائي المباشر7 - 3شكل )
 

 لقوس الكهربائي مزايا  فرن ا
 كفاءة الفرن الحرارية عالية جدا. -1

 سرعة الصهر العالية. -2

 التحكم  بدرجة الحرارة بدقة عالية. إمكانية -3

 التحكم الدقيق في تركيب المعدن. إمكانية -4
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لحين  ثابتةبالمعدن عند درجة  حرارة  المعدن واالحتفاظ يةقيستخدم هذا الفرن للصهر وتن
 الصب.

 
 العاكس الفرن 

خدم هذا الفرن لصهر الحديد وكذالك المعادن غير الحديدية ويستخدم لصهر كميات يست 
 كبيرة من المعدن.

 النفط كوقود. أوالغاز  أويستخدم الفحم 
يحــرق الوقــود فــي غرفــة االحتــراق وتمــرر  الغــازات الســاخنة علــى المعــدن حيــث ينصــهر 

المعـدن ليســاعد  إلــىلشـعلة عكــس ا عـيالمعـدن  فــي منطقـة الصــهر ويسـاعد ســطح الفـرن العلــوي 
 في صهر المعدن .

وتلحـــق بـــالفرن  مبـــادالت حراريـــة لالســـتفادة مـــن حـــرارة الغـــازات الخارجـــة لتســـخين الهـــواء  
 رفع الكفاءة الحرارية. إلىالمستخدم في االشتعال وهذا  يؤدي 

 

 

 
 ( الفرن العاكس8 - 3شكل )

 فتحة الشحن. -5 ضخ الهواء.منفذ  -1
 جدار الفرن. -6 مشاعل. -2
 بطانة الفرن. -7 رفة االحتراق.غ -3
 المدخنة. -8 منطقة الصهر. -4
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 الفرن الدوار
في هذا الفرن تكون الشحنة بتماس مـع نـواتج  االحتـراق  ويتكـون الفـرن مـن حجـرتين يـتم   

  إلـــىمـــن خـــالل  قنـــوات  حـــرق الوقـــود وتمـــرر الغـــازات الناتجـــة مـــن االحتـــراق  األولـــىفـــي الحجـــرة 
 معدن ثم  تخرج الغازات عبر المدخنة.صهر الالحجرة الثانية حيث يتم 

كيلـــو غـــرام يســـتخدم لصـــهر  المعـــادن الحديديـــة وغيـــر الحديديـــة  300فـــرن حـــوالي  ســـعة
تــدوير جســم الفــرن علــى تــروس مســـننة بواســطة  عجلــة يدويــة عنــد شــحن الفــرن أو عنـــد ويمكــن 
 الصب.

 
 ( بودقة الصب )ذات السعة الكبيرة(9 - 3شكل )

 صب المسبوكات
 المسبوكات: مراحل صب

 الصب. - أ

 التغذية. - ب

 تجمد المعدن.  - ت
 .أنواعصب المعدن: يتم صب المعدن بواسطة بوادق وهي على  - أ

 بوادق الصب: أنواع
م نقلهـا بـداخل المسـبك البوادق الكبيرة: مصنوعة مـن الفـوالذ مبطنـة بالطـابوق الحـراري، يـت .1

بواســطة ســاق بواســطة روافــع، وتكــون فتحــة صــب المعــدن فــي أســفلها يــتم فتحهــا وغلقهــا 
 تنتهي بسدادة والساق مغطى بمادة مقاومة للحرارة. 

 .توسطة الحجم : تحمل من قبل شخصينمالبوادق  .2

 البوادق الصغيرة : يستخدمها شخص واحد. .3
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  األمور الواجب مراعاتها عند صب المعدن 
دن وتكفــي لملــئ القالــب المضــطرب للمعــ االنســيابيــتم صــب المعــدن بكميــة مناســبة تمنــع  .1

 ذي.والمغ

، حيث أن صب المعـدن بـبطء وبقطـرات قليلـة يسـبب مناسبايجب أن يكون معدل الصب  .2
نخــر  إلــيتصــلب هــذه القطــرات وتبقــى علــى شــكل فصــوص، أمــا الصــب الســريع يــؤدي 

 جدران القالب الرملي. 

يجــب أن يكـــون الصــب بتيـــار مســتمر )غيـــر متقطــع(، حيـــث أن الصــب المتقطـــع يســـبب  .3
 يتكون بينهما سطح انفصال.  إضافيوعند صب معدن  تكون اكاسيد على سطح المعدن

يجــــب أن تكــــون درجــــة الحــــرارة للمعــــدن المنصــــهر صــــحيحة ، حيــــث أن درجــــة الحــــرارة  .4
تجميــد أجــزاء مــن المعــدن قبــل امــتالء القالــب ويســبب فراغــات فــي  إلــىالمنخفضــة تــؤدي 

للرمــل وقــد كانــت درجــة حــرارة الصــب مرتفعــة  فانــه قــد يتخلــل المعــدن   إذاالمســبوك، أمــا 
ينصـــهر المعـــدن كـــذالك يســـبب امتصـــاص كميـــة كبيـــرة مـــن الغـــازات ويتكـــون معـــدن لـــه 

 حبيبات كبيرة الحجم.
 

تجـاويف القالـب وفـي الوقـت  إلـى المعدن المنصـهرتغذية المعدن هو توصيل  المعدن:تغذية  -ب
ار االختيــ يعــدالمغــذي، و المعــدن  مجــرى  أوويــتم تغذيــة المعــدن مــن خــالل المصــب  المناســب.

الموقــــع الصــــحيح لمجــــرى  المعــــدن )المصــــب( لتــــامين امــــتالء القالــــب بالمعــــدن دون حــــدوث 
المعـــدن علـــى الســـطح انســـياب مضـــطرب للمعـــدن وضـــع  دخـــول الخبـــث فقـــد يوضـــع مجـــرى 

ســـهولة عملـــه باليـــد، وفـــي الصـــف العلـــوي مـــن القالـــب ليســـاعد علـــى تغذيـــة الفاصـــل للقالـــب ل
تجويف القالـب.  إلىه الرمل السائب وعدم دخوله  فيالنصف السفلي لكي يتجمع  أوالمعدن  

بالمعــدن عنــد  يمــتألالمغــذي )المــزودة( عبـارة عــن تجويــف اسـطواني فــوق تجويــف القالـب  إمـا
 الصب ويغذي تجويف القالب بالمعدن عند االنكماش.

 
 
 
 
 
 
 

 لب التناثر ) االرتطام(
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نخر برمل  القال للتقليل  من يحدث فيه  إليعبارة عن لب من الرمل الجاف يوضع في المكان 
 القالب . إلىالنخر وتسرب الرمل  

 
 ( موضع لب التناثر ومهدئ السرعة10 - 3شكل )

 
تجويف القالب  إلىوصوله  قبلو هو تجويف على شكل انتفاخ مجرى المعدن  مهدئ السرعة: 

 ب.ويعمل على عزل الشوائب والخبث وحبات  الرمل  السائبة ومنع دخولها تجويف القال
 

 فجوات تقلصيتقلص المعدن عند تجميده ويتكون بسبب هذا التقلص  المعدن:تجميد   .4
من سطح المسبوك  يبدأمسامية تقلص في المسبوكة وهذا يحدث الن تجمد المعدن  أو

 داخله. إلى
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 ( معالجة العيوب الناشئة من تقلص المسبوكات11 - 3شكل )

 استعمال مزودات المعدن. -1
 .استعمال المصقعات -2

 
 يقة التالية :ويتم معالجة هذه  العيوب بالطر 

ح فجوات التقلص فيها ولـيس صبي ينتهي عندها التجمد فتتعمل المزودات )المغذيات( ال -1
 في المسبوك نفسه .

ليكــون التوســع تــدريجي لغــرض الــتحكم باتجــاه  بمقــاطع المســبوكتجنــب التوســع المفــاجئ  -2
 الداخل.نحو  ويتجه من النقطة )ج( يبدأتجمد المعدن حيث 

معدنيــة توضــع  داخــل تجويــف القالــب لتعيــين  أجســاماســتعمال )المصــقعات( عبــارة عــن  -3
 عنده التجمد. يبدأالمكان الذي 
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 تنظيف المسبوكات
 التالية : األمورالمسبوكات  تنظيف تتضمن عملية

 استخدامه.اللباب )القلوب( في حالة  وإخراجتكسير  -1

ع الزوائـد المعدنيـة المتصـلة بالمسـبوك. ويـتم ذالـك مصـبات المعـدن والمغـذيات وجميـ إزالة -2
التـــي تعمـــل بـــالهواء   أواالجنـــات اليدويـــة  أوبمناشـــير  أوباســـتخدام مطرقـــة مناســـبة الـــوزن 

 الكهربائية. أوالمضغوط 
 بها.لمسبوك من الرمال المحترقة والملتصقة أسطح ااستخدام 

 ويتم التنظيف:
 ية.باستخدام العدد اليدوية كالفرشاة السلك - أ

بشـكل أفقـي حـول  تـدور، وهي براميل اسـطوانية مـن الصـلب استخدام براميل التقليب  - ب
مسـبوكات   إليهـاتضـاف و . بحيث توضع هذه المسـبوكات داخـل هـذه البراميـل محورها

 (50 – 25)بسـرعة صغيرة وقطع حديد تسـاعد علـى التنظيـف  وتـدور هـذه البراميـل 
 إثنــاءملــم  (1) قطــر كــرات معدنيــة صــغيرةدورة فــي  الدقيقــة. وقــد تقــذف المســبوكات ب

 التقليب لتساعد على التنظيف .

: حيــث  يســتخدم تيــار  هــوائي ذو ســرعة  ةالمعدنيــة المجروشــ واألجــزاء مــلر بالالــرش  - ت
عاليــة يحمــل معــه الرمــل والقطــع المعدنيــة المجروشــة لتقــذف علــى المســبوك لتنظيفهــا 

     علــــى مناضــــد خاصــــة باســــتخدام مسدســــات  خاصــــة للــــرش ويــــتم وضــــع المســــبوكات
 المسبوك. أجزاءتوجيه الرمل عليها لغرض تنظيف كل  إثناء)مدورة( تدور 

  
 نوعين رئيسين: إلىتقسم عمليات فحص المسبوكات  : فحص المسبوكات

صــغيرة مــن المســبوكة و بموقــع   أجــزاءالفحــوص التدميريــة )االتالفيــة(: حيــث تقطــع  - أ
المســـبوكة )عــــدم  إتـــالف إلـــىهــــذا يـــؤدي االختبـــار عليهـــا ، و  إجـــراءمختلفـــة لغـــرض 

 استخدامها(. إمكانية

الفحــــوص  غيــــر التدميريــــة )غيــــر االتالفيــــة(: فــــي هــــذه  الفحوصــــات  يــــتم فحــــص   - ب
 . إتالفها أومنا   أجزاءالمسبوكات بدون  قطع 

 

 الفحوصات الغير التدميرية للمسبوكات أنواع
مالحظة بعض العيوب مثل ل  إليهابالنظر الفحص البصري: حيث يتم فحص  المسبوكة  .1

 .الشقوق والتمزقات والفجوات الغازية واالنتفاخات وغيرها

 .إبعادهامن دقة   للتأكدالقياس    أدواتالمسبوكة  باستخدام  إبعادحيث  يتم  فحص  .2
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 الفحص بالصوت  والطرق: حيث يتم تغليف المسـبوكة وطرقهـا بمطرقـة ومقارنـة الصـوت .3
 مسبوكة السليمة تعطي صوت رنان.وال  المسبوكة السليمة  مع صوت 

الصـــوتية التـــي لهـــا تـــرددات  ق و الفـــتســـتخدم الموجــات  الصـــوتية: بالذبـــذبات فـــوق الفحــص  .4
الصــوتية بــداخل المســبوكة وتــنعكس علــى العيــوب  ق و الفــ هــذه الموجــاتعاليــة حيــث تنفــذ 

 خاصة. أجهزةويتم كشفها بواسطة  الفجواتالداخلية 

الزيت  بداخل المسبوكة باستخدام ضـغط عـالي  أوحيث يضغط الماء الفحص بالضغط:  .5
 مقاومتها لالنفجار تحت تاثير الضغط المسلط . أولتحديد مواضع التسريب للمسبوكة 

الفحـــص بـــالمواد النافـــذة: يســـتخدم لكشـــف العيـــوب الســـطحية والتشـــققات الصـــغيرة بســـطح  .6
ية  ثـم على سطح المسبوك زيت  نفـاذ ينفـذ بـداخل الشـقوق السـطحالمسبوك حيث يوضع 

فيقـوم هـذا بامتصـاص   يمسح الزيت  الزائد ويـرش مسـحوق ابـيض علـى سـطح المسـبوكة 
تغييـــر اللـــون المســـحوق   إلـــىالشـــقوق  الســـطحية الصـــغيرة وهـــذا يـــؤدي  إلـــىالزيـــت النافـــذ 

 .وكشف العيوب في حالة وجودها

  بالدقائق المغناطيسية: يستخدم هذا الفحص لكشف العيوب التي تقع تحت سطح الفحص .7
خاصـة ثـم  تنثـر   أجهـزة للمسبوكة الحديدية حيـث يـتم مغنطـة المسـبوك باسـتخدام المعدن 

ديديـة فـي المنـاطق التـي بهـا عيـوب بصـورة برادة الحديد على سطحها فيجمع  الدقائق الح
غير منتظمة وتتكتل الدقائق عند مناطق العيوب القريبة مـن السـطح المعـدن وبهـذا يمكـن 

 الكشف عنها. 

كاما لكشـف العيـوب الداخليـة للمسـبوكات  حيـث تختـرق  أشعة:  تستخدم األشعةبكشف ال .8
فـي  األشـعةالمسبوكات وتمر عبرها لتسقط على فلم فوتوغرافي وتكـون كثافـة  األشعةهذه 

فتبـــدو هـــذه المنـــاطق  األخـــرى كثافـــة مـــن المنـــاطق  أكثـــرالمنـــاطق الحاويـــة علـــى الفجـــوات 
 اللوح الفوتوغرافي. غامقة اللون  في الصورة المسجلة على 

 
 عيوب المسبوكات :

الزوائد المعدنية: تتكون الزوائد المعدنية بالمسبوكات عند سطح االنفصال وعند داللئل  -1
 .أخرى هذه الزوائد بالمطرقة وباستخدام عدد  ةإزالالقلوب ويجب 

اعوجاج المسبوكة:  يحدث اعوجاج المسبوكة نتيجة الفرق بسرعة التبريد بين جدران  -2
 ي ذلك يجب تحسين تصميم المسبوك.سبوكة المختلفة في السمك ولتالفالم

المحصورة داخل المسبوكة  واألبخرةتحدث  بسبب الغازات لغازية )البخبخة(  :جواتالف -3
الرمل  وسوء تهوية  اللباب    ذيهانفعلى شكل فجوات غازية صغيرة  ويحدث بسبب قلة  

 .لم يتخلص من الغازات التي  فيهن ادة  نسبة الرطوبة  بالرمل  وصب  معديوز 
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الفصوص: عبارة عن نقطة غير ملتحمة من المعدن في المسبوك وتحدث بسبب صب المعدن  -4
 بشكل نقط  تتجمد بسرعة قبل اكتمال الصب.

الباردة: وهي  عبارة عن مناطق غير ملتحمة بالمسبوك بسبب عدم التداخل  التام  االنغالقيات -5
تجويف القالب من  جهات مختلفة  كذلك بسبب قلة سيولة   إلىبين تيارات المعدن الداخلة 

بتصميم مصبات ومجاري  المعدن وكذالك بسبب  والخطأانخفاض درجة حرارة الصب المعدن )
 .(انقطاع تيار المعدن عند الصب

 أويحدث بسبب عدم سيولة المعدن بالدرجة  الكافية   نقص المعدن بجزء من المسبوك :  -6
 .صالسبب ترسب المعدن عند سطح االنف أوبالمعدن  منع ملئ القالب تجمع الغازات  ت

فصوص الخبث: عبارة عن حبيبات الخبث واالكاسيد التي تدخل تجويف القالب أثناء الصب  -7
وتصبح جزء من المسبوكة ، أو تحدث نتيجة تجمع حبيبات الرمل أثناء الصب ويمكن منع 

 ام الصب.تكوينها بتنظيف المعدن من الخبث وتحسين نظ

عبارة عن شقوق نتيجة تقلص المعدن بعد التجميد مباشرة وبسبب خطأ في  الساخن:التمزق  -8
 مسببال الجزء المركزي قبالخارجي والمساند الخارجية العرضية  اإلطارالتصميم حيث يتجمد 

 التقلص. أثناء عمليةمقوسة لتعطي مرونة أكثر  األذرعتالفي ذالك بعمل  األذرع ويمكنتمزق 
اللباب  ستخدمتو  أكثرو أ يائجز داخل فجوة القالب المعدني من ية المعدنالسباكة يتم دفع  

 أسطحتتميز هذه الطريقة بالحصول على مسبوكات لها  .الفراغاتالرملية والمعدنية لتشكيل 
 المسبوكات قليلة إنتاجالقوالب المعدنية عالية وتكون كلفة  إنتاجكلفة  إن إالناعمة ودقتها عالية 

 بكميات كبيرة. اإلنتاجعند 
 

 قوالب المعدنيةالسباكة لطرق  أنواع
السباكة بالتثاقل: حيث يتم صب المعدن المنصهر بدون استخدام ضغط بل ينساب  - أ

منيوم بسبب سهولة سبكها لسبائك اال هذه الطريقةب تسبكو المعدن المنصهر نتيجة وزنه. 
وان  إخراجهاه تمكن من عدنية مع ترتيبالقوالب المبالزهر  الحديد وخفة وزنها كما يسبك

 ملم. (2,5)ال يقل عن  إنسمك المسبوكات بهذه الطريقة يجب 

تجويف القالب باستخدام  إلىالسباكات بالضغط )االسطمبات(: حيث يدفع المعدن  - ب
داخلية   اجتهاداتقل أقليل وب ذات سمك ضغط خارجي وتتميز بامكانية انتاج مسبوكات

جة ذات دقة وجودة عاليتين وتستخدم للمعادن غير الحديدية منتوتكون االسطح ال
 وللمسبوكات الصغيرة فقط .
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 ( السباكة بالتثاقل12 - 3شكل )
 

 ماكنات السباكة بالضغط 

تجويف القالب  إلىماكنة السباكة ذات الغرفة الساخنة وتقوم الماكنة بحقن المعدن  -1
ر ويكون الضغط بحدود باستخدام مكبس ضغط مغمور في حوض المعدن  المنصه

وتستخدم  هذه  الطريقة للمعادن السهلة االنصهار مثل سبائك الزنك  2كغم/سم (100)
 والقصدير والرصاص.
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 ( ماكنة السباكة ذات الغرفة الساخنة13 - 3شكل )

 

ماكنة السباكة ذات الغرفة الباردة : في هذه لطريقة يتم نقل كمية محدودة من المعدن   -2
اسطوانة مكبس الضغط بمعرفة خاصة ويكون الضغط المسلط  إلى الصهر من وعاء

هذه لكبس العجينة المعدن داخل القالب  وتستخدم  2كغم/سم 1000عالي بحدود 
 والنحاس. األلمنيومالطريقة للمعادن ذات درجات النصهار المرتفعة نسبيا مثل سبائك  

ض المعدن المنصهر : حيث تغمر غرفة نقل  المعادن  داخل حو اإلوزةماكنة عنق  -3
المعدن  المنصهر لتثبيت مع فوهة القالب، ويتم  الدفع  األعلى إلىوعند امتالءها ترفع 

 داخل القالب. إلىبواسطة الهواء المضغوط 

 (C,B)فيتحرك الكبسات  Aماكنة يوالك: وفيها يتم صب المعدن في أسطوانة الضغط  -4
. بعدها يرتفع المكبسات فيتم قص إلى أسفل ليتم ملئ تجويف القالب بالمعدن المنصهر

ليقذف بالمنتج خارج القالب وتستعمل هذه الماكنة في إنتاج  Bالمعدن الزائد بالمكبس 
 مسبوكات كبيرة الحجم نسبيا .
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 ( ماكنة السباكة ذات الغرفة الباردة14 - 3)شكل 
 

 مسبوكات كبيرة الحجم  نسبيا. إلنتاج الطرد المركزي ة ماكن -1

 

 ( ماكنة عنق األوزة15 - 3شكل )
 

 : السباكة بالطرد  المركزي 
في هذه يتم تدوير القالب بسرعة عالية فتنتج عن الدوران قوة طاردة مركزية تدفع المعدن 

المسبوكات المجوفة  إلنتاجالمنصهر بعيدا عن مركز الدوران ليمال تجويف القالب. وتستخدم 
 التي تكون تجاويفها اسطوانية.
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 لطرد المركزي السباكة با أنواع
 سباكة الطرد المركزي الحقيقي. - أ

 سباكة شبه الطرد المركزي. - ب

 سباكة  التطريد المركزية .  - ت
نتاج المسبوكات االسطوانية المجوفة دون استخدام إسباكة الطرد المركزي الحقيقي: 

رباعي( بينما  أوغير اسطواني )سداسي  أويكون السطح الخارجي  اسطوانيا  إناللباب ويمكن 
 – 75)تتولد  قوة  بحدود  عالية بحيثيدور القالب  بسرعة  إنون التجويف اسطوانيا ويجب يك

الحد الذي يوفر القوة تتكون  منكانت سرعة  الدوران اقل   وإذامرة بقدرة  القوة الجاذبية  (100
كانت السرعة عالية جدا تسبب تمزق القشرة بسبب تكون  إذا إماثنيات على سطح المسبوكة ؟ 

المصبات والمغذيات مما يجعل نسبة  من ميزات هذه الطريقة عدم استخدام. و وق طويلةشق
 راسيا. أو أفقيا إمااالستفادة من معدن عالية وبدون تلف ويكو ن محور الدوران في هذه الطريقة 

 
 السباكة الطرد المركزي الحقيقي: أنواع

 (6) إلىتصل  أطوالذات  أنابيب إلنتاج : ويستخدماألفقيالقالب ذو محور الدوران  -1
 والمعدن وفي حالة القوالب المعدنية يكون أيكون من الرمل قالب المستخدم قد  أن. راأمت

الشوائب والفجوات تتجمع  أنذات بنية دقيقة وخواص جيدة بسبب تجمد السريع  المنتج
 بالتشغيل. إزالتها األقل ويمكنبسبب كثافتها  الداخلي للمسبوكعلى سطح 

 ( سباكة الطرد المركزي )ذي محور الدوران االفقي(16-3شكل )
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القالب ذو المحور الدوران الراسي : تستخدم النتاج المسبوكات القصيرة التي يكون   -2
قطرها اكبر من طولها واليمكن استخدامها للسبائك الطويلة الن المعدن يتركز في اسفل 

 مناطق العليا.القالب بسبب وزنه وتكون  الجدران في االسفل اسمك من ال

 

 
 ( سباكة الطرد المركزي )ذي محور الدوران الرأسي(17-3شكل )

 
  سباكة شبه الطرد المركزي :

المسبوكات المتماثلة حول مركزها ويستخدم قالب رملي اعتيادي ولباب   إلنتاجتستخدم 
لب  دوران القا إثناءمن الرمل الجاف في التجاويف يصب المعدن المنصهر في مجرى المعدن 

وتكون  (بعيدا عن المركزنحو السطح الخارجي )المعدن المنصهر  المحور الراسي ليقذفحول 
 خطالحقيقي حتى ال  يتسرب المعدن خالل السرعة  عند الدوران اقل من سباكة الطرد المركزي 

 .بالقالبالفصل 
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 ( سباكة شبه الطرد المركزي 18-3شكل )
 

 : د المركزي يطر تال سبكه
الحالة تحيط مجموعة من قوالب بحوض مركزي للصب وتدور  المجمعة  هذه في  

تجاويف  إلىفيندفع المعدن بسرعة عالية حول محور الحوض ثم يصب المعدن المنصهر 
تكون المسبوكات    إن رطقوة الطرد المركزي وال يشت/ تحت تأثير  القوالب  عبر مجاري المعدن

مسبوكات  كثيفة وذي  إلنتاجوتستخدم الطريقة  ان مركزها  هو نفس محور الدور  أومتماثلة 
 .معقدة إشكال

 
  السباكة بالشمع المفقود )السباكة الدقيقة(:

 .فيه الشمعمل نموذج من عمن المعدن ويتكون من نصفين ل ألدائمي يصنع القالب -1

داخل تجويف القالب وبعد تجمده يستخرج وتزال منه يحقن  الشمع المنصهر  -2
 .المصبات والمجاري 
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 ( خطوات سباكة الشمع الفقود19-3شكل )

 

مصب مركزي من الشمع  إلىمن النماذج المتماثلة  مجموعة أخرى  يثبت النموذج مع -3
 القاعدة.وتثبت المجموعة على 

تتكون مادة االكساء من رمل  السيكليا كمادة حرارية والجبس كمادة رابطة  -4
بواسطة عجينة ذو سمك قليل  أولى النموذج  بغطاء تغطية للكساء ويتم والسليمانيات

وق دالناعم وااليستر والسليكون تحاط  المجموعة بصن السليمانياترخوة  من 
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ثم تمال بمواد الكساء مبطن بورق الشمع   واألسفل األعلىمن اسطواني مفتوح  
 ساعات. (8)الهواء لمدة  فيويجفف 

م  (150)رجة حرارته من المجموعة وتسخن المجموعة في فرن داعدة ينزع لوحة الق -5
 المعدن.م قبل صب  (1000 – 700)درجة حرارة  إلى

باستخدام الضغط  أووزنه  تأثيريصب المعدن المنصهر بتجويف القالب تحت  -6
السيارات ومكائن  وأجزاءريش التوربينات  إلنتاجوتستخدم طريقة السباكة الدقيقة 

 الدقيقة. األجزاءالطباعة وغيرها من  وآالتالخياطة 
 
  : لسباكة المستمرةا

 أوصبات ذات مقاطع دائرية  إلنتاجدني في القالب المعحيث يصب المعدن المنصهر 
وتستخدم  المطلوبةاإلشكال مضلعة . ثم تجرى لها عملية تشكيل مباشرة للحصول على  أومربعة 

 وغيرها. صينر والخا األلمنيوملصب الفوالذ و 
عمليات تشكيل مباشرة للحصول على  اءأجر  أو األطوالوقد يتم تقطيع المصبوبات حسب 

 .المقطع المطلوب
 

 مميزات السباكة:
 درجة حرارة الصب  المنخفضة بسبب قصر المعدن مما يجعل كلفة الصب قليلة. -1

 عالية. إنتاجيةذات  -2

 .الصب قلة وجود الفجوات -3

التجميد تظهر بسبب نظام  الصب والتيتقليل حجم الفجوة المخروطية الناتجة عن  -4
وبالتالي خسارة كمية كبيرة المخروطي من الصبة  لص المعدن حيث يجب قطع الجزءوتق

 المصبوب.من المعدن 
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 ( السباكة المستمرة مع حني وتشكيل المصبوبات20-3شكل )

 
 لية :اوتتم السباكة القشرية بالخطوات الت : السباكة القشرية

درجة  إلىيسخن النموذج  يثبت كل من نصفي النموذج على لوح المعدني من الصلب ثم -1
 لوح نموذج فيما م ثم يرش بالسيلكون لتسهيل  نزع القشرة المتكونة على 250 – 200

 .والراتجبعد , ثم يثبت النموذج فوق صندوق يحتوي على مزيج الرمل 
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 وبسبب  حرارة النموذج المسخن جنوالراتيقلب الصندوق فيتم غمر النموذج بخليط الرمل  -2
قشرة  تتصلب حول النموذج ون خالل ثواني معدودة  مع الرمل الرتنج ويك ينصهر

 ملم وحسب  فترة التسخين. 12 – 4يتراوح سمكها  

 متصلب.ليسقط منه الرمل الغير  األصليوضعه  إلىيعاد الصندوق  -3

حرارة تتوقف يرفع لوح النموذج والقشرة المتصلبة به ويتم تسخينها لمدة دقيقتين وبدرجة  -4
على لوح النموذج بواسطة  منالمستخدم ، بعدها تنزع قشرة الرمل على نوع الراتنج 

نوابض خاصة ،وتقطع القشرة ليتم لصق جزئيها ) نصفي النموذج ( باستخدام مادة 
 سكات خاصة لتكوين القالب المطلوب.ما أوالصقة 

 

 ( خطوات طريقة السباكة القشرية21-3شكل )
 

 ي حالة المسبوكات الصغيرة .يتم صب المعدن مباشرة بالقشرة المشكلة ف  -5
عملية  اءر وأجالقشرة برمل تقوية ضمن صندوق  إحاطةفي المسبوكات الكبيرة فيتم  إما

 مقالبهصناديق  إلىتخزين القوالب لحين الصب وتستخدم القوالب لمرة واحدة فقط وال يحتاج 
يجعلها وكات رقيقة صب مسب وإمكانية والدقة األسطحوكمية الرمل المستخدم قليل وتمتاز بنعومة 

طريقة اقتصادية في بعض المسبوكات تستخدم كافة المعادن كالحديد الزهر والصلب وسبائك 
 النحاس .  
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 عن السباكة  األسئلةتكملة 
 القوالب المستخدمة في السباكة وتكلم عن القوالب االسمنتية؟ أنواععدد /  20س
 ن؟الواجب مراعاتها عند صب المعد األمورهي  ما/  21س
 هي المواقع التي يمكن اختبارها لمجرى المعدنة )المصب( ولماذا؟   ما/  22س
 ؟ األصليةما فائدة استخدام المغذي )المزود( في قوالب السباكة /  23س
 السرعة؟  ومهدئ الفصل،رمل  التناثر،لب  من:ما فائدة استخدام كل /  24س
 لص في السباكة الرملية؟مسامية التق أوكيف يتم معالجة فجوات التقلص /  25س
 ما هي طرق تنظيف المسبوكات عددها؟/  26س
عن الفحص بالمواد  بإيجازحوص الغير التدميرية للمسبوكات؟ وتكلم الف أنواععدد /  27س

 النافذة؟ 
 عدد عيوب المسبوكات؟ /  28س
 ماكنات السباكة بالضغط وأرسم أحدها؟ عدد أنواع /  29س
 الطرد المركزي؟ عدد أنواع السباكة ب/  30س
 تكلم عن خطوات السباكة بالشمع المفقود مع التوضيح بالرسم؟ /  31س
 ما هي مميزات السباكة المستمرة؟ /  32س
 رية؟ شما هي مزايا السباكة الق/  33س
 عرف ما يلي؟/  34س

 لب التأثير، المغذي، رمل الفصل، مجرى المعدن،  رمل المواجهة،
 .سباكة الطرد المركزي  التمزق الساخن، الفجوات الغازية، لباردة،األنغالقات ا مهدئ السرعة،
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القياس : هو العلم الذي يهتم بدراسة ادوات القياس المستخدمة في المجاالت 

الصناعية والهندسية والمجاالت االخرى ، ودراسة كيفية استخدام هذه 

 االدوات ودراسة وحدة القياس .

عملية القياس : هي عملية مطابقة ابعاد القطعة المراد قياسها مع ادوات 

 القطعه .قياس مناسبه لغرض معرفة بعد 

 الخطأ في القياس :هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية للبعد.

 القيمة المقاسة . –الخطأ في القياس = القيمة الحقيقية 

 اسباب الخطأ في القياس :

 اسباب متعلقة بأداة القياس . .1

 دقة اداة القياس . - أ

 ليان ) سوفان ( اجزاء ادوات القياس بسبب االستخدام .ب - ب

الخطأ في مركزية محاور دوران اجزاء اداة القياس وأرتكاز     -ج

 اجزائها بسبب الخطأ في القياس .

الخطأ الصفري : وهو القراءة التي يعطيها جهاز القياس      -د    

 القراءة مساوية للصفر . في الوقت الذي يجب ان تكون

 الخطأ الصفري . –القيمة الصحيحه = القيمة المقاسة 

االعتبار هذا الخطأ كما موضح بن الخطأ الصفري يجب االخذ للتخلص م

في اعاله اذ يجب تصفير الجهاز قبل استخدامه وذلك بضبط مؤشر الجهاز 

 على الصفر.

 اسباب متعلقه بعملية القياس :

 الوضع الخطأ ألداة القياس عند اجراء عملية القياس . - أ

 عدم تطابق فكوك القياس مع حدود البعد المقاس . - ب

 اب متعلقه بالشخص القائم بالقياس .اسب

 مهارة الشخص وخبرته ومعرفته باداة القياس وطريقة استخدامها . - أ

 االختيار الداة القياس المالئمة وطريقة القياس الصحيحة والمناسبة. -ب

قوة النظر التي تؤثر على قراءة االبعاد كذلك حصول الخطأ بسبب  - ج

 تعب العامل وتكرار القراءات بكثره .

 ق القياس : طر

طريقة القياس باستخدام اجهزة القياس البسيطه الناقله كالفرجال  -1

 الداخلي والخارجي .

 طريقة القياس باستخدام االجهزة المدرجة كالمسطرة والمنقلة . -2
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طريقة القياس باستخدام االجهزة المدرجة ذات الدقة العالية كالفيرنيه  -3

 والميكروميتر .

اسقاط االشعة الضوئية كما في جهاز طريقة القياس المعتمدة على  -4

 االسقاط الضوئي وغيرها.

طريقة القياس المعتمدةعلى فرق الضغوط للهواء عند قياس االنحراف  -5

 في االبعاد.

القياس الصفات ذات االشكال واالبعاد  قدودطرق القياس باستعمال  -6

دات القياس ده او استخدام محأالمحدده لفحص صحة المنتج او خط

 ى المنتج .للتفتيش عل

الوحدات يمكن لجهاز  من: هو اقل قيمه او مقدار دقة جهاز القياس

 القياس ان يعطيه بشكل مضبوط .

: هي اجهزة القياس التي لها تدريجات تمثل  اجهزة القياس ذات التدريج

عدد التدريجات المكافئه للطول المراد  ويتم القياس بقراءةوحدات القياس 

 والفيرنيه والميكروميتر.قياسه مثل مسطرة القياس 

: هذه االجهزه ليس لها تدريج يتم القياس  اجهزة القياس بدون تدريجات

القياس ومحددات  دبمقارنة البعد المطلوب مع بعد اخر محدد مثل قدو

 القياس واجهزة القياس الناقلة.

 :الفيرنيه اوالقدمه

في كما ملم وتتكون 0.02لقياس االبعاد بدقه عاليه تصل الى هي اداة 

( من ساق لها تدريجات تشابه تدريجات المسطره ، مثبت على 1شكل )ال

كان ثابتان .. التدريجات  التي على الساق تسمى المقياس فالساق 

 االساسي .

هناك اطار ينزلق على الساق يكون كتله واحده مع الفكان المتحركان 

وي او نالثاوذراع قياس العمق ، واالطار له تدريجات تسمى المقياس 

 مقياس الفيرنيه . يثبت االطار على الساق بواسطة برغي تثبيت ،

فكان ـليه والـداخـراءات الـقـلالفكــوك الــعليا للــفيرنـيه تـستخدم ل

ه . وهناك ذراع ــاد الخارجيـــعـراءة االبـــان لقــستخدمـسفليان يـال

  .ة انواع من الفيرنيه حسب الدقهدوهناك ع –قياس االعماق 

 X=A-B: يستخدم القانون حساب دقة الفيرنيه

 Xحيث دقة الفيرنيه =                             

                                          N ⁄L  B=  

 Lطول المقياس الثانوي )مقياس الفيرنيه ( بالملم =                         
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 Nعدد تدريجات المقياس الثانوي =                                            

 Aطول تدريجه واحده على المقياس االساسي او ضعفها بحيث يكون =

A   أكبر منB  . دائما 

 : انواع القدمات حسب الدقه

 ملم :0.1القدمه ذات دقه  - أ

 : النوع االول

 ملم 1طول التدريجه على المقياس االساسي =

 اقسام متساويه . 10ملم مقسمه الى9 طول مقياس الفيرنيه 

 ولحساب دقة هذه الفيرنيه )القدمه( 

                                                                   X=A-B 

  =L/N=9/10               

                                                             A=1   

              X=A-B=1- 9/10=0.1mm  وهي دقة الفيرنيه

 : في هذا النوع طول التدريجه على المقياس االساسيالنوع الثاني            

تدريجات 10ملم مقسم الى 19ملم وطول مقياس الفيرنيه = 1=

 متساويه.

 كما يلي  ودقة هذه الفيرنيه

X=A-B 

B=L/n=19/10 

A=2 

 X=2-19/10=0.1mmوهي دقة الفيرنيه)ملم(                       

 ملم : 0.05  الفيرنيه دقة -ب

ملم , طول مقياس  1 : المقياس االساسي مدرج الىالنوع االول      

  . تدريجة متساوية 20ملم مقسم الى 19 الفيرنيه

  لحساب الدقة                                                                                                               

X=A-B 

B=L/n=19/20 

A=1 

X=1-19/20=1/20=0.05mm 

 :النوع الثاني

ملم والطول الكلي لمقياس 1طول التدريجه على المقياس االساسي =

 تدريجه متساويه .20ملم مقسم الى 39الفيرنيه=
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 ودقة هذا النوع من الفيرنيات

X=A-B 

B=L/n=39/20 

A=2 

X=2-39/20=1/20=0.05mm 

 ملم .0.02الفيرنيه ذات الدقه -ج

ملم طول 0.5: طول التدريجه على المقياس االساسي = النوع االول     

 تدريجه متساويه . 25ملم مقسم الى 12مقياس الفيرنيه يساوي 

 ولحساب الدقه  

X=A-B 

B=L/n=12/25 

A=0.5 

X=0.5-12/25=1/50=0.02mm 

ملم وطول مقياس 1: طول التدريجه على المقياس االساسي =النوع الثاني

 تدريجه متساويه .50ملم مقسم الى 49الفيرنيه 

 ولحساب الدقه في هذا النوع من الفيرنيه.

X=A-B 

B=L/n=49/50 

A=1 

X=1-49/50=1/50=0.02mm 

 ه: هو اكبر طول يمكن قياسه بواسطة الفيرنيه .مدى القيا س في الفيرني

 طول مقياس الفيرنيه . –مدى القياس في الفيرنيه = طول ساق الفيرنيه 

ملم فما مدى 9ملم وطول مقياس الفيرنيه 150: فيرنيه طول ساقها مثال

 القياس فيها ؟

 طول مقياس الفيرنيه  –الحل: مدى القياس = طول الساق 

 ملم.141=150-9=

 استخدام الفيريه.

 (2)ملم ( المبينه بالشكل 0.02( مامقدار قراءة القدمه )دقة 1مثال)

 ملم  31ي ) القراءه االوليه ( =الحل: القراءه على التدريج االساس

 18خط االنطباق = 

 دقة الفيرنيه × القراءة الثانويه= خط االنطباق 

 ملم 0.36=0.02×18=
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 القراءة الكليه = القراءة االوليه + القراءة الثانوية

=31+0.36=31.36 

ملم لقدمه، طول التدريجه على المقياس 27.35( مثل بالرسم القراءه 2مثال)

تدريجه   20ملم مقسما الى 39ملم وطول مقياس الفيرنيه 1االساسي =

 متساويه .

  

 X=A-B 

         B=L/n=39/20 

         A=2 

                                                                                        

X=2-39/20=1/20=0.05      الدقه 

 ملم 27القراءة االولية =

 ملم 0.35الثانوية = القراءة 

 7=  0.35/0.05 خط االنطباق= القراءة الثانوية / الدقه = 

 انواع القدمات :

 قدمة قياس االبعاد الخارجية والداخلية واالعماق . .1

 قدمة قياس االرتفاعات . .2

 قدمة قياس االعماق . .3

 قدمة قياس اسنان التروس . .4

 

 

 الميكروميتر .

 :مزايا الميكروميتر

 ة قراءة تدريجاته .صغر حجمه وسهول -1

 مدى القياس في الميكروميترات تغطي معظم مجاالت القياس . -2

 رخص ثمنها نسبيا . -3

 :اجزاء الميكروميتر

 موضحه على الشكل التالي .

 

 :حساب دقة الميكرميتر

دقة الميكروميتر=خطوة السن لالسطوانة المتحركة /عدد تدريجات 

 االسطوانة المتحركة ملم
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ملم،عدد تدريجات االسطوانة  5.0خطوة السن فية  (  ميكروميتر3مثال)

 تريجة ،كم هي دقتة ؟50المتحركة 

 ملم  n = 0.5/50 =0.01 /عدد التدريجات p ه الدقة =الخطو

يوجد في هذة الميكروميترات عدد من  :ذات الدقة العليا الميكروميترات

اس عبارة عن مقي طالخطوط االفقية على االسطوانة الثابتة وهذة الخطو

 بين الفيرنية والميكرميتر  رنية ،حيث يجمع هذا الميكروميتريالف

ملم  0.5خطوة السن فية 6)ميكرميتر ذو دقة عليا )شكل ( 4)مثال 

ه متساويه طول مقياس الفيرنيه تدريج 50واالسطوانة المتحركة مقسمة الى 

االسطوانة المتحركة ومقياس الفيرنية  من تدريجات تدريجات 9فيه يعادل 

 احسب الدقه . تدريجات 5مقسم الى 

 الحل: 

X=A-B 

B=طول مقياس الفيرنيه/عدد تدريجات مقياس الفيرنيه 

=9*0.01/5=0.09/5 

A=2*0.01=0.02 

X=0.02-0.09/5=0.01/5=0.002mm 

 

 قراءة الميكرو ميتر

 ملم والموضح بالشكل 0.01مامقدار قراءة الميكروميتر ذي الدقة  5مثال

  

 :الحل 

 ملم  4.5ن االسطوانة الثابتة =القراءة م

 وهو خط االنطباق   23القراءة من االسطوانة المتحركة =

 ملم  0.23=0.01×23= الدقة×القراءة الثانوية =خط النطباق 

 القراءة الكلية = القراءة من االسطوانة الثابتة + القراءة الثانوية

 ملم 4.73=0.23+ 4.5=

 6مثال 

 ملم والموضح بالشكل 0.002ي الدقة يكروميتر ذمامقدار قراءة الم

 ملم 0.05القراءة من االسطوانة الثابتة =

 ملم 0.16=0.01×16القراءة من االسطوانة المتحركة =

 القراءة من تدريج الفرينة = 3خط االنطباق على تدريج الفرينة =

 ملم 0.006=0.002×3الدقة =×خط االنطباق 
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 ملم 0.666=0.006+0.16+10.5القراءة الكلية = المجموع=

 7مثال

 ملم 0.01ملم لمايكروميتر دقتة 11.35مثل بالرسم القراءة 

 ملم وهي القراءة من االسطوانة الثابتة 11القراءة االولية =

 ملم 0.35القراءة الثانوية =

 35=0.35/0.01ق= القراءةالثانوية/الدقة =باخط االنط

 

 انواع الميكروميترات 

 ) الميكروميتر العادي ( ـ ميكروميتر القياس الخارجي 1

 )قطر الثقوب(. ـ ميكروميتر القياس الداخلي2

 ـ ميكروميترات قياس االعماق 3

 ـ المايكروميترات الخاصة 4

 اـ  ميكروميتر ذو ثالث نقاط 

 ب ـالميكروميتر ذو القرص المدرج 

 ج ـميكروميترات قياس االسنان للوالب 

 د ـميكروميترات قياس اسنان التروس 

 كروميتر قياس سمك االنابيب .ه ـمي

 :اجهزة القياس الناقله

اد عتستخدم لنقل بعد معين بدون تحديد مقداره بالوحدات او لمقارنة اب

 االجزاء المطلوبه ببعد اخر معلوم .

 ومن امثلة هذه االدوات الفرجال الداخلي والخارجي وفرجال التقسيم .

لمراد قياسها الى مسطره ويمكن استخدام هذه االدوات لنقل بعد القطعه ا

 يد مقداره بالوحدات .دمدرجه لمعرفة البعد وتح

 قوالب القياس )قوالب القياس المتوازيه(:

هي قوالب معدنيه على هيئة متوازي مستطيالت تصنع بدقه عاليه وتكون 

 سطوحها مستوية تماما .

لمقاومة السوفان وتعامل معاملة  قسىوتصنع من الصلب السبائكي الم

 ية خاصة للتخلص من االجهادات الحرارية لتفادي تغيير االبعاد .حرار

 :مواصفات قوالب القياس

لقالب القياس سطحان متوازيان يتميزان عن االسطح االخرى  -1

 العالي والنعومة العالية السيما سطحي القياس . الستواءبا
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تكون المسافة العمودية بين سطحي القياس ممثلة لطول قالب  -2

لبعد المستخدم في القياس اما االبعاد االخرى غير القياس وهو ا

 المستخدمه في القياس فتكون ثابته كما يلي :

 ملم   10للقوالب التي طولها اقل من   30×9

 ملم .  10للقوالب التي طولها اكثر من  35×  9

 انواع قوالب القياس حسب الدقة ) رتب الدقه لقوالب القياس ( .

 القوالب االمامية.

+ طول  0.0001( وتكون دقتها مساوية ل) 0بة الصفرية ) المرت -1

االساسيه وتحفظ في يرة القوالب اتستخدم لمع ملم( 50000القالب / 

 السيطرة النوعية . مراكز

  0.0002المرتبة االولى ) قوالب المعايرة االساسية ( دقتها تكون )  -2

ب ( ملم  تستخدم في تدقيق صالحية قوال 200000+ طول القالب / 

 القياس وتحفظ في مراكز السيطرة النوعية .

+ طول القالب /  0.0002المراتب الثانية ) قوالب التفتيش ( دقتها )  -3

 ( ملم تستخدم في العمليات النهائية للمشغوالت  . 100000

 50000+ طول القالب  /  0.001قوالب التشغيل دقتها )  -4المرتبة الثالثة 

 .( وتستخدم في ورشات االنتاج 

تصنع قوالب القياس على شكل مجموعات ويختلف عدد القوالب في 

او  145 -103 – 92- 88 -82- 47 – 41المجموعة فمنها مايحتوي على 

 غيرها .

 :قالب   88قوالب القياس بالمجموعه 

 

 عدد القوالب الخطوه )ملم( اطوال قوالب القياس )ملم(

1.0005 

 1.009   - 1.001من

 1.49 – 1.01من 

 9.5 – 0.5 من 

 100 -10من  

 

_                

0.001 

0.01 

0.5 

10 

 

1 

9 

49 

19 

10 

 

 

 االمور الواجب مراعاتها عند تجميع قوالب القيا س .

 افة اسطح القياس .نظ -1
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تتم عملية التجميع بوضع قالب فوق االخر بصورة متعامدة على ان  -2

زاويه تكون اسطح القياس بتماس مع بعضها ويدور احد القالبين ب

  مع تسليط ضغط خفيف وهكذا يتم تجميع القياس المطلوب . 90ْ

يجب اختيار اقل عدد من القوالب للحصول على اعلى درجه من  -3

 الدقة .

قوالب قياس   ملم باستخدام 37.936كيف يمكنك تكوين البعد    8مثال

 قالب ؟  88المجموعة المتكونة من 

  الحل: 

 ملم. 1.006القالب االول 

 ملم  1.43الثاني  القالب

 ملم 5.50القالب الثالث 

 ملم . 30.00القالب الرابع 

 37.936المجموع : 

قوالب قياس   ملم باستخدام 72.225كيف يمكنك تكوين البعد    9مثال

 قالب ؟ 88المجموعة المتكونة من 

 ملم . 1.005القالب االول          

 ملم . 1.22القالب الثاني          

 ملم . 70.00القالب الثالث          

 ملم . 72.225المجموع          

 االمور الواجب مراعاتها عند استخدام قوالب القياس .

عدم ترك قوالب القياس متالمسة مع بعضها مده طويله حتى التلتحم  -1

 جزيئات القالبين المتالمسين .

 تنظيف قوالب القياس من البصمات بمناديل خاصه . -2

ول القوالب باليد مده طويله بدون داعي الن ذلك يؤثر على عدم تدا -3

 دقتها .

: تستخدم اجهزة المقارنة لمقارنة ابعاد بعض االشكال اجهزة المقارنة 

المطلوب قياسها مع طول تركيب معين من قوالب القياس يقارب مجموع 

واجهزة المقارنه التعطي مباشرة القياس   , اطوالها طول البعد المطلوب

 مع ابعاد اخرى معروفه قيمتها . مطلوب بل تقارن البعد الطلوبال

 بعاد .ويتحدد بواسطتها معرفة االنحراف بين هذه اال

 انواع اجهزة المقارنة :

 اجهزة المقارنة الميكانيكية ) ساعات القياس (  -1



 10 

 ( .15وتتكون من االجزاء المبينة على شكل )

ن اجهزة المقارنة اجهزة المقارنة االلكترونية : وال تختلف ع -2

الميكانيكية من حيث الفكرة وتتكون من رأس قياس حساس 

لالنحراف في االبعاد يحول االنحراف في االبعاد الى اشارة 

كهربائية تغذى الى وحدة قياس الكترونية لها مؤشر يقرأ االنحراف 

 في االبعاد او الفرق في االبعاد كما في الشكل .

ه االجهزة توضح الفرق باالبعاد من اجهزة المقارنة الضوئية : هذ -3

خالل تكبير طول التدريجات باستخدام االشعة الضوئية لمقارنة 

 االبعاد المقاسة وتكون هذه االجهزة ذات دقه عاليه .

 :ميزات اجهزة المقارنة )اهميتها (

 دقة هذه االجهزة من حيث قيمة التدريجات . -1

غلة ، حيث السيطرة على مقدار الضغط بين رأس القياس والش -2

 اليعتمد الضغط على تقدير الشخص القائم بالقياس .

يمكن استحدام هذه االجهزة لمقارنة ابعاد الشغالت اضافه لمقارنة  -3

 تدريجات المقياس .

 : طريقة استخدام اجهزة المقارنة

يجمع عدد معين من قوالب القياس مع بعضها على منضدة    -1   

 رب لطول البعد المراد قياسه .القياس بحيث يكون طولها الكلي مقا

 .القوالب  يصفر جهاز المقارنة بعد تثبيت رأس القياس بتماس مع   -2

ترفع قوالب القياس ويوضع بدلها الجزء المراد قياسه وتؤخذ    -3

 القراءة التي يؤشرها الجهاز .

( الى الطول  3يضاف الفرق المستحصل من القراءة في النقطه )   -4

 القياس وهذا يمثل البعد الحقيقي للجسم المطلوب.الكلي لقوالب 

 

 :اجهزة قياس الزوايا

المنقلة  -4المنقلة المحوريه  -3المنقلة البسيطه  -2الزاوية القائمه  -1

 عمود الجيب . -6قوالب قياس الزوايا  -5المجمعه 

  

 : المنقلة المحورية ) المنقلة ذات الفيرنيه (

قياس الزوايا حيث تتكون المنقلة المحوريه ) يمكن تطبيق فكرة الفيرنيه في 

 من  ْ 90  للى  0ْذات الفيرنيه ( من تدريج اساسي مدرج الى درجات من 
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ْْ  قسم 12  مقسم الى   23ْكل جانب . اما طول مقياس الفيرنيه فيعادل 

 ( ويمكن حساب دقة المنقلة المحورية هذه كما يلي . 11متساوي شكل ) 

X = A - B 

B = 23 / 12             A=2 ْْ          _ 

X = 2 - 23 / 12 = ( 1 / 12 ) ْْ  دقة المنقله 5 =  

 

 

 

 .   12: مامقدار قراءة المنقلة المحورية الموضحة بالشكل (10مثال )

                                             _   _  

     ْْ .   20    15القراءه   15ْْ  عدد الدقائق  20  عدد الدرجات -أ

  _  _  

. 40    5القراءه     5 عدد الدقائق  40ْ   -ب ْْ 

                                   

                                            

                                     _   _  

        لمنقله محوريه دقتها 35ْ  20: مثل بالرسم القراءه  11مثال

  _ 

 ؟  5  

 

 المنقلة المجمعه :  وتتكون من االجزاء المبينة بالشكل .

 الزاوية القائمة . -1

 المسطرة الحديدية . -2

 المنقلة المحورية . -3

 رأس المركز .  -4

 

 استخدامات المنقلة المجمعه :

 استخدامها كمسطره للقياس او حافه مستقيمه . - أ

 تستخدم كزاويه قائمه . -ب

 يالن االسطح .تستخدم كمنقله لقياس الزوايا وم  -ج

 لتحديد مراكز االشكال االسطوانيه .  -د

 قوالب قياس الزوايا .
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وهي قوالب مشابهه لقوالب القياس االعتيادديه لال أن سطوحها غير 

 متوازيه ولنما تميل مع بعضها بزوايا وحسب القالب .

قالب وكما يلي  13تتكون مجموعة القوالب القياسيه لقياس الزوايا عادة من 

. 

ْْ        41ْْ       27ْْ       9ْْ       3ْْ       1مجموعة الدرجات          

90  ْْ 

                 _       _       _        _ 

 27       9       3       1مجموعة الدقائق            

                 =      =       = 

 27      9       3مجموعة الثواني            

 

 _       =                     : 12مثال 

   باستخدام قوالب مقياس  47ْ    26    18       كيف يمكنك تكوين الزاويه 

 الزوايا  .

 ْْ  47ْْ =  3 –ْْ  9ْْ +  41بالنسبة  للدرجات = الحل :

                       

                                   _     _      _  

 27=   1  - 27للدقائق    =   بالنسبة        

                                  =     =    = 

 18=  9 – 27بالنسبة للثواني     =        

 

عباره عن قضيب معدني يصنع من الصلب المصلد له   عمود الجيب :

مقطع مستطيل يستخدم لقياس زاويه ميل جسم او لوضع الميل المطلوب 

ان . النوع االول له نتوءات بارزه في نهايته تكون لجسم معين وهناك نوع

ملم من  12المسافة لمحوريهما مساوية لطول العمود وارتفاع كل منهما 

 السطح .

النوع الثاني تسند نهايتاه على درفيلين صغيرين المسافة بين محوريهما 

 تمثل طول العمود .

 االمور الواجب مراعاتها في عمود الجيب .

 ال النتوئين او الدرفيلين ذات قطر واحد .يجب ان يكون ك -1

يجب ان تكون المسافة بين محوري النتوئين او الدرفيلين ) والتي تمثل  -2

 طول العمود ( مضبوطه بدرجه عاليه من الدقه .
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الخط الواصل بين محوري النتوئين او الدرفيلين يجب ان يكون  -3

كون السطح موازي تماما الى سطح العمود المستحدم بالقياس )وعادة ي

 االسفل ( .                       

                                                                                              

يستخدم عمود الجيب                                                                                            

زاوية ميالن سطح .                                                                                           لقياس  -1

 لوضع جسم بزاوية ميل معينه . -2

ملم لقياس زاويه  100: استخدم عمود الجيب ذي الدرفيلين طوله  13مثال 

القياس =  ميالن سطح فكان ارتفاع محوري الدرفيلين عن سطح منضده 

 ملم على التوالي فما مقدار زاوية ميل هذا السطح ؟ 63ملم ، 13

 

  الحل : 

 يستخدم القانون التالي 

Sin  = h / c 

Sin  = ( A – B ) / C 

Sin  = ( 63 – 13 ) / 100 = 0.5 

= 30  زاوية ميل السطح   

 وعند الرغبة بوضع جسم بزاوية ميل معلومه يستخدم القانون 

                                               h = C * Sin  

 hونوجد قيمة                               

ثم نستخدم قوالب قياس يسند عليها الدرفيلين يكون الفرق بين ارتفاع 

 ( hمجموعتي قوالب القياس مساويا لقيمة ) 

 

 قدود القياس )الضبعان (.

 قدود قياس نصف القطر . -1

 اس سن اللولب .قدود قي -2

 قدود قياس الزوايا . -3

 قدود قياس السمك . -4

 

 محددات القياس :

هي ادوات تستعمل عند مراحل التشغيل المختلفة للتفتيش عن المنتج من حيث 

كون ابعاده ضمن الحدود المسموحه وهي ليست من ادوات القياس ذات 
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منتج ذا بعد التدريج لذلك اليتم بواسطتها قياس البعد بل فقط تحديد كون ال

مقبول او ال . وتصنع محددات القياس من الصلب العالي الكربون المفترع 

الن استخدامها اليحتاج الى مهاره عاليه . ولمحدد القياس حدان احدهما كبير 

ويمثل الحد االقصى للبعد والثاني الصغير ويمثل الحد االدنى للبعد . ويكتب 

اما الحد  Goلجاري قياسه بكلمة على الحد الذي يمكن الدخول في الجزء ا

ويجب  Not Goالذي اليمكنه الدخول في الجزء المراد قياسه فيكتب عليه  

 Not Goوان اليمر خالل فتحة  GOعلى الجزء المقاس ان يمر خالل فتحة 

 وبخالف ذلك يرفض المنتج .

 

 انواع محددات القياس :  

 محددات قياس االبعاد الخارجيه ) المفتوحه (. -1

 د قياس ذو فتحه ثابته .محد - أ

 محدد قياس قابل للضبط اكثر من منتج وذلك لتغير ابعاده . - ب

 محدد قياس حلقي باقطار خارجيه . - ج

 محددات قياس االبعاد الداخليه . -2

 محدد قياس سدادي ثنائي الطرف . - أ

  - ب

 محدد قياس سدادي متتابع . - ت

 محدد قياس سدادي للعمق . -ج

 محدد قياس سطحي . -د

 سنان .محددات قياس ال -3

محددات القياس الخاصه : وتصمم هذه خصيصا للتفتيش على انتاج  -4

 معين واليمكن استخدامها لنوع اخر من االنتاج . 

 

 

 مقارنه بين قوالب القياس الطويله وقوالب قياس الزوايا       

 

 قوالب قياس الزوايا قوالب القياس الطويله ت
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   جهاز االسقاط الضوئي :

ان مبدأ عمل الجهاز يعتمد على تكبير صورة الجسم المراد قياسه بواسطة 

عدسات ثم اسقاط الصوره المكبره على شاشة الجهاز الجراء القياسات عليها 

 مره . 100( مره وقد تصل الى 50 – 10ان قوة التكبير تتراوح من )

 االسقاط الضوئي:استخدامات جهاز 

مراجعة القياسات وتحديدها والمظهر الجانبي لالجزاء الدقيقه كعدد  .1

القطع واسنان اللوالب واسنان التروس وقياس انصاف اقطار االقواس 

 الصغيره .

اجراء القياسات الطويله ) االبعاد الخارجيه والداخليه واالقطار وقياس  .2

 عناصر السن ( .

 قياس الزوايا . .3

 

 ن اللوالب :قياس اسنا

 عناصر سن اللوالب :     

 القطر الخارجي . .1

 القطر الداخلي . .2

قطر الخطوه : وهو قطر اسطوانه وهميه تقطع اسنان اللوالب عند  .3

خط الخطوه الذي يكون عنده سمك سن اللولب يساوس عرض الفراغ 

 بين كل سنين .

تكون سطوح القياس فيها متوازيه  1

بين سطحي القياس تمثل والمساحه 

 طول القالب 

تكون سطوح القياس فيهامائله بزاوية 

 ميل القالب

تستخدم لقياس االطوال وتعامد  2

 االسطح

 

 تستخدم لقياس الزوايا وميالن االسطح

تجمع مع بعضها للحصول على  3

 قياس طول معين

 

تجمع مع بعضها للحصول على قياس 

 زاويه معينه وباالمكان طرقها اذا

 رتبت بشكل معكوس 
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( عناصر سن 14الخطوه : هي المسافه بين نقطتين متناظرتين شكل ) .4

 للوالب اعلى سنين متجاورين .ا

 زاوية السن . .5

 والسنان اللوالب قمه وقاع )جذر( وعمق السن هو المسافه بينهما .

 قياس عناصر اللولب : 

 قياس القطر الخارجي . -1

باستخدام الميكروميتر االعتيادي او ميكرو ميتر قياس اسنان  - أ

 اللوالب .

ورة باستخدام جهاز االسقاط الضوئي . حيث يتم اسقاظ ص - ب

 الخطين السن المكبرة على شاشة الجهاز وتقاس المسافة بين

 (.15المماسين لنهايات السن وكما في الشكل )

 قياس القطر الداخلي .    -2

باستخدام ميكروميتر قياس اسنان اللوالب . حيث  - أ

يستخدم فكوك مخروط تستقر على جذر السن ويتم 

 (.16القياس كما في الشكل )

 سقاط الضوئي .باستخدام جهاز اال - ب

حيث تقاس المسافة بين الخطين المتاماسين مع نقاط 

 جذر السن كما في الشكل .

 قياس قطر الخطوه . -3

باستخدام ميكروميتر قياس اسنان اللوالب. حيث تستخدم  - أ

 (. 17فكوك مخروطيه الشكل كما في الشكل )

باستخدام طريقة االسالك الثالثه. حيث يستخدم  - ب

اللوالب مع فكوك خاصه مثبت ميكروميتر قياس اسنان 

عليها اسالك ذات اقطار معروفه حيث يثبت سلك واحد 

على احد الفكين ويثبت سلكان على الفك الثاني وكما في 

(.ويجب احتيار اسالك ذات اقطار صحيحه 18الشكل )

حيث يعتمد قطر االسالك المختاره على خطوة سن 

 اللولب ووفق جداول خاصه .

 قياس الخطوه . -4

دام المسطره او القدمه : حيث يتم قياس المسافة باستخ - أ

بين سنين متجاورين . والجل الدقه يتم قياس طول عدد 
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معين من خطوات االسنان ثم يحسب معدل خطوة السن 

 (.19بالشكل )

 باستخدام قدود قياس سن اللوالب . - ب

باستخدام جهاز االسقاط الضوئي : حيث يتم اسقاط  - ت

وتقاس المسافة بين  صورة السن المكبر على الشاشة

 سنين متجاورين وكما في الشكل .

كما يستخدم جهاز السقاط الضوئي لقياس زاوية سن 

 اللوالب .

 

 الخطوه =طول عدد االسنان / عدد االسنان = أ

 

                                                 ْْ  45=  41+  3+  1مجموعة الدرجات= 

_                                

  24= قئاقدلا =  27–3 

                         = 

   12=  9+  3الثواني= 

  =    _ 

  باستخدام قوالب قياس  45ْ   24  12كيف يمكنك تكوين مقاس الزاويه  -1

 الزوايا .

 

 احسب دقة منقله محوريه فيها فرع على التدريج االساسي مقسمه الى -2

                                                                     _  

 ْْ  18    20تدريجه متساويه على الثانوي مع تمثيل قيمة الزوايا12 

 بالرسم 

 

 على المنقلة المحورية .

ملم علما ان تدريجات  32.64مثل بالرسم قراءة ميكروميتر دقته -3

 ملم . 0.5تدريجه وخطوة الميكروميتر  50االسطوانة المتحركه 

 بماذا يتميز كل من قوالب القياس الطوليه / الميكروميترات. -4

 ماالمقصود بكل من -5

الخطا الصفري / الخطأ في القياس / دقة جهاز القياس / قطر الخطوه /  

 مدى القياس .....
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 عمليات تصنيع اللحام ________________________ المرحلة األولى

1 

 اللحام
 سس اللحامأ

 سلخدااهاا هعلا او لأو الضلط  أ ةو ربل  المعلادن للالحرار ألحام المعادن هو عملية وصل  
   جزاء الملحوهة دون ضرر، أي ال يمكن فك األويكون الرب  هن النوع الثابت

لللى درجللة االرصللاار إ جللزاء المولوبللة لحاهاللاوقللا تللخل عمليللة اللحللام برفللع درجللة حللرارة األ
ة هعان هلئ )سلك اللحام( للرب  بلين الطوعخلين الملراد لحاهالا وقلا تلخل عمليلة اللحلام وتسخدام عاد

 ط  ب  تكون لحالة عجينة ضكما في لحام ال تجزاء المخالحمرصار األأباون 
  وقا تسخدام هواد هساعاة في عمليات اللحام تسمى هساعاات الصار

 

 مور الواجب مراعاتها في اللحام األ
   للحام رظيفة وخالية هن االكاسيان تكون هنوطة اأ  1
جللزاء تحللت لللى الحللا اللليي يكفللي لخوللاوع األإجللزاء المللراد لحاهاللا ن يللخل رفللع درجللة حللرارة األأ  2

  ط  المسل ضال
 

 الطرق الرئيسية للحام
 لحام االنصهار ويشمل:. 1

 اللحام الطازي  -
 لحام الطوس الكاربائي ويشم : -

  لحام الطوس المفخوح  1
  لحام الطوس المطمور  2
  لحام الطازات الواقية  3
 

 غط ويشمل:ضلحام ال .2
 ويشم : ط  على الحارضلحام ال -

   لحام الد  ،لحام النطوة  :لحام المطاوهة الكاربائية وهناا  1
  لحام الحاادة  2
  ط  على الباردضلحام ال  3
  )لحام المرورة( ولحام الكاوية )لحام السمكرة( م الخبريسالح  4
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 لحام لوصالت ا أنواع
  خنكابيالخوصي  ال  1

60°

 
 

  ( Tعلى شك  ) الخوصي    2

 
 
  الخراكبيلخوصي  ا  3

L

 
 
  الخوصي  الزاوي   4

�              �          
 

  
 على الساخن الضغطلحام 

رارة عاليلللة ولكلللن اقللل  هلللن درجلللة درجلللة حللل إللللىحيلللت يلللخل تسلللدين الجلللزاء الملللرد لحاهالللا 
حاللة عجينلة  إللىعالي فيخحول المعان في هنوطة اللحام  لضط  األجزاء ضط االرصاار ثل يخل 
  )لحام المطاوهة الكاربائية ولحام الحاادة( أرواعااويخل الخالحل  وهن 
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 لحام المقامة الكهربائية
لحاهاللا فخسللدن هنوطللة تالهللس المللراد  نالجللزئييحيللت يمللرر تيللار كاربللائي عللالي خللالل 

درجلة حلرارة عاليلة الن المطاوهلة الكاربائيلة فلي هنوطلة اللخالهس تكلون عاليلة ثلل يلخل  إلى نالجزئيي
المطاوهلللة  هلللن لحلللام أرلللواعويوجلللا علللاة  نالجلللزئييعلللالي بواسلللوة قوبلللي اللحلللام فيلللخل تالحلللل  ضلللط 

  الكاربائية هناا النطوة ولحام الد  لحام الوهيض
 

 لحام النقطة
علللالي بواسلللوة  ضلللط يلللت يملللرر تيلللار كاربلللائي بلللين قوبلللين اسلللوواريين ويلللخل تسللللي  ح

اللخالهس ليلخل اللخالحل فلي رطولة  هنوطلة وضلط المراد لحاهاا فيخل تسلدين  نالجزئييالطوبين على 
 ( 1) الخالهس كما في الشك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لحام نقطة( 1شكل رقم )

 
الخيللار الكاربللائي  إهللرارها ويللخل الللخحكل لعمليللة لالمللاء لمنللع ارصللاار  األقوللا ويللخل تبريللا 

  توهاتيكيا  و أوزهن هرور الخيار الكاربائي  الضط وتسلي  
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 لحام الخط
اللحللام تكللون علللى شللك   أقوللا  إن إالألمبللاأ للحللام النطوللة  لحللام الدلل  هشللالي هللن حيللا

الخيللللار وهللللن خاللاللللا يمللللرر  أالزم الضللللط هسللللخويلةذ وهللللي  العجللللالت تولللللا  أقللللرا  أوعجللللالت 
عللى جزئلي الشلعلةذ ويلخل تنظليل هلرور  بلب ء  بينملا تلاور العجلالت لعملية اللحام أالزمالكاربائي 

الكاربائي على فخلرات هخناوبلة ويلخل اللحلام  الخيار إهرارقت خا  يعم  على ؤ الخيار الكاربائي لم
  (2) على شك  خ  هخطوع هن رطاط الخالحل ويسخدام هاء الخبريا كما هوضح لالشك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لحام الخط2شكل رقم )
 

 لحام الوميض 
وتلخل  واألسلال والطضلبان  األللواح إطلرا لحام المطاوهة  الكاربائية ويسخدام للحلام  أرواعوهو هن 

ويللخل تطريللف طرفللي الشللعلة هللن لعضللاما  اآللللةعمليللة اللحللام بوضللع قوعخللي الشللعلة فللي هطللبض 
ا قللوس كاربللائي بللين طرفللي الشللعلة هللع وهلليض حخللى وعنللاها تصللبح المسللافة بينامللا صللطيرة يخوللل

الولللرفين لطلللوة عاليلللة ليحلللا  اللللخالحل  ضلللط درجلللة حلللرارة اللحلللام فيلللخل  إللللىتصللل  درجلللة الحلللرارة 
     الضط ويخطلص الورفين المخالحمين هن جراء 
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 على البارد  الضغطلحام 
لحاهاللا حخللى كبيللر علللى الطوعخللين المللراد  ضللط تللخل عمليللة اللحللام هللي  الوريطللة بخسلللي  

 إللى)قلوة قلص( وهنلا يلؤدي  أخلر  تصبح هنوطة اللحام بخماس هباشر هع لعضاما ثلل تسللي  قلوة 
    تالحل الطوعخين إلىتالهس حطيطي ها يؤدي  ويحص كاسيا بين السوحين تفخيت طبطة األ

 

 لحام االنفجار 
عخلللين الطو إحلللا الملللراد لحاهالللا بواسلللوة اصلللواام  الطوعخلللينيحلللا  اللحلللام بلللين سلللوحي 

 ( 3) لسرعة عالية جاا راتجة عن قوة الاافع لمواد هخفجرة كما في الشك  لاألخر  

   
 لحام االنفجار( 3شكل رقم )

 
 بزاويلة صلطيرة األوللىعلى سلناان والطوعلة الثاريلة تميل  علن  األولىحيت توضع الطوعة 

وعنللا الخفجيللر تنللافع المللواد المخفجللرة  وتلللا الطوعللة العليللا لمللواد هللن الموللاط لحمايخاللا هللن تلل ثير
جلاا فيحصل  االلخحلام رخيجلة تشلالك هعلاري الطوعة العليا وتصوام لالطوعة السفلى لسرعة عاليلة 

      هع اتصال صاري بين السوحين
  

 اللحام بالموجات الصوتية 
 إلللىفللي هلليا اللحللام يللخل احللا  طاقللة اهخللزاز عاليللة الخللردد عنللا هنوطللة اللحللام فيللؤدي هلليا 

اسيا بين سوحي هنوطة اللحلام وارلزالا السلوحين فلوا لعضلاما هملا يسلبف فلي كتكسير طبطة األ
حيللت يللخل توليللا  (4) الجاللاز الموضللح فللي الشللك  لاسللخداامتللااخ  ويمكللن توليللا طاقللة االهخللزاز 

 إنوالسللناان  الضلط ذراع  إللىطاقلة االهخلزاز العاليللة لمحلول كاربلائي خللا  ثلل تنطل  االهخللزازات 
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علللى البللارد حيللت ترتفللع درجللة حللرارة هنوطللة  الضللط لحللام  أرللواعخبللر هللن هلليا النللوع هللن اللحللام يع
  اللحام قليال فط 

 
 اللحام بالموجات الصوتية( 4شكل رقم )

 

 لحام الغاز
االرصاار حيت يخل الحصول عللى حلرارة اللحلام المولوبلة هلن احخلراا احلا  أرواعهو احا 
الطللللاز الوبيعللللي  أوالايللللاروجين  أوويمكللللن اسللللخداام يللللاز االسللللخيلين  األوكسللللجينالطللللازات هللللع 
المعاريلة ذات السلمك الطليل  حيلت يلخل تسلدين المعلان وصلار  فلي هنوطلة  األللواحويسخدام للحام 
   صار سلك اللحام )المادة المالئة( إلى إضافةوصلة اللحام 

 

 لحام االوكسي هيدروجين 
في هشاع  خاصة  األوكسجينياز الاياروجين هع  إشعاللحام الطز حيت يخل  أرواعهن 

الرقيطلة هلن السلبائك الخلي درجلة  أللواحم ويسلخدام فلي لحلام  2000 إللىدرجة حلرارة تصل   إلرخاج
فللي لحللام المورللة )لحللام الخبللريس(  أحيارللا  ارصللاارها هندفضللة ويسللخدام لاللف االوكسللي هيللاروجين 

   كاسيا عنا اللحاميمخاز لعام تكوين األ ألري
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 لحام االوكسي استيلين 
 ام االوكسي اسخيلين  هزايا لح

  يمكن اسخدااهي للحام جميع المعادن والسبائك  1
   صيارة هعطاة إلىرسبيا وال تحخاج  رخيصةهعاات اللحام فيي   2
   رفس هعاات اللحام لاسخدااميسخدام لطوع المعادن   3

   حجار كاربيا الكالسيوم هع الماءأهن تفاع   c2h2يحض ياز االسخيلين   
Cac2 + 2 c2h2 + ca(oh) 

لاسلخداام هوللاات يلاز االسلخيلين فلي  أعلال ويخل تحضير يلاز االسلخيلين حسلف الخفاعل  
   تعبئة ياز االسخيلين في قناري خاصة أوالورش 

 

 خزن غاز االستيلين بالقناني
يخل تحضير ياز االسخيلين في هعم  كبيرة ويعب  الطاز فلي قنلاري خاصلة ويجالز لللورش 

الطنينة لسائ  االسيخون اليي لي الطابلية على اذالة ياز االسخيلين حيت % هن حجل 29ويخل هلئ 
سلل فلي /  كطلل 1 ضلط حجلل هلن يلاز االسلخيلين تحلت  25واحاة هن االسلخيلين  آلةيييف حجل 

سلل وباليا يكلون حجلل الطلاز المليا  / كطلل  15داخ  الطنينة  الضط ويكون  15درجة حرارة  م  
فللل ن يلللاز  صللليةاالدهلللي   إللللى لاإلضلللافةجلللل سلللائ  االسللليخون هلللرة لطلللار ح 375فلللي االسلللخيلون 

العلالي عنلا تعبئلة وحلا  داخل   الضلط االسيخون يير هخزن كيميائيا ويكلون سلا  االرفجلار تحلت 
الطنينللة وتوضللع فللي قنينللة االسللخيلين هللواد هسللاهية هللن االسبسللت تعملل  علللى تجزئللة الفللرا  بللااخ  

% هلن حجلل 80ارتفلاع درجلة الحلرارة ويخلر  فلرا  بنسلبة الطنينة وتمنع ارفجار ياز االسخيلين عنا 
    الضط  ارتفاع  هجال لالهان في حالة الطنينة لخوفير

 

 خزن غاز االوكسجين بالقناني 
 تبديلر  لفصل  يلاز إعلادةالاواء الجوي ثل  إسالةيخل تحضير ياز االوكسجين عن طريق 

ن الصلف لفص  ياز النيخروجين عني يخروجين عني ثل يخل تعبئخي في قناري خاصة هصنوعة هالن
ثلللل يلللخل تعبئخلللي فلللي قنلللاري خاصلللة هصلللنوعة هلللن الصللللف وذات سلللمك وشلللك  يمكنالللا هلللن تحمللل  

       العالي للطاز الضط 
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 مقارنة بين قنينة االوكسجين واالستيلين
الطللاز داخلل  قنينللة  ضللط سللل بينمللا /كطللل 150الطللاز داخلل  قنينللة االوكسللجين حللوالي  ضللط   1

   سل/كطل15الي االسخيلين حو 
قنيخلللة  ورأسالطلللاز يكلللون ذو سلللن يملللين  ضلللط الللليي يلللرب  للللي هلللنظل  األوكسلللجينقنينلللة  رأس  2

   االسخيلين ذو سن يسار
   األصفروقنينة االسخيلين لالون  األزرا  أو األسودلالون  األوكسجينتولي قنينة   3
د المسللاهية يدخلللا الصللوت النللاتر عللن طريللق الطنينخللين لسللبف وجللود سللائ  االسلليخون والمللوا  4

   بااخ  قنينة االسخيلين
 

 المستخدمة في لحام االوكسي استيلين األدوات
 إللى: تسخدام هنظمات ضط  الطاز لدفض ضط  الطاز في االسلووارة الغاز ضغطمنظمات   1

  150هن  األوكسجينضط  الخشطي  المناسف حيت يخل خفض الضط  لطاز 
 

 ي استيلين انواع اللهب في لحام االوكس
االسلخيلين للحصلول  إللى األوكسلجين: فلي هليا النلوع هلن اللالف تكلون رسلبة  ب المتعااد الله  1

لكلللل  حجللللل واحللللا هللللن يللللاز  أوكسللللجين( حجللللل 1,14 – 1,04علللللى اللاللللف المخعللللادل هللللي )
هلوائي هحملر ويسلخدام بوجود هدروط ابيض هركزي هع يال  االسخيلين ويمخاز هيا اللاف 
كسلاة يطي المعادن هلن األ ألري الحايايةظل السيارات وهع رواعيل هيا اللاف في لحام الصلف 

  وال يحا  أي تفاع  كيميائي هع هعان اللحام

 ( اللهب المتعاد 5شكل )    
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يكللون اللاللف قصللير  أوهللن اللاللف المخعللادل  أكثللر األوكسللجيناللاللف المؤكسللا :تكللون رسللبة   2
تكلللون وصللللة اللحلللام اسلللخاقاقا هلللن اللالللف المخعلللادل و  أكثلللروكللليلك المدلللروط المركلللزي ولكنلللي 

هللع كربللون  األوكسللجينالمسللام الطازيللة لخفاعلل   الناتجللة هشللة الحخوائاللا علللى عللاد كبيللر هللن
الصلف  وهع ذلك يسخدام هيا اللاف في لحام سبائك النحلاس والبرورلز والفضلة النيكليلة الن 

الايللاروجين يسللبف  إناللاللف المؤكسللا يمنللع تحللرر الايللاروجين فللي المعللان المنصللار حيللت 
فللللي لحللللام البللللرا  الن اوكسلللليا ون المسللللام الطازيللللة فللللي هللللي  السللللبائك وكلللليلك يسللللخدام تكلللل

     الدارصين المخكون يمنع تبدر الدارصين
االسلللخيلين اقللل  هملللا فلللي اللالللف  إللللى األكسلللجيناللالللف المدخلللزل )المكلللرين ( تكلللون رسلللبة هللليا   3

علللى شللك   المخعللادل يخميللز هنللا اللاللف بوجللود هدللزون ابلليض هخللوهر هحللاط لمنوطللة بيضللاء
ريشلللة وهحلللاط لطلللال  احملللر تكلللون درجلللة الحلللرارة فلللي هللليا اللالللف اقللل  هملللا هلللي فلللي اللالللف 

علللاا الصللللف هطلللاوم للصلللاأ  ألسلللبائكيالصلللف  عوان وا  األلمنيلللوميسلللخعم  فلللي لحلللام  المخعللادل
     العالي

 

 اللحام اليساري او اللحام اليميني 
 اللحام اليساري 

حللام هللن اليمللين الللى اليسللار ويسللبق فيللي سلللك اللحللام هللو اللحللام اللليي تخطللام فيللي عمليللة الل
   المشع 

 اليميني ماللحا إما
   فاو اليي تخطام فيي عملية اللحام هن اليسار الى اليمين ويسبق فيي المشع  سلك اللحام

 ويدخلا هيان اللحاهان عن لعضاما البعض في االهور الخالية :
رسلبيا هملا عليلي فلي اللحلام اليسلاري  أطلولحام في اللحام اليميني تكون هاة تسدين هنوطة الل  1

  يخطام عملية اللحام ألريلسبف الخسدين المسبق لمنوطة اللحام هن قب  هشع  اللاف 

 اللحام اليساري واللحام اليميني( 6شكل )
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هن اللحام اليساري الن المشع  اللاف العا  أسرعفي اللحام اليميني يكون تبريا هنوطة اللحام   2
    نوطة اللحامرسبيا عن ه

هلللل( لسللف 6هللن  أكثللرالصلللف ذات السللمك الكبيللر ) ألللواحيسللخدام اللحللام اليمينللي فللي لحللام   3
  ويسخدام اللحام اليساري في لحام الحايلا الزهلر أكثررفاذ اللحام وجودتي لخوفر حرارة  إهكارية

    هلل6الصلف الخي سمكاا اق  هن  وألوحوالمعادن يير الحاياية 
 

 ي استيلين القطع باالوكس
عمليات الطوع لاالوكسي اسخيلين ويحخوي هشع  الطوع المسخدام عللى علاة  إجراءيمكن 

 بينمللا يمللرر األوكسللجينثطلو  صللطيرة تحللي  بثطللف هركللزي كبيللر  يدللرج هلن الثطللف المركللزي يللاز 
واالسللخيلين ويكللون كلل  ثطللف هللن الثطللو  الصللطيرة  األوكسللجينهللن خللالل الثطللو  الصللطيرة خلللي  

درجلللة حلللرارة الخ كسلللا  إللللىفلللي عمليلللة الطولللع يلللخل تسلللدين الجلللزء الملللراد قوعلللي  ع اللحلللاملمشللل أشلللبي
عاليللة جللاا فللي هللي  الارجللة وهللي اقلل  هللن درجللة ارصللاار  لألكسللاةالسللريعة ويكللون هيلل  الحايللا 
المنوطللة المسللدنة لسللرعة  أكسللاةفخللخل هللن الثطللف المركللزي  األوكسللجينالمعللان عنللاها يفللخح تيللار 

 األوكسللجيناوكسلليا الحايللا المخكللون لمعللان الطوعللة ضللعيفا فينللافع هللع تيللار  عاليللة ويكللون ارتبللاط
درجلة  إللىتصل  درجلة حلرارة الطولع  أنالطوع وال يجلوز للعلى شك  شلرر وتلخل عمليلة  المضطوط
 أرللواععمليللات تشللطي  أخللر  وهنللا   إلللىذلللك يجعلل  الطوللع ييللر رظيفللة ويحخللاج  ألرللياالرصللاار 

     هشاع  الطوع هن أخر  

 
 ( مشعل القطع باألوكسي استيلين7)شكل 
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 لحام القوس الكهربائي 
لحام االرصاار ويخل صار هنوطة اللحام رخيجة الحرارة العاليلة المخوللاة هلن  أرواعهو احا 

الطوس الكاربلائي الليي يخكلون بلين قولف اللحلام )االلكخلرود( والشلعلة وتصل  درجلة الحلرارة حلوالي 
  تيار يازات الطوس ضط وطة اللحام لسبف م وتخكون رطرة اللحام في هن 5500

 
 ( اللحام بالقوس الكهربائي8شكل )

 تيار اللحام:
الخيللار الكاربللائي المخنللاو  فللي عمليللة اللحللام وفللي  أويسللخدام الخيللار الكاربللائي المسللخمر 

الموجلللف الللليي يوصللل  لالشلللعلة والللليي  أوحاللللة الخيلللار المسلللخمر ف رلللي يلللخل تحايلللا الطولللف السلللالف 
    :كخرود ويكون الخوصي  لوريطخينلالليوص  

 إللىالطولف الموجلف بينملا يلرب  االلكخلرود  إللى: حيت تلرب  الشلعلة  طريقة القطبية المباشرة  1
 إنالطوف السالف وهي الحالة الشائعة االسخداام وتكلون الحلرارة المخوللاة لالشلعلة اكبلر حيلت 

 إنثلثلي كميلة الحلرارة المخوللاة كمية الحرارة المخولاة عللى الطولف الموجلف تكلون اكبلر لحلاود 
هلليا النللوع هللن الللرب  يسللاعا علللى تللوفير الحللرارة لصللار الطوعللة لكوراللا ذات حجللل اكبللر هللن 

   االلكخرود
الطوف الموجلف وتسلخعم  هلي  الحاللة  إلى: وفياا يرب   االلكخرود  طريقة القطبية المعكوسة  2

عنلا  أوحرارة عالية لخنصار  إلىخاصة هن االلكخرودات الخي تحخاج  أرواعفي حالة اسخداام 
 رقيطة هن الصلف   ألواحلحام 

 
   انواع االقطاب المستخدمة في لحام القوس

  :عنا عملية اللحام ويوجا لوريطخين األقوا وال تنصار هي   : االلكترونية األقطاب  1
  الوريطللة المباشللرة : حيللت يسللخدام قوللف كربللوري واحللا وينشلل  الطللوس الكاربللائي بللين

  لشعلة هباشرة ويسخدام سلك هالئالطوف وا
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 : حيللت يسللخدام قوبللان هللن الكوربللون وينشلل  الطللوس الكاربللائي  الوريطللة الطيللر هباشللرة
  بيناما ويخل تطريباما هن الشعلة ليحا  االرصاار ويخل اللحام ويسخدام سلك هالئ

 ( باألقطاب الكربونية9شكل )
 يقة غير المباشرةالطر  -الطريقة المباشرة                     ب -أ

 

الخيللار الكاربللائي الللالزم لعمليللة  لللرهراروهللي تللؤدي وييفخللين حيللت تطللوم :  المعدنيااة األقطاااب  2
  اللحام وكيلك تنصار لفع  الطوس الكاربائي لخملئ هنوطة اللحام )هادة هالئة(

 

  اللحام المعدنية  أقطابتغليف 
ات الصلللار كملللا هوضلللح اللحلللام المعاريلللة لملللواد خاصلللة هلللن هسلللاعا أقولللا يلللخل تطليلللا 

  (10لالشك  )
 

 المعدنية األقطابفوائد تغليف 
   زيادة ثبات الطوس الكاربائي واسخطرار   1
تكللون سللحالة واقيللة هللن الطللازات تحمللي هعللان اللحللام المنصللار هللن الخ كسللا كلليلك فلل ن قشللرة   2

   الدبت المخكون لعا اللحام تبوئ سرعة تبريا هنوطة اللجام
   ام المنصارتطلي  تناثر قورات اللح  3
   وصلي اللحام فما يحمي الدوا  الميكاريكية للوصلة إلى سبكييعناصر  إضافة  4
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 اللحام المعدنية أقطاب أنواع
 المعارية الخي تسخدام دون تطليا ب  تسخدام يازات واقية  األقوا : وهي  الغازية األقطاب  1
  ليال: ويكون سمك يال  هساعا الصار ق ذات التغطية الرقيقة األقطاب  2
: ويكللون سللمك يللال  هسللاعاات اللحللام سللميكا وان ايلللف  ذات التغطيااة السااميكة األقطاااب  3

الشلللائعة  األقولللا وهلللي  األقولللا سلللخدام هللليا النلللوع هلللن عمليلللات اللحلللام للللالطوس الكاربلللائي 
    االسخداام

 ( تغليف قطب اللحام المعدني10شكل )
 حركة االلكترودات 
( المعاريللة يجللف تحريللك االلكخللرودات لعللاة األقوللا ) االلكخللرودات لاسللخداامعنللا اللحللام 

لخعللويض   لاسللخمرارالشللعلة  لاتجللا هحللور أي دفعللة  لاتجللا اتجاهللات حيللت يللخل تحريللك االلكخللرود 
سللرعة  إنعلللى طللول ثبللات واسللخطرار  للطللوس الكاربللائي   للحفللا الجللزء المنصللار هللن االلكخللرود 

 إهلالسرعة البويئة تسبف ارطواع الطلوس الكاربلائي الحركة بايا االتجا  تعخما على خبرة العاه  فا
الحركللللة الثاريللللة  إهللللا لالشللللعلة السللللرعة العاليللللة فخسللللبف قصللللر الطللللوس الكاربللللائي والخحللللام السلللللك 

خ  اللحام ويعخما هي  الحركة على هطاار الخيار الكاربائي  لاتجا لاللكخرود فاي حركة االلكخرود 
 إهلاتسبف عام رفاذ اللحلام وضلعا خل  اللحلام ة العالية السرع إن  الوصلةوقور االلكخرود وروع 

 إرخاجيللةالسللرعة البويئللة فخسللبف كبللر هطوللع وصلللة اللحللام وزيللادة الكلفللة االقخصللادية وكلليلك تطليلل  
  اللحام واتساع هنوطة الخ ثير الحراري 
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 طرق عز  منطقة اللحام 
  :اآلتيةلالورا  الجوي  األوكسجينتخل حماية هنوطة اللحام هن الخ كسا لعزلاا عن 

اللحلام لمسلاعاات الصلار وهلي  تسلاعا عللى تكلوين سلحالة واقيلة هلن الطلازات  أقولا تطليا   1
    الجوي  األوكسجينتعزل هنوطة اللحام عن 

يمللر هنوطللة اللحللام لمسللحوا هسللاعا الصللار كمللا فللي لحللام الطللوس المطمللور فيعللزل هنوطللة   2
   األوكسجيناللحام عن 

االركللون والايليللوم( لحمايللة هنوطللة اللحللام حيللت تطللوم هللي  الطللازات اسللخداام الطللازات الداهلللة )  3
   األوكسجيناا عن بخطليا هنوطة اللحام وتعزل

 

 الغازات الواقية  باستعما لحام القوس الكهربائي 
في هليا النلوع هلن اللحلام يلخل تشلطي  يلازات خاهللة هثل  )االركلون والايليلوم( حيلت تكلون 

الجللوي  لاألوكسللجيناللحللام تمنللع اتصلال هنوطللة اللحللام  ةلمنوطللقلي هلي  الطللازات سللخارا )يللال ( وا
   وتمنع ت كسا هنوطة اللحام كما يمكن اسخداام ياز ثاري اوكسيا الكربون لايا الطرض

 

 لحام االركون:
حيللت يسللخدام يللاز االركللون لحمايللة هنوطللة اللحللام ويخولللا الطللوس الكاربللائي بللين الشللعلة 

  هنا  روعين هن اللحام لاالركون هن المعان وبايا  أوالخنكسخن  هن إهاواللكخرود واليي يكون 
 : الطاز الداه  )الخيك( لحام التنكستن  1

اللحلام  أثنلاءحيت يكلون قولف اللحلام )الكلاثود( المسلخدام هلن الخنكسلخن الليي ال ينصلار 
وكلليلك سلللك لحللام ينصللار )هللادة م( ويحللاط قوللف الخنكسللخن لطللاز االركللون اللليي يحمللي هنوطللة 

 حام ويمكن اسخداام تيار المسخمر او المخناو  ويكون اللحام باي  الوريطة رظيفا وجيا الل
 (  mig: الطاز الداه  )الميك( ) اللحام المعدني  2

حيلللت يكلللون الالكخلللرود عبلللارة علللن سللللك هعلللاري ينصلللار ليكلللون الملللادة المالئملللة لمنوطلللة 
يوصل  االلكخلرود لالطولف الموجلف اللحام ويحاط السلك لطلاز االركلون ويسلخدام الخيلار المسلخمر و 

  )طريطة الرب  المعكوس( لخخولا الحرارة الكافية لصار االلكخرود ويكون اللحام رضيا وجيا 
 
 
 

 

 لحام ثاني اوكسيد الكاربون 
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بللاال هللن االركللون   الكللاربون ة هللن رللوع لحللام الطللازات الواقيللة ويسللخدام يللاز ثللاري اوكسلليا
توويرا لوريطة )الميك( وتحخوي هادتي على عناصر هزيلة لسبف رخص ثمني وتعخبر هي  الوريطة 

   (األلمنيوم، و سلكون  لالوكسجين)هنطنيز،
 لحام الهيدروجين الذري  

ك  هناملا يلاز  إلىيخولا الطوس الكاربائي بين قوبين هن الخنكست داخ  هشعلين ياخ  
ن ويخحلللول يلللاز يخلللاي الايلللاروجين وعنلللا هلللرور يلللاز الايلللاروجين فلللي هنوطلللة الطلللوس الكاربلللائي 

عنلا اقخرابالا هلن د ( وتعود هلي  االيورلات لخخحلا +hايورات الاياروجين الموجبة ) إلىالاياروجين 
الشللعلة لاعثللة الحللرارة عاليللة فللي وصلللة اللحللام ثللل تحخللرا جزيئللات  الايللاروجين المخكورلللة  سللوح

 الخ كسللللاهلللن الحلللرارة وكللليالك يطلللوم الايلللاروجين لحمايلللة وسللل  الشلللعلة هلللن  أخلللر  لخعولللي كميلللة 
   األلمنيومسبائك  أولحايا الملئ هنوطة اللحام تسخدام للحام المواد ل هاليويسخدام سلك 

 

 لحام القوس المغمور
طرا لحام الطوس الكاربائي وتسخدام قوف هعلاري ويحلا  الطلوس الكاربلائي  إحا هي 

 أربوبلياللحام في بين الطوف المعاري والشعلة ويخل يمر هنوطة اللحام لمسحوا هادة الصار قب  
هجاورة للطوف ويخكلون الطلوس الكاربلائي حيلت يصلار قولف اللحلام وهسلاعا الصلار الليي يكلون 
طبطي عازلة تحمي هنوطة اللحام هن الخ كسا  يكون اللحام ذا سوح جيا ورضيا ويسخدام اللحام 

       واأللمنيومالصلف والسبائك  أرواعالسميكة ويسخدام للحام  األلواح

 القوس المغمورلحام ( 11شكل )
 

 لحام الثرميد
 fe3o4اوكسليا الحايلا هلع هسلحوا  األلمنيلومفي هيا اللحام يسخدام خلي  هلن هسلحوا 

( ويسللدن 12وعللاء هللبون لمللادة حراريللة كمللا فللي الشللك  ) أووزرللا ويوضللع فللي بودقللة  3:1بنسللبة 
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ا الحايللا ويسللخمر هللع اوكسللي األلمنيللومهئويللة ليبللاأ تفاعلل  1150درجللة  إلللىجللزء هللن هلليا الدلللي  
  f250 ذاتيا وتكون درجة الحرارة الخي يمكن الحصول علياا هن هيا الخفاع 

قاللف رهللي يلخل تجايلز  هسلبطا  إللىالبودقلة  أسلف وهي  الارجة لصار الصللف ورزوللي هلن 
ويسخعم  لحام الثرهيلا فلي لحلام المطلاطع السلميكة كل طرا  قضلبان سللك الحايلا وابلاان الطلاطرات 

   ليكون اللحام جياا وخواصي الميكاريكية جياةوها شالي 

 
 ( لحام بالثرميد12شكل )

 
 
 

   رالليز اللحام بأشعة 
فلي هنوطلة  رالليلز  أشلعة تركيلزللحام حيت يخل  األزهةالحرارة  إلرخاج رالليز  أشعةتسخدام 

 10000 إلللىدرجللة االرصللاار فيللخل اللحللام وتصلل  درجللة الحللرارة  إلللى ةالمنوطللهعينلة فيللخل تسللدين 
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على هنوطة اللحام على شك  ربضلات هخطوعلة ولليس عللى صلورة  رالليز  أشعةهئوية ويخل تسلي  
 األيلللراضهسلللخمرة ويسلللخدام فلللي الصلللناعات االلكخروريلللة وفلللي لحلللام الطولللع الصلللطيرة فلللي لعلللض 

 الداصة 
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 اللحام بحزمة االلكترونات 
للا حلزورلي تحلت يخل توليا حزهة هن االلكخرورلات كثيفلة وذات سلرعة فائطلة تبعلت هلن ه

سللللوة هلللللا الخركيللللز ويللللخل تركيللللز حزهللللة اجاللللا كاربللللائي عللللالي وتمللللر خللللالل االرللللود ثللللل تركللللز بو 
 األجللزاءم وللليلك يمكللن لحللام  10000 إلللىااللكخروريللات فللي هنوطللة اللحللام وتصلل  درجللة الحللرارة 

   ذات السمك الكبير وبساولة
 

 ة(لحام الكاوية )لحام السمكر 
السللمكرة بالليا النللوع هللن اللحللام  إعمللالالبللرا  فللي  وصللفائح يللخل لحللام الصللفائح المطلورللة

درجلة ارصلاار  إلىلالمئة لك  هناا   50ويسخدام سبيكة هن الطصاير والرصا  قا تكون بنسبة
بواسلوة اللالف  أوم قب  االرصاار تكون السبيكة لحالة عجينة وتسخدام كاويلة 220هي  السبيكة 

زاللة االكاسليا وتسلخدام هسلاعاات إو  هنوطلة اللحلام جيلاا  وقب  عملية اللحام يجف تنظيلا  المباشر
لخنظيللا  األلمنيللومهلللح كلوريللا  يسللخدامحللاهض الايللاروكلوريك كمللا  أوصللار هثلل  كلوريللا الزرللك 

 الكاوية ويلخل اللحلام )الطلالي( وتلخل عمليلة اللحلام لفلرش هعلان اللحلام بواسلوة الكاويلة ليسلا  ثنايلا  
   الصفائح

 من الكاويات ( أشكا  مختلفة13شكل )
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 لحام المونة )لحام التبريس( 
للحللام  أحيارللا  ويسللخدام للحللام سللبائك الندللاس والبللرا  والبللورز هللي  الوريطللة كمللا يسللخدام 

سلال  اللحلام أو ( 970 – 990) لحلام درجلة ارصلاارها لحلاود أسلال   وتسلخدام األلمنيلومسلبائك 
عللادة فللي عمليللة اللحللام وتسللخدام الشللائعة هللن سللبائك النحللاس ويسللخدام لاللف االوكسللي اسللخلين 

اقلل  هلن درجللة االرصلاار ثللل يصللار  إلللىتسلدين هنوطللة اللحلام هسلاعاات صللار فلي اللحللام ويللخل 
هعان اللحام قي سوح الطوع المراد لحاهاا فخخل  لارخشارسلك اللحام في هنوطة اللحام ويخل اللحام 

 (14) يبية كما في الشك ترك أوهشووفة  أوعالة  إهاعملية اللحام وتكون وصالت اللحام 

 ( أشكا  الوصالت المستخدمة14شكل )
 عيوب اللحام

 العيوب الخارجية 
 عرض خ  اللحام وارتفاعي  ارخصارعام   1
 عام توابق وصلة اللحام لمطاييس المولوبة   2
  إطرافااالنطر يير المساودة على سوح الوصلة عنا  أوياور الحزوز   3
  وصلةياور المسافات والخشططات على شوح ال  4
  ايا الدبت( على سوح وصلة اللحاموجود الشوائف )لط  5
 هن الشعلة  األفطيةوصلة اللحام لسبف ارسيا  المعان على الطوعة  أوجيعام الخماث  في   6
 

 العيوب الداخلية 
  :ها يلي وأسباليعام رفاذ اللحام  -أ

  رطص هطاار الخيار الكاربائي  1
  السرعة العالية لحركة االلكخرود  2
  اللحام لالوريطة الصحيحة إطرا يز عام تجا  3
  الملحوهة لشك  جيا األجزاء إطرا عام تنظيا   4
وجود المسام الااخلية في هعلان وصللة اللحلام لسلبف علام تمكلن الطلازات اليائبلة فلي المعلان  - 

    المنصار هن الدروج هني هن قب  تجما سوح الوصلة وتبطى على شك  هسام
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: وتحصل  لسلبف االجالادات الااخليلة لسلبف  األساسليوالمعان  الشطوا الااخلية في الوصلة -ج
   الخسدين والخبريا يير المنخظمين

: ويحللا  لسللبف عللام اسللخداام تيللار كللافي وعللام رظافللة هنوطللة عللام تصللاهر طبطللات اللحللام  -د
   اللحام بين الدووط

   ه: وجود الدبت والشوائف ضمن وصلة اللحام
 

 اختبارات اللحام
  : أرواعوهي على  الدارجية : االخخبارات -أ

  فحص العرض واالرتفاع لد  اللحام وتناسق اللحام  1
  هحادات قياساا لاسخداامهوالطة وصلة اللحام هع المطاييس المحادة لاا   2
  وإطرافااوز والنطر على الوصلة حز الكشا عن ال  3
ئف الكشلا علن المسلافات والخشللططات والشلطوا الشلعرية عللى سللوح الوصللة وكليلك الشللوا  4

   وبطايا الدبت
 

 وصالت اللحام : إحكاماخخبار  - 
ويجري هيا االخخبار للخ كا هن علام رضلوج السلوائ  والطلازات هلن خلالل وصلالت اللحلام 

   أخر  طرا  أو المضطوطالاواء  أواسخداام الماء  أوالكيروسين كمادة رفاذة  لاسخدااموتخل 
 اخخبارات المخارة الميكاريكية : -ج

اخخبار الفحو  الميكاريكية علياا هث   إلجراءهن المنخر  هدخبريييز عينة حيت يخل تجا
   الشا واخخبار الثني واخخبار الصاهات

  :أرواعاخخبارات تحايا العيو  الااخلية وهي على  -د
  :كاها وأشعةالسينية  األشعة لاسخداام  1

لة اللحلام وتكلون لوصل ةفوتويرافيلعلى صلورة  وإسطاطااعبر اللحام  األشعةحيت يخل رفاذ 
    العيو  داكنة اللون على الصورة الشعاعية

اسخداام اليبيلات فوا الصوتية : حيت تمرر ذبيلات فوا الصوتية تنعكس علن العيلو    2
  ويخل كشفاا لجااز خا 

اسخداام الوريطلة المطناطيسلية : حيلت تخجملع بلرادة الحايلا لصلورة هركلزة هنلاطق العيلو    3
 وخاا ل جازة خاصة للوصلة الملحوهة لعا هطن

 

 االمتحان النهائي أسئلة
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 ما هي مواصفات كل من :  1س/
  قوالف الطياس الوولية  1
   عمود الجيف  2

  ؟مع استخداماتها / صنف قوالب القياس حسب الدقة تنازليا  2س
  ؟/عدد طرق تجفيف اللباب، وما هي فوائد تجفيف اللباب3س
 عدد مميزات كل من:  /4س

  يةلحل االوكسي اسخيلين  1
   السباكة المسخمرة  2

  يأتي؟/ قارن بين كال مما 5س
 هنظل ياز االوكسجين وبين هنظل ياز االسخلين 

 :مما يتكون كل من  /6س 
  هزير المطالبة في السباكة الطشرية  1
  في السباكة الطيطة ءاالكخساهادة   2
   هزير لحام الثرهيت  3

  ؟لكهربائيالمعدنية في لحام القوس ا األقطابتغليف  عدد فوائد /7س
 / عدد ثالث لكل من: 8س 

  لحل الطوس الكاربائي لاسخداام الطازات الواقية  1
   لوريطة االتاهيريةاطرا فحص المسبوكات ل  2

 بين سبب كل من:  /9س
   جار وصلة اللحام إلى ماللحاعام رفاد   1
   شحنة فرن الاست إلىالحجر الجيري  إضافة  2
   مواد هويليةتطليا الوبطة العليا في لحام االرفجار ل  3

 : يأتي/ عدد ثالث لكل مما 10س
   عيو  اللحام الااخلية  1
   عيو  المسبوكات الرهلية  2
   لورد المركزي اطرا السباكة ل  3
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 امتحان النهائي الدور الثانيأسئلة 
 لحسا  ك  هن:  األزهةاكخف الطوارين   -أ  /1 س

   لفيرريةاها  الطياس ل ،دقة المكروهيخر ،في الطياس الدو 
هللل 19هللي وطلول الفيرريلة 1 األساسلي / احسف دقلة الفيرريلة طلول الخلارير عللى المطيلاس 

 األساسلليكللان طللول الخللارير علللى المطيللاس  اذأقسللما هخسللاويا واحسللف المللا   20 إلللىهطسللل 
 هلل؟ 180

  ؟هزايا عمليات السباكة أهلها هي  -أ /2س
هلللن عناصلللر الشلللحنة لسلللباكة حسلللف درجلللة الخملللاس بلللين كللل  االصلللار ل أفلللران / صلللنا 

  ؟هثال لك  هجموعة أعواءوالوقود ورواتر االحخراا هع 
  ؟الواجف هراعاتاا عنا صف المعان األهورها هي   -أ /3س

  ؟ / عاد طرا تنظيا المسبوكات الرهلية
 مما يلي:  أربع/ بين سبب 4س

   ج المفردةذقلة اسخداام النما  1
   اسخداام الحجر الجيري في فرن الاست  2
   م اللبا  في قوالف السباكةاسخداا  3
   في قوالف السباكة المصنعاتوضع   4
   حاو  رطرة في لحام الطوس الكاربائي  5

 المعارية؟  األقوا عاد طرا عزل  -أ /5س
 عملية لحام؟  ل يقب  الباء  أتباعاا / ها هي الدووات الواجف 

 ؟ لضط الهاكنات السباكة  أرواععاد  -أ /6س
 :لي / تكلل عن اثنين هما ي

   لحام الثرهيت  1
 الطوالف السمنخية   2
 الليزر     ل شعةاللحام   3


