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 والتوافقات  والحدودالتسامحات 

 Engineering Tolerancesالتسامحات الهندسية ) االنحرافات (  1-5

كن ان تتم بالدقة المطلوبة تماماً مهما بلغت دقة  ان عملية تصنيع المنتجات باالبعاد والقياسات المحددة, ال يم 
 نيع او جودة المكائن المستخدمة باإلنتاج او مهارة العامل . عملية التص

بسبب أجهزة القياس المستخدمة وطرق القياس ومهارة الشخص   كذلك فان األخطاء المحتملة بعمليات القياس,
المطلقة بابعاد المنتجات امراً ال يمكن تحقيقه,  ل على الدقة  القائم القياس, كلها عوامل تجعل من إمكانية الحصو 

 لذلك البد من وجود اختالف وان كان بسيطاً في االبعاد الحقيقية للمنتج عن االبعاد المطلوبة . 

( ملم, فان القطر الحقيقي المنتج قد يكون اكبر او اقل من هذه 50ذي قطر)  Shaftذا اريد انتاج عمود  فمثالً ا

 بضعة ميكرونات .القيمة ب 

محددة مسموح بها لكل ابعاد المنتجات   Tolerancesوضع تسامحات    Designerلذلك وجب على المصمم  

 بحيث ال تتعارض مع الغرض من استعمالها 

الهندسي : بمقدار عدم الدقة او االنحراف الممكن التسامح به في البعد او في الشكل او في    ويعرف التسامح
 ( . 1- 5ضح بالشكل ) الموضع وكما هو مو 

 

 Limitsالحدود  2- 5

ح مقبول عند انتاجه يعتمد مقداره على أهمية هذا البعد بالنسبة الداء المنتج لوظيفته ,  سامد ت عكل ب للما كان  
, حد اعلى وحد ادنى, يكون البعد المنتج مقبوالً اذا وقع بينهما لو Limitsقياس حدان    بعد او   لذلك اصبح لكل

 عند احدهما .

(ملم, فان االعمدة المنتجة  0.1±( ملم وبتسامح في هذا البعد مقداره )50ود ذي قطر ) م ثالً اذا طلب انتاج عمف

 تكون مقبولة اذا كانت اقطارها تتراوح بين الحدين :

 ملم كحد اعلى    50.1=   0.1+   50

 ملم كحد ادنى  49.9=   0.1  – 50

هو مسؤولية المصمم, وتعتمد هذه المقادير على قياس البعاد  ان تحديد مقادير هذه الحدود وبالتالي التسامح في ا
 المنتج, واهمية البعد الداء وظيفة المنتج, وكذلك على كلفة اإلنتاج .

وكلما كانت درجة الدقة المطلوبة باإلنتاج عالية ) أي كلما كان التسامح قليالً ( ارتفعت تكاليف اإلنتاج بشكل  
 كبير . 
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اإلمكذذان مذذا دام هذذذا ال يذذؤثر علذذى كفذذاءة المنذذتج,  ربقذذدلذذذلك يفضذذل ان يكذذون مقذذدار التسذذامح كبيذذراً 
قذذدر ممكذذن, بذذل يكفذذي ان تكذذون دقيقذذة فقذذط  اقصذذى حيذذث يجذذب ان ال تكذذون ابعذذاد أي منذذتج دقيقذذة الذذى

 بالقدر الالزم .

 

 تعريفات االبعاد : 5-3

 البعد األساسي :

لذذذي يحذذدده المصذذمم اساسذذاً, ويثبذذت علذذى الرسذذم او التصذذميمي وهذذو البعذذد ا ويسذذمى ايضذذاً البعذذد االسذذمي
التنفيذذذي للجذذزء المطلذذوب انتاجذذه, ويبذذدا قيذذاس الحذذدود منذذه ) الحذذد األدنذذى والحذذد األعلذذى لذذذلك البعذذد ( , 

عذذاً توافقيذذاً, وكمذذا ويكذذون البعذذد األساسذذي متسذذاوياً بالنسذذبة الي جذذزئين سذذيتم تجميعهمذذا مذذع بعذذض تجمي 
 (2-5ضح بالشكل )هو مو 
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 البعد الفعلي :

)البعد الذي يقاس ( والذي قد يكون اكبر او اصغر من البعد األساسي , وهو البعد الحقيقي للجزء المنتج  
 وضمن حدود التسامح . 

 

 التسامح ) االنحراف ( الفعلي : 

 هو مقدار الفرق الجبري بين البعد الفعلي والبعد األساسي .

 

 لتسامح : د احدو 

 هما حدان , اكبر و اصغر مقدار مسموح به للبعد المنتج . 

 

 اعلى تسامح : 

 س ) البعد الفعلي ( والبعد األساسي . اهو الفرق الجبري بين اقصى حد للمقي 

 ادنى تسامح: 

 . األساسيعد هو الفرق الجبري بين ادنى حد للمقياس والب 

 التفاوت :

س )أي ان امقدار الفرق بين الحد األعلى والحد األدنى الي مقي وهو   بر عن ) منطقة التفاوت (والذي يع 
 التفاوت يساوي الفرق بين اعلى تجاوز وادنى تجاوز ( . 

 الخط الصفري :

 وهو الخط الذي يكون مقدار التفاوت عنده مساوياً للصفر, أي ان الخط الصفري يمثل الخط األساسي .

 

 االنحراف األساسي :

بالنسبة  ي , وهو االنحراف األقصى او األدنى الذي يحدد موضع منطقة التفاوت طمربف الاويسمى االنحر
 لخط الصفر .
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 وتجميع األجزاء :  Interchangeabilityالتبادلية   4- 5

تختلذذذف أهميذذذة التجذذذاوزات الموضذذذوعة علذذذى شذذذغلة مفذذذردة )الشذذذغلة المتكونذذذة مذذذن جذذذزء واحذذذد 
 اكثر من جزء مركبة مع بعضها .تلك الموضوعة على الشغالت المكونة من    (عن

حيذذذذث ان عذذذذدم التذذذذرابط بالعالقذذذذة بذذذذين االبعذذذذاد والتجذذذذاوزات المسذذذذموح بهذذذذا الموضذذذذوعة علذذذذى 
كذذذذال الجذذذذزأين يجعذذذذل مذذذذن  يذذذذر الممكذذذذن تجميذذذذع هذذذذذه األجذذذذزاء مذذذذع بعضذذذذها اال بعذذذذد اجذذذذراء 

 عليها لغرض تالؤمها .  ىعمليات صناعية اخر

 Mass productionاج الواسذذذذذع مليذذذذذات االنتذذذذذ عهذذذذذر هذذذذذذه األهميذذذذذة خصوصذذذذذا فذذذذذي وتظ

لألجهذذذذزة او المكذذذذائن المختلفذذذذة , حيذذذذث يذذذذتم تصذذذذنيع األجذذذذزاء كذذذذل علذذذذى حذذذذدة وبمواقذذذذع مختلفذذذذة 
مذذذن المصذذذنع ثذذذم يذذذتم تجميعهذذذا مذذذع بعضذذذها ,لذذذذلك ولغذذذرض الذذذتمكن مذذذن اإلنتذذذاج باعذذذداد كبيذذذرة 

ة , وجذذذذب إمكانيذذذذة تجميذذذذع األجذذذذزاء المكونذذذذ  وبتكذذذذاليف انتذذذذاج معقولذذذذة وباقذذذذل عمليذذذذات تشذذذذغيل
و الجهذذذذاز مذذذذن ايذذذذة مجموعذذذذة مذذذذن األجذذذذزاء المكونذذذذة لهذذذذا وبذذذذدون القيذذذذام بعمليذذذذات اللماكنذذذذة 

لالجذذذذذزاء المنتجذذذذذة (  Interchangeabilityإضذذذذذافية , ويسذذذذذمى هذذذذذذا المبذذذذذدأ بمبذذذذذدأ )التبادليذذذذذة 

 أي إمكانية تبادل القطع المنتجة للجزء الواحد .

لذذذم يعذذذد ممكنذذذا اتبذذذام طريقذذذة التجميذذذع مبذذذدأ مذذذع بدايذذذة اإلنتذذذاج الواسذذذع , حيذذذث أهميذذذة الوقذذذد بذذذدأت 
الئم األجذذذذزاء )أي أجذذذذزاء عمليذذذذات تشذذذذغيل إضذذذذافية للوصذذذذول الذذذذى حالذذذذة التوافذذذذ  المطلذذذذوب بذذذذت 
. ) 

 

   Fitsاالزدواجات )التوافقات (   5-5

بالنسذذذذبة  ان تجميذذذذع األجذذذذزاء المنتجذذذذة المكونذذذذة لماكنذذذذة او جهذذذذاز , يسذذذذتلزم تذذذذوفر شذذذذروط معينذذذذة
 ب طبيعة عملها .حيث يمكنها التحرك بالنسبة لبعضها حسالبعاد األجزاء المتقابلة ب 

ويسذذذذمى كذذذذل جذذذذزأين متقذذذذابلين مذذذذع بعضذذذذهما تذذذذرتبط ابعادهمذذذذا والتجذذذذاوزات فيهمذذذذا ارتباطذذذذاً 
 . Fitحسب طبيعة عملهما باالزدواج  

 تذذذذىح  Holeلثقذذذذب وا shaftويطلذذذذ  علذذذذى الجذذذذزأين المكذذذذونين لذذذذالزدواج ب سذذذذتمرار : العمذذذذود 

ود او مقطعذذذذه والثقذذذذب وكمذذذذا عمذذذذ تعمالهما ال يماثذذذذل شذذذذكل الهمذذذذا او اسذذذذ ا او مقطعملذذذذو كذذذذان شذذذذكله
 .  ) 2-5في الشكل )

 

 تقسم االزدواجات الى ثالثة أنوام رئيسة هي :
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 Clearanca Fitازدواج )تواف  ( خلوصي   -1
فذذذي هذذذذا النذذذوم مذذذن االزدواجذذذات يكذذذون دائمذذذا قيذذذاس العمذذذود اقذذذل مذذذن قيذذذاس الثقذذذب ضذذذمن 

 التسامحات المحددة 
الحذذذذد األعلذذذذى للعمذذذذود اقذذذذل دائمذذذذا مذذذذن الحذذذذد األدنذذذذى للثقذذذذب بحيذذذذث يكذذذذون هنالذذذذك ان أي 

 أ( .-3-5بين الجزأين , وكما هو موضح بالشكل ) –خلوص   –فراغ 

 
 

 Interferential Fitازدواج تداخلي   -2
جذذذب ان تكذذذون االبعذذذاد الفعليذذذة لكذذذل مذذذن العمذذذود والثقذذذب منتجذذذة بحيذذذث ي فذذذي هذذذذا النذذذوم 

التجميذذذذع , بمذذذذا يضذذذذمن توثيذذذذ  الذذذذربط بينهمذذذذا يضذذذذمن عذذذذدم  يوجذذذذد تذذذذداخل بينهمذذذذا عنذذذذد
 حركتهما مع بعض .

ذلذذذك عنذذذدما يكذذذون قيذذذاس العمذذذود دائمذذذا اكبذذذر مذذذن قيذذذاس الثقذذذب , أي ان يكذذذون الحذذذد يذذذتم 
مذذذن الحذذذد األعلذذذى لقيذذذاس الثقذذذب وكمذذذا هذذذو موضذذذح بالشذذذكل  األدنذذذى لقيذذذاس العمذذذود اكبذذذر

 ب ( .  -5-3)

جميذذذع غط علذذذى البذذذارد او علذذذى السذذذاخن عنذذذد ت وفذذذي هذذذذه الحالذذذة يسذذذتلزم اسذذذتعمال الضذذذ 
 األجزاء .

 
 

 Transition Fitازدواج انتقالي   -3
او التذذذداخل  Clearanceهذذذذا النذذذوم قذذذد تحصذذذل فيذذذه علذذذى مقذذذدار صذذذغير مذذذن الخلذذذوص 

Interferaance  . حسب التجاوزات الموضوعة على كل من العمود والثقب 

الزدواجذذذات اقذذذل مذذذن قيذذذاس الحذذذد أي انذذذه يكذذذون الحذذذد األدنذذذى لقيذذذاس العمذذذود فذذذي بعذذذض ا
 زدواجذذذذاتخلذذذذوص , او قذذذذد يكذذذذون الحذذذذد األعلذذذذى للعمذذذذود فذذذذي ا األدنذذذذى للثقذذذذب )وجذذذذود

 -3-5الشذذذذكل )ب أخذذذذرى اكبذذذذر مذذذذن الحذذذذد األعلذذذذى للثقذذذذب )وجذذذذود تذذذذداخل( وكمذذذذا موضذذذذح 
جذذذذذذ(, ولذذذذذذلك فهذذذذذذا االزدواج يمثذذذذذل مرجلذذذذذة انتقذذذذذال بذذذذذين ازدواج الخلذذذذذوص وازدواج 

 التداخل . 
 ه الى استخدام ضغط خفيف او الى دق .ميع األجزاء في ويستلزم عند تج 

 

 نظم االزدواجات :  5-6

عنذذذذد تجميذذذذع األجذذذذزاء المكونذذذذة للماكنذذذذات , يجذذذذب الحافظذذذذة دائمذذذذا علذذذذى مقذذذذدار الخلذذذذوص 
 , لضمان كفاءة أداء الماكنة بعملها .موح به في كل ازدواج  و التداخل المسا
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ومسذذذاعدة المصذذذمين فذذذي اختيذذذار  األجذذذزاء ,ل الذذذى توحيذذذد مناسذذذب فذذذي قياسذذذات و والجذذذل الوصذذذ 
الحذذذذذدود واالزدواجذذذذذات المناسذذذذذبة , فقذذذذذد اسذذذذذتحدث عذذذذذدد مذذذذذن أنظمذذذذذة االزدواجذذذذذات المختلفذذذذذة 

 لتسهيل هذه المهمة .

 

 ومن هذه األنظمة :

 

 Newall Systemنظام نيوال   -1
عبذذذارة عذذذن نظذذذام بسذذذيط ال يغطذذذي اال مذذذدى محذذذدوداً مذذذن  وهذذذو مذذذن اقذذذدم هذذذذه الذذذنظم ,

 الحدود ويعد  ير مناسب حاليا لالستخدام .التفاوتات و 
 
 

 ISA Systsmنظام ايزا  -2
, وهذذذذو نظذذذذام متذذذذري للحذذذذدود , كذذذذذلك فقذذذذد تذذذذم  ISAان النظذذذذام الذذذذدولي المتبذذذذع هذذذذو نظذذذذام 

 اسبة .تحويل القيم المترية فيه الى البوصة وتقريبها الى ارقام صحيحة من 
وتذذذذات بالنسذذذذبة للقياسذذذذات وتتضذذذذمن الجذذذذداول الخاصذذذذة بهذذذذذا النظذذذذام قذذذذيم الحذذذذدود والتفا

 ( ملم .3150-0األساسية من )

 24رتبذذذة ( تجذذذاوزاً تعبذذذر عذذذن اتسذذذام منذذذاط  التجذذذاوز و) 18يعتمذذذد هذذذذا النظذذذام علذذذى )
 موضعا( لمناط  التجاوز لكل من الثقوب واالعمدة .

 
 

 ISO System(2)نظام ايزو  -3
غطذذذذي مذذذذدى , لكنذذذذه ي ISAفهذذذذو يعتمذذذذد فذذذذي أساسذذذذه علذذذذى نظذذذذام  ISOالنظذذذذام الذذذذدولي  امذذذذا

 أوسع من التجاوزات األساسية .
 
 
 Tolerance Gradesرتب التسامح    5-7

والتذذذذي تعبذذذذر عذذذذن اتسذذذذام  رتبذذذذة وتسذذذذامحاً , 18يعتمذذذذد نظذذذذام ايذذذذزا لالزدواجذذذذات علذذذذى 

 )او القيمة الفعلية للتسامح ( ويرمز لهذه الرتب باألرقام . حمنطقة التسام
 

01,0,1,2,3,…………………..,16 
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 وكاالتي :   ISA Tolerancsوالتي ترمز الى تسامح ايزا   ITفين إضافة الى الحر

IT 01 , IT0 ,IT1 , IT2, IT3, ……………. IT16  

 Fundeinental Tolerance Unitsوتقذذذذدر قذذذذيم هذذذذذه الرتذذذذب بوحذذذذدات التسذذذذامح األساسذذذذية 
% تشذذذير األرقذذذام الصذذذغيرة فذذذي هذذذذه 60وتزيذذذد كذذذل رتبذذذة تسذذذامح عذذذن سذذذابقتها بمقذذذدار حذذذوالي  

 )أوسع( .الى التسامحات الدقيقة , وكلما زاد الرقم كانت منطقة التسامح اكبر   الرتب

 وحدات االزدواج :  5-8

( يكذذذذون مذذذذن خذذذذالل تحديذذذذد   Tolerance Zoneان تحديذذذذد االنحذذذذراف ) منطقذذذذة التسذذذذامح 

 اتسام ومواضع منطقة التسامح لالزدواجات المختلفة .

 اتاالنحرافذذذذ د التسذذذذامح بينمذذذذا تحذذذذد حيذذذذث يتحذذذذدد اتسذذذذام منطقذذذذة التسذذذذامح مذذذذن خذذذذالل رتذذذذب
 :  التسامح وكاالتي  ةاألساسية مواضع منطق

  Fundamental Devlationsاالنحرافات األساسية   5-8-1

 ان موضع منطقة التسامح يعبر عن مدى انحراف هذه المنطقة على خط الصفر .

د معذذذين فذذذان ولمذذذا كانذذذت منطقذذذة التسذذذامح هذذذذه تمثذذذل الفذذذرق بذذذين الحذذذدين األعلذذذى واالدنذذذى لبعذذذ 
ضذذذع منطقذذذة التسذذذامح موضذذذع احذذذد هذذذذين الحذذذدين ) األقذذذرب لخذذذط الصذذذفر ( هذذذو الذذذذي يحذذذدد مو 

, ويعذذذذرف بذذذذاالنحراف األساسذذذذي او )االنحذذذذراف المربطذذذذي( ويرمذذذذز لالنحذذذذراف األساسذذذذي فذذذذي 
 لنسبة للثقب وبالحروف الصغيرة بالنسبة للعمود .االزدواجات بالحروف الكبيرة با

 ن الثقوب واالعمدة وكاالتي :اسي لكل مانحراف أسفئة   28ويوجد  

 بالنسبة للثقوب : -أ

A ,B ,C ,CD ,D ,E ,EF ,F ,FG ,G ,H ,JS ,J ,K ,M ,P ,R ,S ,T ,U ,V ,X ,Y ,Z 
,ZA ,ZB ,ZC . 

 بالنسبة لالعمدة : -ب
a ,b ,c ,cd ,d ,e ,ef ,f ,fg ,g ,h ,js ,j ,k ,m ,p ,r ,s ,t ,u ,v ,x ,y ,z ,za 

,zb ,zc . 
 

الذذذى الثقذذذوب التذذذي تكذذذون قياسذذذاتها اكبذذذر مذذذن البعذذذد  Gالذذذى   Aوف مذذذن الحذذذر وترمذذذز

 األساسي , ويكون االنحراف األساسي فيها موجب دائماً .
فترمذذذذز الذذذذى الثقذذذذوب ذات القياسذذذذات األقذذذذل مذذذذن البعذذذذد  ZCالذذذذى  Pامذذذذا الحذذذذروف مذذذذن 

 اسي , ويكون االنحراف األساسي فيها سالباً دائماً .األس
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 واالعمدة ومناط  التفاوت بالنسبة للقياس األساسي .امل للثقوب  وضح المدى الكتخطيط بياني ي
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س  ا ي الى الثقوب ذات االنحراف األساسي المساوي الى الصفر أي ان ادنى حد للمق Mويرمز الحرف 

(,  4- 5بالشكل ) وضح بقا على خط الصفر( كما هو م ط يكون مساوياً للبعد األساسي ) الحد األدنى من 

 ثقوب واالعمدة بتخطيط بياني . يبين المدى الكامل للوالذي 
 
 أنواع التسامحات :  2- 8- 5

من حيث موضع منطقة التسامح بالنسبة لخط الصفر , أي من حيث مقدار الحد  تختلف التسامحات 
 األدنى والحد األعلى للبعد األساسي )البعد االسمي ( . 

 
 وتقسم على هذا األساس الى نوعين : 

 
 Unilataral Tolaranceاه حادية االتجالتسامحات األ -1

والتي تقع منطقة التسامح فيها على جانب واحد من خط الصفر , أي يكون الحد األعلى والحد  
األدنى للبعد في اتجاه واحد )موجب او سالب( بالنسبة للبعد األساسي , وقد ينطب  احد الحدين مع 

 ( . ا -5- 5هذا البعد كما في الشكل )
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 Bilateral Tolerancoامحات الثنائية االتجاه تسال -2
واقعذذذة علذذذى جذذذانبي خذذذط الصذذذفر وفذذذي هذذذذه التسذذذامحات تكذذذون حذذذدود منطقذذذة التسذذذامح 

أي يكذذذون الحذذذد األعلذذذى للبعذذذد اكبذذذر مذذذن البعذذذد األساسذذذي )الموجذذذب( والحذذذد األدنذذذى  ,
ب( -5-5للبعذذذذد اصذذذذغر مذذذذن البعذذذذد األساسذذذذي )السذذذذالب ( وكمذذذذا هذذذذو موضذذذذح بالشذذذذكل )

. 
 

 نظام أساس الثقب ونظام أساس العمود :  5-9

عنذذذذد تكذذذذوين ازدواج معذذذذين فانذذذذه يذذذذتم تثبيذذذذت قيذذذذاس الثقذذذذب اوالعمذذذذود , وتغييذذذذر قيذذذذاس 
 على أساسه وكاالتي:  االخر

 
 Hole Basisنظام أساس الثقب    5-9-1

فذذذذي هذذذذذا النظذذذذام يثبذذذذت قيذذذذاس الثقذذذذب )ضذذذذمن التجذذذذاوز المحذذذذدد( ويكذذذذون الذذذذتحكم فذذذذي 
ل علذذذذى النذذذذوم المطلذذذذوب مذذذذن االزدواج , كمذذذذا فذذذذي قيذذذذاس العمذذذذود لغذذذذرض الحصذذذذو 

 أ( .  -6-5الشكل )

العمذذذذود )مذذذذن  وهذذذذذا النظذذذذام هذذذذو األكثذذذذر اسذذذذتخداماً , وذلذذذذك كذذذذون تغييذذذذر قياسذذذذات
 الخارج( يتطلب جهدا فنياً اقل من تغيير قياسات الثقب .

والتذذذي تكذذذون فيهذذذا  Hوتسذذذتخدم فذذذي هذذذذا النظذذذام فئذذذة واحذذذدة مذذذن الثقذذذب , وهذذذي الفئذذذة 

حذذذذد األدنذذذذى لقيذذذذاس الثقذذذذب ينطبذذذذ  علذذذذى القيذذذذاس لا ات احديذذذذة االتجذذذذاه , أي انالتجذذذذاوز
 ا(.  -7-5األساسي كما في الشكل )

 
 Shaft Basisالعمود  نظام أساس   5-9-2

ويكذذذون الذذذتحكم فذذذي  فذذذي هذذذذا النظذذذام يثبذذذت قيذذذاس العمذذذود )ضذذذمن التجذذذاوز المحذذذدد (
ح فذذذي الشذذذكل قيذذذاس الثقذذذب للحصذذذول علذذذى نذذذوم االزدواج المطلذذذوب كمذذذا هذذذو موضذذذ 

 ب( .  -5-6)

ويسذذذذتخدم هذذذذذا النظذذذذام فذذذذي حذذذذاالت خذذذذاص كمذذذذا فذذذذي االعمذذذذدة الطويلذذذذة التذذذذي تشذذذذغل 
ركذذذذب عليهذذذذا أجذذذذزاء مختلفذذذذة االزدواجذذذذات , مثذذذذل بنذذذذز المكذذذذبس قيذذذذاس واحذذذذد , وي ب 

Piston Pin  دهما مذذذذع المكذذذذبس والثذذذذاني مذذذذع جلبذذذذة ذرام حيذذذذث يكذذذذون ازدواجذذذذان احذذذذ

 التوصيل .
ذات االبعذذذذاد  حذذذذاالت تذذذذوفر خذذذذزين مذذذذن االعمذذذذدةكذذذذذلك يسذذذذتخدم هذذذذذا النظذذذذام فذذذذي 

ونذذذوم  hالقياسذذذية ويسذذذتخدم فذذذي هذذذذا النظذذذام فئذذذة واحذذذدة أيضذذذا مذذذن االعمذذذدة هذذذي الفئذذذة 

االزدواج هذذذذو احذذذذادي االتجذذذذاه ايضذذذذاً , أي ان الحذذذذد األعلذذذذى لقيذذذذاس العمذذذذود ينطبذذذذ  

 ب( .  -7-5ائماً على القياس األساسي كما هو موضح في الشكل )د
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 طرق تمثيل التسامحات والحدود في الرسومات الهندسية :  10- 5

 توجد عدة طرق لتمثيل التسامحات واالبعاد والرسومات الهندسية أهمها : 

 ( 8-5موضح في الشكل )وضع البعد األساسي وبجانبه يوضع التسامح الثنائي االتجاه وكما هو   -1
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جاهين الموجب والسالب مساوية )وقد ال  وفي هذه الطريقة يفضل ان تكون قيم التسامح في االت
 , وقد يكون احد حدي التسامح = صفراً تكون كذلك ( 

وضع الحد األعلى للبعد فوق حده األدنى دائماً )لالبعاد الخارجية والداخلية على حد سواء(   -2
 ( . 9-5بالشكل )وكما موضح 

 . ISAوهذه هي الطريقة الواردة ضمن النظام الدولي 

 

 
 Maximum Metalللمعدن  الحد االقصى اس تحقي  شرطبعاد على أسطريقة وضع اال  -3

Condition 
كبر للمعدن أوال )وذلك عند  ويتحق  هذا الشرط ببيان حدود االبعاد التي ينتج عنها الحجم اال

الجزء , حيث ان فائدة هذه الطريقة باإلنتاج هي عندما يتخطى  اجراء عمليات التشغيل النتاج 
ر حجم للمعدن اثناء التشغيل , فال يزال هناك االمل في ان ال  العامل الحد األول الذي يوفراكب 
 يكون قد تخطى الحد الثاني ( . 

,  حد األقصى للمعدن باالبعاد الخارجية لويكون الحد األعلى للبعد هو الحد الذي يحق  شرط ا
لذلك يوضع اوالً, اما بالنسبة لالبعاد الداخلية فالحد األدنى هو الي يوضح أوال , كما هو  

 ( . 10- 5موضح ذلك في الشكل ) 
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 رموز االزدواجات :  11- 5

 يتعين الثقب او العمود عند تحديد المعلومات االتية عنه : 

 البعد األساسي . -1
 رتبة التسامح .  -2
 األساسي .االنحراف  -3

 ويرمز الى هذه المعلومات بالطريقة االتية : 

 بالنسبة للثقب : مثال   -أ

50 mm dia H8 

 : وتعني 

 ملم  50القطر ) البعد( األساسي للثقب = -1
    IT 8رتبة التسامح للثقب = -2
   Hاالنحراف األساسي للثقب من فئة =  -3

 بالنسبة للعمود : مثال : –ب 

50mm dia f7 

 وتعني : 

 ملم  50القطر ) البعد( األساسي للعمود = -1
    IT 7رتبة التسامح للعمود =  -2
 fاالنحراف األساسي للعمود من فئة =  -3

 ب( - بة لالزدواج للجزأين السابقين في )أبالنس -جذ 

 يرمز له بالرمز . 

50mm dia H8 / f7 

 التسامحات ) االنحرافات ( لالبعاد الطليقة :  12- 5

وهي التجاوزات المسموح بها في االبعاد الطليقة  ير المقيدة فان التسامح محدد لها , بسبب كونها ابعاد 
 على وظيفة المنتج . إضافية او مساعدة او  ير ذات ت ثير  

 ويجب ذكر قيم التسامحات العامة في الرسومات الهندسية . 

عالية او متوسطة او منحفضة وبين   تختلف هذه التسامحات باختالف دقة تشطيب السطوح اذا كانت
 15( قيمة هذه التسامحات .                                                                1- 5الجدول ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االزدواجات المفضلة :  13- 5

التي تحدد االنحرافات األساسية هي ) الفئات  الثقوب واالعمدة , ولكل منها  28لما كانت عدد  ( فئة لكل من 

 ( رتبة تفاوت مختلفة , فان هذا يعني ان عدد االزدواجات )التوافقات ( الممكنة ) نظرياً ( عدد كبير جدا .18)

ل  تفاوتات دقيقة جدا ال تستخدم  يرة مثال , تمث , فالرتب الصغ ات ليس له أهمية عمليةلكن ا لب هذه االزدواج 
اال في محددات القياس , والرتب الكبير تمثل تفاوتات واسعة للغاية ال تصلح ال لب االزدواجات المستخدمة  

 عملياً . 

يست الذي  هو  االزدواجات  لهذه  الكامل  المدى  من  جداً  جزء صغيراً  فان  من  لذلك  العظمى  الغالبية  في  خدم 

تغطي جميع التفاوتات    IT13الى    IT5ت المستخدمة عملياً في ا لب المنتجات الهندسية فالرتب من  االزدواجا

 ( . 11-5المستخدمة فعلياً وكما هو موضح بالشكل )

ل الخاصة  وحتى هذه الرتب المحددة ضمن هذا النطاق ال تستخدم مع جميع فئات الثقوب واالعمدة ففي الجداو 
( فقط وبالنسبة  IT11,IT9اال الرتبتين )  Aلم يرد امام الثقوب من    BS4500انية  القياسية البريطبالمواصفات  

 لم يرد اال ثالث رتب فقط وهي :  bلالعمدة 

(IT11,IT9,IT8  ) 

 .  IT16الى  IT1فان الرتب الواردة هي من  Hاما في حالة الثقوب من فئة 
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 القتصادية : واجات ومميزاتها ااختيار االزد 14- 5

ان اختيار االزدواجات المالئمة لمنتج معين يكون تحديده من قبل المصمم ووفقاً العتبارات أهمها كلفة 
 اإلنتاج وإمكانية التصنيع .

جاوز المسموح  حيث ان كلفة اإلنتاج تزداد كلما كانت الدقة المطلوبة بالتصنيع كبيرة )أي كلما كان مقدار الت
 ليالً( . به ق

 ( هذه العالقة . 12- 5ويبين الشكل ) 

ع وبالتالي إمكانية الحصول  اما إمكانية التصنيع فتحدد وفقاً للعدد والمكائن وأجهزة القياس المتوفرة بالمصن 
 على الدقة المطلوبة باإلنتاج .

 جات . تؤخذ باالعتبار األمور االتية عند اختيار االزدواوبشكل عام فانه 

 المفضلة : االزدواجات  -1
عند االعتماد على أي مواصفة قياسية للحدود والتوافقات يجب اختيار نطاق محدود جدا من المدى 

 الكامل للتوافقات بهذه المواصفة بحيث يكون كافياً لتغطية االحتياج . 
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لكل من الثقوب    نطاقاً محدوداً من االزدواجات المفضلة  BS4500فمثال تقترح المواصفة القياسية البرطانية  

 والعمود : 

  H7 , H8 , H9 , H11التفاوتات للثقوب : 

 c11 , d10 , e9 , f7 , g6 , h6 , k6, n6 , p6, s6التفاوتات لالعمدة : 

 عندما ال تحق  هذه التفاوتات احتياجات المصنع , يتم اختيار تفاوتات مناسبة حسب طبيعة المنتج . 

 رتبة الثقب والعمود :  -2
اس الثقب , واختيار رتبة العمود مساوية الى رتبة الثقب اقل منها بمرتبة تبام نظام أسيفضل دائما ا

 يع ثقب بقياس مضبوط . تصنيع عمود بقياس مضبوط اسهل من تصن واحدة وذلك الن 
 

 نوع التسامح :  -3
 . يفضل استخدام نوم التسامحات األحادية االتجاه على أساس الثقب , والجميع التفاوتات المختارة 
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 في حالة االستخدامات الخاصة :  -4
كما في صناعة أجهزة القياس الدقي  مثال يتم االستعانة بالمدى الكامل لرتب التفاوتات القياسية لعدم 

 كفاية التفاوتات المختارة لهذه األ راض .
 
 جداول التفاوتات : 15- 5

ذلك رتبة التسامح , فانه يمكن تحديد  عند اختيار ازدواج معين بتحديد فئة التسامح للثقب او العمود , ك
معرفة البعد األساسي ) البعد االسمي (   يمة التسامح ) بالميكرون ( أي تحديد مقدار التفاوت بعدق

 للمنتج وذلك باستخدام العالقة االتية : 
 قيمة التسامح ) بالميكرون ( = عدد وحدات التسامح األساسية من  

 

 
 
 
 

الوسط الهندسي لمجال األقطار ( )ملم ( وتبين جداول االزدواجات   حيث ان ق = القطر االسمي ) او

( للنظام الدولي على أساس نظام الثقب وعلى أساس نظام العمود ,  13-5( الى جدول )2- 5من جدول ) 

بة للقيم الناتجة  ملم ( , وهذه هي القيم المقر  0.001قيم التسامحات للثقوب واالعمدة بوحدة الميكرون )

 معادلة الخاصة بحساب قيم التسامحات .الباستعمال 
 
 استخدام جداول التفاوتات :  15-1- 5

عند استخدام جداول التفاوتات يجب ان يكون كل من القياس األساسي ) القياس االسمي ( ورتبة التفاوت 
 للثقب والعمود معروفة . 

 
 ة االتية : وكمن توضيح طريقة االستخدام من خالل األمثل

 

 

 ( : 1مثال رقم )

انتاج عمود قطره األساسي ) يرمز    45مطلوب  بينهما  يوجد خلوص  بحيث  ثقب  ( ويتزاوج مع  ملم 

H8/f7   . 

 
 احسب قيم التسامحات للثقب والعمود , ومقدار الخلوص األدنى والخلوص األعلى ؟ 
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 الحل : 
( الخاص باالزدواجات نظام أساس  4-5( تستخرج من الجدول رقم )  النحرافاات ) قيم التسامح  -1

+ , 39( ملم , تكون قيمة التسامح للثقب ) 50حتى   40س االسمي ) من ا ي . فمقابل المق H8الثقب 

 ملم (  0.039صفر ميكرون ( = ) 
 

 ملم    0.039=                   الحد األعلى للتسامح  أي ان

 لم  م 0.0والحد األدنى للتسامح                          =  

 ( ميكرون =   -25,  -50من الجدول نفسه :  = )   f7قيمة التسامح للعمود 

 ( ملم - 0.025,   - 0.050=)                                                   

 ملم   0.025  -=                   أي ان الحد األعلى للتسامح 

 ملم  0.050  -والحد األدنى للتسامح                          = 

 

 لحساب الحد األدنى واالعلى لالبعاد لكل من الثقب والعمود :  -2
 
 

 حدود الثقب : 
 

 األساسي للثقب + قيمة اعلى تسامح  الحد األعلى لقياس الثقب                      = القياس 
                                                   =45.000   +0.039   

 ملم   45.039=                                                   

 
 = القياس األساسي للثقب + قيمة ادنى تسامح         الحد األدنى لقياس الثقب               

                                                   =45.000   +0.000 

 ملم   45.000=                                                   

 
 

 حدود العمود :
 لعمود + قيمة اعلى تسامح  الحد األعلى لقياس العمود                    = القياس األساسي ل

                                                   =45.000 –  0.025   

 ملم   44.975=                                                   
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23 



 
 

 

24 



 
 

25 



 
 

26 
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 قيمة ادنى تسامح  –الحد األدنى لقياس العمود                                         = القياس األساسي للعمود 

                                                                      =45.000 – 0.050   

 ملم  44.950=                                                                      

 أي ان االزدواج الذي رمزه 

                                                                    45 mm dia H8/ f7 

 

 تكون حدود قياساته كما اتي : 

 

 

 

 

 

 

 حدود الخلوص :  -3

 اصغر حد لقياس العمود  –كبر حد لقياس الثقب لحد األعلى للخلوص                               = اا

                                                        =45.039 – 44.950   

 ملم  0.089=                                                        

 اكبر حد لقياس العمود  –= اصغر حد لقياس الثقب                              الحد األدنى للخلوص   

                                                        =45.000 – 44.975   

 ملم   0.025=                                                        

 ( : 2مثال رقم )

 ل يحصل عند انتاج االزدواج الذي رمزه : احسب قيمة اعلى وادنى تداخ 

20 mm dia H7 / p6  
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 الحل : 

 18( نستخرج قيمة التسامحات وهي للثقب والعمود , المقابلة للقطر ) من  3- 5من الجدول رقم )  -1
 والتي هي كاالتي :   p6والعمود    H7( ملم للفئة وللثقب  24الى 
 
 

 

 

 

 

 0.021+  20الحد األعلى لقياس الثقب                                      =  -2
 ملم  20.021=                                                                  

 
   0+  20الحد األدنى لقياس الثقب                                      = 
 ملم  20.0=                                                                  

 

   0.035+  20=                                 الحد األعلى لقياس العمود     

 ملم  20.035=                                                                  

 
 0.022+  20الحد األدنى لقياس العمود                                     = 

 ملم  20.022=                                                                  

 
 اصغر حد لقياس الثقب –الحد األعلى للتداخل                              = اكبر حد لقياس العمود   -3

                                                     =20.035 – 20.000 

 ملم  0.035=                                                     

 
 اكبر حد لقياس الثقب  –= اصغر حد لقياس العمود                              الحد األدنى للتداخل  

                                                     =20.022 – 20.021   

 ملم   0.001=                                                     
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ملم( وكما هو  20ت المقترحة للقياس األساسي )( مجموعة من االزدواجا   13- 5ويبين الشكل )  

 ( :14- 5موضح بالجدول ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم االزدواجات في اللوالب :  16- 5

 يتبع نظام ايزا ونظام ايزو في ازدواجات الوالب .

ويتم اختيار سلسلة من اقطار اللوالب القياسية )سلسلة لوالب ( تختلف خطوة السن لكل منها او تكون  
 وة ثابتة . ذات خط 

 وعند حساب حدود القياسات في لولب , ف نه يتم حساب الحدود العليا والدينا لالقطار فيه وهي : 

 جداول خاصة .ي , والقطر الفعال )قطر الخطوة( , والقطر الداخلي , وذلك ب ستخدام  القطر الخارج 
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  وتوصف مواضع مناط  التسامح ) االنحرافاتالمناسبة .    Nutمع الصامولة    Screwويتم تجميع كل لولب  

 (  G & Hاألساسية ( للصواميل بالحروف الكبيرة , وهي ) 

 ( .14- 5( وكما هو موضح بالشكل ) e ,g , hاما في اللوالب فتوصف بالحروف الصغيرة , وهي )
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( األنوام  15- 5ويبين الجدول رقم )ما اتسام مناط  التسامح فيتم تمثيله كما هو متبع في االعمدة والثقوب . ا

 لالزدواجات في الصواميل واللوالب . ةالثالث 

 

 

 

 

 

 

 اما رموز االزدواجات المستخدمة في حالة اللوالب فهي كاالتي : 

  M6 × 1 - 6gمثال                                                       والب :لبالنسبة الى ال

 وتعني : 

M  الب المتر  = رمز نظام اللو 

 = القطر االسمي الخاص باللوالب ) ملم (  6

 = خطوة سن اللوالب )ملم (  1

6g  =  بالنسبة الى الصامولة تمثل رتبة التسامح , وموضع منطقة التسامح الخاص باللوالب 

 M6 × 1 -6Kمثال :                                                                                 

                                                                                        M6 × 1 – 6H 

 ( يمثل رتبة التسامح , وموضع منطقة التسامح الخاص بالصامولة  . 6Hحيث يكون ) 

   Geometrical Tolerancesالتسامحات ) االنحرافات ( الهندسية في الشكل والموضع   17- 5

 ل والموضع كذلك ان االنحرافات الهندسية في المنتج تكون اما في ابعاد المنتج وقياساته , واما في الشك

 Deviationوالدنيا المسموح بها , ولكن يوجد به انحراف    احيث قد تكون ابعاد منتج معين ضمن الحدود العلي 

 .المتوقع له     Ldealعن الشكل المثالي Actualفي شكلها الفعلي 
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 او في موضع األجزاء المتقابلة فيه بالنسبة لبعضها مما يؤدي الى عدم أدائه لوظيفته كما يجب . 

بها , و   (  15-5ويوضح الشكل ) بحيث ان ابعاده ضمن الحدود المسموح  منتجاً  كن االنحرافات في لعموداً 

 استقامته . 

في مكائن التشغيل , وتثبيت    Vibrationعديدة كاالهتزاز  تحدث هذه االنحرافات اثناء تصنيع المنتج وألسباب  

اة التشغيل او عدم تثبيتها االعمدة على مراكز ذات محاور  ير متطابقة مع محور العمود , او بسبب تلف أد
 بدقة او  ير ذلك من األسباب .

من األحوال تحديد  ولما كانت التسامحات في الشكل والموضع مقبولة ضمن حدود معينة , لذلك وجب في كثير  
 مجال هذه التسامحات . 

 تسامح الشكل : 17-1- 5

 عن الشكل المثالي . هو الحد األقصى المسموح به في االنحراف

 مقدار الحدود )مجال التسامح ( المسموح بها , والتي يقع ضمنها محور الجسم .   او هو 

 تسامح الموضع :  17-2- 5

 ور . ا د مواقع المح بها والتي تحد  هو مقدار الحدود )مجال التسامح( المسموح

 أنوام التسامحات الشكل والموضع :  17-3- 5

 تقسم هذه التسامحات الى األنوام االتية : 
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   Straightnessستقامة تسامح اال -1
 ( .16- 5انحناء في استقامة المعالم الخطية , كالمحاور او رواسم االسطح كما هو موضح بالشكل ) 

 خطين متوازيين بينهما مسافة تمثل قيمة التسامح او يحدد باسطوانة . ويحدد مجال هذا التسامح ب 
 

 Flatnessتسامح االستواء  -2
تموج سطح المنتج , ويحدد بمستويين متوازيين بينهما مسافة تمثل قيمة التسامح , كما هو في الشكل  

(5 -17 . ) 

 
 Parallelismتسامح التوازي  -3

 ح الي يعد سطحاً اساساً .طح الجزء  ير موازية للسطحيث تكون رواسم س
 (  18-5المختلفة في الجزء , كما هو موضح في الشكل )كذلك المحاور 

 
 

 

 

 

 

35 



 
 

 تسامح التوازي 

 
 Perpendicularity (Squareness)تسامح التعامد  -4

باسطوانة او سطحين عدم تعامد االسطح او المحاور مع السطح األساسي , ويحدد مجال التسامح 
 ( .   19- 5موضح بالشكل )   متوازيين كما هو 
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 Concentricityتسامح التمركز  -5
 ويعني اختالفاً او خطا في اتحاد المحاور او المراكز لالجزاء ذات المحور المشترك. 

 ( . 20-5كما هو موضح بالشكل ) ويكون مجال التسامح عبارة عن دائرة او أسطوانة ,

 
 Symmetryتسامح التماثل  -6

 حاور لالجزاء المتماثلة الموقع بشكل متماثل بالنسبة لمحور أساسي . عدم وقوم الم

 ( . 21- 5ويكون مجال التسامح عبارة عن مستويين متوازيين كما في الشكل ) 
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 Angularityتسامح التزاوي  -7
 عدم ميالن االسطح بالزوايا المحددة , بالنسبة لسطح أساس :

وانة او خطيين متوازيين او مستويين متوازيين ,كما هو  مجال التسامح يكون في هذه الحالة أسط
 ( .22- 5موضح بالشكل ) 

 
 Positionتسامح الموضع  -8

 في المواقع المضبوطة . رويعني عدم وجود المحاو
 ( 23- 5يان متوازيان , كما هو في الشكل ) أسطوانة او مستو ومجال التسامح 
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 Roundnessتسامح االستدارة  -9
ويتم تحديد مجال التسامح في هذه الحالة بمنطقة   قراص او االشكال االسطوانية ,عدم استدارة األ

 ( . 24-5تسامح حلقية , كما هو موضح بالشكل )
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 س/ كيف يمكن توصيف شكل سطح المشغول مع الشرح ؟

 يمكن توصيف سطح المشغول كما يلي : 

 الصورتين التاليتين   لهطح و الشكل العام للس -أ
 
 انحراف عام في شكل السطح :  -1

عدم   ةوالذي يكون على هيئ شغل فعال عن السطح المثالي ملاوهو االنحراف الهندسي بالسطح ,
 ة او استدارة ,  ير دقيقة او  ير ذلك مما سب  توضيحه . ساستواء او سل

او عدم سالمة تثبيت الشغلة  او من ل ي وينش  هذا االنحراف بسبب عدم اختيار العدة المناسبة للتشغ
 عيوب في دالئل التشغيل .

 
 Surface Wabinessتموج السطح  -2

وهي تموجات متكررة ومتساوية تقريباً في المقياس تحدث للسطح بسبب , تذبذب عدة القطع , او  
- 5التموجات كبيراً بالنسبة الرتفاعها وكما هو موضح بالشكل )  تثبيت الشغلة , ويكون طول هذه

25 . ) 

 
 Micro-Geometryالشكل الدقي  للسطح  - ب

حيث   وهو التكوين الدقي  لشكل أجزاء السطح الي يظهر عند النظر للسطح تحت الميكروسكوب ,
(   26- 5مجاٍر ( كما في الشكل ) )حزوز او   Roughnessيظهر على هيئة تجعدات دقيقة او خشونة  

 ح .والتي تكون موجودة مهما بلغت العناية بتشطيب السط
ويكون ظهور الخشونة بسبب عملية القطع ب زالة الرايش )أي بسبب عدة القطع ( , وبسبب اكبر  

قذف سطح المسبوكات   بب, وكذلك بس Buil-Up Edgeعلى العدة  مقدار التغذية وتكوين الحد الناشئ

 . Sand Blastبحبات الرمل 

في وقت واحد وكما هو موضح  ويمكن ان يحتوي السطح على عيوب في الشكل العام والشكل الدقي 
 ( . 27- 5بالشكل ) 
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 الطرق األساسية لتقدير الجودة : 19- 5

 بالسطح , تتبع الطرق االتية : Lrregularitiesلتقويم عدم االنتظام  لغرض الوصول الى قيم محدد

 MaxTo Vally Height (H Maximum Peak  (طريقة اقصى ارتفام بين القمة والقام  -1
ساً لتقدير جودة تشطيب  قمة واسفل قام اساوتعتمد هذه الطريقة على اعتبار االرتفام األقصى بين اعلى  

 ( . 28- 5السطوح , كما في الشكل )
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 Aberage Peak To vally Height (Rz)طريقة االرتفام المتوسط بين القمة والقام  -2
تؤخذ القيمة المتوسطة لعدد عشرة ارتفاعات فقط , أي خمس قمم وخمس قيعان ضمن   في هذه الطريقة

 ( . 29- 5على المحور األساسي الموازي لالتجاه العام للسطح , كما في الشكل ) L طول محدد
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 Center-Line Average Valuc .(Ra)طريقة االرتفام المتوسط عن المحور  -3
محور متوسط موازي لالتجاه العام للسطح بحيث تكون مجموم المساحات  في هذه الطريقة يحدد

(  30- 5هذا المحور وتموجات السطح على جانبيه متساوية وكما هو موضح بالشكل ) المحصورة بين 

 . أي ان :
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيث ان : 

1F2 , , F3 F --- تمثل المساحات المحصورة بين تموجات السطح والمحور على الجانبين  . 

 اتجاه االنحراف )اشارته( . ن المحور بغض النظر ع   x( االنحراف المتوسط عن ,Raويقصد بالقيمة ) 

 ( الى عدد من المسافات المتساوية يكون االرتفام مساوياً الى Lواليجاد هذه القيمة يقسم الطول المحدد )
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( تمثيالً على الرسم لقيم  31-5ويوضح الشكل )  مريكية ,وتستخدم هذه الطريقة في المواصفات البريطانية واأل 

Ra , Rz  . 

 

 Root Mean Square Value(RMS)طريقة الجذر التربيعي لمتوسط مربعات االرتفام  -4
( كما في الشكل Lحيث تؤخذ ارتفاعات التنؤات للسطح المشغل على جانبي المحور المتوسط والمسافة )

أساس الجذر التربيعي لمتوسط مربعات هذه االرتفاعات و كاالتي    ويكون تقدير الجودة على ( .30- 5)

. 
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 مثال : 

 بالطرق المختلفة لسطح منتظم التجعد , على شكل موجة جيبية .  Lrregularitiesجد قيمة عدم االنتظام 

 ( 32- 5, وكما هو موضح بالشكل )  Y=aSinأي ان : 
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 درجات خشونة السطوح : 20- 5

 اعتماداً على النظم المتبعة بالدول الصناعية . توضح درجات خشونة السطوح المطلوب انتاجها بطرق مختلفة  

ويكتب بداخلها رقم هو عبارة االرتفام المتوسط عن المحور    وتستخدم مع رسومات التشغيل العالمة  
(aR . بالميكرون ) 

( . ويالحظ ان الفرق بين القيمتين قليل ال يتعدى  RSMHلة جذر متوسط المربعات )وقد يكتب رقم الخشونة بدال

10 . % 

( 2الخشونة ارقاماً محددة لهذه الدرجات تتبع متوالية هندسية أساسها )وتتضمن المواصفات الخاصة بدرجات  
 , ويجب التزامها .

 ( . aRرقم منها للقيمة المحسوبة ل )( يجب الرجوم الى الجدول الختيار اقرب aRلذلك فعند حساب مقدار )

اذا كانت القيمة المحسوبة ل )  (  0.8ان اقرب هو )ميكرون فبالرجوم للجداول تجد    0.73( هي =  aRفمثالً 

 (.0.8ميكرون , لذلك يثبت على الرسم التشغيلي ) 
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ة او الماكنة المالئمة  ( يتم اختيار عملية التصنيع المالئمeRخشونة المحددة )مقدارواعتمادا على درجة ال

( عالمات او رموز تشطيب السطوح المستخدمة  16- 5للحصول على هذه الدرجة ويبين الجدول رقم ) 

( جودة تشطيب السطوح 17- 5( واستخداماتها ويبين الجدول ) RMSHالخشونة لكل منها على أساس ) ودرجة

 الممكن الوصول اليها بعمليات اإلنتاج المختلفة .  
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( درجات خشونة السطوح في كل من عمليات التصنيع المذكورة  17- 5ويتوضح من خالل الجدول ) 

 بالجدول . 

قيمة تكون  الرمل      RMSHفمثال  سباكة  عمليات  في  المنتجة  بين    Sand Castingباالسطح   تتراوح 

ميكرون    100الى    25من     Die Castingميكرون ,بينما تكون قيمتها في عمليات سباكة القوالب    200الى  100

 فقط . 

ح ان نعومة االسطح المنتجة في عمليات سباكة القوالب تكون افضل مما هي في عمليات وهذا يوض
 سباكة الرمل . 

 ( . RMSHلذلك واعتمادا على المقدار المحدد والمقبول لدرجة خشونة السطح المطلوب انتاجه )أي قيمة 

 حصول على االسطح المنتجة بالدقة المطلوبة .  لليمكن تحديد عمليات التصنيع الممكن اتباعها 

 طرق قياس درجات خشونة السطوح :  20-1- 5

 لغرض تحديد تضاريس السطوح المشغلة ودرجة خشونتها تتبع الطرق االتية : 

 

 طريقة استخدام الميكرومتر المزدوج :   -1
السطح تصل    حيث يعمل هذا الجهاز على أساس التقاطع الضوئي ب عطاء صورة مكبرة لتموجات

رة , لذلك فهو يستخدم لقياس النتوءات الكبيرة جدا المنتجة بعمليات الخراطة م  165الى    50ما بين  

 او التفريز . 
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على سطح المختبر , ويحصل على الصورة بالجانب االخر ثم   درجة ( 45وفية يسقط الضوء بزاوية )

 ( .  33- 5يتم قياسها كما في الشكل )

 

   Stylus Methodريقة االستشعار ط  -2

تعتمد أجهزة االستشعار على تحسس االنحراف بواسطة ابرة خاصة تتحرك بتماس مع السطح بحيث ترتفع  
او بالهواء المضغوط (    –كهربائي    – لتنقل ت ثير هذه الحركة ب سلوب معين )ميكانيكي  وتنخفض مع تموجاته  
 لتسجيلها وقياسها . 

(  20-  10من الماس لكي تقاوم البلي , وتكون ذات نهاية مدببة نصف قطرها بحدود )وتصنع ابرة االستشعار  

 ( .  35- 5ميكرون , وكما موضح بالشكل ) 

 

  Taper Sectionطريقة القطاع المائل  -3
( مع السطح المطلوب 2  17وهي من طرق القياس االتالفية حيث يتم عمل مقطع بزاوية صغيرة ) 

 بير ظاهري للتموجات الرأسية للسطح ., فيتم الحصول على تك  اختباره
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 Optical Interferenceطريقة التداخل الضوئي   -4
وفيها يعتمد مبدأ التداخل الضوئي الذي يحدث عند انعكاس الضوء الساقط على السطح المختبر  

 (  36-5على بلورة ضوئية تميل عنه بزاوية معينة كما هو موضح بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث اذا كانت المسافة اإلضافية المقطوعة من قبل الضوء الساقط بين السطح المختبر والسطح األسفل  
للبلورة مساوية لنصف طول الموجة الضوئية او مضاعفاتها الفردية , فانه يحدث تداخل كلي للضوء وتنتج  

 المناط  المظلمة . 

منها ) البلورة الضوئية , ميكرومتر التداخل  لتي ويستفاد من هذه الظاهرة ب جهزة التداخل الضوئي . وا
 ,وجهاز التداخل /)االنترفيرومتر(( . 

 Standard Roughness Specimens طريقة العينات القياسية للخشونة -5
تعد هذه الطريقة احدى طرق القياس بالمقارنة وتعتمد على مقارنة درجة تشطيب االسطح المشغلة 

 بها , وذلك بواسطة طرف االصبع  معروفة درجة تشطيب سطح قياسية 
 

 ملم ( .   0.1حيث عند تحريك االصبع على السطح يمكن تحسس عدم االنتظام فيه حتى ) 
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 أسئلة الفصل الخامس  21- 5

 
وما العوامل التي تحدد مقداره   Engineering Toleranceما المقصود بالتسامح الهندسي   -1

 ؟ 
 

ملة عند انتاج األجزاء المتزاوجة موضحاً الفروقات بينها  المستع  Fitsعدد األنواع األزدواجات   -2

 ؟ 
 

 ؟  كيف يتم تحديد اتساع مناطق التسامح و مواضعها حسف نظام ايزا -3
 

 . وضح ذلك مبيناً الفرق ف حالتي االعمدة والثقوب 
 

 ما المقصود بنظام أساس الثقب , ونظام أساس العمود وايهما اكثر استخداماً ؟   -4
 ما .وضح مميزات كل منه

 
 ؟  mm dia. H7/p6 40ماذا يعني الرمز :  -5

 
6-   , معيين  لمنتج  المالئمة  االزدواجات  اختيار  باالعتبار عند  تؤخذ  التي  االعتبارات  اهم  ناقش 

 موضحاً تأثيرها على هذا االختيار .
 

 احسب مقدار الخلوص األدنى والخلوص األعلى الموجود عند انتاج االزدواج  -7
 

                                                                               20 mm dia. H7 / g6 
 mm dia. H7 /s6 20االزدواج                         -8

 احسب قيمة اعلى وادنى تداخل يحصل عند انتاجه .
 

المختلفة موضحاً   -9 انتاج األجزاء  الممكن حدوثها عند  أنواع تسامحات الشكل والموضع  عدد 
 بكل منها . المقصود 
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 تصنيف طرق التصنيع 

 

 

1.  

 استخدام هدفه  

 باستخدام هدفه                                                      

 

 استخالص المعادن         

 تصفٌة البترول  -1

 المعالجات الحرارٌة -2

 

 

 

 

 

 

 المعادنلطع   عملٌات اللحام        عملٌات التشكٌل            عملٌات  السباكة                   تطبك نظرٌة               

 البرادة        الحدادة                  م الؽازات    لحا         سباكة رملٌة                                                         

 الخراطة         الدرفلة                لحام الكهرباء           سباكة بالموالب الدابمة                                      

 التعزٌز         البثك                     نة   موال لحام        سباكة بالطرد المركزي                                      

 المشط         الكبس                         ترمٌثال                                                                      

 التجلٌخ            السحب                النمطة                                                                              

 

 الشروط العامة لعملٌات لطع المعادن )التشؽٌل(

 شؽٌل. توفٌر خامة لابلة للت1

 بكثٌر من الخامة د. اداة المطع اصل2

 . هندسة إلداء المطع3

 . حركة نسبٌة بٌن الشؽلة و االداة4

 تحويل خارجي التشكيل الميكانيكي  تحويل داخلي الصفات الكيميائية والفيزيائية 

 لابلٌة االنشطار اللدونة

انسٌاب المعدن 

 المنصهر

نظرٌة ازالة 

 الراٌش

المطاطٌة 

 واللٌونة

التصاق المعدن 

 المنصهر

 المٌوعة لابلٌة االنصهار
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 : المخرطةطريقة عمل 

 المخرطةفتنتمل الحركة الدورانٌة من الموتور الكهربابً الى ظرؾ  المخرطةٌتم تشؽٌل 

)العربة( عن طرٌك المحور ومجموعة تروس حٌث ٌتم التحكم بالسرعة )اي سرعة دوران 

العٌنة ( بواسطة صندوق التروس وبذلن تدور الشؽلة التً تربط بالعٌنة بسرعة دوران العٌنة 

. حٌث ٌثبت الملم على حاملة االلالم الموجودة فوق  وٌآتً للم الخراطة لٌموم بمطع المعدن

 الراسمة الصؽرى على العربة المتزلمة .

من  المخرطة)اي حركة موازٌة لمحور  المخرطةونحصل على حركة الملم باتجاه محور 

 الحركة الطولٌة للعربة المتزلمة فوق الفرش .

حركة الراسمة الكبرى باتجاه  من المخرطةونحصل على حركة الملم باتجاه عمودي على محور 

 . المخرطةعمودي على محور 

)اي عكس اتجاه عمارب  طةاالخرومن الجدٌر بالذكر بان حركة دوران العٌنة هً ضد للم 

الساعة ( اثناء عملٌة المطع . وٌمكن تؽٌر اتجاه دوران العٌنة الى االتجاه المعاكس عن طرٌك 

 عتلة التشؽٌل وذلن اثناء استخراج اللوالب للمشؽوالت .

( بواسطة العربة فً اتجاه الشؽلة 4) طةاالخرحٌث ٌتمدم للم  المخرطةٌوضح الشكل ادناه عمل 

( منها وتدار الشؽلة المراد خرطها ضد اداة لطع مإدٌة الحركة المسماة 6الراٌش )( مزٌالً 5)

( )وهً 3مإدٌا الركة الثانٌة ) طةاالخر( )حركة الدوران ( بٌنما ٌتمدم للم 1بالحركة الربٌسٌة )

بعد ازالة طبمة من الراٌش اي الشؽلة تعود العربة مع للم مستمٌمة ؼالبا ما تكون حركة تؽذٌة 

لة ؽفً اتجاه الش المخرطة( لملم 2المثبت الى وضعها االبتدابً وٌعمل حركة تمدم ) طةاالخر

تزال طبمة اخرى من الخامة . وبهذه الكٌفٌة ٌتم خرط الشؽلة بهذه الكٌفٌة ٌتم خرط الشؽلة الى 

 الشكل واالبعاد المطلوبة .

 



3 
 

 حجم المخرطة :

الماكنة وتشؽٌلها بحرٌة من حٌث  ٌماس حجم المخرطة بحجم اكبر شؽلة ٌمكن ربطها على

.                                                       رطوالم الطول

 

        B×D=  المخرطةاذاً حجم 
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 اجزاء المخارط :

االجزاء الربٌسٌة : وهً التً تكون موجودة فً جمٌع انواع المخارط مثل الماعدة  -1

 صندوق السرع , الؽراب الثابت , الفرش .... الخ.والهٌكل او البدن , الموتور , 

االجزاء الثانوٌة : وهً االجزاء التً تكون موجودة فً بعض انواع المخارط وٌحل  -2

 محلها اجزاء اخرى فً مكابن اخرى . مثل الؽراب المتحرن , البرج ...... الخ .

العٌنات ,  ٌشترط وجودها فً جمٌع المخارط مثل الملحمات : وهً االجزاء التً ال -3

 منظومة سابل التبرٌد .......

 انواع المخارط :

  SPEED LATHتورنة الخشب  -1

  ENGINE LATHٌة بنذال المخرطة -2

 االستنساخ مخرطة -3

 برجٌة وتنمسم الى ثالثة السام :  مخرطة -4

 سداسً  - أ

 اسطوانً   - ب

 اتوماتٌكً   - ت

 منضدٌة  مخرطة -5

 شبه او تامة االتوماتٌكٌة  -6

 المخرطة العمودٌة  -7

 مخرطة لوالب  -8

 مخارط متخصصة . -9

 ط المشغوالت وتشمل :بملحقات ر

 العٌنات وتشمل : -1

 مركزٌة وتسم الى : - أ

 ثالثٌة الفكون  -1

 رباعٌة الفكون  -2

 المركزٌة وتشمل :  - ب

 رباعٌة  -2 ثالثٌة  -1
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 بٌن الذنبتٌن للشؽالت واالعمدة الطوٌلة . -2

 ة )الصؽٌرة ( الحجم .مٌدلعٌنة حاكوب للمشؽوالت ال -3

 للشؽالت الكبٌرة والثمٌلة الوزن لطرها كبٌر وطولها صؽٌر . المخرطةصٌنٌة  -4

  MOUDRELعمدة الشٌاق ا -5

 الظرؾ الزنالً ٌستخدم لألعمدة الخام المسحوبة . -6

 الذنبية . المخرطةالعمليات التي يمكن اجراؤها على 

 الخراطة الطوٌلة )المستمٌمة(. .1

 المركزة. .2

 ة(.ٌالخراطة الجانبٌة )الوجه .3

 الثمب و التجوٌؾ.  .4

 التوسٌع و التخوٌش االسطوانً والمخروطً . .5

 عملٌة اللولبة الخارجٌة و الداخلٌة. .6

 .البرؼلة .7

 عملٌات الخراطة التشكٌلٌة. .8

 المسلوبات. .9

 الخراطة الالمركزٌة. .10
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                                                                                                             (:الخراطة الطويلة )المستقيمة (1

وٌتم هذه العملٌة بإزالة المعدن من السطح الخارجً للشؽلة وفً الخراطة الطولٌة 

تحرٌن الراسمة عند طرٌك بٌحرن للم الخراطة بموازاة محور دوران الشؽلة اما ٌدوٌا 

ام التؽذٌة االتوماتٌكٌة. وٌجب ربط ادارة ممبض الراسمة بسرعة منتظمة او الٌا باستخد

الشؽلة باستخدام ترتٌبات مناسبة لبل البدء فً تشؽٌلها على المخرطة وٌالحظ التفرلة 

بٌن ربط الشؽالت االسطوانٌة المصٌرة والشؽالت االسطوانٌة الطوٌلة و الشؽالت 

ة المجوفة وكذلن ذات االشكال ؼٌر منتظمة والشؽالت  وٌمكن ربط الشؽلة فً حال

الخراطة الطوٌلة فً ظرؾ ذي ثالثة فكون او بٌن الذنبتٌن فالشؽالت االسطوانٌة 

المصٌرة تربط فً ظرؾ ذي الثالثة فكون وٌلزم اذا ما ارٌد ربط شؽلة اسطوانٌة 

طوٌلة بواسطة ظرؾ ذي ثالثة فكون  ان ٌسند طرفها االخر بواسطة ذنبة الؽراب 

 12لة االسطوانٌة التً ال تتجاوز الطارها الثابت . كما توجد طرٌمة اخرى لربط الشؽ

 ملم باستخدام الظروؾ المابضة .
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ولكً ٌمكن ربط شؽلة اسطوانٌة طوٌلة بٌن ذنبتٌن ٌجب ان تزود اوال بثمب  المركزة: (2

                             مركزي عند كل طرؾ من طرفٌها . 

                           

 ثمبلذلن تربط الشؽلة على المخرطة فً ظرؾ ذي ثالثة فكون ثم تمركز بواسطة 

ش مخروطً والً  ٌمركز وتوجد ثموب مركزٌة بدون تخدٌش مخروطً و اخرى ٌتخد

فاذا كان طرؾ الشؽلة مستوٌا تماما ٌستؽنى عن التخدٌش المخروطً . اما اذا فان ؼٌر 

ٌش دبواسطة الؽاز ٌنبؽً عمل التخمستوي كما فً حاالت المطع الخام الممطوعة 

المخروطً و ٌجب اختٌار ممٌاس الثمب المركزي طبما لمٌم لوى المطع المإثرة و لطر 

                                                                       الشؽلة ووزنها  الكلً .

المخروط  للجزءوٌعتبر التشؽٌل الدلٌك      

اعتمادا كبٌرا على جودة الثمب المركزي حٌث تإدي الثموب المركزٌة ؼٌر المضبوطة 

ملم  D1 1ملم  ٌكون المطر10-6الى انتاج سطوح ؼٌر مستوٌة . فاذا كان لطر الشؽلة 

ملم وٌمكن استخدام المثماب إلتمام المركزة اذ كان  L 3الطول  D2 2,5وٌكون المطر 

 .لبدء تحدٌد المركز بالمسطرةممطع الشؽلة مستوٌا 
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 مماس الثمب المركزي:

 ابعاد الثمب المركزة )الثمب المركزي( لطر الشؽلة

 الطول الكلً           ملم D2المطر  ملم D1المطر  ملم

6-10 1 2,5 3 

10-25 2 5 6 

25-65 3 8 8 

25-101 5 12 13 

 تربط الشؽالت المراد خراطتها جانبٌا بواسطة االظرؾ وتستخدم  الخراطة الجانبية :(  3

االظرؾ ذات الثالثة فكون او االخرى  ذات الفكون لربط الشؽالت االسطوانٌة بحٌث تكون 

اعلى درجة فً الفن الى الخارج او الى الداخل طبما لمطر الشؽلة بٌنما تربط الشؽالت ذات 

كبٌرة على صٌنٌة المخرطة وؼالبا ما تزدد صوانً الشكل ؼٌر المنتظم او ذات االبعاد ال

المخارط بؤربعه فكون وٌمكن ضبط كل منها على حدة وٌمكن ربط الشؽالت ؼٌر منتظمة 

الشكل . وٌجب عند استخدام الصٌنٌة فً ربط توجٌه على عناٌة كبٌرة للتؤكد من ان كل الفكون 

كما ٌجب التحمك من ولوع الشؽلة فً  تمبض على الشؽلة بموة مناسبة لبل الشروع فً التشؽٌل .

 مستوي راسً بواسطة محدد لٌاس ذي لرص مدرج او بواسطة شنكار.
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ولد تستخدم المخرطة فً اؼراض التثمب والتجوٌؾ . وال تختلؾ عملٌة  الثقب والتجويف: (4

المطع من حٌث المبدأ سواء تحت على المثماب كما ذكر اننا او على المخرطة . اذ ٌربط المثمب 

على المخرطة فً ظرؾ لابض او ٌربط فً جانبه الؽراب المتحرن مباشرة وكثٌرا ما تستخدم 

شؽٌل على المخارط وهً عدد منضمة بحٌث تموم بتولٌد اشكال الالم واعمدة التجوٌؾ فً الت

 اسطوانٌة داخلٌة فً الشؽلة وتسمى عملٌة التشؽٌل فً هذه الحالة بعملٌة التجوٌؾ .

 

وٌمكن  الحصول على افضل النتابج من المخرطة كلما تم الثمب او التجوٌؾ عند سرعات عالٌة 

العالٌة ٌتعرض المثمب لالنحناء او لالنحراؾ عن  ومعدالت تؽذٌة منخفضة فعند معدالت التؽذٌة

محور الدوران او الكسر وخاصة فً حالة المثالب ذات االلطار الصؽٌرة و تستخدم عدد 

تجوٌؾ خاصة اذا ما ارٌد تجوٌؾ ثموب عمٌمة. ولبل تشؽٌل أي ثمب او تجوٌؾ على المخرطة 

ام الصحٌح للعدة وفً جمٌع حاالت ٌجب البدء بخراطة الشؽلة خراطة جانبٌة للمكن من االستخد

صرة كونت ت الخراطة الجانبٌة ٌراعى عدم ولوع للم الخراطة اسفل محور الدوران و اال

صؽٌرة فً المركز الشؽلة تعوق استخدام المثمب . وٌجب تكرار سحب المثمب باستمرار إلزالة 

حتكان بٌن المثمب وجوانب الراٌش الناتج الن التصاق الراٌش بمنوات المثمب ٌنجم عنه زٌادة اال

الثمب زٌادة كبٌرة مما ٌإدي بالتالً الى انزالق المثمب او انكساره او تؤثر خواصه نتٌجة 

الرتفاع درجة . كما ٌجب التؤكد من توفٌر تبرٌد وتزلٌك مناسبٌن فً اؼلب عملٌات الثمب 

 والتجوٌؾ .

                                                           التوسيع والتخويش االسطواني والمخروطي : (5

بمربط الملم .اذا لم توجه الى تؽذٌة الملم عناٌة كافٌة .مما  ولد تتعرض فكون الظرؾ لالصطدام

)المثالب( المخاوش لد تسبب عنه بعض الحوادث اولد ٌعرض المخرطة لتلؾ شدٌد وتستخدم 

نً للثموب على المخرطة  وفً المعتاد تكون ٌش االسطواداالسطوانٌة الملتوٌة او المجوفة للتخ

جودة االسطح الداخلٌة المشؽلة بالتخوٌش االسطوانً اعلى من السطوح المشؽلة بالتجوٌؾ 

 .ولكن ٌمكن ضمان دلة اعلى فً االبعاد بالتخوٌش االسطوانً .
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                                                                                                  :البرغلة(6

جودة السطوح  نسحتشطب الثموب التً ٌراد تشؽٌلها بدلة بعدٌة كبٌرة بواسطة البراؼل . كما تت

البراؼل )براؼل شة اذا ما شؽلت بواسطة البراؼل وٌوجد نوعان من خدالمثمبة او المجوفة او الم

ٌدوٌة واخرى تربط على الماكنات ( وٌتكون البرؼل من طرؾ دلٌلً مسلوب ٌزٌل المعدن من 

 جدران التجوٌؾ على صورة لطع صؽٌرة من الراٌش ثم جزء اسطوانً ٌجعل الجدران ملساء. 

 

الثموب  صل البراؼل التً تربط على الماكنات لصٌر نسبٌا ونزود براؼلنوؼالبا ما ٌكون 

                                    .  االسطوانٌة بعدد زوجً من حدود  المطع المتوازٌة

وللحصول على ثموب ذات جدران ملساء بواسطة البرؼلة تشؽل الثموب اوال بمماس الل بممدار 

ح ملم بالنسبة للثموب التً تتراو0,8_0,3محدد من المماس المطلوب .وٌتراوح هذا الممدار من

ملم فانه ٌشؽل اوال بمطر  20ملم فاذا ارٌد مثال تشؽٌل ثمب لطره االساسً 70_20الطارها بٌن

 ملم . 20ملم والبرؼلة تنعم االسطح كما ٌصل المطر الى  19,7ٌساوي 

                                                                           (عملية اللولبة الخارجية والداخلية :7

 انواع اللوالب :

تستخدم اللوالب لوصل الشؽالت و ٌوجد نوعان من  اللوالب .لولب للتثبٌت و لولب للحركة  

وتستخدم لوالب التثبٌت على سبٌل المثال فً ربط الالم الخراطة فً مربطها كما تستخدم 
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ما ارٌد ألؼراض اخرى كثٌرة فً حٌن ٌعتبر عمود اللوالب فً المخرطة لولب حركة . فاذا 

وصل او ربط جزبٌٌن بواسطة لولب ٌزود احدهما بلولب خارجً )مسمار( فً حٌن ٌزود 

االخر بلولب داخلً من نفس النوع )صامولة( كما ٌعتمد شكل اللولب على الؽرض من 

وتٌروث  بٌنما تستخدم اللوالب -استخدامه. فتستخدم اللوالب المثلثٌة للتثبٌت ومنها نوعان مترٌه

فة والمستدٌرة للحركة . وعالوة على المطر والخطوة توجد سمات اخرى للوالب شبه المنحر

                 .اللولب ٌمٌنً او ٌساري وعدد االبواب )بباب واحد او عدة ابواب( اتجاهك

 

 :ذكور اللولبةو انتاج اللوالب بواسطة لقم 

اللوالب فمطع اللوالب بواسطة وٌجب مالحظة اهمٌة التفرلة بٌن االنواع المختلفة لعملٌات لطع 

لمم اللولبة تسمى عملٌة اللولبة الخارجٌة ولطع اللوالب الداخلٌة بواسطة ذكور اللولبة تسمى 

 اللولبة الداخلٌة .

وٌمتصر لطع اللوالب ذات االلطار الكبٌرة كاللوالب شبه  -قطع اللوالب بواسطة اقالم اللولبة :

 الم خراطة لها اشكال مناسبة .المنحرفة والمستدٌرة على استخدام ال

 وتصمم تروس التؽذٌة فً ماكنات التشؽٌل

 الحدٌثة. بحٌث ٌسهل ضبط الخطوة المطلوبة

 بواسطة اذرع التحكم .وفً هذه الحالة

 ٌكفً مجرد توصٌل الحركة بٌن العربة

 وعمود اللوالب .لتعشٌك الصامولة المشمولة .

 لبدء الحركة النسبٌة بٌن الشؽلة والملم.

 

ٌستخدم التشكٌل فً حالة انتاج شؽالت لها اشكال خاصة على  -عملية الخراطة التشكيلية:( 8

فٌتطلب تشكٌل ابسط االشكال مهارة فابمة من العمال  فً تحرٌن  هالمخرطة كالممابض وخالف
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ممابض المنزلمٌن العرٌضة والعلوٌة بحٌث ٌمكن الحصول على الشكل المطلوب .وعند استخدام  

ة ٌنً انتاج شؽالت معفت فً التشكٌل ٌجب التحمك باستمرار من الشكل المتولد لتالالصنٌعا

وتوجد طرٌمة اخرى النتاج االشكال المعتمدة على المخرطة باستخدام افالم تشكٌل خاصة ومن 

كزة  حٌث ٌجري تخرٌش بعض سطوح زعملٌات التشكٌل االخرى على المخرطة هً الك

على المخرطة الى ثالثة السام  ا .وتمسم السطوح المخرشةاالجزاء المخروطة لتسهٌل مسكه

.هً على وجه التحدٌد سطوح مخرشه  بؤسنان موازٌة للمحور الطولً  للشؽلة و سطوح 

مخرشه بؤسنان موازٌة وعمودٌة على المحور الطولً للشؽلة او سطوح مخرشة بؤسنان مابلة . 

.وتصنع هذه العدد من صلب العدة  وعدة التخرٌش عبارة عن عجالت صؽٌرة فً مرابط خاصة

 ملم. 20الكربونً بؤلطار تبلػ حوالً 

 

وٌتم ذلن بان تصبح حركة الملم فً خط ؼٌر  المسلوبات )عملية الخراطة المسلوبة(: (9

موازي لمحور الدوران و ان ٌمٌل علٌه بزاوٌة تساوي زاوٌة مٌل الخراطة المطلوبة .ولد ٌتم 

هذا المٌل اما بانحراؾ خط سٌر الملم الماطع بحٌث ٌصبح فً اتجاه مابل على محور الدوران 

الشؽلة وبماء حركة الملم موازٌة الذي ٌبمى فً وضعه الطبٌعً . او بانحراؾ محور دوران 

 طرق خراطة االسطح المابلة المخروطٌة وكما ٌلً. ٌجازالمحور المخرطة وٌمكن 

 هندسة اداة القطع )قلم الخراطة (  :

الالم الخراطة هً ادوات المطع على المخارط وهً متعددة من حٌث الحجم والتشكٌل حسب 

مطع فً المشؽوالت مرجعه بشكل اساسً الى ممتضٌات الحالة المناسبة واثرها الفعال بال

الصالبة التً ٌتفوق بها الملم على المعدن المرد لطعه و الى تشكٌل الطرؾ الماطع من الملم 

ن وما ٌجب ان ٌتوافر فً الطرؾ  الماطع من مٌول وزواٌا كما فً الشكل ادناه حوطرٌمة الش

ماطع أللالم المطع عموها  وللم خرط ترى الزواٌا المختلفة التً ٌجب ان تتوافر فً الظرؾ ال

 التخشٌن الخارجً خصوصا.
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 انواع اقالم الخراطة :

 .االسطح المنتجة نعومة على اساس اوال:

الالم تنعٌم: تستخدم للحصول على الشكل النهابً الناعم أي منتجات ذات اسطح ناعمة  .1

 التخشٌن.صملٌة .فٌها ٌكون نصؾ لطر استدارة الملم اكبر من للم 

الالم التخشٌن: تستخدم للتشكٌل المبدبً بإزالة طبمة سمٌكة من المعدن دون االهتمام  .2

 بنظافة السطح.

 . على اساس نوع خامة الملم ثانيا:

 S.C                                Carbon Steelالالم الصلب الكربونً  .1

 S.S.           H Height Speed Steelالعالٌة  الالم صلب السرعات .2

 Tool Steelالالم صلب العدة                                            .3

 الالم ذات لمم كاربٌدٌة او سٌرامٌن او الماس . .4

 المواد او المعادن المستخدمة في انتاج اقالم الخراطة .

 ٌجب ان تتوفر فً مادة للم الخراطة الشروط التالٌة :

االحتفاظ بالصالدة المطلوبة عند درجات الحرارة العالٌة بحٌث تكون الصالدة اعلى من  .1

HRC 60 

 مماومة عالٌة للتؤكل .2

 الكفاءة عند سرعات المطع محددة . .3

 :تصنع اقالم الخراطة من المعادن وتصنيف كما يلي

                                                                                     :  دة الكربونًعالمصنوعة من صلب ال .1

                                                                             .% كاربون1,4--%0,9ٌحتوي على  -
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              . ( م  250وله المدرة على المطع فً درجات الحرارة التً تصل الى حد ) -

 عملٌات المطع ذات السرعات المنخفضة .تستخدم  فمط فً  -

                                Alloys Tool Steelالعدد السبابكً  صلب المصنوعة من .2

              .          الكروم –التنكستن –حتوي على عناصر سبابكٌة هً الفنادٌوم ٌ   -

                                                                  اكثر صالدة وممارنة للتؤكل من النوع االول. - 

 (م 600له المدرة على المطع فً درجات الحرارة التً تصل الى حد ) -

                                   : Height Speed Steel(  S.S.Hالمصنوعة من صلب السرعات العالٌة ) .3

-التنكسنن–المولبٌدنم –% وهً الكوبالت 25بنسبة  ٌحتوي على عناصر سبابكٌة -

          (م 560ٌحتفظ  بصالدته فً درجات الحرارة التً تصل الى حد ) -   .الفنادٌوم 

مرة من التً صنعت من صلب العدة  3-2ٌستطٌع المطع بسرعات اعلى بحدود  - 

 الكربونً .

ك بخلط الكاربون اما مع التنكسنن او تصنع بطرٌمة تكنلوجٌا المساحٌ - : بٌدٌة راللمم الكا .4

ٌمتاز بصالدة اعلى ومماومة للتؤكل  -  .بالت والتالٌوم  للربطوالتٌتانٌوم باإلضافة الى الك

         . (م1000تحتفظ بصالتها فً درجات حرارة عالٌة لد تصل  الى ) - عالٌة جدا .

صنعت من صلب  مرات من التً 6-4المطع بسرعات لطع عالٌة اعلى من  ٌمكن  -

 السرعات العالٌة .

                            AL2O3تصنع بطرٌمة تكنلوجٌا المساحٌك اٌضا ألوكسٌد االلمنٌوم  - :اللمم السٌرامٌكٌة  .5

               .بٌدٌةرٌمتاز بصالدة عالٌة ومماومة تؤكل عالٌة لكن متانة الل من اللمم الكا -

                            . م(  1500رارة العالٌة والتً تصل الى )ٌحتفظ بصالدته فً درجات الح -

 بٌدٌة. رٌمكن المطع بسرعات تفوق سرعات المطع باللمم الكا -

 . على اساس شكل العملٌة ونوعها ثالثا:

 الالم خراطة السطوح االسطوانٌة الخارجٌة . .1

 الالم خراطة السطوح الجانبٌة . .2

 الالم التشكٌل . .3

 المطعٌة . –الفصل الالم  .4

 الالم الخراطة الداخلٌة . .5

 والتسنٌن .-لوظةمالالم ال .6

 الالم الخراطة الدابرٌة والموسٌة . .7

                                                                        خراطة النحاس والبراص.لالالم ذرات الطرؾ المستدٌر  .8
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 . رجيةاقالم خراطة السطوح االسطوانية الخا -1

هو احد االنواع المستعملة فً خرط التخشٌن وهو ذو طرؾ لاطع ٌمٌنً او ٌساري إلمكان 

اللصى ما ٌمكن من حٌث االلتراب من المرتفعات والسطوح  تهاجراء عملٌة الخرط بواسط

 الجانبٌة .

وتتمٌز بعض الالم خرط التخشٌن او التمرٌب الخارجً بمٌل للجانب الفعال من الطرؾ الماطع 

وٌعتبر هذا النوع من االلالم هو اكثرها انتشاراً فً عملٌة خرط التخشٌن ذات عمك المطع 

 الكبٌر والتؽذٌة الؽزٌرة .

 

 اقالم خراطة السطوح الجانبية . -2

ٌطلك على هذا النوع من االلالم اسم الالم زاوٌة او الالم استعدال الوجه وتستخدم فً خرط  

ة والخرط الوجهً وٌستخدم هذا النوع فً الخرط النهابً السطوح الجانبٌة لاللراص واالعمد

 والتنعٌم للسطوح الجانبٌة ومنها الالم الخرط والتخشٌن او التمرٌب للسطوح الجانبٌة .

 

 اقالم التشكيل : -3

تستخدم هذه االلالم التً تكون نهاٌة طرفها الماطع مستمٌمة فً تشكٌل الخلخلة المربعة الفراغ 

وص الالزم لسمن الطرؾ الماطع لهذا الملم عند المإخرة للحصول على الخوٌالحظ لزوم تملٌل 

 .لنظافة وتسهٌل الخرط الجانبً 
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 اقالم الفصل والقطيعة : -4

للم المطٌعة النمطً هو للم طرفه الماطع عبارة عن سالح بطول مناسب وٌمٌل هذا الشكل أللالم 

ر الى الٌمٌن عسطح جانبً مموس او ممالمطٌعة الى المرونة الجانبٌة التً تسبب الحصول على 

داخل وبذلن تلزم عملٌة خرط لة الى اٌاو الى الٌسار من الشؽل بتؤثٌر ضؽط التؽذٌة الواجه

 للسطح الجانبً )خرط واجهً ( اضافة للحصول على سطح ناعم مستمٌم بعد المطع .

 

 القلم ذو الطرف المستدير : -5

وٌستخدم عادة فً خراطة النحاس المسبون او اي سبٌكة من معدن هش )لابل للكسر ( كبعض 

العجابن اللدابنٌة وٌتمٌز بانتزاع الراٌش على هٌبة لطع صؽٌرة بدالً من انسٌابه على شكل 

لولبٌات طوٌلة وبهذه المسافة المستدٌرة نحصل على التنعٌم فً خرط الصلب مع استخدام 

 ة . وٌستخدم كذلن للم مزدوج لخرط االركان المستدٌرة .البطٌب لتؽذٌةا
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 اقالم الخرط الداخلي : -6

ح جانبً او سد داخلً طاذا كان الشؽل المراد خراطته محدود الطول وٌخشى ارتطام الشاله بس

ان ٌنكسر الملم بسبب ذلن ٌستحسن وضع الملم فً الشاله التً تحمله كما  عهاالمر الذي ٌحتمل م

 وفً خرط التخشٌن الداخلً ٌفضل ان ٌكون عمود الشاله صلبا . فً الشكل

 

 اقالم اللولبة )القالووظ( : -7

هً الالم ٌتمٌز طرفها الماطع بشكل ٌطابك المطاع العرضً لسن اللولب )المالووظ( المراد 

لطعه وفً عملٌة المطع ٌتحرن الملم فً اللولب )المالووظ( الٌمٌنً الى الٌسار حركة منتظمة 

 لمسافات متساوٌة متتابعة .

 

 اقالم الخراطة الدائرية : -8

وهذا النوع من االلالم التشكٌكٌة ٌستخدم لعمل مجاري مموسة ودابرٌة على محٌط المطع المراد 

خراطتها حٌث تكون ممدمته مدورة بنصؾ لطر معٌن ٌحدد لٌاسه على ضوء عرض المجرى 

لة ولد ٌكون تموس الحد الماطع للملم الى المطلوب عمله بشكل مموس ودابري على محٌط الشؽ

 الداخل ولٌس الى الخارج .
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 ربط اقالم المخرطة :

 توجد وسابل مختلفة لربط الالم الخراطة منها :

المخلب : هو ابطء وسٌلة تستخدم فً لمط للم الخراطة فً العربة فٌضؽط المخلب على  - أ

للم الخراطة بواسطة مسمار لولبً وصامولة ووردة . وٌستخدم مسمار التعوٌض 

)اللولب( لضمان تثبٌت المخلب فً وضع رأسً مع ابماء سطحه المامط الداخلً مالمساً 

 لذراع للم الخراطة .

 

الخراطة فً الفن او اللممة: ٌستخدم الفن لتثبٌت أداة المطع بحٌث تكون نمطة ممدمة للم  - ب

وضع مالبم بالنسبة لمحور الشؽلة وٌضبط كل اداة لطع على الوضع المناسب باستخدام 

ٌحتاج الفن الى هذه الشرابح عند تثبٌت اداة المطع فً  شرابح معدنٌة )الٌنات ( وال

دالً منها خابور . وٌمكن فً هذه الحالة وضع اداة المطع على وضع مابل اذ ٌستخدم ب

 االرتفاع المناسب بزحزحة الخابور الى الوضع المطلوب .
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 ماسن للم الخراطة ذو االربع فتحات )المملمة ( : -ج

ٌمكن تركٌب سوى اداة لطع واحدة فٌها . كما ٌلزم  من عٌوب رباطات التثبٌت البسٌطة انه ال

تثبٌت اداة المطع التالٌة بعد كل عملٌة وباستخدام ماسن اداة المطع ذي االربع فتحات ٌمكن 

( فً العربة وٌمكن اداراته حول 1تركٌب اربعة لواطع مختلفة بنفس الولت وٌثبت الجزء )

ام كل من ادوات المطع االربعة تباعا محور ارتكاز رأسً اسفل التثبٌت بحٌث ٌمكن استخد

 .بادارة الجزء وتموم المسامٌر اللولبٌة بممط المواطع 

 

 مملمة تثبٌت ادوات المطع المركبة : -د

 ً رباطات لتثبٌت ادوات المطع فً المخرطة . وذلن لزٌادة انتاجٌة العمال عدة نستخدم احٌانا

المكان استخدام لاطعتٌن فً نفس الولت ( لمخرطة لونٌة مزودة بفن اضافً 1وٌوضح الشكل )

( ٌوضح تركٌبة تمكن من استخدام عدة ادوات لطع فً نفس الولت مع استخدام 2والشكل رلم )

 اداء ماسن ادوات المطع المتعددة ٌمكن ستخدامفباالؽراب المتحرن فً عملٌات الثمب والتجوٌؾ 

 عدة خطوات خراطة على الشؽلة فً عملٌة واحدة .
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 كوين الرايش:نظرية ت

ان فعل اداة المطع المسلط على طبمة المعدن المراد لطعه ٌبدأ بتسلٌط لوة ضؽط تسبب التشوٌه 

 المرن ثم التشوٌه اللدن لهذه الطبمة الذي ٌتسبب فً ازاحة طبمة سطحٌة من المعدن كما ٌلً .

 

تشابه عملٌة انزالق بعض الشرابح المرصوصة بجوار بعضها  كذلن فان عملٌة تكوٌن الراٌش

وذلن عند وضع جسم مدبب فً طرفها السفلً حٌث ٌدفع هذا الجسم لألمام فً اتجاه هذه 

 الشرٌحة اي الى الجهة الٌسار كما موضح بالشكل :

 

تنزلك هذه الشرابح فوق سطح العدة وتنحرؾ الى وضع اخر جدٌد اعلى من االول ٌمٌل عن 

الوضع االول بزاوٌة تسمى بزاوٌة المطع او زاوٌة مٌل مستوى المطع فتتؤثر لٌمتها بعدة عوامل 

 اهمها عمك المطع , زاوٌة الجرؾ لعدة المطع ونوع المعدن المراد لطعه .
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  Taper Tuning Methodsطرق انتاج المسلوبات  

 المالحظات  خواصها  طرٌمة 

 .المسلوبات محددة الطول. 1 استخدام الراسمات .1

 وداخلٌة  خارجٌة. عمل سلبات 2

 

 ٌجب معرفة زاوٌة المٌل

 

 .ازاحة الؽراب المتحرن2

 

 .فمط للسلبات الخارجٌة .  1

.استخدام الذنبات لتثبٌت 2

 المشؽوالت.

 ٌجب معرفة نسبة السلبة لوحدة الطول.

ة )جهاز السلبة م.الملح3

 االضافً(

 2,1مالحظات  احسن الطرق

 زاوٌة السلبة لألجزاء المسلوبة المصٌرة جدا   حد الملم  .4

 رلم السلبة للسلبات الداخلٌة فمط  المخواش  .5

 

 :  Taper Turningطرق اتناج المسلوبات 

الٌجاد العاللات و الصٌػ الرٌاضٌة الخاصة . بحساب  وعمل المخروط ومكوناته وابعاده :

زاوٌة المسلوب وتساوي نصؾ زاوٌة  αالمخروطٌة من الشكل التالً . تمثل زاوٌة  السلبات

 المخروط . واذا حدث لطاع فً المخروط موازي للماعدة 

وتسمى المسافة  Dواالخرى لطرها  dٌسمى بالمخروط النالص له لاعدتٌن الصؽرى ولطرها 

                                                                                                                                                                        A B Cالمثلث وتمثل طول السلبة ومن الشكل طول الضلع من  Lبٌن المركزٌن 

AB=  
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 التً تمثل زاوٌة المسلوب.  αوال ٌجاد الزاوٌة  Lٌمثل السلبة  C.Bوالضلع 

     
  

  
 =
   

  
 

وفً بعض االحٌان ٌعٌن المخروط من لطر واحد فمط وعلى سبٌل المثال المطر االكبر 

هً نسبة الفرق بٌن لطري  Kوتعرؾ المخروطٌة  .Kواالرتفاع اي طول السلبة والمخروطٌة 

 تعرؾ بالمعادلة التالٌة . Kممطعٌن فً المخروط الى البعد بٌنهما وٌرمز لها بالرمز 

 K = 
   

 
 

ملم المخروطٌة = 100ملم وطول السلبة = d =10ملم و D=80فاذا كان المطر االكبر 

 

  
 
     

   
 

 ملم  1ملم ٌمل لطر المسلوب  10وهذا ٌعنً ان كل طول 

 تساوي M     وٌة مٌل المسلوب وزا

M =     
   

  
 

  الكبٌر مطرالاحسب D  1:30للسلبة mm  لمطر المصٌرd=10mm  لها طول

60mm . 

D = d + 
 

 
 

= 10 +2=12 mm D = 10 + 
  

  
 

ة اما ان ٌمٌل خط سٌر الملم باتجاه مابل بالنسبة لمحور دوران لوبوتتم عملٌة الخراطة المس

الشؽلة الذي ٌبمى فً وضعه الطبٌعً او انحراؾ محور دوران الشؽلة وبماء حركة الملم موازٌة 

 ما ٌلً .فٌلمحور المخرطة وٌمكن اٌجاز طرق خراطة االسطح المخروطٌة 

 بواسطة الراسمة الصؽرى . .1

 انحراؾ ذنبه الؽراب المتحرن .ازاحة الؽراب المتحرن او  .2

 )جهاز السلبٌة (. (الملحمة )بواسطة جهاز المسطرة الموجهة .3
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 بواسطة الراسمة الصغرى. (1

وفً هذه الطرٌمة تتم امالة خط مسار الملم الماطع بالنسبة لمحور الدوران وذلن بانحراؾ 

لوبة . وتستخدم المرص المثبت علٌها الراسمة الصؽرى لزاوٌة تساوي زاوٌة المسلوب المط

الكبٌر و بالنسبة لألسطح الخارجٌة  ردانحهذه الطرٌمة فً عمل المخروطات المصٌرة ذات اال

. وفً كل االحوال تجرى التؽذٌة بواسطة الراسمة ٌدوٌا وتنعدم التؽذٌة االلٌة عن والداخلٌة

 طرٌك العرٌة . 

     
   

  
  

 =
 المطر االكبر المطر االصؽر

   طول الجزء المخروط
 

 

 

 ازاحة الغراب المتحرك .  (2

وتستخدم هذه الطرٌمة فً المخروطات الخارجٌة الطوٌلة الملٌلة االنحدار وال ٌصلح للخراطة 

تحرٌن االخٌر مسافة معٌنة  عدالمتحرن ب الثابت والؽراب حٌث تثبت الشؽلة بٌن ذنبتً الؽراب

مٌل الخط الواصل بٌن الذنبٌتٌن على محور فً اتجاه عمودي على محور الدوران . بحٌث ٌ

 زاوٌة تساوي زاوٌة المٌل .بالمخرطة 

 وال يجاد مسافة انحراف الغراب المتحرك . 

   :كاملها تستخدم المانون التالً بففً حالة المخروط المابل على الشؽلة 

S = 
   

 
 

وفً حالة الخراطة المخروطٌة الجزبٌة فً طول الشؽلة تكون مسافة انحراؾ ذنبه الؽراب 

 :المتحرن 

 S =(
   

 
)  

 

 
 

وفً هذه الطرٌمة ٌتؽذى الملم بالعربة موازٌا لمحور المخرطة الربٌسً وٌمكن استخدام التؽذٌة 

 االلٌة )االتوماتٌكٌة (.
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 بواسطة جهاز المسطرة الموجهة )الملحقة ( او جهاز السلبية .  (3

وتستخدم لخراطة المخروطات ذات االنحدار الكبٌر والتً ٌزٌد طولها على طول مشوار 
الراسمة الصؽرى . وٌستخدم جهاز المسطرة الوجه الذي ٌمكن بواسطته تشكٌل مخروطات . 

فً هذه الطرٌمة تماد الراسمة الكبرى ملم و 500درجات وبؤطوال تصل الى  10بمٌل ٌبلػ 
وبعد فصل اتصالها بالعربة بواسطة جهاز المسطرة الموجهة الذي هو عبارة عن لاعدة مدرجة 

مل هذه الماعدة مسطرة ٌمكن انحرافها . بممدار تحتثبت على خرش المخرطة من الخلؾ و
 مع محور المخرطة )محور الشؽلة (زاوٌة المٌل المطلوبة 

ومن البدٌهً ان تستخدم هذه الطرٌمة لألسطح الخارجٌة والداخلٌة ولألطوال الكبٌرة والصؽٌرة 
 وامكان ممارسة التؽذٌة بالعربة ألٌا وٌدوٌا .                                             

 وتجمع هذه الطرٌمة بٌن مزاٌا الطرق السابمة وتتجنب عٌوبها .   
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 قة :     حسابات طريقة الملح

(فً حالة معرفة زاوٌة المٌل تنظم الملحمة بممدار نصؾ زاوٌة .                                 1

(فً حالة عدم معرفة الزاوٌة تستخدم  نفس الموانٌن السابمة لتنظم ممدار ازاحة المسطرة 2

 الموجهة بالملحمة .

وعند عدم اعطاء الزاوٌة بالدرجة ٌمكن  عند خراطة المسلوبات باستخدام الراسمات مالحظة:

 اجارها حسب العاللة التالٌة 

Tan angle=TPL*°     

  1:50لخراطة سلبة  500mmاحسب ممدار حركة السٌطرة الواجهة اذا كان طولها  مثال :

 .  25mm الصؽٌراذا كان المطر

L= 500   طول الشؽلة الكلٌة 

l = 250   طول السلبة 

d= 25mm     

        

        
   

  
       

 ممدار ازاحة السٌطرة 

GUIEL BAR = 
   

 
 
 

 
 

= 
      

 
 
   

   
 

=5mm  
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  Cutting Fluidsسوائل التبريد 

 حرارة واالحتكان بٌن اداة المطع والمشؽولة .الخالل عملٌة المطع تتولد كمٌة ال ٌستهان بها من 

ان االختٌار الصحٌح واالستخدام المثالً لسوابل التبرٌد . ٌمكن ان ٌملل ذلن االحتكان والحرارة 

المتولدة عنه . كما ان سوابل التبرٌد تإدي عمل التزٌٌت بٌن المشؽولة وعدة المطع . وٌنتج عن 

  -استخدام سوابل التبرٌد بصورة عامة الفوابد التالٌة :

طع . وٌنتج عن ذلن تملٌل السوفان بسبب وجود الزٌوت فً سوابل تملٌل كلفة ادامة اداة الم -1

 التبرٌد , االمر الذي ٌملل من عدد مرات شحن العدة واعادة تهٌبها وتركٌبها .

زٌادة سرعة االنتاج , وذلن بسبب وجود الزٌوت فً سوابل التبرٌد التً تساعد على  -2

 الناجمٌن عن السرعة . استخدام سرعات عالٌة لكونها تملل الحرارة و االحتكان

تملٌل كلفة العمل . بمساعدة سوابل التبرٌد التً تعمل على زٌادة مدة عمل اداة المطع ) اي  -3

تزٌد من عمر الحد الماطع ( وتملٌل الحاجة الى اعادة التجلٌخ , التً ٌنجم عنها تولفات الل 

 اثناء العمل فتزٌد االنتاجٌة وتملل التكلفة .

وذلن ٌتم بسبب تملٌل االحتكان لوجود سوابل التبرٌد , فتمل الطالة اختزال كلفة الطالة  -4

 الالزمة لعملٌة المطع .

 لذا يجب على الفني ان يكون ملما بما يلي 

 معرفة انواع وكفاءة سوابل التبرٌد المتوفرة محلٌا وعالمٌا  -1

 .استخدام النوعٌة المناسبة من السوابل التبرٌد حسب احتٌاج كل عمل وبشكل كفوء  -2

 مواصفات سوائل التبريد الجيدة :

لها المابلٌة التبرٌد الجٌدة , لتملٌل الحرارة , زٌادة عمر االداة , تحسٌن مواصفات  -1

 الجودة للمشؽولة .

لها صفات تزٌٌت جٌدة , لمنع االلتصاق جزٌبات المعادن على حافة حد المطع , ومنع  -2

 تكوٌن الحد الماطع الناشا.

 والتؤكل وؼٌرها . لها مماومة لتكوٌن الصدأ -3

 ثابتة ) عمر استخدامها طوٌل ( . -4

 لها مماومة ضد التلؾ السرٌع فً حالة خزنها . -5

 ؼٌر سامة , وال تسبب اضرار على بشرة العامل . -6
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 شفافة , لتسهٌل مهمة المشؽل فً متابعة العمل والتشؽٌل . -7

 للٌلة اللزوجة نسبٌاً  لتسهٌل طرد الراٌش والبرادة واالوساخ . -8

لتهبة ولابلٌتها لالحتراق بطٌبة وال تتولد عند وجود مواد صمؽٌة التً لد تولؾ ؼٌر م  -9

 فاعلٌة التزلٌك فً اجزاء الماكنة .

 انواع سوائل التبريد :

 زٌوت لطع معدنٌة  -1

 

 زٌوت المطع المعدنٌة الفعالة وتشمل ما ٌلً :

 . زٌوت معدنٌة كبرٌتٌة 

  ٌة .نزٌوت معدنٌة مكبرتة كلور 

 زٌوت المطع المعدنٌة ؼٌر فعالة .     

زٌوت معدنٌة لمواد ؼٌر حدٌدٌة وتستخدم اٌضا لمعادن حدٌدٌة فً حاالت الملوظة  -

 والتسنٌن .

 زٌوت شحمٌة تستخدم لعملٌات المطع الثمٌل لمواد جاسبة ؼٌر معدنٌة . -

 زٌوت معدنٌة شحمٌة لمواد الحدٌدٌة وؼٌر الحدٌدٌة . -

 زٌوت معدنٌة شحمٌة مكبرتة لمواد ؼٌر معدنٌة عالٌة النظافة .  -

 زٌوت لطع حٌوانٌة ونباتٌة تكون ؼٌر لابلة للمزج مع الماء . -2

 ى :محالٌل مابٌة وتمسم ال -3

محالٌل ؼٌر مستحلبة ) ال تذوب مكوناتها مع الماء ( مثل الماء ومحلول الصودا ,  - أ

الماء و الصابون , محلول رابع كلورٌد الكاربون وتستخدم عند لطع المواد ؼٌر 

الحدٌدٌة ) ال تصدأ بسبب الماء( ولها لابلٌة عالٌة .ولكن استخدامها محدود بسبب 

 سرعة التبخر وتكوٌن الصدأ .

محالٌل مابٌة مستحلبة ) ذاببة (: وهذه افضل انواع سوابل التبرٌد لكونها رخٌصة   - ب

وتكون حماٌة سطحٌة عالٌة االنزالق فً درجات الحرارة العالٌة , وهً خلٌط من 

 مواد زٌوت معدنٌة وماء ومواد مانعة للصدأ ومستحلبة .

 فعالة

 فعالةؼٌر 

 حسب لابلٌتها للتفاعل الكٌمٌاوي مع سطح المعدن فً

 رارة المرتفعة لمنع او استمرار عملٌة المطع .حدرجات ال
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 سوابل لطع كٌمٌاوٌة : -4

 .خ لها لابلٌة تزٌٌت عالٌة........ ال    CCL4    ,CHCL3مثل 

 فً عملٌات المطع التً تولد حرارة عالٌة . مًلها تؤثٌر س 

ٌة من لسوابل صناعٌة : وهذه تعتبر مكملة ومتممة للمستحلبات وهً مركبات عضوٌة خا -5

 الزٌت .

 المخارط االتوماتيكية :

 ً ) آلٌاً ( وٌتمٌز تصمٌم المخرطة االتوماتٌكٌة  تكون المخارط االتوماتٌكٌة تامة التشؽٌل اتوماتٌكٌا

ً ٌموم جهاز الضبط والتحكم  عن البرجٌة بترتٌبات الضبط والتحكم التً تنفذ كل حركات تلمابٌا

 بؤداء الوظابؾ االتٌة :

 التؽذٌة بالشؽلة ) عمود الخام ؼالبا (. -1

 ربط وفن الشؽلة . -2

 تؽٌر سرعات عمود االدارة . -3

 . جر العربةو اعادة سحب  -4

 البرج ان وجد . ةترتٌب وفهرس -5

 تؽٌر معدالت التؽذٌة . -6

 التمدٌم بعربات ادوات المطع .  -7

 مزاٌا استخدام برنامج التحكم :

 عدم اجراء عملٌات التحوٌل ٌدوٌاً . -1

 عدم وجود تحوٌالت خاطبة . -2

 تملٌل الولت الضابع . -3

 صنع .مالتحمٌك المٌم االلتصادٌة للمطع التً ٌحددها لسم هندسة االنتاج ب -4

 زٌادة انتاجٌة العاملٌن .  -5

 انواع المخارط االتوماتٌكٌة :

 مخرطة اتوماتٌكٌة ذات عمود ادارة مفرد  -1
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 مخرطة اتوماتٌكٌة ذات عمود ادارة متعدد . -2

 مخرطة لطع اللوالب اتوماتٌكٌا . -3

 المخرطة البرجٌة تامة االتوماتٌكٌة . -4

 الحاسبات االلكترونٌة وعملٌات التصنٌع .

الحاسبات االلكترونٌة فً عملٌات التصنٌع من اجل االنتاج الكفوء بجمع المنتجات تساهم 

تزاٌد استخدام الحاسبات سنة بعد اخرى . وٌتم تحسٌن الفعالٌة اإلنتاجٌة بالحاسبات ٌو

 Computer aided(  C.A.Dااللكترونٌة من خالل ما ٌسمى التصمٌم بمعونة الحاسبة )

design اره لبل اجراء عملٌات بالمنتج , وتطوٌره بكفاءة واخت حٌث ٌتم دراسة تصمٌم

 التصنٌع واالنتاج .

ٌإدي الى  Computer assisted manulstering( C.A.Mواالنتاج بمعونة الحاسبة ) 

تملٌل التالؾ , زٌادة الموثولٌة , من خالل السٌطرة الحاسوبٌة لعملٌات االنتاج المتتابعة 

المطع والتؽذٌة . وٌموم االنسان االلً باعتباره مسٌطرا علٌه  سرعة وعمكالومعدالت التشؽٌل ك

حاسوب فً عملٌات التصنٌع بزٌادة المدرة االنتاجٌة لحد كبٌر . فهو ٌموم حالٌا بعد برمجته الب

م , تؽذٌة المطارق االلٌة , تحمٌل وتفرٌػ مكابن المطع , تجمٌع ابصبػ السٌارات , عملٌات اللح

 , عملٌات الحفر ...... الخ بما كان ٌموم به االنسان من اعمال لوحده .المحركات  الكهربابٌة 

  Numerical control( NCالسيطرة الرقمية )

ٌتزاٌد وبإنتاجٌة  1950لمد بدأ استخدام السٌطرة الرلمٌة فً عملٌات المطع اعتبارا من عام 

دلٌمة فً العلم بؤسره . وٌمكن تعرٌؾ السٌطرة الرلمٌة بؤنها الطرٌمة المستخدمة الدارة البٌانات 

ً بشكل دلٌك لتحرٌن وتشؽٌل االت المعامل بواسطة سلسلة مبرمجة من البٌانات الرلمٌة الت

تعتبر هذه الفكرة كشًء من المستحٌل او ضرب من الخٌال او  تدٌر المحركات فً المكابن . وال

انها معمدة فً نظامها بل انها تعتمد على اساس بسٌط وهو مواكبة المٌاسات التلمابٌة لحركة 

 ة .ٌمكابن التً فٌها حركة انزاللٌة مع جملة تعلٌمات البرمجالالمنضدة ب

 نً المتمرس ومهندس االنتاج ان ٌكون ملما ب:لذلن ٌجب على الف

 فهم اساسٌات السٌطرة الرلمٌة  -1

 . open and closed .loop controlمعرفة الفرق بٌن نوعً السٌطرة  -2

 لادراً على لراءة وتحضٌر مستلزمات السٌطرة الرلمٌة . -3
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 انواع انظمة السيطرة الرقمية :

  open- loop- systemنظام الدورة المفتوحة  -1

   closed- loop – systemنظام الدورة المؽلمة  -2

حمل معلومات مطبوعة الى محركات كهربابٌة تسٌطر ل ةكفوءطرٌمة ان السٌطرة الرلمٌة   

على السرعة , التؽذٌة , الحركات المختلفة الداة المطع وتعتبر المٌاسات الدلٌمة اساس لعمل 

ممدار دوران اللولب المابد بموجب بٌانات ممارنة االتوماتٌكٌة لال( وٌتحمك ذلن بNC) ماكنة 

 مطبوعة على شرٌط .

  OPEN LOOP SYSTEMنظام الدورة المفتوحة 

حٌث تخزن المعلومات لفترة لصٌرة  Tapreaderٌوضع الشرٌط فً وحدة لراءة الشرٌط 

حتى تصبح الماكنة جاهزة للعمل , عندها تحول المعلومات الى اشارات كهربابٌة تعطً لوحدة 

والتً بدورها تحولها الى حركات كهربابٌة وحسب المعلومات  Control unitالسٌطرة 

اذا استلم المحرن الموجودة على الشرٌط . تستخدم لوالب دلٌمة فً محركات )اسن / انج( . ف

( اشارة كهربابٌة مثال ٌحول الماكنة )انج ( اي معنى ذلن ان هذا هو ممدار الحركة 1000)

انج( . هذا النظام بسٌط ولكن ال توجد وسٌلة 1/1000التً تسببها اشارة كهربابٌة واحدة اي )

 انج (  1/1000ٌمكن استخدامه بدلة اعلى من ) تم حركته بدلة كذلن الاان المحرن لد  للتؤكد
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  closed – loop systemنظام الدورة المؽلمة 

التً تمارن بٌن ممدار   feed backٌشبه النظام السابك عدا وجود وحدة التؽذٌة الراجعة 

شارة المعطاة حٌث تبدا وحدة السٌطرة بعمل الترتٌبات الحركة المنفذة من لبل المحرن مع اال

ة المحرن معا وحدة السٌطرة وفً هذا النظام ٌحتاج الضرورٌة الالزمة حتى تتساوى اشار

 اشارة كهربابٌة حتى تتحرن الماكنة انج لهذا ٌعتبر هذا النظام دلٌك جدا. 10000

 

 نظام الدورة المؽلمة بالسٌطرة الرلمٌة لحركة المحور السٌنً فمط

 

  computer control machinesحاسوب وهي نوعان المكائن السيطرة ب

 CNC  computerized numerical controlحاسوب البالرلمٌة السٌطرة  -1

   DNC  Direct numerical controlالسٌطرة الرلمٌة المباشرة  -2
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   CAD  Computer Aided designالتصمٌم بواسطة الحاسوب 

من شاشة تلفاز تعطً صورة من االشارات التً تتلماها من : تتكون وحدة التصمٌم 

وراسم  lighl penوللم ضوبً  key boardالحاسوب بل اضافة الى لوحة مفاتٌح 

plotter. 

ٌد الٌبدأ التصمٌم من مخطط لد ٌكون رسوما بواسطة الرصاص ب : طرٌمة التصمٌم 

سم مناسب وٌكمن خزنه وباستخدام الملم الضوبً ٌظهر المخطط على الشاشة بممٌاس ر

خطوط للمخطط , الفً ذاكرة الحاسوب عندها ٌبدأ الحاسوب بحساب احداثٌات نهاٌات 

نماط تماطع الخطوط , االلواس المطلوبة , الدوابر ..... الخ اي ان المصمم ٌدخل 

ٌموم بعمل كل الحاسبات المطلوبة . واذا اردنا عمل  بدورهالمخطط الى الحاسوب الذي 

ورٌة على الرسم , ٌمكن عمل ذلن ببساطة بواسطة الملم الضوبً حٌث تؽٌرات ضر

رأسً   -ٌموم الحاسوب مباشرة بتنفٌذ ذلن . الحاسوب ٌعطً المسالط الربٌسٌة ) امامً 

الى رسم المنظور كذلن ٌمكن تجمٌع االجزاء وفحصها من ناحٌة  ضافةاإلبجانبً (   -

تداخلٌة , او فحص الجزء من ناحٌة الحاصلة مثال هل هً خلوصٌة ام  تجاااالزدو

علٌه ام ال , هل تحتاج بعض  ةالمسلط ىاالجهاد االنفعال هل ٌتحمل الجزء المو

االجزاء الى تموٌة ....الخ بعد اتمام كل هذه التعدٌالت ٌمكن اعطاء اشارة الى الحاسوب 

 كما ٌوجد نوعان من السٌطرة  plotterالمخطط النهابً بواسطة الراسم  إلعطاء

types control  اداة المطع والشؽلة خالل عملٌة المطع  مكان للسٌطرة على تحدٌد

 وهً : 

.  Bالى النمطة A تتحرن الماكنة من نمطة  point to point نمطة الى نمطة  -1

بخطوة صؽٌرة كما موضح بالشكل ٌستخدم هذا النوع فً مكابن التثمٌب ,  الخراطة 

 الداخلٌة , عمل اسنان اللوالب .
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 CONTINOUS PATHالممر المستمر  -2

تستمر وحدة السٌطرة بتوجٌه اداة المطع طول الولت لهذا فان حركة اداة المطع من  

A       B  لهذا ٌكون من الضروري وجود حاسوب جداتتم بحركات صؽٌرة .

بسبب االعداد الكبٌرة لإلحداثٌات الضرورٌة للسٌطرة على مسار اداة المطع بخط 

 مستمٌم . 

 

  input mediaواسطة ادخال المعلومات 

 NCهنان اوساط مختلفة تستخدم لتحوٌل المعلومات من الرسم الهندسً الى ماكنة 

 هً :

 المؽناطٌسً شرٌطال -1

 الكارتات المثموبة  -2

الشرٌط المثمب وهو المستخدم حالٌا ٌصمم من لبل منظمة الصناعات  -3

 لنوات وٌستخدم النظام الثنابً  8انج و  1االلكترونٌة بشكل لٌاسً بعرض 

Binary system مٌلر  -الورق ب -وٌصنع من المواد التالٌة : أmylar 

   foil معادن رلٌمة  -ج وهً مادة بالستٌكٌة مع الورق ,
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   NCتسلسل خطوات عمل 

 امج.نكتابة البربالمبرمج ٌمرر خطوات العمل المطلوبة  -1

 واسطة جهاز ثمب االشرطة ببرنامج الى شرٌط الالطابعً ٌحول المعلومات الموجودة ب -2

ع ضتسلم االشرطة المثمبة الى مشؽل الماكنة . فٌموم بثبٌت الشؽلة على الماكنة وٌ -3

 الشرٌط فً لارئ االشرطة.

 ٌكٌا .اتتوموشتؽال اااللارئ االشرطة بٌبدأ  -4

 كل جملة معلومات على الشرٌط ترسل الى مسٌطر الدابرة . -5

شارة الى مسٌطر الدابرة االبعد نهاٌة كل عملٌة تشؽٌل , ٌعطً مفتاح التؽذٌة الراجعة  -6

 العملٌة . إلنجاز

 الالحمة .عملٌة لمسٌطر الدابرة ٌعطً اشارة الى وحدة الذاكرة بتحرٌن الشرٌط ل -7

 ٌشتؽل المحرن الكهربابً فٌحرن اداة المطع حسب االشارة المعطاة . -8

 



 تحديد شروط ومعدالت التشغيل :

لغرض استخدام الماكنة بكفاءة ٌجب على الفنٌٌن االهتمام بمعدالت التشغٌل الن الكثٌر من 

 الولت سوف ٌهدر اذا كانت الماكن ال تعمل بمعدالت التشغٌل المناسبة فٌجب ما ٌلً:

 حساب سرعة المطع و الدوران ألي مشغولة . .1

 للتخشٌن والتنعٌم .تحدٌد معدل التغذٌة المالئم  .2

                                                    تمدٌر الولت الالزم إلنتاج اي مشغولة . .3

 وتعتمد سرعة القطع ومعدالت التشغيل على ما يلي :

 صالدة المعدن المطلوب لطعه . .1

 نوع اداة المطع والخامة المصنوعة منها . .2

 . النسبة بٌن عمك المطع ومعدل التغذٌة .3

 هندسة اداة المطع ) حسب نوع العمل المطلوب (. .4

 تأثٌر استخدام سائل التبرٌد. .5

 حالة الماكنة.  .6

لطع التخشٌن الحد فً   27m\minاحسب سرعة الدوران المالئمة بسرعة المطع  .1مثال

  S.Sباستخدام للم الخراطة نوع  50mmانواع الحدٌد بمطر 

                                                 الحل :

  
   

     
                

      

  
                                         

  
       

       
                                                         

لمزال كما فً الشكل االتً فمثال اذا ارٌد تخفٌف المطر بالنسبة لعمك المطع ٌكون ممدار المعدن ا

 50mm              45mmمن 

عمك المطع =      5mmممدار المعدن المزال = 
 

 
  =2.5mm 

 وتكون على مراحل حسب نوع المعدن . 



 حساب وقت التشغيل : 

      T( time)=
         

    
  

 المسافة

المعدل
 

 

   
 ولت التشغٌل                     

L =  المسافة الممطوعةmm 

N  معدل الدوران ممدرة بالدورة فً الدلٌمة =r.p.m 

 f نتغذية مقدرة نفة نكم دقيقة    min/rev= معدل ا

                                         2مثال:

التخشٌن وحسب  فً cm60احسب الولت الالزم للتشغٌل فً المثال السابك اذا كان طول الشغلة 

 الجداول.                                                       

                       172 r.p.m  =
       

       
  =N =

      

  
    

                 )للتخشٌن(   f = 0.5 mm/revالتغذٌة من الجداول فً هذه الحالة 

  = = min 6.97 min 7فً التنعٌم    لكل عمك المطع
   

       
 =T = 

 

   
                       

N = 
        

  
 =  

       

       
 = 191 r-p.m                                                      

                                    min / rev 0.07من الجداول تكون التغذٌة فً هذه حالة وهً التنعٌم 

         45 min                        =
   

        
 =T = 

 

    
 للتنعٌم     

 mm 1اذا كان عمك المطع المسموح به للتخشٌن = 

 T = 7 * 2 = 14 min                                                        للتخشٌن 

          59 min   14 + 45 = تنعٌم =T  تخشٌن +T =  T   ًالولت الكل 

 

 

 



 Latheسرعة القطع باستخدام قلم نوع صلب سريع القطع العمال الخراطة الطولية والحفر 

Cutting Speed Using H.S .S ( m/min ) for Turning and Boring 

 Finish عمل اللولبة

 ناعم

 

Rough 

 خشن

Material 

11 30 27 Machine Steel 

9 27 21 Tool Steel 

8 24 18 Cast iron  

8 30 27 Bronze 

18 93 61 Aluminum 

 

 بالنسبة الى استخدام اللمم الكربٌدٌة , فهنان جداول خاصة بها 

 التنعٌم  ألعمال               2.93mm                0.38 mmعمك المطع                          

9.53mm                     4.75mm      التخشٌن ألعمال     

 معدل التغذٌة 

   0.38mm/rev               0.013          ألعمال التنعٌم

  mm/rev    1.27                0.75      ألعمال التخشٌن 

 

 

 

 

 



لفة فً الدلٌمة فما هً سرعة  44تجري خراطته بسرعة  70mmعمود لطره  ( :3مثال )

 المطع ممارنة بالمتر فً الدلٌمة . 

 الحل : 

D= 70mm . N= 44mm rev/min 

 النسبة الثابتة . ×= المطر  d  πالمحٌط =

السرعة بالمتر = 
 المحٌط عدد اللفات فً الدلٌمة

    
  =

       

    
   =9.67  m/min  الدلٌمة . فًمتر 

ان  وملفة فً الدلٌمة مع لز 100ٌجري خراطته بسرعة   mm 70عمود لطره  ( :4مثال )

/ لفة . اوجد الزمن الالزم  ممل  0.8بمعدل تغذٌة   mm 140جزء المخروط منه الٌكون طول 

 لهذه العملٌة .؟ 

 الحل :

T الزمن الالزم بالدلٌمة :                                                 T= 
 

   
 

N عدد اللفات بالدلٌمة : 

f معدل التغذٌة ملم / لفة :       

= 
   

       
 = 
   

  
 = 1.75 min  

 

  



 بطاقة التشغيل ) اجزاء بطاقة تسلسل العمليات التكنلوجية (

فً تصنٌع اٌة لطعة من لبل البدء  لإلنتاجمن الضروري وضع تخطٌط كامل لطرٌمة مالئمة 

 المشغوالت .

لذا فهً تعتمد  تهاٌنظام و اتهانٌف ووعملٌات التخطٌط تشمل تعٌٌن عملٌات التنفٌذ وتعالبها 

سٌة اساسا على الخبرات المكتبٌة والمهارات الفعلٌة . كما انها تموم على اسس علمٌة وهند

رفع الكفاءة وتملٌل الكفاءة  االعتبار وتسهٌل ادائه . مع االخذ بنظرتهدف نحو ترشٌد التشغٌل 

وتملٌل التكالٌف من خالل تملٌل ولت االداء والجهد الالزم للتشغٌل وتحسٌن الجودة وسالمة 

 ...الخ اختبار المواد الهندسٌة الالزمة والعدد ومكائن التشغٌل واالجهزة المساعدة .........

 وهنان فً تخطٌط التشغٌل موضوعٌن رئٌسٌٌن :

 اعتبارات تتعلك بالتخطٌط  -1

 تتابع عملٌات التصنٌع . -2

بطرٌمة  والتمن الممكن اتخاذ لرار تصنٌع اٌه لطعة من المشغ اعتبارات تتعلك بالتخطٌط:

دراسة لزاما مناسبة بدراسة المعلومات المزودة فً رسم هندسً وفً نفس الولت ٌصبح 

 المكائن ومعدات االنتاج المتوفرة . وذلن لتحدٌد االمور االتٌة :

 كمٌة االنتاج  -1

 المواد , اشكالها بالسوق ومدى الطلب علٌها . -2

 حجم لطع المشغوالت واشكالها )تصمٌم المشغوالت ( -3

 الدلة فً انهاء المشغوالت ودرجة نظافتها . -4

 التكالٌف . -5

 ة الصناعٌة .اعتبارات السالم -6

من الممكن تصنٌع لطع المشغوالت فً هٌئة انتاج كبٌر او مجموعات او لطع  كمٌة االنتاج :

منفردة . وٌكون التركٌز فً التخطٌط على االنتاج الكمً الواسع والكبٌر وذلن لفرض تمدٌر 

 مدى ضرورة توفٌر االدوات االنتاجٌة والعدد والمكائن والمستلزمات االخرى .



دراسة طبٌعة المواد الالزمة للتشغٌل وتحدٌد اتجاهات تتابع التصنٌع فما هو مسموح به  :المواد 

 ٌسمح به لتشغٌل المعادن الصلدة مثل الفوالذ . لالستخدام لتشغٌل المعادن رخوة او طرٌة ال

تعتمد طرٌمة تثبٌت الشغلة خالل مراحل التصنٌع الى حد كبٌر على الحجم  حجم المطع وهٌئتها :

 الشكل و الهٌئة لذا ٌجب دراسة هذه الناحٌة لتحدٌد اكثر الطرق مالئمة للتصنٌع .و 

ٌعتمد على التصمٌم وتطبٌك الشغلة بعد االنتاج لتحدٌد مدى الدلة ودرجة  الدلة والتشطٌب :

النظافة المطلوبة .لغرض اضافة بعض العملٌات االخرى مثل التنعٌم وغٌرها للحصول على 

 الً من الجودة .مستوى عبمشغوالت  

البد من مراعاة خفض التكالٌف لدر االمكان مع الحفاظ على مستوى الجودة  -التكالٌف :

 باإلنتاج وبهذا ٌلزم توفٌر الطرٌمة االكثر دلة وااللل كلفة واالجود انتاجا .

 وتعتبر التحكم االول فً االنتاج وسٌر العملٌة االنتاجٌة  :اعتبارات االمن الصناعً

فً حالة كون الشغلة بسٌطة فال ٌتعدى التخطٌط كونه عملٌة ذهنٌة بسٌطة  -العملٌات :تتابع 

ولكن فً حالة انتاج المشغوالت االكثر  وذلن لعدم الحاجة اال لبعض العملٌات البسٌطة والملٌلة

ة عمل تسمى بطالة التشغٌل تشتمل تتابعا للعملٌات مع بٌان جمٌع حتعمٌدا ٌنبغً ان ٌعد صف

 االجهزة التً تدعو الحاجة الٌها . العدد و

فبعد االنتهاء من اعداد الرسومات التنفٌذٌة تحلل العملٌات التشغٌلٌة وتدرس لتوافك امكانٌة 

نسبة التشغٌل وترتٌبه بتتابع منطمً حسب ما تستدعٌه تركٌب سطوح المجسم ومولع كل سطح 

ٌات التً ٌمكن ان تصلح لذلن . من بٌن العمل ةالى االخر ثم اختبار عملٌة التشكٌل المناسب

 مكنة . مبعض الرسومات للٌال بما ٌتفك وطبٌعة العمل التعد وٌمكن فً اثناء عملٌة التشغٌل 

الموضح بالرسم . حٌث  ءوهذا مثال بسٌط لتخطٌط التتابع بٌن العملٌات التشغٌلٌة ال نتاج الجز

  ذة الرسم الهندسً على ان ٌؤخمن الممكن تخطٌط الطرٌمة المالئمة لتصنٌع اي شغلة من دراس

 بنظر االعتبار المعدات والمكائن المتوفرة.

لذا فانه عند التخطٌط ال نتاج لطع من المشغوالت المعمدة ٌؤدي تحضٌر بطالة التشغٌل الى 

 فٌذ. تسهٌل التن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطاقة تتابع العمليات

 المعدات الالزمة  وصف العملٌة  رلم التسلسل 

 الربط االول 

وسع الخامة على عٌنة المخرطة وتسوٌة  .1

 وضبط المركز 

 مخرطة , للم تسوٌة  

عكس الخامة ومساواة السطح الخارجً على  .2

 لطول ا

 مخرطة , للم تسوٌة 

ثمب وتجوٌف مضبط مركزٌة المثماب  .3

  25mmلطر

 برٌنة لٌاس مثماب ,

 محدد لٌاس  , للم تجوٌف

 عدة تخشٌن ,مٌكرومٌتر  25mmض ربعخراطة لطر لعمل كتف  .4

 للم تشكٌل  شكل الرلبة  .5

 لولبة ,عدة لولبة , محدد لٌاس  اعمل اللولبة  .6

 الربط الثانً 

 مٌكرومٌتر خارجً   74mm ة لطرتركٌب الشغلة بالعكس وخراط .7

 التركٌب الثالث 

ماكنة تفرٌز, شٌاق عمودي  تفرٌز مسطح واحد  .8

راس تمسٌم ,غراب متحران 

 سكٌنة تفرٌز 

 تفرٌز المسطح الثانً  . 9

مالحظة :التمسٌم = الزاوٌة*
 

 
  

= 
  

 
 دورة   15=           

 

راس تمسٌم ,غراب متحرن 

سكٌنة تفرٌز طرفً اجوف 

     ∅ لٌاس

 زاله  الرٌش.او الشغلة تنظٌف  . 11

 

 

 



 

 االبعاد بالملٌمٌتر 

   0.1mm _+التفاوت المسموح    St 40نوع المعدن 

. فحص الخامة بحٌث تكون اكبر من 1

  mm 130*50المٌاسات المطلوبة 

 

 اداة المٌاس

 فٌرنٌة  

 

 

 

 . ربط الشغلة فً العٌنة 2 

 الثالثٌة لتعدٌل الوجه 

 

-  

  للم خراطة جانبً  . تعدٌل الوجه االول3

 

 

 
 . عمل مركز فً الوجه االول مركزه 4

 
 

 

  مركز برٌنة

 

 

  نرتحراب المغالثالثٌة وال    ربط الشغلة  .5 

 

 

  

 85 طولوب 35mm.خراطة طولٌة بمطر 6

     الجوانب  احدمن  

 

للم خراطة جانبً 

ذات دلة فٌرنٌة 

0.1m 

 



و بطول  30mm. خراطة طولٌة على لطر 7

45mm  

للم خراطة جانبً 

فٌربنه ذات دلة 

0.1m  

 

                   الربط الثانً                                                                                           

 . فتح الشغلة وربطها فً الجانب االخر 8

 

 

  

.تعدٌل الوجه الثانً بحٌث ٌصبح الطول 9

 125mmالكلً 

للم خراطة جانبً 

فٌرٌنه ذات دلة 

0.1m   

 

  مركز ة ٌنبر . عمل مركز فً الوجه الثانً    11

 

 

. ربط الشغلة بٌن الغراب المتحرن والعٌنة 11 

 الثالثٌة 

 

  

وعلى  45mm. خراطة طوٌلة على لطر 12

 طول الجزء المتبمً

  

  

وبطول  35m. خراطة طولٌة على لطر 13

22mm 

للم خراطة جانبً 

فٌرنٌة ذات دلة و 

0.1m   

 

 فتح الشغلة من العٌنة 

 والغراب المتحرن

 

 المخارط البرجية

له ستة بالبرجٌة تستخدم المخارط البرجٌة لإلنتاج الواسع الغاء الغراب المتحرن واستبداله 

 اوجه. الغاء الحامل من دور التشغٌل .



 تمسم المخارط الى نوعٌن :

 العادٌة .المخارط  .1

 المخارط االوتوماتٌكٌة والهٌدرولٌكٌة. .2

 

مثل للعملٌات ت االشراف المباشر حتتم جمٌع العملٌات ٌدوٌا او ت المخارط الٌدوٌة : -1

عملٌة تثبٌت وفن الشغلة وتثبٌت وضبط اداة المطع ولٌاس ابعاد الشغلة وتثبٌت لٌمة 

ر ألدارته وتتولف دلة التغذٌة وسرعات المطع وٌحتاج هذا النوع الى عامل ماه

المشغوالت الناتجة على درجة مهارة العامل وهذا النوع ٌشمل المخرطة العادٌة  

 ومخرطة اداة المطع .

وتسمى اٌضا مخارط االنتاج الكبٌر وٌشمل المخارط االوتوماتٌكٌة والهٌدرولٌكٌة :  -2

ستنسا  هذا النوع على المخارط البرج ومخارط البرج االتوماتٌكٌة ومخارط اال

وٌختلف كل نوع بممدار االوتوماتٌكٌة الداخلة فً العملٌة االنتاجٌة و تتفك هذه الماكنات 

فً خاصٌة مشتركة وهً ضبط ادوات المطع المثبتة على اي منها فان كل اداة تأخذ 

دورها فً الولت المحدد لها وتحت الظروف المحددة لها  مما ٌؤدي الى انتاج 

 االبعاد ودرجة الدلة  . ٌثمشغوالت تتشابه من ح

 انواع المخارط البرجية 

  مخارط برجٌة ذات برج سداسً افمٌة . (1

 مخارط برجٌة ذات برج اسطوانً افمٌة . (2

 مخارط برجٌة ذات برج سداسً عمودٌة . (3

 مخارط برجٌة افمٌة اوتوماتٌكٌة . (4

 

 

             Horizontal tarret lathمخرطة البرج االفقية 

والفكرة االساسٌة فً تصمٌم هذا النوع من الماكٌنات على استبدال الغراب المتحرن المستخدم 

 Saddleاو عربة   Ramبرج له ستة اوجه ٌركب اما على تمساح بفً المخارط العادٌة 

ب حسب تتابعها وفً توتركب سكاكٌن المطع ) ادوات المطع ( على االوجه الستة للبرج وتر



درجة لجلب سكٌنة المطع التالٌة °61عد كل عملٌة تشغٌل ٌدار البرج بممدار وبعملٌة التشغٌل 

الى وضع التشغٌل الصحٌح وعالوة على ذلن ٌخصص لكل سكٌنة لطع محدد لمشوار المطع 

عملٌة التغذٌة اوتوماتٌكٌا بعد لطع المسافة المحددة وبدون الحاجة الى اجراء عملٌة stopمولف 

مركب علٌها برج له اربعة اوجه  Cross Slidخارط بمنزلمة عمودٌة لٌاس . كذلن تزود هذه الم

تثبت علٌه سكاكٌن المطع والتشكٌل وٌخصص لكل سكٌنة اٌضا محدد لمشوار المطع .وفٌما عدا 

 هاتٌن الخاصٌتٌن تشترن مخارط البرج من المخارط العادٌة فً بمٌة الصفات . 

 

                          : ) الذنبية ( الفرق بين المخارط البرجية والمخارط العادية

الواسع بٌنما المكائن  لإلنتاجان الفرق الرئٌسً ٌتخلص بان الماكنة البرجٌة محصورة     

 الفردي. لإلنتاجالعادٌة مهٌئة اساسٌا 

  -لمد اصبحت الماكنة البرجٌة انتاجٌة بسبب وجود الصفات االتٌة :

 الب الصحٌح. ترتٌب االدوات الماطعة مسبما وبالتع .1

كل محطة لطع او مرحلة مجهزة بحدود تغذٌة او مولفات بحٌث ان كل مرحلة لطع  .2

 مماثل لما جرى لنفس المرحلة على المطعة السابمة ٌجري بشكل 

ٌمكن اجراء عملٌات لطع متعددة على نفس المحطة وبنفس الولت مثل اجراء عملٌتٌن  .3

 للخراطة او الحفر.

 باستخدام البرج مع الراسمة .ٌمكن اجراء لطع مركب  .4

حمل مشغوالت و االجهادات الناتجة وعملٌات وثباتا فً  لألعباءالماكنة اكثر تحمال  .5

 المطع المتعدد و المركب .

واالسنان واالستنسا   السلباتٌمكن تثبٌت مختلف الملحمات والتوصٌالت لعمل  .6

                                                          وٌسٌطر علٌها تلمائٌا. 

                                                                                                       



 عمليات التشغيل على مخرطة البرج االفقية 

 فٌما ٌلً بعض االمثلة لعملٌات التشغٌل على مخرطة البرج .

 :1ثال م

 الخطوات الالزمة لترتٌب التشغٌل ) شغلة على شكل ) بوسة مسننة داخلٌا((

 

 

 رسم العملٌة  ملحمات الجهاز مع عدد المطع تفاصٌل العملٌات  ت

 البرٌمة مولف مع  تثبٌت الشغلة بالظرف 1

 ( على البرج 1محطة )

 

 

 

 للم خراطة وجهً الراسمة خراطة وجهٌة  2

 (2مرحلة )

 

 

 

للم خراطة عدلة الراسمة مرحلة  رابٌة مخراطة عدلة است 3

(3) 

 

 

 للم تشطٌب خراطة نهائٌة  4

 (4الراسمة مرحلة )

 

 

 

 سنتر برٌمة  عمل المركز  5

 (1البرج محطة )
 



 

 ثمببرٌمة  الشغلة تثمٌب  6

 (2البرج محطة )

 
 

 الى  Aتوسٌع الثمب  7

 الحجم المطلوب 

 عمود التجوٌف

 (3محطة )البرج  

 

 

 استعمال راٌمر  Bٌضبط حجم الثمب 8

 (4البرج محطة )

 

 

 عدة تجوٌف  خلخلة  9

 (5البرج محطة )

 

 

 وظوالل لطع السن الداخلً  11

 (6البرج محطة )

  

 

 للم لطع  لطع الشغلة  11

 (1الراسمة )

 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 1 

 Shapering   القشط 

 Shaper & Planners مكائن القشط و التسوية   

بقصد الحصول على  شغلةجزء من معدن ال بإزالةاحدى عملٌات قطع المعادن  : قشطال

اي شكل مطلوب , وعدد القطع المستخدمة فً القشط تشابه تلك المستخدمة فً الخراطة , 

كما ٌالحظ بعض  ) Single Point cutting toolحٌث انها ذوات حد قطع احادي ) 

 خراطة والقشط . التشابه بٌن عملٌة تكوٌن الراٌش فً حالتً ال

تختلف عملٌة القشط عن الخراطة فً انها عملٌة قطع متقطعة اذا تتم عملٌة االزالة         

( كانت ماكنة التسوٌةلة اذا غ)او الشللراٌش اثناء حركة التقدم المستقٌمة ألداة القطع

 وحسب نوع الماكنة المستخدمة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مبادئ عمليات القشط : 

 سرعة القطع اقل من سرعة الرجوع .   -1

لة بشكل محكم حتى تتحمل الصدمات التً تتعرض لها عند بدء كل                          غتثبٌت الش -2

  مشوار قطع.  

 امكانٌة التحكم فً ضبط طول المشوار فً القطع وسرعة القطع والتغذٌة .  -3



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 2 

 Shaper machineماكنة القشط )المقشطة(   

لعملٌات التشغٌل احدى انواع مكائن قطع المعادن التً تعمل ضمن الشروط العامة         

تكون حركة العدة القاطعة فٌها ترددٌة , مشابهة للخراطة من حٌث وجود حد قاطع احادي 

لة عبر القلم او بالعكس ٌتولد سطح مستوي بغض غٌعمل على خط مستقٌم وبحركة الش

الدقة الناتجة على دقة العدة القاطعة )كما فً حاالت  النظر عن شكل العدة , وال تعتمد

 التفرٌز( عند استخدامها لنفس النوع من العملٌات ( . 

تستخدم المقشطة إلنتاج السطوح المستوٌة بالدرجة االساسٌة التً قد تكون افقٌة او         

ام الماكنة عمودٌة او مائلة , وعند وجود الفنً الماهر والملحقات الالزمة ٌمكن استخد

إلنتاج االشكال غٌر المنتظمة , االخادٌد ,المجاري المختلفة الداخلٌة والخارجٌة, 

 الحلزونٌات , المسننات , االشكال الغنفارٌة ......... الخ . 

لة غوبسبب الطرٌقة التً ٌعمل بها القلم القاطع بحركته الى االمام والخلف عبر الش        

 فً المكائن الثقٌلة (  90mmٌتجاوز  ال محددا ) فان طول مشوار القطع ٌكون

ن القشط ,حٌث كانت البداٌة باول ئن التسوٌة اقدم من مكائومن الوجهة التارٌخٌة فان مكا

ماكنة تسوٌة باستخدام اجنة ٌدوٌة ومبرد على فرشة مسطحة , ثم تطورت لتصبح مكائن 

 القشط والتسوٌة على ما نراه الٌوم من الدقة . 

وجهة االقتصادٌة ,وبسبب كون الحد القاطع احادي فً مكائن القشط ,فان ذلك ومن ال     

ٌجعل معدالت االنتاج بطٌئة نسبة لألنواع االخرى من مكائن التشغٌل, لذا ففً االحوال 

الصناعٌة االنتاجٌة ٌستعاض عنها بمكائن اخرى ٌمكن ان تعطً نفس الهدف , مثل 

 مكائن التفرٌز . 

 لى نوعٌن من حٌث تصمٌم القوى المحركة : هٌدرولٌكٌة او مٌكانٌكٌة  تصنف مكائن القشط ا

لتحرٌك التمساح , وال ٌوجد فٌها مسننات او  فالهٌدرولٌكٌة ٌوجد فٌها اسطوانة هٌدرولٌك

 مساند كروٌة . 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 3 

الموضحة على الشكل لتحرٌك التمساح الذي ترتبط فٌه العدة  المٌكانٌكٌة  ٌوجد فٌها االجزاء

 . القاطعة 

ولكال النوعٌن مزاٌاه , وكالهما ٌمكن تنظٌمها بمدى واسع من طول المشوار وسرعة 

حٌث التمساح ٌجب على مشغل الماكنة ان ٌكون ملما بتركٌبات الماكنة والعدة القاطعة 

ة العمل وظروف التشغٌل وٌجب تزٌٌت الماكنة ممن سال للتأكدودقة ٌجب فحصها بعناٌة 

 المصنعة  اعتمادا على جداول الجهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنٌف مكائن القشط والتسوٌة : تصنف هذه المكائن طبقا للتصمٌم العام الى االنواع االتٌة : 

حة                                                    اطفعا ( , المقشطة النافقٌة : )حالة القطع د -1

.                                          Plain type  افقٌة مستوٌة لألعمال االنتاجٌة  –أ 

                        Universal tool room workافقٌة عامة جامعة االغراض    -ب



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 4 

 افقٌة : ) حالة القطع سحبا ( , المقشطة ذات العربة   -2

         Slotterاالخادٌد   لحفر  -عمودٌة , أ  -3

                                  Key seater -ب           

                                              . ً تلك المستخدمة لقطع المسننات  خاصة , كما ف  -4

 حجم مكائن القشط والتسوية : 

حة ( :                                                          اطالمقشطة االعتٌادٌة ) الن -1

 ٌلٌمترات ٌمكن تشغٌلها على مكائن القشط  . لة بالمغاقصى طول للش

العمودٌة :                                                                                   -2

 قطر منضدة التشغٌل بالملٌمترات                            Xاقصى طول للمشوار بالملٌمترات  

X    . طول المنضدة 

 (  ( planner: التسوٌة   -3

 المسافة من المنضدة الى حامل العدة بالملم  Xالمنضدة بالملٌمترات رض ع

  X   . طول منضدة القلم 

 والت غٌل المنتجات الصغٌرة , حٌث ٌجري تثبٌت المشغحة لتشاطتستخدم المقشطة الن

والت وغالبا ما تكون غٌل او بوسائل اخرى لحمل المشغاما مباشرة على منضدة التش

 الملزمة . 

 ٌل السطوح الكبٌرة المستوٌة ونظرا لطول المشوار غتستخدم المقاشط ذات العربة لتش

ان هذه المقاشط تصمم لتكون حركة رجوع العربة سرٌعا جدا الذي تقطعه العربة , ف

ٌل تستخدم ماكنة عمل غلبدء دورة قطع جدٌدة , وذلك بقصد خفض الوقت الالزم للتش

وتتخذ عدد القطع فً هذه العملٌات ٌل مجرى الخابور غفً تش  Slotterالشقوق 

 ٌلها . غلوب تشاشكاال متباٌنة حسب شكل السطوح المط

ٌساعد على عدم استرسال حد  ألنهم , ٌنعلغرض الت قشط االوزة فً ال قٌستخدم قلم عن

التشغٌل .                                                                            لة االهتزاز او االعوجاج اثناءحالة فً غالقطع فً التغلغل فً سطح الش

والت اثناء غباالرتفاع عن المش ألطرافهاحٌث تسمح م وسائل تثبٌت عدد القشط بمٌتص

 الرجوع .   ارومش

     لة الى وضعها االصلً بسرعة لتقلٌل غكما انه من المهم ان تعود اداة القطع او الش     

 زمن التشغٌل , وهذا ما ٌستدعً تطبٌق مٌكانٌكٌة حركة الرجوع السرٌع . 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 5 

 

  Shaper  –Construction of Horizontal Type      بناء مكائن القشط االفقية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض احتياطات االمان في العمل على المقاشط : 

 الت علٌها . غالتأكد من طرٌقة عمل المقشطة قبل تنفٌذ الش -1

 االنتباه الى وضعٌة االٌدي لمنع التسبب فً الجروح والحوادث .  -2

 ارتداء النظارات الواقٌة والمالبس المناسبة للعمل لمنع االصابة بالراٌش المتطاٌر .  -3

 استخدام الفرشاة المعدنٌة ألزالة الراٌش و تنظٌف المنضدة .  -4

 تثبٌت القلم بعناٌة واحكام لمنع حدوث االصابات .  -5

 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 6 

 ميكانيكية حركة الرجوع السريع :  

  



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 7 

 زوايا اقالم القشط : 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 8 

 ملحقات مكائن القشط __ : 

                                                                       -والت :غتثبٌت المشملحقات  -1

: العادٌة والدوارة وجامعة االغراض .                      بأنواعهاالمناكن )المالزم(  –أ 

 راس التقسٌم .  -ب

 ٌل . غالت الكبٌرة مباشرة على منضدة التشغالماسكات والقفائص لتثبٌت الش -جـ

                                                                       -ملحقات تثبٌت اقالم القشط :  -2

ٌثبت قلم القشط فً برج خاص له حركة مفصلٌة للسماح للقلم باالنحراف فً  –أ 

 لة . غلمنع التلف او االصطدام بالشمشوار الرجوع 

ٌمكن تثبٌت اقالم القشط فً قرص بحث ٌمكن تركٌب اكثر من قلم عند الحاجة  –ب 

 ألعمال القطع المركب . 

   -عمليات القشط :

 قشط االسطح المستوٌة والمائلة والمقوسة .   -1

 عمل المجاري والمنزلقات ذات المقاطع المختلفة .  -2

 وغٌرها .    Tارٌة وشكل حرف غنغعمل المجاري ال -3

 قشط التشكٌل .  -4

 ة المسننة . دقطع اسنان التروس والجرٌ -5

  -واجب :

 ( انواع من اقالم القشط المختلفة . 11)عدد 

 

 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 9 

 لة باستخدام ماسكة : غطرق ربط الش

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 11 

 والت : غبعض طرق رباط المش

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 11 

 

 

 -لة :غضبط القلم بالنسبة للش

تأكد من جمٌع حركات الماكٌنة وتعشٌقات الٌدات وانها تتفق مع اتجاهات التشغٌل  -

 وكذلك السرعة ومعدالت التغذٌة . المطلوبة 

 سابق علٌها . ش اٌرٌتها وازالة اي ٌتنظٌف كافة المنزلقات وتز -

 فة االدوات والعدد المستخدمة للتجهٌز من على الماكٌنة لعدم دخولها بالماكٌنة. ارفع ك -

 ربط االجزاء بعد االعداد وقبل التشغٌل . تأكٌد  -

 متوقفة منعا لكسر التروس . ضبط وتبدٌل السرعات والماكٌنة  -

 ضبط المشوار العرضً للفرش مما ٌسمح بتشغٌل السطوح المراد تشغٌلها .  -

  مراجعة التشغٌل االوتوماتٌكً .  -

 

 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 12 

 بعض عمليات القشط :

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 13 

  قشط االقواس                               قشط مجرى مغلق نهاية واحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زينب قصىالمادة :  ةمدرس                           قشط ال 14 

  -معدالت التشغيل في المقاشط : 

ٌعتمد فً اختٌارها على مادة اداة القشط, وشكل االداة , ومعدن الشغلة وحالة الماكنة 

 ة المطلوبة . موعنالنظافة وال ةونوع العمل ودرج

 ب من القانون التالً : حسسرعة القشط ت

Cutting speed ( C.S ) =  V =   
      

      
                                                

 L          =    طول شوط القطع بالملم  

 . فً المقشطة النطاحة     L =  Lw X 1.25 وٌساوي     

L  =  Lw X 1.1                        المقشطة ذات العربة . ف ً  

 L wلة )بالملم( : غطول الش                                             

            
       

   
=  السرعة الترددٌة ألداة القشط وهً عدد االشواط لكل دقٌقة     N    

0.6 غالبا      =
 وقت  القطع 

 الوقت الكلً 
=  ثابت الماكنة وهو نسبة وقت القطع =     C     

 عدد االشواط الالزمة عملٌة القشط لعمق قطع معٌن :  

S  . العدد الكلً لألشواط =            
 

 
     =S  

= W لة بالملٌمترات . غعرض الش 

F    ) معدل التغذٌة بـ ) ملم لكل شوط = 

                        الوقت الكلً : بالدقٌقة                  
 

 
    = S        

       او                     
    

            
   T  = 
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  -مثال :

و عرضها        120mmلة طولها  غاحسب سرعة القطع و زمن القطع فً عملٌة قشط ش

120mm   30عند معدل تردد stroke / min   ٌ1 ة ومعدل تغذmm/stroke   ثم نظم .

 لة المطلوبة  ؟   غبطاقة تشغٌل لتنفٌذ الش



 زينب قصىالمادة :  ةالتفريز                           مدرس 1 

 Millingالتفريز   

عملٌة من عملٌات قطع المعادن بواسطة عدة قطع دوارة متعددة حدود مثبته  التفريز :

. ٌعمل كل حد من حدود  milling cutterة التً تسمى سكٌنة التفرٌز داعلى محٌط اال

قطع منفردة بسٌطة . من الممكن تشكٌل جوانب الحدود القاطعة لألداة  كأداةالقطع هذه 

د حدود القطع فً سكاكٌن التفرٌز فانه من الممكن ازالة لتعد نظرااشكال مختلفة , و لتتخذ

حجم كبٌر من المعدن بشكل راٌش فً عملٌة تفرٌز واحدة . تتمٌز السطوح المشغلة 

 .  وائهاواست عومتهابجودتها ون

حركة التغذٌة فً الخراطة حركة انتقالٌة لقلم الخراطة فً االتجاهٌٌن الطولً والعرضً 

للشغلة فً اتجاه الطول والعرض  انتقالٌة, بٌنما فً التفرٌز تكون حركة التغذٌة بحركة 

 ( القطع  قلالتجاه الراسً لتحدٌد عم باإلضافة

 ( اتجاه دوران الشغلة 1) شكل 

 

 

 

 

 

 , تستخدم لعمل السطوح المختلفة , هً ماكنة ذات استعماالت غٌر محددةكنة التفريز :ما

المستوٌة وغٌر المنتظمة , الثقوب , الحفر , صناعة التروس , االشكال القوسٌة , 

 الت . غجاري فً الشمالكامات , االخادٌد , ال

 لة المتغذٌة ضد دورانغفً اعمال التفرٌز ٌزال جزء من المعدن الزائد بحركة الش

السكٌنة وتمسك الشفلة مباشرة بعربة الماكنة ) المنضدة ( او تحمل بوسائل اخرى ملحقة 

 بالماكنة .
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 انواع مكائن التفريز : 

 الفرٌزة الٌدوٌة    * الفرٌزة االفقٌةوتشمل: *  مكائن التفرٌز ذات البدن والركبة -1

  الفرٌزة جامعة االغراض    *   العمودٌةالفرٌزة *                                              

 . شطة ذات العربة ( مغماكنة التفرٌز ذات العربة ) مشابهة لل -2

 الثابتة وتشمل:   * الفرٌزة المبسطة   * الفرٌزة الثنائٌة  ذات الفرشة ماكنة التفرٌز -3

 الفرٌزة الثالثٌة *     

 مكائن التفرٌز المركزٌة .   -4

  . االختصاصٌة او الخاصة  مكائن   -5

 مثل : النساخة  , الكوكبٌة , ذات الطبلة الدوارة  .... الخ   

 مكائن التفرٌز المبرمجة واالتوماتٌكٌة   -6

 ( 2) شكل 

ذات  البدن والركبة ألغراض التغذٌة  ت حركة المنضدة فً مكائن التفرٌز) اتجاها

 وعمق القطع ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمودٌة : اعلى واسفل  -1

 طولٌة   : ٌمٌن و ٌسار  -2

 عرضٌة : امام وخلف  -3

تكون فعالٌة  وهناك حركة رابعة قوسٌة فً مكائن ذات البدن والركبة جامعة االغراض 

او الٌة , وفً بعض  لٌكٌةالسٌطرة على حركات منضدة التشغٌل اما كهربائٌة او هٌدرو

 االحٌان جمٌع هذه الفعالٌات مجتمعة . 
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  cutterMilling   سكاكين ) كترات ( التفريز 

تكون سكاكٌن التفرٌز ذات اشكال اسطوانٌة لها العدٌد من حدود القطع تقع على محٌط 

التفرٌز بسبب كون ان  لسكاكٌنالسكٌنة . و هناك عدٌد من انواع واشكال واحجام مختلفة 

كل سكٌنة تالئم نوع واحد فقط من العملٌات , حٌث ال ٌمكن اجراء تحوٌر او تشكٌل على 

حدود القطع من قبل المشغل كما فً المخارط , ولكن تجهز هذه االنواع واالشكال 

 واالحجام والتحوٌرات فً سكاكٌن التفرٌز مصنعٌا . 

 نف بموجبها : هناك ثالث تصامٌم لسكاكٌن التفرٌز تص

(                                                  7)شكل     Arber cutterسكاكٌن ذات تجوٌف حلقً   -1

انواع  3مناسبة لحملها وتثبٌتها على عمود االربر فً الفرٌزة و االربرات  لها فتحة 

 ( 15 - 14 -13 -12) اشكال السكاكٌن تستخدم فً مكائن التفرٌز االفقٌة  : 

 ٌحمل مع براكٌت  –اربر طوٌل  –أ 

 ٌحمل مع براكٌت  –اربر قصٌر  –ب 

 ال ٌحمل مع براكٌت  –اربر مبتور  -جـ 

 (  11 – 17-16) االشكال   Shank  cutterسكاكٌن ذات الساق    -2

ٌكمل جسم السكٌنة مع جزء مستقٌم او مسلوب مكمل لها كقطعة واحدة لتثبت على        

ٌز العمودٌة واالفقٌة امثلة هذه ام هذه االنواع من السكاكٌن فً الفرالفرٌزة .  تستخد

 , سكاكٌن وجهٌة جانبٌة  .    Tٌة  , السكاكٌن حرف فالنوعٌة : السكاكٌن الطر

    Facing cuttersسكاكٌن ملقمة     -3

تحمل مباشرة على الفرٌزة او بواسطة لولبة معٌنة , وغالبا ما تستخدم هذه االنواع من 

 السكاكٌن على المكائن العمودٌة . 

 وٌمكن تصنٌف سكاكٌن التفرٌز الى عدة انواع حسب اشكالها : 

الحدود القاطعة على محٌطها , وٌقتصر استخدامها السكاكٌن االسطوانٌة : تكون  -1

ٌطً وتستخدم ألعمال تشكٌل السطوح المستوٌة وتتخذ االسنان شكال فً التفرٌز المح

, وٌفضل استخدام االسنان الحلزونٌة ألنها تالقً   44 -  25مستقٌما او مائال بزاوٌة  

 وسطح جٌد .  ئالشغلة تدرٌجٌا مما ٌؤدي الى اداء هاد
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 زينب قصىالمادة :  ةالتفريز                           مدرس 1 

 المجاري المستقٌمة والتجاوٌف فرٌزتتستخدم فً 
مع مالحظة وجوب ان ٌكون عرض السكٌنة ال 

 ٌزٌد عن عرض التجوٌف المشغل
 

 السكاكٌن الجانبٌة العدلة        -2

 السكاكٌن الجانبٌة ذات االسنان المائلة    -3

 والت وعمل الشقوق الضٌقة . غسكاكٌن منشارٌة , ألعمال التقطٌع والفصل بالمش -4

 ٌة , ٌمٌن وٌسار سكاكٌن نصف جانب -5

  ( 64- 45)انها على سطح مخروطً زاوٌة المٌلاسنسكاكٌن زاوٌة احادٌة الزاوٌة : -6

 ( 04 - 45)زاوٌة المٌل 7نانها على شكل حرف اسسكاكٌن زاوٌة  ثنائٌة الزاوٌة  : -7

 تستعمل لعمل المجاري بزواٌا مختلفة . 

 سكاكٌن تشكٌلٌة  : حدود القطع بها منحنٌة , وتتخذ الشكل المطلوب عمله فً المنتج   -1

 سكاكٌن طرفٌة .  -0

 =    اصبعٌة      -14

 =    قرصٌة      -11

 =     مركبة      -12

 =    خاصة      -13

 =   عمل المسننات او التروس .      -14

 =   مخروطٌة      -15

 ........ الخ . ....    T=   مجاري غنقارٌة , ومجاري حرف       -16

          4 

          4  

          4 

 الخ           

اما تصنٌف السكاكٌن حسب المعدن المصنوعة منه , فهً مماثلة للمعادن المصنوعة 

منها اقالم الخراطة , وبشكل عام تصنع سكاكٌن التفرٌز المثالٌة لتكون فٌها الخصائص 

 االتٌة : 

 مقاومة عالٌة للتأكل او السوفان  .  -1

 صالدة عالٌة ال تتأثر بالحرارة  المتولدة عن عملٌات القطع .   -2

 متانة الحدود القاطعة بشكل ال تكون معرضة للكسر السرٌع بسبب عملٌات التشغٌل  -3
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 العناية بسكاكين التفريز :  

تعتبر سكاكٌن التفرٌز من المعدات الثمٌنة , هً سرٌعة التلف فً حالة عدم العناٌة 

إلطالة عمر استخدام بتخزٌنها او سوء االستخدام . لذلك ٌجب التركٌز على االمور التالٌة 

 .  السكاكٌن 

استخدام سكاكٌن ذرات حدود حادة مدببة , الن السكاكٌن ذات الحدود المعمٌة تؤثر  -1

 التشغٌل .  فً نتائج

 ت المعدات بشكل متقن . ٌثبت -2

 استخدام معدات القطع الصحٌحة والمالئمة لكل معدن وكل عمل .  -3

 عدم التهاون فً استخدام سوائل التبرٌد .  -4

 استخدام السكٌنة المالئمة لكل عمل او شغله .  -5

تخزٌن السكاكٌن بمخازن مالئمة وعلى رفوف خشبٌة ٌجب ان ال تتصادم  -6

 عضها او مع عدد قطع اخرى . السكاكٌن مع ب

 تنظٌف السكاكٌن قبل الخزن وبحالة التخزٌن لمدة طوٌلة ٌلزم تشحٌمها .  -7

بر وعند الضرورة استخدام مطارق بالستٌكٌة رعدم طرق السكاكٌن على عمود اال -1

 او خشبٌة . 

استخدام لوحة خشبٌة لوضعها تحت السكاكٌن فً حالة الرفع الحتمال تكسر بعض  -0

 ناء الرفع او سقوطها . اجزائها اث

 عند االستخدام  –ما هً اسباب تلف سكاكٌن التفرٌز ؟   الجواب :    أ  سؤال :  

 عند التخزٌن  –ب                                                                   
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 زوايا سكاكين التفريز :  ةهندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكٌنة تفرٌز ( ) جزء من

         1       ,  2التفرٌز بوجود زاوٌتٌن للخلوص  تتمٌز الحدود القاطعة فً سكاكٌن 

اضافة لبقٌة الزواٌا الموجودة فً ادوات القطع للمكائن المختلفة مثل زاوٌة االلة وزاوٌة 

 الجرف وغٌرها من الزواٌا . 

 سؤال : 

 ما فائدة وجود زاوٌتٌن خلوص فً سكاكٌن التفرٌز لكل حد من الحدود القاطعة ؟ 
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 طرق القطع في الفريزة : 

ٌمكن تقسٌم طرق القطع فً الفرٌزة الى طرٌقتٌن رئٌسٌتٌن بالنسبة الى حالة التفرٌز 

 بالسكٌنة . 

       Face Millingتفرٌز وجهً ) جانبً (   -1

عملٌة  يفً وضع عمودي على محور السكٌنة , وتجر وفٌه ٌكون السطح المشغل

القاطعة على وجه السكٌنة او جانبها باإلضافة الى محٌطها التفرٌز بواسطة الحدود 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peripheral  Milling     تفرٌز محٌطً :  -2

 لمحور السكٌنة وٌتم بطرٌقتٌن :  ٌاٌكون السطح المشغل مواز

 Down  Milling        تفرٌز نازل ) هابط( ) تماثل (  –أ 

 

 

 

 

  السكٌنة * تشتبك حدود القطع عند بدء تكون حركة التغذٌة بنفس اتجاه دوران

القطع ٌكون كبٌرا ثم ٌقل سمك الراٌش الى اقل ما ٌمكن *  عمقالتماس باكبر ما ٌمكن و

السطوح المنتجة اكثر نعومة والسكٌنة اطول عمرا والقطع اكثر كفاءة واقل حاجة للقدرة 

الالزمة للقطع , * قد تسبب السكٌنة الى دفع المشغولة الى االسفل فً الملزمة او ملحقه 

فً المكائن الخفٌفة , والمكائن القدٌمة  التثبٌت , * ال ٌنصح باستخدام هذه الطرٌقة

 الحتمال عدم ثبات معدات ربط المشغولة . 
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    Up Millingتفرٌز صاعد ) عكسً (    –ب 

 

 

 

 

 

 

*حركة الشفله عكس اتجاه الدوران . * تزال كمٌة قلٌلة من الراٌش عند بدء اشتباك 

ٌزداد حجم وسمك الراٌش له وعمق القطع ٌجب ان ٌكون قلٌال , حٌث غالسكٌنة مع الش

مع تقدم حركة التغذٌة , وٌراعً تقلٌل عمر القطع لتسهٌل انزالق الراٌش . * اقل كفاءة 

 .  االت اكثر ثباتغفً القطع من الطرٌقة السابقة , ولكن ٌنصح بها لكون الش

 الملحقات الخاصة بمكائن التفرٌز : 

 , ............ الخ  معدات ربط وتثبٌت السكاكٌن مثل االربرات , البوشات -1

 والت وتشمل : غمعدات تثبٌت المش -2

 لب للربط المباشر على المنضدة . االقفائص والماسكات واللو - أ

 رؤوس التقسٌم بمختلف انواعها و ملحقاتها .   - ب

الطبلة الدوارة ) المنضدة الدوارة ( الٌدوٌة او االلٌة , وطبلة التقسٌم , والطبلة  -جـ 

 ذات العٌنة 

المناكن ) المالزم ( وهً بأنواع مختلفة مثل : الملزمة العادٌة البسٌطة ,  –د 

 الملزمة ذات المنقلة , الملزمة العامة جامعة االغراض .......... راجع االشكال . 

 الرؤوس الدوارة للفراٌز العمودٌة  -3

 التركٌبات جامعة االغراض للفراٌز .  -4

 راس التفرٌز متعدد الزواٌا .  -5

 االخادٌد  تركٌبة حفر -6

 تركٌبة التفرٌز الحلزونً .  -7

   NCو      CNCالملحقة الرقمٌة للتفرٌز  -1
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 استخدامات رؤوس التقسيم : 

 فً فتح كافة انواع التروس  -1
 عمل ابواب القالءوظات و الراٌمرات  .  -2
 عمل مجاري االقفال المركزٌة .  -3
 المٌكرومٌتر .  رتدرٌج مؤش -4
 عمل الحدود القاطعة فً الكترات االصبعٌة والطرفٌة و غٌرها .  -5
 عمل الحدود القاطعة فً السكاكٌن الزاوٌة وغٌرها .  -6
 تصنٌع الكامات والحلزونٌات  -7
 عمل الرؤوس السداسٌة و المضلعات االخرى .  -1
  
   Milling Operations                               التفريز المختلفة  اتعملي

نظرا لكفاءة ماكنة التفرٌز وكثرة ملحقاتها فانه باإلمكان استخدام مكائن التفرٌز ألجراء    
 عملٌات تشغٌل متعددة علٌها . 

الت لتعٌٌن خطوات العمل بالتتابع الصحٌح , غٌجب دراسة رسم وتصمٌم الش            
لة غللش وتحدٌد نوع السكٌنة المالئمة , والماكنة الالئمة , وطرٌقة الربط والتثبٌت الكفوءة 

 والسكٌنة , ثم ٌجب اجراء خطوات االستعداد لتنفٌذ عملٌات التفرٌز واستخدام الماكنة 
تجلٌخ   –مشط  –تفرٌز  –من كتاب ورشة المكائن العملً  11 – 14) راجع ص  

 لدراسة خطوات االستعداد لتنفٌذ العمل على الفرٌزة ( 

 انواع العملٌات التً ٌمكن انجازها على مكائن التفرٌز : 

 تسوٌة االسطح المختلفة وتعدٌلها والتربٌع والتكعٌب وتسوٌة الوجه  -1
 عمل سطوح منحنٌة ذات مسارات مختلفة .  -2
 وح التحدبات فً السطعمل التقعرات و -3
 انواع السطوح الزاوٌة وبمختلف المستوٌات  -4
 صناعة الكامات  -5
 صناعة القوالب  -6
 جاري االسنان والشقوق وكافة انواع التروس . م -7
 .  مجاري الخوابٌر فً االعمدة والمحاور  -1
 التجارٌف التشكٌلٌة وغٌرها  -0
 عملٌات التقطٌع والفصل والنشر  -14
 اعمال الحفر والتثقٌب  -11

  (التأشٌراتالقادمة إلكمال النقص فً 10-11-17) على الطالب دراسة االشكال فً ص   
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  Copy Milling     عملية االستنساخ في التفريز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ترتب العملٌات بحٌث تمر السكٌنة المنشارٌة فً المجرىT    . 

  . تستخدم سرعات واطئة 

  فً حالة الحاجة الستخدام المنكنة )الملزمة( ٌرتب وضع القطع بحث تمر السكٌنة

 دون اصطدام مع اي جزء معدنً . 

فرٌز امثلة اضافٌة لعملٌات الت  34 – 10فً كتاب ورشة المكائن العملً ص مالحظة : 

 المختلفة وعلى         

الطالب االطالع علٌها واالستفادة منها فً معرفة شرح الخطوات الالزمة فً             

 عملٌة التفرٌز . 
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 قطع التروس العدلة على ماكنة التفريز : 

ٌمكن ان تقطع التروس على جهاز راس التقسٌم بالفرٌزة باستعمال سكٌنة             

تفرٌز خاصة والتً تعمل على حفر فراغ السن . وال تستعمل هذه الطرٌقة عندما ٌراد 

انتاج كمٌات كبٌرة من التروس ولكنها مفٌدة فً انتاج االعداد القلٌلة وذلك باختٌار 

رة . وإلنتاج مدى واسع من التروس بهذه الطرٌقة نحتاج الى السكاكٌن المناسبة المتوف

ثمانٌة سكاكٌن لكل مودول ) خطوة ( حٌث ٌشمل هذا التغٌر فً شكل سطح السن لكل 

     زمة للتفرٌز الثمانٌة لكل مودول هً : الالتروس المختلفة . والسكاكٌن القطر من اقطار 

  8 سكينة   الجريرة المسننة       -135لفتح التروس التي عدد اسنانها       1سكينة رقم 

  7 سكينة                     55 – 134 لفتح التروس التي عدد اسنانها       2سكينة رقم 

  6 سكينة                     35  -   54 لفتح التروس التي عدد اسنانها       3سكينة رقم 

  5 سكينة                     26  -   34 لفتح التروس التي عدد اسنانها       4سكينة رقم 

  4 سكينة                    21  -   25   لفتح التروس التي عدد اسنانها      5سكينة رقم 

  3 سكينة                    17  -   20   لفتح التروس التي عدد اسنانها      6سكينة رقم 

  2 سكينة                    14  -   16  لفتح التروس التي عدد اسنانها      7سكينة رقم 

  1 سكينة                     12  -   13 لفتح التروس التي عدد اسنانها       8سكينة رقم 

       

 حسب النظام المتري                                     حسب النظام االنكلٌزي              

 

  -وعند فتح التروس على جهاز راس التقسٌم ٌجب مالحظة ما ٌلً : 

ضبط راس التقسٌم بة مع تجوٌف الترس وذلك ٌمن ان القطع ٌتم بصورة مركز التأكد -1

 والغراب . 

 انزال السكٌنة تماما على منتصف مركز الترس .  -2

رة صحٌحة وٌتم تفرٌز عمق ٌجب مالحظة ان تدور الشافة التً تحمل الترس بصو -3

 ق كله مرة واحدة.السن وذلك بواسطة رفع ركبة الماكنة تدرٌجٌا وال ٌنصح بقطع العم

( بٌنما هناك  0.5 – 1)mmبٌن تتراوح مودوالت معظم سكاكٌن القطع للتروس  -4

 ( لألحوال غٌر االعتٌادٌة .  mm 75)  سكاكٌن بمودوالت تصل لحد
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 وتطبيقية لعمليات انتاج التروس العدلة  امثلة حسابية 

   -: 1مثال 

   D p  ((diametral pitch  8قطرٌة  ة سن ذو خطو 52تابع انتاج ترس بعدد اسنان 

 

 

 

 

 

 

 ثالثون ثقب على قرص ذو تسع وثالثون ثقبا . 

 جهز بالخراطة خامة حسب القٌاس المحسوب للقطر الخارجً .   -5

 ثبت الخامة على عمود شٌان مناسب بدقة   -6

 (  4بالخطوة )  لتعشٌقةااضبط راس التقسٌم واستقامته   -7

 ثبت الخامة وعمود الشٌان على التقسٌم .   -1

 ت ماكنة التفرٌز وراس التقسٌم استمر بالعمل خطوة بعد اخرى باالستعانة بتسهٌال  -0

 ٌجب مراعاه ترك جزء من عمق القطع للتنعٌم .   -14
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                     قطرٌة ة, كالهما بخطو Pinionترسان احدهما اعتٌادي واالخر نوع  -: 2مثال 

DP =1   سن (  24ر) ٌصغلسن( وا 144االعتٌادي ) بعضهما لهمامع  عشقانم 

 ؟ على التوالً , ما هو رقم السكٌنة المستخدم لقع كل منهما 

 الحل :  

بما ان الترسان فً حالة تعشٌق فان كالهما ٌقطعان بسكاكٌن ذات نفس المودول  

   DP = 10القطرٌة  ةوالخطو

( حسب النظام االنكلٌزي لقطع الترس االعتٌادي الن عدد االسنان  2تستخدم سكٌنة )  

  55 – 134سن ٌقع بٌن   144

لصغٌر الن عدد  االسنان ( حسب النظام االنكلٌزي لقطع الترس ا 5و تستخدم سكٌنة ) 

  21 – 25سن ٌقع بٌن   24

 سن 24وعدد االسنان  ,P D = 60mmتابع خطوات انتاج ترس عدل له قطر  : 3مثال 

=        mm 30            المودول -1  الحل  :
  

  
      =   M = 

  

 
 

  circular  pitch CP = M X π                                     الخطوة الدائرٌة -2
=  3  X 3.1416 = 9.425 mm                                     

                           A = M = 3 mmالنصف العلوي من السن  -3

                                    O D = ( N + 2 ) M  القطر الخارجً  -4
                  = ( 20 + 2 ) X 3 = 66 mm                                             

                        b = D = M X 1.666 النصف السفلً من السن  -5
              = 3 x 1.666 = 4.998 mm                                             

                                  WD = h = M x 2.1666العمق الكلً للسن  -6

   = 3 x 2.1666 = 7 .998 mm                                         

  17 – 24بٌن   ( حسب الجدول المتري الن عدد االسنان ٌقع3رقم السكٌنة هو ) -7

 تابع بقٌة الخطوات فً المسائل السابقة .   - 1
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  -:  4مثال 

  CD = 120 mmشقان المسافة بٌن مركزٌهما اتعمتماثالن مترسان 

(CD : Center to center  ( وكل منهما )احسب :  24 ) سن 

=   mm 120                 قطر دائرة الخطوة
        

 
    =P D = 

        

  
 

  =  mm 5                                      المودول 
   

  
     = M = 

   

 
 

 OD = (N+2) M = (24+2) 5 = 130 mm                 القطر الخارجً 

                         WD = M x 2.1666 = 13.33 mm  العمق الكلً للسن 

           CP = M X π  = 5 x 3.1416 = 15.708 mm  الخطوط الدائرٌة 

=                 mm 7.85           السمك
           

  
    =  

       

 
   CT =  

وألجراء تنفٌذ االنتاج نتبع نفس الخطوات بالمسائل السابقة مع مالحظة ربط كال 

 ت واحد باعتبار ان لها نفس القٌاسات . قبووالخامتٌن على نفس عمود الشٌان 

 

  -:  5مثال 

                               سن(  44) احسب مقادٌر البٌانات الالزمة لتصنٌع ترس عدل ذو عدد اسنان          

 ؟    1=   وخطوة قطرٌة

  -الحل :       

=    mm 40                           إلٌجاد قطر الخامة  -1
  

 
      =D  = 

  

 
 

=   =  mm 42        القطر الخارجً للترس    
     

 
      =OD = 

    

 
 

  mm 42قطر الخامة المجهزة عن ٌجب ان ال ٌقل      

=    mm  2.157                عمق السن  -2
     

 
      =W D =  h =  

       

 
 

 وهكذا لبقٌة القٌاسات 

 ( 3باالستعانة بالجدول ٌمكن تحدٌد رقم السكٌنة فتكون ) -3

 نهاية المادة ...           باالستعانة براس التقسٌم وماكنة التفرٌز نجري عملٌة القطع  -4
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 Machining Fundamentals                                 التجليخ 
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     مكائن التجليخ )التنعيم( 

باالحتكاك او  التآكلاجراء عملٌة السوفات او ,  ٌقصد بالتجلٌخ  -:تنعيم )التجليخ( ال

مصطلح ٌشار الى ازالة  اجراء عملٌة الجد كما هً مطبقة فً مكائن الورشة عملٌا , وهو

ٌات القطع حٌث ان لجزء من المعدن بتدوٌر حجر التجلٌخ , وتشابه هذه العملٌة عم

وتصنع حجر    Cuti-Cutting pointsمن نقطة على القاطع  بؤكثرالحالتٌن تمثل القطع 

قطع . وٌمكن  كؤداةالتجلٌخ من حبٌبات تجلٌخ صؽٌرة متالصقة ببعضها وكل منها ٌعمل 

 عض اجزاء الرٌش الطوٌلة بفحصها مجهرٌا لدراسة المادة المزالة او المقطوعة .   روٌة ب

               -ان عملٌة التنعٌم باعتبارها عملٌة مهمة بالتصنٌع لها الفوائد االتٌة :       

انها الطرٌقة الشائعة لقطع المعادن ذات الصالدة العالٌة مثل الحدٌد تتم هذه العملٌة  -1

الجزء المنتج الصلب مبدئٌا الى الشكل المطلوب وهو فً حالة التخمٌر وتترك  بتشؽٌل

بعض الزٌادة البسٌطة للتنعٌم . وتعتمد كمٌة الزٌادة على حجم وشكل وقابلٌة الجزء 

لالعوجاج خالل عملٌات المراجعة الحرارٌة وتعتبر عملٌة حد االدوات الٌدوٌة 

 كاستخدام مهم لهذه العملٌة . 

كون حجر التجلٌخ ٌحوي عدة حواؾ قطع صؽٌرة ٌنتج عند ذلك تشطٌب بسبب  -2

 بحٌث ٌكون املس وجٌد عند مناطق التماس وسطوح المساند . 

ٌمكن انهاء الشفالت بحدود دقٌقة للقٌاسات وبوقت قصٌر وبسبب كون ان كمٌة  -3

ٌخ صؽٌرة فقط من المعدن ستزال فان مكائن التجلٌخ تحتاج تنظٌم قلٌل لحجر التجل

 االنج او بعض الملٌمترات من حٌث القٌاس وبسهولة .  بؤجزاءولهذا ٌمكن ربط الشفلة 

 ٌلزم قلٌال من الضؽط فً هذه العملٌة وبعكسه فان الشفالت سوؾ تقفز من محلها  -4

ختلؾ عملٌات مهذه الصفة استدعت استخدام العٌنات المؽناطٌسٌة لحمل الشفالت فً 

 التنعٌم . 
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 :  ار التجليخالتشغيل بأحج

قد ال ٌكون استخدام احجار التجلٌخ محددا بالنوع االسطوانً الشبٌه بالعجالت حٌث ٌشمل 

 استخدامها فً حالة عملٌات التؽلٌؾ بؤحجار التجلٌخ  لألؼراض االخرى . 

المعادن بعد الحدادة , السباكة , وؼٌرها وتمثل هذه  إلزالةتستخدم عملٌة التجلٌخ           

 ازالة اسرع , سطوح انظؾ , قٌاسات دقٌقة , استخدام اقل لمعدات ربط الشفوالت  العملٌة

 

  -تصنيف مكائن التجليخ :

صنعت مكائن التنعٌم تبعا لنوع السطح الناتج او الشفلة المنفذة كما ٌلً , اعتمادا         

 على نوعٌة حجر التجلٌخ المستخدم بها . 

 مكائن التجلٌخ االسطوانً :  - أ
 ركزٌة . الالم  -1

 بمركزة الشفلة بٌن مركزٌن .   -2

 تجلٌخ المحاور الثالثة .   -3

 مكائن التجلٌخ الداخلً .  –ب   

 بدوران الشفلة فً عٌنة .   -1

 ثبوت الشفلة .   -2

 بدوران الشفلة المسنونة بكرات .   -3

 مكائن التجلٌخ السطحً :  -جـ

  عمودي . النوع المستوى ) المتردد( ذات المحور االفقً , ذات المحور ال -1

 ذات الطبلة الدوارة منها العمودٌة  , االفقٌة .   -2

 مكائن تجلٌخ عدد القطع : العامة  , المخصصة .  –د 

 مكائن التجلٌخ الخاصة .  -هـ 

 التشطٌب السطحً .  –و 
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 مكائن التجليخ : 

لتنظٌؾ االجزاء المشفلة ذات السطوح بشكل اساسً صممت مكائن التجلٌخ 

سطحة , الداخلٌة , ولهذا فان نوع السطح المشؽل ٌحدد نوعٌة ماكنة االسطوانٌة , الم

التنعٌم . وعلٌه فان ماكنة تنعٌم السطوح االسطوانٌة تسمى ذات االحجار االسطوانٌة , 

وهكذا تحدد السفلة الماكنة المناسبة حسب نوع العملٌة التً تجرٌها , بشرط كفاٌة 

       القدرة والحجر المناسب . 

 الحظ ان عجلة التجلٌخ تعمل ٌ ]    

 [ بنفس مواصفات سكٌنة التفرٌز

 كالهما متعدد حدود القطع 

 اشكال حركة الجالخات السطحية :  
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الجالخات السطحٌة المترددة , وخاصة االنواع المستخدمة بالورش التدرٌبٌة التً ان 

كون فٌها تعمل بحركة الشفلة الى االمام والخلؾ تحت حجر التجلٌخ , وٌمكن ان ت

سٌطرة الحركة ٌدوٌة او باستخدام حركة هٌدرولٌكٌة وفً النوع الٌدوي الموضح 

 بالرسم , تتم جمٌع الحركات للحجر بالشفلة . 

 

ٌالحظ ان الجالخة الهٌدرولٌكٌة تستخدم طرٌقة التؽذٌة والحركة الجانبٌة والتطعٌم لعمق 

 ظومة تبرٌد مرتبطة بعمل التجلٌخ القطع هٌدرولٌكٌا كما انه فً النوعٌن ٌوجد من

لؽرض الحصول على تجلٌخ ناعم وجٌد خالل مشوار القطع , ٌوجد موقفات           

فً بعض او مصدات نابضٌة تعمل بشكل وسادة عند نهاٌة حركة المنضدة وٌكون 

 انواع الجالخات المترددة ذات الحركة الٌدوٌة . 
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 كيف تحمل الشفلة : 

معظم االحوال على عٌنة مؽناطٌسٌة . حٌث ٌتم تسلٌط قوة مؽناطٌسٌة  حمل الشفلة فًت

لمسك الشفلة . وفً حالة تجلخ المواد ؼٌر المؽناطٌسٌة فٌجب استعمال كتلة معدنٌة من 

 الحدٌد تتداخل معها او قضبان معدنٌة متوازٌة لمنع زحزحة الشفلة . 

مؽنطة المحتثة , وله عٌوب فً والعٌنات المؽناطٌسٌة انواع , حٌث ٌوجد نوع ٌعمل بال

قد تتطاٌر وتسبب بعض المشاكل ولهذا السبب ٌمكن حالة فقدان التمؽنط  فان الشفلة 

استخدام العٌنة المؽناطٌسٌة ذات التٌار الكهربائً الذي ٌولد مجال مؽناطٌسً لتثبٌت 

                   الشفلة وفً هذه الحالة تصبح الشفلة ممؽنطة وٌجب ازالة مؽنطتها قبل االستعمال

  ) بعد التجلٌخ  (

                   طيسية تحمل عدة قطع  عينة مغنا     

 المصدر يعمل على توقيف مشوار القطع     

       والعاكس يغير اتجاه التغذية                                                          

 

 عينة مغناطيسية          
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هناك طرق اخرى لحمل الشفالت على ماكنة التجلٌخ السطحٌة , مثل الملزمة العامة 

universal vise  وضحة بالشكل , تركٌبة راس التقسٌم المindexing head   مع

 المراكز ذو الوجهٌن لتثبٌت الشفالت الخفٌفة ؼٌر القابلة للتمؽنط  . 
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                                                                                  -: Grinding wheel   التجليخ عجلة 

قطع وبهذه الحالة فانه عندما  كؤداةمن المعلوم ان كل جزٌئة من حجر التجلٌخ تعمل 

ٌعمل الحجر فان الراٌش ٌتداخل مع حبٌبات الجلخ وٌإثر على المادة الرابطة لحبٌبات 

هذه الحالة ببطء شدٌد .  الجلخ . لذا فان عجلة التجلٌخ المثالٌة هً التً تحصل بها

على  التؤثٌرفٌحدث االستخدام االمثل واالكثر لحبٌبات الجلخ وبسرعة كافٌة لمنع حالة 

 المادة الرابطة . 

ان مواصفات  وحجم الفسح بٌن الحبٌبات والتركٌب للمادة الرابطة ٌمكن ٌخضع        

 لسٌطرة معٌنة بموجب مواصفات عمل تجلٌخ معٌن كما فً الشكل . 

 

هناك نظام قٌاسً لتمٌٌز عجالت التجلٌخ تجهز من قبل مصنعً المواد الحاكة او احجار 

 التجلٌخ حٌث تإخذ بنظر االعتبار الفقرات التالٌة : 

ٌرمز لها نوعٌة المواد الحاكة : ان المواد الحاكة الصناعٌة تقع فً مجموعتٌن ,  -1

         A – Aluminum Oxideحسب الحروؾ  :      اوكسٌد االلمنٌوم 

     C –    Silicon Carbideكاربٌد السٌلكون                               

 كما توجد مواد طبٌعٌة حاكة مثل : الكوارتز الصلد, الماس, الكرافٌت , الكرترٌوم ....الخ 

 ناعم .  611خشن لحد  11حجم الحبٌبات تعٌن بشكل ارقام اعتٌادٌة من  -2

 صلد .   Zناعم  الى  Aالرتبة قوة ربط وحمل العجلة بمعدل من  -3

التركٌب حجم الفراغ بٌن الحبٌبات ووضعٌتها بموجب توزٌع حبٌبات الجلػ بالعجلة  -4

 حٌث ان الرقم االعلى ٌمثل االكثر فسحا بٌن الحبٌبات .  12لحد  1وترقم من 

 ً بخمسة انواع . الربط نوعٌة المادة الرابطة لتبقى الحبٌبات مع بعضها وه -5

             Resinionالرتنجة   –ب       Vitrifiedالزجاجٌة )االكثر استخداما (  - أ

 (   ( Shellacالمحارٌة   –(      د  Rubberالمطاطٌة  )  -جـ

      Silicatsالسٌلٌكات   -هـ 
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 القياسي لتوصيف عجالت التجليخ : النظام 
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 اشكال عمليات التجليخ : 

( لتعطً اثنا عشر 1بالشكل ) تصنع عجالت التجلٌخ بتسعة اشكال قٌاسٌة كما موضحة

( كما ٌمكن 2شكال , لألوجه االساسٌة بصورة عامة وٌمكن مالحظة ذلك من الشكل )

 تؽٌٌر الشكل لمالئمة حالة خاصة ومعٌنة اما فً حاالت تشؽٌل السطوح الداخلٌة . 
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 -كيفية حمل عجلة التجليخ : 

ل , حٌث كلة معٌنة بفحص حالة الرنٌن كما فً الشؽزمة لشاختٌار عجلة التجلٌخ الال      

ان صوت العجلة الصلدة تعطً صوت معدنً واضح وفً حالة شقق العجلة تعطً 

صوت مستمر ؼٌر واضح )دقات ؼٌر واضحة( استبعد العجالت ؼٌر الرنانة . اربط 

 لى المحور . العجلة المناسبة على العمود بحٌث تثبتها بشكل جٌد ولكن بعد تسلٌط قوة ع

ٌجب ان تكون الحلقات النشافة او الحشوات المضؽوطة من الكٌر بشكل ٌكفً لٌمتدا لحد     

 خات العجلة . فلٌ

 

من االمور االساسٌة ان ٌثبت حجر التنعٌم بشكل صحٌح , واال فان اي حالة اجهاد متزاٌدة 

تطبٌق عملً ٌوصً ستتولد مسببة كسر العجلة خالل عملٌة التنعٌم وهناك خبرة وحالة 

 لة . ؽبعدم الوقوؾ مباشرة بشكل خط امام العجلة خالل التشؽٌل االولً عبر الش

 سائل التبريد : 

ٌعتبر سائل التبرٌد عامل مهم جدا فً تقلٌل مدى السوفان او التؤكل الذي ٌحدث لحجر التنعٌم 

كما ٌساعد سائل  اثناء التشؽٌل شانه فً ذلك شان كافة ادوات القطع فً تشؽٌل المعادن .

التبرٌد فً الوصول الى الدقة والقٌاسات المطلوبة وٌعتبر كذلك مهما فً تحدٌد نوعٌة 

انهاء ونظافة السطوح المنتجة لذا فان سائل التبرٌد مهم لمنع الحرارة الناتجة خالل عملٌة 

 التجلٌخ الجارٌة بمعدل تولدها . 
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  -ة بعملٌات التجلٌخ :وهناك انواع متعددة من سوائل التبرٌد المستخدم

 : وٌعتبر سائل تبرٌد مثالً . المائع الكٌمٌاوي المذاب بالماء  -1

 المائع الزٌتً المذاب بالماء : وٌعتبر سائل تبرٌد جٌد ورخٌص .  -2

ولؽرض زٌادة احتٌاطات االمان , فان منظومة التبرٌد ٌجب ان ٌتم تنظٌفها ضمن فترات 

والخبث من خزان السائل , وكذلك تبدٌل السائل  منتظمة وهذا ٌعنً ازالة جمٌع االوساخ

 ككل عندما ٌصبح قلٌل الكفاءة . 

  -اجراءات التجليخ :

                           اختار واربط العجلة المناسبة .  -1

 اضبط الربط والجلوس للعجلة المختارة باستخدام -2

 Dimond Dressing Tool  الة ضبط ماسٌة كما

 فً الشكل المجاور .مبٌن 

المناسبة وفً حالة الت ؽركب الة حمل الش  -3

العٌنة المؽناطٌسٌة ٌجب فحصها اوال استخدام 

السطح الحاك وموازاته مع حركة لضمان جودة 

وتجرى هذه العملٌة فً المنضدة)الحظ الشكل( 

                                     كل مرة ترفع فٌها العٌنة 

 وٌعاد تركٌبها على الماكنة .  المؽناطٌسٌة 

 افحص منظومة التبرٌد لضمان سالمة عملها .  -4

لة ٌتم ؽلة على العٌنة فاذا كانت الشؽالشاربط  -5

قطعة من الورق وفً الحماٌة لها ولسطح العٌنة باستخدام  على سطح واحد,تجلٌخها 

 الزٌتً بٌنهما قبل المؽنطة.كما فً الشكل 

بان التنظٌم  والتؤكٌدنظم موقفات النضدة بموجب الطول المالئم للمشوار ٌجب االنتباه  -6

 ع طول الشفلة الالزم تجلٌخها كما فً الشكل التالً ٌاخذ بنظر االعتبار جمٌ
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 لة . ؽمن قابلٌة عمل العٌنة بمحاولة تحرٌك الش تؤكد -7

 شؽل منظومة التبرٌد .  -8

 اخفض حجر التجلٌخ لحد مالمسة اعلى نقطة فً  -9

       فض العجلة لموقع تقرٌبً لحد لة وٌمكن خؽالش    

 لة ؽمن الورق بٌن العجلة والشمرور طبقة  سماح

 منظومة التبرٌد .  هذه الخطوة قبل تشؽٌل وتجري   

                           هً الحركة الجانبٌة بتؽذٌة مناسبة للمنضدة  -11

) بسماح دخول وخروج (                     

 لكل نهاٌة دورة .       0.4mmبحدود

 لة . ؽعمق التطعٌم للعجلة ٌخفض بحدود قلٌلة جدا وبحالة بعد العجلة عن الش -11

 , ومن االفضل اعادة ضبط العجلة لهذه الخطوة .  استخدم قطع قلٌلة جدا للتنظٌؾ -12

لة وبالنظافة ؽعند انتهاء عمل التجلٌخ والحصول على القٌاسات المطلوبة للش -13

 المحددة استخدم الطرٌقة االتٌة لتفرٌػ تحمٌل الماكنة . 

 لة . ؽحرك عجلة التنعٌم بعٌدا عن الش - أ

 اقفل حركة المنضدة .  - ب

 اقفل منظومة التبرٌد .  -جـ 

شؽل عجلة التجلٌخ بعد قفل التبرٌد لتتم عملٌة تنظٌؾ ذاتً للعجلة من العوالق  -د

 للحفاظ على توازن العجلة . 

نظؾ الشفلة من العوالق . افتح الدائرة المؽناطٌسٌة وارفع الشفلة , وانتبه للحواؾ  -هـ

 الحادة على الشفلة . 

 نظؾ الماكنة , وزٌتها , ........... الخ .  –و 

 

  -ب التجليخ :متاع

 هناك بعض المتاعب تظهر فً عملٌة التجلٌخ السطحٌة , التً منها 

حركة ؼٌر منتظمة للمنضدة , او عدم وجود حركة ) تظهر فً المكائن  -1

الهٌدرولٌك , ضعؾ اداء الهٌدرولٌكٌة وتحدث لبعض االسباب مثل عدم كفاٌة 

 المنظومةتدفئة  مضخة الهٌدرولٌك برودة المنظومة الهٌدرولٌكٌة ولهذا ٌجب

الهٌدرولٌكٌة قبل التشؽٌل سحب الهواء من المجاري الهٌدرولٌكٌة وتجري عملٌة 

 الصٌانة هذه بموجب توصٌات الجهة المصنعة للماكنة . 
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خدوش ؼٌر منتظمة وتحدث هذه الحالة على بعض الشفوالت عند عدم نظافة   -2

ما تحدث هذه الحالة عند منظومة التبرٌد او فقدان بعض حبٌبات حجر التجلٌخ ورب

 استخدام حجر تجلٌخ ناعم جدا والجزٌئات الحاكة تجري مع سائل التبرٌد . 

تموجات سطح الشفلة : وٌمكن ان تكون هذه الحالة بسبب خروج عجلة التجلٌخ عن   -3

 استدارتها وتصلح هذه الحالة بخراطة العجلة . 

جلة التجلٌخ على الشفلة , كما ٌمكن وجود متاعب اخرى مثل بقاء اثر اهتزازات ع  -4

او احتراق سطح المشفوالت او عدم تسطح الشفلة المنتجة او عدم توازي سطوح 

 المشفوالت بسبب الماكنة و وقتها وتؤكل فً محاورها او عدم كفاءة سائل التبرٌد . 

 الجالخة العامة للعدد والحدود القاطعة  

    صورة سكاكٌن تفرٌز ( خالل هً عبارة عن ماكنة تجلٌخ مصممة لحمل القواطع ) ب     

عملٌة حدهم لؽرض حدوث التفاوت النسبً المسموح به . كما توجد ماسكات خاصة 

 لتثبٌت القواطع الحلزونٌة والمائلة والمستقٌمة . هناك ترتٌبات اخرى لتحوٌر عمل 

 الجالخة لجمٌع انواع التجلٌخ االسطوانٌة الداخلٌة او الخارجٌة للكترات . 
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