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�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد.
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ّ

تقدم الدول وتطورها،
ُعد املهن ال�صناعية من �أهم الركائز الداعمة لالقت�صاد الوطني التي يقا�س بها ّ
ت ّ

فقد جاء تطوير منهاج اللحام وت�شكيل املعادن بدعم من الوكالة الكورية للتنمية الدولية (،)KOICA

والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ()GIZ؛ ليواكب التغيري املت�سارع والتطور التكنولوجي الالمتناهي،
ف�أوكلت مهمة تنفيذ هذا املنهاج ملركز هند�سة العقول للتدريب واال�ست�شارات لتنفيذه ،ب�إ�رشاف
كادر متخ�ص�ص من اخلرباء والفنيني التابعني لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،وذلك وفقًا ملنهجية
عدت املواد التعليمية والتدريبية وفقًا لإ�سرتاتيجية
التدريب املبني على �أ�سا�س وحدة الكفاية � ،CBTأُ ّ

احللقة اخلما�سية؛ مما ُيحقّق حاجات �سوق العمل ،و ُيق ّلل الفجوة بني التدريب واملمار�سة يف �سوق
العمل يف جمال اللحام وت�شكيل املعادن.

عد تخ�ص�ص اللحام وت�شكيل املعادن من التخ�ص�صات الأ�سا�سية التي تتداخل يف ال�صناعات
ُي ّ

جميعها ب�أ�شكالها املختلفة مهما تطورت ،فكان هذا التخ�ص�ص من �أولويات وزارة الرتبية والتعليم

ف�أعطته االهتمام الكبري والرعاية الكاملة ،وعملت على تطوير املناهج لتتما�شى مع حاجات �سوق
العمل ،و�إعداد جيل من الطلبة يتمتع مبهارات حياتية ومهنية ،مبنية على �أ�سا�س الكفايات ،وح�سب
العملية ،ودمج
متطلبات �سوق العمل� ،إذ يرتكز �إعداد هذا املنهاج على املعرفة العلمية واخلربات
ّ

املعرفة النظرية يف التطبيق العملي عن طريق �إ�سرتاتيجيات تعليمية وتدريبية حديثة ،حيث تعتمد
حمورا للعملية التعلمية،
هذه الإ�سرتاتيجية املتبعة يف �إعداد املنهاج على الطالب (املتدرب) بو�صفه ً

فحر�صنا على �أن يتميزوا بالبحث عن املعرفة وحتليلها ليتولد لديهم معرفة جيدة ،ويتوا�صلوا مع

متعددة ب�شكل الئق ،ملتزمني ب�أخالقيات العمل اجلماعي ،وميار�سوا التفكري
الآخرين بطرائق
ّ

الناقد والإبداعي يف حل امل�شكالت ب�صورة علمية ،م�ستخدمني ذلك يف اتخاذ القرارات .ففي

هذا املنهاج قُ�سمت املهارات والكفايات النظرية والعملية �إىل �أربع مراحل ف�صلية ،وحر�صنا �أن
ّ
منكن الطالب من امتالك املهارات والكفايات اخلا�صة يف كل مرحلة عند نهايتها ،والتي بدورها

ّ
متكنه من �إيجاد فر�صة عمل تنا�سب املرحلة التي مت االنتهاء منها ،وتزداد فر�ص العمل ب�إكمال
ق�سمت على ال�شكل الآتي:
الطالب املراحل جميعها �أو متطلبات هذا التخ�ص�ص ،وقد ّ

يتعرف الطالب يف الوحدة الأوىل املعادن
مت تق�سيم الف�صل الأول �إىل وحدتني درا�سيتنيّ ،

ويتدرب يف الوحدة الثانية على اللحام بالقو�س الكهربائي،
و�أنواعها وكيفية تخطيطها وقيا�سها،
ّ

يجهز حمطات اللحام بالأك�سي �أ�ستلني ،ويجري عمليات اللحام
ويف الوحدتني الثالثة والرابعة ّ

يتدرب على
بالو�ضع الأر�ضي ملختلف �أنواع الو�صالت ،ويف الوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة ّ
ت�شكيل املعادن.

روعي يف هذا الكتاب �إدراج الكثري من ال�صور ،والر�سوم التو�ضيحية ،والأ�شكال ،واجلداول،

والأن�شطة ،والق�ضايا البحثية ،والزيارات امليدانية ،لتمكني الطالب من احل�صول على املعرفة بطرائق
خمتلفة ومتنوعة� ،إ�ضافة �إىل ت�ضمينه ملحقًا مل�صطلحات الإجنليزية لت�سهيل مهمة الدار�سني واملهتمني
وخا�صة يف عمليات البحث.

عدة حتى �أُجنز بال�صورة التي بني �أيديكم ،بد�أت بدرا�سة احلاجات
مر هذا الكتاب مبراحل ّ
لقد ّ

وحتليلها ،ومت ّثلت بامل�سح امليداين الذي ح�رصت عن طريقه الكفايات املهنية لتخ�ص�ص اللحام

�سمى
وت�شكيل املعادن ،التي يحتاج �إليها القطاعان العام واخلا�ص ،ثم و�ضع هذه الكفايات مبا ُي ّ

بالإطار العام للتخ�ص�ص ،وو�ضع النتاجات العامة واخلا�صة ،وتطوير اخلطة الدرا�سية ثم �إعداد
أخريا �سيعمل على حو�سبة
حمتوى التعلم ،وهو الكتاب بو�صفه مرحلة �أوىل يتبعه دليل املعلم ،و� ً
املنهاج.

ال�شكر اجلزيل لكل من �أ�سهم و�شارك يف �إبراز هذه الكتاب ،ليكون �أحد م�صادر املعرفة املتاحة

للجميع� ،سواء �أكان العاملون يف وزارة الرتبية والتعليم �أو من القطاعني العام واخلا�ص ،ونخ�ص

كبريا يف �إبراز �سمات التطوير لتحقيق
دورا ً
بالذكر جلنة الإ�رشاف على هذا الكتاب التي �أ ّدت ً

هدف �إحداث التنمية ال�شاملة.

واهلل و ّيل التوفيق

امل�سوغات:

عد التعليم الثانوي ال�صناعي �أحد فروع التعليم املهني ،الذي تتبناه وزارة الرتبية والتعليم،
ُي ّ

لإعداد الكوادر املهنية املدربة الداعمة لالقت�صاد الوطني الأردين .وتخ�ص�ص اللحام وت�شكيل
املعادن من التخ�ص�صات ال�رضورية املهمة ،التي ت�سعى �إىل تطوير مهارات التفكري ،وحل م�شكالت

الطلبة ،و�إغنائهم باملعرفة النظرية واملهارات العملية واالجتاهات والقيم الإيجابية ،ما ميكنهم من

�إيجاد حلول مبتكرة للم�شكالت التي تواجههم ،واتخاذ القرار ال�صحيح ب�ش�أنها ،عند مزاولتهم

املهنة يف احلياة العملية.

وي�سعى هذا التخ�ص�ص �إىل غر�س مبادئ العمل وقيمه واحرتامها لدى الطلبة ،وفقًا لتعاليم

العقيدة الإ�سالمية وقيمها الإن�سانية والأخالق العربية ،و�إعداد الطلبة للعمل وت�أمني احلياة الكرمية
لهم ،م�س ّلحني بكفايات مهنيةّ ،
متكنهم من مواجهة حتديات الع�رص.

مهما للكوادر الفنية امل�ؤهلة القادرة على التكيف مع املتطلبات
عد هذا التخ�ص�ص ً
و ُي ّ
رافدا ً
إيجابيا يف �سوق العمل ،وي�سهم يف �إعداد طلبة
احلالية وامل�ستقبلية واحلاجات املتغرية ،ما ي�ؤ ّثر � ًّ
قادريني على �إدارة الوقت وا�ستثماره ،ما ُيحقّق ر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم و ُينفّذ �أهدافها يف جمال
االقت�صاد املبني على املعرفة وتوظيفها وا�ستثمارها؛ لتكون عو ًنا لهم يف حياتهم العملية.

لذا ،يجب �أن يزود تخ�ص�ص اللحام وت�شكيل املعادن الطلبة بالآتي:

 -1مهارات تخ�ص�صية كافية لإجراء �أعمال اللحام وت�شكيل املعادن ح�سب معايري �سوق العمل.
 -2قدر كاف من املعارف واملهارات الأ�سا�سية يف جمال اللحام وت�شكيل املعادن.

 -3مهارات العمل الأ�سا�سية وقيمه ،التي تخلق اجتاهات جديدة يف تقدير املهنة و�أخالقياتها
والت�أ�سي بالأنبياء الذين كانوا يحرتفون املهن املختلفة ،والتعامل مع الآخرين ب�إيجابية.

 -4مهارات واجتاهات ت�ساعدهم على التعلم الذاتي ،والتعلم مدى احلياة.

 -5مهارات التفكري الإبداعي ،التي ت�ساعدهم على فهم ما يحيط بهم من تقنيات الع�رص يف جمال
اللحام وت�شكيل املعادن ،وكيفية التعامل معها.
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النتاجات التعليمية املحورية

قادرا على:
يتوقّع من الطالب بعد درا�سته هذا التخ�ص�ص� ،أن يكون ً
 -1مراعاة مبادئ ال�سالمة العامة ،وتطبيق قوانينها وقواعدها املتع ّلقة بالتخ�ص�ص.
 -2ت ّعرف املعادن الرئي�سة :فوالذ� ،أملنيوم ،حديد �سكب ،ونحا�س.
 -3قيا�س الزوايا والأطوال ،وتخطيط قطع العمل با�ستعمال �أدوات و�أجهزة القيا�س.
 -4قطع املعادن بالطرائق اليدوية والآلية املختلفة.
 -5حلام املعادن احلديدية وغري احلديدية بالقو�س الكهربائي.
 -6حلام املعادن احلديدية وغري احلديدية بالأوك�سي �أ�ستلني.
 -7ت�شكيل ال�صاج بالثني والدرفلة.
 -8قطع املعادن احلديدية وغري احلديدية بالقو�س الكهربائي وبلهب الأوك�سي �أ�ستلني والبالزما.
 -9حلام املعادن احلديدية بلحام املقاومة الكهربائية.
 -10قراءة الر�سومات والرموز امل�ستعملة يف اللحام ،وتف�سريها.
 -11ت�شخي�ص عيوب اللحام اخلارجية ،واتخاذ الإجراءات لتالفيها.
 -12حلام املعادن احلديدية بالقو�س الكهربائية املحجوب بالغاز.
 -13حلام املعادن احلديدية وغري احلديدية بقو�س التنج�ستون املحجوب بالغاز.
 -14ربط املعادن بو�ساطة طرائق الربط املختلفة.
 -15ت�شكيل املعادن الفوالذية وفق املخططات والر�سوم التنفيذية.
 -16ت�شكيل الأملنيوم وفق املخططات املحددة والر�سوم التنفيذية.
� -17إجراء اخلدمة الالزمة وال�صيانة للمعدات والتجهيزات امل�ستعملة يف اللحام وت�شكيل املعادن.
 -18حتديد الكميات وح�ساب الكلفة لت�شكيل املعادن.
 -19االلتزام بقيمة العمل التي تخلق اجتاهات جديدة يف تقدير املهنة و�أخالقياتها ،والت�أ�سي
بالأنبياء الذين كانوا يحرتفون املهن املختلفة.
 -20التعلم الذاتي ،والتعلم مدى احلياة.
 -21ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف البحث عن املعرفة ،التي تخ�ص مهنة اللحام وت�شكيل
املعادن.
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�إر�شادات للطلبة:
�إر�شادات مهنية

�إداريات

احذر من

الكفاية التقنية Technical Competence

�إن الكفاية التقنية ّ
تركز على فكرة نقل املعرفة عن طريق عمل امل�رشوع وتنفيذ امل�شاريع ب�شكل عام

يعتمد على اخلطوات الآتية:

�إر�شادات مهنية
يجب عليك العمل عن طريق �أ�سلوب امل�شاريع يف �ست خطوات ،وهي كما ي�أتي:
 -1احل�صول على املعلومات Informing
بنا ًء على تعريف امل�رشوع  ،يجب �أن يح�صل املتدربون على �صورة وا�ضحة للحل النهائي مبا يف

ذلك التفا�صيل .ويتحقّق ذلك عن طريق حتليل منهجي لوثائق امل�رشوع وتوجيه الأ�سئلة �إذا لزم

الأمر.

ومن الأ�سئلة املمكنة يف هذه املرحلة:

 -ماذا يفرت�ض �أن �أفعل؟

 هل فهمت املهمة املطلوبة ب�شكل دقيق؟-2التخطيط Planning
عقليا وتوقّع التنفيذ الفعلي ،ويتط ّلب التخطيط والكفاية يف معاجلة
التخطيط يعني �إعداد نف�سك ًّ

�أمرامل�رشوع وتنظيم خطواته.

والأ�سئلة املمكنة يف هذه املرحلة:

 -كيف ميكنك امل�ضي قد ًما يف حتقيق املهمة املطلوبة؟

 ما املعلومات املطلوبة؟ ما امل�ساعدات املتاحة؟12

-3اتخاذ القرار Deciding
قرر املتدربون الو�سائل امل�ساعدة ال�رضورية واملطلوبة مثل :ما �أوراق البيانات
بعد مرحلة التخطيطُ ،ي ّ

الالزمة ملعاجلة مهمة امل�شاريع؟ هل املهمة املطلوبة �ستنفذ ب�شكل فردي �أم جماعي؟
ومن الأ�سئلة املمكنة يف هذه املرحلة؟

 -ما الأدوات وامل�ستلزمات التي �س ُت�ستعمل يف التمرين؟

 هل ا�ستعملت م�صادر املعلومات املتوافرة جميعها؟ هل �أُ ِخ َذ مبتطلبات ال�سالمة؟ -4التنفيذ Executing
يتم تنفيذ املهمة بعد الأخذ باخلطوات ال�سابقة.

تقريبا.
يجب �أن يكون املتدربون قادرين على تنفيذ املهمة املطلوبة من دون م�ساعدة ً
التو�صل �إليها.
بعد �إنتاج احلل املكتوب ،يجب �إجراء فح�ص �أو الطعن يف ما يتع ّلق بالنتائج التي مت
ّ
ومن الأ�سئلة املمكنة يف هذه املرحلة:

هل اخرتت الت�سل�سل ال�صحيح لإجناز املهمة؟
 -5التدقيق Checking

يفح�ص املتدربون النتائج.ومن املمكن مقارنة النتيجة مع وثائق ال�رشكة امل�صنعة .ويجب التحقق

من القيا�سات ملعرفة ما �إذا كانت القراءات واقعية.
ومن الأ�سئلة املمكنة يف هذه املرحلة:
 -هل �أُجنزت �أهداف امل�رشوع؟

 هل اقتنع املدرب واملعلم بالنتائج؟13

 -6التقييم

Evaluation

ويف مرحلة التقييم النهائية ،يجب ا�ستعمال املقارنة بني وثائق ترتيب امل�رشوع والنتائج العملية

أ�سا�سا لإجراء تقييم خارجي �أو تقييم ذاتي ،ویجب حتلیل الأخطاء
من حيث الأداء والقيم بو�صفها � ً
و�أ�سبابها و�إمكانیة جت ّنبها يف امل�شاريع امل�ستقبلیة.ويجب �أن يتعلم املتدرب تقييم قوته و�ضعفه
وتطوير معايري اجلودة املو�ضوعية للتطبيق يف طريقة عمله ،التي �ست�ؤدي يف النهاية �إىل الكفاية
ال�شخ�صية .وميكن االنتهاء من هذا التقييم يف مناق�شة تقنية.

قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية
مقدمة عامة :ال�سالمة وال�صحة املهنية

معلومات مهمة

ي�ؤدي توفري بيئة عمل �آمنة من املخاطر ي�ؤدي �إىل خف�ض عدد �ساعات العمل املفقودة نتيجة

تغيب العاملني عن العمل ب�سبب املر�ض �أو الإ�صابة ،وكذلك احلد من تكاليف العالج والت�أهيل

والتعوي�ض عن الأمرا�ض والإ�صابات املهنية ،ما ي�ؤدي �إىل حت�سني وزيادة م�ستوى الإنتاج ،وحتافظ
على العن�رص املادي من التلف فتقلل بذلك من اخل�سائر املادية املبا�رشة ،ومن اخل�سائر املادية غري

املبا�رشة .ومن ثم ،تزداد املرابح واملكا�سب؛ لذا ،جتد �أن بيئة العمل التي تهتم بتطبيق �أعلى درجات

اجلودة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة حتافظ على �سمعة طيبة وعلى مكا�سب

مهمة ب�سبب ذلك.
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�إدارة املخاطر

تعني �إدارة املخاطر قيا�س وتقييم للمخاطر املحتملة يف بيئة العمل؛ بهدف ال�سيطرة عليها واحلد

منها ما �أمكن �أو منعها متا ًما� ،إذ تتم �إدارة املخاطر وفقا للخطوات الآتية مرتبة ح�سب الأولوية:

 -1حتديد املخاطر :عملية حتديد م�صادر املخاطر املحتملة ،وحتديد الأ�شخا�ص املحتمل تعر�ضهم
لهذه املخاطر.

 -2تقييم املخاطر :عملية تقدير ل�شدة اخلطر.

ّ
للتحكم
 -3تنفيذ �إجراءات الوقاية من املخاطر وفقا للتقييم �أعاله ،وب�شكل عام يوجد �ستة �إجراءات
باملخاطر مرتبة ح�سب الأولوية:

�أ  -الإزالة :تعني �أن �أول �إجراء يجب التفكري بتنفيذه هو �إزالة اخلطر ب�شكل كامل ونهائي من
بيئة العمل � -إن �أمكن ذلك .-

ّ
نهائيا ،يجب التفكري با�ستبداله
ب -اال�ستبدال :تعني �أنه يف حالة عدم
التمكن من �إزالة اخلطر ًّ
ببديل �آخر عدمي اخلطورة � -إن �أمكن ذلك .-

جـ -العزل :وتعني �أنه يف حال عدم التمكن من �إزالة م�صدر اخلطر �أو ا�ستبداله ،ف�إن الإجراء
املنا�سب هو عزل اخلطر بعوازل منا�سبة ُتقّلل �أو حتد �أو متنع �أ�رضار هذا اخلطر.

نهائيا ،فقد تكون
د  -الت�صاميم التقنية والهند�سية :الت�صاميم التي حتد من م�صادر اخلطر �أو متنعها ًّ
واقيات عازلة للمعدات اخلطرة �أو عازلة مل�صادر اخلطر.

هـ  -ال�ضوابط الإدارية :القوانني والإر�شادات والقرارات الإدارية التي حتمي العاملني والأ�شخا�ص
التعر�ض ملخاطر بيئة العمل.
املتواجدين يف بيئة العمل من ّ

و  -معدات الوقاية ال�شخ�صية :خط الدفاع الأخري حلماية االن�سان من خماطر بيئة العمل مثل
واقيات العيون وواقيات ال�سمع ،والأيدي ،والأرجل ،ومالب�س العمل.
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�إجراءات الوقاية

ويف ما ي�أتي �أهم �إجراءات الوقاية من املخاطر املحتملة يف بيئة العمل:

 -1الوقاية من خماطر الكهرباء
للوقاية من خماطر الكهرباء ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:

 -1التدريب الكايف على تطبيق مهارات ال�سالمة وال�صحة املهنية للوقاية من خماطر الكهرباء.

مثبتة يف مواقعها املخ�ص�صة ب�شكل وا�ضح للجميع.
 -2توافر لوحات حتذيرية من خماطر الكهرباء ّ

 -3ا�ستعمال �أجهزة الوقاية الكهربائية من زيادة �شدة التيار.
 -4توافر العزل اجليد للأر�ضيات �أ�سفل لوحات الكهرباء.

 -5جودة الـت�أري�ض الكهربائي.

 -6جودة التمديدات الكهربائية.

 -7العزل اجليد للأ�سالك الكهربائية.

 -8عدم حتميل التو�صيالت الكهربائية حمل زائد عن احلد امل�سموح به.

 -2الوقاية من خماطر ال�سالمل النقالة
ت�صنع ال�سالمل النقّالة من املواد الآتية :اخل�شب ،الفايربجال�س ،الأملنيوم ،ويتوافر منها الأنواع
الآتية :ال�س ّلم امل�ستقيم ( ،)A Straight Ladderو�س ّلم الدرج ( ،)Step Ladderوال�س ّلم القابل لزيادة

الطول ( ،)Extension Ladderوللوقاية عند ا�ستعمال ال�س ّلم النقّال ال بد من معرفة احلد الأق�صى
للوزن الذي يتحمله ال�س ّلم والت� ّأكد �أنه ينا�سب الوزن الكلي (وزن العمل نف�سه  +وزن املعدات

واالدوات الالزمة للعمل) الذي �سيتم حتميله عليه.

�سلم الدرج

()Step Ladder
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ال�سلم امل�ستقيم

()Straight Ladder

ال�سلم القابل للزيادة
()Extension Ladder

وللوقاية من خماطر �سالمل الدرج ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
 -1ا�ستعمال ال�س ّلم املنا�سب لنوع العمل والوزن امل�سموح به� ،إذ تُ�ص ّنف �سالمل الدرج وفقًا للوزن
الأق�صى الذي تتحمله �إىل ( )٥فئات ،هي:

ويتحمل وزن  90كغم بحد �أق�صى.
�أ  -ال�صنف ( )IIIللمهام اخلفيفة (،)Light Duty
ّ
ويتحمل وزن  102كغم بحد �أق�صى.
ب -ال�صنف ( )IIللمهام املتو�سطة (،)Medium Duty
ّ

ويتحمل وزن  113كغم بحد �أق�صى.
جـ -ال�صنف ( )Iللمهام الثقيلة (، )Heavy Duty
ّ

ويتحمل وزن  136كغم بحد
د  -ال�صنف ( )I Aللمهام فوق الثقيلة (،)Extra Heavy Duty
ّ
�أق�صى.

ويتحمل وزن  375باوند  170كغم بحد
هـ  -ال�صنف ( )I A Aملهام خا�صة (،)Special Duty
ّ
�أق�صى.

 -2قراءة لوحة بيانات ال�س ّلم� ،إذ يجب �أن يتم تزويد كل �س ّلم بلوحة �إر�شادية ت ُّبي فئة هذا ال�س ّلم،
و ُي ّبي ال�شكل ( )1-1لوحة بيانات لفئة ال�سلم والوزن الأق�صى امل�سموح به للتحميل عليه.
النوع (الفئة)
طبيعة اال�ستعمال (مهام خفيفة)
�أق�صى وزن م�سموح به

ال�شكل (  :)1-1لوحة بيانات لفئة ال�س ّلم والوزن الأق�صى امل�سموح به للتحميل عليه.

وللوقاية من خماطر ال�س ّلم امل�ستقيم ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
� -1ضبط درجة ميالن ال�س ّلم وفق قاعدة � 1إىل � ،4إذ يجب �أن تكون امل�سافة الأفقية ت�ساوي

ربع االرتفاع العامودي بني الأر�ض ونقطة ارتكاز ال�سلم على اجلدار �أو على ال�سطح �أي �إن
امل�سافة الأفقية = االرتفاع ÷  ،4و ُي ّبي ال�شكل ( � ) 2-1ضبط درجة ميالن ال�س ّلم العمودي.

 -2يجب عدم ا�ستعمال ال�س ّلم لأكرث من �شخ�ص واحد يف الوقت نف�سه.
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 -3يجب تثبيت ال�س ّلم عند نقطة اال�ستناد العليا على اجلدار ،وعند نقطة االرتكاز ال�سفلى على
مزو ًدا مبوانع انزالق مثبتة ب�أ�سفل القائمتني.
الأر�ض ،ويجب �أن يكون ال�س ّلم ّ

 -4عند ال�صعود على ال�سلم �أو الهبوط منه ،يجب �أن يكون وجه العامل مواج ًها لل�سلم.

 -5مينع الوقوف على الدرجة الأخرية لل�س ّلم ،ويجب عدم جتاوز ثالث درجة حتت نقطة االرتكاز
العليا.

 -6يف حال ا�ستعمال ال�سلم لل�صعود �إىل ال�سطح يجب �أن تربز حافة ال�س ّلم العليا م�سافة ال تقل
عن واحد مرت ( )1م عن ال�سطح ،و ُي ّبي ال�شكل ( )3-1بروز احلافة العليا لل�س ّلم امل�ستقيم عن
م�ستوى ال�سطح.

االرتفاع

االرتفاع

امل�سافة الأفقية

امل�سافة الأفقية

ال�شكل (�:)2-1ضبط درجة ميالن ال�سلم العمودي.

ال�شكل ( :)3-1بروز احلافة العليا لل�سلم امل�ستقيم
عن م�ستوى ال�سطح.
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 -7املحافظة على ا�ستمرار وجود ( )٣نقاط ات�صال بني العامل
وال�سلم يف كل حلظة� ،إما اليدين وقدم واحدة ،و �إما

القدمني ويد واحدة ،و ُي ّبي ال�شكل ( )4-1نقاط االت�صال

الثالث بني العامل وال�سلم.

 -2الوقاية من خماطر املناولة اليدوية

ال�شكل (:)4-1
نقاط االت�صال الثالث بني العامل وال�سلم.

�أ  -الوقاية من خماطر الرفع

قد ي�ؤدي رفع املواد الثقيلة �إىل �إ�صابة الفقرات القطنية عند رفعها بطريقة غري منا�سبة ،ومن بني

�أ�ساليب الرفع املريحة للج�سم االحتفاظ بالأحمال بالقرب من اجل�سم وبالقرب من مركز ثقل

مركزجاذبيةال�شخ�ص با�ستعمال �أو�ضاع القدم القطرية وحتريك الأحمال �إىل م�ستوى ارتفاع اخل�رص
ً
بدل من حتريكها مبا�رشة من الأر�ض ،و ُي ّبي ال�شكل ( )5-1الفرق بني الطريقة ال�صحيحة لرفع احلملة
وبني الطريقة اخلط�أ:

ال�شكل (�أ):
الطريقة اخلط�أ :ثني الظهر عند رفع
الأوزان.

ال�شكل (ب):
الطريقة ال�سليمة :الظهر م�ستقيم ،واالعتماد
على الأرجل للرفع ولي�س على الظهر.

ال�شكل ( :)5-1الفرق بني الطريقة اخلط�أ لرفع احلمل كما يف ال�شكل (�أ)،
وبني الطريقة ال�صحيحة كما يف ال�شكل (ب).
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ب -الدفع وال�سحب

قد تتطلب املناولة اليدوية للمواد الدفع �أو ال�سحب .بوجه عام ،يكون الدفع �أ�سهل من ال�سحب.

ومن املهم ا�ستعمال كال الذراعني وال�ساقني لتوفري القوة الالزمة للبدء يف الدفع .

جـ -الدوران

عند حتريك الأحمال ،ف�إن املتعاملني معها يكونون ب�أمان عندما يقومون بلف الأكتاف والأوراك
والأقدام مع املحافظة على بقاء احلمل �أمامهم يف الأوقات جميعها ً
بدل من يل الظهر؛ فاجلزء

ال�سفلي من الظهر غري م�صممم للدوران �أو اللي املتكرر ،و ُي ّبي ال�شكل ( )7-1الدوران اخلط�أ
جل�سم العامل� ،أثناء املناولة اليدوية:

وغالبا ما ت�شمل الإ�صابات الع�ضلية الهيكلية على التواء
وجميعها قد ت�ؤدي �إىل �إ�صابات متنوعة،
ً

ور�ض يف الظهر والكتفني والأطراف العليا ،وقد ت�شتمل املناولة اليدوية على االنثناء وااللتواء وتكرار

احلركات ونقل �أحمال ثقيلة �أو رفعها ،والبقاء ملدة طويلة يف �أو�ضاع ثابتة ،ومن املمكن �أن ت�ؤدي

املناولة اليدوية للمواد يف ظل هذه الظروف �إىل تلف الع�ضالت والأوتار والأربطة والأع�صاب

والأوعية الدموية.

ال�شكل (:)7-1
الدوران اخلط�أ جل�سم العامل يف �أثناء
املناولة اليدوية.
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خا�ص بت�شكيل املعادن والتخ�ص�صات الأخرى التي ت�ستعمل اللحام بالأك�سي �أ�ستلني
الوقاية من خماطر �أعمال اللحام

ً
تداول بني �أنواع اللحامات يف مهنة اللحام وت�شكيل املعادن ،وهذه
اللحام بالأك�سي �أ�ستلني هو الأكرث

العمليات لها خماطر حمتملة على االن�سان وكذلك على املن�ش�آت ،ومن هذه ملخاطر :خطر احلريق،
والغازات والأبخرة ،والإ�شعاعات� ،إ�ضافة �إىل خماطر الكي بالقطع امللحومة يف حال مالم�ستها جلد
الإن�سان ،وخماطر ال�شذرات املتطايرة يف بع�ض الأحيان على العيون واجللد واملالب�س ،وغريها.

ومن �إجراءات الوقاية من هذه املخاطر ما ي�أتي:
 -1تف ّقد �سالمة خراطيم الغاز و الت� ّأكد من خلوها من الت�شققات والت�رسيبات والعيوب.

ال�صمامات ونقاط التو�صيل والت� ّأكد من �سالمة �إحكامها وعدم وجود ت�رسيبات للغاز منها.
 -2تف ّقد ّ

 -3تف ّقد منظمات ال�ضغط ،و�أجهزة قيا�س �ضغط الغاز يف الأ�سطوانات ويف الأنابيب.
 -4تف ّقد الأ�سطوانات والت� ّأكد من جودتها وثباتها يف موقعها ،والت� ّأكد من �ضغط الغاز فيها.

 -5تهيئة وت�أمني موقع العمل حول منطقة اللحام والت� ّأكد من خلوها من املواد القابلة لال�شتعال ،وعدم
وجود معيقات للحركة ،وعدم وجود زيوت �أو �أي مواد زلقة على الأر�ضيات.

 -6ارتداء مالب�س ال�سالمة وال�صحة املهنية املنا�سبة للحام.

 -7ا�ستعمال �أداة ا�شعال منا�سبة.

حليز عمليات اللحام.
 -8التهوية الكافية ّ
حليز عمليات اللحام.
 -9الإنارة الكافية ّ
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 -10ا�ستعمال واقيات العني والوجه املنا�سبة (نظارات اللحام ،حامي الوجه اخلا�ص باللحام).
 -11توافر طفايات حريق منا�سبة ذات �صالحية �سارية.

 -12التدريب الكايف على �إجراءات الوقاية من خماطر احلريق  ،والتدريب اجليد على مكافحة احلريق.

مالحظات
حتتوي لوحات و�إ�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية على رموز ذات دالالت عاملية و�أغلبها ت�ستطيع

فهم املطلوب منها عن طريق الرموز والر�سومات الداللية لها حتى من دون �أن ت�ضطر للقراءة ب�أي لغة

 ،والإ�شارات التي تت�صف بهذه ال�صفات هي الإ�شارات الأعلى جودة من الإ�شارات الأخرى التي
ت�ضطر لقراءة ما كتب عليها لفهم املطلوب منها ،و ُي ّبي اجلدول ( )4-1بع�ض لوحات و�إ�شارات

ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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اجلدول ( :)4-1بع�ض لوحات و�إ�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

مواد �سامة

خطر �إ�شعاعات الليزر

مواد �سامة وم�ؤك�سدة /
ممنوع الدخول

مواد م�شعة

مادة كيميائية خطرة

خطر �سقوط الأ�شياء

مواد قابلة لال�شتعال

مواد �ضارة بالبيئة

خطر ال�صدمة الكهربائية

مواد قابلة لالنفجار

خطر ال�صدمة الكهربائية

مواد م�ؤك�سدة

خمرج طوارئ

اجتاه خمرج الطوارئ

الأر�ضية مبتلة (زلقة)

منطقة جتمع عند الإخالء
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معدات الوقاية ال�شخ�صية
معدات الوقاية يف بيئة العمل ،هي املعدات التي حتد من خماطر بيئة العمل على الأ�شخا�ص

املتواجدين فيها �أو تزيل هذه املخاطر ب�شكل كامل ،مثل :معدات مكافحة احلريق ،واملعدات الهند�سية

التي ت�ؤمن اخلطر من م�صدره مثل تركيب احلواجز الواقية للأجزاء املتحركة� ،أو التي احلواجز الواقية
التي متنع تطاير الأجزاء الدقيقة كالراي�ش �أو الذرات املعدنية �أو املواد الكيميائية ،ف�إذا ّ
عمليا تهيئة
تعذر ًّ
ظروف عمل �آمنة لإزالة املخاطر �أو عزلها ،ف�إن احلاجة تتط ّلب الوقاية بتوفري معدات الوقاية ال�شخ�صية

املالئمة وتزويد الأ�شخا�ص العاملني واملتواجدين يف بيئة العمل بها ،وفر�ض ا�ستعمالها �ضمانا لوقايتهم
من الإ�صابات واملخاطر املحدقة بالعمل ،ويجب �ضمان اال�ستمرارية يف ا�ستعمال معدات الوقاية
ال�شخ�صية حتى يف حال اتخاذ كافة �إجراءات عزل املخاطر الهند�سية والإدارية وغريها ،فكالهما

تكمالن بع�ضهما لت�أمني �أعلى درجات الوقاية وال�سالمة وال�صحة املهنية ،ويجب �أن تتوافر يف معدات

الوقاية ال�شخ�صية ال�رشوط الآتية:

� -1أن تكون مطابقة للموا�صفات العاملية ،ومواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية.

� -2أن تكون منا�سبة للج�سم ومريحة للعامل و�سهلة اال�ستعمال  ،و�أال تكون و�سيلة لإزعاج العامل �أو
�إعاقته عن �أداء العمل.

� -3أن تكون �صاحلة لال�ستعمال ،ومالئمة لدرء اخلطر عن العامل يف �أثناء العمل.
� -4أن تكون ذات جودة عالية لتتحمل ظروف العمل بحيث ال تتلف ب�سهولة.

� -5أن يتم تدريب العامل على اال�ستعمال ال�صحيح لها لتكون جز ًءا من برنامج عمله اليومي.
� -6إلزام العاملني على ا�ستعمالها وتنظيم برامج التوعية حول �أهميتها.

 -7يف حال عدم ا�ستعمال معدات الوقاية ال�شخ�صية يجب حفظها نظيفة يف �أكيا�س منا�سبة.

معدات الوقاية ال�شخ�صية هي املعدات والأدوات التي ي�ستعملها الأ�شخا�ص املتواجدون يف بيئات
العمل املختلفة �سواء العاملون� ،أم امل�رشفون� ،أم الزوار؛حلمايتهم من خماطر العمل املختلفة ،و ُي ّبي
اجلدول ( ) 3-1بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.
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اجلدول ( :)4-1بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.

اللبا�س الواقي للج�سم

حزام الأمان

واقيات الأيدي

احلذاء الواقي للقدمني

واقيات ال�سمع

واقيات الر�أ�س

واقي العيون والتنف�س

واقيات العيون

واقي الوجه

�أخالقيات العمل يف مهنة اللحام وت�شكيل املعادن
�أخالقيات مهنة اللحام وت�شكيل املعادن ،هي جمموعة من القواعد والآداب ال�سلوكية والأخالقية

التي يجب �أن ت�صاحب العاملني يف مهنة اللحام وت�شكيل املعادن يف تعامالتهم مع الزبائن والتجار

وزمالء املهنة الآخرين وجتاه املجتمع ككل ،وهي قيمة تعتمد على العمل اجلاد واالجتهاد ،كما
تعب عن الإميان بفائدة العمل الأخالقية ،وعلى قدرته على تعزيز ال�شخ�صية ،ومن الأمثلة على
�أنها ّ

�أخالقيات العمل :امل�صداقية ،والقدرة على مواكبة م�ستجدات وتطورات �سوق العمل والتكنولوجيا،

يت�ضمنه العمل ،حيث �إن �أخالقيات
وجودة الأداء ،وال�صدق ،والأمانة ،والإتقان لكل ت�رصف �أو قول ّ

أنواعا
املهنة هي جزء من منظومة الأخالق ب�صفة عامة ،واملمار�س ملهنة اللحام وت�شكيل املعادن يواجه � ً
ّ
املحكات ذات الطبيعة الأخالقية ،ويتعني عليه �أن يتعلم كيف يواجهها ب�شكل منهجي.
خا�صة من
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ومن الأمثلة على املواقف التي قد يواجهها ،والتي ميكن و�ضعها يف �إطار الأعمال الأخالقية ،والتي
تتوافق مع الآداب العامة املقبولة للممار�سة املهنية:

 -1احرتام املواعيد.

 -2امل�صداقية يف ت�سعري الأجور و�أثمان القطع ،وعدم املبالغة ،ومراعاة حقوق الآخرين وظروفهم
املادية واالقت�صادية.

 -3ال�صدق والأمانة يف ت�شخي�ص الأعطال وتقدير حجم العمل.

 -4احرتام خ�صو�صيات الزبائن وممتلكاتهم عند العمل يف املنازل امل�سكونة.
 -5جتنب املمار�سات املدمرة للبيئة �أو ال�ضارة باملجتمع.

 -6عدم احل�صول على �أعمال بطرائق غري �أخالقية مثل الر�شوة واملناف�سة غري ال�رشيفة.

 -7عدم احل�صول على �أعمال ب�أتعاب متدنية للغاية حتت �ضغط التناف�س ،ما يرتتّب عليه تقدمي خدمة
ذات م�ستوى متوا�ضع على �أقل تقدير.
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الوحدة الأوىل
قطع املعادن

1

الوحدة الأوىل قطع املعادن

1

ىل

الوحدة ا أ
لو

ً
أول:
املعادن وتخطيط
امل�شغوالت وقيا�س
الأبعاد والزوايا

نتاجات الدر�س
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

انظر..
وتساءل

• ُي ّيز بني معدين حديد ال�صلب وحديد ال�سكب؛ عن
طريق لون ال�رشر الناجت عن ماكينة اجللخ.

استكشف

• يفح�ص املعادن بالثني والطرق ،ويعرف خوا�صها.
• ُي ّيز املعدن ح�سب ال�شكل واال�سم العلمي.

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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• يقي�س الأبعاد با�ستعمال �أدوات القيا�س اخلطية والناقلة
(الطول ،والعر�ض ،والقطر ،العمق ،والزوايا).

• ينقل �أبعا ًدا من قطعة العمل �إىل �أدوات القيا�س،
با�ستعمال �أدوات القيا�س اخلطية والناقلة.
• يفح�ص تعامد ال�سطوح وا�ستواءها.
• ُي ّ
خطط امل�شغوالت ،با�ستعمال �أدوات التخطيط.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
�أعدّ خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع املعدات والأدوات بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من �أ ّية خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ملزيد من املعلومات عن املعادن وتخطيط امل�شغوالت وقيا�س
الأبعاد والزوايا ،ارجع �إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف
الكتاب.
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املعادن
انظر..
وتساءل
 -1من �أي املعادن ُ�صنعت هذه الرباغي؟

أتعرف نوع املعدن
 -2ما الطريقة التي ميكن من طريقها � ّأن � ّ
الذي ُ�صنعت منه الرباغي؟

 -3ما �أدوات القيا�س املنا�سبة لقيا�س هذه الرباغي؟

تُ�صنّف املعادن �إىل:

 -1املعادن احلديدية :هي التي حتتوي على عنا�رص احلديد ،مثل:
�أ  -احلديد املطاوع (منخف�ض الكربون) :معدن طروق قابل للثني والت�شكيل.
ب  -احلديد ال�صلب (الفوالذ املتو�سط الكربون)� :سبيكة �صلبة من احلديد والكربون ،ال تزيد ن�سبة
الكربون فيه على ( )%2وهو معدن قابل لل�سحب والثني والطرق وال�سباكة ،وقابل للحام.

ً
وا�ستعمال ومن �أهم خ�صائ�صه:
انت�شارا
جـ -احلديد الزهر (العايل الكربون) :من �أكرث �أ ّنواع احلديد
ً
اله�شا�شة العالية ،واملقاومة العالية للت�آكل ،واالهرتاء نتيجة االحتكاك ب�سبب وجود اجلرافيت

احلر الذي يعمل بو�صفه مادة تزييت ،وهو قابل ل ّلحام.

 -2املعادن غري احلديدية :هي التي ال حتتوي على عن�رص احلديد ،ومن �أ�شهرها:
�أ  -الأملنيوم :معدن خفيف لدن و�سهل االن�صهار ،وهو جيد التو�صيل للحرارة والكهرباء ما
التطور ال�صناعي ،حتى �أ�صبح املعدن الرئي�س يف �صناعة هياكل الطائرات وحمركات
�أ�سهم يف
ّ

ال�سيارات ،وذلك مبا ميتاز به من خ�صائ�ص من ال�صعب �إيجادها يف معدن �آخر ،مثل القوة وخفة
الوزن مع مقاومة عالية للحرارة املرتفعة وال�ضغوط العالية وال�صد�أ والت�آكل.
ن�سبيا يف حالته النقية ،وهو
�صلبا يف احلالة الطبيعية له،
ً
ب  -النحا�س :معدن يكون �شكله ً
وناعما ًّ
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عد
معدن مطاوع� ،إذ ميكن ت�شكيله من دون ك�رس،وميكن �سحبه لت�شكيل الأ�سالك النحا�سية .و ُي ّ

ً
املحمر،
جيدا للحرارة والكهرباء ،وميتاز باللون الربتقايل
النحا�س معد ًنا مقاو ًما للت�آكل،
ومو�صل ً
ّ
معدنيا الم ًعا.
بالإ�ضافة �إىل � ّأن له بريقًا
ًّ

ن�شاط:
ابحث مع زمالئك عن ا�ستعماالت بع�ض �أنواع املعادن املوجودة يف م�شغلك ،م�ستعي ًنا

بالأ�شكال الواردة يف ال�صور الآتية ،ثم �ص ّنفها �إىل معادن حديدية وغري حديدية ،واكتب
مدربك.
تقريرا عن ذلك ،ثم اعر�ضه على ّ
ً

حديد ال�صلب

اقـرأ..

حديد ال�سكب

الأملنيوم

النحا�س

وتعلم

ّ
ذراتها متماثلة وقريبة
توجد معظم املعادن يف احلالة ال�صلبة،
وترتكب على �شكل بلورات تكون ّ
جدا،
من بع�ضها ،ومن ميزاتها � ّأن لها قدرة عالية على التو�صيل الكهربائي واحلراري ب�شكل كبري ًّ
احلرة .ومن خ�صائ�ص املعادن ما ي�أتي:
ً
نظرا لإلكرتوناتها ّ

 -1اخل�صائ�ص امليكانيكية:
وحتمل الإجهاد وال�صدمات الواقعة عليها.
�أ  -املتانة :قدرة املادة على مقاومة ّ
ب -املـطولية :قابلية املادة لال�ستطالة عند الت�أثري فيها بقوة �شد ّ
ً
م�شكلة � ً
خيوطا.
أ�سالكا رفيعة �أو
وحتمل اخلد�ش �أو االخرتاق.
جـ -ال�صالدة :قدرة املادة على مقاومة ّ

د -املرونة :قدرة املادة على الرجوع ل�شكلها الأ�صلي عند زوال القوة امل�ؤ ّثرة فيها �ضمن حدود.
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تعر�ضها للإجهاد من دون املرور مبرحلة التمدد.
هـ -اله�شا�شة :قابلية املادة للك�رس عند ّ

التغياحلا�صل يف �شكل املادة ب�شكل دائم وم�ستمر ,بعد االنتهاء من تطبيق القوة
و -اللدونةّ :
عليها.

التغي يف هوية املادة ،مثل :اللون،
 -2خ�صائ�ص فيزيائية :اخل�صائ�ص التي ميكن مالحظتها من دون ّ
والكثافة.

حتول املادة �إىل مادة �أُخرى خمتلفة متا ًما ،مثل قابلية بع�ض
 -3خ�صائ�ص كيميائية :اخل�صائ�ص التي ّ
املواد لال�شتعال ،ومقاومة املادة للت�أك�سد.

نظرا �إىل احلاجة املتزايدة ال�ستعماالت
ً
احلديد؛ ُي ّ
�شكل على �شكل مقاطع
خملتفة تتنا�سب مع حاجات �سوق
العمل ،ولأغرا�ض �صناعية و�إن�شائية.
ويبي ال�شكل املجاور بع�ض مقاطع
ّ
احلديد ال�شائعة اال�ستعمال.

مقاطع احلديد �شائعة اال�ستعمال

مب�سط
مقطع ّ

مقطع حرف()T

ابحث
عزيزي الطالب ،ابحث عرب مواقع
البحث الإلكرتونية عن (� )5أ�شكال
�أخرى ملقاطع احلديد ،و�شاركها مع
مدربك.
زمالئك ،واعر�ضها على ّ
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مقطع حرف()U

مقطع حرف()H

فح�ص املعادن

توجد طرائق عديدة ميكن عن طريق الك�شف عن �أنواع املعادن و�سبائكها ،وهذه الطرائق هي:

التعرف �إىل نوع املعدن �أو �سبائكه من دون �إتالف القطعة
 -1طريقة الفح�ص غري الإتاليف :ميكن ّ
املعدنية وذلك عن طريقها:

يتميز به.
�أ -الفح�ص النظري :يعتمد هذا الفح�ص على اللون� ،إذ �إن لكل معدن لون ّ

التعرف �إىل املعادن احلديدية وغري
ب -فح�ص اخل�صائ�ص املغناطي�سية :تTتيح لنا هذه اخلا�صية ّ

احلديدية ،عن طريق جذب املغناطي�س للمعادن احلديدية ،وعدم اجلذب للمعادن غري

احلديدية.

جـ -اخل�صائ�ص ال�صوتية :ن�ستطيع تفعيل هذه اخلا�صية عن طريق الطرق على املعدن ومتييز
ال�صوت الناجت ،فال�صوت الناجت من طرق حديد ال�صلب يكون ر ّنا ًنا ،بينما الناجت من
طرق حديد الزهر �أقل رني ًنا ،ب�سبب خا�صية امت�صا�ص ال�صوت التي يتم ّتع بها.

د -فح�ص اخلد�ش :تت�شابه املعادن يف بع�ض الأحيان ،ولكنها تختلف يف درجة املقاومة
للخد�ش ،ومن الأمثلة على ذلك:

عد حديد ال�صلب �أقل مقاومة للخد�ش من حديد الزهر،
 .1حديد ال�صلب وحديد الزهرُ :ي ّ
وذلك ملا يتمتع به حديد الزهر من ه�شا�شة ،ومن �صالدة للق�رشة اخلارجية.

ُعد طريقة اخلد�ش من �أ�سهل الطرق للتميز بينهما� ،إذ يكون
 .2الأملنيوم واملغني�سيوم :ت ّ
ف�ضيا باه ًتا يف الأملنيوم.
ف�ضيا الم ًعا للمغني�سيوم ،ويكون ًّ
�شكل اخلد�ش ًّ

تن�ص على � ّأن املعدن
هـ -ا�ستعمال حجر اجللخ :تعتمد هذه الطريقة على القاعدة العامة ،التي ّ

توهجا ودميومة ،وكلما كانت
الأكرث �صالدة يكون تيار ال�رشر الناجت عند جلخه �أكرث
ً

ن�سبة الكربون �أعلى ِيقل حجم التيار مع امتدادات جانبية لل�رشر ،ومن الأمثلة على ذلك:

� .1صلب ال�رسعات العالية :يكون فيه تيار ال�رشر متقط ًعا ،ولون ال�رشر �أحمر.

يتحدد تيار ال�رشر وفقًا للعنا�رص ال�سبائكية امل�ضافة لل�صلب.
 .2ال�صلب ال�سبائكي:
ّ

�صغريا ،ويكون يف بدايتة باللون الأحمر،
 .3حديد الزهر الرمادي :يكون تيار ال�رشر فيه
ً
يتحول �إىل الأ�صفر يف نهايته.
ثم ّ
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ً
ً
طويل  ،ولونه �أ�صفر.
متو�سطا �أو
 .4حديد الطروق :يكون حجم تيار ال�رشر
من الأجهزة احلديثة وامل�ستعملة يف الفح�ص غري الإتاليف التي تُظهر الرتكيب الداخلي للمعادن:

(املجهرال�ضوئي ،وجهاز فح�ص الطيف ال�ضوئي ،وجهاز �أ�شعة �إك�س ،واملجاهر الإلكرتونية).

التعرف �إىل نوع املعدن �أو �سبائكه عن طريق الفح�ص الإتاليف عن
 -2طريقة الفح�ص الإتاليف :ميكن ّ
طريق القطعة املعدنية املراد فح�صها ،وعندها تُعرف خ�صائ�ص كل معدنُ ،
وترى اختبارات
حدد نوع املعدن �أو �سبائكه .وعن طريق هذا الفح�ص ُت ّدد ال�صالدة،
ملعرفة هذه اخل�صائ�ص ،و ُي ّ

واللدونة ،واملرونة ،وال�سحب ،والطرق ،ودرجة االن�صهار .وتوجد �أجهزة لإجراء الفح�ص
الإتاليف مثل �أجهزة (ال�صدم ،وال�شد ،وال�ضغط).

قيا�س الأبعاد والزوايا

التعرف �إىل �أنظمة القيا�س املتبعة يف وحدات القيا�س ،ل ّأن عملية القيا�س هي
من ال�رضوري ّ

العن�رص لرئي�س يف العملية الإنتاجية للم�شغولة ،فعن طريقها تُ�صنع القطع ح�سب املوا�صفات
أي�ضا لتحقيق م�ستوى الأداء
ُقيم عن طريقها القطع الإنتاجية � ً
واملقايي�س املهنية ل�ضمان جودتها وت ّ
املطلوب ،ومن هذه الأ ّنظمة ما ي�أتي:

 -1النظام العاملي لوحدات القيا�س ،الذي يتك ّون من :
�أ  -النظام الإمرباطوري الإجنليزي:

ً
م�ستعمل يف وقتنا احلا�رض ،ولكن
�شاع ا�ستعمال هذا النظام يف الع�صور الو�سطى ،وما زال

ب�صورة �أقل من النظام الدويل؛ لأ ّنه يعتمد على امليل ،واليارد ،والقدم ،والبو�صة.

ب -النظام املرتي الفرن�سي:

اعتمد هذا النظام يف بداية ن�ش�أته على ا�ستعمال ال�سنتيمرت ،الغرام ،الكليوغرام ،واملرت،
والكيلو مرت.

جـ -النظام الدويل لوحدات القيا�س:

برز هذا النظام للحاجة املا�سة لتوحيد القيا�س على امل�ستوى الدويل؛ ب�سبب تبادل املنتجات

انت�شارا يف العامل.
عد الأو�سع
ال�صناعية بني الدول ،و ُي ّ
ً
34

-2القيا�س اخلطي:

يعتمد هذا القيا�س على �أخذ امل�سافة بني نقطتني ،وميكن عن طريقه حتديد الطول ،والعر�ض،
والعمق ،واالرتفاع ،والقطر .والوحدة الرئي�سة يف القيا�س اخلطي هي املرت ،وتُ�ستعمل بع�ض

�أجزاء املرت �أو م�ضاعفاته كما يف اجلدول الآتي:
الوحدة الأ�سا�سية (املرت)
ا�سم املعامل

الرمز

معامل ال�رضب

ا�سم املعامل

معامل ال�رضب

الرمز

ال�سنتمرت

�سم

C

2-10م

النانومرت

نانو

N

9-10م

امليليمرت
امليكرومرت

مم
مايكرون

M
µ

3-10م
6-10م

البيكومرت

بيكو

P

12-10م

� -3أجهزة القيا�س و�أدواته وكيفية عملها والعناية بها:

تبقى �أدوات القيا�س امليكانيكية الب�سيطة مهمة ولها ا�ستعماالتها يف الور�ش الإنتاجية ،على
الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل ،والن�ستطيع اال�ستغناء عنها ،وتنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني

هما� :أدوات قيا�س مبا�رشة وغري مبا�رشة (الناقلة).
�أ� -أدوات القيا�س اخلطي املبا�رش ،ومنها:
 .1امل�سطرة املعدنية (حديد ال�صلب):

هذه امل�سطرة �شائعة اال�ستعمال يف الور�ش والأكرث
ً
ا�ستعمال ،وهي غري قابلة لل�صد أ� و ُت�ستعمل لأخذ الأبعاد
الق�صرية� ،إذ يرتاوح طولها بني (� )50 - 10سم.

امل�سطرة املعدنية حديد ال�صلب

� .2رشيط القيا�س (املرتاملعدين):

ُي�ستعمل لقيا�س الطول �أو امل�سافة بني نقطتني،
ويقي�س بعدة وحدات :املرت وال�سنتيمرت واملليمرت،
�إذ �إن املرت ي�ساوي (� )١٠0سم ،وال�سنتيمرت

ي�ساوي ( )١٠مم.

�رشيط القيا�س (املرت املعدين)
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 .3الورنية:

يف بع�ض ال�صناعات للقطع امليكانيكية ،والقطع الت�شغيلية ،نحتاج

�إىل ت�صنيع قطع تتطلب دقة عالية؛ لذا ،ف�إن القيا�سات الدقيقة ت�ستلزم
ّ
ومتكن الورنية من قراءة
ا�ستعمال �أجهزة �أكرث دقة ،مثل الورنية.
الك�سور املوجودة على امل�سطرة بدقة عالية ،تكون هذه الدقة عادة

(10/1=0.1مم) �أو ( 20/1=0.05مم) �أو (50/1 =0.02مم).

تتم عملية القيا�س با�ستعمال الورنية بو�ضع القطعة املراد قيا�سها بني

واملتحرك لقيا�س القطر اخلارجي ،وحتتوي الورنية على
الفكني :الثابت
ّ

�ساق �أو عمود لقيا�س �أعماق الثقوب.

طريقة قراءة قيا�س الورنية (الكليرب):

الورنية

تتم عملية قراءة قيا�س الورنية على مرحلتني �أ�سا�سيتني:

 -1ننظر �إىل ال�صفر املوجود على تدريج امل�سطرة املنزلقة ،ونقر أ� العدد الذي على ي�ساره كما

�سجل قيمة القراءة
هو ُم ّبي يف ال�صورة �أدناه،
وامل�سجل على م�سطره القيا�س الرئي�سة ،و ُن ّ
ّ

باملليمرتات ال�صحيحة.

حدد �أول تطابق تام بني تدرجي امل�سطرة والورنية،
 -2ننظر �إىل الفك
املتحرك من �صفر الورنية ،و ُن ّ
ّ
ثم نقر أ� عدد تدرج الورنية امل�سجل مع التطابق  ،و ُي�رضب هذا العدد يف دقة الورنية ويكون

ذلك قيمة قراءة الورنية ب�أجزاء املليمرت .كما هو ُم ّبي يف ال�شكل الآتي:

وتكون القراءة على النحو الآتي )٣٥ ,٧١( :مم.
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الأخطاء ال�شائعة:

يف �أو�ساط بع�ض ال�صناعيني يٌقر أ� القيا�س الرئي�سي من حافة الورنية وهذا خط�أ؛ �إذ يجب القراءة

على �صفر الورنية ،وقد يرتتّب على هذا اخلط أ� يف القراءة خط�أ قيا�س يتعدى () 2مم مع كل قيا�س.
ن�شاط:
ودونها ،ثم
ّ
�سجل مع زمالئك القراءة يف ال�شكل املجاور ّ
مدربك.
اعر�ضها على ّ

 .4امليكرومرت:

�أحد �أدق �أجهزة قيا�س املتوافرة يف ور�ش العمل� ،إذ �إن دقته تكون عادة ( )0.01مم .وقد ت�صل
قيما دون ذلك مثل)0.001( :مم.
يف بع�ض الأجهزة ً

امليكرومرت

يتكون جهاز امليكرومرت من جز�أين �أ�سا�سيني:
ّ

�أ  -اجلزء الثابت :يحتوي اجلزء الثابت على �إطار �أو هيكل اجلهازعلى �شكل حرف ()U؛ حلمل بقية
واملتحركة منها .وي�سند الإطار ُك ًل من العمود ال�ساند وعمود القيا�س
مكونات اجلهاز الثابتة
ّ
ّ

اللذينُ ،ي�ستعمالن لتثبيت القطعة املراد قيا�س �أبعادها .وكذلك يحمل �إطار اجلهاز التدرج
التدرج الرئي�سي للقيا�س مدرج باملليمرت
التدرج الطويل ،ويكون ّ
الرئي�سي للقيا�س �أو �أ�سطوانة ّ

( )1مم من جهة و( )0.5مم من الأ�سفل.

حركناها حركة دورانية
ب  -اجلزء
املتحركُ :ي ّ
عد اجلزء الأ�سا�سي ّ
ّ
املتحرك هو جلبة القيا�س ،التي �إذا ّ
يتحرك عمود القيا�س لتثبيت القطعة املراد قيا�سها.
عن طريق امل�سمار اجلا�س (ّ )Rachet Knob
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مق�سما �إىل ( )50تدرج ،وي�سمح حتريكها دورة كاملة بالتقدم
ويكون حميط جلبة القيا�س
ً
مبقدار ( 2/1مم =  0.5مم) .ومن هنا ،ميكن ا�ستخال�ص ح�سا�سية اجلهاز ب�أ ّنه قيمة:

(0.01 = 100/1 = 50/0.5مم).

الطريقة ال�صحيحة للقيا�س بامليكرومرت:

ُن�سك امليكرومرت باليد اليمنى؛ �إذ يكون الإطار يف راحة اليد واخلن�رص داخل الإطار ،و ُي�ستعمل

الإبهام وال�سبابة لتدوير جلبة القيا�س لتحديد قيا�س القطعة التي من�سكها باليد الي�رسى.

و ُيقر�أ قيا�س امليكرومرت على النحو الآتي:
 -1قراءة القيا�س الرئي�سي:

امل�سجل على
التدرج
لأخذ قراءة دقيقة ،يجب �أن ننظر �إىل حافة جلبة القيا�س ،ونقر�أ قيمة
ّ
ّ

امل�سجل على
�سجل القيمة باملليمرت (�س) ،ثم نقر أ� قيمة التدرج
�أ�سطوانة
ّ
التدرج الطويل ،و ُن ّ
ّ

ُ�سجل القيمة (�ص)،
ق�سم ب�أن�صاف املليمرتات ،وت ّ
�أ�سطوانة التدريج الطويل .التدريج ال�سفلي ُم ّ

ويف حال وجود هذا التدرج �أ�ضف قيمة (�ص= � )0,5إىل القيا�س� ،أما يف حال عدم وجود

التدريج فخذ قيمة �ص= �صفر.
 -2قراءة القيا�س على اجللبة:

حدد التطابق بني تدرج جلبة القيا�س واخلط
ُن ّ

الرئي�سي على �أ�سطوانة التدرج الطويل.

امل�سجل على اجللبة بدقة
ن�رضب قيمة التدرج
ّ
اجلهاز ،وتكون النتيجة هي قيمة القراءة على

جلبة القيا�س ونرمز لهابالرمز (ع).
 -3نتيجة القيا�س على امليكرومرت:

حا�صل جمع (�س � +ص  +ع)
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تنبيه:
امليكرومرت جهاز ح�سا�س ُي�ستعمل يف
القيا�سات الدقيقة ولأغرا�ض خا�صة يف
املجال ال�صناعي؛ لذا ،على م�ستعمله �أن
ُينظفه ويحفظه مبا�رشة بعد االنتهاء من
العمل به.

مثال تطبيقي:

مثال تطبيقي على القيا�س بو�ساطة امليكرومرت:
احلل:
�س =  7.00مم

�ص = 0مم

ع =  0.38 = 0.01 × 38مم

القيا�س الناجت  7.38 = 0.38 + 0 + 7.0مم
ن�شاط:
�سجل مع زمالئك القراءة يف ال�شكل املجاور و ّدونها ،ثم
ّ
مدربك.
اعر�ضها على ّ

قيا�س الأبعاد با�ستعمال �أدوات القيا�س غري املبا�رشة (الناقلة):

الفرجار بعدة �أ�شكالهُ :ي�ستعمل لقيا�س الأقطار يف العادة ،ويوجد منها عدد من الأ�شكال �سواء لقيا�س

مو�ضح يف ال�شكل الآتي:
القطر الداخلي �أم اخلارجي� ،أم نقل الأبعاد ،كما هو ّ
فرجار نقل الأبعاد اخلارجية

فرجار نقل الأبعاد الداخلية

فرجار نقل الأبعاد وتخطيط
املنحنيات
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زوايا القيا�س ،ومبد�أ عملها:

تطرقنا �إىل تقنيات
من �أهم املوا�صفات التي ُت ّدد نوعية وجودة املنتجات هي �أبعاد القطع ،وقد ّ

ُعد من املوا�صفات املهمة يف
قيا�سها وحتديدها بالدقة الالزمة� .أ�ضافة �إىل الأبعاد؛ ف�إن الزوايا ت ّ

امل�شغوالت املعدنية؛ لذا ،يجب الإملام بطرائق قيا�ساتها وفح�صها.
�أهم الطرائق التقنية امل�ستعملة لقيا�س الزوايا:

 -1الزاوية القائمة :تُ�ستعمل لر�سم اخلطوط امل�ستقيمة واملتعامدة ،ولفح�ص ا�ستواء ال�سطوح؛ وذلك

بو�ضعها على ال�سطح ب�أو�ضاع خمتلفة ،ومالحظة �أي �ضوء مير بني ن�صلها وبني ال�سطح فتعرف

أي�ضا ،كما هو ُم ّبي يف
منه النقاط املرتفعة واملنخف�ضة ،وتُ�ستعمل لفح�ص تعامد ال�سطوح � ً

ال�شكل الآتي:

 -2املنقلة الب�سيطة:

املنقلة :جهاز ُي�ستعمل يف قيا�س زوايا امل�شغوالت ،بحيث ميكن �أن نح�صل على قيا�سات

مدرجة من (�صفر) ْ ١٨0-
بدقة (1درجة = ْ
� )1أو (ن�صف الدرجة =  .) ْ0.5وهي منقلة ّ

ومزودة بذراع القيا�س يتحرك حول حمور املنقلة .ويف نهاية الذراع ،يوجد م�ؤ�رش لتحديد
ّ

قيمة قراءة الزاوية على املنقلة .وتُ�ستعمل هذه املنقلة لقيا�س زوايا امل�شغوالت ،مثل :زوايا

الأ�سطح املائلة اخلارجية ،وقيا�س ال�سلبات ويف عمليات التخطيط ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل يف ال�صفحة املقابلة:
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املنقلة الب�سيطة

العناية ب�أدوات القيا�س:
كي ّ
نتمكن من احل�صول على عملية قيا�س دقيقة ،يجب العناية بهذه الأدوات ،باتباع القواعد اخلا�صة
وهي:

 -1عدم ا�ستعمال القوة وال�ضغط يف �أجهزة القيا�س ،و�أن ُي ّرر اجل�سم املراد قيا�سه ب�سهولة
بني ّ
فكي القيا�س.
 -2يجب �أن تكون نظافة �سطوح الأدوات ،و�أجزاء اجل�سم الذي جتري عليه عملية القيا�س

وبالأخ�ص �أدوات القيا�س عالية الدقة.
 -3قد ت�ؤ ّثر حرارة القطعة املعدنية امل�شغولة يف �أدوات القيا�س �إذا ا�س ُتعملت مبا�رشة ،ما ي�ؤدي
تغي �أبعادها ودقة قيا�سها؛ لذا ،يجب � ّأل تقا�س امل�شغوالت عندما تكون درجة حرارتها
�إىل ّ
والتمدد.
�أكرث من ( )ْ ٣٠ب�سبب التقل�ص
ّ

 -4حفظ الأدوات يف مكانها املخ�ص�ص ،و�أن تكون بعيدة عن غريها من الأدوات ال�صلبة
والثقيلة التي ت�ؤثر فيها.

 -5تفقّد �أدوات القيا�س احل�سا�سة من وقت �إىل �آخر عند عدم ا�ستعمالها لوقت طويل.

تخطيط امل�شغوالت:
حتتاج العملية الإنتاجية للم�شغوالت املعدنية �إىل تخطيط م�سبق ،وو�ضع عالمات �إر�شادية

ُت ّدد عن طريقها م�سار العمل و�إخراج قطعة العمل بال�شكل النهائي ،طبقًا للقيا�سات والأبعاد
املطلوبة.

41

يتعداها القطع �أو الت�شكيل ،وتكون على �شكل منحنيات �أو خطوط
يف �أثناء العمل ،يجب � ّأل ّ
م�ستقيمة �أو زوايا ،وتُر�سم ب�أدوات معدنية خا�صة بت�شكيل املعادن.

مفهوم التخطيط (تخطيط امل�شغوالت):

هو نقل الأبعاد من خطوط م�ستقيمة ومنحنية وزوايا من املخطط �إىل قطعة العمل؛ عن طريق
الر�سم لتنفيذها واحل�صول على ال�شكل النهائي للم�شغولة ،فجودة امل�شغولة تعتمد ب�شكل كبري على
يت�سبب ذلك يف تلف امل�شغولة ويرتتّب على
و�ضوح ودقة التخطيط ،ف�إذا كان التخطيط غري دقيق ّ

عد التخطيط من �أهم و�أدق العمليات التي تتم يف الور�ش،
ذلك �ضياع اجلهد والوقت واملال؛ لذاُ ،ي ّ

وهي الركيزة الأ�سا�سية يف �إنتاج �أي م�شغولة .ويحتاج التخطيط �إىل دقة متناهية.

للمعادن �أدوات خا�صة للتخطيط ،بحيث تبقي اخلطوط املر�سومة على امل�شغولة وا�ضحة ودقيقة،

ومن �أهم هذه الأدوات:

مكون من �ساقني
 -1فرجار التق�سيمُ :ي�صنع من الفوالذ ،وهو ّ
ّ
التحكم بفتحته عن طريق العجلة
ينتهيان بطرف مدبب ويتم
املعدنية املوجودة على جانبه ،و ُي�ستعمل يف ر�سم الدوائر
واملنحنيات ونقل امل�سافات �إىل قطعة العمل.

 - 2اخل ّطاط (�شوكة العالم) :يكون على �شكل ق�ضيب م�سلوب

م�صنوع من حديد ال�صلب ،ويكون �أحد �أطرافه مد ّب ًبا ،يرتاوح

طوله بني (� )20-15سم ،وهو عن�رص رئي�س يف و�ضع اخلطوط
امل�ستقيمة على املعدن.

 -3زهرة اال�ستواء (بالطة الت�سوية) :تُ�صنع من حديد الزهر الرمادي،
م�ستو ،وت ُّثبت على طاولة العمل ،ويف �أغلب
ولها �سطح
ٍ
الأحيان تثبت على ارتفاع (� )80سم.
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متعددة منها
�سنبك النقطة :ذو ر�أ�س مدبب خمروطي بزوياّ
ُ 4
( )ْ 90-ْ 60-ْ 30ح�سب ا�ستعمالها ،وطبيعة املعدن؛ �إذ �إنه

كلما زادت �صالدة املعدن زاد املخروط ،وهو م�صنوع من الفوالذ

ويعد
ال�صلب عايل الكربون ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل املجاورّ ،
ال�سنبك �أداه �شائعة اال�ستعمال يف عملية التخطيط فعن طريقه ُت ّدد

وينع انزالق ري�شة الثقب عن مركزها على قطعة العمل ،وتظهر اخلطوط التي
مراكز الثقوب ُ
معر�ضة للزوال.
يتم مبوجبها عملية ّ
الق�ص؛ ل ّأن بع�ض اخلطوط ّ
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

التمييز بني حديد ال�صلب وحديد ال�سكب (الزهر)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تُ ّيز بني معدين حديد ال�صلب وحديد ال�سكب؛ عن طريق لون ال�رشر الناجت عن عملية
اجللخ با�ستعمال ماكينة اجللخ.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عمل من حديد ال�سكب التالفة من حمركات

 -2دفرت وقلم مالحظات.

� -3آلة اجللخ اليدوية.
 -4ملزمة عمل.

ن�سبيا).
املركبات ،و ُي ّ
ف�ضل �أن تكون (مب�سطة ًّ

 -2قطعة عمل من حديد ال�صلب.
� -٣صاج وم�سامري.

الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
جهز قطعتي العمل.
ّ -1
 -2ت� ّأكد من جاهزية �أ�سطوانة حجر اجللخ،
وتفقّد الو�صالت الكهربائية.

� -3ضع النظارات الواقية ،ومتطلبات ال�سالمة
وال�صحه املهنية.

 -4ابد�أ بجلخ قطعة العمل من حديد ال�سكب،
وراقب كمية ال�رشر واجتاهه ولونه

وا�ستمرارية خطوطه.
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فوالذ

حديد ال�سكب

كرر اخلطوات ال�سابقة مع قطعة العمل؛ القطعة حديد ال�صلب.
ّ -5

تقريرا بذلك عن:
� -6ص ّنف القطعتني من حيث ناجت عمليات اجللخ ،واكتب
ً
�أ  -كمية ال�رشر الناجت عن القطعتني		.
ب  -اجتاه ال�رشر.

					
جـ  -لون ال�رشر.
د  -ا�ستمرارية خطوط ال�رشر.

التمارين العملية
التمرين الثاين

التمييز بني حديد املطاوع وحديد ال�سكب

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تُ ّيز بني معدين حديد فوالذ منخف�ض الكربون وحديد ال�سكب؛ عن طريق فح�ص املعادن
بالثني والطرق ملعرفة خوا�صها.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية .

 -2دفرتمالحظات وقلم .
 -3مطرقة ( )3كغم.

 -4ملزمة عمل ثابتة .
خطوات الأداء

 -1قطعة عمل من حديد ال�سكب التالفة من
ف�ضل �أن تكون (مب�سطة
حمركات املركبات ،و ُي ّ
ن�سبيا).
ًّ

 -2قطعة عمل من فوالذ منخف�ض الكربون.
� -3صاج وم�سامري.

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة عمل من حديد ال�سكب
ّ -1
وقطعة من حديد ال�صلب �أو املطاوع.

احلديد املطاوع

حديد ال�سكب
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ّ -2ثبت قطعة العمل من حديد ال�صلب على
امللزمة ،بحيث تكون قطعة العمل خارج ّ
فكي
امللزمة �أكرث من الن�صف بقليل ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

اثن قطعة العمل ب�إجراء عملية الطرق بو�ساطة
ِ -3
املطرقة احلديدية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
(.)2

كرر اخلطوات ال�سابقة مع قطعة عمل حديد
ّ -4
الزهر (ال�سكب).

ال�شكل ()2

� -5ص ّنف القطعتني من حيث ناجت عمليات الطرق
والثني ،كما ي�أتي:

أ�  -القطعة التي ُك�رست ب�سهولة تكون من

معدن حديد ال�سكب.
ّ
ت�شكلت بالثني بو�ساطة
ب  -القطعة التي
عمليات الطرق تكون من احلديد

املطاوع (فوالذ منخف�ض الكربون).

ل�سالمتك:

 -يجب عليك �أخذ تدابري

ال�سالمة وال�صحة املهنية عند
�أداء التمرين ،واالنتباه اجليد

كي ال ت�ؤذي نف�سك ومن

حولك.
 ّجيدا ،وانظر باجتاه
ركز
ً
الطرق.
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التمارين العملية

اختيار املعدن ح�سب ال�شكل واال�سم العلمي

التمرين الثالث

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تُ ّيز بني معدين الأملنيوم ومعدن املغني�سيوم ،ح�سب ال�شكل واال�سم العلمي.
متطلبات تنفيذ التمرين:

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة
املهنية.

 -2دفرتمالحظات وقلم .

املواد الأولية

 -3مطرقة ( )3كغم-1 .قطعة عمل من معدن الأملنيوم .لغاية
ُ�سمك ( )٢مم.
 -4ملزمة عمل ثابتة.
-2قطعة عمل من معدن املغني�سيوم.
� -5إزميل قطع.
لغاية ُ�سمك ( )٢مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة عمل من املغني�سيوم وقطعة من
ّ -1
الأملنيوم لغاية ُ�سمك ( )2مم.
َ -2ث ّبت قطعة العمل من املغني�سيوم على

امللزمة ،بحيث تكون قطعة العمل خارج
ّ
فكي الـملـزمـة بقـليـل ،و�إذا كـانت قليلة
ال�سمك �ضعها على زهرة اال�ستواء.

 -3اق�شط قطعة العمل ب�إجراء عملية اخلد�ش

ال�شكل ()1

بو�ساطة املطرقة احلديدية و�إزميل القطع،

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)1لي�صبح
وا�ضحا ،كما هو ُم ّبي يف
�شكل اخلد�ش
ً

ال�شكل (.)2
� -4ص ّنف القطعتني من حيث ناجت عمليات
اخلد�ش ،ح�سب ال�شكل واال�سم العلمي.

ال�شكل ()2
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التمارين العملية
التمرين الرابع

قيا�س الأبعاد والزوايا (�أدوات القيا�س اخلطية)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
قادرا على قيا�س الأبعاد اخلطية؛ با�ستعمال امل�سطرة املعدنية.
تكون ً
متطلبات تنفيذ التمرين:

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة
املهنية.

 -2دفرت مالحظات وقلم .

 -3طاولة عمل.

املواد الأولية
قطعة عمل منجزة.

 -4م�سطرة معدنية.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز قطعة العملّ ،
ونظفها.
ّ -1
 -2ت� ّأكد من جاهزية امل�سطرة املعدنية من اخلد�ش �أو
التلف ،وكذلك من و�ضوح تدريج القيا�س ،كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ -3ثبت قطعة العمل ،واحر�ص على عدم حركة
القطعة يف �أثناء �إجراء عملية القيا�س لها.

ّ -4ثبت حافة امل�سطرة واجعل �صفر امل�سطرة مطابقًا
متا ًما حلافة قطعة العمل ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

حدد القراءة املطابقة للم�سطرة من اجلهة الأخرى
ّ -5

ال�شكل ()2

ودونها يف دفرتك.
على حافة قطعة العملّ ،

�سجل القراءات املوجودة يف ال�شكل (،)3
ّ -6
مدربك.
واعر�ضها على ّ
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ال�شكل ()3

التمارين العملية
التمرين اخلام�س

قيا�س الأبعاد والزوايا (�أدوات القيا�س اخلطية)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
قادرا على قيا�س الأبعاد اخلطية؛ با�ستعمال الورنية.
تكون ً
متطلبات تنفيذ التمرين:

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة
املهنية.

 -2دفرتمالحظات وقلم .

 -3طاولة عمل.

املواد الأولية
قطعة عمل منجزة.

 -4ورنية.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز قطعة العملّ ،
ونظفها.
ّ -1

ح�ض �أداة القيا�س الورنية ،وت� ّأكد من جاهزيتها
ّ -2
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (. )1

ال�شكل ()1

ِ -3ق�س الأبعاد اخلارجية با�ستعمال الورنية كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)2كما ي�أتي:

�أ  -افتح الورنية بحيث تكون �أكرب ً
قليل من البعد
املقي�س.

ب� -أ�سند فك القيا�س الثابت على القطعة.

ال�شكل ()2

جـ -ادفع الفك املنزلق باجتاه ال�سطح بعناية.

وحدد القيا�س كما هو
د -اقر�أ تدريج الورنية،
ّ
ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ِ -4ق�س الأبعاد الداخلية؛ با�ستعمال الورنية كما يف ال�شكل
( )4كما ي�أتي:
�أ  -افتح ّ
فكي الورنية بحيث تالم�س حواف البعد
املقي�س.

ودونه يف
ب -اقر أ� تدريج الورنية،
ّ
وحدد القيا�س ّ
دفرتك.

ال�شكل ()4

ِ -5ق�س العمق الداخلي با�ستعمال الورنية كما يف ال�شكل
( )5كما ي�أتي:

ثبت قاعدة الورنية على حافة�أ ّ
القطعة املُراد قيا�س العمق لها

ب � -أ ّنزل عامود قيا�س العمق بعناية داخل عمق

القطعة املراد قيا�سها حتى يالم�س قاع القطعة كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

ودونه يف دفرتك.
ِ -6ق�س العمق بدقةّ ،

� -7شارك القراءات الثالثة ال�سابقة مع زمالئك.
ّ -8
نظف الورنية ،وام�سح �سطحها بطبقة خفيفة من

الزيت بعد االنتهاء من اال�ستعمال.
� -9ضع قطعة من الفلني بني ّ
فكي القيا�س عند عدم
ا�ستعمالها للحفاظ عليها.

املخ�ص�ص لها.
 -10احتفظ ب�أدوات القيا�س يف املكان
ّ
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ال�شكل ()5

التمارين العملية
التمرين ال�ساد�س

قيا�س الأبعاد والزوايا (�أدوات القيا�س اخلطية)

يت ّوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تقي�س الأقطار والأبعاد اخلارجية للقطعة املعدنية با�ستعمال امليكرومرت.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

قطعة عمل منجزة لأغرا�ض القيا�س.

 -2دفرتمالحظات وقلم.
�-3أداة قيا�س ميكرومرت.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز قطعة العملّ ،
ونظفها.
ّ -1

ح�ض �أداة القيا�س امليكرومرت وت�أكد من جاهزيته كما هو
ّ -2
ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -3افتح امليكرومرت بحيث تكون الفتحة �أكرب قلي ً
ال من البعد

ال�شكل ()1

املراد قيا�سه كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

حرك عجلة القيا�س كي تُغلق على القطعة املعدنية برفق ومن
ّ -4
دون �ضغط عالٍ  ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()2

ودونها يف
ِ -5ق�س الأبعاد بدقة كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (ّ ،)4
دفرت مالحظاتك.

مدربك ،و�شاركها مع زمالئك.
 -6اعر�ض قراءتك على ّ
ّ -7
املخ�ص�ص له.
نظف امليكرومرت ،و�ضعه يف املكان
ّ

ال�شكل ()3

ال�شكل ()4
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التمارين العملية
التمرين ال�سابع

قيا�س الأبعاد والزوايا (�أدوات القيا�س الناقلة)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تقي�س البعد اخلارجي والداخلي للقطعة املعدنية؛ با�ستعمال الفرجار اخلارجي والداخلي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

قطعة عمل منجزة لأغرا�ض القيا�س.

 -2دفرت مالحظات وقلم.

 -3فرجار داخلي وخارجي.
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة العمل و�أدوات القيا�س (الفرجار اخلارجي،
ّ -1
الداخلي).
ّ -2
نظف قطعة العمل و�أدوات القيا�س.

� -3أغلق �ساقي الفرجار على قطعة العمل يف نقطتني متقابلتني،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -4انقل فتحة �ساقي الفرجار وثب ّتها على امل�سطرة املعدنية،

ال�شكل ()1

حيث تكون ال�ساق الأوىل مالم�سة لإ�شارة ال�صفر ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ودونها يف دفرت مالحظاتك.
ِ -5ق�س الأبعاد بدقة ّ

كرر اخلطوات ال�سابقة بالفرجار الناقل للقيا�س الداخلي.
ّ -6
مدربك ،و�شاركها مع زمالئك.
 -7اعر�ض قراءتك على ّ
ّ -8
املخ�ص�ص له.
نظف الفرجار ،و�ضعه يف املكان
ّ
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ال�شكل ()2

التمارين العملية
التمرين الثامن

قيا�س الأبعاد والزوايا (�أدوات القيا�س الناقلة)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تفح�ص تعامد ال�سطوح وا�ستواءها للقطع املعدنية ؛با�ستعمال الزاوية.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

قطعة عمل منجزة لأغرا�ض القيا�س.

 -2دفرتمالحظات وقلم.
 -3زاوية قيا�س.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة العمل و�أدوات القيا�س (الزاوية)،كما هو ُم ّبي
ّ -1
يف ال�شكل (.)1
ّ -2
نظف قطعة العمل و�أدوات القيا�س (الزاوية).

 -3افح�ص ا�ستوائية قطعة العمل ،عن طريق تثبيت الزاوية

ال�شكل ()1

القائمة على قطعة العمل ،بحيث يتطابق الكعب والن�صل
على القطعة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -4مالحظة �أي �ضوء مير بني ن�صل الزاوية وبني ال�سطح ،يدل
على النقاط املرتفعة واملنخف�ضة على ال�سطح.

دون ما �شاهدته عن طريق ا�ستعمالك �أداة زاوية القيا�س.
ّ -5

ال�شكل ()2

مدربك اخلـطـوات الأدائيـــة ،و�شــاركها مع
 -6اعر�ض على ّ
زمالئك.
ّ -7
املخ�ص�ص لها.
نظف الزاوية القائمة ،و�ضعها يف املكان
ّ
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التمارين العملية
التمرين التا�سع

قيا�س الأبعاد والزوايا (تخطيط امل�شغوالت)

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
 -1تقر�أ وتنقل القيا�سات بدقة عالية على �سطح قطعة العمل.
 -2ت�ستعمل �أدوات التخطيط املنا�سبة ح�سب املخطط.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
ا  -معدات ال�سالمة

وال�صحة املهنية.

 - 2زاوية قيا�س.
 -3طاولة عمل.

-4ملزمة عمل ثابتة.

� -5شوكة عالم.

 -6م�سطرة معدنية.

املواد الأولية
قطعة عمل من احلديد ال�صلب
(� ١٠٠سم *� ١٠٠سم *٥مم)

� -7سنبك عالم.

 -8فرجارعالم معدين.

خطوات الأداء

جهز قطعة عمل من معدن احلديد قيا�س (�10سم
ّ -1

الر�سم التو�ضيحي

×�10سم × 5مم).

 -٢افح�ص ا�ستوائية قطعة العمل عن طريق تثبيت الزاوية
القائمة على قطعة العمل ،بحيث يتطابق الكعب
والن�صل على القطعة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)١

ال�شكل ()1

-٣ار�سم مرب ًعا مت�ساوي الأ�ضالع با�ستعمال م�سطرة

الزاوية وامل�سطرة املعدنية و�شوكة العالم ،ح�سب

املخطط املوجود يف ال�شكل رقم (.)2
 -٤ار�سم ًّ
م�ستقيما من النقطة (�أ) �إىل النقطة (ب)؛
خطا
ً
با�ستعمال امل�سطرة املعدنية و�شوكة العالم.

ّ -٥ثبت امل�سطرة املعدنية على النقط (د  +و  +ب) وار�سم
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ال�شكل ()2

خطوات الأداء

ًّ
خطا من النقطة (ب) �إىل النقطة (و)؛ با�ستعمال

الر�سم التو�ضيحي

�شوكة العالم.

� -٦ضع نقطة ارتكاز للفرجار املعدين بو�ساطة

الطرق على �سنبك النقطة؛ با�ستعمال املطرقة يف
النقطة (و).

ّ -٧ثبت الفرجار يف النقطة (و) ،وار�سم دائرة داخل
املربع ح�سب املخطط.

ال�شكل ()3

جيدا على بالطة الت�سوية يف �أثناء عملية
مالحظة :عزيزي الطالبّ ،ثبت القطعة ً
التخطيط.

ن�شاط:
مب�سطّ ،
وخططها كما يف ال�شكل (. )3
اطلب �إىل معلمك قطعة عمل من حديد ال�صلب مقطع ّ

متارين للممار�سة:
مدربك ،على قطع من العمل املنجزة ب�أ�شكال وقيا�سات متنوعة.
 -1اح�صل من ّ

 -2ا�شرتك مع جمموعة من زمالئك ،يف اختيار �أداة القيا�س املنا�سبة ح�سب القطعة.

و�سجلوها يف دفاتركم.
ِ � -3
أجر عملية القيا�س مع زمالئك كل منكم على حدة للقطعّ ،
 -4قارن نتائجك مع نتائج زمالئك.
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الخرائط المفاهيمية

املعادن وتخطيط امل�شغوالت،
وقيا�س الأبعاد والزوايا

معادن
غري حديدية

�أدوات تخطيط

حديدية

�أدوات قيا�س

ناقلة

خطية

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. -احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.
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الرقم
1
2

خطوات الأداء

�أُ�ص ّنف �أ ّنواع حديد ال�صلب.

ميز فوالذ ال�صلب ال�سبائكي.
�أُ ّ

3

أتعرف �أ ّنواع املعادن احلديدية وغري احلديدية من حيث النوع.
� ّ

5

� ّ
أمتكن من �إجراء الفحو�صات الإتالفية وغري الإتالفية.

4
6
7

نعم

ال

غ.ق.ل

ميز املقاطع والأ�شكال احلديدية امل�ستعملة يف الور�ش.
�أُ ّ

ميز بني املعادن ،من حيث لون ال�رشر الناجت عن عمليات اجللخ.
�أُ ّ

ميز بني املعادن املت�شابهة ،ح�سب ال�شكل واال�سم العلمي.
�أُ ّ

8

�أ�ستعمل امل�سطرة املعدنية يف قيا�س الطول والعر�ض واالرتفاع.

9

�أ�ستعمل الورنية يف قيا�س القطر اخلارجي والداخلي والعمق.

املتنوعة.
� 10أ�ستعمل امليكرومرت يف حتديد قيا�س قطع العمل ّ
� 11أ�ستعمل الفراجري اخلارجية والداخلية يف نقل الأبعاد.
� 12أ�ستعمل الزاوية يف فح�ص تعامد ال�سطوح وا�ستوائها.
� 13أ�ضع �أدوات القيا�س يف املكان املنا�سب و�أعتني بها.

أتقيد مبتطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية داخل امل�شغل ،املتع ّلقة
ّ � 14
با�ستعمال �أدوات القيا�س.
� 15أقر�أ املخطط بعناية.
�أر�سم مرب ًعا مت�ساوي الأ�ضالع با�ستعمال م�سطرة الزاوية واملعدنية
16
و�شوكة العالم.
�أر�سم ًّ
م�ستقيما بني نقطتني؛ با�ستعمال امل�سطرة املعدنية و�شوكة
خطا
ً
17
العالم.
�أ�ضع نقطة ارتكاز للفرجار بو�ساطة الطرق على ال�سنبك النقطة؛
18
با�ستعمال املطرقة.
�أُ ّثبت الفرجار يف نقطة االرتكاز و�أر�سم دائرة داخل املربع ح�سب
19
املخطط.
�أر�سم اخلطوط والدوائر كما هو ُم ّبي يف الأ�شكال التو�ضيحية
20
والر�سومات.
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اخترب معلوماتك
 -1توجد �أنواع عديدة للمعادن ،اذكر�أربعة منها:
�أ -

...........................................................

جـ-

.........................................................

ب-
د-

...........................................................

...........................................................

ميز بينهما عن فح�ص اخلد�ش.
-2الأملنيوم واملغني�سيوم معدنان مت�شابهان من حيث ال�شكلّ ،
الأملنيوم

املغني�سيوم

-3ع ّلل:

أ�  -تخ�ضع كميات قليلة من قطع املعدن املنتجة للفح�ص الإتاليف بعد مرحلة الت�صنيع ،بينما
تخ�ضع بيقة القطع املنتجة للفح�ص غري الإتاليف.

ب -تُ�صنع �أدوات التخطيط من احلديد ال�صلب.

 -4عال َم يعتمد النظام الإمرباطوري (الإجنليزي) يف القيا�س؟

عد �أحد �أدق �أجهزة القيا�س املتوافرة يف ور�ش العمل ،بحيث � ّأن دقته تكون
 -5ما اجلهاز الذي ُي ّ
عادة ( )0.01مم وقد ت�صل يف بع�ض الأجهزة �إىل قيم دون ذلك مثل ( )0.001مم؟

 -6ما الهدف الرئي�س لعملية التخطيط؟
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الوحدة الأوىل قطع املعادن

ً
ثانيـا:
نرش وأزملة المعادن

2

ىل

الوحدة ا أ
لو

نتاجات الدر�س:
انظر..
وتساءل

ّ
يتوقع من الطالب �أن :

استكشف

اقـرأ..

• يختار املن�شار والن�صل املنا�سب.
• ُي ّ
ركب ن�صل املن�شار بطريقة �صحيحة و�آمنة.

• يقف ب�شكل �صحيح ومنا�سب؛ عند �إجراء عمليات
الن�رش.

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

• ُي ّثبت قطعة العمل على �أداة الربط املنا�سبة ،خالل
عمليات الن�رش.
• ين�رش معادن خمتلفة ال�سمك ومعادن ذات مقاطع خمتلفة

باملنا�شري اليدوية والآلية ،مع مراعاة زوايا ميل املن�شار.

• يختار الإزميل املنا�سب للعمل ح�سب النوع وال�شكل.
• يقطع ال�صفائح الرقيقة وال�سميكة بالإزميل.
• يقطع فتحات داخلية بالإزميل.

القياس والتقويم
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• ُيجري اخلدمة املنا�سبة للإزميل واملن�شار.

طبق قواعد ال�سالمة املهنية عند تنفيذ املهارات.
• ُي ّ

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع املعدات والأدوات بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من �أيّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن ن�رش و�أزملة املعادن ،ارجع �إىل
القر�ص املدمج ( )CDاملرفق يف الكتاب.
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ن�شر املعادن
انظر..
وتساءل
هل فكرت يو ًما بت�صنيع منقل لل�شوي؟

ما الأدوات التي تُ�ستعمل يف ت�صنيع هذا املنقل؟
�إن �صناعة املنقل يف بع�ض �أجزائه ،تتط ّلب عملية
الن�رش� ،أي قطع املعدن عن طريق �إزالة �شظايا (راي�ش)

بو�ساطة ن�صل ذي �أ�سنان قاطعة متتابعة ،وينتج عن

عملية الن�رش خط قطع ب�سيط ،وجتدر الإ�شارة �إىل

� ّأن القطعة امل�شغولة ال تفقد �سوى مقدار �ضئيل من
معدنها ب�سبب الن�رش.

تُ�ستعمل عمليات الن�رش يف �إجراء عمليات القطع للمعادن

ب�أ�شكالها املختلفة ،وتُ�ستعمل لهذه الغاية أ� ّنواع خمتلفة من

املنا�شري منها :من�شار �آيل ،ومن�شار التخريقة ،واملنا�شري اليدوية.
ً
ا�ستعمال يف الور�ش.
واملنا�شري اليدوية هي الأكرث

انظر �إىل ال�صورتني املجاورتني ،ما الفرق بينهما؟ و�أي نوع منهما هو
الأكرث انت�شا ًرا؟

ال �شك ب�أ ّنك الحظت � ّأن ال�صورة الأوىل تُظهر املنا�شري اليدوية،
وال�صورة الثانية يظهر بها املن�شار الآيل.
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وتعتمد املنا�شري اليدوية على القوة الع�ضلية ،مع مراعاة ا�ستعمال املن�شاربال�شكل ال�صحيح ويف
م�ستوى �أفقي ثابت مع ال�ضغط ً
قليل على املن�شار يف �أثناء احلركة الأمامية له ،و�إزالة ال�ضغط
�صحيحا
يف م�شوار الرجوع من دون رفع �سالح املن�شار من امل�شغولة ،وهذا يتط ّلب و�ض ًعا
ً

للج�سم وامل�شغولة يف �أثناء حركة املن�شار الرتددية.
متى نلج�أ �إىل ا�ستعمال املنا�شري الآلية؟ ما مزاياها؟

اقـرأ..

وتعلم

� ً
أول :عمليات الن�شر
�أ ّنّواع املنا�شري:

� ً
يتكون من
أول :املن�شار اليدوي:
ّ
الأجزاء الرئي�سة املو�ضحة يف ال�شكل
املجاور ،وهي:

 -1املقب�ض.

� -2صامولة جم ّنحة لتثبيت الن�صل و�شده.
� -3سالح املن�شار اليدوي (الن�صل).

يو�صف الن�صل باخل�شن �أو الناعم؛ ح�سب عدد الأ�سنان التي ت�شملها يف البو�صةُ ،في�ستعمل
الن�صل اخل�شن لقطع املواد الطرية ،وله (� )15س ًّنا يف البو�صة على الأقل ،و ُي�ستعمل الن�صل الناعم
لقطع املعادن ال�صلدة ،وله (� )32س ًّنا يف البو�صة على الأقل ،كما هو ُم ّبي يف اجلدول الآتي:
الو�صف
خ�شن

عدد الأ�سنان يف البو�صة
من � 16-15س ًّنا

اال�ستعماالت
لن�رش املواد اللينة.

دقيق

� 32س ًّنا

لن�رش املعادن ذات ال�صالدة العالية.

ناعم

� 22س ًّنا

لن�رش املعادن ذات ال�صالدة املتو�سطة.
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ثانيًا -املنا�شري الآلية:

نظرا حلجم القطع املعدنية املراد ت�شكيلها ،التي تكون يف حاجة لإجراء عمليات الن�رش
ً

عليها ،ال بد لنا من ا�ستعمال املنا�شري الآلية لتوفري الوقت واجلهد ،فكلما زاد حجم امل�شغولة
كان من ال�صعب ا�ستعمال املن�شار اليدوي ،و ُي�ستعمل املن�شار الآيل يف ن�رش املعادن ال�سميكة

التي يزيد �سمكها عن ( )15مم.
مبد�أ عمل املنا�شري الآلية:

حمرك كهربائي ينقل احلركة
تعمل املنا�شري الآلية بو�ساطة ّ

�إىل ذراع معدين (حامل الن�صل) بحركة ترددية ،يتم عن
طريقها قطع املعدن.

ثان ًيا :الأزملة
� -1أ ّنّواع الأزاميل و�أ�شكالها:

املب�سط ذو حد القطع العري�ض
ّ

ُي�ستعمل للأغرا�ض العامة مثل النحت

�إزميل نقطة حادة
ُي�ستعمل يف ال�صفائح الرقيقة وجعل
الأخاديد ال�صغرية عري�ضة.

�إزميل ذو طرف م�ستدير
ُي�ستعمل لبدء ثقوب احلفر �أو نحت
الأخاديد.

�إزميل لأخاديد الت�شحيم
ُي�ستعمل ل�صنع قنوات الت�شحيم ،يف
املحامل والأخاديد ال�صغرية.

والقطع.
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 -2زوايا احلد القاطع للأزاميل:

�إذا ُث ّبت الإزميل بزاوية ( ) ْ 90يف ما يتع ّلق
ب�سطح قطعة العمل ،ف�إن الإزميل ي�ؤدي وظيفة
ف�صل القطعة �إىل ن�صفني كما يف ال�شكل (� )١أما
�إذا ُث ّبت بزاوية �أقل من ( ،) ْ 90ف�إنه ي�ؤدي وظيفة
�إزالة الزوائد (الراي�ش) ،كما يف ال�شكل (.)٢

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

 -3زوايا توجيه الإزميل:

عند قطع امل�شغوالت املعدنية املختلفة ال�صالدة ،يراعى جتليخ احلد القاطع للإزميل ،كما هو
ُم ّبي يف اجلدول الآتي:

املعادن املراد قطعها
زهر وبرونز
حديد �صلب
نحا�س �أحمر و�أ�صفر
�أملنيوم وزنك

الزاوية

تقريبا
من (ً )ْ 75 - 70
تقريبا
من (ً )ْ 65 - 60
تقريبا
من (ً )ْ 55 - 50
تقريبا
من (ً )ْ 45 - 40

 -4الطريقة ال�صحيحة والآمنة لربط امل�شغولة:
احتياطات التعامل مع الأزاميل:

يجب التعامل مع الأزاميل بحر�ص �شديد ،و�ضمان � ّأن املطرقة ال

ُ�سبب �إ�صابة ،وكذلك يجب حماية اليدين والوجه بالقفازات
تنزلق وت ّ

ونظارات الأمان لتخفيف ال�رضبات وت�أثري اجلزيئات .و �إذا لزم الأمر،

يجب و�ضع حماية من الإ�سفنج املطاطي احللقي فوق ر�أ�س الإزميل.
وت�رض ر�أ�س
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل � ّأن عملية الطرق املتكررة تنهك
ّ
ّ
امل�سطحة ب�سبب
جدا ا�ستعمال الأزاميل مع الر�ؤو�س
الإزميل .ومن اخلطر ًّ
�إ�سقاطات اجل�سيمات املعدنية التي ميكن �إنتاجها بقوة ،كما هو ُم ّبي يف

ال�صورة املجاورة.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

اختيار املن�شار املنا�سب والن�صل والرتكيب
بطريقة �آمنة

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُ -1ت ّهز املن�شار اليدوي لن�رش املعادن -2 .ت ّ
ُركب ن�صل املن�شار بطريقة �صحيحة و�آمنة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَّ د اليدوية والتجهيزات
ا  -معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -2هيكل من�شار يدوي.
خطوات الأداء
 -1اخرت الن�صل املنا�سب لن�رش قطعة العمل؛ �إذ �إن
طول اخلطوة يف ن�صل املن�شار هو امل�سافة بني

نقطتني متماثلتني على �س ّنني متجاورين.
 -2لن�رش القطع ال�سميكة؛ نختار ً
ن�صل بخطوة

 -3ن�صالت من�شار خمتلفة اخلطوة.
الر�سم التو�ضيحي
ال�شكل ()1
ال�شكل ()2

كبرية كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -3لن�رش القطع قليلة ال�سمك �أو ال�صلدة ،نختار
ً
ن�صل بخطوة �صغرية كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
(.)2

ال�شكل ()3

 -4اخرت الن�صل املنا�سب وتفقّد �أ�سنانه ،ثم �صله
مب�سامري التثبيت ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

 -5ت� ّأكد من � ّأن اجتاه الأ�سنان يف اجتاه معاك�س
ملقب�ض املن�شار ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4
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ال�شكل ()4

التمارين العملية
التمرين الثاين

الوقوف ب�شكل �صحيح ومنا�سب عند �إجراء عمليات
الن�شر ،وتثبيت امل�شغولة

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
�سليما عند �إجراء عملية الن�رش.
ُ -1ت ُّثبت امل�شغولة على ملزمة العمل.
 -2تقف وقو ًفا ً
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -١معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية -5 .طاولة عمل.
 - 2هيكل من�شار يدوي.

 -6ملزمة عمل ثابتة.

 -4زاوية قيا�س .

 -8م�سطرة حديدية.

 -3ن�صالت من�شار خمتلفة اخلطوة� -7 .شوكة عالم.
خطوات الأداء

 -1قطعة عمل من معدن احلديد،
مقطع ّمب�سط بقيا�س (� )10سم

× (� )10سم × ( )5مم.
 -2خمطط عمل.

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة العمل ال�سابقة يف مترين
ّ -1
(تخطيط امل�شغوالت).

ال�شكل ()1

 -2اربط القطعة لإجراء عملية الن�رش اليدوي
على ملزمة العمل ،بحيث تكون خطوط
الن�رش املراد قطعها خارج ّ
فكي امللزمة
بقليل؛ تفاديًا من اهتزازها ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1

�صحيحا �آم ًنا ،وبو�ضع مائل
 -3قف وقو ًفا
ً
مراعيا الو�ضع الأن�سب
عن حمور امللزمة،
ًّ
للقدمني ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ْ 30
ْ 70

ال�شكل ()2

67

مالحظة:
�سبب تداخل
عند قطع املعادن باملن�شار ،ال يجوز ال�ضغط الثقيل على املن�شار� ،إذ �إن ذلك ُي ّ
يتعر�ض �سالح املن�شار للك�رس ،ويف القطع
�أو تع ّلق الأ�سنان باملعدن .ومن ثم ،ك�رسها .كما ّ

جانبا �سالح املن�شار بب�ضع نقط من الزيت لتقليل االحتكاك ،وجعل
العميق يف ال�صلب يدهن ً
عمل املن�شار �أي�رس و�أ�سهل ،ويكون �أكرث حرية وانطالقًا يف القطع ولكن لي�س من املنا�سب عادة

و�ضع الزيت على �أ�سنان املن�شار ،ل ّأن ذلك مينع الأ�سنان من قطع املعدن.

التمارين العملية
التمرين الثالث

ن�شر معادن خمتلفة ال�سمك ،ومعادن ذات مقاطع
خمتلفة باملنا�شري اليدوية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
 - 1تن�رش معد ًنا ب�شكل م�ستقيم.
 - 2تن�رش معد ًنا ب�شكل مائل.
 - 3تن�رش معد ًنا املقاطع املفرغة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات

املواد الأولية

ا  -معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

مب�سط
 -1قطعة عمل من معدن احلديد مقطع ّ

 - 3ن�صالت من�شار خمتلفة اخلطوة.

 -2خمطط عمل.

 - 2من�شار يدوي.
 - 4مزيتة.

 - 5طاولة عمل.

 -6ملزمة عمل ثابتة.

� -٧أدوات قيا�س وتخطيط.
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بقيا�س (� )10سم × (� )10سم × ( )5مم.

� -3أ ّنبوب (تيوب) معدين مفرغ قيا�س (� )٢٥سم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ح�ض قطعة العمل ال�سابقة يف مترين (تخطيط
ّ -1
امل�شغوالت) ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -2اربط القطعة لإجراء عملية الن�رش اليدوي
على ملزمة العمل ،بحيث تكون خطوط
الن�رش املراد قطعها خارج ّ
فكي امللزمة

بقليل ،تفاديًا الهتزازها.

�صحيحا �آم ًنا ،وبو�ضع مائل
 -3قف وقو ًفا
ً
مراعيا الو�ضع الأن�سب
عن حمور امللزمة
ًّ
للقدمني.

وجه الن�صل للن�رش عرب حز التوجيه ب�شكل
ّ -4

ال�شكل ()1

مائل.

�أـ ا�ضبط عدد �أ�شواط القطع لترتاوح بني
(ً )90-60
�شوطا بالدقيقة تفاديًا للتعب.

ب ـ ا�ستعن بحركة الذراعني لتحريك

املن�شار وال ت�ضغط بكامل ج�سمك.

جـ ـ ا�ضغط يف �أثناء ال�شوط الأمامي (�شوط

القطع) وال ت�ضغط يف �أثناء �شوط الرجوع.
ّ
(تذكر اجتاه �أ�سنان الن�صل).

املو�ضحة باللون
د ـ ابد�أ ب�إجراء عملية الن�رش
ّ

الأزرق ب�شكل م�ستقيم ومائل ،ح�سب
املخطط يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

هـ ـ ا�ضبط ميل املن�شار ح�سب ميل خط
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الن�رش.

و ـ ّثبت القطعة يف ملزمة الطاولة بحيث تكون خطوط القطع وا�ضحة.
املدرب بعد
حـ ـ ان�رش اخلط (�أ-ب) املُ ّبي يف الر�سم التنفيذي ً
طوليا ،واعر�ض القطعة على ّ
ن�رشا ًّ
وكرر العملية يف اخلط (جـ-د).
ن�رش اخلطّ ،
ط ـ ان�رش خط الن�رش (ب -و) ًّ
خطا ً
املدرب.
مائل املبني يف الر�سم التنفيذي واعر�ضه على ّ
مدربك.
كرر خطوة الن�رش املائل يف النقطة (د -هـ) ،واعر�ضها على ّ
يـ ّ

 -5احتفظ بقطعة العمل ال�ستعمالها الحقًا.
 -٦ن�رش مقطع �أ ّنبوب (تيوب) مفرغ.

�أ ّ -ثبت القطعة يف امللزمة ،بحيث يكون خط الن�رش على بعد (� )٥سم.

املدرب.
ب  -ان�رش مقطع التيوب ،واعر�ضه على ّ

التمارين العملية
التمرين الرابع

ن�شر معادن ذات مقاطع دائرية باملنا�شري اليدوية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرينّ � ،أن:
تن�رش املقاطع امل�ستديرة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -١معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2من�شار يدوي.

 - 3ن�صالت من�شار خمتلفة اخلطوة.

 - 4مزيتة.

 - 5طاولة عمل.

 -6ملزمة عمل ثابتة.

� -٧أدوات قيا�س وتخطيط.
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املواد الأولية
قطعة من حديد ال�صلب الطري ،مقطع دائري
(�أ ّنبوب م�صمت) من القطع املتوافرة يف امل�شغل
قيا�س (� )٢٥سم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1اربط املقاطع الأ�سطوانية بامللزمة

املخ�ص�صة ذات الفك املو�شوري كما
ّ
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -2اربط القطعة لإجراء عملية الن�رش اليدوي
على ملزمة العمـل ،بـحـيـث تكون
خطوط الن�رش املراد قطعها خارج ّ
فكي

ال�شكل ()1

امللزمة بقليل تفاديًا الهتزازها ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -3ان�رش الأنبوب وعلى ُبعد (� )١٠سم �إىل
� ّأن يبد�أ الن�صل بتجاوز �سمك جدار
الأنبوب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()2

ودور الأ ّنبوب ربع
 -4فك ملزمة الربط ّ
أعد الربط والن�رش.
دورة ،و� ّ
�١٠سم

كرر تدوير الأ ّنبوب ربع دورة ،وهكذا
5ـ ّ
�إىل � ّأن تنتهي من ن�رش القطعة.

ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين اخلام�س

ن�شر املعادن باملنا�شري الآلية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرينّ � ،أن:
تن�رش املقاطع املعدنية امل�صمتة ،باملن�شار الآيل الرتددي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية

ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
ا  -معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2من�شار �آيل ترددي.

قطعة من حديد ال�صلب الطري امل�صمت،
مقاطع متنوعة من القطع املتوافرة يف امل�شغل.

� - 3أدوات قيا�س وتخطيط.

 - 4حامل (م�سند امل�شغولة).
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1اربط قطعة العمل على ملزمة املن�شار ،وقد تكون
امللزمة يف بع�ض الآالت قابلة للإمالة ح�سب زاوية

الن�رش املطلوبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

راع ربط القطع ح�سب مقطعها يف �أثناء التثبيت،
ِ -2
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
 -3ا�ستعمل م�سند ربط بني ّ
فكي امللزمة؛ لتدعيم ربط
امل�شغوالت الق�صرية لزيادة متانة وقوة الربط.

ال�شكل ()1

 -4ا�ستعمل حامل الإ�سناد لدعم الق�ضبان الطويلة؛
لتخفيف ال�ضغط على ملزمة الربط .

� -5ش ّغل من�شار الرتدد الآيل ،ح�سب تعليمات املدرب
وموافقته.

 -6ابد�أ ب�إجراء عملية الن�رش.
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ال�شكل ()2

التمارين العملية
التمرين ال�ساد�س

اختيارالإزميل املنا�سب للعمل ،ح�سب النوع وال�شكل

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تُ ّيز بني الأزاميل ووظائفها؛ عن طريق عمليات القطع املختلفة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

متنوعة.
� - 2أزاميل ّ

املواد الأولية
قطع عمل لتمارين �سابقة.

 - 3مطرقة ( )350غم.

�أ ّنّواع الأزاميل و�أ�شكالها:

ال�شكل (� -1أ)

املب�سط ذو حد القطع العري�ض
ّ
كما يف ال�شكل (� -1أ):

ُي�ستعمل للأغرا�ض العامة مثل النحت
والف�صل،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( -1ب).

ال�شكل ( -1ب)

ال�شكل (� -2أ)

�إزميل نقطة حادة
كما يف ال�شكل (� -2أ):

ُي�ستعمل يف ال�صفائح الرقيقة وجعل الأخاديد

ال�صغرية عري�ضة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
( -2ب).

ال�شكل ( -2ب)
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ال�شكل (� -4أ)

ال�شكل (� -3أ)

�إزميل ذو طرف م�ستدير
كما يف ال�شكل (� -3أ):

�إزميل لأخاديد الت�شحيم
كما يف ال�شكل (� -4أ):

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (-3ب).

والأخاديد ال�صغرية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل

ُي�ستعمل لبدء ثقوب احلفر �أو نحت الأخاديدُ ،ي�ستعمل ل�صنع قنوات الت�شحيم يف املحامل

ال�شكل -3( :ب).
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(-4ب).

ال�شكل -4( :ب)

التمارين العملية
التمرين ال�سابع

قطع ال�صفائح الرقيقة وال�سميكة بالإزميل

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ت ّ
ُقطع ال�صفائح الرقيقة وال�سميكة بالإزميل ح�سب املخطط.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عمل من حديد ال�صلب قيا�س

� - 2أزاميل متنوعة - 3 .مطرقة ( )500غم.
 - 4بالطة ت�سوية - 5 .طاولة عمل.

(� )١٠سم × (� )٥سم ب�سمك ( )5مم.
 -2قطعة عمل من ال�صاج (� )10سم × (� )5سم

� -٦أدوات قيا�س وتخطيط.

ب�سمك ( )1مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

قطع ال�صفائح ال�سميكة بو�ساطة الإزميل.

ح�ض قطعة عمل من حديد ال�صلب قيا�س (� )١٠سم
ّ -1
ب�سمك ( )1مم ,وابد أ� تخططها ،كما هو
× (� )٥سم ُ
ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -2ثبت الأزميل بزاوية ( ) ْ 90على العالم املوجود على

ال�شكل ()1

قطعة العمل باللون الأحمر.

 -3ابد أ� بالطرق على الأزميل با�ستعمال املطرقة طرقات
خفيفة على خط العالم ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

أعد الطرق على الإزميل با�ستعمال املطرقة ب�شكل
ّ � -4
�أقوى لف�صل القطعة اىل ن�صفني ح�سب املخطط،

ال�شكل ()2

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

كرر اخلطوات ال�سابقة مع قطعة ال�صاج الرقيقة.
ّ -5

ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين الثامن

قطع فتحات داخلية بالإزميل

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تقطع فتحات داخلية؛ با�ستعمال الإزميل املنا�سب.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
قطعة عمل من ال�صاج

متنوعة - 3 .مطرقة ( )500غم.
� - 2أزاميل ّ
 - 4بالطة ت�سوية - 5 .طاولة عمل.

وب�سمك ( )1مم.
(� )10سم × (� )10سمُ ،

� -٦أدوات قيا�س وتخطيط.
خطوات الأداء

ح�ض قطعة عمل من حديد ال�صاج بقيا�س ()10
ّ -1
وب�سمك ( )1مم ح�سب
�سم × (� )10سم،
ُ
املخطط.
 -2خطط قطعة العمل ح�سب املخطط ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1
 -3اخرت الإزميل املنا�سب للقطع الداخلي.
ّ -4ثبت الإزميل بزاوية ( ) ْ 90على العالم املوجود على
قطعة العمل باللون الأزرق.
 -5اطرق على الإزميل با�ستعمال املطرقة طرقات خفيفة
على خط العالم ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
أعد الطرق على الإزميل با�ستعمال املطرقة ب�شكل
ّ � -6
�أقوى لف�صل القطعة الداخلية ح�سب املخطط ،كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
 -7احتفظ بقطعة العمل لتمرين الربادة الداخلية.
76

الر�سم التو�ضيحي

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

التمارين العملية
التمرين التا�سع

�إجراء اخلدمة املنا�سبة للإزميل

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ت�شحذ الإزميل املعطوب بعد االنتهاء من العمل.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات

املواد الأولية

 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

متنوعة-3 .حجر جلخ .
� - 2أزاميل ّ
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 - 1ت� ّأكد من جاهزية حجر اجللخ و�ش ّغله ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)١

�- 2أ�سند الإزميل على م�سند حجر اجللخ من ()ْ 65-ْ 60

ال�شكل ()1

تقريبا ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)٢
ً

قرب الإزميل �إىل حجر اجللخ بحركة ترددية ،من
ّ -3
دون �ضغط.

ال�شكل ()2

 - 4تفقّد مكان اجللخ للإزميل ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
مدربك.
( )3واعر�ضه على ّ

ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين العا�شر

�شحذ الأزاميل املعطوبة

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ت�شحذ الإزميل املعطوب بعد االنتهاء من العمل.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 - 1ت� ّأكد من �أدوات القطع مثل الإزميل واملن�شار قبل
�إجراء عملية القطع ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -٢ا�شحذ الإزميل املعطوب بعد االنتهاء من العمل.
 - ٣حتقّق من �صحة ربط املطرقة بيدها اخل�شبية ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2

تقيد بارتداء متطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
ّ -٤
�أثناء �أداء التمرين من نظارات وقفازات عمل وحذاء
خا�ص ولبا�س عمل منا�سب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

78

الخرائط المفاهيمية

ن�شر و�أزملة املعادن

املن�شار
من�شار �آيل

الإزميل

من�شار يدوي

�إزميل ذو طرف م�ستدير
�إزميل نقطة حادة
الإزميل املب�سّ ط ذو حد القطع العري�ض
�إزميل لأخاديد الت�شحيم
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التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

القياس والتقويم

ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص .الرقم

خطوات الأداء

1

جهز املن�شار الآيل الرتددي ،و�أتفقّد احتياطات ال�سالمة العامة
�أُ ّ
والتجهيزات الالزمة.

2
4

�أختار ن�صل املن�شار ال�صحيح ،مبا يتنا�سب مع قطعة العمل.
�أُ ّثبت ن�صل املن�شار االيل واليدوي.
�أختار و�ضع الوقوف املنا�سبة لعملية الن�رش.

5

�أُ ّثبت قطعة العمل على �أداة الربط املنا�سبة خالل عمليات الن�رش.

6

�أ ّن�رش معادن خمتلفة ال�سمك ومعادن ذات مقاطع خمتلفة باملنا�شري
اليدوية والآلية ،مع مراعاة زوايا ميل املن�شار.

7

�أختار الإزميل املنا�سب للعمل ح�سب النوع وال�شكل.

3

8
9

�أُ ّ
قطع ال�صفائح الرقيقة وال�سميكة باالزميل.
�أُ ّ
قطع فتحات داخلية بالإزميل.

� 10أُجري اخلدمة املنا�سبة للإزميل.
طبق قواعد ال�سالمة املهنية املتع ّلقة بالأزاميل عند التنفيذ
� 11أُ ّ
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
عرف عملية القطع باملن�شار اليدوي والآيل.
ّ -1
 -2اذكر �أجزاء املن�شار اليدوي للمعادن.

 -3ما موا�صفات ن�صل املن�شار اليدوي والآيل؟

و�ضح مبد�أ عمل املنا�شري الآلية.
ّ -4

 -5توجد �أ ّنواع عديدة للأزاميل ،اذكر ثالثة منها ،ملاذا ت�ستعمل؟
 -6اذكر ثالث من زوايا التوجيه للإزميل وا�ستعماالتها.
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الوحدة الأوىل قطع املعادن

ً
ثـالثـا:
براد ة المعادن

3

ىل

الوحدة ا أ
لو

نتاجات الدر�س:

ّ
يتوقع من الطالب �أن :

انظر..
وتساءل

طبق مهارات م�سك املربد وحتريكه بالطريقة ال�صحيحة
• ُي ّ

استكشف

اقـرأ..

• ُي ّ
نظف املبارد با�ستعمال فر�شاة ال�سلك واملحاليل.
• يختار و�سيلة الربط املنا�سبة لقطعة العمل.

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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والآمنة ،يف حالة الربادة امل�ستوية وامل�ستديرة.
• ُي ّ
نظم مكان العمل قبل البدء بالعمل.

• يختار املربد املنا�سب لعملية الربادة.

• يربد قط ًعا معدنية برداة م�ستوية وم�ستديرة.
• يفح�ص ا�ستواء ال�سطوح بعد بردها.

• يربد فتحات داخلية ذات �أ�شكال خمتلفة.

طبق قواعد ال�سالمة املهنية املتعلقة با�ستعمال املبارد.
• ُي ّ

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع املعدات والأدوات بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من �أيّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن برادة املعادن ،ارجع �إىل القر�ص
املدمج ( )CDاملُرفق يف الكتاب.
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برد املعادن
انظر..
وتساءل

هل الحظت يف �أثناء �إعدادك لأي �شكل معدين �أ ّن امل�ساحة

املتبقية �صغرية مقارنة مع حجم القطعة؟ما الطريقة املنا�سبة
لت�صغيري قطعة العمل لرتكب يف مكانها ال�صحيح ،علما ب�أنّها
حجما عن مكانها بـ ( )2مم؟
�أكرب ً

�إنّ الربادة هي احلل ،فالربادة هي �إزالة طبقة رقيقة من
املحدد� ،إذ تتم با�ستعمال املربد وهو �أداة للقطع
املعدن
ّ

حتتوي على �أ�سنان متقاربة ،ومت�شابهة بال�شكل.

ومن ال�صعب اال�ستغناء عن عمليات الربادة للمعادن داخل الور�ش ،على الرغم من حدوث ثورة
�صناعية يف الآالت امليكانيكية لت�شكيل املعادن .تُ�ستعمل عملية الربادة ب�شكل وا�سع يف �إعداد

القطع املعدنية لعملية اللحام وتنظيف امل�سبوكات

املعدنية ،و�إزالة طبقات رقيقة من �سطوح القطع

ب�سمك يرتاوح بني ( )0.1 - 0.02مم.
املعدنية ُ

وتتم عملية الربادة بتحريك املربد حركة ترددية عن
�سمى
طريق ال�ضغط عليه عند الدفع �إىل الأمام و ُي ّ
م�شوارالقطع ،ثم �سحبه �إىل اخللف دون �ضغط

�سمى م�شوارالرجوع.
و ُي ّ
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تختلف املبارد من حيث ال�شكل ودرجة النعومة .انظر �إىل الأنواع الآتية:
�أي من املبارد الآتية ،تتوقّع أ� ّنه ا�س ُتعملت يف هذه الأ�شكال؟

�أ ّنّواع املبارد:

مب�سط
مربد ّ
مربد مربع
مربد مثلث
مربد دائري
مربد ن�صف دائري

اقـرأ..

وتعلم

 -1ت�صنيف املبارد من حيث ال�شكل ودرجة النعومة:
متعددة� ،أهمها:
�أ  -تُ�ص ّنف املبارد من حيث �شكل مقطعها �إىل �أنواع ّ
		
مب�سط.
 .1مربد ّ

		
 .4مربد مثلث.

		
 .2مربد دائري.
 .5مربد مربع.

 .3مربد ن�صف دائري.

ب  -نعومة املربد �أوخ�شونته ،ويق�صد بالنعومة :عدد �أ�سنان املربد يف وحدة الطول (ال�سنتمرت
الواحد عادة) .وتق�سم املبارد ا�ستنا ًدا �إىل نعومتها �إىل:
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 _1اخل�شن :يرتاوح عدد الأ�سنان يف ال�سنتمرت الواحد يف هذا املربد بني (� ،)16-5س ًّنا و ُيرمز
له عادة بالرقم (.)1

 _2املتو�سط النعومة :يرتاوح عدد الأ�سنان يف ال�سنتمرت الواحد يف هذا املربد بني (� )17-7س ًّنا
و ُيرمز له عادة بالرقم (.)2

 _3املربد الناعم :يرتاوح عدد الأ�سنان يف ال�سنتمرت الواحد يف هذا املربد بني (�)24-13س ًّنا،
و ُي�ستعمل لإنتاج ال�سطوح ال�شديدة النعومة ،و ُيرمز �إىل هذه املبارد بالأرقام
(.)5 ،4 ،3

� -2أجزاءاملربد:
يتكون املربد من عدة �أجزاء
ّ

كاملقب�ض والل�سان واحلد القاطع،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

 -3الطريقة ال�صحيحية لتجهيز طاولة العمل وامللزمة للربادة:

عند التح�ضري لإجراء عمليات الربادة ،يجب مراعاة عدة �أمور ،منها:

 تثبيت قطعة العمل ب�إحكام على امللزمة لتمنع اهتزاز القطعة املراد برادتها. بروز القطعة عن ّفكي امللزمة؛ مب�سافة ق�صرية.

 �ضبط ارتفاع امللزمة تب ًعا لطول العامل الذي يعمل عليها؛ كي ّيتمكن من �أداء عمله من

دون �أي �إرهاق ،ويجب ترتيب املالزم ب�شكل جيد ،وتثبيتها بحيث يكون �سطح فك امللزمة
�أ�سفل مرفق ذراع العامل بني (� )10 - 5سم ،فيجب

�ضبط ارتفاع امللزمة تب ًعا لطول العامل �إذاكان
يعمل عليها منفر ًدا ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
( ،)2ف�إذا دعت ال�رضورة � ّأن يكون ارتفاع املالزم

موح ًدا ،فيمكن تعوي�ض فرق ارتفاعها �أو
ً
ارتفاعا ّ

ال�شكل ()2

الفرق يف طول العامل ،بو�ضع قطعة خ�شبية �أ�سفل امللزمة �أو العامل.

86

ابحث عن ال�سبب
يف الربط املنا�سب لقطعة العمل ،نحتاج يف بع�ض الأحیان �إىل و�ضع قطعة من النحا�س
�أوالر�صا�ص �أمام ّ
فكي امللزمة ،ما �سبب ذلك؟
-4ت�صنيف املبارد من حيث �أ�سنان القطع و�شكل املقطع:
�أ  -املربد ذو القطع املفرد :تكون فيه �أ�سنان القطع منتظمة على خطوط عر�ضية متوازية على
املربد ومتيل مبقدار ( ،)ْ 80- ْ 60وي�ستعمل عادة لربادة املعادن اللينة ،مثل الأملنيوم
والنحا�س الأ�صفر والربونز ،والر�صا�ص ،واجللد.

ب  -املربد ذو القطع املزدوج :املربد الذي يحتوي على �سل�سلتني من الأ�سنان العر�ضية املتوازنة
على املربد.

 -ال�سل�سلة الأوىل :متيل بزاوية ( )ْ 55على حمور املربد.

 -ال�سل�سلة الثانية :تكون �أخ�شن ومنتظمة بزاوية معاك�سة للأوىل مقدارها (،)ْ 70

ن�سبيا مثل :حديد الزهر ،وحديد
وتُ�ستعمل لربادة املعادن �أو املواد ذات ال�صالدة العالية ًّ
ال�صلب العايل الكربون ،واملعادن غري احلديدية و�سبائكها.

جـ  -املربد ذو القطع املقو�س :يحتوي على �سل�سلة متوازية من الأ�سنان املقو�سة املنتظمة على
عر�ض املربد ،و ُي�ستعمل عادة لربادة املواد العالية ال�صالدة.

� -5أ ّنّواع الربادة:

�أ  -الربادة اليدوية  -ومن �أ�ساليبها:

 .1الربادة الطوليةُ :يدفع من طريقها املربد يف االجتاه الطويل� ،أو ً
مائل يف اجتاه امل�شغولة،
م�صممة بهذه الطريقة� ،إذ يكون م�شوار القطع فيها للأمام.
وتكون �أكرث املبارد
ّ

 .2الربادة العر�ضية :مي�سك املربد يف هذه احلالة من طرفيه ب�صورة عر�ضية ،وينتج عنها
نعومة �أكرث من الربادة الطولية.

ب  -الربادة الآلية:

من الأمثلة عليها ،ماكينة القر�ص الدوار واملاكينة الرتددية وماكينة الربادة ذات ال�رشيط.
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 -6العوامل التي ت�ؤ ّثر يف اختيار املربد:
�أ  -درجة �صالدة قطعة العمل (نوع اخلامة).

ب�ُ -سمك الطبقة املراد �إزالتها بعملية الربادة.

حمدب).
جـ� -شكل ال�سطح املطلوب برادته (�سطح
م�ستو �أو مق ّعر �أو ّ
ٍ
د  -درجة نعومة �سطح قطعة العمل.

 -7العناية باملربد عند اال�ستعمال ،وبعده:
�أ  -ا�ستعمال املبارد املنا�سبة ح�سب نوع املعدن.

ب  -عند تثبيت مقب�ض املربد ،مراعاة عدم طرقه باملطرقة.

تتعر�ض الأ�سنان
جـ  -عند تبديل مقب�ض املربد ،عدم طرق املبارد مع بع�ضها ً
بع�ضا؛ كي ال ّ
للتلف �أو الك�رس.

د  -تنظیف املبارد من الرای�ش واملواد العالقة بنی الأ�سنان با�ستعمال فر�شاة �سلك خا�صة.

هـ  -احلفاظ على املبارد وعدم �سقوطها على الأر�ض.

و  -االحتفاظ باملبارد بعد ا�ستعمالها يف مكان جاف؛ لتج ّنب ال�صد�أ.
ز  -عدم ا�ستعمال املربد من دون املقب�ض.

تعر�ض ا ملربد للزيوت وال�شحوم.
ح  -عدم ّ
ط  -عدم احتكاك املبارد مع بع�ضها.

ي -ال�ضغط يف امل�شوار الأمامي فقط يف �أثناء الربادة.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

مهارات الإم�ساك باملربد

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُطبق مهارات الإم�ساك باملربد ،وحتريكه بالطريقة ال�صحيحة والآمنة يف حالة الربادة امل�ستوية
ت ّ
وامل�ستديرة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

قطعة العمل امل�ستعملة يف مترين الن�رش ال�سابق.

 -2طقم مبارد خمتلفة املقطع.

 -3طاولة عمل مع ملزمة ثابتة.
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1ام�سك مقب�ض املربد براحة يدك اليمنى ولف
�أ�صابعك حوله ،و�ضع راحة يدك الي�رسى عند
مقدمة املربد ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

حرك املربد بانتظام يف �أثناء حركتي القطع
ِّ -2
والرجوع.

ال�شكل ()1

أ�سيا �إىل �أ�سفل ،وادفعه
 -3ا�ضغط على املربد بانتظام ر� ًّ

�إىل الأمام يف �أثناء �شوط القطع ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2

89

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

أ�سيا يف �أثناء �شوط
 -4ال ت�ضغط على املربد ر� ًّ
الرجوع ،بل ا�سحبه �إىل اخللف.
 -5و ّزع ال�ضغط على املربد يف �أثناء �شوط القطع.
 -6ا�ضغط بيدك على مقدمة املربد� ،أكرث من
ال�ضغط على العقب عند بدء �شوط القطع.

 -7و ّزع ال�ضغط بالت�ساوي عند املقدمة والعقب
يف منت�صف �شوط القطع.

 -8زيادة ال�ضغط على عقب املربد �أكرث من
مقدمته ،عند نهاية �شوط القطع.

 -9مترين تدريبي:

أجر عملية الربادة على حدود اخلط الأزرق
� ِ

ب�شكل الربادة امل�ستوية وامل�ستديرة لقطعة

العمل ح�سب املخطط املوجود يف ال�شكل

(. )3

 -10اعر�ض التمرين على مدر ّبك ،واحتفظ به
للتمارين القادمة عند االنتهاء منه.
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ال�شكل ()3

التمارين العملية
التمرين الثاين

تنظيم مكان العمل ،قبل البدء بالتمرين.

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرينّ � ،أن:
تُرتّب مكان العمل.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

املواد الأولية
قطعة العمل امل�ستعملة يف مترين الن�رش ال�سابق.

 -2طقم مبارد خمتلفة املقطع.

 -3طاولة عمل مع ملزمة ثابتة.
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1رتّب �أدوات العمل على طاولة العمل ح�سب
اال�ستعمال ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -2رتّب �أدوات القيا�س فى �صينية خا�صة.

� -3ضع املبارد يف مكان منا�سب ،بحيث ال ترتاكم
املبارد فوق بع�ضها.

ال�شكل ()1

� -4ضع فر�شاة تنظيف املربد على طاولة العمل،بحيث
تكون يف متناول اليد ،ال�ستعمالها يف تنظيف
املربد يف �أثناء العمل.

 -5ا�ضبط م�ستوى وقوفك وارتفاع امللزمة ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)2وميكنك اال�ستعانة مبن�صة

خ�شبية لرفع قدميك عن م�ستوى �أر�ضيه امل�شغل

�إن لزم الأمر.

تدرب على هذا الو�ضع ،فهو الو�ضع الأ ّن�سب
ّ -6
لعملية الربادة.

ال�شكل ()2
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التمارين العملية

تنظيف املربد؛ با�ستعمال فر�شاة ال�سلك واملحاليل.

التمرين الثالث

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ت ّ
ُنظف املربد ب�شكل �سليم.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -2طقم مبارد خمتلفة املقطع.

		
 -3طاولة عمل.

املواد الأولية
 -1زيت النفط
� -2شمع الربافني.

 -4فر�شاة �سلك.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

-1ح�ض املربد املراد �إجراء عملية التنظيف له وفر�شاة
ِّ
ال�سلك اخلا�صة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل رقم (.)1

-2حدّ د اجتاه �أ�سنان املربد ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
 -3ابد أ� ب�إجراء عملية التنظيف للمربد با�ستعمال فر�شاة

ال�شكل ()1

ال�سلك اخلا�صة ب�شكل مائل (جانبي) ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل رقم (.)3

�-4ضع على املربد قلي ً
ال من زيت النفط �أو �شمع

ال�شكل ()2

الربافني ،واحفظه يف مكانه.

ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين الرابع

اختيار و�سيلة الربط املنا�سبة لقطعة العمل.

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تربط قطع العمل امل�ستوية والدائرية على ملزمة العمل.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
مب�سط قيا�س (� )10سم × (� )6سم × (� )3سم.
 -1حديد مقطع ّ

 -2ملزمة عمل -3 .طاولة عمل.
خطوات الأداء

م�سمط نق ( )8مم.
 -2حديد مقطع دائري ّ

الر�سم التو�ضيحي

فكي احلماية على ّ
ّ - 1ثبت ّ
فكي امللزمة �إن تطلب
الأمر ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
حدد نوع املقطع ومكان تثبيته على امللزمة ،كما
ّ -2

ال�شكل ()1

هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -3اربط القطعة لإجراء عملية الربادة اليدوية على
ملزمة العمل ،بحيث تكون حدود القطعة خارج
ّ
فكي امللزمة بقليل؛ تفاديًا الهتزازها ،كما هو

ال�شكل ()2

ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

كرر اخلطوات ال�سابقة مع املقطع الدائري ،كما هو
ّ -4

ال�شكل ()3

ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4
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التمارين العملية
التمرين اخلام�س

برادة قطع معدنية برادة م�ستوية وم�ستديرة.

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
�سطحا م�ستويًا باملربد اليدوي.
 - 1تربد
ً
 - 2تربد الأقوا�س الداخلية باملربد اليدوي.
 - 3تفح�ص ا�ستوائية ال�سطح.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2طقم مبارد ب�أ�شكال ومقاطع خمتلفة.

املواد الأولية
قطعة عمل من حديد ال�صلب الطري بقيا�س
(� )5سم × (� )5سم × ( )5مم.

 - 3طاولة عمل مع ملزمة ثابتة.

� - 4أدوات قيا�س وتخطيط
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ّ -1
خطط قطعة العمل با�ستعمال �أدوات القيا�س
اخلطية ح�سب املخطط ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ - 2ثبت قطعة العمل يف امللزمة ،كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل ( ،)2بحيث يكون بروزها عن �سطح
امللزمة �أقل ما ميكن.
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ال�شكل ()2

الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
مب�سط ،كما هو
 - 3ابرد �سطح قطعة العمل مبربد ّ
ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

 - 4افح�ص ا�ستوائية ال�سطح با�ستعمال حافة الزاوية

ال�شكل ()3

القائمة كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)4ثم ّثبتها
على امللزمة.

 - 5ابد أ� ب�إجراء عملية الربادة ح�سب املخطط

ال�شكل ()4

للمناطق املحددة باللون الأزرق ،با�ستعمال
املربد اليدوي ح�سب املقطع املطلوب ،كي
ي�صبح الناجت كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

التمارين العملية
التمرين ال�ساد�س

برادة قطع معدنية برادة م�ستوية وم�ستديرة ،ثم
فح�ص ا�ستوائها.

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
�سطحا م�ستويًا باملربد اليدوي.
 - 1تربد
ً
 - 2تربد الأقوا�س الداخلية باملربد اليدوي.
 - 3تفح�ص ا�ستوائية ال�سطح.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2طقم مبارد ب�أ�شكال ومقاطع خمتلفة.
 - 3طاولة عمل مع ملزمة ثابتة.

ال�شكل ()5

املواد الأولية
قطعة عمل من حديد ال�صلب الطري بقيا�س
(� )10سم × (� )10سم × ( )3مم ،امل�ستعملة
يف التمرين ال�سابق؛ الأزملة الداخلية.

� -٤أدوات قيا�س وتخطيط.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ّ
-1خطط قطعة عمل من حديد ال�صلب الطري بقيا�س

(� )10سم × (� )10سم × ( )3مم ب�أدوات القيا�س
ح�سب املخطط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -2اقطع مرب ًعا ودائرة وم�ستطيل با�ستعمال �أدوات القطع
ح�سب خطوط العالم ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -3ثبت قطعة العمل يف امللزمة ،بحيث يكون بروزها عن
�سطح امللزمة �أقل ما ميكن ،تفاديًا الهتزازها.

ال�شكل ()1

 -4ابرد الأ�شكال الهند�سية املقطوعة من قطعة العمل مببارد
خمتلفة؛ برادة داخلية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -5افح�ص ا�ستوائية ال�سطح با�ستعمال �أدوات القيا�س
املنا�سبة ،ثم ثبتها على امللزمة.

 -6ابد أ� ب�إجراء عملية الربادة ح�سب املخطط للمناطق

املحددة با�ستعمال املبارد اليدوية ح�سب املقطع
ّ
املطلوب؛ كي ي�صبح الناجت كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
 -7التزم مبتطلبات وقواعد ال�سالمة املهنية املتع ّلقة

ال�شكل ()2

با�ستعمال املبارد.

أبدا مبارد غري مالئمة للعمل.
�أ  -ال ت�ستعمل � ً

ب  -يجب فح�ص املبارد اليدوية قبل ا�ستعمالها.
جـ  -ال ت�ستعمل املبارد التي لي�س لها مقاب�ض.

د  -خ ّزن املبارد بعد اال�ستعمال بحالة نظيفة وجيدة.
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ال�شكل ()3

الخرائط المفاهيمية

برد املعادن

ح�سب �شكل املربد.

ح�سب �أ�سنان القطع
ح�سب نعومة املربد.
و�شكل املقطع.

مربد دائري

مربد خ�شن

املربد ذو القطع املزدوج

مب�سط
مربد ّ

مربد متو�سط النعومة

املربد ذو القطع املقو�س

مربد مثلث

مربد ناعم

املربد ذو القطع املفرد

مربد ن�صف دائري
مربد مربع
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التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

القياس والتقويم

ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. -احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.

الرقم

خطوات الأداء

1

طبق مهارة م�سك املربد وحتريكه بالطريقة ال�صحيحة والآمنة
�أُ ّ
يف حالة الربادة امل�ستوية وامل�ستديرة.

2

�أُ ّ
نظم مكان العمل قبل البدء بالعمل.

3

�أُ ّ
نظف املبارد با�ستعمال فر�شاة ال�سلك اخلا�صة واملحاليل.

4

�أختار و�سيلة الربط املنا�سبة لقطعة العمل.

5

�أختار املربد املنا�سب لعملية الربادة.
�أُجري عملية الربادة لقطع معدنية برادة م�ستوية وم�ستديرة.

7
8

�أفح�ص ا�ستواء ال�سطوح بعد برادتها.
�أبرد فتحات داخلية ب�أ�شكال خمتلفة.

6

9
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طبق قواعد ال�سالمة املهنية املتعلقة با�ستعمال املبارد.
�أُ ّ

نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
عرف الربادة.
ّ -1
يتكون املربد من ثالثة �أجزاء مهمة ،اذكرها.
ّ -2
 -3تُ�ص ّنف املبارد �إىل �أنواع عديدة ا�ستنا ًدا �إىل نعومة املربد �أو خ�شونته ،اذكر
ت�صنيفني منها.

� -4ص ّنف املبارد ح�سب طبيعة �أ�سنان القطع املوجودة فيها.
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الوحدة الأوىل قطع املعادن

4

ىل

الوحدة ا أ
لو

ً
رابعا:
ثقب ولولبة (تسنني) المعادن

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

انظر..
وتساءل

جهز �آالت الثقب اليدوية والكهربائية والثابتة.
• ُي ّ
• يختار �آلة الثقب املنا�سبة للعمل.

استكشف

اقـرأ..

• يختار ري�ش الثقب املنا�سبة للمعدن.

• ُي ّثبت امل�شغوالت على �آالت الثقب الآيل بالطريقة ال�صحيحة.
• يثقب معادن خمتلفة ال�سمك والقطر (نافذ وغري نافذ).

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

• ي�ضبط �رسعة الدورات لآلة الثقب.
• يختار �أدوات اللولبة املنا�سبة.

• ُيجري عملية اللولبة اخلارجية.

• ُيجري عملية اللولبة الداخلية (نافذة وغري نافذ).

• يختار �أقطار �أدوات اللولبة املنا�سبة لعملية الت�سنني.

مـكـ�سـورا با�ستـعـمـال الـثـقـب واللولبة
بــرغيا
• ُيخــرج
ً
ًّ
العك�سية.

القياس والتقويم
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• ُيجري اخلدمة الالزمة لآلة الثقب و�أدوات اللولبة.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع املعدات والأدوات بحذر.
جيدا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من
� ّأمن منطقة العمل ً
�أ ّية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن ثقب ولولبة (ت�سنني) املعادن ،ارجع
�إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف الكتاب.
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ثقب ولولبة (ت�سنني) املعادن
انظر..
وتساءل
لعلك الحظت وجود العديد من املنتجات يف �سوق العمل
يوجد بها ثقوب م�سننة ،ليتم تثبيتها بو�ساطة براغي خا�صة
للم�شغولة ،فهل فكرت يو ًما ما اخلطوات الإنتاجية التي مر بها

هذا الثقب؟ وكيف �أ�صبح بهذا ال�شكل؟

يعرف الثقب ب�أ ّنه عملية ينتج عنها قطع املعدن على
ّ
ّ
ويتحكم يف قطر هذا الثقب
�شكل ثقوب دائرية،

�أداة القطع (الري�شة) بح�سب قطرها ،يكون قطر هذا
الثقب .ومن العوامل امل�ؤ ّثرة يف عملية الثقب� ،رسعة دوران عمود الثقب ،وخامة ري�شة الثقب
املثبتة على املثقاب.
ّ

�إذا نظرنا �إىل قطعة العمل ب�شكلها النهائي (املنتج) ،نالحظ �أ ّنه يف بع�ض الأحيان يكون ّ
مرك ًبا من

عدة قطع ،ويتم الربط بينها بو�ساطة براغي تثبيت،

تكون قبل الت�صنيع على �شكل ثقوب ،وت ّ
ُ�سن ليثبت

فيها الربغي اخلا�ص لهذا املنتج� ،أو تُثقب القطع
وت ُّثبت بو�ساطة تبا�شيم �أو كب�شايات� ...إلخ.
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عدة �أنواع ،منها اليدوي ،ومنها الكهربائي� .أمامك جمموعة من املنتجات،
للمثقاب ّ
تعاون مع زمالئك للت ّعرف �إىل املثقاب الذي ا�ستعمل لذلك ؟ وملاذا؟

�أ ّنّواع املثاقب:
ا -املثقاب اليدوي:

ُي�ستعمل هذا النوع من املثاقب يف ثقب
اخلامات الطرية كالبال�ستيك والأملنيوم

الرقيق والأعمال اليدوية الب�سيطة ،وي�ستند
اجلهاز على علبة ترو�س ميكانيكية ،تت أ�لّف

مرتبة على عدة
من جمموعة من الرتو�سّ ،
حماور لإعطاء الدوران عند حتريك ذراع

توجيه احلركة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل

ال�شكل ()1

 -2املثقاب الكهربائي:

ً
ا�ستعمال
عد هذا النوع من املثاقب الأكرث
ُي ّ
ّ
التحكم به،
يف الور�ش؛ خلفة وزنة و�سهولة

ويعتمد هذا النوع من املثاقب على القوة
الع�ضلية للعامل ،و ُي�ستعمل لثقب الأقطار
ال�صغرية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

(.)1

ال�شكل ()2
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 -3املثقاب الثابت

ُي�ستعمل هذا النوع من املثاقب يف الور�ش ال�صناعية ب�شكل عام،

تغيال�رسعات فيه ،وكذلك قوته ،بحيث ميكن فتح
ويتمي ّز ب�إمكانية ّ

الثقوب الكبرية يف املعادن املختلفة ذات ال�سماكات الكبرية ،كما

هو ُم ّبي يف ال�شكل املجاور.

اقـرأ..

وتعلم

ِر َي�ش الثقب وموا�صفاتها وطرائق تثبيتها على املثقاب:

ِ -١ريَ�ش الثقب� :أداة قطع تعمل بحركة دائرية بو�ساطة املثقاب ،وت ّ
ُ�شكل عن طريقها فتحات يف
اخلامة على �شكل ثقوب م�ستقيمة ،وتُ�ص ّنف ِر َي�ش الثقب ح�سب نوع املعدن� ،إىل:

�أ ِ -ريَ�ش فوالذ عايل الكربون :تُ�ستعمل لثقب املعادن الطرية مثل الأملنيوم والنحا�س ب�أنواعه.

ب ِ -ريَ�ش فوالذ ال�رسعات العالية :تُ�ستعمل يف ثقب املعادن املتو�سطة ال�صالدة ،مثل حديد
ال�صلب الكربوين.

جـ ِ -ريَ�ش ذات القلم الكربيدي :تُ�ستعمل يف ثقب املعادن العالية ال�صالدة ،مثل حديد ال�صلب
ال�سبائكي.

 -٢طرائق تثبيت الري�شة :تُختار طريقة تثبيت الري�شة تب ًعا ل�شكل �ساقها ،وت ُّثبت املثاقب ذات
ال�سيقان الأ�سطوانية يف الظرف املعد لذلك� .أما املثاقب ذات ال�سيقان املخروطية ،ف ُت ّثبت � ّإما
مبا�رشة يف الظرف املخروطي لعمود دوران املثقاب و� ّإما بو�ساطة جلبة التمرير ،وذلك يف

احلالة التي يكون فيها خمروط �ساق الري�شة �أقل من الظرف املخروطي للما�سك.
حركة القطع وحركة التغذية لعملية الثقب واللولبة:

وتعرف حركة القطع ب�أ ّنها:
ت ّ
ُعد حركة القطع وحركة التغذية حركتني رئي�ستني يف �إنتاج الثقوبّ ،
امل�سافة التي تقطعها ري�شة الثقب بداخل قطعة العمل ،وتقا�س بـ (مرت/دقيقة)ّ � .أما حركة الدوران
فتعرف ب�أ ّنها :عدد لفات الري�شة يف الدقيقة.
ّ

و� ّأما اللولبة ،فلها حركتان لإنتاج الت�سنني الداخلي �أو اخلارجي ،وتكون حركة القطع الدورانية
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الداخلية �أو اخلارجية وحركة التغذية املحورية باجتاه حمورالأ�سطوانة.
كيفية �ضبط �سرعة الدوران املنا�سب للثقب:
ثم ،تختلف �رسعة
تختلف �رسعة القطع باختالف نوع معدن (قطعة العمل) و�صالدتها .ومن ّ

الدوران التي ميكن �ضبطها على املثقاب .وللحفاظ على عمر ري�شة الثقبُ ،ي ّبي اجلدول الآتي

�رسعة القطع (�س.ق) ومقدار التغذية ح�سب معدن قطعة العمل ونوع الري�شة:
�سرعة القطع (مرت  /دقيقة )
معدن قطعة العمل
معدن ري�شة الثقب
�س ق لفوالذ عايل الكربون
(مرت  /دقيقة)
�س ق لفوالذ عايل الكربون
(مرت  /دقيقة)
�س ق لفوالذ عايل الكربون
(مرت  /دقيقة)

حديد
الزهر

النحا�س
اال�صفر

النحا�س
الأحمر

16-12

9-6

12-8

35-25

50-25

80-40

35-20

20-15

25-18

60-40

70-35

150-50

- 0.1
0.5

- 0.1
0.4

- 0.1
0.5

- 0.1
0.4

- 0.1
0.6

0.6 - 0.1

فوالذ  St 40فوالذ St 60

االملنيوم

اللولبة (الت�سنني):

مفهوم اللولبة :جمرى حلزوين ذو مقطع منتظم (م�سنن) ،حمفور على حميط �سطح �أ�سطواين
لولبا
خارجيا� ،أو يكون م�س ّن ًنا
لولبا
داخليا يف قطعة العمل ،و ُي ّ
خارجي ،و ُي ّ
�سمى ً
�سمى ً
ًّ
ًّ
داخليا كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
ًّ

� -أنّواع اللولبة :يوجد نوعان رئي�سان للولبة هما:

ُ�سمى اللولبة داخلية عندما
�أ -اللولبة الداخلية :ت ّ

حمفورا على
منتظما،
حلزونيا
يكون املجرى
ً
ً
ًّ

حميط �سطح �أ�سطواين داخلي مثل ال�صامولة.

برغي

�صامولة
ال�شكل ()1
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حمفورا على حميط �سطح �أ�سطواين
منتظما،
حلزونيا
ب  -اللولبة اخلارجية :عندما يكون املجرى
ً
ً
ًّ
خارجي مثل الربغي.

�أدوات اللولبة الداخلية واخلارجية:
� -1أدوات اللولبة الداخلية:

مزودة مب�سننات ت ّ
ُ�شكل احلدود
طقم
مكون من ( )3قطع (ذكور ت�سنني /القالووظ)ّ ،
ّ
ُ�سهل خروج املعدن املقطوع ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)2و ُي�صنع من فوالذ
القاطعة ،وت ّ

ال�رسعات العالية؛ �إذ ُي ّثبت (ذكر الت�سنني  /القالووظ) با�ستعمال مقاب�ض خا�صة معدة لها

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)3وكل قطعة من القطع الثالث تُ�ستعمل ح�سب الت�سل�سل الآتي:
تتكون من (� )10 - 8أ�سنان ،وتزيل ( )%55من املعدن املراد قطعه،
�أ  -القطعة الأوىل (�أ)ّ :
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (�-2أ).

تتكون من (� )4-3أ�سنان ،وتُ�ستعمل يف املرحلة الثانية لإزالة
ب  -القطعة الثانية (ب):
ّ
( )%25من املعدن ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (-2ب).

تتكون من مك�سوح بزاوية ( ،)ْ 45وهي �آخر مرحلة لعملية الت�سنني
جـ  -القطعة الثالثة (ج)ّ :
الداخلي ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (-2جـ).

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3

تتكون �أدوات اللولبة اخلارجية من ُلقَم اللولبة املوجودة يف ال�شكل
�	-2أدوات اللولبة اخلارجيةّ :
املبينة يف ال�شكل (.)5
( ،)4ويد اللولبة ّ

ال�شكل ()4
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ال�شكل ()5

اخلطوات والإجراءات املتبعة ،يف �أثناء اللولبة الداخلية واخلارجية.
�أ  -اللولبة الداخلية :تتم على ( )3مراحل وبالرتتيب ،على النحو الآتي:
 .1الثقب .2 .التخوي�ش .3 .اللولبة (عملية الت�سنني).

بد من مراعاة الأمور الآتية:
ب  -اللولبة اخلارجية :تتم على مراحل ،وكي تتم ال ّ

 .1يكون قطر العمود اخلارجي املراد لولبته� ،أ�صغر من قطر ذكر الت�سنني املكافئ للولب
نف�سه.

خارجيا ً
حمكما ،بحيث تكون ب�شكل عمودي.
ربطا
 .2تُربط قطعة العمل املراد لولبتها
ً
ًّ
تقدر بـ ( )ْ 45با�ستعمال املربد.
ُ .3ي�شطف العمود املراد لولبته
خارجيا بزاوية ّ
ًّ

 .4ت ُّثبيت �أداة اللولبة بعد اختيارها على طرف املنطقة امل�شطوفة من العمو ب�شكل
عمودي ،و ُي�ضغط على يدي كف اللولبة والدوران ب�شكل بطيء.

�إخراج الرباغي املك�سورة:

توجد عدة طرائق لإخراج الرباغي املك�سورة من امل�شغولة ،منها :اللحام والت�سخني والت�سنني
�شيوعا ،وهي الثقب والت�سنني العك�سي ،وت�شبه
العك�سي ،و�سنت ّعرف �إىل الطريقة الآمنة والأكرث
ً
�إىل حد كبري �أدوات اللولبة الداخلية ،وتتم يف عدة مراحل على النحو الآتي:
 -1معرفة قطر الربغي املك�سور با�ستعمال الورنية ،و�أخذ قيا�سه.

� -2إحداث نقطة �إرتكاز با�ستعمال ال�سنبك على حمور الربغي من املنت�صف؛ لتثبيت ري�شة
الثقب بعد اختيارها ،بحيث تكون �أ�صغر من قطر الربغي املك�سور ،و�إحداث ثقب با�ستعمال

املثقاب الكهربائي يتنا�سب مع ذكر اللولبة العك�سي وحجم الربغي املك�سور.

 -3تثبيت �أداة اللولبة العك�سية بعد اختيارها يف الثقب املحدث يف الربغي ب�شكل عمودي،
وال�ضغط على �أداة اللولبة والدوران ب�شكل بطيء بعك�س عقارب ال�ساعة.
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�أهمية التربيد يف �أثناء عملية الثقب واللولبة:

تُق ّلل احلرارة الناجتة عن عملية القطع من �صالدة �أداة القطع ،وجتعلها �أقل مقاومة للت�آكل ،وت�ؤ ّدي

�إىل تغريات يف �أبعاد ال�سطوح امل�شغولة ،ما ي�ؤ ّدي �إىل نق�ص يف دقة الت�شغيل؛ لذا ،تُ�ستعمل �سوائل

القطع التي تقوم باملهام الآتية:

 -1امت�صا�ص احلرارة من امل�شغولة ومن �أداة القطع.

 -2ان�سيابية احلركة بني �أداة القطع وامل�شغولة.

 -3تقليل مقاومة االحتكاك يف ت�سهيل ت�شكل الراي�ش ،وتخفيف الطاقة الالزمة للت�شغيل.
� -4إطالة عمر �أداة القطع.

 -5ت�أمني اجلودة ال�سطحية املطلوبة.

االعتناء ب�أدوات الثقب واللولبة وحفظها بالطريقة ال�صحيحة:

 -1ا�ستعمال �أدوات الثقب واللولبة بطريقة منا�سبة ح�سب نوع املعدن.

 -2عند تثبيت �أدوات الثقب واللولبة ،مراعاة عدم طرقها باملطرقة.

 -3عند االنتهاء من العمل ب�أدوات الثقب واللولبة ،و�ضعها بهدوء يف مكانها املخ�ص�ص ،كي ال
تتعر�ض الأ�سنان للتلف.
ّ

 -4تنظیف �أدوات الثقب واللولبة من الرای�ش واملواد الغریبة العالقة.

 -5احلفاظ على �أدوات الثقب واللولبة واحليلولة دون �سقوطها على الأر�ض.

 -6االحتفاظ ب�أدوات الثقب واللولبة يف مكان جاف بعد ا�ستعمالها ،لتج ّنب ال�صد�أ.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

جتهيز �آالت الثقب اليدوي والكهربائي والثابت

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
جتهز املثاقب اليدوية والكهربائية والثابتة.
ّ
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2مثقاب يدوي.

 -3مثقاب كهربائي يدوي.
 -4مثقاب كهربائي ثابت.

متعددة الأقطار.
ِ -٥ر َي�ش ثقب ّ
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� ً
أول :جتهيز املثقاب اليدوي

 -1اخرت ري�شة ثقب بقطر يتنا�سب مع ظرف الري�شة

اخلا�ص باملثقاب.
ّ -2
ركب ري�شة الثقب يف ظرف الري�شة ب�شكل
عمودي.

� -3شد فكوك ظرف الري�شة ب�شكل حمكم ،مع

الت�أكد � ّأن الفكوك الثالثة متطابقة ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1
حرك مرفق املثقاب؛ للت� ّأكد من جاهزيته لأداء
ّ -4
حركة القطع ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1

ال�شكل ()2
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ثانيًا :جتهيز املثقاب الكهربائي

 -1اخرت ري�شة ثقب بقطر يتنا�سب مع ظرف الري�شة
اخلا�ص باملثقاب.
ّ -2
ركب ري�شة الثقب يف ظرف الري�شة ب�شكل عمودي.

�شد فكوك ظرف الري�شة ب�شكل حمكم ،با�ستعمال
ّ -3
مفتاح ال�شد اخلا�ص ،مع الت�أكد � ّأن الفكوك الثالثة

متتطابقة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
� -4صل املثقاب بالتيار الكهربائي ،وت� ّأكد من جاهزيته.

ال�شكل ()3

ثالثًا  :جتهيز املثقاب الثابت

 -1اخرت ري�شة ثقب بقطر يتنا�سب مع ظرف الري�شة

اخلا�ص باملثقاب.
ّ -2
ركب ري�شة الثقب يف ظرف الري�شة ب�شكل عمودي.

�شد فكوك ظرف الري�شة ب�شكل حمكم ،با�ستعمال
ّ -3
مفتاح ال�شد اخلا�ص مع التاكد � ّأن الفكوك الثالثة

متطابقة.
 -4ت� ّأكد من تنا�سب ارتفاع ملزمة التثبيت عن عمود

الدوران وحركة التغذية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4
 -5ت� ّأكد من ملء امل�ضخة ب�سائل التربيد.

 -6ت� ّأكد من عدم وجود عوائق �أو ُع َدد �أو مواد ،بجانب
�أو �أعلى املثقاب الثابت.

�ِ -7صل املثقاب بالتيار الكهربائي ،وت� ّأكد من جاهزيته.
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ال�شكل ()4

التمارين العملية
التمرين الثاين

اختيار ِر َي�ش الثقب املنا�سبة للمعدن

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تختار ري�شة الثقب املنا�سبة ح�سب طبيعة امل�شغولة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات

املواد الأولية

 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

متعددة الأقطار وال�صالبة.
ِ -2ر َي�ش ثقب ّ
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ِ - 1ريَ�ش فوالذ عايل الكربون :تُ�ستعمل لثقب املعادن

الطرية ،مثل الأملنيوم ،النحا�س ب�أ ّنواعه ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ِ - 2ريَ�ش فوالذ ال�رسعات العالية :تُ�ستعمــل فـــي
ثـقـب املـعـادن املـتـو�سـطـة الــ�صـالدة ،مثل
حديد ال�صلب الكربوين ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

ِ - 3ريَ�ش ذات القلم الكربيديُ :ت�ستعمل يف ثقب املعادن
العالية ال�صالدة ،مثل حديد ال�صلب ال�سبائكي ،كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين الثالث

تثبيت وثقب معادن خمتلفة ال�سمك بثقب نافذ
وغري نافذ ،و�ضبط �سرعة دوران �آلة الثقب

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرينّ � ،أن:
نافذا وغري نافذ ُ
ثقبا ً
وت ّدد �رسعة دوران عمود
ت ُّثبت امل�شغولة بال�شكل ال�صحيح ،وتقطع ً
التغذية.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

ِ -2ر َي�ش ثقب متتعدة الأقطار وال�صالبة.

قطعة عمل بقيا�س (� )١٠٠سم × (� )٥٠سم × ( )٥مم.

 -3مثقاب ثابت.

� -4أدوات قيا�س وتخطيط.
 -٥مطرقة.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

حدد مركز الثقب با�ستعمال �أدوات التخطيط،
ّ -1
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ - 2ثبت مركز الثقب با�ستعمال ُ�سنبك النقطة
ومطرقة ،وت� ّأكد � ّأن فتحة املركز ال تقل عن قطر
نواة الري�شة ،لت�سهيل بدء الثقب واالخرتاق.

ال�شكل ()1

م�ستو؛
 - 3اربط امل�شغولة يف ملزمة الآلة ب�شكل
ٍ
ل�ضمان تعامد الري�شة مع ال�سطح ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)2

تقيد بارتداء النظارات الواقية حلماية عينيك
ّ -4
من الراي�ش املتطاير من املعدن ،ومالب�س العمل
ح�سب متطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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ال�شكل ()2

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

وحدد �رسعة
� -5ش ّغل املثقاب لبدء دوران الري�شة
ّ
القطع ح�سب نوع املثقاب املوجود يف م�شغلك

مدربك.
بالتعاون مع ّ
 -6ت� ّأكد من اتّزان دوران الري�شة ،وت�ستدل على ذلك
بعدم تذبذبها يف �أثناء الدوران.

حرك ذراع التغذية لتنزيل الري�شة داخل املقطع يف
ّ -7
املعدن ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

� -8ش ّغل م�ضخة �سائل القطع (التربيد) ،وافتح �صمام
تدفّق ال�سائل.

ال�شكل ()3

 -9ا�ستمر يف حركة التغذية �إىل � ّأن تنفذ الري�شة عرب
امل�شغولة.

 -10اعك�س اجتاه حركة ذراع التغذية؛ لإخراج
الري�شة من الثقب ،وبذلك حت�صل على ثقب نافذ.

� -11أوقف حركة املثقب؛ با�ستعمال مفتاح الإيقاف.
الثقب غري النافذ:

�أ  -ا�ضبط حمدد عمق الثقب ،ح�سب عمق الثقب
املطلوب (� )2سم.

ب  -اتّبع �إجراءات الثقب النافذ.

جـ  -توقّف عن الثقب عند توقف حركة ذراع التغذية؛
�إذ تكون قد بلغت العمق املطلوب.
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التمارين العملية اختيار �أدوات اللولبة املنا�سبة � /إجراء عملية
التمرين الرابع اللولبة اخلارجية والداخلية النافذة وغري النافذة
ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
داخليا ً
نافذا.
لولبا
		
 -1تختار �أدوات اللولبة املنا�سبة.
 -2تقطع ً
ًّ
خارجيا.
لولبا
		
داخليا غري نافذ.
لولبا
 -4تقطع ً
 -3تقطع ً
ًّ
ًّ
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2طقم لولبة داخلية.

 -3طقم لولبة خارجية.

� -4أدوات قيا�س وتخطيط.

 -1قطعة عمل بقيا�س (� )١٠٠سم × (� )٥٠سم × ( )5مم
الناجتة من مترين الثقب ال�سابق.
 -2حديد مربوم قطر(  )8مم ،طول (� )١٠سم.

 -5مزيتة.

 -6طاولة عمل مع ملزمة.
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1اختيار اداة اللولبة املنا�سبة

تعرف قطر ال�سن وطول ال�سن املراد لولبته
أ� ّ -
با�ستعمال الورنية.

ب  -ا�ستعمال �أداة قيا�س خطوة ال�سن لقيا�س نوع

ال�سن املراد لولبته ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

جـ  -اخرت �أداة اللولبة ،ح�سب املعطيات ال�سابقة.

 -2اللولبة الداخلية لثقب نافذ
أ� ّ -
ركب ذكر اللولبة املرقم بـ ( )1املوجد بال�شكل

( )2مــن الـطـقـم يف مفتـاح (تختـاية الت�سنني
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ال�شكل ()2

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

الداخلي) ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

أ�سيا
ب � -أدخل ذكر اللولبة يف الثقب وا�ضغط ر� ًّ

ودور ذكر اللولبة بو�ساطة املفتاح بكلتا
�إىل �أ�سفل ّ

اليدين �إىل � ّأن يبد أ� القطع،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

جـ  -ا�ضبط تعامد ذكر الت�سنني؛ با�ستعمال الزاوية
القائمة.

ال�شكل ()3

د  -وا�صل القطع مع تزييت مكان القطع؛ با�ستعمال
املزيتة اليدوية.

هـ  -ا�ستمر بعملية القطع واعك�س اجتاه دوران ذكر
الت�سنني مل�سافة ن�صف دورة ،بعد كل دورتني �إىل

ال�شكل ()4

ثالث دورات ،لإخراج الراي�ش.
و ّ -
نظف الراي�ش عن قطعة العمل يف حال جتمعه.
كرر اخلطوات ال�سابقة بذكر الت�سنني ( 2و)3
ز ّ -
املبي بال�شكل (.)2
ّ

-3اللولبة الداخلية لثقب غري نافذ

كرر اخلطوات ال�سابقة للولبة الثقب النافذ؛
�أ ّ -

با�ستعمال ذكر الت�سنني (2و )3من دون ا�ستعمال

ذكر الت�سنني (.)1

ب  -افح�ص اللولب املقطوع؛ با�ستعمال برغي من
اخلطوة والنوع نف�سه.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -4قطع لولب خارجي

�أ  -ا�شطف طرف الق�ضيب قطر ( )8مم ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

ب  -اخرت لقمة لولبية ( )8مم ،وتفقّد �أ�سنان القطع،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)6
جـ ّ -
املبي يف ال�شكل
ركب لقمة اللولبة يف الكف ّ

ال�شكل ()5

و�شد براغي التثبيت.
(ّ ،)7

د  -اربط قطعة العمل يف ملزمة الطاولة.
هـ ّ -
ركب لقمة اللولبة على العمود.

و  -ابد�أ القطع بال�ضغط عمود ًّيا على لقمة اللولبة

باجتاه حمور الق�ضيب مع تدويرها بانتظام؛ با�ستعمال

اليدين م ًعا ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)8

ز  -اعك�س اجتاه القطع بعد كل دورة مل�سافة ن�صف
دورة؛ لتك�سري راي�ش القطع والتخ ّل�ص منه.

ال�شكل ()6

ال�شكل ()7

حـ  -ا�ستعمل الزيت امليكانيكي يف �أثناء �إجراء عملية
اللولبة.

املبي يف ال�شكل ()9؛ با�ستعمال
ط -افح�ص اللولب ّ
�صامولة بقيا�س قطر اللولب اخلارجي نف�سه

ال�شكل ()8

للم�شغولة.

ال�شكل ()9
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التمارين العملية
التمرين اخلام�س

�إخراج برغي مك�سور؛ با�ستعمال الثقب واللولبة
العك�سية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرينّ � ،أن:
(حمرك �سيارة).
برغيا
ً
تخرج ًّ
مك�سورا من قطعة عمل ّ
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

متعددة الأقطار وال�صالدة.
ِ - 2ر َي�ش ثقب ّ

 - 3مثقاب كهربائي - 4 .طقم قالووظ ت�سنني عك�سي.

� -٥أدوات قيا�س وتخطيط.
خطوات الأداء

املواد الأولية
قطعة عمل بها برغي مك�سور،
من القطع التالفة يف مدر�ستك �أو

م�شغلك.

الر�سم التو�ضيحي

ِ -1ق�س قطر الربغي املك�سور با�ستعمال الورنية.

� -2أحدث نقطة ارتكاز با�ستعمال ال�سنبك على حمور الربغي
غائرا لت�سهيل عملية الثقب ،كما
من املنت�صف بحيث يكون ً
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -3ثبت ري�شة الثقب بعد اختيارها بحيث تكون �أ�صغر من قطر
ثقبا با�ستعمال املثقاب الكهربائي
الربغي املك�سور ،و�أحدث ً

يتنا�سب مع ذكر اللولبة العك�سي وحجم الربغي املك�سور،
مراعيا تطابق حمور الربغي مع حمور الثقب.
ًّ

ال�شكل ()1

ّ -4ثبت �أداة اللولبة العك�سية بعد اختيارها يف الثقب الذي مت

�إحداثه يف الربغي ب�شكل عمودي ،وا�ضغط على �أداة اللولبة

والدوران ب�شكل بطيء بعك�س عقارب ال�ساعة� ،إىل حني
�إخراج الربغي املك�سور،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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التمارين العملية
التمرين ال�ساد�س

�إجراء اخلدمة الالزمة لأالت الثقب
و�أدوات اللولبة

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُتافظ على الآت الثقب و�أدوات اللولبة.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -2فر�شاة �سلك لتنظيف الراي�ش.
 -3فوطة م�سح.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1فك ري�شة العمل بعد االنتهاء من �أداء العمل املطلوب

واحفظها يف مكان جاف وخا�ص بالري�ش ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1
ّ -2
نظف �آالت الثقب من الراي�ش وجفّفها من �سائل التربيد،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()1

 -3اف�صل التيار الكهربائي عن الآلة بعد االنتهاء من العمل.
ّ -4
نظف �أدوات اللولبة من الراي�ش العالق بني الأ�سنان؛
با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

 -5تفقّد �أ�سنان �أدوات اللولبة التالفة واحفظها يف مكان

ال�شكل ()2

تالفيا ال�ستعمالها.
خا�صً ،

� -6أحفظ �أدوات اللولبة يف مكان جاف وخا�ص بها ،كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
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ال�شكل ()3

الخرائط المفاهيمية

ثقب ولولبة املعادن

ثقب

لولبة ( ت�سنني)

ثقب غري نافذ

لولبة خارجية

ثقب نافذ

لولبة داخلية

119

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

القياس والتقويم

ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح ،يجب و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدولوا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
�أدناه،
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. -احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.

الرقم

خطوات الأداء

1

جهز �آالت الثقب اليدوية والكهربائية والثابتة.
�أُ ّ

2

�أختار �آلة الثقب املنا�سبة للعمل.

3

�أختار ري�ش الثقب املنا�سبة للمعدن.

4

�أُ ّثبت امل�شغوالت على �آالت الثقب الآيل بالطريقة ال�صحيحة.

5

�أثقب معادن خمتلفة ال�سمك والقطر (نافذ وغري نافذ).

6

�أ�ضبط �رسعة الدورات لألة الثقب.

7

�أختار �أدوات اللولبة املنا�سبة.

8
9

�أُجري عملية اللولبة اخلارجية والداخلية النافذة وغري النافذة.
مك�سورا با�ستعمال الثقب واللولبة العك�سية.
برغيا
ً
�أُخرج ًّ

� 10أُجري اخلدمة الالزمة لآالت الثقب و�أدوات اللولبة.
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1ما مفهوم الثقب ،والعوامل امل�ؤثرة فيه؟
 -2ما املق�صود بعملية القطع وعملية التغذية؟
� -3ص ّنف الري�شة ح�سب نوع املعدن واال�ستعمال.
 -4اذكر نوعني من �أنواع اللولبة وا�ستعماالتها.
 -5ما �أهمية التربيد يف �أثناء عملية الثقب واللولبة؟
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الوحدة الأوىل قطع املعادن

ً
خامسا:
قص الصفائح
والمقاطع المعدنية

5

ىل

الوحدة ا أ
لو

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :
• يختار املق�ص اليدوي املنا�سب لعملية الق�ص املطلوبة.

انظر..
وتساءل

• يختار املق�ص الآيل املنا�سب لعملية الق�ص املطلوبة.

• ي�ضبط �سكاكني القطع واخللو�ص بني حدي القطع.

استكشف

اقـرأ..

يق�ص قط ًعا م�ستقيمة باملق�صات اليدوية.
• ّ

يق�ص الدوائر واملنحنيات الداخلية واخلارجية؛ باملق�صات
• ّ
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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• يقطع املعادن املفرغة با�ستعمال �آلة القطع االحتكاكي.

اليدوية و�آلة الق�ص الدائري.

يق�ص ال�صفائح املعدنية باملق�صات الذراعية.
• ّ

يق�ص ال�صفائح املعدنية با�ستعمال مق�صات املق�صلة التي
• ّ
تُ�ستعمل دوا�سة القدم.

•
يق�ص ال�صفائح املعدنية ،با�ستعمال مق�صات املق�صلة
ّ
الكهربائية.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع املعدات والأدوات بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من �أيّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن ق�ص ال�صفائح واملقاطع املعدنية،
ارجع �إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف الكتاب.
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ق�ص ال�صفائح واملقاطع املعدنية
انظر..
وتساءل
نق�ص هذا ال�شبك ،اخلا�ص بفتحات التهوية الذي يف ال�صورة.
انظر كيف ميكن � ّأن ّ

متر العملية الإنتاجية للم�شغولة يف عدة مراحل ،وقد تكون مرحلة القطع امليكانيكي من �ضمن

يتلخ�ص يف جتزئة املعدن �إىل قطعتني �أو �أكرث ب�أ�شكال وحجوم
هذه املراحل؛ فمفهوم ق�ص املعادن ّ

خمتلفة بو�ساطة �أدوات خا�صة ميكانيكية ،مثل الأدوات اليدوية والآلية واالحتكاكية.
هل توجد طرائق �أخرى متّبعة لقطع هذا املعدن؟
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لو كان لديك الألواح املعدنية الآتية ،ما الطريقة التي تراها منا�سبة لق�صها؟

�أ ّنّواع املق�صات:
�أ -املق�صات اليدوية:

تُ�ستعمل هذه املق�صات لقطع املعادن التي

ب -املق�صات الآلية:

توجد هذه املق�صات بعدة حجوم ،وتُ�ستعمل

�سمكها �أقل من ( )1مم� ،إذ �إنها تعتمد على

ويف الور�ش الإنتاجية؛ �إذ تُ�ستعمل ح�سب

قطعها تقع حتت ت�أثري حدين قاطعني �أحدهما

املعدنية ،فمبد�أ عمل املق�ص الآيل يبد أ� عن

اجتاهني متعاك�سني ،وعن طريق تطابق احلدين

بذراع ال�سحب وروافع م�ساعدة مو�صولة

اجلهد الع�ضلي للعامل ،فامل�شغولة املراد

من الأعلى والثاين من الأ�سفل ،يتحركان يف

القاطعني يتم قطع املعدن.

قدرتها على الق�ص من حيث ُ�سمك الألواح
طريق ال�ضغط على دوا�سة القدم املو�صولة
بحامل ال�سكني العلوي ،تقوم ب�سحبه �إىل

ق�ص
الإ�سفل �إذ ُي�سحب ُم ّثبت اللوح معه ،ف ُت ّ
عن طريقه الألواح املعدنية.
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اقـرأ..

وتعلم

�آلة القطع االحتكاكي:

ُي�ستعمل هذا النوع من الآالت ،يف ق�ص املقاطع احلديدية املختلفة

امل�صمتة منها واملفرغة وبزوايا عدة .ويعتمد مبد أ� عمل هذه الآلة
على �رسعة الدوران العالية للقر�ص ،الذي ال يتجاوز �سمكه

يتكون من حبيبات جتليخ (مادة حاكه) مع مادة
( )3مم الذي
ّ
جدا ،وبفعل ال�رسعة العالية
رابطة لها ،بحيث ت�صبح متما�سكة ًّ

ال�شكل ()1

واالحتكاك الناجت عن ال�ضغط ودوران القر�ص تتم عملية القطع،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

�أنواع املفار�ض واملخارم:

ُعد املفار�ض واملخارم �آالت ق�ص �إنتاجية متخ�ص�صة� ،إذ تنتج
ت ّ
خطوط ق�ص ب�أ�شكال هند�سية خمتلفة� ،أو تخرمي فتحات ب�أ�شكال
متعددة ،ومنها:
ّ

 -1املفار�ض اليدوية :تُ�ستعمل هذه الآلة لعمليات التفري�ض العادية
لق�ص فر�ضات بزاوية (� )ْ 90أو زوايا حادة �أو منفرجة ،والأكرث

ال�شكل ()2

�شيوعا تُ�ستعمل لتفري�ض زوايا ال�صفائح التي تُ�صنع منها ال�صناديق
ً
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -2املفار�ض الآلية :تعتمد املفار�ض الآلية ب�شكل عام على ()3
�أ�سطوانات توجيه� ،إذ يوجد �أ�سطوانتان يف اجلزء العلوي من املاكينة

بالقرب من ال�شفرات ،والثالثة يف القاعدة ومتكاملة متا ًما مع املكب�س

ال�شكل ()3
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الهيدروليكيُ ،يو ّزع عزم الدوران من قطع املواد الثقيلة بالت�ساوي

على الأ�سطوانات الثالث جميعها ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

 -3املخارم اليدوية :تتم عملية التخرمي يف هذه الآلة ب�إدخال قطعة

�سمى املخرم،
من ال�صاج بني جز�أي �أداة التخرمي العلوي و ُي ّ
�سمى القالب � ،إذ تُ�س ّلط
وال�سفلي املثبت على القاعدة و ُي ّ

ً
نزول ليقطع
ويتحرك هذا اجلزء
قوة التخرمي على املخرم
ّ
ال�صفيحة ح�سب �شكل القالب املطلوب.كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -4املخارم الآلية :تُ�ستعمل هذه الآالت يف الور�ش الإنتاجية� ،إذ تعمل هذه الآالت عن طريق
خ�صي�صا ،وتتم عملية القطع
امل�صممة
الأ�سطوانة الهيدروليكية
ً
ّ

عن طريق جزئي �أداة التخرمي العلوي وال�سفلي املثبت على
وي�سمى القالب� ،إذ تُ�س ّلط قوة التخرمي على املخرم،
القاعدة
ّ

ويتحرك هذا اجلزء ً
نزول ليقطع ال�صفيحة ح�سب �شكل القالب
ّ
املطلوب كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

تطورا
�إن التطور التكنولوجي الذي نعي�ش فيه ،والثورة ال�صناعية �أحدثت
ً

هائ ً
ال على الآالت .ابحث يف املواقع الإلكرتونية عن �آالت تخرمي وتفري�ض حديثة حمو�سبة،
تقريرا بذلك ،و�شاركه مع زمالئك .
أعد
و� ّ
ً

خطوات عملية التفري�ض والتخرمي
 -1عملية التفري�ض:

متحرك و�سكني �سفلي ثابت ،وتُ�ستعمل عملية التفري�ض
عملية ق�ص تتم بني �سكني قطع علوي
ّ

احلد القاطع
يتكون ّ
لإزالة وقطع �أ�شكال خمتلفة من حواف �أو زوايا ال�صفائح املعدنية ،وال ّ
مركب من عدة خطوط ت ّ
يتكون من خط ّ
ُ�شكل بينهما
لل�سكني من خط م�ستقيم واحد ،و� ّإنا ّ

زوايا خمتلفة ح�سب ال�شكل املطلوب.حتدث عملية التفري�ض (القطع) عندما تتغ ّلب قوة

للق�ص ،وعندها تخرتق ال�سكني العلوية املعدن؛ متجاوزة
�ضغط ال�سكني على مقاومة املعدن ّ
احلد القاطع ال�سكني ال�سفلية.
ّ
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 -2عملية التخرمي:

معي يف قطعة من ال�صاج ب�إدخالها بني جز�أي �أداة التخرمي
هي تنفيذ فتحة ذات �شكل ّ

يتحرك هذا اجلزء
امل�سمى املخرم ،وال�سفلي املثبت على القاعدة
العلوي
ّ
ّ
امل�سمى القالب� ،إذ ّ
ً
نزول ليقطع ال�صفيحة ح�سب �شكل القالب (الفتحة املطلوبة) و ُيزال املعدن عن طريق فتحة

القالب ،وبعد �إنهاء عملية القطع ،يعود املخرم �إىل و�ضعه عند البداية لتكرار عملية التخرمي.

�أهمية اال�ستعمال ال�صحيح للمفار�ض واملخارم واملق�صات الآلية واليدوية:

�إن االختيار غريال�سليم للمفار�ض واملخارم اليدوية والآلية واملق�صات ي�ؤدي �إىل �إنتاج م�شغولة

غري مطابقة للأبعاد والقيا�سات املطلوبة� ،إذ ينتج عنه عدم القدرة على جتميع امل�شغولة ،ما
يت�سبب يف تلف امل�شغولة ،وهذا يك ّلف اجلهد واملال ويهدر الوقت.
ّ

قواعد ال�سالمة املهنية املتع ّلقة بالق�ص اليدوي والآيل:

التقيد
تالفيا حلدوث الإ�صابة عند التعامل مع �آالت القطع (الق�ص) املختلفة ،ال ّ
ً
بد من ّ
ب�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة املهنية املتع ّلقة بالآالت والأدوات املوجودة ،واتباع �إر�شادات
والتقيد مبا ي�أتي:
املدرب
ّ
ّ

 -1ارتداء القفازات املنا�سبة.

 -2ارتداء احلذاء املنا�سب للعمل.

 -3ارتداء اللبا�س اخلا�ص بالعمل.

 -4لب�س النظارات الواقية ،ح�سب طبيعة العمل وطبيعة ق�ص امل�شغولة.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية اختيار املق�ص اليدوي �أو املق�ص الآيل املنا�سب لعملية
التمرين الأول
الق�ص املطلوبة
ً
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تختار املق�ص املنا�سب لقطع املعدن ح�سب املخطط.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

متنوعة			.
 - 2مق�صات يدوية ّ
 - 3مق�ص �آيل.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1املق�صات اليدوية :تُ�ستعمل هذه املق�صات لقطع املعادن التي
�سمكها �أقل من ( )1مم ،وتكون على (� )3أ�شكال ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (:)1

 امل�ستقيمُ :يرمز له بالرمز ( )Sو ُي�ستعمل للق�ص بخطوطم�ستقيمة.

 املائل جهة الي�سارُ :يرمز له بالرمز ( ،)Lو ُي�ستعمل للق�صجهة الي�سار للأقوا�س الداخلية واخلارجية واملنحنيات.

ال�شكل ()1

 املائل جهة اليمنيُ :يرمز له بالرمز ( )Rو ُي�ستعمل للق�صجهة اليمني للأقوا�س الداخلية واخلارجية واملنحنيات.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -2مق�ص الرافعة :تعتمد قدرة املق�ص على حجمه؛

فكلما زاد احلجم زادت القدرة بالتوازي مع طول

ال�سكني وطول الذراع ،و ُي�ستعمل لق�ص املعادن
من ( )1.5مم لغاية ُ�سمك ( )8مم ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2

 -3املق�ص الكهربائي اليدوي :تُ�ستعمل هذه املق�صات

لقطع املعادن التي ُ�سمكها �أقل من ( )1مم ،و ُي�ستعمل

للق�ص بخطوط م�ستقيمة وللدوائر والأقوا�س اخلارجية

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -4املق�ص الآيل امليكانيكي :و ُي�ستعمل هذا النوع من

املق�صات لق�ص ال�صفائح ب�شكل م�ستقيم وب�أطوال

خمتلفة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -5املق�ص الآيل الكهربائيُ :ي�ستعمل هذا النوع من

املق�صات لق�ص ال�صفائح ب�شكل م�ستقيم وب�أطوال

خمتلفة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5
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ال�شكل ()5

التمارين العملية
التمرين الثاين

�ضبط �سكاكني القطع ،واخللو�ص بني حدي القطع

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تُعاير �سكاكني القطع ملق�ص الرافعة واليدوي ،واملق�ص الآيل امليكانيكي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

		
 - 2طقم بك�سات.
		
 - 4مق�ص رافعة.

 - 3مق�ص �آيل ميكانيكي.
 - 5مق�ص يدوي.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1املق�صات اليدوية :تُ�ضبط �سكاكني بني حدي

القطع ،عن طريق برغي تثبيت الفكني� ،إذ ال

يوجد خلو�ص لهذا املق�ص ،ويجب �أن يكون
ّ
الفكان متطابقني كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
ال�شكل ()1

 -2مق�ص الرافعة :تُ�ضبط �سكاكني القطع واخللو�ص

بني حدي القطع ،عن طريق برغي تثبيت ال�سكني

القاطع العلوي املتحرك� ،إذ �إنّ اخللو�ص لهذا املق�ص
من ( )2-1مم ،ويف حال ق�ص �صفيح �أو �صاج

معدين يجب � ّأن يكون الفكان متطابقني،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2
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الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
 -3املق�ص الآيل امليكانيكي :تُ�ضبط �سكاكني القطع
واخللو�ص بني حدي القطع للمق�صات الأكرث

�شيوعا ،عن طريق بكرات العيار املوجودة خلف
ً

املتحرك ،كما هو ُم ّبي يف
حامل �سالح املق�ص
ّ
ال�شكل (� .)3إذ يكون اخللو�ص لهذا املق�ص من

( )1مم �أو �أقل �إىل ( )2مم �أو �أكرث ،ح�سب قدرة

ال�شكل ()3

ق�صه؛ لذا ،ال بد من
و�سمك املعدن املراد ّ
املق�ص ُ
الرجوع �إىل كتيب الت�شغيل اخلا�ص باملق�ص� ،إذ � ّإن

كل مق�ص له طريقة خمتلفة ل�ضبط اخللو�ص و�سكاكني القطع.

التمارين العملية
التمرين الثالث

قطع املعادن املفرغة؛ با�ستعمال �آلة القطع
االحتكاكي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
مفرغ با�ستعمال �آلة الق�ص االحتكاكي.
ّ
تق�ص قطعة عمل من مقطع معدين /حديدي ّ
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

� -2آلة ق�ص احتكاكي.

مفرغ (تيوب).
حديد مقطع ّ

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.
خطوات الأداء
ّ -1
علما ب� ّأن القطعة
خطط قطعة العمل املطلوبةً ،
املراد ق�صها (� )10سم.
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الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -2اربط قطعة العمل يف ملزمة �آلة الق�ص االحتكاكي
(الفيرب) ،وت� ّأكد من ثباتها كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1

 -3تفقّد �أ�سطوانة الق�ص لآلة الق�ص االحتكاكي،
تالفيا � ّأن تكون غريم�شدودة
وت� ّأكد من جاهزيتها؛ ً

ال�شكل ()1

�أو مت�شقّقة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

� -4أ ّنزل ذراع �آلة الق�ص االحتكاكي ،وت� ّأكد من
مطابقة �أ�سطوانة الق�ص خلط العالم املطلوب
ق�صه كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
ّ

ال�شكل ()2

 -5ارفع ذراع الآلة بعد املعاينة ،و�ش ّغل الآلة.
� -6أ ّنزل ذراع الآلة بحذر وب�ضغط خفيف مت�سل�سل؛
ّ
لتمكن الأ�سطوانة من �إجراء عملية القطع ب�سال�سة
 ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()3

أعد ذراع الآلة �إىل و�ضعه
 -7بعد �إجراء القطعّ � ،
الطبيعي.
� -8أغلق مفتاح الت�شغيل للآلة يف حال االنتهاء .ومن
ثم ،اف�صل التيار الكهربائي.
ّ -9
نظف الآلة من الراي�ش ،وت� ّأكد من عدم وجود
عوالق �أو عوائق عليها.

ال�شكل ()4
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التمارين العملية
التمرين الرابع

ق�ص قطع م�ستقيمة ،وق�ص الدوائر واملنحنيات الداخلية
واخلارجية باملق�ص اليدوي و�آلة الق�ص الدائري

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تق�ص قطعة عمل من حديد (ال�صاج) بخطوط م�ستقيمة ومنحنية داخلية وخارجية؛ با�ستعمال
ّ
مق�ص ال�صاج اليدوي و�آلة الق�ص الدائري ح�سب املخطط.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

		
 - 2مق�ص يدوي.
		
 - 4طاولة عمل.

� - 3أدوات قيا�س وتخطيط.
� - 5آلة الق�ص الدائري.

خطوات الأداء

قطعة عمل من احلديد ال�صاج

ُ�سمك ( )0.5مم.

الر�سم التو�ضيحي

� ً
أول :ق�ص قطع م�ستقيمة باملق�ص اليدوي

 -1اخرت املق�ص اليدوي امل�ستقيم الذي ُيرمز له بالرمز
( )Sكما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

تقيد بارتداء القفازات الواقية حلماية يديك،
ّ -2
حدي
وابد�أ الق�ص بحيث حتافظ على تعامد ّ
الق�ص مع م�ستوى ال�سطح؛ م ّتبعا خط العالم.

ال�شكل ()1

 -3ا�ستمر بال�ضغط بيدك على ذراعي املق�ص باجتاه
خط العالم ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
بحدي املق�ص القاطعني على قطعة
فت�ضغط
ّ
ال�صفيح ،وتبد�أ الق�ص.

ال�شكل ()2
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ثانيًا :ق�ص الأقوا�س الداخلية باملق�ص اليدوي

 -1اخرت مق�ص الأقوا�س الداخلية �أو اخلارجية
الذي يكون فيه اجتاه القطع ميني �أو ي�سار،

ح�سب اليد التي ت�ستعملها واجتاه الق�ص واتبع
خط العالم.

وثبتها باليد الأخرى،
� -2ضع طرفها على الطاولة ّ
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3

 -3ا�ستمر بال�ضغط بيدك على ذراعي املق�ص باجتاه
بحدي املق�ص القاطعني
خط العالم؛ فت�ضغط ّ
على قطعة ال�صفيح وتبد�أ الق�ص.

كرر اخلطوات ال�سابقة مع الأقوا�س اخلارجية.
ّ -4
ثالثًا :ق�ص الأقوا�س اخلارجية ب�آلة الق�ص الدائري

وثبتها
� -1ضع طرف قطعة العمل على الطاولة ّ
باليد الأخرى ،بحيث يكون خط العالم

خارج حدود طاولة العمل.

� -2ش ّغل الة الق�ص الدائري وت ّتبع خط العالم يف

ال�شكل ()4

�أثناء عملية الق�ص ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4
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التمارين العملية
التمرين اخلام�س

ق�ص ال�صفائح املعدنية باملق�صات الذراعية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تق�ص قطعة عمل من حديد (ال�صاج) ُ�سمك ( )1.5مم بخطوط م�ستقيمة ،با�ستعمال مق�ص
ّ
الذراع.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2مق�ص ذراع.

� - 3أدوات قيا�س وتخطيط.
خطوات الأداء

قطعة عمل من احلديد ال�صاج

ُ�سمك ( )1.5مم.

الر�سم التو�ضيحي

ّ -1
ً
م�ستعمل �أدوات
ق�صها
خطط القطعة املراد ّ

وحمد ًدا خطوط الق�ص ،ثم
القيا�س والتخطيطّ ،
تقيد بارتداء القفّازات الواقية لليدين.
ّ

حدي القطع
ق�صها بني ّ
� -2أدخل القطعة املراد ّ

ال�شكل ()1

ال�سكني العلوي وال�سكني ال�سفلي ،وا�ضبط

امل�صد بحيث ت�سند حافة ال�صفيحة �إليه ،وتالحظ
ّ
انطباق (حماذاة) حد ال�سكني العلوي مع خط

وثبت ا
العالم ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (ّ ،)1
تتحرك.
لقطعة كي ال ّ

حرك ذراع الت�شغيل اليدوي للأ�سفل ،كما هو
ّ -3
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ال�شكل ()2

الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
احلد القاطع
حمر ّرا بذلك ّ
ُم ّبي يف ال�شكل (ّ ،)2
لل�سكني العلوي املق�ص لل�ضغط على قطعة العمل،
وابد�أ بعملية الق�ص.

ال�شكل ()3

ملحوظة
�إذا كان طول خط الق�ص �أطول من طول احلد القاطع لل�سكني ،لتح�صل على القطعة كما يف

ق�صه على مراحل ،وذلك عند ق�ص كل جزء ادفع بلوح ال�صفيح باجتاه
ال�شكل ()3؛ فيمكنك ّ
ّ
حرك احلد القاطع لل�سكني �أو
احلد القاطع
لل�سكني مع حماذاة ّ
بداية ّ
احلد القاطع خلط العالم ،ثم ّ
ا�ضغط باللوح باجتاه امل�صد؛ لتحافظ على حماذاة ال�سكني خلط العالم حتى نهاية عملية الق�ص.

التمارين العملية
التمرين ال�ساد�س

ق�ص ال�صفائح املعدنية مبق�صات املق�صلة ،التي تعمل
بدوا�سة القدم واملق�صلة الكهربائية

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تق�ص قطعة عمل من حديد (ال�صاج) ُ�سمك ( )1.5مم بخطوط م�ستقيمة؛ مبق�صات املق�صلة
ّ
التي تعمل بدوا�سة القدم واملق�صلة الكهربائية.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2مق�ص مق�صلة يعمل بدوا�سة القدم.

قطعة عمل من احلديد ال�صاج

ُ�سمك ( )1.5مم.

 - 3مق�ص مق�صلة كهربائي.

� - 4أدوات قيا�س وتخطيط.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

املق�صلة التي تعمل بدوا�سة القدم:ً -1
ً
م�ستعمل �أدوات
ق�صها
خطط القطعة املراد ّ

وحمد ًدا خطوط الق�ص ،ثم
القيا�س والتخطيطّ ،
ارتد القفّازات الواقية لليدين.
ِ

م�سندا
املق�ص،
� -2ضع اللوح على فر�ش (طاولة)
ً
ّ
جانبه �إىل الدليل اجلانبي ل�ضبط التعامد ،كما

ال�شكل ()1

هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

 -3ادفع اللوح �إىل الأمام حتى ينطبق خط العالم

احلد القاطع لل�سكني ال�سفلي ،بالنظر �إليه
على ّ
من جانب احلاجز الواقي.

حدد القيا�س من امل�سطرة املدرجة على حامل
ّ -4

ال�شكل ()2

العار�ضة الأمامية من حافة احلد القاطع �إىل

بداية اللوح ،مع املحافظة على �إ�سناد جانب

اللوح �إىل الدليل اجلانبي كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
ب�شد الذراع.
وثبت دليل التعامد ّ
(ّ ،)2

 -5ا�ضغط بقدمك على دوا�سة الق�ص؛ لتنفيذ

ال�شكل ()3

عملية الق�ص املوجودة يف ال�شكل (.)3

املق�صلة الكهربائية:

كرر اخلطوات ال�سابقة للمق�صلة التي تعمل
ّ -1
بدوا�سة القدم من (.)4-1

 -2ا�ضغط على مفتاح تنزيل احلد القاطع العلوي

لتتم عملية القطع ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4
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ال�شكل ()4

الخرائط المفاهيمية

ق�ص ال�صفائح
واملقاطع املعدنية

املق�صات
مق�صات يدوية

املفار�ض
مق�صات �آلية

م�ستقيم

كهربائية  /كب�سة ت�شغيل

مائل جهة اليمني

كهربائية  /دوا�سة قدم

مائل جهة الي�سار

مفار�ض يدوية

املخارم

خمارم يدوية
خمارم �آلية

مفار�ض �آلية
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التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

القياس والتقويم

ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح ،يجب و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدولوا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
�أدناه،
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. -احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.

الرقم

خطوات الأداء

1

�أختار املق�ص اليدوي املنا�سب لعملية الق�ص املطلوبة.

2

�أختار املق�ص الآيل املنا�سب لعملية الق�ص املطلوبة.

3

�أ�ضبط �سكاكني القطع واخللو�ص بني حدي القطع.

4

�أقطع املعادن املفرغة ،با�ستعمال �آلة القطع االحتكاكي.

5

أق�ص قط ًعا م�ستقيمة باملق�ص اليدوي.
� ّ
أق�ص الدوائر واملنحنيات الداخلية واخلارجية ،باملق�ص اليدوي
� ّ

6
7
8
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و�آلة الق�ص الدائري.
أق�ص ال�صفائح املعدنية باملق�صات الذراعية.
� ّ
أق�ص ال�صفائح املعدنية مبق�صات املق�صلة ،التي تعمل بدوا�سة
� ّ
القدم واملق�صلة الكهربائية.

نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
حتدث عن ا�ستعمال اثنتني من �آالت ق�ص املعادن.
ّ -1
 -2ما مفهوم ق�ص املعادن؟
عدد خطوات عملية التخرمي.
ّ -3
ومتعددة ،اذكر
 -4قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية املتع ّلقة بالق�ص اليدوي والآيل كثرية
ّ
�أربع منها.
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الوحدة الأوىل قطع املعادن

ً
سادسا:
تجليخ المعادن

6

ىل

الوحدة ا أ
لو

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

• يعتني بنظافة �آلة اجللخ يف �أثناء العمل وبعده.
• ّ
يفك �أقرا�ص القطع واجللخ ،و ُيعيد تركيبها على �آالت
اجللخ اليدوية والآلية.

• يختار قر�ص اجللخ املنا�سب.

• يختار �آلة اجللخ املنا�سبة لعملية اجللخ.

• ُيراعي قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع م�شغوالت التجليخ بحذر.

�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من أ� ّية خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن جتليخ املعادن ،ارجع �إىل القر�ص
املدمج ( )CDاملُرفق يف الكتاب.
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ق�ص ال�صفائح واملقاطع املعدنية
انظر..
وتساءل
يعرف التجليخ ب�أ ّنه :طريقة للت�شغيل بالقطع للم�شغوالت املعدنية ،و ُيزال عن طريقه الراي�ش على
ّ
�شكل دقائق ،با�ستعمال �أقرا�ص خا�صة لها.

ملاذا تتم عملية اجللخ للمعدن قبل �إجراء عملية اللحام وبعدها؟

يكمن الهدف من عملية التجليخ يف تنعيم الأ�سطح بعد عمليات الت�شغيل ،مثل الأزملة والق�ص

أي�ضا،
با�ستعمال الأك�سي �أ�ستلني ،وي�ستعمل لأعمال تنظيف املعادن قبل عملية اللحام وبعده � ً

وكذلك ُي�ستعمل يف �شحذ �أدوات القطع ،مثل الأزاميل وري�ش الثقب.

هل للتجليخ �أدوات؟ وهل تختلف امل�شغوالت التي تُ�ستعمل تلك الأدوات من �أجلها؟
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يوجد نوعان رئي�سان لآالت اجللخ ،منها املحمول كما يف ال�شكل ( ،)1والثابت
كما يف ال�شكل (� ،)2إذ ُي�ستعمل النوع املحمول يف الور�ش لأغرا�ض تنظيف خطوط

اللحام وت�شطيب امل�شغوالت وق�ص املعادن ،و ُي�ستعمل الثابت ل�شحذ ال ُع َدد القاطعة،
مثل �إزميل و�سكاكني القطع.
�آالت اجللخ املحمولة

ال�شكل ()1

�آالت اجللخ الثابتة

ال�شكل ()2

ما مزايا �آالت اجللخ املحمولة ،و�آالت اجللخ الثابتة؟

تتمتع �آالت اجللخ املحمولة بخفة وزنها� ،إذ تُ�ستعمل يف الأ�شغال الداخلية واخلارجية للور�ش،
ّ
التحكم بها يف الأو�ضاع جميعها كالأفقي والأر�ضي ،وتتمتع �آالت اجللخ الثابت بالقدرة
وي�سهل
ُ

ال�سمك العايل
العالية على التحمل ،ف ُت�شحذ �أزاميل القطع عن طريقها كما ُتلخ املعادن ذات ُ
عليها.
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اقـرأ..

وتعلم

 -1خطوات عملية التجليخ:

تتم عملية التجليخ باختيار قيا�س نعومة قر�ص التجليخ املنا�سب وتثبيته على �آلة اجللخ .ومن ثم،
ارتداء و�سائل الوقاية اخلا�صة مثل :النظارات والقفازات ،مع الت� ّأكد من عدم وجود معيقات
حتدد
يف حميط العمل ومواد قابلة لال�شتعال ب�سبب تطاير ال�رشر الناجت عن عملية اجللخ ،ثم ّ

املنطقة التي يراد جلخها ،بحيث تُ �سك �آلة اجللخ بكلتا اليدين ،والبدء بتقريب جانب القر�ص

يف �أثناء دورانه من بداية طرف القطعة ب�رسعة معتدلة وثابتة ،كما هو ُمبني يف ال�شكل (.)3
�شكل تو�ضيحي لعملية القطع
تنبيه:
عند اختيار قر�ص التجليخ ،يُراعي ما ي�أتي:

تُ�ستعمل الأقرا�ص ال�صلدة لتجليخ املعادن

الطرية ،وتُ�ستعمل الأقرا�ص اللينة لتجليخ
املعادن ال�صلدة.

ال�شكل ()3

ابحث عن طريق حمركات البحث عن الأقرا�ص اخلا�صة بعمليات اجللخ

تقريرا
وموا�صفاتها وقيا�ساتها ،ومدى تطابقها مع �رشوط ال�سالمة وال�صحة املهنية ،ثم اكتب
ً
بذلك و�شاركه مع زمالئك.

� - 2أهمية ا�ستعمال �أدوات ال�سالمة ال�شخ�صية يف �أثناء التجليخ:

تكمن هذه الأهمية ب�سبب الأ�رضار الناجتة عن اال�ستعمال غري ال�صحيح لآلة اجللخ� ،أو تلف
بد من اتباع �إر�شادات ال�صحة املهنية املتع ّلقة
قر�ص اجللخ �أو ال�رشر الناجت عن عملية اجللخ ،فال ّ

والتقيد بلبا�س العمل وارتداء احلذاء املنا�سب والنظارات الواقية
با�ستعمال �آالت اجللخ،
ّ
قدر اهلل.
تالفيا حلدوث �أي �إ�صابة ال ّ
والقفازات؛ ً
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية اختيار قر�ص اجللخ املنا�سب ،وتركيبه على �آلة اجللخ
التمرين الأول
املنا�سبة والعناية بها ،ومراعاة قواعد ال�سالمة املهنية
ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
 - 1تختار قر�ص اجللخ املنا�سب.
ّ -2
تفك �أقرا�ص القطع واجللخ ،وتُعيد تركيبها على �آالت اجللخ اليدوية والآلية .
 - 3تختار �آلة اجللخ املنا�سبة لعملية اجللخ.
 - 4تعتني بنظافة �آلة اجللخ يف �أثناء العمل وبعده.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

� - ٢آلة جلخ حممولة و�أخرى ثابتة.

متنوعة النعومة
�أقرا�ص جلخ ّ
والقيا�سات.

متعدد القيا�سات.
 - ٣طقم مفاتيح براغي ّ

-٤فر�شاة تنظيف.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� ً
أول :اختيار قر�ص اجللخ املنا�سب:

-1حدد القر�ص املطلوب للعمل من حيث القيا�س ودرجة
ّ
النعومة؛ وجتده مكتو ًبا خلف القر�ص �أو ح�سب ال�رشكة
ال�صانعة ،كما هو ُمبني يف ال�شكل (.)1

خاليا من
-2تفقّد القر�ص املراد تركيبه ً
جيدا بحيث يكون ً
العيوب �أو ال�رشخ �أو الك�رس.

ال�شكل ()1

147

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ثانيًاّ :
فك �أقرا�ص القطع واجللخ ،و�إعادة تركيبها على �آالت اجللخ
اليدوية والآلية.

� -1آالت اجللخ اليدويةّ :
فك القر�ص القدمي وتركيب اجلديد.
�أ  -لفك �صامولة القر�ص ،ا�ضغط على الزر اخلا�ص

بتثبيت فرملة القر�ص� ،إذ مينعه من الدوران ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ال�شكل ()2

ب � -ضع املفتاح اخلا�ص بفك �صامولة القر�ص كما

ودور املفتاح بعك�س اجتاه
هو ُم ّبي يف ال�شكل (ّ ،)3

حركة عقارب ال�ساعة لفك ال�صامولة .بعد ذلك فك
ال�صامولة بيدك و�أخرجها من مكانها.

جـ  -انزع القر�ص القدمي من مكانه ،كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل ()3

متفح ً�صا ثم لف القر�ص �إذا
ال�شكل ( ،)4وانظر ّ

�سليما ،وام�سك العمود امل�سنن وحركه
كان كل �شيء ً

بيدك؛ ف�إذا وجدت حركة كبرية ،دل ذلك على

مدربك.
وجود خلل يف املحمل ،ثم اعر�ضه على ّ
دّ -
جيدا من الغبار الناجت
نظف املكان خلف القر�ص ً
ً
م�ستعمل فر�شاة،
من حبيبات القر�ص واملادة الرابطة،
ثم بقطعة نظيفة من القما�ش.

هـ � -أح�رض القر�ص اجلديد املفحو�ص الذي اخرتته،

و�ضعه مكان القدمي ،و�أجل�سه على ال�شفة (الفلنجة)
اخللفية حول العمود امل�سننّ ،
وركب ال�صامولة على

و�شدها بيدك بحيث تركب ب�سهولة.
العمود امل�سننّ ،
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ال�شكل ()4

خطوات الأداء
و ّ -ثبت القر�ص بال�ضغط على الزر اخلا�ص بتثبيت
�أو فرملة القر�ص بحيث مينعه من الدوران ،ثم �شد
ً
معتدل ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5
�شدا
ال�صامولة ًّ

�شد الرباغي جميعها و�ضبط احلاجز
ز  -بعد الت� ّأكد من ّ
ً
بعيدا
ت�شغيل
مدة ( )5-3دقائق
جتريبيا ً
الواقي� ،ش ّغله ّ
ًّ

الر�سم التو�ضيحي

ال�شكل ()5

عن الأفراد؛ للت� ّأكد من � ّأن القر�ص �سليم الرتكيب،
وجاهز لال�ستعمال.

� -2آالت اجللخ الآلية :فك القر�ص القدمي وتركيب اجلديد

�أ  -اف�صل التيار الكهربائي عن الآلة.
بّ -
فك الرباغي املثبتة للحواجز الواقية للقر�صني ،كما

هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)6
جـ ّ -
وثبت
املثبتة لأقرا�ص التجليخّ ،
فك ال�صواميل ّ
حمور القر�صني با�ستعمال مفتاحي ال�صامولة:

ال�شكل ()6

وثبت
�أحدهما مفتاح حلقة والآخر مفتاح �شقّ ،
ب�أحدهما �صامولة �أحد القر�صني ب�إحدى اليدين

واملفتاح الآخر على �صامولة القر�ص الثاين باليد
الأخرىّ ،
وفكهما بتدوير �أحدهما بعك�س الآخر،

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)7اىل حني فك
�صامولة القر�ص املراد ا�ستبداله ،ثم فك �صامولة

ال�شكل ()7

القر�ص (الفلنجة املخروطية) ،و�ضعهما يف علبة

الرباغي ،ثم ا�سحب القر�ص من مكانه.
د  -افح�ص القر�ص اجلديد وت� ّأكد من �سالمته ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)8
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

هـ � -ضح ح�شوة من املطاط �أو من الورق املقوى على
(الفلنجة) الثابتة ،و�ضع البطانة (اجللبة) اللينة على
املحور ،ثم مركز القر�ص عليهاّ ،
وركب احل�شوة

املطاطية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( .)9والثانية
فوق القر�ص التي قطرها �أكرب ً
قليل من قطر الفلنجة

�شد
املخروطية من اخلارج ومركزها على القر�ص ،ثم ّ
ً
معتدل.
�شدا
ال�صواميل ًّ
�شد الرباغي جميعها و�ضبط احلاجز
و  -بعد الت� ّأكد من ّ
ً
بعيدا
ت�شغيل
الواقي� ،ش ّغله من ( )5-3دقائق
جتريبيا ً
ًّ
عن الأفراد؛ للت� ّأكد من � ّأن القر�ص �سليم الرتكيب،

ال�شكل ()8

ال�شكل ()9

وو�ضعه �سليم وجاهز لال�ستعمال ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)10

ال�شكل ()10
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الخرائط المفاهيمية

جتليخ املعادن
�أقرا�ص اجللخ

اجللخ
ناعم

خ�شن

�آلية

يدوية

متو�سط اخل�شونة
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التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

القياس والتقويم

ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح ،يجب و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدولوا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
�أدناه،
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.الرقم
1
2

خطوات الأداء
�أختار قر�ص اجللخ املنا�سب.
� ّ
أفك �أقرا�ص القطع واجللخ ،و�أُعيد تركيبها على �آالت اجللخ
اليدوية والآلية.

3

�أختار الة اجللخ املنا�سبة لعملية اجللخ.

4

�أعتني بنظافة �آلة اجللخ يف �أثناء العمل وبعده.
�أُراعي قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية.

5
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1يوجد نوعان رئي�سان لآالت اجللخ ،اذكرهما.
 -2ما مزايا �آالت اجللخ املحمولة و�آالت اجللخ الثابتة؟
 -3ا�رشح �أهمية ا�ستعمال �أدوات ال�سالمة ال�شخ�صية يف �أثناء التجليخ.

153

الوحدة الثانية

2

اللحام بالقو�س الكهربائي

اللحام بالقو�س الكهربائي

الوحدة الثانية

ً
أول:
حمطة اللحام بالقو�س
الكهربائي

1

ة

الوحدة الث
ان ي

انظر..
وتساءل

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

استكشف

• يختار �آلة اللحام املنا�سبة.

جهز حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي.
• ُي ّ

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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• ي�ضبط التيار املنا�سب لعملية اللحام بالقو�س الكهربائي.
• يختيار �إلكرتود اللحام املنا�سب.

• ُيجري اخلدمة الالزمة لآلة اللحام.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
� ّ
أعد خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع اللهب ووقود اال�شتعال بحذر.

�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من أ�يّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي ،ارجع
�إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف الكتاب.
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حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي
انظر..
وتساءل
 -1ما نوع �آلة اللحام امل�ستعملة يف حلام هذه اجلمالونات؟
 -2كيف يتم اختيار الآلة لعمليات اللحام؟

� ً
أول :مفهوم اللحام و�أو�ضاعه وحاالته:
عملية اللحام ربط دائم بني قطعتني بو�ساطة احلرارة �أو ال�ضغط �أو كليهما م ًعا ،وتتم بعدة �أو�ضاع
أر�ضيا �أو عمود ًّيا �أو فوق الر�أ�س ،و�سنت ّعرف �إليها يف الدرو�س القادمة بالتف�صيل.
أفقيا �أو � ًّ
رئي�سةًّ � ،
متعددة ،منها:
وتُ�ستعمل يف هذه الأو�ضاع و�صالت حلام ّ
 -1الو�صلة التناكبية :تُق�سم �إىل عدة �أق�سام ،ومنها :امل�ستقيمة ،وذات ال�شطفة املفردة ،وعلى �شكل
حرف ( ،)Vومنها كذلك على �شكل حرف ( ،)Uو�شكل حرف ( ،)Jو�شكل حرف (.)X
 -2الو�صلة التطابقية :تُق�سم �إىل ق�سمني :و�صلة حلام تطابقية مزدوجة ،ومفردة.
 -3الو�صلة التعامدية :منها ال�شطفة املفردة واملزدوجة ،و�شكل حرف ( )Jمفردة ومزدوجة.
 -4الو�صلة الركنية (الزاوية) :وتُق�سم عادة الو�صلة �إىل (� )3أق�سام :ركنية مفتوحة ،ومغلقة،
ون�صف مغلقة.
غالبا معها �أنواع من اللحام �أو حاالت اللحام
والو�صالت ال�سابقة و�أ�شكالها املختلفة تُ�ستعمل ً
ومن هذه احلاالت:
 -1اللحام ال�سطحي :ويكون خطوط حلام م�ستقيمة ومتموجة تلحم على �سطح املعدن غري
املك�سور للح�صول على املوا�صفات املرغوبة ،وعلى �أبعاد وقيا�سات جديدة للقطعة.
 -2حلام ال�شطفة (التعبوي )ُ :ي�ستعمل هذا النوع من اللحام يف حلام الو�صالت التقابلية امل�شطوفة
جميعها.
 -3حلام الزاوية :يتم فيها حلام قطعتني على �شكل زاوية قائمةّ � ،إما بالو�صلة التطابقية ،و�إما و�صلة
زاوية خارجية.
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غالبا حمل
 -4حلام امل�سماري :و ُي�ستعمل هذا النوع من اللحام يف حالة تعبئة الثقوب ،ويحل ً
الربا�شم يف تثبيت القطع املعدنية.

ثانيًا� :آالت اللحام بالقو�س الكهربائي:

كاف لتوليد حرارة ل�صهر قطعة العمل و�إلكرتود اللحام،
يحتاج اللحام بالقو�س الكهربائي �إىل تيار ٍ

تيارا متناو ًبا �أو
ويحتاج �إىل الفولطية املنا�سبة لإحداث القو�س الكهربائي ،وميكن �أن يكون التيار ً
ّ
التحكم فيه للتجاوب مع الظروف املختلفة يف
يزود التيار من م�صدر ميكن
م�ستمرا ،ويجب �أن ّ
ًّ
�أثناء العمل� ،إذ يتم �إنتاج حرارة ناجتة من القو�س الكهربائي بني الإلكرتود واجلزء امللحوم ،ت�صل
�إىل (� )4000س ،وهي درجة حرارة كافية ل�صهر املعدن ،ويلتحم عند تربيده ّ
مكو ًنا و�صلة متينة،
وتتم هذه العملية بو�ساطة �آلة اللحام.

هل ر�أيت �أي من �آالت اللحام الآتية يف بيئتك املحيطة؟ وهل حاولت التعرف �إىل �أجزائها؟

� -1آالت اللحام ذات التيار املتناوب

الأجزاء الرئي�سة:

 -1مفتاح الت�شغيل.
ّ
التحكم يف التيار الالزم للحام ،ويكون
 -2مفتاح
ً
مو�صول بالقلب املعدين.

� -3أقطاب و�صل كابالت اللحام.
مزود الطاقة.
ّ -4

 -5عجالت م�ساعدة على حركة االلة.
 -6مقب�ض جر الآلة (للنقل).
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� -2آالت اللحام ذات التيار امل�ستمر املبا�رش

الأجزاء الرئي�سة :

 -1مزود الطاقة.

� -2أقطاب و�صل كابالت اللحام .
ّ
التحكم.
 -3لوحة
الأجزاء الرئي�سة:

�-3آالت اللحام ذات موحد التيار

� -1أقطاب و�صل كابالت اللحام .
 -2مفتاح الت�شغيل.

 -3لوحة التحكم.

اقـرأ..

وتعلم

البد من وجود مكمالت �أ�سا�سية لإي�صال التيار الكهربائي �إىل قطعة العمل
لإمتام عملية اللحامّ ،
بطريقة �صحيحة و�آمنة ،ومن �أهم هذه املكمالت:
		
 -1كيبالت اللحام.

 -2مربط الكابل الأر�ضي.
 -3مطرقة اللحام		.

 -4مقب�ض �إلكرتود اللحام.

مو�صالت كابل اللحام.
ِ -5
 -6فر�شاة ال�سلك.

ثالثًا� :أنواع التيار امل�ستعمل يف حلام املعادن ومفهوم القطبية وحاالت ا�ستعمال كل منها:
� -1أنواع التيار امل�ستعمل يف حلام املعادن:

ُي�ستعمل نوعان من التيار يف حلام القو�س الكهربائي ،كما ي�أتي:

متغية �سالبة وموجبة �أي �إنّ التيار يف
�أ  -التيار املتناوب� :إذ تكون فيه ِق َيم التيار الكهربائي ّ

ن�صف الدورة ي�رسي يف اجتاه ،وي�رسي يف الن�صف الآخر باالجتاه املعاك�س ،وهو يرتاوح بني

( )60-50دورة يف الثانية الواحدة.
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ب  -التيار امل�ستمر :التيار الذي ي�رسي يف اجتاه واحد فقط .يف اللحام بالقو�س الكهربائي.
يتوافر نوعان من دارات اللحام بالتيار امل�ستمر ،وهما:

ً
مو�صل بقطبية م�ستقيمة وتُ�ستعمل
 .1دارة القطبية امل�ستقيمة )DCEN( :ويكون الإلكرتود
لعمليات اللحام ال�ضحلة غري العميقة  /حلام القطع ال�سميكة.
ً
مو�صل بقطبية معكو�سة وتُ�ستعمل
 .2دارة القطبية املعكو�سة )DCEP( :ويكون الإلكرتود
لعمليات حلام القطع غري ال�سميكة.

تذكري
�سالبا ()DCEN؛ ف�إن كمية احلرارة
عند ا�ستعمال القطبية امل�ستقيمة التي يكون فيها الإلكرتود ً
تقريبا ( ،)%40-25بينما احلرارة
املتو ّلدة على �إلكرتود اللحام ت�ساوي ثلث كمية احلرارة
ً
املتو ّلدة على القطب املوجب (قطعة العمل) ت�ساوي ثلثي كمية احلرارة ( ،)%75-60وهي

تُ�ستعمل يف حلام القطع ال�سميكة ،حيث حتتاج �إىل كمية حرارة �أكرب كافية ل�صهر معدن

الأ�سا�س .ويف حال ا�ستعمال القطبية املعكو�سة يكون �رسيان الإلكرتونات يف هذه الدارة من

القطب ال�سالب يف �آلة اللحام �إىل قطعة العمل ،حيث ت�ستمر الإلكرتونات يف االجتاه نف�سه
حتى ت�صل الإلكرتود.

 -2مفهوم القطبية ،وحاالت ا�ستعمال كل منها:

حددها نوع الإكرتود الذي �سوف ُي�ستعمل ،مع
�إن اختيار نوع القطبية التي تُ�ستعمل يف اللحام ُي ّ

خ�صي�صا لي�ستعمل قطبية م�ستقيمة �أو معكو�سة .ومن
العلم ب�أنّ بع�ض �أنواع الإلكرتود م�صنوع
ً
العوامل التي ُت ّدد اختيار نوع القطبية ما ي�أتي:
�أ -عمق االخرتاق (التغلغل) املطلوب.

ب -معدل تر�سيب معدن �إلكرتود على قطعة العمل.

جـ -و�ضع اللحام الذي �سيلحم فيه قطعة العمل.
د�ُ -سمك قطعة العمل.

هـ -نوع املعدن املراد حلامه.
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يو�ضح العوامل ال�سابقة التي ُت ّدد اختيار نوع القطبية:
واجلدول الآتي ّ
اختيار نوع القطبية
نوع القطبية
قطبية معكو�سة.

ت�أثري القطبية
اخرتاق (تغلغل) كبري.

قطبية معكو�سة.

الو�ضع الر�أ�سي ،والأفقي ،وفوق الر�أ�س.

املعادن غري احلديدية.

قطبية معكو�سة.

ُ�سمك املعدن كبري.

قطبية م�ستقيمة.

معدل تر�سيب عالٍ .

قطبية م�ستقيمة.
راب ًعا :م�صطلحات اللحام:

وللتعرف �إىل م�صطلحات اللحام ،انظر �إىل ال�شكل الآتي:
ّ
 -1قطعة العمل.

 -2بركة اللحام (االن�صهار).

 -3عمق اخرتاق اللحام لقطعة العمل.
 -4طبقة البودرة التي ت ّ
ُغطي �إلكرتود اللحام.
 -5معدن الإلكرتود.

 -6الغالف اجلوي املحيط باللحام.
 -7بودرة اللحام املن�صهر.
 -8طبقة اخلبث ال�صلبة.
 -9معدن اللحام.

خام�سا :ت�صنيف الإلكرتودات امل�ستعملة يف عملية اللحام بالقو�س الكهربائي:
ً

ُي�ص ّنف �إلكرتود اللحام ح�سب املعدن امل�صنوعة منه� ،إذ �إنها تُ�صنع من املعادن الآتية:
		
 -1الفوالذ الطري.
		
 -4حديد الزهر.
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 -2فوالذ عايل الكربون.

 -5معادن غري حديدية.

� -3سبائك فوالذية خا�صة		 .

يجب �أن ُتفظ �إلكرتودات اللحام يف �أماكن جافة؛ لأن طبقة البودرة التي
تغلف �إلكرتود اللحام تت�أ ّثر بالرطوبة ،التي تعمل على تقليل فاعلية بودرة اللحام.
ابحث عرب املواقع الإلكرتونية (الإنرتنت) عن ا�ستعماالت �إلكرتودات

مدربك.
اللحام ح�سب املعدن امل�صنوعة منه ،واكتب
تقريرا عن ذلك واعر�ضه على ّ
ً

�ساد�سا :متطلبات ال�سالمة املطلوبة يف حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي
ً

 -1احذر من مل�س الو�صالت والكبيالت الكهربائية غري املعزولة (لأن ال�صدمة الكهربائية قاتلة).

 -2ال تنظر �إىل الأ�شعة الناجتة من قو�س اللحام من دون عد�سات خا�صة ،مهما كانت امل�سافة بعيدة.
 -3ت� ّأكد من وجود تهوية كافية �أو نظام �شفط للأبخرة والغازات الناجتة عن عمليات اللحام.
اخلا�صة بعمليات اللحام.
ارتد املالب�س
ِ -4
ّ
 -5ت� ّأكد من خلو منطقة العمل من املواد القابلة لال�شتعال واالنفجار واملتطايرة.
 -6ال تلحم �أي خزان يحتوي على مواد قابلة لال�شتعال.

ارتد احلذاء املطاطي وقف يف مكان معزول عند العمل يف مكان فيه رطوبة.
ِ -7
ترم �أعقاب �إلكرتودات على الأر�ض ،و�ضعها يف حاوية خا�صة.
 -8ال ِ
 -9ال تقم بعمليات اللحام بجانب �أجزاء ميكانيكية م�شحمة.

 -10ا�ستعمل متطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية اخلا�صة باملرتفعات ،يف حال كان موقع اللحام
مرتف ًعا عن �سطح الأر�ض.
 -11ت� ّأكد من �سالمة الو�صالت الكهربائية ،بحيث تكون مو�صولة ب�شكل جيد قبل ال�رشوع
بعمليات اللحام وت�شغيل الآلة.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

اختيار �آلة اللحام املنا�سبة

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تختار �آلة اللحام املنا�سبة ح�سب طبيعة امل�شغولة ومكان العمل.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

� -2آلة حلام ذات التيار املتناوب.

� -3آلة حلام ذات التيار امل�ستمر املبا�رش.
موحد التيار.
� -4آلة حلام ذات ّ
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� -1آلة حلام ذات التيار املتناوب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
مزايا �آلة اللحام ذات التيار املتناوب:

وي�سهل �إجراء عمليات ال�صيانة لها.
�أ  -ب�سيطة الرتكيب
ُ

ب � -صغرية احلجم مقارنة بالأنواع الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل خفة وزنها وقلة ثمنها.

ً
معتدل ،وميكن
جـ  -اللحام بهذه الآلة ُيعطي اخرتاقًا
ا�ستعمال �إلكرتود بقطر كبري مع تيار متناوب؛

للح�صول على ن�سبة تر�سيب ملعدن اللحام ب�رسعة

كبرية.

د � -إمكانية تزويدها بالطاقة من ال�شبكة العامة.
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ال�شكل ()1

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

هـ  -انخفا�ض م�ستوى ال�ضجيج ال�صادر عن الآلة.

و  -عدم انحبا�س اخلبث داخل خط اللحام ،ما ينتج خط
وخاليا من ال�شوائب.
منتظما
حلام
ً
ً

ز  -كفاية عمل عالية ت�ضاهي مثيالتها من الآالت
الأخرى.

� -2آلة حلام ذات التيار امل�ستمر املبا�رش ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
مزايا �آلة اللحام ذات التيار امل�ستمر:

ال�شكل ()2

أ�  -مالءمتها لأنواع الإلكرتودات جميعها ،مع �إمكانية
ّ
التحكم يف نوع القطبية.
ب  -القدرة على اختيار تيار م�ستمر ،ويكون الإكرتود
�سالبا.
موجبا �أو ً
ً

خ�صي�صا للعمل يف املناطق التي ال يتوافر
م�صممة
ً
جـ ّ -

فيها التيار الكهربائي� ،إذ توجد �أنواع من هذه الآلة
تعمل بالوقود.

�-3آلة حلام ذات موحد التيار ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ()3
املوحد:
مزايا �آلة اللحام ذات التيار ّ

�أ  -ميكن �أن تعمل بالتيار املتناوب وامل�ستمر.

ب  -تتوافر منها �آالت تالئم �أنواع الإلكرتودات ذات
القدرات العالية.

جـ  -تكاليف �صيانتها منخف�ضة.

د  -انخفا�ض م�ستوى ال�ضجيج ال�صادر عن الآلة.
ال�شكل ()3
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التمارين العملية
التمرين الثاين

جتهيز حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي� ،ضبط
التيار املنا�سب لعملية اللحام

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُت ّهز حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي وت�ضبط تيار املاكنة وت�شغيلها لبدء العملية اللحام.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

� -2آلة حلام بالقو�س الكهربائي.

مكمالت �آلة اللحام بالقو�س الكهربائي.
ّ -3
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -1تفقّد الأجزاء الكهربائية ملاكنة اللحام وو�صالتها
من عدم وجود �شقوق ،وت� ّأكد من جاهزيتها،
كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -2ثبت كابل القطب ال�سالب (الرجوع) يف مكانة

ال�شكل ()1

املخ�ص�ص على ماكينة اللحام بالقو�س الكهربائي،

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

ّ -3ثبت كابل (اللحام) القطب املوجب (مقب�ض
�إلكرتود اللحام) يف مكانة املخ�ص�ص على ماكينة

ال�شكل ()2

اللحام بالقو�س الكهربائي ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)3
ال�شكل ()3
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

-4ا�ضبط التيار املنا�سب ح�سب ُ�سمك امل�شغولة املراد

حلامها ،عن طريق مفتاح ال�ضبط ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 -5ت� ّأكد من جاهزيتها ،و�أو�صلها بالتيار الكهربائي،
وا�ضغط على مفتاح الت�شغيل ،كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

�سالبا (،)DCEN
عند ا�ستعمال القطبية امل�ستقيمة التي يكون فيها الإلكرتود ً

تقريبا (-25
ف�إن كمية احلرارة املتولدة على �إلكرتود اللحام ت�ساوي ثلث كمية احلرارة
ً

 ،)٪40بينما كمية احلرارة املتولدة على القطب املوجب (قطعة العمل) ت�ساوي ثلثي كمية

احلرارة ( ،)٪75-60وهي تُ�ستعمل يف حلام القطع ال�سميكة� ،إذ حتتاج �إىل كمية حرارة

�أكرب كافية ل�صهر معدن الأ�سا�س.
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التمارين العملية
التمرين الثالث

اختيار الإلكرتود املنا�سب

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تختار الإكرتود املنا�سب ح�سب قطعة العمل وو�ضعية اللحام.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 - 1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
متنوعة الأقطار.
� -2إلكرتودات حلام ّ

متنوعة الأقطار.
�إلكرتودات حلام ّ

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ً
التعرف �إىل الإلكرتود
 -1كي ي�صبح
�سهل؛ ف�إنّ
ّ
ال�رشكات ال�صانعة طبعت �أرقا ًما ورمو ًزا خا�صة
لها داللة على �إلكرتود اللحام ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)1

ف�س ال�شكل ( ،)2داللة الرموز املطبوعة على
ُ -2ي ّ

ال�شكل ()1

�إلكرتود اللحام.

رموز �إلكرتود وا�ستخداماتها:

 :E- 60 10م�صمم للحام الأو�ضاع جميعها ونوع
التيار هو م�ستمر قطبية معكو�سة� ،إذ ُي�ستعمل

يف جماالت عدة؛ منها اجل�سور والأنابيب
واخلزانات.

 :E-60 11م�صمم للحام الأو�ضاع جميعها ونوع

التيار هو م�ستمر وتيار متناوب ،وعند التيار

امل�ستمر تكون القطبية معكو�سة� ،إذ ُي�ستعمل
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ال�شكل ()2

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

يف جماالت عدة ،منها اجل�سور والأنابيب
واخلزانات ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

 :E-60 12م�صمم للحام الأو�ضاع جميعها ونوع
التيار هو م�ستمر وتيار متناوب ،وعند التيار
امل�ستمر تكون القطبـيـة مـ�سـتـقيـمـة ،ويكون

ال�شكل ()3

القو�س هادئًا وقليل ال�رشر وينتج عنة تغلغل

متو�سط� ،إذ ُي�ستعمل عندما تكون الو�صالت
ّ
غري متطابقة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

 :E-60 13ي�شبه بحد كبري �إلكرتود  E- 60 10غري
ً
ً
�ضحل؛ لذا ،تنح�رص ا�ستعماالته
تغلغل
�إنه ُينتج
يف حلام ال�صفائح غري ال�سميكـة ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)5

ال�شكل ()5

حدد �إلكرتود اللحام ويقا�س ح�سب القلب املعدين ،وهذا يعني �أنّ الأبعاد
ُي ّ
تت�ضمن طبقة البودرة التي ت ّ
�سواء ً
ُغطي �سلك اللحام ،والأطوال الأكرث
قطرا ،ال
ّ
طول �أم ً
�شوعا ( )300مم� ،أو ( )450مم ،وتتوافر بالأقطار ( )6مم )4( ،مم )3.25( ،مم)2.5( ،
ً

مم )1.5( ،مم )1.25( ،مم� .إذ ُي�ضبط التيار ح�سب �سمك امل�شغولة وقطر �إلكرتود اللحام
(�سلك اللحام).
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التمارين العملية
التمرين الرابع

�إجراء اخلدمة الالزمة لأالت اللحام

ُ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُتري اخلدمة الالزمة لآالت احلام قبل البدء بالعمل وبعد االنتهاء ُ
وتافظ على جاهزيتها.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

� -2آلة حلام بالقو�س الكهربائي .
خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

مكمالت �آلة اللحام من كيبالت
� -1إبد�أ بفك
ّ
وو�صالت كهربائية ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
ّ -2
فك الغطاء اخلارجي لآلة اللحام ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)2

 -3تفقّد الأجزاء الداخلية لآلة ّ
ونظفها بو�ساطة �ضغط

ال�شكل ()1

الهواء ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

أعد تركيب الغطاء فور االنتهاء من العمل ،وت� ّأكد
ّ � -4
ب�أنّ الرباغي جميعها م�شدودة.

ال�شكل ()2

 -ملحوظة:

تُ�ستبدل القطع التالفة من ِق َبل فني خمت�ص وال تُرتك
كي ال ت�ؤدي �إىل ّ
تعطل الأجزاء ال�صاحلة.
ال�شكل ()3
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� -5إذا كانت الآلة تعمل باملولد الكهربائي كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)4ف�إنه يجب عليك ما ي�أتي:

�شحم حمامل املراوح.
�أ ّ -
بّ -
نظف الفحمات الداخلية؛ بورق ال�صنفرة
والهواء.
جـ  -ت� ّأكد من الناب�ض الذي ي�ضغط على

ال�شكل ()4

الفحمات.

� -6إذا كانت الآلة تعمل مبحرك احرتاق داخلي كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)5ف�إنه يجب عليك ما

ي�أتي:

غي زيت املحرك ح�سب �ساعات الت�شغيل
�أ ّ -
التي ُت ّددها ال�رشكة ال�صانعة.

ال�شكل ()5

ب  -تفقّد م�صايف الزيت والهواء والوقود.
جـ  -تفقّد ماء التربيد و�أق�شطة املراوح.
د  -تفقّد البطارية (ال�شحن).
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الخرائط المفاهيمية

�آالت اللحام ذات التيار املتناوب

دارة القطبية امل�ستقيمة

�آالت اللحام ذات التيار املبا�شر
�آالت اللحام ذات موحد التيار

دارة القطبية املعكو�سة

القطبية

�آالت اللحام

حمطة اللحام بالقو�س
الكهربائي

التيار امل�ستعمل يف عملية
حلام املعادن
التيار املتناوب
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التيار امل�ستمر

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.الرقم
1
2

خطوات الأداء
�أختار �آلة اللحام املنا�سبة.

جهز حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي.
�أُ ّ

3

�أ�ضبط التيار املنا�سب لعملية اللحام.

4

�أختار الإلكرتود املنا�سب.

5

نعم

ال

غ.ق.ل

�أُجري اخلدمة الالزمة لآلة اللحام.

اخترب معلوماتك
عرف عملية اللحام.
ّ -1

 -2اذكر ثالثة �أو�ضاع لعملية اللحام.

 -3ما �أنواع التيار امل�ستعمل يف حلام املعادن؟
 -4ما العوامل التي ُت ّدد اختيار نوع القطبية؟
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اللحام بالقو�س الكهربائي

الوحدة الثانية

ً
ثانيا:

2

ة

الوحدة الث
ان ي

انظر..
وتساءل

حلام الفوالذ الطري بالقو�س
الكهربائي بالو�ضع الأر�ضي

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

استكشف

اقـرأ..

• يلحم قط ًعا معدنية من الفوالذ املنخف�ض الكربون يف
الو�ضع الأر�ضي.

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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• يلحم الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأر�ضي.

جهز قطعة العمل و ُي ّثبتها على طاولة العمل يف الو�ضع
• ُي ّ

الأر�ضي ،و ُيعاير �آلة اللحام ويبد�أ قو�س اللحام بالطريقة

ال�صحيحة.

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
�أعدّ خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع اللهب ووقود اال�شتعال بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من أ�يّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي
بالو�ضع الأر�ضي ،ارجع �إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف
الكتاب.
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حمطة اللحام بالقو�س الكهربائي
انظر..
وتساءل
ما الو�ضع التي ي�ستعمله عامل اللحام؟ ما مزاياه؟
لعلك الحظت �أنّ عامل اللحام يف ال�صورة يلحم يف الو�ضع الأر�ضي؛ لذا ،ف�إنّ مفهوم الو�ضع

الأر�ضي للحام يجب �أن يكون موازيًا ل�سطح الأر�ض ،كذلك خط اللحام .والو�ضع الأر�ضي هو
من �أ�سهل �أو�ضاع اللحام لأنه ميتاز مبا ي�أتي:
 -1وقوع القطعة حتت م�ستوى اليد.

 -2يكون اجتاه تدفّق اللحام باجتاه اجلاذبية الأر�ضية ،ما ي�ساعد على تر�سيب معدن الإلكرتود
املن�صهر �إىل بركة اللحام ،واحل�صول على نتائج خالية من العيوب.

ا�ستخرج من ال�صورة الآتية متطلبات ال�سالمة ال�شخ�صية.
-1
-2
-3
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اقـرأ..

وتعلم

خطوات اللحام بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع الأر�ضي:

 -1تهيئة مكان العمل املنا�سب وخطوات حت�ضريه:

�أ  -توفري طفايات احلريق املنا�سبة قرب مكان اللحام لال�ستعمال الفوري.

ب -جتهيز �صندوق الإ�سعافات الأولية.

جـ � -إبعاد املواد القابلة لال�شتعال من مكان اللحام.
د  -جتهيز متطلبات الوقاية ال�شخ�صية.

هـ  -تهوية مكان اللحام بالتهوية الطبيعية� ،أو التهوية امليكانيكية.

 -2ت�صنيف و�صالت اللحام امل�ستعملة:

توجد عدة �أنواع من و�صالت اللحام بالقو�س الكهربائي ،ومنها:

�أ  -الو�صلة التناكبية املتقابلة ومنها القائمة (امل�ستقيمة) وذات احلواف امل�شطوفة ،وتكون
على �شكل حرف ( )Uمفرد ومزدوجة ،وحرف ( )Jمفردة ومزدوجة ،وحرف ( )Vمفرد
ومزدوجة كما هو ُم ّبي يف ال�شكل.

ب  -الو�صلة التطابقية ومنها مفردة
ومزدوجة.

جـ  -الو�صلة الطرفية.

د  -الو�صلة الركنية (الزاوية).
 -1حلام الزاوية اخلارجي.

 -2حلام الزاوية الداخلي (.)T

�شطفة
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 -3طرائق �إ�شعال القو�س الكهربائي:
ُيو ّلد القو�س الكهربائي ب�إحدى طريقتني:

�أ -طريقة احلك �أو اخلد�ش :ت�شبه عملية �إ�شعال عود الثقاب متا ًما ،وعندما يالم�س الإلكرتود
يتولد.
املعدن؛ ف�إنّ القو�س الكهربائي �سوف ّ

ب -طريقة النقر :وتتم عن طريق النقر على قطعة العمل ب�إلكرتود اللحام ،وعند تو ّلد القو�س
يجب احلفاظ على طوله املنا�سب.

 -4خطوات اللحام يف الو�ضع الأر�ضي للو�صالت املختلفة و�إجراءاتها ،وزوايا ميل �سلك اللحام:
ال بد من عامل اللحام القيام ب�إجراءات قبل ال�رشوع يف عملية اللحام ،ومنها تنقيط القطع �أي

متدد وانكما�ش.
تثبيتها ببع�ضها (حلامها) ليتم �ضبط
الت�شوهات الناجتة عن عمليات اللحام من ّ
ّ
فتتم عمليات اللحام يف الو�ضع الأر�ضي للو�صالت املختلفة على النحو الآتي:
�أ  -جتهيز حمطة اللحام ،والت� ّأكد من �صالحيتها.

ب  -تنظيف قطعة العمل بفر�شاة ال�سلك واختيار �إلكرتود اللحام املنا�سب ،وتثبيته يف املكان

املخ�ص�ص له.
ّ

جـ � -ضبط التيار مبا يتنا�سب مع ُ�سمك القطعة املراد حلامها.

د  -تثبيت قطعتي العمل بالتنقيط .ومن ثم� ،إجراء عملية اللحام بحركة متويجية ب�سيطة مع
املحافظة على زاوية العمل واحلركة وطول القو�س يف �أثناء عمليات اللحام فتكون زوايا

�سلك اللحام ( )ْ 80 - ْ 70باجتاه خط اللحام وتكون زاوية ال�سلك مع قطعة العمل (.)ْ 90
� -5أدوات ومتطلبات ال�سالمة ال�شخ�صية عند اللحام بالقو�س الكهربائي:
�أ -لب�س مالب�س واقية حلماية الأيدي واجل�سم والأرجل من احلرارة والأ�شعة ،وتكون م�صنوعة
من القطن �أو ال�صوف �أو اجللد الطري.

ب -ا�ستعمال قفّازات جلد بالأكمام الطويلة عند اللحام؛ وذلك حلماية الأيدي من احلرارة
وال�رشر ،ومالب�س م�صنوعة من اجللد �أو القطن �أو ال�صوف حلماية اجل�سم.

178

جـ -ا�ستعمال قناع حلام حلماية الوجه والعينني من ال�رشر واحلرارة والأدخنة والأ�شعة

ال�ضارة ،مثل الأ�شعة فوق البنف�سجية وحتت احلمراء ،وميكن ا�ستعمال عد�سات ذات
درجات تعتيم ،تتالءم مع عملية اللحام املطلوبةُ ،ت ّدد وفقًا ل�شدة التيار؛ فالقطع
بالقو�س الكهربائي وعمليات اللحام تكون درجة التعتيم فيها من ()12-10

و�شدة التيار من (� )400-75أمبري� ،أو درجة تعتيم ( )14و�شدة تيار (� )400أمبري

فما فوق يف حال القطع بالقو�س الكهربائي لل�سماكات املرتفعة.
حتذير :
املتدرب يف م�شغل اللحام ،مراعاة الأمور الآتية:
على
ّ
املدرب.
 -عدم ت�شغيل �أي جهاز �إال ب�إذن ّ

 -ف�صل الأجهزة واملاكنات جميعها ،عند االنتهاء من العمل.

 -التقيد مبالب�س العمل اخلا�صة يف امل�شغل طوال ا�ستعمال ملاكنات اللحام.

179

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية جتهيز قطعة العمل ،وتثبيت قطعة العمل على طاولة العمل
يف الو�ضع الأر�ضي ،ومعايرة �آلة اللحام ،وبدء قو�س اللحام
التمرين الأول
بالطريقة ال�صحيحة
ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُت ّهز قطعة العمل وتُثب ّتها على طاولة العمل وتختار التيار املنا�سب لعملية اللحام ،و�إ�شعال
القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش والنقر.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع
(� 100سم × � 100سم ×  6مم) .
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

ح�ض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم).
ّ -2

ّ -3
خلوها
نظف قطعة العمل بفر�شاة ال�سلك ،وت� ّأكد من ّ
من ال�شحوم والزيوت.

� -4أدخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة
ال�صحيحة ويف املكان املخ�ص�ص لذلك ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

� -5ضع قطعة العمل يف الو�ضع الأر�ضي على طاولة
العمل.
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ال�شكل ()1

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -6ت� ّأكد من �أن مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )130-120أمبري الذي
يتنا�سب مع قطعة العمل املراد حلامها.

� -8شغل �آلة اللحام.

 -9ابد�أ بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش كما هو
كرر العملية حتى تتم ب�رسعة
ُم ّبي يف ال�شكل ( .)2ثم ّ

ال�شكل ()2

و�سهولة.

كرر اخلطوات من ( )8 - 1ثم ابد�أ بتوليد القو�س
ّ -10

الكهربائي بطريقة النقر كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ()3
كرر العملية كي تتم ب�رسعة و�سهولة.
 ،ثم ّ

� -11أغلق ماكينة احلام واف�صل التيار الكهربائي عن حمطة
اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف مكانها
ال�صحيح.

ال�شكل ()3

تذكري
�شدة التيار = قطر ال�سلك * 40

� 130 = 40 * 3.5أمبري

اختيار �شدة التيار ح�سب �سماكة القطعة املراد حلامها.
*ال�سماكة ( )10-5مم ،يكون التيار (� )120أمبري.
*فوق ( )10مم ،يكون التيار (� )130أمبري.

181

التمارين العملية
التمرين الثاين

حلام قطع معدنية من الفوالذ املنخف�ض الكربون�ُ ،سمكها
( )10 × 5ملم بالو�ضع الأر�ضي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تلحم خطوط م�ستقيمة ومتويجية وتركيبية بالو�ضع الأر�ضي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

(� 100سم × � 100سم ×  6مم).

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

� -2إلكرتود حلام قطر ()3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -حلام خطوط م�ستقيمة

جهز حمطة اللحام ،ت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

ح�ض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم)ّ .
وخططها
ّ -2

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( )1ح�سب املخطط.
ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك ،وت� ّأكد من
خلوها من ال�شحوم والزيوت.
ّ

� -4أدخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة ال�صحيحة
ويف املكان املخ�ص�ص لذلك.

� -5ضع قطعة العمل يف الو�ضع الأر�ضي على طاولة اللحام.
 -6ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح وغري
مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد حلامها.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.
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ال�شكل ()1

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -9ابد�أ بلحام خطوط ق�صرية ثابتة م�ستقيمة ومتوازية،
ً
م�ستعمل حركة متويجية ،حتى ت�صل �إىل درجة
الإتقان ،كما هو ُم ّبي يف بال�شكل (�/3أ).

 -10حافظ على زوايا اللحام (احلركة ،العمل) ،كما هو
ُم ّبي يف بال�شكل (.)2

 -11حافظ على طول القو�س و�رسعة اللحام يف �أثناء

ال�شكل ()2

عملية اللحام .

 -حلام خطوط متويجية:

 -12ابد أ� بلحام خطوط م�ستقيمة فوق خطوط العالم
وحرك الإلكرتود من اليمني �إىل الي�سار �أو العك�س،
ّ

وعند البدء بتغري اجتاه اللحام يجب املحافظة على

زاوية اللحام مائلة باجتاه اللحام ،كما هو ُم ّبي يف

بال�شكل (/3ب).

ال�شكل ()3

 -حلام خطوط تركيبية:

 -13ابد�أ بلحام خط م�ستقيم فوق خط العالم ،مع حتريك
الإلكرتود حركة متويجية ب�سيطة.
ّ -14
جيدا با�ستعمال �أدوات
نظف خط اللحام تنظيفًا ً
التنظيف املنا�سبة.

 -15احلم اخلط الثاين بحيث يكون ملت�صقًا متا ًما باخلط
الأول كما هو ُم ّبي يف بال�شكل (/3ج) وا�ستمر
حتى االنتهاء من التمرين.
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الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
ّ -16
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك بعد
�أن تربدّ ،
ونظف مكان العمل با�ستعمال �أدوات
التنظيف املنا�سبة.

� -17أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.

التمارين العملية
التمرين الثالث

حلام الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأر�ضي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تلحم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vيف الو�ضع الأر�ضي ،وو�صلة تطابقية،
وو�صلة زاوية (داخلية وخارجية).
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.
خطوات الأداء

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع
(� 100سم × � 100سم ×  6مم) ،عدد (.)12
� -2إلكرتود حلام قطر (3.25مم).

الر�سم التو�ضيحي

 حلام و�صلة تناكبية مغلقة:-1جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ

-2ح�ض قطعة عمل قيا�س(� 100سم × � 100سم ×  6مم)  .من
ّ
مدربك عدد (.)2
ّ
-3نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.
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ال�شكل ()1

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� -4أدخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة
ال�صحيحة ،ويف املكان املخ�ص�ص لذلك.

� -5ضع قطع َتي العمل بالو�ضع الأر�ضي على طاولة
العمل.
 -6ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد
حلامها.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.

ّ -9ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
(.)1

 -10ابد�أ بلحام القطعتني ،بحيث تكون القطع ملت�صقة

ال�شكل ()2

مع بع�ضهما متا ًما ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -11حافظ على زوايا اللحام (احلركة ،والعمل).

 -12حافظ على طول القو�س و�رسعة اللحام يف �أثناء عملية اللحام.
 -حلام و�صلة تناكبية مفتوحة:

كرر اخلطوات ال�سابقة من (.)8-1
ّ -13

ّ -14ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط كما هو ُم ّبي يف ال�شكل

( ،)3بحيث تكون القطع بعيدة عن بع�ضها مب�سافة

قطر �إلكرتود اللحام.

 -15ابد�أ بعملية اللحام بحيث يكون اللحام مو ّز ًعا على

ال�شكل ()3

القطعتني ،بحركة متويجية ب�سيطة.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -حلام و�صلة تناكبية �شطفة ()v

� -16أح�رض قطعة عمل قيا�س(� 100سم × � 100سم ×  6مم) .من
مدربك عدد (ّ ،)2
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك،
ّ
وا�شطف طريف القطع با�ستعمال �آلة اجللخ كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4

ّ -17ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،بحيث تكون القطع
بعيدة عن بع�ضها مب�سافة قطر �إلكرتود اللحام.

 -18ابد�أ بعملية اللحام ،بحيث يكون اللحام مو ّز ًعا على
القطعتني بحركة متويجية ب�سيطة.

 -حلام و�صلة تطابقية:

� -19أح�رض قطعة عمل قيا�س(� 100سم × � 100سم ×  6مم) من
مد ّربك عدد (ّ )2
ونظفها با�ستخدام فر�شاة ال�سلك.

ّ -20ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل

ال�شكل ()5

(.)5

 -21ابد�أ بلحام القطعتني بحيث تكون زاوية العمل
( ،)ْ 45ويكون �إلكرتود ً
مائل بزاوية ترتاوح بني

يرت�سب اللحام
( )ْ 80-70عن حمور خط اللحام ،كي ّ
بني القطعتني بالت�ساوي؛ لتح�صل على قطعة عمل
خالية من العيوب كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)6

 -حلام و�صلة و�صلة زاوية خارجية

 -22ج ّهز قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد ()2
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ال�شكل ()6

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

ّ
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

-23ث ّبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)7

-24ابد أ� بلحام القطعتني ،بحيث تكون زاوية العمل
( ) ْ ٤٥ويكون �إلكرتود ً
مائل بزاوية ترتاوح بني

يرت�سب
( ) ْ 80-70عن حمور خط اللحام ،كي ّ
اللحام بني القطعتني بالت�ساوي ،لتح�صل على قطعة

ال�شكل ()7

عمل خالية من العيوب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)8

 -حلام و�صلة زاوية داخلية

-25ج ّهز قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم)

عدد (ّ )2
ونظفها با�ستخدام فر�شاة ال�سلك.

-26ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
ّ
(.)9

ال�شكل ()8

-27ابد�أ بلحام القطعتني بحيث تكون زاوية العمل (،) ْ 45
ويكون �إلكرتود ً
مائل بزاوية ترتاوح بني () ْ 80-70
يرت�سب اللحام بني القطعتني
عن حمور خط اللحام ،حتى ّ

بالت�ساوي ،لتح�صل على قطعة عمل خالية من العيوب،

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)10
ّ -28
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك بعد �أن
تربدّ ،
ونظف مكان العمل با�ستعمال �أدوات التنظيف

ال�شكل ()9

املنا�سبة.

� -29أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحـام ،وت� ّأكـد من �أنّ كـيـبـالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.

ال�شكل ()10
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الخرائط المفاهيمية
و�صلة زاوية خارجية

و�صلة زاوية داخلية

و�صلة زاوية

و�صلة طرفية

و�صلة تطابقية مفردة

و�صلة تناكبية مفتوحة

و�صلة تطابقية مزدوجة

و�صلة تناكبية مغلقة

و�صلة تطابقية

و�صلة تناكبية

و�صالت اللحام

اللحام بالقو�س الكهربائي
يف الو�ضع الأر�ضي

خطوط اللحام
حلام خطوط تركيبية
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حلام خطوط متويجية

حلام خطوط م�ستقيمة

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.الرقم

خطوات الأداء

1

جهز قطعة العمل و�أُثبتها على طاولة العمل يف الو�ضع الأر�ضي و�أُعاير
�أُ ّ
�آلة اللحام و�أبد�أ قو�س اللحام بالطريقة ال�صحيحة.

2

�أحلم قطع معدنية من الفوالذ منخف�ض الكربون يف الو�ضع الأر�ضي.

3

�أحلم الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأر�ضي.

نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
َ ِ -1ب ميتاز الو�ضع الأر�ضي للحام بالقو�س الكهربائي؟

 -2كيف تتم تهيئة مكان العمل املنا�سب لعمليات اللحام بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع الأر�ضي؟
� -3ص ّنف و�صالت اللحام امل�ستعملة بالقو�س الكهربائي.

 -4توجد �أدوات ومتطلبات لل�سالمة ال�شخ�صية عند اللحام بالقو�س الكهربائي ,اذكر ثالثة منها.

189

اللحام بالقو�س الكهربائي

الوحدة الثانية

ً
ثالثا:

3

ة

الوحدة الث
ان ي

انظر..
وتسائل

حلام الفوالذ الطري بالقو�س
الكهربائي يف الو�ضع الأفقي

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

• ُيلحم الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأفقي.

• ُيلحم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vيف
الو�ضع الأفقي.
ً
خطوطا متويجية على قطعة من الفوالذ الطري
• ُيلحم

ُ�سمكها ( )6ملم يف الو�ضع الأفقي.
ً
خطوطا م�ستقيمة على الفوالذ الطري �سمكها
• ُيلحم
( )10 × 5مم يف الو�ضع الأفقي.

• ُيعاير �آلة اللحام.

• ُي ّثبت قطعة العمل على طاولة العمل يف الو�ضع الأفقي
جهز قطعة العمل.
• ُي ّ

القياس والتقويم
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تعليمات ال�سالمة العامة:
�أعدّ خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة

الالزمة لتنفيذ التمرين  ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع اللهب ووقود اال�شتعال بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من أ�يّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي
يف الو�ضع الأفقي ،ارجع �إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف

الكتاب.
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حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي بالو�ضع الأفقي
انظر..
وتساءل
عد اللحام يف الو�ضع الأفقي� ،أ�صعب من اللحام يف
ملاذا ُي ّ

الو�ضع الأر�ضي؟

عد الو�ضع الأفقي �أ�صعب من الو�ضع الأر�ضي يف عملية اللحام� ،إذ �إ ّنه يحتاج �إىل مهارة �أكرب؛ لأن
ُي ّ

قطعة العمل تكون ب�شكل عمودي على الأر�ض ،وتكون حركة �سري الإلكرتود ب�شكل �أفقي من

اليمني �إىل الي�سار �أو العك�س.

� ً
أول :حركة وزوايا �إلكرتود اللحام امل�ستعملة يف الو�ضع الأفقي للحام.

تتم عملية اللحام يف الو�ضع الأفقي مع مراعاة و�ضع �سلك اللحام ب�أن يكون ً
مائل من نهايته �إىل

الأ�سفل ( ) ْ 10- 5عن العمودي على �سطح القطعة وكذلك مائال عن نهايته باجتاه �سري خط
اللحام على القطعة ( ) ْ 20- 15كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( .)2وتكون حركة الإلكرتود يف
الو�ضع الأفقي ح�سب اجتاه اللحام ،ومن هذه احلركات ،ما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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ال�شكل ()2

ثانيا :كيفية التغ ّلب على ال�صعوبات يف الو�ضع الأفقي؟
ً

يتجمد
�إن اللحام يف الو�ضع الأفقي يجعل بركة ال�صهر ب�سب احلرارة الزائدة تتدفّق �إىل الأ�سفل� ،إذ ّ
على �سطح القطعة بجانب خط اللحام ،وهذا يدل على �ضعف اللحام؛ لأنه قد ّ
�شكل جتويفًا علو ًّيا
عند خط اللحام من الأعلى ،وللتغ ّلب على تلك العقبة يجب مراعاة ما ي�أتي:

� )1أن يكون التيار �أقل منه يف الو�ضع الأر�ضي لل�سماكة نف�سها.

� )2أن يكون القو�س الكهربائي �أق�رص ،للتقليل من �سيالن املعدن.
التجمد �إن لزم الأمر.
� )3أن تُ�ستعمل �أ�سالك لها خا�صية
ّ

اقـرأ..

وتعلم

ثال ًثا :تهيئة مكان العمل املنا�سب وخطوات حت�ضريه.

عزيزي الطالب عليك القيام بالإجراءات الآتية قبل ال�رشوع يف عملية اللحام يف الو�ضع الأفقي،
حت�س ًبا لوقوع �أي خطر:
ّ

 )1توفري معدات وطفايات احلريق املنا�سبة قرب مكان اللحام؛ لال�ستعمال الطارئ الفوري .
�	)2إبعاد املواد القابلة لال�شتعال من مكان اللحام.
 )3جتهيز متطلبات الوقاية ال�شخ�صية.

 )4تهوية مكان اللحام بالتهوية الطبيعية �أو التهوية امليكانيكية.

راب ًعا� :أنواع الو�صالت امل�ستعملة يف الو�ضع الأفقي.

�إنّ الو�صالت امل�ستعملة يف عمليات اللحام بالقو�س الكهربائي جميعها ،م�شرتكة
يف �أو�ضاع اللحام كالأفقي والأر�ضي والعمودي ،ولكن الو�صلة الوحيدة

املختلفة هي الو�صلة التناكبية� ،إذ تكون م�شطوفة من الأعلى فقط ،كما يف
ال�شكل املجاور.
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خام�سا :متطلبات ال�سالمة ال�شخ�صية ،عند اللحام بالقو�س الكهربائي:
ً

التقيد باملالب�س الواقية حلماية الأيدي واجل�سم والأرجل من احلرارة والأ�شعة ،وتكون
ّ )1
م�صنوعة من القطن �أو ال�صوف �أو اجللد الطري.

 )2ا�ستعمال كفوف جلد بالأكمام الطويلة عند اللحام ،وذلك حلماية الأيدي من احلرارة وال�رشر
ومالب�س م�صنوعة من اجللد �أو القطن �أو ال�صوف حلماية اجل�سم.

 )3ا�ستعمال قناع حلام حلماية الوجه والعينني من ال�رشر واحلرارة والأدخنة والأ�شعة ال�ضارة ،مثل
الأ�شعة فوق البنف�سجية وحتت احلمراء.
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
التمرين الأول

جتهيز قطعة العمل ،تثبيت قطعة العمل على طاولة العمل
بالو�ضع الأفقي ،ومعايرة �آلة اللحام ،وحلام خطوط م�ستقيمة
على الفوالذ الطري �سمكها ( )10- 5مم يف الو�ضع الأفقي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ُت ّهز قطعة العمل وت ُّثبتها على طاولة العمل ،وتختار التيار املنا�سب لعملية اللحام ،وتلحم
ً
خطوطا م�ستقيمة بالقو�س الكهربائي بالو�ضع الأفقي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.
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املواد الأولية
 -1قـطـعـة عـمـل مــن الـفـوالذ املـطـاوع
(� 100سم × � 100سم ×  6مم).
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

ح�ض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم).
ّ -2

ّ -3
نظف قطعة العمل ،با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

ّ -4
خطط قطعة العمل ح�سب املخطط ،با�ستعمال �أدوات
التخطيط املنا�سبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -5ثبت قطعة العمل بالو�ضع الأفقي ،كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل ()1

ال�شكل (.)2

 -6ت� ّأكد من �أن مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.
 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )100أمبري مبا يتنا�سب مع
قطعة العمل املراد حلامها يف الو�ضع الأفقي.
� -8ش ّغل �آلة اللحام.

ال�شكل ()2

 -9ابد�أ بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش �أو النقر.
 -10ابد أ� ب�إجراء عمليات اللحام للخط الأول با�ستعمال
القو�س الكهربائي يف الو�ضع الأفقي بحركة (هاللية)
من الي�سار �إىل اليمني كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (،)3

أجر عملية اللحام للخط
حتى تنتهي من اللحام ،ثم � ِ

ال�شكل ()3

الثاين ح�سب املخطط.
� -11أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف مكانها
ال�صحيح.
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التمارين العملية
التمرين الثاين

حلام خطوط متويجية على قطعة من الفوالذ الطري
ُ�سمكها ( 6مم) يف الو�ضع الأفقي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ً
خطوطا متويجية على قطعة العمل با�ستعمال القو�س الكهربائي يف الو�ضع الأفقي.
تلحم
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

املواد الأولية
 -1قـطـعـة عـمـل مــن الـفـوالذ املـطاوع

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

(� 100سم × � 100سم ×  6مم).
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم).

ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.
ّ -4
خطط قطعة العمل ح�سب املخطط؛ با�ستعمال �أدوات
التخطيط املنا�سبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ -5ثبت قطعة العمل بالو�ضع الأفقي ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)2
 -6ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )100أ مبري الذي يتنا�سب مع
قطعة العمل املراد حلامها يف الو�ضع الأفقي.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.

 -9ابد�أ بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش �أو النقر.
196

ال�شكل ()2

الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
 -10ابد أ� ب�إجراء عمليات اللحام با�ستعمال القو�س
الكهربائي يف الو�ضع الأفقي بحركة متعرجة من
الي�سار �إىل اليمني ،كما هو ُمبني يف ال�شكل (.)3

وعندما تبد أ� بتغيري اجتاه اللحام ،حاول املحافظة

ال�شكل ()3

على زوايا اللحام حتى تُنهي التمرين ،ثم اعر�ضه
مدربك.
على ّ

� -11أغلق ماكينة اللحام ،واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.

التمارين العملية
التمرين الثالث

حلام و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة و�شطفة ( ،)Vيف
الو�ضع الأفقي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تلحم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة با�ستعمال القو�س الكهربائي يف الو�ضع الأفقي
ب�سمك ( )6مم.
لقطعة من الفوالذ الطري ُ
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع
(� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد (.)2
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -حلام و�صلة تناكبية مغلقة

جهز حمطة اللحام ،ت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد (.)2
ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك .

� -4أدخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة

ال�صحيحة ،ويف املكان املخ�ص�ص لذلك.
 -5ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،

ال�شكل ()1

وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -6ا�ضبط تيار اللحام مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد حلامها.

� -7ش ّغل �آلة اللحام.

ّ -8ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط يف الو�ضع الأر�ضي،
ثم ّثبت الو�صلة بعد تنقيطها على ملزمة التثبيت يف
الو�ضع الأفقي لإجراء عمليات اللحام لها ،كما هو

ُم ّبي يف ال�شكل (.)1
 -9ابد أ� بلحام القطعتني بحيث تكون القطع ملت�صقة مع

ال�شكل ()2

بع�ضها متا ًما ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -11حافظ على زوايا اللحام (احلركة ،والعمل).

 -12حافظ على طول القو�س و�رسعة اللحام يف �أثناء
عملية اللحام �إىل �أن تنتهي من عملية اللحام ،كما هو
ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -حلام و�صلة تناكبية مفتوحة :

كرر اخلطوات ال�سابقة من (.)8-1
ّ -13

ّ -14ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط كما هو ُم ّبي يف ال�شكل
( ،)4بحيث تكون القطع بعيدة عن بع�ضها مب�سافة
قطر �إلكرتود اللحام.

ال�شكل ()4

 -15ابد أ� بعملية اللحام بحيث يكون اللحام مو ّز ًعا
على القطعتني بحركة متويجية ب�سيطةّ ،
ونظفها فور
االنتهاء ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

 -حلام و�صلة تناكبية �شطفة (.)v

ال�شكل ()5

� -16أح�رض قطعة عمل قيا�س

(� 100سم × � 100سم مم) مم عدد (ّ ،)2
ونظفها

با�ستعمال فر�شاة ال�سلك وا�شطف طريف القطع

با�ستعمال �آلة اجللخ كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)6

ّ -17ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط بحيث تكون القطع

ال�شكل ()6

بعيدة عن بع�ضها مب�سافة قطر �إلكرتود اللحام ،كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)7

 -18ابد أ� بعملية اللحام بحيث يكون اللحام موزّعا على القطعتني
بحركة متويجية ب�سيطة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)8
ّ -19
نظف قطع العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك بعد �أن تربد،

ال�شكل ()7

ّ
ونظف مكان العمل؛ با�ستعمال �أدوات التنظيف املنا�سبة.

� -20أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.

ال�شكل ()8
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التمارين العملية
التمرين الرابع

حلام الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأفقي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تلحم و�صلة تطابقية وو�صلة زاوية داخلية وخارجية يف الو�ضع الأفقي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
املواد الأولية
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عـمـل من الـفـوالذ املطاوع

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

(� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد (.)6
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء
 -حلام و�صلة تطابقية

جهز حمطة اللحام وت�أكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1
� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س
(� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد (.)2

ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.
� -4أدخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة
املخ�ص�ص لذلك.
ال�صحيحة ،ويف املكان
ّ

 -5ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام معلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل .

 -6ا�ضبط تيار اللحام ،مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد حلامها.
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الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� -7ش ّغل �آلة اللحام.

ّ -8ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط يف الو�ضع الأر�ضي .ومن

ثمّ ،ثبتها على ملزمة تثبيت الو�ضع الأفقي ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1
 -9ابد�أ بلحام القطعتني بحيث يكون الإلكرتود ً
مائل عن
حمور خط اللحام؛ كي يرت�سب اللحام بني القطعتني

بالت�ساوي لتح�صل على قطعة عمل خالية من العيوب

ال�شكل ()1

كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
 حلام و�صلة زاوية خارجية� -10أح�رض قطعة عمل قيا�س

(� 100سم × � 100سم ×  6مم) مم عدد (،)2
ّ
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

ال�شكل ()2

ّ -11ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)3
 -12ابد أ� بلحام القطعتني بحيث يكون الإلكرتود ً
مائل

عن خط اللحام حتى يرت�سب اللحام بني القطعتني

بالت�ساوي لتح�صل على قطـعـة عـمـل خـالـيـة من
العيوب،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)4

ال�شكل ()3
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 حلام و�صلة و�صلة زاوية داخلية� -14أح�رض قطعة عمل قيا�س

(� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد ()2
ّ
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

ال�شكل ()4

ّ -15ثبت قطعتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)5
 -16ابد أ� بلحام القطعتني بحيث يكون الإلكرتود ً
مائل

يرت�سب اللحام بني القطعتني
عن خط اللحام ،حتى ّ

بالت�ساوي ،لتح�صل على قطعة عمل خالية من
العيوب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)6

ال�شكل ()5

ّ -17
نظف قطع العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك بعد
�أن تربدّ ،
ونظف مكان العمل با�ستعمال �أدوات
التنظيف املنا�سبة.

� -18أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.
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ال�شكل ()6

الخرائط المفاهيمية
و�صلة زاوية خارجية

و�صلة تطابقية مفردة

و�صلة تناكبية مفتوحة

و�صلة زاوية داخلية

و�صلة تطابقية مزدوجة

و�صلة تناكبية مغلقة

و�صلة زاوية

و�صلة طرفية

و�صلة تطابقية

و�صلة تناكبية

و�صالت اللحام

اللحام بالقو�س الكهربائي
يف الو�ضع الأفقي

خطوط اللحام
حلام خطوط تركيبية

حلام خطوط متويجية

حلام خطوط م�ستقيمة
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،وا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.الرقم
1

خطوات الأداء
جهز قطعة العمل.
�أُ ّ

2

�أُ ّثبت قطعة العمل على طاولة العمل يف الو�ضع الأفقي.

4

ً
خطوطا م�ستقيمة على الفوالذ الطري �سمكها ( )10-5مم
�أحلم
يف الو�ضع الأفقي.

5

ً
خطوطا متويجية على قطعة من الفوالذ الطري�ُ ،سمكها
�أحلم
( )6ملم يف الو�ضع الأفقي.

6

�أحلم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vيف الو�ضع
الأفقي.

7

�أحلم الو�صالت املختلفة يف الو�ضع الأفقي.

3
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�أُعاير �آلة اللحام.

نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1ما اخلطوات الواجب مراعاتها ،للتغ ّلب على ال�صعوبات يف الو�ضع الأفقي؟

 -2توجد عدة �إجراءات لتهيئة مكان العمل قبل ال�رشوع بعمليات اللحام يف الو�ضع الأفقي ،اذكر
ثالثة منها.

عرف مفهوم اللحام يف الو�ضع الأفقي.
ّ -3

205

اللحام بالقو�س الكهربائي

الوحدة الثانية

ً
رابعا:
حلام الفوالذ الطري بالقو�س
الكهربائي بالو�ضع العمودي

4

ة

الوحدة الث
ان ي

نتاجات الدر�س:
ّ
يتوقع من الطالب �أن :

انظر..
وتساءل

•

استكشف

اقـرأ..

•

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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•

•
•
•
•
•

يلحم و�صلة زاوية داخلية وخارجية يف الو�ضع
العمودي.
يلحم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vيف
الو�ضع العمودي.
ً
خطوطا تركيبية على قطعة من الفوالذ الطري،
يلحم
ُ�سمكها ( )10-5مم يف الو�ضع العمودي.
ً
خطوطا متويجية على قطعة من الفوالذ الطري،
يلحم
ُ�سمكها ( )6مم يف الو�ضع العمودي.
ً
خطوطا م�ستقيمة على الفوالذ الطري�ُ ،سمكها
يلحم
( )10-5مم يف الو�ضع العمودي.
ُيعاير �آلة اللحام.
ُي ّثبت قطعة العمل على طاولة العمل يف الو�ضع
العمودي.
جهز قطعة العمل.
ُي ّ

تعليمات ال�سالمة العامة:
تت�ضمن حت�ضري املواد والأجهزة
�أعدّ خطة عمل ب�سيطة لتنفيذ مترين اال�ستك�شافّ ،

الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة �رشوط وقوانني ال�سالمة وال�صحة املهنية.
احذر من مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،وتعامل مع اللهب ووقود اال�شتعال بحذر.
�أ ّمن منطقة العمل جيدً ا ،و�أزل العوائق ،وت� ّأكد من خلو منطقة العمل من أ�يّة خماطر
حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ملزيد من املعلومات عن حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي
بالو�ضع العمودي ،ارجع �إىل القر�ص املدمج ( )CDاملُرفق يف
الكتاب.
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حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي
انظر..
وتساءل
متى نحتاج �إىل اللحام يف الو�ضع العمودي؟
تدربت يف الدر�س ال�سابق على مهارات اللحام بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع
عزيزي الطالبّ ،
قادرا على مواجهة �صعوبات اللحام يف الو�ضع الأفقي والتغ ّلب عليها .ويف
الأفقي ،و�أ�صبحت ً

�ستتعرف مفهوم اللحام يف الو�ضع العمودي ،وال�صعوبات التي تواجهها يف هذا
هذا الدر�س،
ّ
وكيفية التغ ّلب عليها .فعن طريق م�شاهدتنا لل�صورة ال�سابقة ،ن�ستنتج �أن مفهوم اللحام
الو�ضعّ ،

يف الو�ضع العمودي ،تكون فيه القطع املراد حلامها يف و�ضع عمودي موازية للم�ستوى الر�أ�سي؛

�أي العمودي ،ويكون حمور خط اللحام عمود ًّيا على اخلط الأفقي؛ �أي موازيًا الجتاه قوة اجلاذبية
ل�سمك
الأر�ضية ،ويكون اجتاه اللحام � ّإما من الأعلى �إىل الأ�سفل ،و�إما من الأ�سفل �إىل الأعلى ،وفقًا ُ
املعدن املطلوب حلامه.

لإجراء عملية اللحام يف الو�ضع العمودي ،يجب مراعاة و�ضع �سلك اللحام ً
مائل من نهايته �إىل

الأ�سفل ( ) ْ 40-30عن العمودي على �سطح القطعة ،و�إذا كان اللحام من الأعلى �إىل الأ�سفل

تكون زاوية اللحام من ( ) ْ 70-60كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)2وتكون حركة الإلكرتود
بالو�ضع العمودي ح�سب اجتاه اللحام .ومن هذه احلركات كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
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ال�شكل ()2

�إذا �أردت التغ ّلب على ال�صعوبات التي تواجهك يف اللحام يف الو�ضع العمودي ،يجب عليك
اتباع اخلطوات الآتية:
 )1ق ّلل �شدة التيار �أقل ما ميكن؛ لتقليل معدل االن�صهار.
ق�صريا.
 )2اجعل طول قو�س اللحام
ً

 )3ا�ستعمل زاوية ميل منا�سبة للإلكرتود يف �أثناء اللحام.

اقـرأ..

وتعلم

لإجراء عملية اللحام يف الو�ضع العمودي ،يجب اتّباع اخلطوات الآتية:
� ً
أول :تهيئة مكان العمل املنا�سب وخطوات حت�ضريه.

 )1توفري معدات وطفايات احلريق املنا�سبة قرب مكان اللحام؛ لال�ستعمال الفوري.
�	)2إبعاد املواد القابلة لال�شتعال من مكان اللحام.
 )3جتهيز متطلبات الوقاية ال�شخ�صية.

 )4تهوية مكان اللحام بالتهوية الطبيعية �أو التهوية امليكانيكية.

ثانيا� :أنواع الو�صالت امل�ستعملة يف الو�ضع العمودي.
ً
 )1و�صلة ب�شطفة حرف ( ،)Vوزواية امليل امل�ستعملة يف هذا الو�ضع من (.)ْ 80- 70

حرك �إلكرتود اللحام بحركة مثلثية ،وزاوية
 )2و�صلة ركنية (الزاوية) ،ويف هذه الو�صلة ُي ّ
ميله تكون من ( ) ْ 80- 70عن خط اللحام .

 )3و�صلة حرف ( )Tيف الو�ضع العمودي.
 )4و�صلة تراكبية.
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ثال ًثا :متطلبات ال�سالمة ال�شخ�صية ،عند اللحام بالقو�س الكهربائي:

 -1ارتداء مالب�س واقية حلماية الأيدي واجل�سم والأرجل من احلرارة والأ�شعة ،وتكون
م�صنوعة من القطن �أو ال�صوف �أو اجللد الطري.

 -2ا�ستعمال كفوف جلد بالأكمام الطويلة عند اللحام؛ وذلك حلماية الأيدي من احلرارة
وال�رشر ومالب�س م�صنوعة من اجللد �أو القطن �أو ال�صوف حلماية اجل�سم.

 -3ا�ستعمال قناع حلام حلماية الوجه والعينني من ال�رشر واحلرارة والأدخنة والأ�شعة ال�ضارة،
مثل :الأ�شعة فوق البنف�سجية وحتت احلمراء.

ُزر �أنت وجمموعة من زمالئك مكتبة مدر�ستك ،واخرت كتا ًبا عن اللحام

تقريرا عن الزوايا امل�ستعملة يف حلام
بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي ،واكتب
ً
مدربك.
ال�سماكات املرتفعة واعر�ضه على ّ
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
جتهيز قطعة العمل وتثبيتها على طاولة العمل يف الو�ضع
العمودي ،ومعايرة �آلة اللحام وحلام خطوط م�ستقيمة على
التمرين الأول
الفوالذ الطري يف الو�ضع العمودي
ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
جتهز قطعة العمل وت ُّثبتها على طاولة العمل ،وتختيار التيار املنا�سب لعملية اللحام ،وتلحم
ّ
ً
خطوطا م�ستقيمة بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.
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املواد الأولية
 -1قطعة عمل من الفوالذ الطري  /املطاوع
(� 100سم × �100سم ×  6مم) .
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1
� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم) .
ّ -3
نظف قطعة العمل ،با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.
ّ -4
خطط قطعة العمل ح�سب املخطط ،با�ستعمال �أدوات
التخطيط املنا�سبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

ّ -5ثبت قطعة العمل يف الو�ضع العمودي ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)2
 -6ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )80أمبري مبا يتنا�سب مع
قطعة العمل املراد حلامها بالو�ضع العمودي (�أو
�أقل ما ميكن ح�سب قطعة العمل).

ال�شكل ()2

� -8ش ّغل �آلة اللحام.
 -9ابد أ� بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش �أو النقر.
211

الر�سم التو�ضيحي

خطوات الأداء
 -10ابد أ� ب�إجراء عمليات اللحام للخط الأول،
با�ستعمال القو�س الكهربائي يف الو�ضع
العمودي بحركة متويجية من الأ�سفل �إىل
بي يف ال�شكل ( )3حتى
الأعلى ،كما هو ُم ّ

أجر عملية اللحام
تنتهي من خط اللحام ،ثم � ِ

للخط الثاين ح�سب املخطط.

� -11أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي

ال�شكل ()3

عن حمطة اللحام ،وت�أكّ د من � ّأن كيبالت
اللحام يف مكانها ال�صحيح.

التمارين العملية
التمرين الثاين

حلام خطوط متويجية على قطعة من الفوالذ الطري ُ�سمكها
( )10- 5مم يف الو�ضع العمودي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ً
خطوطا متويجية على قطعة العمل؛ با�ستعمال القو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي.
تلحم
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.
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املواد الأولية
 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع
(� 100سم × � 100سم ×  6مم) .
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1

� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� 1٠0سم × � 100سم × 6مم) .
ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

ّ -4
خطط قطعة العمل ح�سب املخطط ،با�ستعمال �أدوات
التخطيط املنا�سبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -5ثبت قطعة العمل بالو�ضع العمودي كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل (.)2
 -6ت� ّأكد من �أن مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،

ال�شكل ()1

وغري مالم�س لطاولة العمل .

 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )100أمبري ،مبا يتنا�سب مع
قطعة العمل املراد حلامها يف الو�ضع العمودي.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.

 -9ابد�أ بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش �أو النقر.

ال�شكل ()2

 -10ابـد�أ ب�إجـراء عـمـلـيـات اللـحـام با�ستعمال القو�س
الكهربائي يف الو�ضع العمودي بحركة متعرجة من

الأ�سفل �إىل االعلىكما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3
وعندما تبد أ� بتغيري اجتاه اللحام حاول املحافظة على

زوايا اللحام ،حتى تنهي التمرين ثم اعر�ضه على
مدربك.
ّ

ال�شكل ()3

� -11أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن حمطة
اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف مكانها
ال�صحيح.
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التمارين العملية
التمرين الثالث

حلام خطوط تركيبية على قطعة من الفوالذ الطري �سمكها
( )10- 5ملم يف الو�ضع العمودي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
ً
خطوطا تركيبية على قطعة العمل؛ با�ستعمال القو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي.
تلحم
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات
 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

املواد الأولية
 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

(�100سم ×� 100سم ×  6مم) .
� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

جهز حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1
� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� ١٠0سم × � 100سم ×  6مم).
ّ -3
نظف قطعة العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.

ال�شكل ()1

ّ -4
خطط قطعة العمل ح�سب املخطط؛ با�ستعمال �أدوات
التخطيط املنا�سبة ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ّ -5ثبت قطعة العمل يف الو�ضع العمودي ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)2
 -6ت� ّأكد من �أن مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.
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ال�شكل ()2

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -7ا�ضبط تيار اللحام على (� )80أمبري ،الذي يتنا�سب
مع قطعة العمل املراد حلامها يف الو�ضع العمودي.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.
 -9ابد أ� بتوليد القو�س الكهربائي بطريقة اخلد�ش �أو النقر.
 -10ابد أ� بلحام خط م�ستقيم فوق خط العالم ،مع حتريك
الإلكرتود حركة متويجية ب�سيطة.

ّ -11
جيدا با�ستعمال �أدوات
نظف خط اللحام تنظيفًا ً
التنظيف املنا�سبة.

 -12احلم اخلط الثاين ،بحيث يكون ملت�صقًا متا ًما باخلط
الأول كما هو ُم ّبي يف ال�شكل ( ،)3ثم ا�ستمر
بتكرير اخلطوات حتى �إنهاء التمرين ،مع املحافظة

ال�شكل ()3

مدربك.
على زوايا اللحام ،ثم اعر�ض التمرين على ّ
� -13أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كيبالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.
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التمارين العملية
التمرين الرابع

حلام و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة و�شطفة ( )Vيف الو�ضع
العمودي

ّ
يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين� ،أن:
تلحم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vبالو�ضع العمودي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات

املواد الأولية

 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

� -4آلة اجللخ الكهربائي اليدوي

(� 100سم ×� 100سم ×  6مم) عدد (.)2

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 حلام و�صلة تناكبية مغلقةجهز حمطة اللحام وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1
�-2أح�رض قطعة عمل قيا�س

(� 100سم × � 100سم ×  6مم) عدد (.)2

ّ -3
نظف قطعة العمل بفر�شاة ال�سلك.
 -4ادخل �إلكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة
ال�صحيحة ،ويف املكان املخ�ص�ص لذلك.

ّ -5ثبت قطع َتي العمل يف الو�ضع العمودي ،كما هو ُم ّبي
يف ال�شكل (.)1

216

ال�شكل ()1

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -6ت� ّأكد من �أن مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.

 -7ا�ضبط تيار اللحام مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد حلامها.
� -8ش ّغل �آلة اللحام.

ال�شكل ()2

ّ -9ثبت قطعتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2
 -10ابد�أ بلحام القطعتني ،بحيث تكون القطع ملت�صقة
مع بع�ضها متا ًما.

 -11حافظ على زوايا اللحام (احلركة ،والعمل).
 -12حافظ على طول القو�س و�رسعة اللحام يف �أثناء

ال�شكل ()3

عملية اللحام� ،إىل �أن تنتهي من عملية اللحام كما
هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)3

 حلام و�صلة تناكبية مفتوحةكرر اخلطوات ال�سابقة من (.)8-1
ّ -13
بي يف
ّ -14ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط كما هو ُم ّ
ال�شكل ( ،)4بحيث تكون القطع بعيدة عن
بع�ضها مب�سافة قطر �إلكرتود اللحام.

ال�شكل ()4
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -15ابد�أ بعملية اللحام بحيث يكون اللحام مو ّز ًعا
على القطعتني بحركة متويجية ب�سيطةّ ،
ونظفها فور
االنتهاء كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)5

 حلام و�صلة تناكبية �شطفة ()v� -16أح�رض قطعة عمل قيا�س (� 100سم × � 100سم ×  6مم)
عدد (ّ ،)2
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك وا�شطف

ال�شكل ()5

َ
طرف القطع با�ستخدام �آلة اجللخ ،كما هو ُم ّبي يف
بال�شكل (.)6

ّ -17ثبت قطعتي العمل بالتنقيط بحيث تكون القطع بعيدة
عن بع�ضها مب�سافة قطر الكرتود اللحام ،كما هو ُم ّبي
يف بال�شكل (.)7

ال�شكل ()6

 -18ابد أ� بعملية اللحام بحيث يكون اللحام مو ّز ًعا على
القطعتني بحركة متويجية ب�سيطة ،كما هو ُم ّبي يف

ال�شكل (.)8

ال�شكل ()7

� -19أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن حمطة
اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كابالت اللحام يف مكانها
ال�صحيح.

ال�شكل ()8
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التمارين العملية
التمرين اخلام�س

حلام الفوالذ الطري بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي

يتوقع منك بعد االنتهاء من هذا التمرين �أن:
تلحم و�صلة زاوية داخلية وخارجية يف الو�ضع العمودي.
متطلبات تنفيذ التمرين:
ال ُعدَ د اليدوية والتجهيزات

املواد الأولية

 -1معدات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -1قطعة عمل من الفوالذ املطاوع

� -3أدوات قيا�س وتخطيط.

� -2إلكرتود حلام قطر ( )3.25مم.

 -2حمطة حلام بالقو�س الكهربائي.

(�100سم × � 100سم ×  6مم).

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 حلام و�صلة و�صلة زاوية خارجيةجهز حمطة اللحام وت� ّأكد من �صالحية �أجزائها.
ّ -1
� -2أح�رض قطعة عمل قيا�س (� ١٠٠سم × � 100سم ×  6مم)
عدد (.)2
ّ -3
نظف قطعة العمل بفر�شاة ال�سلك.

� -4أدخل الكرتود اللحام �إىل مقب�ض اللحام بالطريقة
ال�صحيحة ،ويف املكان املخ�ص�ص لذلك.

ّ -5ثبت قطعتي العمل بالو�ضع العمودي.
 -6ت� ّأكد من �أنّ مقب�ض اللحام مع ّلق يف مكانه ال�صحيح،
وغري مالم�س لطاولة العمل.
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خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

 -7ا�ضبط تيار اللحام ،مبا يتنا�سب مع قطعة العمل املراد
حلامها.

� -8ش ّغل �آلة اللحام.
ّ -9ثبت قطعتي العمل بالتنقيط ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1

 -10ابد أ� بلحام القطعتني ،بحيث يكون �إلكرتود ً
مائل

يرت�سب اللحام بني القطعتني
عن خط اللحام كي ّ
بالت�ساوي ،لتح�صل على قطعة عمل خالية من
العيوب ،كما هو ُم ّبي يف ال�شكل (.)2

 -حلام و�صلة و�صلة زاوية داخلية.

ال�شكل ()2

� -11أح�رض قطعة عمل قيا�س (�100سم × � 100سم ×  6مم) عدد
(ّ ،)2
ونظفها با�ستعمال فر�شاة ال�سلك.
ّ -12ثبت قطع َتي العمل بالتنقيط كما هو ُم ّبي يف
ال�شكل (.)3

 -13ابد�أ بلحام القطعتني بحيث يكون �إلكرتود ً
مائل
يرت�سب اللحام بني القطعتني
عن خط اللحام؛ كي ّ

ال�شكل ()3

بالت�ساوي ،لتح�صل على قطعة عمل خالية من

العيوب ،كما هو ُم ّبي ال�شكل (.)4
ّ -14
نظف قطع العمل با�ستعمال فر�شاة ال�سلك بعد �أن
تربدّ ،
ونظف مكان العمل با�ستعمال �أدوات التنظيف
املنا�سبة.
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ال�شكل ()4

خطوات الأداء

الر�سم التو�ضيحي

� -15أغلق ماكينة اللحام واف�صل التيار الكهربائي عن
حمطة اللحام ،وت� ّأكد من �أنّ كابالت اللحام يف
مكانها ال�صحيح.
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الخرائط المفاهيمية
و�صلة زاوية خارجية

و�صلة تطابقية مفردة

و�صلة تناكبية مفتوحة

و�صلة زاوية داخلية

و�صلة تطابقية مزدوجة

و�صلة تناكبية مغلقة

و�صلة تطابقية

و�صلة تناكبية

و�صلة زاوية

و�صلة طرفية
و�صالت اللحام

اللحام بالقو�س الكهربائي يف الو�ضع العمودي

خطوط اللحام
حلام خطوط تركيبية

حلام خطوط متويجية

حلام خطوط م�ستقيمة

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
ا�ستعمل دليل تقييم الأداء الآتي ،بو�صفه ً
دليل �إر�شاد ًّيا عند تنفيذك للعمل.

 كي جتتاز هذه الكفاية بنجاح� ،ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول �أدناه،ووا�ستثن اخلطوات غري القابلة للتطبيق (غ.ق.ل).
ِ

 �ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق. احتفظ بتقومي الأداء يف ملف خا�ص.222

خطوات الأداء

الرقم
1

جهز قطعة العمل.
�أُ ّ

2

�أُ ّثبت قطعة العمل على طاولة العمل يف الو�ضع العمودي.

3

�أُعاير �آلة اللحام.

4
5

نعم

ال

غ.ق.ل

ً
خطوطا م�ستقيمة على الفوالذ الطري�ُ ،سمكها
�أحلم
( )10-5مم يف الو�ضع العمودي.
ً
خطوطا متويجية على قطعة من الفوالذ الطري�ُ ،سمكها
�أحلم
( )6مم يف الو�ضع العمودي.

6

ً
خطوطا تركيبية على قطعة من الفوالذ الطري�ُ ،سمكها
�أحلم
( )10-5مم يف الو�ضع العمودي.

7

�أحلم و�صلة تناكبية مفتوحة ومغلقة ،و�شطفة ( )Vيف الو�ضع
العمودي.

8

�أحلم و�صلة زاوية داخلية وخارجية يف الو�ضع العمودي.

اخترب معلوماتك
 -1ما اخلطوات الواجب اتّباعها ،للتغ ّلب على ال�صعوبات يف الو�ضع العمودي؟

 -2ما اخلطوات الواجب اتّباعها لتهيئة مكان العمل ،قبل ال�رشوع بعملية اللحام يف الو�ضع
العمودي؟

عرف مفهوم اللحام يف الو�ضع العمودي.
ّ -3
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قائمة المصطلحات
طول القو�س
�أ�سطوانة الأ�ستلني
من ّظم غاز الأ�ستلني
نظام تكييف الهواء
�أقنية الهواء
الفح�ص بالهواء امل�ضغوط
خلو�ص
�سبيكة
�سندان ح ّداد
القطع بالقو�س الكهربائي
حمطة القطع بالقو�س الكهربائي
حللم القو�س الكهربائي
الثني
عمود الثني
فح�ص الثني
القطع املائل
م�سامري الرب�شمة املخفية
�صمولة
ّ
ثنائية ال�صناديق
و�صلة تناكبية
و�صلة تبكيل منزلقة
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Arc Length
Acetylene Cylinder
Acetylene Gas Regulator
System Air Condition
Air Ducts
Air Pressure Inspectin
Clearance
Alloy
Anvil
Arc Cutting
Arc Cutting Station
Arc Welding
Bending
Bending Bar
Bending Test
Bevel Cutting
Blind Rivets
Bolt
Box And Ban Machine
Butt Joint
Cap Strip Joint

Carriage Bolt
Center Punch
Circle Cutting
Clamping
Compression Bar
Compression
Convex
Corner Joint
Coupling
Cover Pass
Cracks
Cutting Angle
Cutting Defects
Cutting Electrode
Cutting Equipment’s
Cutting Nozzle
Cutting Speed
Cutting Torches
Destructive Tests
Distortion
Edge
Equal Pressure Torch
Equipment’s
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�صمولة العربة
ّ
�سنبك نقطة
القطع الدائري
ربط
عمود الربط
�ضغط
حم ّدب
و�صلة زاوية
ربط �أو تع�شيق
)خط حلام التغطية (التغليف
ت�شققات
زاوية القطع
عيوب القطع
�إلكرتود القطع
مع ّدات القطع
فالة القطع
�رسعة القطع
م�شعل القطع
فحو�صات �إتالفية
الت�شوهات
ّ
 �أو طرف،حافّة
م�شعل ال�ضغط املبتادل
مع ّدات

Excessive Penetration
Excessive Weld Metal
Fillet Weld
Fire Extinguisher
Flame
Flame Inner Cone
Flat Position
Flux
Folding
Forming
Galvanized Sheet
Gas Burning
Gas Hoses
Gas Welding
Gases Mixing Chamber
Gravity
Grinding
Grooves Joint
Hammer
Hand Groover
Horizontal Position
Horizontal Vertical Position
Hydraulic

تغلغل زائد
تر�سيب حلام زائد
حلام التعبئة �أو احل�شو
طفّاية حريق
لهب
مانع رجوع اللهب
الو�ضع الأر�ضي
بودرة
طي
ت�شكيل
�صاج جملفن
الغازات امل�شتعلة
خراطيم الغاز
غازات اللحام
غرفة مزج الغازات
اجلاذبية
جلخ
)و�صلة تبكيل التع�شيقة (الأخدود
مطرقة
بل�ص التبكيل
و�ضع �أفقي
الو�ضع املر ّكب
هيدرولية
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Injector Torch
Internal Defects
Lack Of Fusion
Lack Of Penetration
Lag Screw
Lap Joint
Layout Tools
Leakage
Liquid Reentrant Inspection
Machine
Machine Bed
Machine Manual Rod Bending
Machine Screw
Magnetic Particle Inspection
Maintenance
Mallet
)Mechanical Cutting Guides (Cutting
Mild Steel
Moderate Penetration
Neutral Flame
Non - Destructive Tests
Nut
Open – End Spanners
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امل�شعل احلاقن
عيوب داخلية
�صهر قليل
تغلغل ناق�ص
برغي ال�صاج
و�صلة انطباقية
�أدوات تخطيط
ت�رسيب
الفح�ص بال�سائل املخرتق
�آلة
قاعدة الآلة
ثنّاية الق�ضبان املعدنية اليدوية
برغي الآلة
الفح�ص بالرنني املغناطي�سي
�صيانة
مطرقة بال�ستيكية
)�أدلة القطع امليكانيكية (دليل م�شعل القطع
الفوالذ الطري
اخرتاق (تغلغل) معتدل
اللهب املتعادل
فحو�صات غري �إتالفية
�صمولة
ّ
�شق
ّ مفتاح

Open Joint
Overlap
Oxygen Cylinder
Oxygen Hose
Panel Down Joint
Penetration
)Personal Protective Equipment (Ppe
Pipes
Porosity
Pressure Gas Regulators
Pressurized Oxygen
Quality
Ring Spanners
Riveting
Rolling
Root Concavity
Round Weld
Rubber
Rubber
Rust
Safety
Safety Precautions
Safety Shoes

و�صلة مفتوحة
تراكب
�أ�سطوانة الأك�سجني
خرطوم الأك�سجني
و�صلة التبكيل القائمة
تغلغل
مع ّدات الوقاية ال�شخ�صية
�أنابيب
م�سامية
من ّظمات �ضغط الغاز
�أك�سجني م�ضغوط
جودة
مفتاح حلقي
الرب�شمة
الدرفلة
تق ّعر داخلي
خط حلام اجلذر
حلام حميطي
م ّطاط
�صد�أ
�سالمة
احتياطات ال�سالمة
�أحذية ال�سالمة
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Screw
Screwdrivers
Seaming
Self-Tapping Screws
Semi-Tubular Rivets Yard
Sheet Metal
Shielded Metal Arc Eriding
Shielding Gas
Shrinkage
Slag Inclusion
Solid Rivets
Spanners
Spark
Straight Cutting
Surface Defects
Tack Weld
Tensile Test
Tension
Thermal Cutting
Thickness
Ultrasonic Inspection
Undercut
Vise
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برغ
ٍ
ّ
مفك

درز
برغي ذاتي اخلرق والكب�س
م�سامري الرب�شمة الأنبوبية
�صفائح معدنية
حلام القو�س املحجوب
غاز احلجب
االنكما�شات
انحبا�س اخلبث
م�سامري الرب�شمة امل�صمتة
مفتاح
�رشر
القطع امل�ستقيم
عيوب �سطحيّة
التنقيط
فح�ص ال�شد
�ش ّد
القطع احلراري
�سمك
الفح�ص باملوجات فوق ال�سطحيّة
حتفري
ملزمة

Visual Inspection
Welding Bead
Welding Defects
Welding Flame
Welding Flat Position
Welding Horizontal Position
Welding Pool
Welding Station
Welding Torch
)Welding Wire(Rod
Width
Wire Brush
Work Angle
Work Piece
O-Ray Inspection
Zigzag Riveting
Advantages
)Pillar Drill) Or (Pedestal Drill)
Absolute Pressure
Acetylene Cylinder
Acetylene Gas Generators
Acetylene Gas Regulator
Acetylene Generator

فح�ص النظر
خط اللحام
عيوب اللحام
لهب اللحام
اللحام يف الو�ضع الأر�ضي
اللحام يف الو�ضع الأفقي
بركة ال�صهر
حمطة اللحام
م�شعل اللحام
�سلك اللحام
عر�ض
فر�شاة �سلك
زاوية العمل
قطعة العمل
)X( الفح�ص ب�أ�شعة
املتعرجة
ّ الرب�شمة
مزايا
املثقاب العمودي القائم
ال�ضغط املطلق
�أ�سطوانة الأ�ستلني
مولّدات غاز الأ�ستلني
من ّظم غاز الأ�ستلني
مولّد الأ�ستلني
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برغي معايرة ال�ضغط
التيار املتناوب
الأملنيوم
اجلمعية الأمريكية للهند�سة امليكانيكية
جمعية اللحام الأمريكية
الأمبري
�آلة اجللخ الزاوي
نفخة القو�س
طول القو�س
حلام القو�س الكهربائي
املجمع
رمز اللحام ّ
رمز اللحام الأ�سا�سي
مثقاب الطاولة
�آالت اجللخ الثابتة
و�صلة تناكبية م�شطوفة
الرباغي
النحا�س الأ�صفر
اجل�سور
و�صلة تناكبية
خط حلام التغليف
كربيد الكال�سيوم
ري�ش ذات اللقم الكربيدية
اللهب املكربن

Pressure Adjusting Screw
Alternative Current
Aluminum

American Society Of Mechanical
Engineering
American Welding Society
Amperage
Angle Grinder
Arc Blow
Arc Length
Arc Welding
Assembly Welding Symbol
Basic Welding Symbol
Bench Drill
Bench Grinders
Bevel Butt Joint
Bolts
Brass
Bridges
Butt Joint
Cap Pass
Carbide
Carbide Insert Or Tips Drill Bits
Carbonizing Flame
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Cast Iron
Chemical Materials
Chipping Hammer
Chiseling Concept
Chisels
Clamps
Clearance Angle
Closed Joint
Coarse
Concave
Continuous Cutting Snips
Convex
Red Copper
Core Drill
Corner Joint
Corrosion
Cover Pass
Cracks
Curved Snips
Cutting Wheels
Cylinder Pressure Gauge
Dead Smooth
Deposit Welding

حديد الزهر
املواد الكيميائية
مطرقة اللحام
مفهوم الأزملة
الأزاميل
مرابط
زاوية اخللو�ص
و�صلة مغلقة
خ�شن
مق ّعر
املق�ص امل�ستقيم مق�ص املقطع امل�ستمر
حم ّدب
النحا�س الأحمر
ري�شة النواة
و�صلة زاوية
ت�آكل
)خط حلام التغطية (التغليف
ال�شقوق
املق�ص القو�سي
عجالت القطع
�ساعة قيا�س �ضغط الأ�سطوانة
ناعم ج ًّدا
تر�سيب اللحام
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Die
Die Shoe
Die Stock
Direct Current
Direct Current Welding Machine
Disadvantages
Distance
Distortions
Double U Butt Joint
Double V Butt Joint
Double Bevel J Joint
Double Bevel T Joint
Drill Bits
Concept Drilling
Drilling Machines
Edge Joint
Efficiency
Elastic Deformation
Electric Shock
Electrode
Electrode Angle
Electrode Diameter
Holder Electrode
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القالب
حذاء القالب
يد اللولبة �أو الكف
تيار مبا�رش
�آلة حلام التيار امل�ستمر
عيوب
امل�سافة
الت�شوهات

) مزدوجةU( و�صلة تناكبية حرف
) مزدوجةV( و�صلة تناكبية حرف
) مزدوجةJ( و�صلة تناكبية حرف
و�صلة زاوية م�شطوفة من اجلهتني
ري�ش الثقب
مفهوم عملية الثقب
�آالت الثقب
و�صلة طرفية
كفاءة
الت ّغري املرن
ال�صدمة الكهربائية
�إلكرتود اللحام
زاوية �إلكرتود اللحام
قطر �إلكرتود اللحام
مقب�ض �إلكرتود اللحام

حركة الإلكرتود
الإلكرتونات
املع ّدات
احلرارة الزائدة
التغلغل الزائد (املفرط)
حديدية
ليف
اللحام امليداين
املربد
الربادة
خط حلام التعبئة
حلام التعبئة �أو احل�شو
مواد قابلة لال�شتعال
مانع رجوع اللهب
الو�ضع الأر�ضي
بودرة
وقود
�أبخرة
امل�صهرات
الغازات امل�شتعلة
خراطيم الغاز
اللحام الغازي
مولّد
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Electrode Motion
Electrons
Equipment
Excess Heat
Excessive Penetration
Ferrous
Fiber
Field Weld
File
Filing
Filler Pass
Fillet Weld
Flammable Material
Flashback Arrestor
Flat Position
Flux
Fuel
Fumes
Fuses
Burning Gases
Gas Hoses
Gas Welding
Generator

Goggles
Gravity
Ground Cable
Ground Clamp
Guillotine Shears
Hacksaw
Hacksaw Blade
Hacksaw Frame
Welding Hammer
Hand Hacksaw
Hand Shield
Heat
Heavy Duty Portable Drill
Helmet
High Carbon Steel
High Carbon Steel Drill Bits
)High Speed Steel Drill Bits (H.s.s
Horizontal Position
Horizontal Vertical Position
Hydraulic
Indicator
Injector Torch
Intermittent Weld
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نظارات واقية
اجلاذبية
كبالت �أر�ضية
مربط الكبل الأر�ضي
مق�صات املق�صلة
ّ
من�شار
ن�صل املن�شار
�إطار املن�شار
�شاكو�ش اللحام
املن�شار اليدوي
ٍ
واق يدوي

احلرارة
املثقاب اليدوي الكهربائي الثقيل
خوذة الر�أ�س
الفوالذ عايل الكربون
)ري�ش فوالذ (فوالذ عايل الكربون
ري�ش فوالذ ال�رسعات العالية
و�ضع �أفقي
الو�ضع املر ّكب
هيدرولية
م�ؤ�رش
امل�شعل احلاقن
اللحام املتقطع

�آلة ت�شكيل احلديد
القلب املعدين
م�سحوق احلديد
و�صلة انطباقية
�أدوات التخطيط
مريلة جلدية
جاكيت جلد
�أكمام
مق�صات املق�صلة بذراع
ّ
مق�صات ذات الذراع
ّ
الوالعة االحتكاكية
منخف�ض الهيدروجني
مولّد ال�ضغط املنخف�ض
املثقاب ذو القاعدة املغناطي�سية
املجال املغناطي�سي
ال�صيانة
يدوي
حلام القو�س الكهربائي اليدوي
الت�شغيل اليدوي
مولّد ال�ضغط املتو�سط
ذوبان (ان�صهار) املعادن
الفوالذ الطري
غرفة املزج
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)Iron (Maker
Iron Core
Iron Powder
Lap Joint
Layout Tools
Leather Apron
Leather Jacket
Leather Sleeves
Leaver Guillotine Shears
Leaver Shears
Friction Lighter
Low Hydrogen
Low- Pressure Generator
Magnetic Drill
Magnetic Field
Maintenance
Manual
Manual Metal Arc Welding
Manual Operated
Medium Pressure Generator
Melting Metals
Mild Steel
Mixing Chamber

Moderate Penetration
Multiple Passes
Neutral Flame
Non-Ferrous
Notching
Notching Machines
Open Joint
Open Structure
Oven
Over Head Position
Overlap
Oxidizing Flame
Oxy-Acetylene Welding
Oxygen
Oxygen Gas Regulator
Padding Welding
Penetration
Personal Protective Equipment
Pipe Snips
Pipe Welding
Pipes
Pitch Of The Teeth
Plain Notcher
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اخرتاق (تغلغل) معتدل
خطوط حلام متعددة
اللهب املتعادل
غري احلديدية
عملية التفري�ض
�آالت التفري�ض
و�صلة مفتوحة
ثمفتوح البنية
فرن
و�ضع فوق الر�أ�س
تراكب
اللهب امل�ؤك�سد
حلام �أوك�سي �أ�ستلني
�أك�سجني
من ّظم غاز الأك�سجني
اللحام ال�سطحي الرتكيبي
تغلغل
م ّعدات حماية �شخ�صية
مق�ص الأنابيب
حلام الأنابيب
الأنابيب
خطوة ال�سن
�آلة تفري�ض اعتيادية

Plastic
Plastic Deformation
Polar
Polarity
Pollution
Porosity
Portable Grinders
Positive Pressure Torch
Potentially Explosive
Power Operated Guillotine Shears
Powered Hacksaw
Prepare
Pressure
Pressure Welding
Preventive Maintenance
Primary Winding
Punch
Punching Machines
Pure Gas
Radiation
Rake Angle
Rectifier Welding Machine
Regular Taps

البال�ستيك
الت�ش ّوه اللدن
قطب
قطبية
التلوث
امل�سامية
�آالت اجللخ املحمولة
م�شعل ال�ضغط املتعادل
املواد القابلة لالنفجار
مق�صات املق�صلة الآلية الكهربائية
املن�شار الآيل
�إعداد
ال�ضغط
اللحام بال�ضغط
ال�صيانة الوقائية
امللف االبتدائي
املخرم
�آالت التخرمي
غاز نقي
�إ�شعاع
زاوية اجلرف
�آلة حلام املوحد
ذو ال�شقوب امل�ستقيمة العادي

238

Gas Pressure Regulators
Reinforcement
Resistance
Reverse Polarity
Root Pass
Round Weld
Rubber
Rust
Safety Precautions
Safety Shoes
Scratch
Scriber
Secondary Winding
Shearing Concept
Sheet Metal
Shielded Metal Arc Welding
Shielding Gas
Ships
Shrinkage
Simple Lever Shears
Single J Butt Joint
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من ّظمات �ضغط الغاز
 تقوية،تعزيز
املقاومة
قطبية معكو�سة
خط حلام اجلذر
حلام حميطي
مطاط
�صد�أ
احتياطات ال�سالمة
�أحذية ال�سالمة
خد�ش
خمطاط
امللف الثانوي
مبد�أ الق�ص �أو مفهومه
ال�صفائح املعدنية
حلام القو�س املحجوب
غاز احلجب
ال�سفن
االنكما�شات
مق�صات الرافعة ذات الذراع

)J( و�صلة تناكبية مفردة حرف

و�صلة تناكبية مفردة حرف ()U
و�صلة (� )Tشطفة مفردة
و�صلة تناكبية مفردة

و�صلة تناكبية حرف ( )Vمفردة
منظم ال�ضغط ذو املرحلة الواحدة
ناعم
لقم اللولبة اخلارجية امل�صمتة
م�صدر الطاقة
طرط�شة
�سبائك فوالذ خا�صة
ال�رسعة
الري�شة احللزونية (الثاقب الإلتوائي)
ذات ال�شقوب احللزونية
لقم اللولبة اخلارجية امل�شقوقة
حلام النقطة
و�صلة تناكبية قائمة
اللحام املتداخل
م�سطرة فوالذية
خطوط حلام م�ستقيمة
�آلة اجللخ امل�ستقيم
قطبية م�ستقيمة
املق�ص امل�ستقيم
بنية
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Single U Butt Joint
Single Bevel T Joint
Single Butt Joint
Single V Butt Joint
Single Stage Pressure Regulator
Smooth
Solid Die
Source Of Energy
Spatter
Special Alloy Steels
Speed
Spiral Drill Bit
Spiral Taps
Split Die
Spot Weld
Square Butt Joint
Staggered Weld
Steel Rule
Straight Beads
Straight Grinder
Straight Polarity
Straight Snips
Structure

Supplementary Symbol
Surface Welding
T- Joint
T-Square Joint
Tack Weld
Tap Notcher
Tap Wrench
Tapping
Temperature
Test
Thermal Contraction Forces
Thread
Tong
Transformer
Travel Angle
Treadle Guillotine Shears
Triangle Ignition
Two-Stage Pressure Regulator
Undercut
Universal Snips
Ventilation System
Vertical Position
Vibratory Shears
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رموز تكميلية
حلام �سطحي

)T( و�صلة �شكل حرف
) قائمةT( و�صلة �شكل حرف
تنقيط اللحام
مفر�ض نقار
مفتاح ذكر الت�سنني
النقر
حرارة
اختبار
قوة االنكما�ش احلراري
اللولب
ملقط اللحام
حمول
زاوية احلركة
مق�صات املق�صلة بدع�سة الرجل
ّ
مثلث اال�شتعال
من ّظم ال�ضغط ذو املرحلتني
التحفري
املق�ص ال�شامل
نظام تهوية
الو�ضع العمودي
املق�صات املف�صلية االهتزازية

Bench Vice
Water Valve
Weaving Beads
Weaving Motion
Wedge Angle
Weld Pass
Welder
Welding
Welding Electrode
Welding Accessories
Welding Bead
Welding Bench
Welding Cabinet
Welding Cable
Welding Defects
Welding Essentials
Welding Flame
Welding Gloves
Welding Helmet
Welding Joint
Welding Machine
Welding Pool
Welding Positions

ملزمة الطاولة
�صمام املاء
خطوط حلام متموجة
حركة متوجية
زاوية املو�شور
خط حلام
عامل اللحام
حلام
�إلكرتود اللحام
مكمالت اللحام
ّ
خط اللحام
طاولة حلام
كابني اللحام
كبالت اللحام
عيوب اللحام
�أ�سا�سيات اللحام
لهب اللحام
كفوف اللحام
خوذة اللحام
و�صلة اللحام
�آلة حلام
بركة (حو�ض) اللحام
�أو�ضاع اللحام
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Welding Pressure Gauge
Welding Quality
Welding Station
Welding Station Setup
Welding Tip Orifice Cleaner
Welding Torch
)Welding Wire (Rod
Wheel Hardness Grade
Whitworth Thread
Wire Brush
Working Angle
Work Piece
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�ساعة قيا�س �ضغط اللحام
جودة اللحام
حمطة اللحام
جتهيز حمطة اللحام
�إبرة تنظيف فالة اللحام
م�شعل اللحام
�سلك اللحام
درجة �صالدة القر�ص
اللولب ويت ورث
فر�شاة �سلك
زاوية العمل
قطعة العمل

مت بحمد اهلل

