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احلمد هلل رّب العاملني، وال�شالة وال�شالم على نبّينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد:
اإلى تطوير املناهج املدر�شية، ومنها مناهج  ا�شتكماًل خلطة وزارة الرتبية والتعليم الرامية 
التعليم ال�شناعي، وبعد النتهاء من تطوير امل�شتوى الأول والثاين والثالث من تخ�ش�س اللحام 

واأ�شغال املعادن، ن�شع بني اأيديكم امل�شتوى الرابع من تخ�ش�س اللحام واأ�شغال املعادن.
وكما اأ�شري يف مقدمة امل�شتوى الأول، فقد ق�ّشمت املهارات والكفايات النظرية والعملية 
يف هذا التخ�ش�س اإلى اأربعة م�شتويات؛ لكي يتمكن الطالب من امتالك املهارات والكفايات 
اخلا�شة بكّل م�شتوى عند النتهاء من درا�شته، وممار�شة فر�شة العمل املنا�شبة لهذا امل�شتوى، ثّم 

تزداد فر�س العمل عند اإكماله امل�شتويات جميعها، اأو متطلبات هذا التخ�ش�س.
وقد ق�ّشم امل�شتوى الأول اإلى �شت وحدات درا�شية، وامل�شتوى الثاين اإلى ع�رس وحدات 
اإلى ثالث  اأّما هذا امل�شتوى فقد ق�ّشم  اإلى �شّت وحدات درا�شية،  درا�شية، وامل�شتوى الثالث 
ف الطالب يف الوحدة الأولى مقاطع الأملنيوم امل�شتخدمة يف ال�شوق  وحدات درا�شية، يتعرَّ
املحلي ومكاب�شها واآلت قطعها، وتنفيذ عمليات الف�شم والق�س والقطع اخلا�شة بها، ويف 
القيا�شات  اأخذ  وكيفية  الأملنيوم  منتوجات  يف  امل�شتخدمة  املتممات  يتعّرف  الثانية  الوحدة 
من  وغريها  والدرف،  ال�شحاب  واأبواب  �شبابيك  اإنتاج  وكيفية  كلفتها،  وح�شاب  الالزمة 
الفولذية،  املنتوجات  امل�شتخدمة يف  املتممات  الثالثة  الوحدة  وتناولت  الأملنيوم.  منتوجات 
وكيفية اأخذ القيا�شات الالزمة لها وح�شاب كلفتها، وكيفية حلم �شبابيك ال�شحاب والدرف 

والأبواب واإنتاجها، وغريها من منتوجات املعادن الفولذية.
وقد اأُدرج يف هذا الكتاب كثري من ال�شور، والر�شوم التو�شيحية، والأ�شكال، واجلداول، 
والأن�شطة، والق�شايا البحثية، والزيارات امليدانية، ليتمكن الطالب من احل�شول على املعرفة 
الدار�شني  لت�شهيل مهّمة  بطرق مـختـلفة ومتنوعة، واأ�شيف ملحق امل�شطلحات الإنـجليزية 

واملهنيني، وبخا�شة يف عمليات البحث.
ولعّل ما مييز هذا الكتاب مروره بـمراحل بداأت بدرا�شة الحتياجات وتـحليلها، واإجراء 
اإليها  يحتاج  التي  املعادن  واأ�شغال  اللحام  لتخ�ش�س  املهنّية  الكفايات  لتحديد  امليداين  امل�شح 
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القطاعان العام واخلا�س، ثم و�شعت هذه الكفايات يف ما ي�شّمى بالإطار العام للتخ�ش�س، 
التعلم وهو  اأعّد حمتوى  النتاجات العامة واخلا�شة،، وطورت اخلطة الدرا�شية، ثم  وو�شعت 

الكتاب، ثم ياأتي بعد ذلك دليل املعلم، واأخرًيا املنهاج املحو�شب.
اأحد  يعّد  الذي  الكتاب  اإعداد هذا  اأ�شهم و�شارك يف  اأن يجزي خرًيا كّل من  اهلل  ن�شاأل 
م�شادر املعرفة املتاحة للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، اأو القطاعني العام واخلا�س، ونخ�ّس 

بالذكر جلنة الإ�رساف.
واهلل ويّل التوفيق

 الـموؤلّفـون        
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يف ما ياأتي جمموعة من الإر�شادات العاّمة التي ت�شاعد على تنفيذ املهارات العملّية والتجارب 
املخربّية الواردة يف الكتاب:

تعزيز الجتاهات الإيجابّية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي، وذلك بتنفيذ التمرينات العملية،   1
وعدم القت�شار على املعلومات النظرّية والإر�شاد.

توفري م�شغل منا�شب لتنفيذ املهارات العملّية يف الكتاب، وجتهيزه باملواّدّ والأدوات الالزمة   2
من بداية العام الدرا�شي، وحت�شري كّل ما يلزم م�شبًقا قبل اأن ينفذ املعلم التمرينات العملّية.

التدّرب على املهارات العملّية التي ل تتوافر اإمكانات تطبيقها يف م�شغل املدر�شة يف اأثناء   3
�س فنيًّا. �شة، باإ�رساف املعّلم املتخ�شّ التدريب ال�شيفي امليداين يف مواقع العمل املتخ�شّ

مراعاة الفروق الفردّية بني الطلبة، وت�شجيعهم على اكت�شاب املهارة العملّية، لتعزيز ثقتهم   4
باأنف�شهم ، وت�شجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج املدر�شة باإ�رساف املعّلم ومتابعته.

تنظيم عدد من الزيارات امليدانّية املتنّوعة يف اأثناء العام الدرا�شي؛ لالطالع على تنفيذ املهارات   5
ة بذلك، ومناق�شتها يف غرفة ال�شّف. العملّية يف مواقع العمل الفعلّية، وتدوين التقارير اخلا�شّ

ذات  النفايات  �شالل  من  عدد  وتوفري  وترتيبها،  واأثاثه  وجتهيزاته  امل�شغل  بنظافة  الهتمام   6
الغطاء؛  للتخّل�س من الُعلب الفارغة والنفايات.

اأماكن  يف  وحفظها  وت�شنيفها،  امل�شتعملة،  وغري  الزائدة  اجلديدة  والأدوات  املواّدّ  ترتيب   7
منا�شبة، للتمّكن من احل�شول عليها عند احلاجة، وا�شتخدام املواّدّ املحفوظة م�شبًقا ثّم املواّدّ 

اجلديدة.

اإجراء عمليات ال�شيانة الدورّية امل�شتمّرة لتجهيزات امل�شغل ؛ للمحافظة على جاهزّيتها للعمل   8
اأطول مّدة ممكنة.

اتباع  الطريقة الأدائّية يف تنفيذ املهارات العملّية يف امل�شغل ؛ لأّن ذلك ي�شاعد على اكت�شاب   9

9

اإر�شادات عاّمة
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املهارة بي�رس وفاعلّية، ويف ما ياأتي خطوات هذه الطريقة:
 اأ      تقدمي امل�ضاهدة العملّية وفق ال�رشوط التي ي�ضعها املعّلم.

ب   حماكاة اأداء املعّلم, وم�ضاركة الآخرين يف تقومي الأداء وت�ضويبه.
جـ   ممار�شة الطلـبة املهارات املت�شّمنـة، وتـحقيق معيار الأداء يف تنفيذ التمرينات، ومتابعة 

املعّلم تكرار املمار�شة؛ من اأجل اكت�شاب املهارة واإجناز العمل ب�رسعة.

10  تقومي الأداء النهائي للمهارات باتخاذ �ضل�ضلة من الإجراءات املتوا�ضلة التي تراعي ال�ضّحة 
وال�شالمة املهنّية، ومنهجّية الأداء، والت�شل�شل يف تنفيذ اخلطوات كما وردت يف التمرينات 
العملّية, مع مراعاة اأخالقّيات املهنة واآدابها, وتقومي املنتج النهائي الذي ي�ضمل معيار الأداء 
َقْبل، والزمن امل�شتغرق يف الأداء،  اأو الذي يحدده املعلم من  التنفيذ،  املحّدد يف خطوات 
ة  ة باملهارات العملّية وفق ال�رشوط اخلا�ضّ على اأن ت�ضتعمل قوائم التقومي وال�ضتمارات اخلا�ضّ

بكلٍّ منها.

ة بكّل طالب؛ كاملعاطف،  11   املحافظة على ترتيب امل�شغل يف اأثناء العمل، بو�شع الأدوات اخلا�شّ
وحقيبة الكتب، وغريها، يف اأماكنها ال�شحيحة باإ�رساف املعّلم.

اأطول  للعمل  للمحافظة على جاهزّيتها  الأدوات والتجهيزات بطريقة �شحيحة،  ا�شتعمال    12
مّدة ممكنة.

13   ف�شل الو�شالت الكهربائّية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة امل�شغل.

14   قراءة تعليمات ال�رسكة ال�شانعة واللتزام بها عند ا�شتعمال الأجهزة يف امل�شغل، وعند اإجراء 
عمليات ال�شيانة الدوريّة املنا�شبة.

ة بكّل طالب يف �شندوق منا�شب؛ لتكون جاهزة لال�شتعمال يف اأثناء  15   الحتفاظ بالأدوات اخلا�شّ
العمل.

16  ا�شت�شارة املعّلم قبل الت�رّسف يف اأّي اأمر يطراأ يف اأثناء العمل يف امل�شغل.

17 قراءة الن�رسات املرفقة مع امل�شتح�رسات الكيميائّية قبل ا�شتعمالها.
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ما العالقة بني مكاب�ص الأملنيوم؟
ملاذا ت�شتخدم املكاب�ص فقط لف�شم مقاطع الأملنيوم؟
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تعّرفت يف امل�شتوى الثاين اآلت قطع احلديد وت�شكيلها، و�شتتعّرف يف هذه الوحدة نوًعا اآخر 
ال�شحاب والدرف  الأملنيوم  لها دور مهّم يف عمليات قطع مقاطع  التي  الأملنيوم  اآلت قطع  من 
وق�شه. وميكن اإجراء عمليات القطع يدويًّا، وبخا�شة يف الور�س ال�شغرية، اأّما امل�شانع الإنتاجية 
اآليًّا با�شتخدام وحدات حتكم خا�شة  ل  اإنتاجية عالية ُت�شغَّ اآلية ذات  الكبرية فت�شتخدم اآلت قطع 

ذات زوايا واأ�شكال متعددة.

ويتوقّع منك بعد درا�شة هذه الوحدة اأن: 
تبنّي اأنواع مقاطع الأملنيوم امل�شتخدمة وقيا�شاتها. 

ح مبداأ عمل اآلت قطع الأملنيوم )مكاب�س، فريزة، من�شار قطع الأملنيوم(. تو�شّ
تعّدد اأجزاء اآلت قطع الأملنيوم الرئي�شة )مكاب�س، فريزة، من�شار قطع الأملنيوم(.

حتّدد اأنواع اأدوات القطع امل�شتخدمة.
تذكر طرائق تركيب اأدوات القطع على اآلت القطع.

ت�رسح طرائق تثبيت امل�شغولت.
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مقاطع الأملنيوم

  1   مقاطع الأملنيوم لأبواب و�شبابيك ال�شحاب
يتكون �شباك وباب الأملنيوم ال�شحاب من الإطار اخلارجي )احللق( والدرف الداخلية، وتختلف 
مقاطع الأملنيوم امل�شتخدمة يف الإطار اخلارجي لل�شباك )احللق( والباب ال�شحاب عن مقاطع 

الدرف املتحركة.
اأ  -  مقاطع الأملنيوم لالإطار اخلارجي )احللق( ل�شباك وباب ال�شحاب: يبني ال�شكل )1-1( 

اأجزاء حلق �شباك ال�شحاب، وهي:

ال�شكل )1-1(: اأجزاء حلق �شباك ال�شحاب )الإطار اخلارجي(.

�أواًل

ت�شكيل  يف  ي�شتعمل  فهو  احلديثة،  ال�شناعات  يف  امل�شتخدمة  املعادن  اأكرث  من  الأملنيوم  يعّد 
�س لذلك مقاطع خا�شة منه متوافرة باأ�شكال خمتلفة ومنا�شبة،  ال�شبابيك والأبواب املنزلية، وُيخ�شَّ

وعند جتميع بع�شها مع بع�س نح�شل على املنتج النهائي.
�س لتف�شيل  ومن هذه املقاطع ما ي�شتخدم لت�شكيل ال�شبابيك واأبواب ال�شحاب، ومنها ما يخ�شَّ

�شبابيك واأبواب الدرف.

يف  املبني  ال�شفلي  الأملنيوم  حلق  مقطع  ب  يركَّ )الأر�شية(:  ال�شفلية  الـحلق  قاعدة   .1
ال�شكل )1-2( يف اجلهة ال�شفلية لل�شباك، ويثّبت باأر�شية ال�شباك )قطعة الرخام( 
بو�شاطة براغي واأ�شافني، ويو�شع حتت هذا املقطع معجونة خا�شة ملنع ت�رسب املياه، 

ويكون للمقطع مانعة مطر متيل اإلى اخلارج لت�شهيل ان�شياب املاء.
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ال�شكل )1-2(: مقطع حلق الأملنيوم ال�شفلي.

ال�شكل )1-3(: مقطع اأملنيوم حلق �شحاب �شفلي داخلي.

ال�شحاب  درف  يف  ي�شتخدم  �شفلي  �شحاب  حلق  مقطع   )3-1( ال�شكل  ويبني 
مانعة مطر، ول جمرى  على  ولذلك ل حتتوي  املطر،  اإليها  ي�شل  التي ل  الداخلية 

لدرفة منخل منع احل�رسات.

ابحث عن مقطع الأملنيوم اخلا�س بحلق ال�شحاب ال�شفلي الذي رقمه )1722(، وبنّي ميزاته 
وا�شتخدامه، ثّم ناق�س زمالءك يف ما تتو�شل اإليه.

ق�شيّة للبحث

اأّن الرقم )1022( يف اأعلى ال�شكل )1-2( يدّل على رقم الـمقطع )الربوفيـل( وفًقا لتعليمات 
ا الرقم والرمـز )640g /m( فيدّلن على كتلة املرت الطويل بوحدة الغرام. ال�رسكة ال�شانـعة، اأمَّ

تذّكر
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اأّن قيا�شات مقاطع الأملنيوم جميعها باملليمرت.
تذّكر

ب مقطع راأ�شية حلق الأملنيوم املبني يف ال�شكل  2.  مقطع اأملنيوم حلق علوي )راأ�شية(: يركَّ
)1-4( يف اجلهة العلوية لل�شباك، ويثّبت بو�شاطة براغي واأ�شافني، ويو�شع حتت هذا 

املقطع معجون خا�س ملنع ت�رّسب املياه، ويحتوي على جمرى ملنخل منع احل�رسات.

ويبني ال�شكل )1-5( كيفية تركيب مقَطَعي احللق العلوي وال�شفلي.

ال�شكل )1-4(: مقطع راأ�شية حلق اأملنيوم.

ال�شكل )1-5(: جتميع مقَطَعي احللق العلوي وال�شفلي.
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ب على اإطار ال�شباك با�شتخدام ميزان ماء على ا�شتقامة واحدة. اأّن مقاطع حلق الأملنيوم جميعها تركَّ
 هل تعلم     

ب مقـطع جنب حلق الألـمنيوم املبني يف ال�شكل  3 . مقطع جنب حـلق األـمنيوم: يركَّ
)1-6( يف اجلهتني اليمنى والي�رسى من ال�شباك، ويثّبت بجانب ال�شباك با�شتخدام 

براغي واأ�شافني، ويو�شع حتت هذا املقطع معجون خا�س ملنع ت�رسب املياه.

درف  اأجزاء  الآتي   )7-1( ال�شكل  يبني  ال�شحاب:  وباب  �شباك  اأملنيوم درف  مقاطع  ب- 
�شباك وباب ال�شحاب:

ال�شكل )1-6(: مقطع جنب حلق اأملنيوم.

ال�شكل )1-7(: مقاطع درف �شباك ال�شحاب.
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ال�شكل )1-10(: مقطع زرفيل للزجاج املزدوج.

بة.ال�شكل )1-8(: مقطع اأملنيوم الدرفة اخلارجي. ال�شكل )1-9(: مقاطع الأملنيوم وهي مركَّ

اخلارجي  الدرفة  جانب  مقطع  ب  يركَّ )الزرفيل(:  اخلارجي  الدرفة  جانب  مقطع   .1
وباب  ال�شباك  لدرف  اخلارجي  اجلانب  يف   )8-1( ال�شكل  يف  املبني  )الزرفيل( 
ال�شحاب، ويتداخل عند اإغالقه مع جنب احللق، ويحتوي املقطع على جتويف من 

الداخل لرتكيب الزجاج، وحافظة الزجاج، كما يف ال�شكل )9-1(.

�س لرتكيب الزجاج املزدوج، كما يف ال�شكل )1-10(، ومنه  وهناك مقطع يخ�شَّ
نوعان: الثقيل الذي تبلغ كتلته )826( غم/ مرت طويل، واخلفيف الذي تبلغ كتلته 

)710( غم/ مرت.

١

٢
٣

٤

٥
٦

60

1021D
710 g/m

1021DX
826 g/m

29

)1( جنب حلق.      )2( م�شّد.    )3( مقطع درفة خارجي.
)4( حافظة زجاج.  )5( زجاج.  )6( فـرا�س منع التـ�رسب.
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ب مقطع الدرفة الداخلي املبني يف ال�شكل  2. مقطع الدرفة الداخلي )ال�شكني(: يركَّ
)1-11( يف اجلانب الداخلي لدرف باب و�شباك ال�شحاب، ويحتوي هذا املقطع 
على جتويف لرتكيب الزجاج وحافظة له، ويحتوي اأحد جانبي الدرفة على جتويف 
يرّكب فيه فرا�س منع الت�رسب، ويلتقي مقطعا الدرف يف الو�شط عند الإغالق، كما 

يف ال�شكل )12-1(.

ال�شكل )1-11(: مقطع الدرفة الداخلي )ال�شكني(.

ال�شكل )1-12(: التقاء مقطعي درف الأملنيوم الداخلية عند الإغالق.
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ب فيه الزجاج املزدوج. ال�شكل )1-13(: مقطع �شكني يركَّ

ال�شكل )1-14(: مقطع اأملنيوم الدرفة ال�شفلية 
)الأر�شية(.

وهناك مقطع خا�س بالزجاج املزدوج، كما يف ال�شكل )1-13(، وله نوعان: الثقيل 
الذي تبلغ كتلته )900( غم/مرت طويل، واخلفيف الذي ت�شل كتلته )880( غم/ مرت.

3.  مقطــع األـمنيــوم الـدرفــة ال�شفليــة 
اأملنيوم   ب مقطــع  )الأر�شيــة(: يركَّ
اأر�شيـــة الـدرفة الـمبني يف ال�شـكل 
)1-14( يف اجلهــة ال�شفليــة مــن 
الدرف املتحركة ل�شباك ال�شحاب، 
ب عليها يف التجويف ال�شفلي  ويركَّ
عجالت الدرف وحوافظ مطاطية؛ 
ملنــع ت�رسب الهــواء، اأّمــا التجويف 
العلوي فـريّكب فيه الزجـاج، ويبني 

ال�شكل )1-15( ذلك.

1059D
880 g/m

1059DX
900 g/m

60

38
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م�شتعيًنا بال�شبكة العنكبوتّية )الإنرتنت( اأو م�شادر البحث الأخرى، ابحث عن مقطع اأملنيوم 
ميزاته  وبنّي   ،)1024D,1024DX( رقمه  املزدوج،  بالزجاج  )اأر�شية(، خا�ّس  �شفلية  لدرفة 

وا�شتخدامه، وناق�س ما تتو�شل اإليه مع زمالئك.

ق�شيّة للبحث

ال�شكل )1-15(: مقطع الدرفة ال�شفلية مرّكب على اأر�شية احللق.

ال�شكل )1-16(: مقطع الدرفة العلوية )الراأ�شية(.

4. مقطع الدرفة العلــوي )راأ�شية(: 
الدرفــة  ــب مقطــع راأ�شيــة  يركَّ
املبني يف ال�شــكل )1-16( من 
اجلهــة العلوية للدرف املتحركة، 
ويحتــوي مــن اجلهــة ال�شفليــة 
على جتويــف يرّكب فيه الزجاج 
واحلافظة املطاطية، اأّما من اجلهة 
العلويــة فيحتــوي علــى جتويف 

لرتكيب فرا�س منع الت�رسب.
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م�شتعيًنا بال�شبكة العنكبوتّية )الإنرتنت( اأو م�شادر البحث الأخرى، ابحث عن مقطع اأملنيوم 
ميزاته  وبنّي   ،)1009D,1009DX( رقمه  املزدوج،  بالزجاج  خا�س  )راأ�شية(  علويه  لدرفة 

وا�شتخدامه، وناق�س ما تتو�شل اإليه مع زمالئك.

ق�شيّة للبحث

ال�شكل )1-17(: مقاطع الأملنيوم )ال�شكني والزرفيل وجنب احللق( جمّمعة.

ويبني ال�شكل )1-17( مقاطع الأملنيوم )ال�شكني والزرفيل( وجنب احللق لل�شباك 
ال�شحاب جمّمعة.

جـ- مقاطع اأملنيوم ال�شحاب التكميلية: وميكن ا�شتخدام بع�س مقاطع الأملنيوم يف عمليات 
ت�شكيل اأبواب و�شبابيك ال�شحاب ح�شب احلاجة والعمل، ومن هذه املقاطع:

1.  مقطع اإطار منخل منع احل�رسات: ي�شتخدم مقطع اإطار منخل منع احل�رسات املبني يف 
ب من اجلهة اخلارجية  ال�شكل )1-18( لت�شنيع اإطار منخل منع احل�رسات الذي يركَّ
من ال�شباك، ويحتوي على جتويف ترّكب فيه عجالت املنخل، ويحتوي الطرف الآخر 
على جتويف يرّكب فيه منخل �شبكي، بو�شاطة حافظة مطاطية،  وُي�شنع هذا املنخل 
ب�شبَّاك  اخلا�ّس  احل�رسات  منع  مقطع   )19-1( ال�شكل  ويبني  الفيرب،  اأو  الأملنيوم  من 

ال�شحاب وهو جمّمع.
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ال�شكل )1-18(: مقطع اأملنيوم منخل منع احل�رسات.

ب. ال�شكل )1-19(: مقطع منع احل�رسات ل�شباك ال�شحاب وهو مركَّ

ال�شكل )1-20(: مقطع و�شط �شحاب اأملنيوم.

ب  2. مقطع اأملنيوم و�شط �شحاب: يركَّ
مقطــع و�شــط ال�شحــاب املبني يف 
مقطــع  بــني   )20-1( ال�شــكل 
الدرفة اخلارجي )الزرفيل(  جانب 
ومقطــع جانــب الدرفــة الداخلي 
)ال�شكــني( علــى نحــٍو اأفقــي يف 
الدرف املتحركة، وبخا�شة عندما 
وذلــك  كبــرية،  الــدرف  تكــون 
لتق�شيــم الزجاج وتقويــة الدرفة، 
ويحتوي املقطــع من اجلانبني على 
جمــًرى لرتكيب الزجــاج، كما يف 

ال�شكل )21-1(.
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ب. ال�شكل )1-21(: مقطع عمودي ملقطع و�شط اأملنيوم وهو مركَّ

ب. ال�شكل )1-23(: موقع مقطعي اأملنيوم ذكر واأنثى و�شط ال�شحاب وهو مركَّ

ال�شكل )1-22(: مقطع اأملنيوم ذكر و�شط �شحاب.

ما مقاطع الأملنيوم الأخرى املوجودة يف ال�شكل )1-21(؟
فّكر

3.  مقطع اأملنيوم ذكر و�شط �شحاب: 
ب مقطع ذكر و�شط �شحاب  يركَّ
ال�شكل  الـمبـــني يف  الألـمنـيوم 
ال�شــحــاب  لــدرف   )22-1(
الـمنـزليــة  الكبــرية، وبخا�شــة 
الداخليــة ح�شب احلاجة، ويبني 
ال�شــكل )1-23( موقع مقطع 

ذكر و�شط ال�شحاب.

1026
800 g/m

57

29
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ب مقطع الأملنيوم الأنثى و�شط ال�شحاب يف ال�شكل )1-23(؟ اأين يركَّ

ميّثل املقطع الآتي جزًءا من بع�س مقاطع الأملنيوم، ما وظيفة هذا اجلزء؟

فّكر

فّكر

4.  مقطع اأملنيوم اأنثى و�شط �شحاب: يبني ال�شكل )1-24( مقطع اأملنيوم اأنثى و�شط 
�شحاب اأملنيوم.

1025
870 g/m

61

29

ال�شكل )1-24(: مقطع اأملنيوم اأنثى و�شط �شحاب.
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ال�شكل )1-25(: مقاطع اأملنيوم اأبواب و�شبابيك الدرف املف�شلية.

 2    مقاطع الأملنيوم لأبواب و�شبابيك الدرف املف�شلية
لالإطار  هو  ما  منها  اأملنيوم،  مقاطع  املف�شلية  الدرف  و�شبابيك  اأبواب  ت�شنيع  يف  ي�شتخدم 
اخلارجي )احللق(، ومنها ما هو لالإطار الداخلي )الدرف املتحركة(، ويبني ال�شكل )25-1( 

هذه املقاطع.

ومن هذه املقاطع امل�شتخدمة يف �شناعة الأبواب و�شبابيك الدرف املف�شلية ما ياأتي:
يف  ت�شتخدم  اأملنيوم  مقاطع  هناك  احللق:  مقاطع   - اأ  
ت�شنيع حلق الدرف املف�شلية لالأبواب وال�شبابيك 

املف�شلية، ومنها:
مقطع  ب  يركَّ عريـ�س:  األـمنيوم  حلق  مقطع   .1
الأملنيوم ذو احللق العري�س املبني يف ال�شكل 
)1-26( لالإطار اخلارجي لأبواب الدرف 
الـمف�شليـة من الـجـهات جميـعها، وتـق�ّس 
ع بزاوية مقدارها )545(،  ِقَطع احللق وُتـجمَّ
�شميكة  اأملنيوم  جمع  زاوية  بو�شاطة  وتثبَّت 
ا وبراغي قيا�شها )M3(، وت�شّن الزاوية  جدًّ

1019
599 g/m

42

51

ال�شكل )1-26(: مقطع اأملنيوم ذو 
حلق عري�س.
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الداخلية وفق القيا�س نف�شه.
ب مقطع األـمنيوم كر�شــي البي�شة املبني يف ال�شـكل  2.  مقطــع اأملنيــوم كر�شي البي�شة: يركَّ

)1-27( على مقاطع )التيوب( 
الأملنيوم جميعها ذات القيا�شات 
املختلفة، مثــل )40×40( مم، 
الداخلي  الإطــار  ب عليــه  ويركَّ
تثبيتــه، وي�شتخدم  للدرف بعــد 

كقاعدة لرتكيب الزجاج.
ويبني ال�شـكل )1-28( كيفـية 
تركيــب كر�شــي البي�شــة علــى 

مقطع تيوب الأملنيوم لي�شبح حلق باب مف�شليًّا.

1014
279 g/m

42

18
.6

ال�شكل )1-27(: مقطع كر�شي البي�شة.

ب على تيوب اأملنيوم. ال�شكل )1-28(: كر�شي البي�شة وهو مركَّ

يجب عدم �شحب ق�شبان الأملنيوم عن الرفوف حتى ل تخد�س.
تذّكر
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.)Z( مقطع درفة اأملنيوم على �شكل حرف :)ال�شكل )1-29

الداخلية  الدرف  ت�شنيع  الأملنيوم يف  بع�س مقاطع  ت�شتخدم  الداخلية:  الدرف  ب- مقاطع 
لالأبواب وال�شبابيك املف�شلية، ومنها:

الأملنيوم  درفة  مقطع  ب  يركَّ عري�س:   )Z( حرف  �شكل  على  اأملنيوم  درفة  مقطع    .1
الذي على �شكل حرف )Z( عري�س، املبني يف ال�شكل )1-29( لالإطار الداخلي 
القطع  وتق�ّس  وال�شفلية،  والعلوية  اخلارجية  الـجهة  من  املف�شلية  الدرف  لأبواب 
 ،)M3( قيا�شه  �شميكة وبرغي  األـمنيوم  زاوية  بو�شاطة  مًعا  وتثبَّت  بزاوية )545(، 

وت�شّن الزاوية الداخلية وفق القيا�س نف�شه.

1028
818 g/m

66

42

م�شتعيًنا بال�شبكة العنكبوتّية )الإنرتنت( اأو م�شادر البحث املتوافرة، ابحث عن مقطع تكميلي 
ي�شتخدم مع مقطع على �شكل حرف )Z( للدرفة الداخلية لالأبواب املف�شلية، بروفيل رقم 

)1065(، ثّم ناق�س ما تتو�شل اإليه مع زمالئك.

ق�شيّة للبحث

ب على درفة حلق الأملنيوم. ويبني ال�شكل )1-30( مقطع حرف )Z( مركَّ
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ب على درفة حلق الأملنيوم. ال�شكل )1-30(: مقطع على �شكل حرف )Z( مركَّ

.)T( مقطع اأملنيوم عري�س على �شكل حرف :)ال�شكل )1-31

زر اأحد امل�شاغل ال�شغرية، وقارن الر�شم املبنّي يف ال�شكل )1-30( بالباب املجّمع احلقيقي، 
واكتب تقريًرا عن ذلك، وناق�شه اأنت وزمالوؤك.

ن�شاط )1-1(

العري�س الذي  ب مقطع الأملنيوم  اأملنيوم عري�س على �شكل حرف )T(: يركَّ 2.  مقطع 
على �شكل حرف )T(، املبني يف ال�شكل )1-31( لالإطار الداخلي )لأبواب الدرف 
املف�شلية( من اجلهة الداخلية، وتق�س القطع بزاوية قيا�شها )545(، وتثبت مًعا بزاوية 
ا وبراغي قيا�شها )M3(، وت�شنَّ الزاوية الداخلية وفق القيا�س نف�شه. اأملنيوم �شميكة جدًّ

1027
886 g/m

66

42
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ال�شكل )1-32(: مقطع تثبيت الزجاج )البي�شة(.

ال�شكل )1-33(: مقاطع الأملنيوم املف�شلية وهي مرّكبة.

على   )32-1( ال�شـكل  يف  املبني  املقطع  ب  يركَّ )البي�شة(:  الزجاج  تثبيت  مقطع   .3
مقطع عري�س على �شكل حرف )T(، ومقطع األـمنيوم عري�س على �شكل حرف 
)Z(، لتثبيت الزجاج على درف الأبواب وال�شبابيك الـمف�شلـية، كما يف ال�شكل 

.)33-1(

1015
217 g/m

27

15

ويبني ال�شكل )1-33( كيفية تركيب مقاطع الأملنيوم املف�شلية واملتّممات بع�شها مع بع�س.

)1( مقطع على �شكل حرف )Z(.       )2( مقطع الـحلـق.       )3( ف�شالة اجلناح الثابت.

)4( ف�شالة اجلناح املتحرك.   )5(  مقطع تثبيت الزجاج.  )6( الزجاج.  )7( حافظة الزجاج.
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 3    مقاطع اأملنيوم لأبواب الدرف املحورية
�س لالإطار اخلارجي  ي�شتخدم يف ت�شنيع اأبواب الدرف املحورية مقاطع اأملنيوم، منها ما يخ�شَّ
�س لالإطار الداخلي )الدرف املتحركة(، بحيث تكون �شهلة احلركة،  )احللق(، ومنها ما يخ�شَّ

ويبنّي ال�شكل )1-34( هذه املقاطع.

ال�شكل )1-34(: مقاطع اأملنيوم لأبواب الدرف املحورية.

ويف ما ياأتي هذه املقاطع:
اأ  - مقاطع احللق: ميكن ا�شتخدام مقاطع عّدة حللق الدرف املحورية، مثل مقاطع الأملنيوم 
امل�شتطيلة، انظر ال�شكل )1-35( الذي يبنّي مقطًعا قيا�شيًّا م�شتطيل ال�شكل ي�شنع منه 

حلق اأبواب الدرف املحورية، وتدّل الأحرف املبينة يف ال�شكل على ما ياأتي:
A : قيا�س طول مقطع الأملنيوم.

B : قيا�س عر�س مقطع الأملنيوم.
T : �شمك مقطع الأملنيوم.

ومن هذه القيا�شات ال�شائعة ال�شتخدام:
1.  قيا�س )1.35×40 ×80( مم املاأخوذ من مقطع )بروفيل( ذي رقم الت�شنيع )1121(، 

وكتلة املرت الطويل منه )680( غم.
2.  قيا�س )1.45×20 ×40( مم املاأخوذ من مقطع )بروفيل( ذي رقم الت�شنيع )1194(، 

وكتلة املرت الطويل منه )383( غم.
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ال�شكل )1-35(: مقطع اأملنيوم قيا�شي م�شتطيل ال�شكل.

A

T

B

هل هناك قيا�شات اأخرى ملقاطع الأملنيوم امل�شتطيلة واملقاطع املربعة ال�شكل؟
فّكر

ب- مقاطع الدرف الداخلية: ت�شتخدم مقاطع اأملنيوم عّدة يف ت�شنيع الدرف الداخلية لأبواب 
الدرف املحورية، ومنها.

1 . مقطــع جوانــب الــدرف: يـمكــن 
ا�شتخدام مقطع جوانب الدرفة املبـني 
يف ال�شكل )1-36( لإطار الدرف 
من الأعلــى واجلوانــب، وتـحتوي 
علــى مـجرى لرتكيــب الزجاج من 

اجلهة ال�شفلية والداخلية.

1020
1100 g/m

44

53
.5

ال�شكل )1-36(: مقطع اأملنيوم جلوانب الدرف 
املحورية.
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2.  مقطع الدرف ال�شفلية: يـمكن ا�شتخدام 
مقطــع قاعدة الدرفــة ال�شفلية املبني يف 
ال�شــكل )1-37( لإطــار الدرف من 
اأ�شفل، ويحتوي هذا املقطع على جمرى 

للزجاج من اجلهة العلوية.

1030
1100 g/m

42.6

51

ال�شكل )1-37(: مقطع اأملنيوم لقاعدة 
الدرفة ال�شفلية.

ال�شكل )1-38(: مقطع تثبيت الزجاج.

املقطع  بدياًل عن  ت�شتخدم  و)1066(،   ،)1060( رمزها  اأملنيوم  مقاطع  معلومات عن  اجمع 
)1020(، واكتب تقريًرا عن ذلك.

ن�شاط )2-1(

3.  مقطــع تثبيــت الزجــاج: ي�شتخدم 
مقطــع تثبيــت الزجــاج املبــني يف 
الزجاج  لتثبيت  ال�شــكل )38-1( 
الـمقطــع )1020( والـمقطــع  مــع 

.)1030(

1067
190 g/m

17.2

20
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ينبغي اأخذ احلذر عند تناول ق�شبان الأملنيوم من الرفوف العلوية با�شتخدام ال�شّلم.
تذّكر

ويبني ال�شكل )1-39( مقطع جتميع باب الدرف املحورية.

ال�شكل )1-39(: مقطع جتميع باب الدرف املحورية.

م�شتعيًنا باأحد م�شادر البحث املتوافرة، ابحث عن مقاطع الأملنيوم التي ت�شتخدم يف املطابخ 
املنزلية، واعر�س ما تتو�شل اإليه على زمالئك.

ق�شيّة للبحث
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 4    مقاطع الأملنيوم اخلا�شة بالأباجورات
ي�شتخدم يف ت�شنيع اأباجورات النوافذ وغريها مقاطع خمتلفة من الأملنيوم بح�شب ال�رسكات 
ال�شانعة، وهي ذات األوان واأ�شكال خمتلفة، ويبني ال�شكل )1-40( اأحد هذه املقاطع التي 
ب لأ�شالع الأبـاجور، ويكون هذا املقطع مليًئا مبادة عازلة رغوية، مثل بويل اأوريثان  ُتركَّ

)Polyurethane(، ويبني ال�شكل )1-41( �شكل هذا املقطع بعد عزله.

58.8

12

ال�شكل )1-40(: مقطع اأملنيوم خا�ّس بالأباجور.

ال�شكل )1-41(: مقطع الأباجور بعد عزله.

ال�شكل )1-42(: مقطع نهاية الأباجور من الأ�شفل.

اأّما ال�شكل )1-42( فيبني مقطع نهاية الأباجور من الأ�شفل.



35

ال�شكل )1-43(: مقاطع الأباجور جمّمعة.

ال�شكل )1-44(: جانبا مقاطع الأباجور وهما مرّكبان.

وبعد جتميع مقاطع الأباجور ي�شبح كما يف ال�شكلني )43-1(، )44-1(.

م�شتعيًنــا بال�شبكــة العنكبوتّيــة )الإنرتنــت(، ابحــث عن مقاطــع الألـمنيوم التــي ت�شتخدم 
لالأباجورات املنزلية، واعر�س النتائج على زمالئك.

ق�شيّة للبحث

ت�شنيعها  كيفية  واّطلع على  الأباجورات،  ب  ُتركِّ التي  ال�رسكات  اإحدى  اأنت وزمالوؤك  زر 
وتركيبها، واعر�س النتائج على زمالئك.

ن�شاط )3-1(
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مكاب�ص َقْطع الأملنيوم

  1   مكب�ص الأملنيوم
يتكون مكب�س الأملنيوم من الأجزاء الرئي�شة الآتية املبينة يف ال�شكل )45-1(:

ثانًيا

يعّد الأملنيوم من اأبرز املعادن امل�شتخدمة يف ال�شناعات احلديثة، اإذ ت�شتخدم بع�س مقاطعه يف 
ت�شكيل ال�شبابيك والأبواب املنزلية، وحتتاج هذه املقاطع اإلى مكاب�س خا�شة لقطعها وت�شكيلها، 
الأكرث  الذراع، وهي  بقوة  اآيّل، ومنها ما هو يدوّي، وتعمل  املكاب�س ما هو  املكاب�س  ومن هذه 
�شيوًعا يف امل�شاغل ال�شغرية، و�شوف تتعّرف يف هذه الوحدة اأنواعها وطريقة عملها، والإجراءات 

املتبعة عند ا�شتخدامها، ومبادئ الوقاية ال�شخ�شية املتبعة يف اأثناء عملية القطع.

ال�شكل )1-45(: اأجزاء مكب�س الأملنيوم.

ك القالَب العلوي حركة عمودية اإلى الأ�شفل لإجراء عملية القطع بقوة   اأ - ذراع املكب�ص: حُترِّ
اأكرب من قدرة معدن الأملنيوم على املقاومة.

ب- القالب العلوي: هو �شكني قطع متحرك، �شكله ينا�شب �شكل املقطع املطلوب ف�شمه، 
وياأخذ حركته من ذراع املكب�س الـمثبتة على ج�شم املكب�س من اأعلى، ويتحرك بطريقة 

ميكانيكية.

قطعة العمل

القالب ال�شفلي

ذراع املكب�س

القالب العلوي

ج�شم الكب�س
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  2   اأنواع مكاب�ص َقْطع الأملنيوم
اأنواع عّدة من املكاب�س ت�شتخدم يف تف�شيل �شبابيك واأبواب ال�شحاب، وكّل مكب�س  هناك 

يكون متنا�شًبا مع مقطع الأملنيوم وعملية الف�شم، ومن هذه املكاب�س:
 اأ - مكب�ص ف�شم الطرف الأعلى جلنب حلق الأملنيوم: يعمل هذا املكب�س على ف�شم مقطع 
ال�شحاب،  �شبابيك  ت�شكيل  يف  ي�شتخدم  الذي  العلوية  اجلهة  من  الأملنيوم  حلق  جنب 
ويكون هذا الف�شم مطابًقا ملجرى مقطع راأ�شية حلق ال�شحاب، ويبني ال�شكل )46-2( 

القالب العلوي وال�شفلي ملكب�س الطرف العلوي جلنب حلق الأملنيوم.

جـ- القالب ال�شفلي: هو �شكني القطع الثابت، �شكله ينا�شب القالب العلوي و�شكل الف�شم 
املطلوب، ويكون مثبًتا على ج�شم املكب�س من اأ�شفل.

د - ج�شم املكب�ص: هو اجل�شم املعدين الذي ترّكب عليه اأجزاء املكب�س الثابتة واملتحركة.
هـ- قطعة العمل: هي مقطع الأملنيوم املراد ف�شمها على نحٍو ينا�شب طبيعة العمل.

رى عملية القطع )الف�شم( باتباع الإجراءات الآتية: وجتجُ
1. و�شع قطعة الألـمنيوم الـمراد ف�شمها على القالب ال�شفلي للمكب�س املنا�شب لـمقطع 

الأملنيوم يف الو�شع ال�شحيح.
الأملنيوم،  قطعة  على  الالمركزية  احلركة  مبداأ  وفق  تعمل  التي  احلركة  ذراع  اإنزال   .2
فعندئٍذ تتحرك �شكني القطع )املركبة على القالب العلوي للمكب�س( وتف�شم قطعة 

الأملنيوم نتيجة ال�شغط ودخولها يف قالب القطع.
3. رفع ذراع احلركة يف املكب�س.

4. اإزاحة قطعة الأملنيوم عن قاعدة القالب ورفعها.

عملية الف�شم
العلوية املتحركة والقالب  اإزالة جزء من مقطع الأملنيوم، وذلك بو�شعه بني �شكني القطع  هي 
ال�شفلي الثابت الذي يكون ذا اأ�شكال متعّددة الأغرا�س، فتحدث عملية الف�شم من جّراء تاأثري 

احلركة غري املركزية لذراع احلركة املو�شولة بال�شكني القاطعة بقوة كبرية.
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ال�شكل )1-46(: القالب العلوي وال�شفلي ملكب�س الطرف العلوي جلنب احللق.

ال�شكل )1-47(: كيفية و�شع جنب احللق على املكب�س.

ال�شكل )1-48(: �شكل ف�شم جنب احللق.

ويبني ال�شكل )1-47( كيفية و�شع قطعة جنب احللق لف�شمه ح�شب املطلوب.

ويبني ال�شكل )1-48( �شكل الف�شم املطلوب جلنب احللق.

القالب العلوي القالب ال�شفلي
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ال�شكل )1-49(: و�شع مقطع اأملنيوم منخل منع احل�رسات على املكب�س.

ال�شكل )1-50(: القالب العلوي وال�شفلي اخلا�س بف�شم عجالت منخل منع احل�رسات.

ب- مكب�ص ف�شم مقطع اأملنيوم لرتكيب عجل منخل منع احل�رصات: يبني ال�شكل )1-49( مقطع 
اأملنيوم وهو مو�شوع على املكب�س لف�شم فتحة يركب داخلها عجل منخل منع احل�رسات.

ويبني ال�شكل )1-50( القالب العلوي وال�شفلي ملكب�س ف�شم تركيب عجل منخل منع 
احل�رسات.

ويبني ال�شكل )1-51(: �شكل الف�شم املطلوب ملقطع الأملنيوم.

القالب العلوي

القالب ال�شفلي
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ال�شكل )1-51(: �شكل الف�شم املطلوب ملقطع اأملنيوم منع احل�رسات.

ال�شكل )1-52(: عملية ف�شم الزرفيل وال�شكني لدخول اأر�شية الدرفة.

جـ- مكب�ص اأطراف جوانب الدرف الداخلية واخلارجية )ال�شكني والزرفيل(: يبني ال�شكل 
اأر�شية  مقطع  ت�شاوي طول  مب�شافة  الزرفيل  اأو  ال�شكني  مقطع  ف�شم  )1-52( عملية 

الدرفة.

اأّما ال�شكل )1-53( فيبني عملية ف�شم مقطع ال�شكني والزرفيل مب�شافة ت�شاوي طول مقطع 
راأ�شية الدرفة ب�شهولة، وتكون امل�شافة اأقل من اأر�شية الدرفة بـ )13.5( مم، وجُترى عملية 

الف�شم باملكب�س نف�شه، ولكن تو�شع قطعة معدنية على املكب�س لإجناز عملية ال�شبط.
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ال�شكل )1-53(: ف�شم مقطع ال�شكني والزرفيل )راأ�شية الدرفة(.

ال�شكل )1-54(: �شكني القطع و�شكل الف�شم ملقطعي ال�شكني والزرفيل.

ويبني ال�شكل )1-54( �شكل �شكني القطع ملقطعي اأملنيوم ال�شكني والزرفيل و�شكل الق�س 
الناجت بعد عملية الف�شم.

د - مكب�ص الأطراف العلوية جلوانب الدرف )ال�شكني والزرفيل(: يبني ال�شكل )55-1( 
ب فيها راأ�شية الدرفة،  عملية ف�شم مقطع ال�شكني والزرفيل من اجلهة العلوية التي تركَّ
ب يف املجرى حافظة �شبط اخللو�س )الد�رسة(  وذلك لتثبيتها بربغي �شّن �شاج، وتركَّ

لتثبيت درفة ال�شباك باإطار احللق.

�شكل القطع�شكل القطع

�شكني القطع
)اأر�شّية الدرفة(

�شكني القطع
)راأ�شية الدرفة(
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ال�شكل )1-55(: ف�شم مقطع اجلهة العلوية لل�شكني والزرفيل من اأجل تثبيت راأ�شية الدرفة.

اأّن مكب�س ال�شكني والزرفيل ومكب�س اأر�شية الدرفة وراأ�شيتها يف جمموعة واحدة.
تذّكر

ويبني ال�شكل )1-56( �شـكني الـقـطع 
و�شكل الف�شم املطلوب ملقطعي ال�شكني 
لرتكيب  العلويـة  الـجهة  من  والزرفـيل 

راأ�شـية الدرفـة.

ال�شكل )1-56(: �شكني القطع و�شكل 
الف�شم املطلوب ملقطعي ال�شكني والزرفيل من 

اجلهة العلوية.

�شكني القطع

جمرى احلافظة

ثقب 
التثبيت
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ال�شكل )1-57(: عملية ف�شم ال�شكني والزرفيل لتثبيت اأر�شية الدرفة.

هـ- مكب�ص الأطراف ال�شفلية جلوانب الدرف )ال�شكني والزرفيل(: يبني ال�شكل )57-1( 
عملية ف�شم مقطع ال�شكني والزرفيل من جهة اأر�شية الدرفة، وذلك لتثبيتها مع عجل 
ال�شحاب بو�شاطة برغي �شن �شاج يف الثقب ال�شغري، اأّما الثقب الكبري في�شتخدم ل�شبط 

عجل ال�شحاب.

ويبني ال�شكل )1-58( �شكني القطع 
ملقطعي  الـمطلــوب  الف�شم  و�شـــكل 
اأملنيــوم ال�شكــني والزرفيــل من اجلهة 

ال�شفلية لرتكيب اأر�شية الدرفة.

ال�شكل )1-58(: �شكني القطع و�شكل الف�شم 
املطلوب ملقطعي ال�شكني والزرفيل من اجلهة ال�شفلية.

�شكني القطع

ثقب 
مـجـرىال�شبط

دليل العجل

ثقب التثبيت
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ب عجل ال�شحاب على مقطعها: يبني ال�شكل )59-1(  و - مكب�ص اأر�شية الدرفة التي يركَّ
مكب�س اأر�شية الدرف التي يركب عجل ال�شحاب على مقطعها.

ب عجل ال�شحاب وُيثبَّت  ال�شكل )1-59(: مكب�س اأر�شية الدرفة التي يركَّ
على مقطعها.

ال�شكل )1-60(: عجل ال�شحاب مثّبت بو�شاطة )بن( تثبيت منا�شب.

ويبني ال�شكل )1-60( عجل ال�شحاب يف حالة تركيبه على اأر�شية الدرفة، وُيثبَّت بو�شاطة 
)بن( تثبيت منا�شب.



45

ال�شكل )1-61(: ف�شم مقطع الأملنيوم من اأجل تركيب الزرفيل الالقط.

ال�شكل )1-62(: �شكني القطع و�شكل الف�شم الناجت يف منت�شف مقطع زرفيل الأملنيوم.

ب الزرفيل الالقط على مقطعها: يبني ال�شكل  ز - مكب�ص طرف الدرفة اخلارجي التي يركَّ
)1-61( عملية ف�شم مقطع طرف الدرفة اخلارجي من اأجل تركيب الزرفيل الالقط 

على مقطعها لإغالق درف �شباك ال�شحاب، ويكون يف و�شط مقطع الأملنيوم.

ويبني ال�شكل )1-62( �شكني قطع مقطع الدرفة اخلارجي من اأجل تركيب الزرفيل الالقط، 
و�شكل الق�س بعد عملية الف�شم.

مـجـرى تركيب 
الزرفيل

�شكني القطع
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ويبني ال�شكل )1-63( فتحة الزرفيل بعد ف�شمها.

ال�شكل )1-63(: فتحة الزرفيل بعد ف�شمها.

ال�شكل )1-64(: مكب�س ف�شم فتحة لقط الزرفيل.

ح- مكب�ص فتحة لقط الزرفيل يف الدرف اخلارجية ملقطع اأملنيوم ال�شحاب )الزرفيل(: يبني 
ال�شكل )1-64( مكب�س ف�شم فتحة لقط الزرفيل.

اّطلع على �شكل �شكني ف�شم فتحة لقط الزرفيل التي يف م�شغلك، وار�شم �شكني القطع و�شكل 
الفتحة يف مقطع الأملنيوم، وناق�س ذلك مع زمالئك.

فّكر
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ال�شكل )1-65(: لقط الزرفيل بعد ف�شمه.

ويبني ال�شكل )1-65( لقط الزرفيل يف مقطع الأملنيوم بعد ف�شمه.

زر اأنت وزمالوؤك اإحدى املخارط التي ت�ضنع مكاب�س الف�ضم, واكتب تقريًرا عن �ضكاكني 
القطع والقوالب ال�شفلّية، وناق�س ذلك مع زمالئك.

ن�شاط )4-1(
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اآلت َقْطع الأملنيوم

  1   من�شار قطع )ق�ص( الأملنيوم
ي�شتخدم من�شار قطع الأملنيوم لق�ّس ق�شبان مقاطع الأملنيوم التي ت�شتعمل يف ت�شكيل منتجات 

الأملنيوم باأ�شكالها جميعها، ويبني ال�شكل )1-66( اأجزاء من�شار قطع الأملنيوم.

ثالًثا

بعد اأن تعّرفت يف اجلزء الأول من هذه الوحدة مكاب�س ف�شم الأملنيوم، ومبداأ عملها، ومقاطع 
الأملنيوم املراد ف�شمها، ف�شوف تتعّرف يف هذا اجلزء اآلت َقْطع الأملنيوم التي ت�شتخدم يف عمليات 

ت�شكيل درف الأبواب وال�شبابيك وغريها من منتوجات الأملنيوم.

ال�شكل )1-66(: من�شار قطع الأملنيوم.

)1( ذراع حتريك �شينية الق�س.
)2( واقي �شينية الق�س.

)3( �شينية الق�س.
)4( �ضري )ق�ضاط( نقل احلركة.

)5( ملزمة التثبيت.
)6( ذراع حتريك امللزمة.

)7( حامل اآلة الق�س.
)8( قاعدة متحركة، قيا�س زاويتها يرتاوح بني )-545 و +545(.

)9( قاعدة مف�شلية.
)10( حمرك كهربائي.

ويف ما ياأتي وظائف هذه الأجزاء:
ك �شينية الق�س اإلى اأ�شفل واإلى اأعلى لكي ت�شل اإلى ق�شيب   اأ   -  ذراع حتريك �شينية الق�ص: حُترَّ

الأملنيوم املثبَّت بو�شاطة ملزمة التثبيت.
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ب- واقي �شينية الق�ص: هو حاجز واٍق يرّكب على قر�س القطع، ويتحرك مع حركة الذراع 
حلماية العامل من تطاير راي�س القطع.

جـ- قر�ص )�شينية( القطع: هو من�شار قر�شي دائري يحتوي على اأ�شنان قطع خا�شة ومنا�شبة 
ملعدن الأملنيوم الطرّي، كما يف ال�شكل )67-1(.

اأن �رسعة دوران �شينية القطع تزيد على )4000( دورة يف الدقيقة.
تذّكر

د - �شري )ق�شاط( نقل احلركة: ينقل احلركة من املحرك الكهربائي اإلى �شينية القطع.
هـ- ذراع حتريك امللزمة: تعمل على تـحريك العمود الـملولـب الذي ي�شتخدم يف �شّد ملزمة 

التثبيت.
و - ذراع حتريك العمود امللولب: ي�شتخدم ل�شّد ملزمة التثبيت.
ز - حامل اآلة الق�ص: قاعدة يرّكب عليها من�شار قطع الأملنيوم.

الأملنيوم  لعمليات ق�س مقاطع  ت�شتخدم  بزاوية ترتاوح بني )-45 و+°45(:  ح- قاعدة متحركة 
بزوايا خمتلفة ح�شب احلاجة.

ط- مـحرك كهربائي: وظيفته تـحريك ق�ضـاط نقل 
الـحركة اإلى �شينية القطع.

القطع  �شينية  متحرك: وظيفته حتريك  مف�شل  ي- 
اإلى اأ�شفل واإلى اأعلى.

ال�شكل )1-67(: �شينية قطع الأملنيوم.

يبني ال�شكل )1-68( من�شار قطع ال�شينية ال�شفلي، ابحث عن اأجزائه، وبنّي وظيفة كلٍّ منها، 
وقارن بينه وبني من�شار قطع الأملنيوم، واكتب تقريًرا عن ذلك، وناق�شه مع معلمك وزمالئك.

ق�شيّة للبحث
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ال�شكل )1-68(: من�شار قطع ال�شينية ال�شفلي.

  2   اآلـة تفريز الأملنيوم
يبني ال�شكل )1-69( اآله التفريز العمودية امل�شتخدمة يف اأ�شغال الأملنيوم، وت�شري الأرقام يف 

ال�شكل )1-69( اإلى اأجزائها.

ال�شكل )1-69(: اآلة تفريز الأملنيوم.

) 1 (  قاعدة اآلة التفريز.
) 2 (  جّكات التثبيت.

) 3 (  قطعة العمل.
) 4 (  قاعدة ملزمة التثبيت.

) 5 (  ري�شة التفريز.
) 6 (  ذراع التحريك.

) 7 (  املحرك الكهربائي.
) 8 (  اأنبوب الهواء امل�ضغوط.

) 9 (  مفتاح الت�شغيل.

)10(  �شبلونة التفريز.
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ويف ما ياأتي وظائف كّل جزء:
 اأ  - قاعدة اآلة التفريز: يركب عليها الأجزاء الثابتة واملتحركة جميعها.

ب- جكات التثبيت: هي مرابط هيدرولية، وظيفتها تثبيت قطع الأملنيوم بو�شاطة ملزمة التثبيت، 
ويعمل هذا النوع وفق مبداأ �شغط الهواء.

جـ- قطعة العمل: هي قطعة الأملنيوم املراد تفريزها.
 د - قاعدة ملزمة التثبيت: وظيفتها تثبيت قطعة العمل بو�شاطة جكات التثبيت الهوائية.

هل هناك اآلت تفريز اأخرى لها ملزمة تثبيت عادية، اأي لي�س لها جكات تثبيت هوائية؟
فّكر

هـ - ري�شة التفريز: ُيْقطع بهـا مقـطع الأملنيوم لفتح املجاري والثقوب، ويبني ال�شكل )70-1( 
�شكل هذه الري�شة ومكان تركيبها.

و -  ذراع التحريك اليدوية: ت�شتخدم لتحريك ري�شة القطع يف الجتاهات جميعها، وذلك بعد حتديد 
�شكل التفريز على الطبعة )ال�شبلونة( اخلا�شة، وتثبيت قطعة العمل بو�شاطة ملزمة التثبيت.

ز - املحرك الكهربائي: يعطي احلركة الدائرية لري�شة القطع.
على  يعمل  اأنبوب  الـم�شغـوط:  الهـواء  اأنبوب  ح- 
تو�ضيل الهواء امل�ضغوط اإلى جكات التثبيت.
ط-  مفتاح الت�شغيل: وظيفته اإي�شال التيار الكهربائي 

اإلى الـمحرك.
دليـل  علـيها  ي�شري  التفريـز:  )�شـبلونة(  طبعة  ي- 
التفريـز لإجراء  ك ري�شـة  تـحرَّ ثم  التفريـز، 

عملية القطع داخل قطعة الأملنيوم.

ال�شكل )1-70(: �شكل ري�شة التفريز.
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احتياطات الأمن وال�شالمة
عند ا�شتخدام اآلت ق�س الأملنيوم يجب اتباع احتياطات الأمن وال�شالمة الآتية:

•  ارتداء مالب�س الأمن وال�شالمة اخلا�شة بالعمل.
•  التاأكد من اأّن حواجز الوقاية مثبتة على اآلت ق�س الأملنيوم.

•  قبل تركيب �شينية القطع اأو ا�شتبدالها يجب التاأكد من اأّن التيار الكهربائي مف�شول.
•  تثبيت مقاطع الأملنيوم بو�شاطة ملزمة التثبيت باإحكام قبل اإجراء عمليات الق�س.

•  عدم حماولة تثبيت مقاطع الأملنيوم باليد.
•  ارتداء نظارات واقية من الراي�س املتطاير يف اأثناء عمليات الق�س.

•  اإبقاء الأيدي بعيدة عن قر�س الق�ّس.
ا عن الدوران قبل فّك مقطع الأملنيوم عن ملزمة التثبيت. •  النتظار حتى تتوقف �شينية القطع توقًفا تامًّ

•  تنظيف اآلت القطع بعد النتهاء من عمليات الق�س.
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اأ�شئلة الوحدة

53

1  - اذكر مقاطع الأملنيوم التي تدخل يف ت�شنيع الإطار اخلارجي ل�شباك ال�شحاب.
2  - ملاذا تو�شع معجونة خا�شة حتت اإطار حلق الأملنيوم قبل عملية الرتكيب؟

3  - ماذا يعني الرقم )1024( املكتوب على مقطع اأملنيوم الدرفة ال�شفلية؟
4  - ار�شم مقطًعا لرتكيب الزجاج واحلافظة على مقطع الأملنيوم جانب الدرفة اخلارجي )الزرفيل(.

ب مقطع اأملنيوم و�شط ال�شحاب؟ و�شح ذلك بالر�شم. 5  - اأين يركَّ
ب مقطع الأملنيوم ذو الرقم )1015(؟ وما وظيفته؟ 6  - اأين يركَّ

7  - ما الفرق بني املقطع )1015( واملقطع )1067( ؟
8  - اذكر مكونات مكب�س الأملنيوم الرئي�شة.

9  - ما الإجراءات الواجب اتخاذها عند ف�شم مقاطع الأملنيوم على مكاب�س الأملنيوم؟
10- ار�شم �شكل ف�شم مقَطَعي ال�شكني والزرفيل من اجلهة العلوية.

11- عّدد احتياطيات الأمن وال�شالمة التي يجب اتباعها عند ا�شتخدام اآلت ق�ّس الأملنيوم.
د الإجابة ال�شحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: 12- حدِّ

)1(  ف�شمة مكب�س الطرف الأعلى جلنب حلق الأملنيوم تكون مطابقة ملقطع:
 اأ  - راأ�شية حلق ال�شحاب.

ب- اأر�شية حلق ال�شحاب.
جـ- راأ�شية درفة ال�شحاب.
 د - اأر�شية درفة ال�شحاب.

)2(  ي�شتخدم مكب�س ف�شم اأطراف جوانب الدرف الداخلية واخلارجية لرتكيب مقَطَعي:
 اأ  - جنب احللق وراأ�شية الدرفة.

ب- راأ�شية الدرفة واأر�شية الدرفة.

جـ- اأر�شية احللق واأر�شية الدرفة.
 د - راأ�شية احللق واأر�شية الدرفة.
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)3(  يبني ال�شكل املجاور �شكل �شكني القطع امل�شتخدمة لف�شم مقَطَعي:
 اأ  - اأر�شية الدرفة وراأ�شية الدرفة.

ب- اأر�شية الدرفة وال�شكني من اجلهة العلوية.
جـ- اأر�شية الدرفة والزرفيل من اجلهة العلوية.

 د - ال�شكني والزرفيل من اجلهة العلوية.

)4(  يبني ال�شكل املجاور �شكل ف�شم مقطع:
 اأ  - جنب احللق.

ب- ال�شكني.
جـ- الزرفيل.

 د - منخل منع احل�رسات.



التمارين العملّية
للوحدة األولى



56

تعّرفت فيما م�سى املفاهيم الأ�سا�سية ملقاطع الأملنيوم واأنواعها، ومبداأ عمل اآلت قطع الأملنيوم، 
والأجزاء الرئي�سة لآلت قطع الأملنيوم )مكاب�س، وفريزة، ومنا�سري( التي ت�سّغل با�ستخدام وحدات 
املكب�س  وجتهيز  اختيار  كيفية  اجلزء  هذا  يف  و�ستتعّرف  متعددة،  وزوايا  وباأ�سكال  خا�سة  حتكم 

املنا�سب لعملية القطع.

ويتوقّع منك بعد �إجناز هذه �لتمارين �أن: 
تختار اآلة القطع املنا�سبة لعملية القطع.

تختار اأدوات القطع املنا�سبة للعمل.
ترّكب اأدوات القطع بالطريقة ال�سحيحة على اآلت القطع.

ترّكب امل�سغولت على اآلت القطع املتنوعة.
تق�ّس مقاطع الأملنيوم.
تف�سم مقاطع الأملنيوم.

تفتح جماري يف مقاطع الأملنيوم.
جتري عمليات اخلدمة الالزمة لآلت قطع الأملنيوم.
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جتهيز مكاب�س �لأملنيوم و�إجر�ء عملية �لف�صم

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار مكب�س الأملنيوم املنا�سب.
-  تختار قالب الف�سم املنا�سب ملقطع الأملنيوم وتركبه.

-  ترّكب مقطع الأملنيوم على املكب�س على نحٍو �سحيح.
-  تف�سم مقطع الأملنيوم با�ستخدام مكب�س الف�سم.

1-1

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
-  مقطع اأملنيوم منع احل�رشات. قيا�سات  �سق  ومفاتيح  مفكات  اأملنيوم،  مكب�س   -

ف�سم  قالب  ال�سالمة،  ومالب�س  معدات  خمتلفة، 
الأملنيوم.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                          �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�صوم �لتو�صيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

اخرت مقطع الأملنيوم، كما يف ال�سكل )1(.

نّظف قطعة الأملنيوم من الأو�ساخ والزيوت.

اخرت قالب الف�سم املنا�سب ملقطع اأملنيوم منع 
احل�رشات، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

مجرى حافظة املنخل مجرى تثبيت العجالت
1006
345 g/m

42

11
.8

سك� القطع

شكل الفصم
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

5

6

7

الف�سم والقالب على ج�سم  ب �سكني  ركَّ
املكب�س، كما يف ال�سكل )3(.

على  احل�رشات  منع  اأملنيوم  مقطع  ثبِّت 
مكب�س الف�سم، كما يف ال�سكل )4(.

اف�سم مقطع اأملنيوم منع احل�رشات بتحريك 
يد املكب�س، كما يف ال�سكل )5(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

8

9

ارفع يد املكب�س، وا�سحب قطعة اأملنيوم منع 
الناتـج يف  الف�سم  �سكل  احل�رشات، و�ساهد 

ال�سكل )6(.

ف مكب�س الأملنيوم من نواجت الف�سم. نظَّ

ال�سكل )6(

متارين ممار�صة

بالتعاون مع زمالئك جّهز مكب�س ف�سم جنب احللق، ونفذ عملية ف�سم ملقطع اأملنيوم جنب 
حلق ال�سحاب.

تـاأّكد

تـذّكر

ِمن اأّن يديك يف مكان اآمن من املكب�س عند تنفيذ عمليات الف�سم.

ا، فكن حذًرا منها. اأّن �رشعة اآلت قطع الأملنيوم عالية جدًّ
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فتـح مـجرى زرفيـل
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تختار مكب�س الأملنيوم املنا�سب لفتح جمرى الزرفيل الالقط.

-  تختار قالب الف�سم املنا�سب ملقطع الأملنيوم.
-  ترّكب مقطع الألـمنيوم على الـمكب�س على نحٍو �سحيح.

-  حتّدد مكان فتح الزرفيل الالقط على قطعة الأملنيوم.
-  تف�سم مقطع الأملنيوم با�ستخدام مكب�س الف�سم.

2-1

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
-  مقطع األـمنيوم الدرفـة الـخارجي  

)الزرفيل(.
الزرفيل، مفكات ومفاتيح �سق ذات  اأملنيوم  - مكب�س ف�سم 
قيا�سات خمتلفة، معدات ومالب�س ال�سالمة، اأدوات قيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                          �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�صوم �لتو�صيحيّة

1

2

3

4

5

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

اخرت مقطع الأملنيوم )الزرفيل(.

نّظف قطعة الأملنيوم من الأو�ساخ والزيوت.

العمل،  طـاولـة  عـلى  الزرفيـل  مقطع  �سـع 
وحّدد قيا�سه، كما يف ال�سكل )1(.

�سع عالمة يف منت�سف مقطع الزرفيل، كما 
يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

6

7

8

با�ستخدام  الزرفيل  اأكمل حتديد عالم و�سط 
زاوية قائمة، كما يف ال�سكل )3(.

العمل،  قطعة  العالم على  تاأكد من و�سوح 
كما يف ال�سكل )4(.

اأدخــل مقطــع الزرفيــل يف مكب�ــس ف�ســم 
الزرفيــل الالقط بطريقــة �سحيحة، كما يف 

ال�سكل )5(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

9

10

11

تاأكد من اأّن اجتاه تثبيت الزجاج على مقطع 
الزرفيل من جهة تثبيت املقطع على مكب�س 
ف�سم الزرفيل الالقط، كما يف ال�سكل )6(.

طابق العالمة التي على مقطع الألـمنيوم مع 
ثقب مركزية املكب�س، كما يف ال�سكل )7(.

ثبِّت مقطع الزرفيل على مكب�س الف�سم بعد 
�س لذلك،  مطابقة املركز مع الذراع املخ�سّ

كما يف ال�سكل )8(.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

12

13

14

15

م مقطــع زرفيل الألـمنيــوم من الـجهة  اأف�سُ
العلويــة بال�سغط على يــد املكب�س، كما يف 

ال�سكل )9(.

ارفع يـد الـمكب�س، وا�سحب مقطع الزرفيل 
على  الف�سم  �سـكل  و�سـاهد  الـمكب�س،  من 
مقطع الأملنيوم من الـجهة العلوية، كمـا يف 

ال�سكل )10(.

كّرر اخلطوات من )6( اإلى اخلطوة )12(، 
ُيقلب اجتاه مقطع الأملنيوم )الطرف  بحيث 
الأمين ي�سبح مكان الطرف الأي�رش(، لإجراء 
عملية ف�سم مقطع الزرفيل من اجلهة املقابلة، 
وي�سبح �سكل ف�سم املقطع، كما يف ال�سكل 

.)11(

نّظف مكب�س الأملنيوم من نواجت الف�سم.

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(

متارين ممار�صة
بالتعاون مع زمالئك جّهز مكب�س ف�سم لقط الزرفيل، ونفذ عملية ف�سم مقطع اأملنيوم الزرفيل؟
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جتهيز �آلت �لقطع و�إجر�ء عملية �لق�س 
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تختار اآلة القطع املنا�سبة.

-  تختار اأداة القطع املنا�سبة وتركبها. 
-  تثّبت مقطع الأملنيوم على اآلة القطع بطريقة �سحيحة.

-  تق�ّس مقطع الأملنيوم وفق التخطيط املنا�سب.

3-1

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
-  قطعة تيوب اأملنيوم، قيا�سها )4×4( مم. -  اآلت قطع الأملنيوم )اآلة التفريز(، مفكات ومفاتيح 

ومـالب�س  معدات  مـختلفة،  قيـا�سـات  ذات  �سـّق 
ال�سالمة، اأدوات تخطيط وقيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�صوم �لتو�صيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.

اخرت مقطع الأملنيوم، كما يف ال�سكل )1(.

نظف قطعة الأملنيوم من الأو�ساخ والزيوت.

القطع،  لعمليـة  املنا�سـبة  التفريز  ري�سـة  اخرت 
كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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�لرقم                    �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

5

6

7

8

رّكب ري�ســة التفريز على راأ�ــس اآلة التفريز، 
كما يف ال�سكل )3(.

اخــرت �ســكل التفريــز املنا�سب مــن �سبلونة 
التفريز التي على اآلة التفريز، كما يف ال�سكل 

.)4(

ثّبــت قطعــة الأملنيــوم با�ستخــدام ملزمة اآلة 
التفريز، كما يف ال�سكل )5(.

ال�سبلونة،  فتحة  داخل  ال�سبلونة  ذراع  �سع 
وهي فتحة لقط الزرفيل.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

9

10

11

12

الت�سـغيل  مفـتاح  بو�سـاطة  التفريز  اآلـة  �سّغل 
)ON(، وحّرك ذراع احلركة، كما يف ال�سكل 

.)6(

كّرر عملية التفريز اأكرث من مرة اإلى اأن تتقنها، 
كما يف ال�سكل )7(.

و�سع  على  املفتاح  بو�سع  التفريز  اآلة  اأطفىء 
.)OFF( الإغالق

اآلـة  ونّظف  التثبيت،  ملزمـة  من  القطعـة  ُفّك 
التفريز من راي�س الأملنيوم.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

متارين ممار�صة
-  نفذ عملية فتح جماٍر وثقوب بو�ساطة  اآلة التفريز مرًة با�ستخدام �سبلونة، ومرة من دون �سبلونة.

-  نفذ عملية ق�ّس مقطع اأملنيوم با�ستخدام فيرب ق�س الأملنيوم.

تـاأّكد
من ارتداء النظارات الواقية من الراي�س قبل البدء باإجراء عمليات القطع.
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ق�ّس مقطع �ألـمـنـيوم

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار اآلة القطع املنا�سبة.
-  تثّبت مقطع الأملنيوم على اآلة القطع بطريقة �سحيحة.

-  تق�ّس مقطع الأملنيوم وفق التخطيط املنا�سب.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

-  مقطع اأملنيوم راأ�سية حلق �سحاب. -   اآلت قطع الأملنيوم )اآلة قطع �سينية �سفلية(، معدات 
ومالب�س ال�سالمة، اأدوات تخطيط وقيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                      �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�صوم �لتو�صيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

اخرت مقطع الأملنيوم، كما يف ال�سكل )1(.

نّظف قطعة الأملنيوم من الأو�ساخ والزيوت.

�سع قطعة راأ�سية الـحلق على بالطـة من�سار 
ال�سينية ال�سفلي، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

4-1
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�لرقم                    �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

5

6

7

ثّبت راأ�سية احللق مبلزمة التثبيت اخلا�سة على 
نحٍو حمكم على من�سار ال�سينية ال�سفلي، كما 

يف ال�سكل )3(.

�سّغــل اآلة الق�ــس بتحريك مفتــاح الت�سغيل 
اخلا�س اإلى و�سع )1(، انظر ال�سكل )4(.

اأم�سك ذراع حتريك �سينية الق�س املبني يف 
ال�سكل )5(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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�لرقم                    �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

8

9

حّرك املقب�س لإجراء عملية الق�س، كما يف 
ال�سكل )6(.

عملية  اإمتام  بعد  مكانها  اإلى  الذراع  اأنزل 
الق�س، كما يف ال�سكل )7(.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�صوم �لتو�صيحيّة

10

11

12

اأوقف ت�سغيل اآلة الق�س، ثم ُفّك قطعة الأملنيوم 
عن ملزمة التثبيت، كما يف ال�سكل )8(.

�سع قطع الأملنيوم يف املكان املنا�سب.

نّظف اآلة الق�س ال�سفلية من الراي�س.

متارين ممار�صة
نّفذ عمليات ق�ّس قطع اأملنيوم بزوايا خمتلفة.

ال�سكل )8(

زر اأحد امل�ساغل ال�سغرية، وتعّرف عمليات الق�س التي ي�ستخدمها �ساحب العمل، واكتب 
تقريًرا عن ذلك، وناق�سه مع مدربك وزمالئك.

ن�شاط )5-1(
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�أ�صتطيع بعد در��صة هذه �لوحدة �أن:

�لتقومي �لذ�تي

�صعيفجيدممتاز��صم �ملعيار�لرقم
اأختار مكب�س الأملنيوم املنا�سب.1
اأختار قالب الف�سم املنا�سب.2
اأرّكب قالب الف�سم على املكب�س.3
اأرّكب قطع الأملنيوم على املكب�س بطريقة �سحيحة.4
اأنفذ عملية الف�سم على نحٍو �سحيح.5
اأجري اخلدمة املنا�سبة ملكاب�س الأملنيوم.6
اأختار اآلة قطع الأملنيوم املنا�سبة.7
اأختار اأداة قطع الأملنيوم املنا�سبة.8
اأرّكب اأداة قطع الأملنيوم على اآلة القطع.9

اأثّبت قطعة لأملنيوم على اآلت القطع.10
اأنّفذ عملية الق�ّس.11
اأجري ال�سيانة الالزمة لآلت القطع.12
اأ�ستفيد من الوقت املخ�س�س للتدريب.13
اأعمل بروح الفريق، واأتعاون مع مدربي وزمالئي.14
اأتوا�سل مع زمالئي يف اأثناء التدريب.15
اأحافظ على ممتلكات امل�سغل واملدر�سة.16

معايري �أخرى مل تُذكر، وترى �أنه من �ل�رضوري ذكرها

1

2

3
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ما الفرق بني باب الأملنيوم ال�صحاب وباب الدرف املف�صلية؟
كيف متيّز بني مقاطع الأملنيوم عند جتميعها؟ 
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تعّرفت يف �مل�ستوى �لثالث حلام �ملعادن غري �حلديدية، ومنها معدن �لأملنيوم �لذي يعّد من �أبرز 
معادن �لع�رص و�أكرثها �أهمية يف حياتنا �لعملية، نظًر� �إلى خّفة وزنه، ومقاومته �لظروف �جلوية، 

وجمال منظره.
�ل�سحاب  و�أبو�ب  �سبابيك  ت�سكيل  يف  �مل�ستخدمة  �ملتّممات  �لوحدة  هذه  يف  و�ستتعّرف 

�لأملنيوم و�لفا�سون و�لدرف �لتي ت�سّكل يف �مل�ساغل �ل�سغرية و�مل�سانع �لإنتاجية �لكبرية.

ويتوقّع منك بعد درا�صة هذه الوحدة اأن: 
تبّي �أنو�ع مقاطع �لأملنيوم �مل�ستخدمة يف عمليات �لت�سكيل.

تذكر �ملتّممات �لتي تدخل يف تف�سيل منتوجات �لأملنيوم.
تقّدر �لكميات �لالزمة لت�سنيع م�سغولت �لأملنيوم.

حت�سب كلفة �ملو�ّد �لد�خلة يف ت�سنيع م�سغولت �لأملنيوم.
تتّبع �لن�سائح و�لإر�ساد�ت �ملتعلقة بال�سالمة و�لأمن �ل�سناعي عند تنفيذ م�سغولت �لأملنيوم.
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متّممات مقاطع الأملنيوم

  1   موانع الت�رسّب املطاطية
هناك جمموعة من مو�نع �لت�رّصب �ملطاطية ت�ستخدم ملنع ت�رّصب �لهو�ء و�ملاء من �خلارج �إلى �لد�خل، 
ب على مقاطع �لأملنيوم بحيث ينا�سب كّل مانعة مقطًعا من �لأملنيوم. وترّكب مانعة �لت�رّصب  وتركَّ
�ملبّي مقطعها يف �ل�سكل )2-1/ �أ ( على مقطع �لأملنيوم �ملرقوم بـ: )1015(، وهو مقطع تثبيت 
 )Z( وهو مقطع على �سكل حرف ،)لزجاج )�لبي�سة(، �لتي تركب على مقطع �لأملنيوم )1029�

يف تركيب �أبو�ب و�سبابيك �لدرف، ويبي �ل�سكل )2-2( �ل�سكل �حلقيقي ملانعة �لت�رّصب.
بـ:  �ملرقوم  �لأملنيوم  مقطع  على  ب  تركَّ ت�رّصب  مانعة  مقطع  فيبي  )2-1/ب(  �ل�سكل  �أّما 
)1069( لإحكام منع �لت�رّصب عند عملية �لإغالق، �أّما �ل�سكل )2-1/جـ( فيبي مقطع مانعة 
ب على مقطع �لأملنيوم ذي �لرقم )1024( ملنع ت�رّصب �لهو�ء و�ملاء من درفة �ل�سباك  ت�رّصب تركَّ
�ل�سفلية )�لأر�سية( �ل�سحاب، ويبي �ل�سكل )2-3( �ل�سكل �حلقيقي لهذه �ملانعة، �أّما �ل�سكل 
)2-1/ د ( فيبي مقطع مانعة ت�رّصب تركب على مقطع �أملنيوم منع دخول �حل�رص�ت و�لهو�ء 

و�ملاء من �جلو�نب.

�ل�سكل )2-1(: مو�نع ت�رّصب �لهو�ء و�ملاء.

�ل�سكل )2-2(: مانعة �لت�رّصب ومثّبتة �لزجاج.

�أواًل

تعّرفت يف ما م�سى مقاطع �لأملنيوم �خلا�سة باأبو�ب و�سبابيك �ل�سحاب و�لدرف، و�ستتعّرف 
يف هذ� �جلزء �ملتّممات �لالزمة لإمتام عملية ت�سنيع هذه �ل�سبابيك و�لأبو�ب، ومن هذه �ملتّممات:

( CG )(Ü)(`L)(O)
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يبّي �ل�سكالن )2-1/ب( و )2-1/د( مقاطع عّدة ملو�نع �لت�رّصب، �بحث عن �أ�سكالها �حلقيقية 
وقارن بينها وبي مقاطعها، وناق�ش �لنتائج مع زمالئك.

ق�صيّة للبحث

�ل�سكل )2-3(: مانعة �لت�رّصب لدرفة �ل�سباك �ل�سفلية.

ما مقاطع �لأملنيوم �لأخرى �لتي ترّكب لها حافظة �لزجاج �ملبّينة يف �ل�سكل )2-2(؟
فّكر

  2   حوافظ التثبيت املطاطية
مقاطع  على  وترّكب  و�ملنخل،  �لزجاج  لتثبيت  ت�ستخدم  �ملطاطية  �حلو�فظ  من  هناك جمموعة 
�لأملنيوم، علًما باأّن لكّل مقطع من �لأملنيوم حافظة خا�سة. ويبي �ل�سكل )2-4/ �أ (، مقطع 
�لأرقام و)1021( و)1059( و)1009(   �لألـمنيوم ذو�ت  �لزجاج مع مقاطع  بها  يثّبت  حافظة 
و)1024(، وهذه �ملقاطع جميعها هي مكونات درف �ل�سباك �ل�سحاب، ويبي �ل�سكل )5-2( 

�ل�سكل �حلقيقي لهذه �حلافظة.

�أّما �ل�سكالن )2-4/ب( و )2-4/جـ( فيبينان مقطع حافظتي تثبيت �لزجاج �لّلتي تركبان على 
مقطع �لأملنيوم ذي �لرقم )1015(، وهو مقطع )�لبي�سة( �مل�ستخدم يف �أبو�ب و�سبابيك �لدرف.

 )1006( �لرقم  ذي  �لأملنيوم  مقطع  على  ترّكب  مقطع حافظة  فيبي  �ل�سكل )2-4/د(  �أّما 
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�ل�سكل )2-5(: حافظة تثبيت �لزجاج مع مقاطع �لأملنيوم �ل�سحاب.

�ل�سكل )2-6(: حافظة تثبيت منخل منع �حل�رص�ت.

�ل�سكل )2-4(: حو�فظ �لتثبيت �ملطاطية.

�أ�سكالها  عن  �بحث  �لتثبيت،  حلو�فظ  عّدة  مقاطع  و)2-4/جـ(  )2-4/ب(  �ل�سكالن  يبّي 
�حلقيقية وقارن بينها وبي مقاطعها، وناق�ش �لنتائج مع زمالئك.

ق�صيّة للبحث

�حلقيقي  �ل�سكل   )6-2( �ل�سكل  ويبي  �لأملنيوم،  مقطع  مع  �ملنخل  �سبك  تثبيت  لإحكام 
للحافظة.

( CG )(Ü)(`L)(O)
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�ل�سكل )2-7(: مقطع حافظة �سبط �خللو�ش.

�ل�سكل )2-8(: فر��ش منع �لت�رّصب.

  3   حافظة �صبط اخللو�ص
�سباك  درفة  ر�أ�سية  حركة  ل�سبط   )7-2( �ل�سكل  يف  �ملبينة  �خللو�ش  �سبط  حافظة  ت�ستخدم 
ب على مقاطع �لأملنيوم ذو�ت �لأرقام )1029(   �ل�سحاب �لعلوية مع ر�أ�سية �حللق �لعلوية، وتركَّ

و )1021( من �جلهة �لعلوية )�ل�سكي و�لزرفيل(.

  4   فرا�ص منع الت�رسّب
�لرقم )1059(  �لألـمنيوم ذ�ت  �ل�سـكل )2-8( ملقاطع  �ملبّي يف  �لت�رّصب  فـر��ش منع  يركب 
�ل�سحاب،  و�سبابيك  لأبو�ب  �لزرفيل  جهة  من  �حللق(  )جنب   )1003( و�ملقطع  )�ل�سكي( 

وذلك ملنع ت�رّصب �لهو�ء.

�بحث عن مقاطع �لأملنيوم �لتي يرّكب عليها فر��ش منع �لت�رّصب لأبو�ب �لدرف �ملف�سلية 
و�ملحورية، وناق�ش �لنتائج مع زمالئك.

ق�صيّة للبحث
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ات �ل�سدمة �ل�سغرية )�مل�سد�ت(. �ل�سكل )2-9(: ما�سّ

ات �ل�سدمة �لكبرية )�مل�سد�ت(. �ل�سكل )2-10(: ما�سّ

ات ال�صدمة )امل�صدات(   5   ما�صّ
هناك نوعان من �مل�سد�ت ت�ستخدم لأبو�ب و�سبابيك �ل�سحاب، وتركب على جنب �حللق، 
ات �ل�سدمة  وذلك لمت�سا�ش �ل�سدمة �لناتـجة من �إغالق �لدرف وفتحها، وتركب ما�سّ
�ل�سغرية �ملبينة يف �ل�سكل )2-9( على جنب �حللق من جهة �لإغالق ملقطع �لزرفيل، �أّما 
�لفتح  جهة  من  �حللق  جنب  على  فرتّكب   )10-2( �ل�سكل  يف  �ملبينة  �لكبرية  �مل�سد�ت 

ملقطع �ل�سكي.

  6   زوايا جمع املنخل البال�صتيكية
ت�ستخدم ز�وية جمع �ملنخل �ملبينة يف �ل�سكل )2-11( لتجميع �إطار مقطع �أملنيوم منع دخول 

�حل�رص�ت بعد َقْطعه بز�وية قيا�سها )545( وتثّبت مًعا برب��سم �لأملنيوم.

ات �ل�سدمة )�مل�سد�ت( يف �أبو�ب �لدرف؟ ب ما�سّ �أين تركَّ
فـّكر
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�ل�سكل )2-11(: ز�وية جمع �ملنخل �لبال�سيتكية.

�ل�سكل )2-12(: عجل �سباك وباب �ل�سحاب.

  7   عجل �صباك ال�صحاب
يبي �ل�سكل )2-12( عجل �سبابيك و�أبو�ب �ل�سحاب �لذي يرّكب على مقطع درفة �ل�سحاب 
�لدرفة  تثبيت  على  �لعجل  هذ�  ويعمل  �لدرفة،  حركة  لت�سهيل   ،)1024( �لرقم  ذي  �ل�سفلية 
�ل�سفلية مع مقطع �لزرفيل و�ل�سكي )مقطع رقم )1021( و )1059((، وهو قابل لل�سبط باجتاه 

�لأ�سفل و�إلى �لأعلى بو�ساطة برغي خا�ش مرّكب على �لعجل.

  8   عجل املنخل
وتثبيتها  �ملنخل  درفة  ت�سهيل حركة  على  تعمل  �لتي  �ملنخل  �أنو�ع خمتلفة من عجالت  هناك 
على جمرى �حلركة، �إذ يبّي �ل�سكل )2-13( عجل منخل بال�ستيكيًّا، ويبي �ل�سكل )14-2( 

.)MG( فيبّي عجل منخل من نوع )ا، �أّما �ل�سكل )2-15 عجل منخل رقا�سً
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.)MG( عجل منخل من نوع :)ل�سكل )2-15�

�ل�سكل )2-16(: �لزرفيل �لالقط.

�ل�سكل )2-14(: عجل منخل رقا�ش.�ل�سكل )2-13(: عجل منخل بال�ستيكي.

  9   الزرفيل الالقط
يبي �ل�سكل )2-16( نوًعا من �أنو�ع �لزر�فيل �لالقطة �لتي ترّكب على مقطع �لزرفيل ذي 
�لرقم )1021( من �سبابيك و�أبو�ب �ل�سحاب، وهي �لأكرث �سيوًعا و��ستخد�ًما، ولها �ألو�ن 

خمتلفة تتنا�سب مع ديكور�ت ومقاطع �لأملنيوم.
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ب لأبو�ب �لدرف، و�عر�سها على زمالئك. �بحث عن �لزر�فيل �لتي تركَّ
ق�صيّة للبحث

�ل�سكل )2-17(: ف�سالة �أملنيوم باب درف.

الة �لثابت؟ هل هناك مقاطع �أملنيوم �أخرى يرّكب عليها جناح �لف�سّ
فّكر

 10  الف�صالت
�جلناح  مقطع  من  وتتكون  �لدرف،  لأبو�ب  ت�ستخدم  �أملنيوم  ف�سالة  �ل�سكل )17-2(  يبي 
رقم  �لأملنيوم  حلق  )مقطع  �خلارجي  �لإطار  على  يرّكب  �لذي   )1031( �لرقـم  ذي  �لثـابت 
�لزد  مقطع  على  يرّكب  �لذي   )1032( �لرقم  ذي  �ملتحرك  �لدرفة  ومقطع جناح   ،))1019(
�لد�خل حلقة  من  يرّكب  للف�سالة  �لد�خلي  �لعمود  ولت�سهيل حركة   ،))1028( رقم  )مقطع 
برب�غي،  �لف�سالة  وتثّبت   ،)18-2( �ل�سكل  يف  كما  و�أ�سفل،  �أعلى  من  وغطاء  بال�ستيكية 

.� قيا�سها )M3(، بعد ثقب �لف�سالة وت�سنينها، �أو برب��سم �أملنيوم �سميكة جدًّ

م�ستعيًنا مب�سادر �لبحث �ملتو�فرة، �جمع معلومات عن زرفيل لقط و�سط، يرّكب على مقطع 
�لأملنيوم ذي �لرقم )1059(، و�كتب تقريًر� عن ذلك.

ن�شاط )1-2(
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�ل�سكل )2-18(: طقم ف�سالت بال�ستيكي.

�ل�سكل )2-19(: �أنبوبة معجونة �لأملنيوم.

 11  املعاجني الإكريليكية
هي معاجي ت�ستخدم لتثبيت �حللق ومنع ت�رّصب �ملياه من �لإطار �خلارجي )�حللق( �إلى �لأبو�ب 

و�ل�سبابيك، ولها �أنو�ع عّدة، منها:
تثبيته  قبل  �حللق  �إطار  �أ�سفل  �لد�خل  من  تو�سع  العادية:  واملعجونة  ال�صوبر  معجونة   - اأ  
بالرب�غي بي �لبناء و�إطار حلق �ل�سباك �أو �لباب، وهي مرنة وقوية ومقاومة للظروف 
�سكل   )19-2( �ل�سكل  ويبي  �لأملنيوم،  �ألو�ن  مع  تتنا�سب  عّدة  �ألو�ن  ولها  �جلوية، 

�أنبوبة معجونة �لأملنيوم.

ب- ال�صــيليكون: هــي ماّدة مطاطية �رصيعــة �جلفاف، لها خا�سية �لل�ســق باإحكام وقوة، 
وهي مقاومــة للظروف �لـجويــة و�لـحر�رية وذ�ت مرونة عاليــة مقارنة  بـمعجونة 
�لألـمنيــوم، وت�ستعمل لعمليــات �لتثبيت، ويـمكن و�سعها علــى �لإطار �لـخارجي 
ا عند تركيب �أحو��ش �ل�سمك لـمنع ت�رّصب �لـمياه،  للحلــق مع �لبناء، وت�ستعمل �أي�سً

ويبي �ل�سكل )2-20( �أنبوبة �ل�سيليكون.
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�ل�سكل )2-20(: �أنبوبة �سيليكون �لأملنيوم.

�ل�سكل )2-21(: فرد �سغط �ملعاجي �لإكريليكية.

�ل�سكل )2-22(: بر��سيم �لأملنيوم.

 12  فرد �صغط املعجونة
ملنع  �لأملنيوم  ل�سبابيك  �مل�ستخدمة  �لإكريليكية  �ملعاجي  فرد �سغط  �ل�سكل )21-2(  يبي 

ت�رّصب �لـماء و�لهو�ء.

 13  الرباغي والربا�صيم واأ�صافني التثبيت
ت�ستعمل لتثبيت مقاطع �لأملنيوم بر�غي �سّن �ساج وبر��سيم ذ�ت قيا�سات خمتلفة، منها:

اأ  - م�صامري بر�صمة ذات قيا�صات خمتلفة.
بر��ســـيم  �ل�ســـكل )22-2(  ويبــي 
�لأملنيوم، وهــي ذ�ت قيا�سات كثرية، 
��سـتخد�ًما م�سـامـري  �أكـرثهـــا  ولـكن 
�لرب�سمــة �لتي قيا�سهــا )4×10( مم، 

و)4×12( مم، و)5× 16( مم.
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�ل�سكل )2-23(: فرد تبا�سيم �لأملنيوم.

�ل�سكل )2-24(: بر�غي �لر�أ�سية.

وُتـجرى عملية �لرب�سمة با�ستخد�م فرد تبا�سيم �لألـمنيوم �ملبّي يف �ل�سكل )23-2(.

�جلهة  من  و�لزرفيل  �ل�سكي  مقطعي  لتثبيت  �لرب�غي  هذه  ت�ستعمل  الراأ�صية:  براغي  ب- 
�لعلوية مع ر�أ�سية �لدرفة، ويبي �ل�سكل )2-24( بر�غي �لر�أ�سّية وعلبتها.

جـ- براغي الأر�صية: ت�ستعمل هذه �لرب�غي لتثبيت مقطعي �ل�سكي و�لزرفيل من �جلهة �ل�سفلية 
مع �أر�سية �لدرفة وعجل �ل�سحاب، ويبي �ل�سكل )2-25( �سكل �لرب�غي وعلبتها.
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�ل�سكل )2-25(: بر�غي �لأر�سية.

�ل�سكل )2-26(: �أ�سافي تثبيت بال�ستيكية.

د  -  اأ�شافني تثبيت حلق الأبواب وال�شبابيك اخلارجي يف املوقع، ولها اأنواع عّدة، منها:
بح�سب  �لأقطار،  خمتلفة  قيا�سات  ذ�ت  �أ�سافي  هي  �لبال�ستيكية:  �لتثبيت  �أ�سافي   .  1
حجم �لربغي و�لقطع �ملر�د تثبيتها، �إذ يثقب مكان �لتثبيت بري�سة قطرها مياثل قطر 

�لإ�سفي، ثم يثّبت �لإ�سفي يف �لثقب، ويبي �ل�سكل )2-26( هذه �لأ�سافي.

2 . �أ�سافي �لتثبيت �لكتانية: لها قيا�سات خمتلفة �لأقطار، ح�سب حجم �لربغي و�لِقَطع 
�ملــر�د تثبيتها، وهي �لأكرث ��ستخد�ًما يف تركيب مقاطــع �لأملنيوم؛ نظًر� �إلى قوتها 
ومتانتهــا وحتّملهــا �لظروف �جلوية، وتثبَّــت يف ثقب يحفر بري�ســة مطابقة لقطر 

�لإ�سفي، ويبي �ل�سكل )2-27( هذه �لأ�سافي.
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�ل�سكل )2-27(: �أ�سافي كتانية.

 14  منخل منع احل�رشات من الدخول
�، ملنع دخول �حل�رص�ت �ل�سغرية، ويركب  ي�سنع هذ� �ل�سبك بحيث تكون م�ساماته �سغرية جدًّ
على مقطع �لأملنيوم، ويثبَّت بحافظة تركيب �ملنخل �ملبينة يف �ل�سكل )2-6(، ومبقب�ش ذي 

عجلتي ي�سمى �لدّكاكة، ومن هذه �ملناخل:
اأ  - منخل منع احل�رشات امل�شنوع من مادة الفيرب: �ملبي يف �ل�سكل )28-2(.

ب- منخل منع احل�رشات امل�شنوع من الأملنيوم: �نظر �ل�سكل )29-2(.

�ل�سكل )2-28(: منخل منع �حل�رص�ت �مل�سنوع من مادة �لفيرب.
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�ل�سكل )2-29(: منخل منع �حل�رص�ت �مل�سنوع من �لأملنيوم.

�ل�سكل )2-30(: دّكاكة منخل منع �حل�رص�ت.

�ل�سكل )2-31(: عملية تركيب منخل منع �حل�رص�ت.

 15  دّكاكة تركيب منخل منع احل�رشات
وتتكون  �حل�رص�ت،  منع  منخل  تركيب  يف  ت�ستخدم  �لتي  �لدّكاكة   )30-2( �ل�سكل  يبّي 
�أملنيوم منع  من عجلتي معدنيتي مثبتتي على مقب�ش خ�سبي، ويثّبت هذ� �ملنخل على مقطع 

�حل�رص�ت بو�ساطة حافظة �لتثبيت �خلا�سة، ويبي �ل�سكل )2-31( كيفية عملية �لرتكيب.
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تركيب مقاطع الأملنيوم وح�شاب الكميّات

  1   قراءة رموز املخططات املعمارية
ي�ستخدم يف �ملخططات �ملعمارية رموز متعارف عليها لأبو�ب و�سبابيك �لدرف و�ل�سحاب، 
�أ ( رمز  �ل�سكل )32-2/  يبي  �إذ  �ل�سكل )32-2(،  ودللت فتحها و�إغالقها، كما يف 
�سباك �ل�سحاب وكيفية حركة �لدرفتي، �أّما �لرمز �ملبي يف �ل�سكل )2-32/ب( فيدّل على 
باب �لدرف �ملف�سلية وعملية �لفتح �إلى �لد�خل، وي�سري �لرمز �ملبي يف �ل�سكل )2-32/جـ( 

�إلى باب �لدرف �ملحورية وحركة �لدرف �إلى �لد�خل و�إلى �خلارج.

  2   قيا�س اأبعاد فتحات الأبواب وال�شبابيك وتدوينها
توؤخذ قيا�سات �لأبو�ب و�ل�سبابيك بعد �إمتام عملية �لق�سارة وتركيب �لرخام، لكي تكون 

�ل�سكل )2-32(: رموز �لأبو�ب و�ل�سبابيك �ملعمارية.

ثانًيا

و�لدرف،  �ل�سحاب  و�سبابيك  باأبو�ب  �خلا�سة  ومتّمماتها  �لأملنيوم  مقاطع  تعّرفت  �أن  بعد 
ف�ستتعّرف يف هذ� �لـجزء كيفية قر�ءة �لرموز و�أخذ �لقيا�سات، وح�ساب كمّيات مقاطع �لأملنيوم 

ومتّمماتها، وتف�سيلها وتركيبها.

( CG )(Ü)(`L)

( CG )(Ü)(`L)
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�ل�سكل  ويبي   ،� جدًّ قلياًل  �لقيا�سات  يف  �لتفاوت  ويكون  منتظمة،  �جلدر�ن  يف  �لفتحات 
)2-33( �أبعاد فتحات �لأبو�ب و�ل�سبابيك وكيفية �أخذ �لقيا�سات، �إذ توؤخذ ثالثة قيا�سات 
عمودية )�رتفاع �ل�سباك( �أو �أربعة، ومثلها �أفقية )عر�ش �ل�سباك(، ثم تدّون كما يف �جلدول 

)2-1(، ثم ُيختار �أقّل قيا�ش لتجّنب �حلفر يف �لق�سارة.

�ل�سكل )2-33(: �أبعاد فتحات �لأبو�ب و�ل�سبابيك.

القصارة

الرخام

قياس

البعد األفقي

ي
ود

عم
 ال

عد
الب

ت 
سا

قيا

�جلدول )2-1(: تدوين قيا�سات �ل�سبابيك و�لأبو�ب.

رقم 
ال�شباك

القيا�ص العمودي القيا�صات الأفقيةالقيا�صات العمودية
�صم

القيا�ص الأفقي 
�صم

ق3 �سمق2 �سمق1 �سمق3 �سمق2 �سمق1 �سم
1100100.5100.2201202200100200

  3   ح�صاب اأطوال القطع
ل �ل�سباك �أو �لباب  بعد �أخذ �لقيا�سات �لعمودية و�لأفقّية وتدوينها، و�لتي على �أ�سا�سها ُيف�سّ

�ل�سحاب حتّدد �أطو�ل قطع �سباك �أو باب �ل�سحاب لتنفيذ عمليات �لق�ش، كما ياأتي:
�أ  - قاعدة �حللق �ل�سفلية و�لعلوية �لتي مياثل قيا�سها قيا�ش �لعر�ش، وي�ساوي )200( �سم.
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ب- جنب �حللق ي�ساوي �لرتفاع ناق�ش  )ـــــ( �سم، وهو �سمك �أر�سية �حللق ور�أ�سيته، 
فعند ق�ّش جنب �حللق ينبغي �أن يكون:

 100 - 0.5  =  99.5 �صم.
جـ- جنب �لدرف �لد�خلي و�خلارجي )�ل�سكي و�لزرفيل( ي�ساوي �لرتفاع ناق�ش )2.4(

�سم، وهو �رتفاع جمرى �حلركة يف قاعدة �حللق �ل�سفلية. ولت�سهيل تركيب درفة �ل�سباك 
وعملية �سبط عجالت �ل�سحاب يكون طول مقطع �ل�سكي و�لزرفيل:

100 - 2.4 =  97.6 �صم.
د - قـاعدة �لدرفة �ل�سـفلـية و�لعـلـويـة )�لأر�سية و�لر�أ�سية( ت�سـاوي �لـعر�ش مـ�سـاًفا �إلـيـه 
)2.4( �سم مق�سوًما على )2(، وهذه �لإ�سافة ليكون �إغالق مقطع �ل�سكي يف و�سط 

�لدرفة �سهاًل، وبذلك يكون طول كّل قطعة من مقطع �أر�سية �لدرفة ور�أ�سيتها:
 ـــــــــــــــــــــــــ  =  51.2 �صم.

هـ- قيا�ش مقطع �ملنخل ي�ساوي قيا�ش درفة و�حدة من درف �سباك �ل�سحاب.
ويبّي �جلدول )2-2( �لآتي قيا�سات �أطو�ل �لقطع:

�جلدول )2-2(: قيا�سات �أطو�ل قطع �سباك �أو باب �ل�سحاب.
عدد القطعطول القطعة/�صما�صم املادةالرقم

2001قاعدة حلق �سحاب علوية1
2001قاعدة حلق �سحاب �سفلية2
99.52جنب حلق �سحاب 3
101.22قاعدة درفة �سفلية4
101.22قاعدة درفة علوية5
97.62جنب �لدرفة �خلارجي6
97.62جنب �لدرفة �لد�خلي7
97.62�إطار منخل �أملنيوم8
101.22�إطار منخل �أملنيوم9

2.4 + 100
2

1
2
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  4   ح�صاب الكميات والتكلفة
حُت�سب كميات �ملو�د �لأولية �لالزمة لت�سنيع �أبو�ب و�سبابيك �ل�سحاب و�لدرف �ملف�سلية، 

وتقّدر �لكلفة �لأولية و�لنهائية للمنتوجات على �لنحو �لآتي:
اأ  -  اأبواب و�صبابيك ال�صحاب: حُت�سب كمّيات �ملو�د �لالزمة لت�سنيع �سباك �أو باب �سحاب 

بعد �أخذ �لقيا�سات و�ملقاطع �لد�خلة يف ت�سنيعه، �ملذكورة يف �لبند )2(.
�سباك  لت�سنيع  �لالزمة  و�ملتّممات  �لأملنيوم  مقاطع  كلفة  يت�سمن  جدول  �إن�ساء  ل  يف�سّ

�لأملنيوم �ل�سحاب، وهي كما يف �جلدول )2-3( �لآتي:
�جلدول )2-3(: كميات مقاطع ومتّممات �لأملنيوم �لالزمة ل�سناعة

�سباك �سحاب، و�أ�سعارها.

عدد رقم املقطعا�صم املادة
القطع

طول 
املجموعالقطعة/مرت

ال�صعر الإجمايلال�صعر الإفرادي
دينارفل�صدينارفل�ص

1008122قاعدة حلق �سحاب علوية
1002122قاعدة حلق �سحاب �سفلية

1003212جنب حلق �سحاب
1024212قاعدة درفة �سفلية
1009212قاعدة درفة علوية

1021212جنب �لدرفة �خلارجي
1059212جنب �لدرفة �لد�خلي

1006414�إطار منخل �أملنيوم
22زرفيل لقط

44عجالت �سحاب
22م�سّد مطاطي

2م12م22زجاج
22عجالت منخل

1م12م12منخل منع �حل�رص�ت
248حافظة للزجاج

بر�غي ومعجونة وتبا�سيم 
وغريها

ح�سب 
�حلاجة
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ملاذ� ت�سنع �رصكات ت�سنيع مقاطع �لأملنيوم طول ق�سيب �لأملنيوم بقيا�ش )630( �سم؟
ناق�ش ذلك �أنت وزمالوؤك.

ق�صيّة للبحث

ل )3( �سبابيك �سحاب  �أّن جمموعة �أملنيوم �ل�سحاب )�ملكّونة من جميع مقاطع �ل�سحاب( ت�سكِّ
�أملنيوم قيا�سها )2*1( م.

تذّكر

�أّما بالن�سبة �إلى �لتكلفــة �ملالية للمو�ّد فت�ساف �أثمان �ملو�د �لأولية بح�سب �سعر �ل�سوق 
�ملحليــة، وي�ساف �إليهــا �لتكاليف �لأخرى، مثــل )�أجور �لعاملــي يف �ل�ساعة، �أثمان 
�لكهربــاء و�مل�ساريــف �لأخرى(، ثــم ت�ساف ن�سبة ربــح منا�سبة، لكّل مــرت مربع من 

�لت�سنيع، �أو ن�سبة مئوية من جمموع تكاليف �ملو�ّد �لأولية.
ب- الأبواب و�صابيك الدرف املف�صلية: حُت�سب كمّيات �ملو�ّد �لالزمة لت�سنيع باب مف�سلي 

بعد حتديد قيا�سات مقاطعه.
مـثال

باب درفة مف�سلية قيا�سه )200 × 100( �سم يتكون من درفة و�حدة مف�سلية، �ح�سب كميات 
مقاطع �لأملنيوم و�ملتّممات �لالزمة لت�سنيع هذ� �لباب.

الـحل
حتّدد كميات مقاطع �لأملنيوم و�ملتّممات �لالزمة لت�سنيع �سباك �لأملنيوم �ل�سحاب، كما يف �جلدول 

)2-4( �لآتي:
�جلدول )2-4(: كميات مقاطع �لأملنيوم ومتّمماتها �لالزمة ل�سناعة

باب درف مف�سلية وتكلفتها 

رقم ا�صم املادة
املقطع

عدد 
املقطع

طول 
املجموعالقطعة/مرت

ال�صعر الإجمايلال�صعر الإفرادي
دينارفل�صدينارفل�ص

1019224حلق �أملنيوم عري�ش
1019212حلق �أملنيوم عري�ش
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�أن�سئ جدوًل يت�سّمن كّميات �ملو�د �لأولية وتكلفتها لباب ذي درفة حموري، قيا�سه )200×200(
�سم، وناق�ش ذلك مع زمالئك ومعلمك.

ن�شاط )2-2(

1028224زد �أملنيوم عري�ش
1028212زد �أملنيوم عري�ش
1027111تي �أملنيوم عري�ش

8م101581بي�سة �أملنيوم )مثبت زجاج(

1031ف�سالة كاملة
103233

11زرفيل عادي 
2م12م22زجاج

�رصيط حافظة زجاج 
16ممطاطية

بر�غي ومعجونة وتبا�سيم 
وغريها

ح�سب 
�حلاجة

�بحث عن �لأطو�ل �حلقيقية ملقاطع �لأملنيوم عند عملية ق�ش باب درفة مف�سلية، و�كتب تقريًر� 
عن ذلك، وناق�سه �أنت وزمالوؤك.

ق�صيّة للبحث

�أّن كلفة باب �لدرف �ملف�سلية حُت�سب كما حُت�سب كلفة �سباك �ل�سحاب.
تذّكر
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اأ�صئلة الوحدة

95

ح بالر�سم �أجز�ء ف�سالة �لأملنيوم. 1  - و�سّ
ات �ل�سدمة )�مل�سد�ت(؟ 2  - ما فائدة ما�سّ

3  - �ر�سم رموز �لأبو�ب و�ل�سبابيك يف �لر�سوم �ملعمارية.
4  - مباذ� يثبَّت مقطع جنب �حللق يف �جلد�ر ل�سباك �سحاب؟

5  - ما �أنو�ع منخل منع �حل�رص�ت؟
6  - ��رصح طريقة قيا�ش �سباك �ل�سحاب.

7  - �سع �إ�سارة )✓( �أمام �لعبارة �إذ� كانت �سحيحة و�إ�سارة )×( �إذ� كانت خاطئة يف ما ياأتي:
ات �ل�سدمة على مقطع جنب �ل�سحاب.  �أ   -  تركب ما�سّ

ب -  ُيجمع مقطع منخل �لأملنيوم بز�وية جمع منخل بال�ستيكية.
جـ -  ُيجمع منخل منع �حل�رص�ت بز�وية جمع بال�ستيكية.

 د  -  ي�ستخدم عجل �سحاب �لأملنيوم لت�سهيل حركة درفة �ملنخل.
هـ -  يرّكب �لزرفيل �لالقط على درف �سبابيك �أملنيوم �لفا�سون.

و   - يرّكب �جلناح �لثابت لف�سالة �لأملنيوم على �لإطار �لد�خلي لباب �لفا�سون.
ل بال�ستيكيات �لف�سالت حركة باب �لأملنيوم. ز  -  ُت�سهِّ

8  - �ح�سب �أطو�ل مقاطع �لأملنيوم �لالزمة لت�سنيع �سباك �أملنيوم �سحاب قيا�سه )150× 200( 
�سم، و�أن�سئ جدوًل يت�سمن ذلك.

9  - �خرت �لإجابة �ل�سحيحة لكلٍّ مّما ياأتي:
)1(  �ل�سكل �ملجاور مُيثِّل:

 �أ   -  حافظة تثبيت زجاج.

ب -  حافظة تثبيت منخل.
جـ -  مانعة �سبط خلو�ش.

 د  -  فر��ش منع �لت�رّصب.
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)2(  �ل�سكل �ملجاور يرّكب على:
 �أ   -  مقطع منخل �أملنيوم.
ب -  جنب حلق �سحاب.
جـ -  �أر�سية حلق �سحاب.

 د  -  زرفيل �أملنيوم.



التمارين العملّية
للوحدة الثانية
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بعد اأن تعّرفت يف هذه الوحدة املتّممات امل�ستخدمة يف ت�سكيل �سبابيك واأبواب ال�سحاب 
الأملنيوم والدرف التي ت�سّكل يف امل�ساغل ال�سغرية وامل�سانع الإنتاجية الكبرية، ف�سوف تتعّرف يف 

هذا اجلزء خطوات تنفيذها.

ويتوقّع منك بعد �إجناز هذه �لتمارين �أن: 
تقي�س فتحات الأبواب وال�سبابيك.

تختار املقاطع الالزمة لت�سنيع )�سباك �سحاب، باب �سحاب، باب ذو درفة، طاقة حمام(.
تختار املتّممات الالزمة لت�سنيع )�سباك �سحاب، باب �سحاب، باب ذو درفة، طاقة حمام(.

جتّمع منتوجات الأملنيوم )�سباك �سحاب، باب �سحاب، باب ذو درفة، طاقة حمام(.
ترّكب منتوجات الأملنيوم يف املوقع.
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قيا�س فتحات �لأبو�ب و�ل�شبابيك
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  ترتب الأبواب وال�سبابيك.

-  تقي�س فتحات الأبواب وال�سبابيك.
-  حتّدد القيا�سات وت�سعها يف جدول.

1-2

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
- مرت قيا�س، قلم حرب، دفرت ت�سجيل.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم             �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

5

6

زر مكان العمل.

دفـرت  على  للور�سة  مـخطًطا  ار�سم 
املالحظات.

اأن�سئ جدوًل يت�سّمن قيا�سات اأبواب 
و�سبابيك ال�سحاب اأو )الدرف(.

اكتب ا�سم �ساحب العمل والرتتيب، 
كما يف ال�سكل )1(.

ابــداأ باأخذ قيا�ســات ال�سبَّــاك رقم 
واحد.

دّون الـقيـا�س الأول يف خانة القـيا�س 
العمودي، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني
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�لرقم            �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

7

8

9

10

11

دّون القيا�س الثاين يف خانة القيا�س 
العمودي، كما يف ال�سكل )3(.

دّون الـقـيا�س الثالث يف خانة القيا�س 
العمودي، كما يف ال�سكل )4(.

اأكمــل تدويــن القيا�ســات الأفقية 
بالطريقة نف�سها، كمــا يف ال�سكل 

.)5(

القيا�س  خانة  يف  قيـا�س  اأقـّل  اخـرت 
قيـا�س  ليكون  العمودي والأفـقي، 
العمـل الـمعتمد، كمـا يف ال�سـكل 

.)6(

اأكمل تدوين قيا�سات بقية ال�سبابيك 
بالطريقة نف�سها مراعًيا الرتتيب.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )6(

ال�سكل )5(

متارين ممار�شة
نفذ مترين اأخذ قيا�س الأبواب بالتعاون مع زمالئك بالطريقة نف�سها.

من اأّن اأداة القيا�س دقيقة عند تنفيذ عمليات القيا�س.تـاأّكد

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني

جدول تدوين قيا�شات �ل�شبابيك و�لأبو�ب/ ��شم �شاحب �لعمل/ من �ليمني
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تف�شيل حلق �شباك �شحاب
�لنتاجات:

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
ل اإطار حلق �سباك �سحاب، قيا�سه )100×100( �سم. -  تف�سّ

-  تختار اآلة الق�س املنا�سبة.
-  تختار مكب�س جنب الأملنيوم ال�سحاب.
-  حت�سب طول قيا�س ق�س مقطع الأملنيوم.

-  تف�سم مقطع جنب حلق الأملنيوم.

2-2

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
-  ق�سبان اأملنيوم راأ�سية حلق، ق�سبان اأملنيوم 
اأر�سية حلق، ق�سبان اأملنيوم جلنب احللق.

-  مكب�س ف�سم جنب حـلـق الألـمنيـوم، اآلـة ق�س 
الأملنيوم، معّدات ومالب�س ال�سالمة، مرت قيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

5

6

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

ا�سبط زاوية اآلة ق�س الأملنيوم بزاوية )590(.

من  احللق(  )راأ�سية  الألـمنيوم  مقطع  نظف 
الأو�ساخ والزيوت.

ق�س باملرت )100( �سم على ق�سيب الأملنيوم، 
وحّدد العالم.

�سع النظارات الواقية على عينيك.

ثّبت ق�سيب مقطع الأملنيوم )راأ�سية احللق(، 
اآلـة  املبني يف ال�سكل )1( با�سـتخدام ملزمة 

الق�س، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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�لرقم                   �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

7

8

9

ق�ّس مقطع الأملنيوم، كما يف ال�سكل )3(.

ثّبت ق�سيب اأملنيوم اأر�سية حلق )القاعدة 
 ،)4( ال�سكل  يف  مقطعه  املبني  ال�سفلية( 
نف�سـها،  بالـطـريقـة  �سـم   )100( وقـ�س 

ها، كما يف ال�سكل )5(. وُق�سَّ

الـحلق(  )جنب  الألـمنيوم  ق�سيب  ثّبت 
املبني مقطـعـة يف الـ�ســكل )6(، وقــ�س

)100 - 0.5 = 99.5 ( �سم
ها كما يف ال�سكل  بالطريقة نف�سها، وُق�سَّ

)7(، علًما باأّن عدد القطع )2(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

102

تـذّكر
اأّن راأ�سية احللق واأر�سيته مت�ساويتان 

يف الطول.
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

10

11

12

اف�سم اأر�سية احللق بالزرادية اليدوية مبقدار 
)1.5( �سم، كما هو مبني يف ال�سكل )8(، 
وذلـك لت�سهيل تركيب جنب الـحلق عـلى 

الإطار.

اف�سم الأطـراف العلـويـة لـجـنبي الـحـلق 
با�ستخدام مكب�س الـطرف الأعـلى لـجنب 
احللق، كما يف ال�سكل )9(، انظر ال�سكل 

)10( الذي يبني �سكل الف�سم.

اثقب جنبي احللق واأر�سيته وراأ�سيته ثالثة 
 )5( قطرها  بري�سة  قطعة  كّل  على  ثقوب 
بعد  على  وثقبان  املنت�سف  يف  ثقب  مم، 

)15-20( �سم من الأطراف.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

معادلة ح�ساب طول جنب احللق:
)الرتفاع – 0.5( �سم
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13

14

رّكب فرا�س جنب الـحلق باتـجاه اإغالق 
الدرفة، كما يف ال�سكل )11(، على جنبي 

احللق.

ال�سباك  على  موقعه  احللق يف  اإطار  اجمع 
ذي الرقم )1(.

ال�سكل )11(

متارين ممار�شة
نّفذ مترين اإطار حلق باب �سحاب، قيا�سه )200×140( �سم.

فـّكر
ملاذا ُيخ�سم من طول جنب احللق ال�سحاب )0.5( �سم تقريًبا؟
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تركيب �إطار حلق �شباك �ل�شحاب يف �ملوقع
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تثبت اإطار حلق ال�سحاب يف املوقع.

-  تثبت امل�سدات املطاطية يف جنب احللق.

3-2

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
-  م�سّدات مطاطية �سغرية وكبرية، معجونة 
األـمنيوم، اأ�سـافني بال�سـتيكية، براغي �سن 

�ساج، قطع اأملنيوم حلق ال�سحاب.

)6( قيا�سها  حجر  ري�سة  رجاج،  يدوي  مثقب   -
مم، مفكات مـختلفة، اأدوات تخطيط وقيا�س، 

ميزان ماء، فرد معجونة اأملنيوم.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

5

6

انقل قطع اإطار حلق ال�سباك اإلى موقع الرتكيب.

الأملنيوم،  )معجونة  الرتكيب  متّممات  جّهز 
براغي التثبيت، اأ�سافني تثبيت(.

ثّبت قاعدة احللق ال�سفلية على اأر�سية ال�سباك، 
وتاأكد من ا�ستوائيتها با�ستخدام ميزان املاء، ثم 
�سع عالمات التثقيب، كما يف ال�سكل )1(.

اثقب بري�سة حجر، قيا�سها )6( مم يف مكان 
عالمــات التثبيــت، بعمق منا�ســب لرتكيب 

اأ�سافني التثبيت.

اأدخل اأ�سافني التثبيت يف الثقوب.

�ســع معجونــة الت�رسيب على قاعــدة احللق 
ال�سفلية، كما يف ال�سكل )2(. 

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

7

8

9

ثّبت القاعدة ال�سفلية يف مكانها با�ستخدام 
الرباغي، كما يف ال�سكل )3(.

ثّبت القاعدة العلوية حللق ال�سباك ال�سحاب 
مّتبًعا اخلطوات نف�سها من )3-6(، كما يف 

ال�سكل )4(.

ثّبت جنب الـحلق الأيـمن، وذلك باإدخال 
الطرف ال�سفلي للجنب، ثم الطرف العلوي 
يف  كما  والعلوية،  ال�سفلية  القاعدة  مبحاذاة 

ال�سكل )5(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

10

11
 

12

13

)خطـوات   )6-3( من  الـخـطوات  نـّفـذ 
تركيب جنب احللق(، انظر ال�سكل )6(.

ثّبت اجلنب الآخر بالطريقة نف�سها.

ثّبت الـم�سـدات على جنب الـحـلق بحيث 
تكون يف اجلزء الذي يغلق به الزرفيل، كما 

يف ال�سكل )7(.

�سع معجونة منع الت�رسب على حلق ال�سباك 
من الداخل، كما يف ال�سكل )8(.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ال�سحاب 14 ال�سباك  اإطار حلق  اأّن  من  تاأكد 
اأ�سبح كما يف ال�سكل )9(.

ال�سكل )9(

متارين ممار�شة
نّفذ عملية تركيب حلق باب �سحاب مّتبًعا الطريقة نف�سها.

تـاأّكد
من اأّن �سطوح ال�سباك التي �سريّكب اإطار حلق الأملنيوم عليها نظيفة وخالية من الأتربة.
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َق�ّس درف �شبّاك �ل�شحاب �لد�خلية وجتميعها

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار مكاب�س ف�سم مقاطع درف اأملنيوم ال�سحاب.
-  تق�س مقاطع الدرف.

-  جتمع اإطار درف اأملنيوم ال�سحاب.
-  ترّكب املتّممات على الدرف.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

اأر�سية  ق�سيب  �سحاب،  درفة  راأ�سية  ق�سيب   -
درفة، ق�سيب زرفيل، ق�سيب �سكني، براغي 
راأ�سـية، بـراغي اأر�سـية، عجـالت �سـحاب، 

فرا�س منع الت�رّسب.

-  اآلت قطع الأملنيوم )اآلة قطع �سينية �سفلية(، 
مكاب�س الف�سم، معدات ومالب�س ال�سالمة، 

اأدوات تخطيط وقيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1
2
3

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.
ا�سبط زاوية اآلة ق�س الأملنيوم بزاوية )590(.

اح�سب اأطوال قطع درف ال�سحاب على 
النحو الآتي:

اأ  - طول قطع اجلنب اخلارجي )الزرفيل( 
واجلنب الداخلي )ال�سكني( ي�ساوي:

ارتفاع ال�سباك – 2.4�سم.
100-2.4=97.6�سم

وراأ�سيتها  الدرفة  اأر�سية  قطع  طول  ب- 
ي�ساوي:

)عر�س ال�سباك + 2.4( ÷ 2
)100+2.4( ÷ 2 = 51.2�سم

ال�سكل )1(

4-2



110
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4

5

6

7

8

9

يف  مقطعـه  الـمـبني  الزرفـيل  ق�سيـب  اخرت 
ال�سكل )1(، ونظفه من الأو�ساخ والزيوت.

�سع النظارات الواقية على عينيك.

ُق�ّس قطعتني من مقطع الزرفيل با�ستخدام 
اآلة القطع بطول )97.6( �سم.

مكـب�س  بو�سـاطة  ال�سـفلي  الطـرف  اف�سم 
اأطراف جوانب الدرف الداخلية واخلارجية 
)الزرفيل وال�سكني( اجلهة الكبرية، كما يف 

ال�سكل )2(. 

اف�سم الطــرف ال�سفلي للزرفيــل بو�ساطة 
مكب�س ثقب التثبيت وعاير عجل الدرفة، 

كما يف ال�سكل )3(.

اف�ســم الـطرف العـلــوي للزرفـيل ف�سـمة 
�سغرية لرتكيــب مقطع راأ�سية الدرفة، كما 

يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

10

11

بو�سـاطة  للقطعتني  العلوي  الـجنب  اف�سم 
الدرفة،  راأ�سية  جتميع  برغي  ثقب  مكب�س 
)الدو�رسة(،  البال�ستيكية  احلافظة  ورّكب 
كما يف ال�سكل )5(، بحيث ت�سبح قطعة 

الزرفيل كما يف ال�سكل )6(.

ق�ــسّ قطعَتــي ال�سكني بقيا�ــس مياثل قيا�س 
الزرفيــل نف�سه الـمبني مقطعــه يف ال�سكل 

.)7(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

12

13

14

15

بجانب  اإحداهما  ال�سكني  قطعتي  �سع 
و�ســع   ،)8( ال�سـكل  كما يف  الأخـرى، 
عالمة لتحديد طرفيهما العلوي وال�سفلي.

نّفــذ عملية ف�ســم قطعتي ال�سكــني، مّتبًعا 
الطريقة واخلطوات نف�سها من )10-8(.

حّدد اأبعاد فتحة تركيب الزرفيل )الالقط( 
وفتحــة خروج الالقــط، بحيث يكون يف 
منت�سف اجلنب اخلارجــي للدرفة )جنب 

الزرفيل(، كما يف ال�سكل )9(.

اأوجه  على  الزرفيل  قطعة  تخطيط  اأكمل 
الزاويـة  قطعة الزرفيل جميعها با�سـتخدام 

القائمة، كما يف ال�سكل )10(.

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(
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16

17

18

اأدخل قطعة الزرفيل يف مكب�س ف�سم فتحة 
الزرفيل، كما يف ال�سكل )11(.

من  للتاأكد  العلوية  املكب�س  فتحة  من  انظر 
الزرفيل  قطعة  على  الذي  العالم  خّط  اأّن 
ال�سكل  يف  كما  الـمكب�س،  منت�سف  يف 

.)12(

ا�سغــط علــى يــد التثبيــت لتثبيــت قطعة 
الزرفـيــل عـلى مكـب�س الف�ســم، كـما يف 

ال�سكل )13(.

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(
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19

20

21

اف�سم قطعة الزرفيل بال�سغط على مكب�س 
الف�سم، كما يف ال�سكل )14(.

اأخرج قطعــة الزرفيل مــن مكب�س الف�سم 
ليظـهــر �ســـكل الف�سم كـمــا يف ال�سـكل 

.)15(

نّفــذ عملية الف�ســم للوجه الآخــر لقطعة 
الزرفيــل بالطريقة نف�سهــا، لي�سبح �سكل 

فتحة الزرفيل كما يف ال�سكل )16(.

ال�سكل )14(

ال�سكل )15(

ال�سكل )16(
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22

23

24

)الالقط(  الل�سان  فتحة  ف�سم  عملية  نّفذ 
يف  كمـا  اللـ�سان،  ف�سم  مكب�س  بو�سـاطة 

ال�سكل )17(.

الل�سان،  مكب�س  من  الزرفيل  قطعة  اخرج 
�سكل  يبني  الذي   )18( ال�سكل  يف  كما 

ف�سم تركيب الزرفيل.

ثّبت ق�سيب اأملنيوم القاعدة ال�سفلية للدرفة 
)اأر�سية الدرفة( املبني مقطعها يف ال�سـكل 
بعد  الألـمنيوم  ق�س  اآلة  ملزمة  على   )19(
و�سع عالمة قيا�س )51.2( �سم، كما يف 

ال�سكل )20(.

ال�سكل )17(

ال�سكل )18(

ال�سكل )20(

ال�سكل )19(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

25

26

27

28

ُق�ّس قطعتني بزاوية )590(.

اف�ســم ثقب تثبيت عجــل ال�سحاب على 
مكب�ــس اأر�سيــة الدرفة، كمــا يف ال�سكل 

.)21(

ثّبت ق�سيب اأملنيوم القاعدة العلوية للدرفة 
ال�سكل  الدرفة( املبني مقطعها يف  )راأ�سية 
بعد  الأملنيوم  ق�ّس  اآلة  ملزمة  على   )22(
و�سع عالمة قيا�س )51.2(�سم، كما يف 

ال�سكل )22(.

ُق�ّس قطعتني بزاوية )590(.

متارين ممار�شة
نفذ عملية ق�س ِقَطع اأملنيوم لدرفة باب �سحاب مكون من درفة واحدة، ارتفاعه )200( �سم، 

وعر�سه )100( �سم.

ال�سكل )21(

ال�سكل )22(

اأحد امل�ساغل ال�سغرية، وتعّرف الطرق امل�ستخدمة لفتح جمرى الزرفيل الالقط، واكتب  زر 
تقريًرا عن ذلك، وناق�سه مع مدربك.

ن�شاط )3-2(
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جتميع درف �شباك �ل�شحاب �لد�خلية وتركيب �ملتّممات لها

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار املتّممات التي تركب على الدرف الداخلية.
-  جتّمع اإطار درف اأملنيوم ال�سحاب.

-  ترّكب املتّممات على الدرف.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

-  قطع راأ�سية درفة �سحاب عدد )2(، قطع اأر�سية درفة 
�سكني عدد  قطع  قطع زرفيل عدد )2(،  عدد )2(، 
)2(، براغي راأ�سية، براغي اأر�سية، عجالت �سحاب، 

فرا�س منع الت�رّسب ذات اأ�سكال خمتلفة.

ال�سـالمة، مفكات  - معّدات ومالبـ�س 
وعدد يدوية، اأدوات تخطيط وقيا�س.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سّية.

�سع قطــع درفــة ال�سباك ال�سحــاب على 
طاولة العمل، كما يف ال�سكل )1(، لتثبيت 
املتّممات عـلــى كّل قـطـعة قبـل عمليـات 

التجميع.

ال�سكل )1(

5-2

1

2
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

3

4

5

املنا�سب،  اللـون  ذا  الالقـط  الزرفيـل  اخرت 
كما يف ال�سكل )2(.

رّكب الـزرفيـل الالقـط عـلى قطـعة اأملنيوم 
كما  اخلارجي(،  الزرفيل  )جنب  الزرفيل 

يف ال�سكل )3(.

ثّبت الزرفيل الالقط برباغي خا�سة با�ستخدام 
املفك، كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

6

7

اخــرت عجــل ال�سحاب املنا�ســب، كما يف 
ال�سكل )5(.

رّكب عجــل ال�سحاب على قطعــة اأملنيوم 
اأر�سية الدرفــة، با�ستخدام م�سمار التثبيت 
الـخا�س بالعجل الـمبني يف ال�سكل )6(، 
كمــا يف ال�ســكل )7( مــن اجلهتني وعلى 

القطعتني.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

على  املطاطية  الت�رّسب  منع  حافظة  رّكب 
جمرى اأر�سية الدرفة، كما يف ال�سكل )8( 
من اجلهتني وعلى القطعتني، انظر ال�سكل 
)9( الذي يبني الرتكيب النهائي ملتّممات 

الدرفة ال�سفلية.

رّكــب فرا�ــس منع الت�ــرسب علــى راأ�سية 
الدرفة، كما يف ال�سكل )10(.

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

10

11

12

13

الف�سمة  يف  الدرفة  اأر�سية  مقطع  اأدخل 
ال�سـكل  يف  كـما  الزرفيل،  ملقطع  الكبرية 

.)11(

ثّبت مقطع الزرفيل مع اأر�سية الدرفة بربغي 
الأر�سية الذي يفتح �سنًّا يف عجل ال�سحاب 

من اأجل التثبيت، كما يف ال�سكل )12(.

ثّبت قطعة ال�سكني مع اأر�سية الدرفة مّتبًعا 
طريقة تثبيت الزرفيل نف�سها.

الف�سمة  الـدرفـة يف  راأ�سـية  اأدخل مقـطـع 
ال�سكل  يف  كما  الزرفيل،  ملقطع  ال�سغرية 

.)13(

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

14

15

ثّبت مقطع الزرفيل مع راأ�سية الدرفة بربغي 
راأ�سية  جمرى  يف  �سنًّا  يفتح  الذي  الراأ�سية 
الـدرفـة، وذلك لتثبيتها، كمـا يف ال�سكل 

.)14(

ثّبت مقـطـــع راأ�سـية الـدرفـــة مـع مقطـع 
ال�سكني بطريقــة تثبيت الزرفيــل نف�سها، 
ورّكــب فرا�ــس منــع الت�رسيــب يف جمرى 
الإغالق، كمــا يف ال�ســكل )15(، انظر 
ال�ســكل )16( الــذي يبني �ســكل الإطار 
النهائــي للدرفــة الداخليــة قبــل تركيــب 

الزجاج.

ال�سكل )14(

ال�سكل )15(

ال�سكل )16(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

16

17

18

19

20

اح�سب قيا�س لوح الزجاج، كما ياأتي:
عر�س الزجاج = عر�س الدرفة – 9.5�سم
ارتفاع الزجاج = ارتفاع الدرفة- 8.5�سم

رّكب �رسيط كاوت�سوك على �سكل حرف 
يف  كما  الزجاج،  لوح  حميط  على   )u(

ال�سكل )17(. 

ُفّك مقطع راأ�سية الدرفة من الأعلى، واأرِخ 
براغي مقطع الأر�سية، مراعًيا عدم فّكها؛ 
.)u( لكي ت�سبح الدرفة على �سكل حرف

افتح جنبي الدرفة على نحٍو ي�سمح بدخول 
لوح الزجاج، كمـا يف ال�سـكل )18(. 

اأدخل لوح الزجاج يف فتحة الدرفة بتمهل 
واإتقان با�ستخــدام املطرقة املطاطية لتثبيت 
لــوح الزجاج باإحــكام، كمــا يف ال�سكل 

.)19(

ال�سكل )17(

ال�سكل )18(

ال�سكل )19(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

21

22

رّكــب مقـطـع الراأ�سـية مــن اأعـلى، وثّبت 
الرباغــي جيــًدا، كما يف ال�ســكل )20(. 
انظر ال�سكل )21( الذي يبني الدرف بعد 

جتميعها وتركيب الزجاج واملتّممات.

رّكــب الدو�رسة على مقطــع راأ�سية الدرفة 
لت�سـهيــل حركتـها على مـجــرى الـحـلق 
العلــوي )راأ�سية احللق(، كمــا يف ال�سكل 

 .)22(

ال�سكل )20(

ال�سكل )21(

ال�سكل )22(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

عـايــر الـدرف الـمتحـركـــة بعد تركيـبها 23
بو�ساطة برغي املعايرة املوجود على عجل 

ال�سحاب، كما يف ال�سكل )23(.

متارين ممار�شة
نّفذ عملية تركيب املتّممات لدرفة باب �سحاب مكّون من درفة واحدة، ارتفاعه  )200(

�سم، وعر�سه )100( �سم.

ال�سكل )23(

زر اإحدى ال�رسكات التي ت�سنع متّممات اأبواب و�سبابيك ال�سحاب اأو ت�ستوردها، واكتب 
تقريًرا عن ذلك، وناق�سه مع مدربك.

ن�شاط )4-2(
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جتميع درفة �ملنخل ل�شباك �ل�شحاب

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار املتّممات التي ترّكب على درفة املنخل.
-  تق�س مقاطع منخل الأملنيوم.

-  جتّمع اإطار درفة منخل اأملنيوم ال�سحاب.
-  تركب املتّممات على الدرف.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

منخــل  اأملنيــوم،  منخــل  ق�سيــب    -
اأملنيــوم اأو فيرب، حافظة تثبيت منخل 

الأملنيوم، عجالت منخل.

-  معــّدات ومالب�س ال�سالمة، مفــكات وعدد يدوية، 
اأدوات تخطيــط وقيا�ــس، مثقــب يــدوي، اآلــة ق�ّس 

اأملنيوم، فرد تبا�سيم اأملنيوم، عجل تدكيك منخل.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�س الوقاية ال�سخ�سية.
ال�سكل  يف  املبينة  املنخل  درفة  اأبعاد  اح�سب 

)1(، كما ياأتي:
عر�س درفـة املنخل  = عر�س الدرفة 

                               = 51.2�سم
ارتفـاع درفة املنخل = ارتفاع الدرفة

                               = 97.6�سم
اآلة ق�س الأملنيوم بو�سع زاوية الق�س  ا�سبط 

.)545(
قـ�ّس مقـطع الـمنخل وفق الـطول الـمحّدد 

ال�سكل )1(وبزاوية )545(، كما يف ال�سكل )1(.

6-2

1
2

3

4
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

5

6

7

ثّبت مقطع الـمـنخل على مكب�س تفـريـغ 
العجالت، كما يف ال�سكل )2(.

اف�سم مقطع منخل الأملنيوم ال�سفلي الذي 
يبلغ قيا�سه )51.2 �سم( لرتكيب العجالت 

ال�سفلية، كما يف ال�سكل )3(.

اخرت عجــل الـمـنـخل ال�سـفلــي مع )بّن(
التثبيت، كما يف ال�سكل  )4(.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

10

الف�سم يف  منطقة  اإلى  املنخل  قّرب عجل 
مقطع الـمنخل، ثم عـاير الثقب، كما يف 

ال�سكل )5(.

ثّبــت عجل املنخل بو�ساطــة )ِبّن( التثبيت 
علــى مقـطع منخــل الألـمنيــوم، كما يف 

ال�سـكل )6(.

ا�ستخدم املكب�س نف�سه لعمل فتحة تركيب 
يف  كمـا  )الرفــا�س(،  العـلويـة  العجـالت 

ال�سكل )7(.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(



129

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

13

14

بال�ستيكية،  زوايـا  بو�سـاطة  املقاطـع  ثّبت 
كما يف ال�سكل )8(.

التـاأكد من الأبعـاد  التبا�سيم بعد  ا�سـتخدم 
املطلوبة لتثبيت الإطار جميعه.

ا�ش��تخدم املطاط املربوم املبني يف ال�ش��كل 
)9( لتثبيت املنخل.

ا�ستخدم عجل التدكيك املبني يف ال�سكل 
)10( لرتكيب املنخل.

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

15

16

17

الأملنيوم،  منخل  اإطار  على  املنخل  ثّبت 
كما يف ال�سكل )11(.

رّكــب يــد املنخــل امل�سنوعــة مــن مــادة 
البال�ستيك اأو الأملنيــوم واملبينة يف ال�سكل 

)12( يف منت�سف املقطع.

يف  مقطعها  املبني  املطاطية  احلافظة  ركب 
يف  �س  املخ�سّ املجرى  يف   )13( ال�سكل 

مقطع املنخل.

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(
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الرقم                       الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�ضوم التو�ضيحيّة

مقطع 18 على  ورّكبه  الرفا�س،  العجل  اخرت 
ال�شكل  يف  كما  العلوي،  الأملنيوم  منخل 

.)14(

متارين ممار�ضة
نفذ عملية تف�شيل منخل لدرفة باب �شحاب مكون من درفة واحدة، ارتفاعة )200( �شم، 

وعر�شه )100( �شم.

ال�شكل )14(
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تف�ضيل باب درف اأملنيوم داخلي

النتاجات
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تق�ّس مقاطع الأملنيوم بزاوية )545(.
-  ت�شتخدم اآلت ت�شكيل الأملنيوم.

-  ت�شّكل باب ف�شالت درف اأملنيوم.

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

- ق�شيب مقطع حلق عري�س، اأو مقطع حلق رفيع، 
ف�شالت  رفيع،  اأو  عري�س  زد  مقطع  ق�شيب 
�شـويت�س،  بـاب  زرفيـل   ،)4( عـدد  األـمنـيوم 

معجونة �شيليكون، اأ�شافني بال�شتيكية.

وعـدد  مفكات  ال�شـالمة،  ومالبـ�س  معّدات   -
يدوية، اأدوات تخطيط وقيا�س، مثقب يدوي، 
تفريز،  �شكاكني  واقية،  نظارات  تفريز،  اآلـة 

ري�شة حجر.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�ضوم التو�ضيحيّة

ارتِد مالب�س الوقاية ال�شخ�شية.
حّدد قيا�شات الباب، كما تعلمت يف التمرين 

)1-1(، واأن�شئ جدولاً يت�شّمن ذلك.
افــر�س اأّن اأقـــّل قيــا�س يف الـجــدول هــو 

)200×100( �شم.
ا�شبط زاوية ملزمة اآلة الق�س بزاوية )545(.

ثّبــت ق�شيــب حلــق الأملنيوم املبــني مقطعه 
يف ال�شــكل )1( با�شتخــدام ملزمــة التثبيت 

ال�شكل )1(اخلا�شة باآلة الق�س.

7-2

1
2

3

4
5
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الرقم                  الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�ضوم التو�ضيحيّة

6

7

8

بزاوية )545(،  ق�ّس طرف ق�شيب احللق 
كما يف ال�شكل )2(.

ق�ّس قطعة حلق اأملنيوم بطول )100( �شم، 
كما يف ال�شكل )3(.

ق�ــسّ قطعتــني من حلــق الأملنيــوم بحيث 
 ،)545( بزاويــة  الطرفــني  اأحــد  يكــون 
والطــرف الآخر بزاويــة )590(، كما يف 

ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

تـاأّكد
اأّن القيـا�س مـن طـرف الـزاويــة  من 

اخلارجية للزوايا )545(.

فـّكر
للجوانب  ال�شفلي  الطرف  يق�ّس  ملاذا 
بزاوية )590( والطرف العلوي بزاوية 

.)545(
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9

10

11

ا�شتخــدم زوايــا جمــع بال�شتيكيــة قائمة 
قيا�شهــا )4×4( �شــم، وعر�شهــا )3.5(

�شم، كما يف ال�شكل )5(.

حلق  مع  البال�شتيكية  اجلمع  زاوية  �شع 
الأملنيوم، كما يف ال�شكل )6(.

حلق  مقطع  داخل  الـجمع  زاويـة  اأدخل 
الأملنيوم، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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12

13

14

15

�شع اإطار حلق الباب مع زوايا اجلمع، كما 
يف ال�شكل )8(.

ثّبــت حلــق الألـمنيوم مع زوايـــا الـجمع 
با�شتخدام تبا�شيم الأملنيوم املنا�شبة، كما يف 

ال�شكل )9(.

ثّبــت الإطار مــن الأ�شفل بزاويــة تثبيت، 
ووازن بني اأقطار الدرف، كما يف ال�شكل 

.)10(

اح�شــب قيا�شــات الدرفــة الداخلية على 
النحو الآتي:

عر�س الدرفة  = )عر�س الباب-2ع(
)4.2×2( -100 =                      

                      = 91.6�شم
ارتفاع الدرفة = ارتفاع الباب –ع

4.2-200 =                      
                      = 195.8�شم

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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16

17

18

19

20

�شـكل  الـمبني  اأملنيوم  مقـطع  ق�شيب  ثّبت 
مقطعة يف ال�شكل )11( با�شتخدام ملزمة 

التثبيت يف اآلة الق�س.

ق�ّس قطعتني من مقطع على �شكل حرف 
)Z(، طول كلٍّ منهما )91.6( �شم بزاوية 

.)545(

ق�ّس قطعتني من مقطع على �شكل حرف 
�شم   )195.8( منهما  كلٍّ  طول   ،)Z(

بزاوية )545(.

التــي طولهــا  القطعتــني  اإحــدى  اثقــب 
)195.8( �شــم مــن املنت�شــف لرتكيــب 
زرفيــل الإقفــال والفتــح، با�شتخــدام اآلة 
التفريز وال�شبلونة اخلا�شة، كما يف ال�شكل 

.)12(

و�شـع  اجلمع،  طـاولـة  على  القـطع  �شـع 
زوايا اجلمع البال�شتيكية، كما يف ال�شكل 

.)13(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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21

22

23

طابق الدرفة مع احللق، وتاأكد من اأّنها على 
النحو املطلوب، كما يف ال�شكل )14(.

ق�ّشــم ارتفــاع البــاب اإلــى ثالثــة اأق�شام 
ا يف مقطع  لرتكيب الف�شالت، وافتح فرزاً
احللق، قيا�شهــا مماثل لقيا�س اجلناح الثابت 
للف�شالــة، كمــا يف ال�شــكل )15( علــى 

النحو الآتي:
اأ�شـفل، وحّدد  مـن  �شـم  ق�س )20(  اأ  - 

مكان الف�شالة ال�شفلية.
ب- قـ�س مـــن الأعـلى، وحـــّدد مـكان 

الف�شالة العلوية.
وحـّدد  ق�شمني،  اإلى  الرتفاع  ق�ّشم  جـ- 

مـكان الف�شالة الثالثة يف املنت�شف.

مكان  يف  الثـابت  الف�شالة  جناح  �شع 
جلناح  ا  فرزاً واعمل  )الفرزة(،  الرتكيب 
 ،)Z( الف�شالة املتحرك على مقطع حرف

كما يف ال�شكل )16(.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(
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24

25

26

املقطع  ثقوباًا يف مقطع احللق، ويف  اعمل 
الذي على �شكل حرف )Z( بري�شة قطرها 

)5( مم، كما يف ال�شكل )17(.

الف�شالة،  اإلى  الـمقطع  من  الثقوب  ان�شخ 
كما يف ال�شكل )18(.

الف�شالة،  ُن�شخت على  التي  الثقوب  افتح 
كما يف ال�شكل )19(.

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(
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27

28

29

30

31

اعمــل ثقوباًا يف مقطــع احللق ومقطع الزد 
بحيث تتنا�شب مع راأ�س الربغي امل�شتخدم، 

كما يف ال�شكل )20(.

افتح �شنًّا قيا�شه )M3( يف ثقوب الف�شالة، 
كما يف ال�شكل )21(.

الباب  ودرفة  احللق  على  الف�شالت  ثّبت 
با�شـتـخدام بـراغي قيـا�شـها )M3(، انـظر  

ال�شكل )22(.

رّكب مقاطع تقوية للباب با�شتخدام مقاطع 
.)T( على �شكل حرف

ق�س الـم�شافة بني مقطعــي الـزد يف درفـة 
الداخلية للباب.

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(
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32

33

34

35

36

37

ا�شبط اآلة الق�س بزاوية )590(.

 )T( ثّبت ق�شيب اأملنيوم على �شكل حرف
املبني مقطعه يف ال�شكل )23( با�شتخدام 

ملزمة اآلة الق�س.

 )T( �شكل حرف  على  اأملنيوم  قطعة  ُق�ّس 
وفق الطول املطلوب وبزاوية )590(.

للحواف  وال�شفلية  العلوية  اجلهة  اف�شم 
ملقطع  البارزة  احلافة  طول  مبقدار  البارزة 
عـلى �شـكل حرف )T(، كمـا يف ال�شـكل 

.)24(

 )4×4( قيا�شها  اأملنيوم  جمع  زاوية  ثّبت 
�شم عـلى املقطع الذي عـلى �شـكل حرف 

)T(، كما هو مبني يف ال�شكل )24(.

ا على �شكل حرف )T( داخل  اأدخل مقطعاً
درفة الباب، كما يف ال�شكل )25(.

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(

ال�شكل )25(
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38

39

40

41

42

ثّبــت حــرف )T( علــى مقطــع حــرف 
الــزد )Z( بو�شاطــة تبا�شيم اأملنيــوم قيا�شها 

)5×12(، كما يف ال�شكل )26(.

ثّبت القاطع الآخر للدرفة بالطريقة نف�شها 
لي�شبح الباب، كما يف ال�شكل )27(.

حّدد قيا�س الزجاج ح�شب عر�س الدرفة 
ا القانون الآتي: الداخلي وارتفاعها مّتبعاً

الداخلي  العر�س   = الدرفة  زجاج  عر�س 
للدرفة -0.5 مم.

ارتفاع زجاج الدرفة =  الرتفاع الداخلي 
للدرفة- 0.5مم.

رّكب الزجاج لدرف الباب ب�شمك )6( مم.

ا�شتخــدم مقطــع اأملنيــوم البي�شــة املبني يف 
ال�شكل )28( لتثبيت الزجاج.

ال�شكل )26(

ال�شكل )27(

ال�شكل )28(
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43

44

45

46

47

الأر�شية  يف  املركبة  البي�شة  مقطع  اف�شم 
ال�شكل  كما يف  مم،   )8( بعمق  والراأ�شية 

.)29(

بتثبيت  اخلا�شة  املطاطية  احلافظة  رّكب 
ال�شكل  يف  املبينة  الت�رسب  ومنع  الزجاج 

)30( مع البي�شة.

العمودي بعد تـحديد  البي�شة  ق�ّس مقـطع 
القيا�س فعليًّا بزاوية )590(، وركّبها، كما 

يف ال�شكل )31(.

اعمل ثقبني يف و�شط حلق الباب من اأعلى 
ح�شب  اأو  الـجوانب،  يف  ثقوب  وثالثة 

احلاجة.

حّدد مكان تركيب اإطار احللق على فتحة 
الباب يف اجلدار.

ال�شكل )29(

ال�شكل )30(

ال�شكل )31(
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48

49

50

51

52

وازن اإطار احللق يف فتحة اجلدار با�شتخدام 
ميزان املاء، كما يف ال�شكل )32(.

فتحة  جوانب  على  الثقوب  عالمات  �شع 
اجلدار ح�شب الثقوب التي يف حلق الباب.

واثقب  الـجدار،  من  الباب  حلق  ا�شحب 
منا�شب  قطر  ذات  بري�شة  الـجدار  جوانب 
لعملية التثبيت، و�شع بداخلها اأ�شافني ليف، 

اأو اأ�شافني بال�شتيكية.

ثّبت الإطار يف مكانه بعد و�شع معجونة 
من  وتاأكد  الرباغي،  بو�شاطة  عليه  منا�شبة 

عملية املوازنة، كما يف ال�شكل )33(.

�شع معجونة منع الت�رسب بني حلق الباب 
واجلدار، كما يف ال�شكل )34(.

ال�شكل )32(

ال�شكل )33(

ال�شكل )34(
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53

54

55

رّكــب لــوح الزجــاج داخــل الدرفــة، كما يف 
ال�شكل )35(.

والـحافـظة  البي�شة  بـمقـطع  الزجاج  لوح  ثّبت 
املطاطية، كما يف ال�شكل )36(.

تاأكد من اأّن الباب اأ�شبح، كما يف ال�شكل )37(.

ال�شكل )35(

ال�شكل )36(

ال�شكل )37(

متارين ممار�ضة
ل باب درف مكوناًا من درفتني. ف�شّ

زر اأحــد الـم�شاغـــل ال�شغــرة، واّطـلع 
على كيفية تركيب باب الدرف، واكتب 

ا عن ذلك، وناق�شه مع مدربك. تقريراً

ن�شاط ) 5-2(
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تف�ضيل �ضبّاك درفة اأملنيوم )طاقة قّلب(

النتاجات
يتوقّع منك بعد اإنهاء هذا التمرين اأن:

-  تق�س مقاطع الأملنيوم بزاوية )545(.
-  ت�شتخدم اآلت ت�شكيل الأملنيوم.

-  ت�شّكل �شباك درفة اأملنيوم )طاقة قاّلب(.

العدد اليدويّة والتجهيزات                                                                    املواد الأوليّة

-  ق�شيــب مقطع حلــق عري�ــس، اأو مقطع حلق 
رفيــع، ق�شيــب مقطــع زد عري�ــس اأو رفيــع، 
ف�شالت قالب عدد )2(، معجونة �شيليكون، 

اأ�شافني بال�شتيكية.

-  معــّدات ومالب�ــس ال�شالمة، مفــكات وعدد 
يدوية، اأدوات تخطيط وقيا�س، مثقب يدوي، 
اآلـــة تفريز، نظــارات واقيــة، �شكاكني تفريز، 

ري�شة حجر.

متطّلبات تنفيذ التمرين

الرقم                 الإجراءات )خطوات العمل(                                               الر�ضوم التو�ضيحيّة

ارتِد مالب�س الوقاية ال�شخ�شية.

ا�شبط اآلة ق�ّس الأملنيوم بحيث تكون زاوية 
الق�س )545(.

تعلمت  كما  القالب،  �شباك  قيا�شات  حّدد 
يف  القيا�شات  و�شع   ،)1-1( التمرين  يف 

جدول.

ا�شبط زاوية ملزمة اآلة الق�س بزاوية )545(.

ق�ّس )4( قطع اأملنيوم بزاوية )545(، وذلك 
لعمــل حلــق ال�شباك، كمــا يف ال�شكل )1( 

بطول )50( �شم.

ال�شكل )1(

8-2

1

2

3

4

5
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6

7

8

ا�شتخدم زاويا اجلمع البال�شتيكية املبينة يف 
ال�شكل )2(.

ال�شكل  املبينة يف  البال�شتيكية  الزوايا  ثّبت 
)2( عـلى كّل طـرف من اأطـراف مقـطع 

احللق، كما يف ال�شكل )3(.

اجلمع  زوايـا  مع  الألـمنـيوم  مقـطع  اثقب 
با�شتخدام املثقب اليدوي، كما يف ال�شكل 

.)4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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9

10

11

12

اجلمع  زوايــا  مع  الألـمنيوم  مقاطع  ثّبت 
با�شتخدام تبا�شيم الأملنيوم، كما يف ال�شكل 

.)5(

اجمع اإطار احللق، كما يف ال�شكل )6(.

)مقطع  الداخلية  الدرفة  قيا�شات  اح�شب 
كـما   ،)Z( �شــكل حرف  عـلى  األـمنـيوم 

ياأتي:
عر�س الدرفة  = )عر�س الباب-2ع(

)3.8 ×2( -50 =                      
                      = 42.4�شم

ارتفاع الدرفة = 50- )2× 3.8(
                      = 42.4�شم

ُق�ّس )4( قطع من مقطع على �شكل حرف 
)Z( بطول )42.4( �شم وبزاوية )545(، 

كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

تـاأّكد
من اأّن اأقطار اإطار احللق مت�شاوية.

فـّكر
لـماذا يكـون ارتفـاع الدرف وعر�شها 

مت�شاويني؟
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13

14

15

ثّبــت زاويا اجلمع اخلا�شة على قطعتني من 
مقطــع على �شــكل حــرف )Z(، كما يف 

ال�شكل )8(.

اجمــع اإطار الــدرف الداخلــي، كما يف 
ال�شكل )9(.

تكون  بحيث  قطريًّا  الداخلية  الدرفة  ق�س 
 )10( ال�شكل  كما يف  مت�شاوية،  الأقطار 

وال�شكل )11(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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طابق الدرفة مع احللق، وتاأكد من تركيب 16
الدرفة مع احللق على النحو املطلوب، كما 

يف ال�شكلني )12( و )13(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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17

18

19

يف  املبني  )ال�شفدع(  ال�شباك  لقط  رّكب 
ال�شكل )14(.

حّدد منت�شف حلق ال�شباك اأو درفة ال�شباك 
با�شتخدام املرت، كما يف ال�شكل )15(.

حّدد مكان تركـيب الالقـط عـلى الـحلق 
والدرفة، على اأن يكون يف املنت�شف، كما 

يف ال�شكل )16(.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(
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20

21

22

حــّدد مــكان ثقــوب التثبيــت، كمــا يف 
ال�شكل )17(.

ثّبــت الالقط با�شتخــدام تبا�شيــم الأملنيوم 
املنا�شبة، كما يف ال�شكل )18(.

رّكــب مق�ــس ال�شبــاك القــالب املبني يف 
ال�شكل )19(.

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(
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23

24

25

الدرفـة  مقطع  مـجرى  يف  املق�س  اأ�شقط 
بحيث   ،)20( ال�شكل  يف  كما  ال�شفلي، 
يالم�س ل�شان املعايرة اخلا�س باملق�ّس نهاية 

الدرفة.

�ض��ع نق��اط ع��ام عل��ى مقط��ع الدرف��ة 
با�شتخــدام قلــم عــالم منا�شــب، كما يف 

ال�شكل )21(.

اأ�شقط املق�س يف مـجرى مقطع احللق من 
بحيث   )22( ال�شكل  يف  كما  الأ�شفل، 
يالم�س ل�شان املعايرة اخلا�س باملق�س نهاية 

الـحلق.

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(
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الرقم                  الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�ضوم التو�ضيحيّة

26

27

28

�ضع نقاط عام على مقطع احللق با�ضتخدام 
املقطع،  لثقب  وذلك  منا�شب،  عالم  قلم 

كما يف ال�شكل )23(.

ثّبــت املق�شــات با�شتخــدام فــرد تبا�شيم 
وم�شامــر الرب�شــام علــى مقطــع الدرفــة 

واحللق، كما يف ال�شكل )24(.

ا�شتخــدم املرت، وق�س طــول ارتفاع مقطع 
اأملنيــوم البي�شــة لتثبيت الزجــاج، كما يف 

ال�شكل )25(.

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(

ال�شكل )25(
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الرقم                  الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�ضوم التو�ضيحيّة

29

30

31

32

33

ُقـ�ّس قطعتني من مقـطــع البيـ�شة بح�شب 
الطول املقي�س، كما يف ال�شكل )26(.

اف�شم القطع، كما يف ال�شكل )27(.

رّكب البي�شة على الدرفة، كما يف ال�شكل 
.)28(

ق�ــس عر�ــس البي�شــة، وق�ــسّ قطعتــني، 
وركبهما على الدرفة.

حّدد قيا�س الزجاج ح�شب عر�س الدرفة 
الداخلي وارتفاعها وفق القانون الآتي:

الداخلي  العر�س   = الدرفة  زجاج  عر�س 
للدرفة- 0.5مم.

ارتفاع زجاج الدرفة = الرتفاع الداخلي 
للدرفة  - 0.5 مم.

ال�شكل )26(

ال�شكل )27(

ال�شكل )28(
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الرقم                  الإجراءات )خطوات العمل(                                                الر�ضوم التو�ضيحيّة

34

35

36

ا �شــمكه )6( مــم، وحافظة  رّكب زجاجاً
منع الت�ــرّسب والتثبيت، كما يف ال�شــكل 

.)29(

ا طريقة  رّكب �شباك القالب يف مكانه مّتبعاً
تركيــب بــاب الــدرف نف�شــها، كما يف 

ال�شكل )30(.

�شع معجونة منع الت�رّسب بني اإطار احللق 
واجلدار، كما يف ال�شكل )31(.

ال�شكل )29(

ال�شكل )30(

ال�شكل )31(

ا عن  زر اأحد امل�شاغل الكبرة، واطلع على كيفية تف�شيل باب امل�رساع وتركيبه، واكتب تقريراً
ذلك، وناق�شه مع مدربك.

ن�شاط )6-2(
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اأ�ضتطيع بعد درا�ضة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

�ضعيفجيدممتازا�ضم املعيارالرقم
اأختار مكب�س الأملنيوم املنا�شب.1
اأختار قالب الف�شم املنا�شب.2
اأرّكب قالب الف�شم على املكب�س.3
اأرّكب مقطع الأملنيوم على املكب�س بطريقة �شحيحة.4
اأنّفذ عملية الف�شم على نحٍو �شحيح.5
اأعمل ال�شيانة الالزمة ملكاب�س الأملنيوم.6
اأختار اآلة قطع الأملنيوم املنا�شبة.7
اأختار اأداة قطع الأملنيوم املنا�شبة.8
اأرّكب اأداة قطع الأملنيوم على اآلة القطع.9

اأثّبت قطعة الأملنيوم على اآلت القطع.10
اأنّفذ عملية الق�س.11
اأجري ال�شيانة الالزمة لآلت القطع.12
اأ�شتفيد من الوقت املخ�ش�س للتدريب.13
اأعمل بروح الفريق، واأتعاون مع مدربي وزمالئي.14
اأتوا�شل مع زمالئي يف اأثناء التدريب.15
اأعّزز قيم النتماء باملحافظة على ممتلكات امل�شغل.16
ل �شباك �شحاب اأملنيوم.17 اأف�شّ
اأرّكب متّممات �شباك اأملنيوم ال�شحاب.18
اأرّكب �شباك اأملنيوم ال�شحاب يف مكان العمل.19
اأف�شل باب درف اأملنيوم.20
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اأرّكب متّممات باب درف اأملنيوم.21
اأرّكب باب درف الأملنيوم يف مكان العمل.22
اأف�شل طاقة حمام اأملنيوم.23
اأرّكب زجاج طاقة احلمام.24
اأرّكب طاقة احلمام يف مكان العمل.25

معايري اأخرى مل تُذكر، وترى اأنه من ال�رضوري ذكرها

1

2

3
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ما هو باب احلديد امل�ضغوط؟
اأين يرّكب مقطع احلديد املفرغ الذي على �ضكل حرف )T(؟ 
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تعّرفت يف �مل�ستوى �لثالث حلام �ملعادن �حلديدية �لذي يعّد من �أهّم معادن �لع�رص؛ نظًر� �إلى 
متانته، ومقاومته �لظروف �جلوية ومنظره �جلميل، و�ستتعّرف يف هذه �لوحدة �ملقاطع �حلديدية 
و�ملتّممات �لتي ُت�سّكل منها �سـبابيك و�أبـو�ب �لفا�سون يف �لـم�ساغل )�لور�ش( �ل�سغرية و�مل�سانـع 

�لإنتاجية �لكبرية.

ويتوقّع منك بعد درا�ضة هذه الوحدة اأن: 
تبّي �أنو�ع �ملقاطع �مل�ستخدمة يف تف�سيل �ملنتوجات �ملعدنية وقيا�ساتها.

تقّدر �لكميات �لالزمة لت�سنيع �ملنتوجات �ملعدنية.
حتّدد �ملقاطع �ملعدنية �لالزمة لتف�سيل �ملنتوجات �ملعدنية �لآتية:

باب، �سبك حماية، م�سند )دربزين(، باب �سحاب، جمالون معدين.
حتّدد �ملتّممات �لالزمة لتف�سيل �ملنتوجات �ملعدنية �لآتية:

باب، �سبك حماية، م�سند )دربزين(، باب �سحاب، جمالون معدين.
حت�سب كلفة �لإنتاج للمنتوجات �ملعدنية �لآتية:

باب، �سبك حماية، م�سند )دربزين(، باب �سحاب، جمالون معدين.
تراعي �رشوط ال�صحة وال�صالمة املهنية عند تف�صيل املنتوجات املعدنية.
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مقاطع احلديد امل�ضنوعة من الفوالذ الطري

  1   مقاطع احلديد املفرغ
 اأ  - مقطع حـلق حديـد مفـرغ عريـ�ض: يبي �ل�سـكل )3-1( مقـطع حـلق حديدي مفّرغ 
يركب يف �لإطار �لـخارجي لالأبـو�ب و�ل�سبابيك، وتق�ّش �أطو�لـه بز�وية )545(، ثم  

يجمع ويلحم بز�وية قائمة.

�ل�سكل )3-1(: مقطع حلق حديد مفّرغ.

�أواًل

يعّد معدن �حلديد من �أبرز �ملعادن �مل�ستخدمة يف �ل�سناعات �لقدمية و�حلديثة، ومنها مقاطع 
خا�سة ت�ستخدم يف ت�سكيل �ل�سبابيك و�لأبو�ب �ملنزلية، وهي ذ�ت �أ�سكال خمتلفة يتنا�سب بع�سها 
مع بع�ش عند جتميعها لكي تعطينا �ملنتج �لنهائي. ومن هذه �ملقاطع ما ي�ستعمل يف ت�سكيل �ل�سبابيك 
و�أبو�ب �ل�سحاب، ومنها ما ي�ستعمل يف تف�سيل �سبابيك و�أبو�ب �لفا�سون، ومنها ما يخ�س�ش 

ل�سبكات �حلماية، ومنها �لذي ي�ستعمل يف �جلمالونات.

85
5515

2

34

وفًقا  )�لربوفيل(  �ملقطع  رقم  يدل على  فاإّنه  �ل�سابق  �ل�سكل  �لرقم )�ش-28( يف  �إلى  بالنظر 
لل�رصكة �ل�سانعة، �أّما �لرقم و�لرمز )3070غ/م( فيدّل على �أّن كل مرت طويل من مقطع �حلديد 

�ملفرغ كتلته )3070( غر�ًما.

تذّكر

�ش - 28    3070 غ/ م
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.)Z( مقطع حديد مفّرغ على �سكل حرف :)ل�سكل )3-2�

.)T( مقطع حديد مفّرغ عري�ش على �سكل حرف :)ل�سكل )3-3�

ب- مقطع حديد مفرغ عري�ض على �ضكل حرف )Z(: يبي �ل�سكل )3-2( مقطع حديد 
�أطو�له  و�ل�سبابيك، وتق�ّش  لالأبو�ب  �لد�خلي  لالإطار  يرّكب   )Z( �سكل حرف  على 

بز�وية )545(، ثم ُيجمع ويثّبت بز�وية قائمة.

85
5515

2

34

15

85
5515

2

34

15

جـ-  مقطع حديد مفرغ عري�ض على �ضكل حرف )T(: يبي �ل�سكل )3-3( مقطع حديد مفّرًغا 
على �سكل حرف )T( يرّكب لالإطار �لد�خلي لالأبو�ب و�ل�سبابيك ليكون قاطًعا و�سًطا 
 )Z( ثم يجمع مع مقطع على �سكل حرف ،)ثابًتا �أو متحرًكا، وُتق�ّش �أطو�له بز�وية )545
ب على مقطع  عندما تكون �لدرف �لد�خلية متحركة، ولكن يق�ّش بز�وية )590(، ثم  يركَّ

�حللق ليكون قاطًعا و�سًطا ثابًتا بتف�سيل �لأبو�ب و�ل�سبابيك، ويثّبت بز�وية قائمة.

�ش - 26    3520 غ/ م

�ش - 27    3520 غ/ م
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م�ستعيًنا مب�سادر �لبحث �ملتو�فرة �بحث عن قيا�سات مقاطع فا�سون مفّرغ رفيع، وقارنها 
مبقاطع �لفا�سون �لعري�ش، و�كتب تقريًر� عن ذلك، وناق�سه مع زمالئك.

ق�ضيّة للبحث

د -  مقطع احلديد املفرغ امل�ضتطيل: يبي �ل�سكل )3-4( مقطع حديد مفّرًغا م�ستطيَل �ل�سكل، 
�أو �جلمالونات، وغريها، ويبي �جلدول )3-1( بع�ش �لقيا�سات  يرّكب للدربزينات 

�ل�سائعة �ل�ستخد�م.

�ل�سكل )3-4(: مقطع حديد مفرغ م�ستطيل �ل�سكل.

60

2

30

�جلدول )3-1(: قيا�سات بع�ش مقاطع �حلديد �ملفرغ �مل�ستطيل �ل�سكل.
الكتلة للمرت/ غرام�ضمك ال�ضاج/ ممالقيا�ض/ مم

20×40
1911

1.21090
1.51340

25×501.21370
1.51700

30×60

11340
1.21560
1.52050
23640

40×80

12000
1.22420
1.52760
23640

 2700 غ/ م
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�ل�سكل )3-5(: مقطع حديد تيوب مفرغ مربع �ل�سكل.

هـ -  مقطع احلديد املفرغ املربع ال�ضكل: يبي �ل�سكل )3-5( مقطع حديد مفّرًغا مربع �ل�سكل 
�أو �جلمالونات، وغريها، ويبي �جلدول )3-2( بع�ش �لقيا�سات  ب للدربزينات  يركَّ

�ل�سائعة �ل�ستخد�م.

�جلدول )3-2(: قيا�سات بع�ش مقاطع �حلديد �ملفرغ �ملربع �ل�سكل.
الكتلة للمرت/ غرام�ضمك ال�ضاج/ ممالقيا�ض/ مم

20×20
1597

1.2708
1.5871

25×25

1654
1.2897
1.51110
21440

30×30
1991

1.21090
1.51340

40×40
1.21460
1.51810
22390

50

2

50

 3010 غ/ م
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�ل�سكل )3-6(: ق�سيب مب�سط فولذي.

�جلدول )3-3(: كتلة �حلديد �ملب�سط للمرت �لطويل �لو�حد )كغم(.

  2   املقاطع الفوالذية امل�ضمتة
حماية  �َسَبك  َعمل  مثل  وغريها،  �ملنزلية  �حلديد  �أ�سغال  يف  �مل�سمتة  �حلديد  مقاطع  ت�ستخدم 

لل�سبابيك و�لأبو�ب، ومن هذه �ملقاطع:
اأ  -  ق�ضيب فوالذي م�ضمت م�ضتطيل ال�ضكل )مب�ضط(: كما يف �ل�سكل )3-6(، ويوجد 

منه قيا�سات خمتلفة، ويبي �جلدول )3-3( كتلة �ملب�سط وقيا�ساته �لأكرث ��ستخد�ًما.
س

ص

العر�ض/ مم
1214162025ال�ضمك/ مم

50.4710.5500.6280.7850.981
60.5650.6590.7540.9421.178
80.7540.8791.0051.2561.570
100.9421.0991.2561.5701.963

�بحث عن هذه  �لعملية،  �حلياة  ��ستخد�مها يف  �ملب�ّسط ميكن  للحديد  �أخرى  قيا�سات  هناك 
�لقيا�سات، وناق�ش ما تتو�سل �إليه �أنت وزمالوؤك.

ق�ضيّة للبحث

ب- ق�ضيب فوالذي م�ضمت مربع ال�ضكل: كما يف �ل�سكل )3-7(، يوجد منه قيا�سات 
خمتلفة، ويبّي �جلدول )3-4( كتلة حديد �ملربع وقيا�ساته �لأكرث ��ستخد�ًما.
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�ل�سكل )3-8(: مقطع ق�سيب 
�حلديد �لد�ئري )�ملربوم(.

�جلدول )3-4(: كتلة حديد �ملربع للمرت �لطويل �لو�حد )كغم(.

�جلدول )3-5(: كتلة �حلديد �لد�ئري �ملقطع )�ملربوم( للمرت �لطويل �لو�حد )كغم(.

1012141620العر�ض/ مم
0.7901.1301.5402.0103.140الكتلة/ كغم

56810121416القطر/ مم

0.1540.2220.3950.6170.8901.2101.580الكتلة/ كغم

جـ- ق�ضيــب فوالذي م�ضمــت دائــري الـمقـطع: كما 
هو مبي يف �ل�ســكل )3-8(، يوجد منه قيا�سات 
خمتلفة، ويبي �جلدول )3-5( كتلة �حلديد �لد�ئري 

�ملقطع وقيا�ساته �لأكرث ��ستخد�ًما.

ق

�ل�سكل )3-7(: مقطع ق�سيب حديد مربع.

س

س
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زاويـة:  مقـطع  ذو  م�ضمت  فـوالذي  ق�ضيـب   - د 
كما هو مبي يف �ل�سكل )3-9(، يوجد منه 
قيا�سات خمتلفة، ويبي �جلدول )3-6( كتلة 

حديد �لز�وية وقيا�ساته �لأكرث ��ستخد�ًما.

�ل�سكل )3-9(: مقطع حديد �لز�وية.
ل

س

ل

�جلدول )3-6(: كتلة مقطع حديد �لز�وية للمرت �لطويل �لو�حد )كغم(.

�جلدول )3-7(: كتلة �ألو�ح �ل�ساج و�سمكها.
0.511.251.52ال�ضمك/ مم
7.80015.60019.50023.40031.200الكتلة/ كغم

50×4050×3040×2530×25قيا�ض الزاوية/ مم
3445�ضمك الزاوية/ مم
1.1201.7802.4203.770كتلة الزاوية/ كغم

تتو�فــر مقاطع حديــد على �سكل حــرف )T(، �بحث عن قيا�ساتهــا و��ستخد�ماتها، و�كتب 
تقريًر� عن ذلك، وناق�سه �أنت وزمالوؤك.

ق�ضيّة للبحث

هـ - االألواح الفوالذية )حديد ال�ضاج(: يتو�فر �ل�ساج �لفولذي بقيا�ش )1×2( مرت، خمتلفة 
كتلة   )7-3( �جلدول  ويبي  جملفنة.  �أخرى  و�أنو�ع  �لأ�سود  �ل�ساج  ومنها  �ل�سمك، 

بع�ش �ألو�ح �ل�ساج و�سمكها �لأكرث ��ستخد�ًما لالأبو�ب و�ل�سبابيك.

ُت�ستخدم بع�ش مقاطع �حلديد عند تركيب زجاج على �لأبو�ب و�ل�سبابيك �لفولذية، �بحث 
عن هذ� �ملقطع، و�كتب تقريًر� عن ذلك، وناق�سه �أنت وزمالوؤك.

فّكر
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مكّمالت االأبواب وال�ضبابيك الفوالذية

  1   الف�ضاالت
ب بي حلق �لأبو�ب و�ل�سبابيك و�لدرف �ملتحركة،  هناك �أنو�ع عديدة من �لف�سالت تركَّ

لت�سهيل حركة هذه �لدرف يف �أثناء فتحها و�إغالقها.
ب على حلق �لباب �أو �ل�سباك  وتتكون �لف�سالت من جز�أين، هما: �جلزء �لثابت �لذي يركَّ
ب على �لدرف �ملتحركة، ومن هذه �لف�سالت  �خلارجي، و�جلزء �ملتحرك )�لغطاء( �لذي يركَّ

�ل�سائعة �ل�ستخد�م ما ياأتي:
وذلك  باللحام،  تثّبت  �ملنزلية،  �لأبو�ب  يف  �نت�ساًر�  �لأكرث  هي  الب�ضيطة:  الف�ضاالت   - اأ  
�لثابت،  �حللق  على  �لثابت  و�جلناح  �ملتحركة  �لدرف  على  �ملتحرك  �جلناح  بتثبيت 
وهناك ت�ساميم و�أ�سكال خمتلفة، منها �لعادية �ملبينة يف �ل�سكل )3-10(، ومنها �لتي 
حتتوي على م�سحمة تزييت، لت�سهيل حركة �لدرف، وهي �ملبينة يف �ل�سكل )11-3(، 

وتتو�فر هذه �لف�سالت باأقطار خمتلفة تتنا�سب مع قيا�سات �لأبو�ب و�ل�سبابيك.

ثانًيا

ت�ستخدم يف �سناعة  �لتي  �مل�سمت  �حلديد  �ملفّرغ ومقاطع  �لفا�سون  مقاطع  تعّرفت  �أن  بعد 
�لتي  �ملكّمالت  �جلزء  ف�ستتعّرف يف هذ�  �ملنتوجات �حلديدية،  و�ل�سبابيك، وغريها من  �لأبو�ب 

تتّمم عملية ت�سنيع هذه �ل�سبابيك و�لأبو�ب و�ملنتجات �حلديدية، ومن هذه �ملكّمالت:

�ل�سكل )3-10(: ف�سالة ب�سيطة عادية.

اجلناح الثابت                                                    اجلناح املتحّرك
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�ل�سكل )3-11(: ف�سالة عادية مع م�سحمة.

�ل�سكل )3-12(: ف�سالت �لأبو�ب �لثقيلة.

ب- ف�ضــاالت االأبــواب الثقيلة: ترّكب �لف�ســالت �ملبينة يف �ل�ســكل )3-12( لالأبو�ب 
�لكبــرية و�لثقيلة، وتثّبت بو�ساطــة �لرب�غي، وحتتوي على حو�مــل لتقليل �لحتكاك، 

وتتو�فر بقيا�سات خمتلفة تتنا�سب مع قيا�سات �لأبو�ب.

�بحث عن �لف�سالت �لتي ت�ستخدم لالأبو�ب ذ�ت �ل�سطوح �مل�ستوية، و�عر�ش نتائج بحثك 
على مدرّبك وزمالئك.

ق�ضيّة للبحث

  2   الـزرافيـل
�أ�سكال و�ألو�ن و�أنو�ع و�أ�سعار  �ملعدنية، وهي ذ�ت  ��ستخد�مها لالأبو�ب و�ل�سبابيك  ميكن 
�حلياة  و��ستخد�ًما يف  �سيوًعا  �لأكرث  �لزر�فيل  �لزبون، ولكن  رغبة  وترّكب ح�سب  خمتلفة، 

اجلناح الثابت                                         اجلناح املتحّرك                        امل�ضحمة 

اجلناح الثابت

حوامل احتكاك

اجلناح املتحّرك
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�لعملية تلك �لتي تركب د�خليًّا وخارجيًّا، كما يف �ل�سكل )3-13(، وميكن تركيبها لأبو�ب 
�لطبقة �لو�حدة و�لطبقتي �حلديدية.

�ل�سكل )3-13(: بع�ش �أنو�ع �لزر�فيل.

�ل�سكل )3-14(: زرفيل كهربائي خارجي.

وهناك زر�فيل ترّكب لالأبو�ب �خلارجية، وهي ذ�ت مو��سفات خا�سة، كاأن يكون لها �أرقام 
�أحد  �ل�سكل )14-3(  ويبّي  كنرتول(،  )�لرميوت  �لتحكم  با�ستخد�م جهاز  وُتفتح  �رصية، 

�أنو�ع هذه �لزر�فيل.
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�ل�سكل )3-15(: بع�ش �أ�سكال �ملقاب�ش.

�ل�سكل )3-16(: مقب�ش باب مزخرف.

  3   الـمقـابـ�ض
ت�ستخدم لالأبو�ب و�ل�سبابيك �ملعدنية، وهي ذ�ت �أ�سكال و�أنو�ع و�أ�سعار خمتلفة، وترّكب 
�أو  تركب خارجيًّا  �لتي  فهي  و��ستخد�ًما  �سيوًعا  �لأكرث  �ملقاب�ش  �أّما  �لزبون،  بح�سب رغبة 

د�خليًّا على �أبو�ب �لطبقتي و�لطبقة �لو�حدة، �نظر �ل�سكل )15-3(.

�بحــث عن �أنو�ع �أخرى مــن �لزر�فيل و�ملقاب�ــش ت�ستخدم لالأبــو�ب و�ل�سبابيك �حلديدية، 
و�كتب تقريًر� عن ذلك، وناق�سه �أنت وزمالوؤك.

ن�ضاط )1-3(

ب لالأبـو�ب ذ�ت �لنـقو�ش  ُتطلــى بعـ�ش �أنو�ع �لـمقاب�ش وتزخرف زخرفــة جميلة، ثم تركَّ
و�لألو�ن �ملختلفة، ويبي �ل�سكل )3-16( �أحد هذه �ملقاب�ش.
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اأنواع االأبواب وال�ضبابيك الفوالذية و�ضبك احلماية واجلمالونات

  1    قراءة رموز املخططات املعمارية املنزلية
يبي �ل�سكل )3-17/ �أ ( جزًء� من بناء يحتوي على �سبابيك و�أبو�ب وغريها، �أما �جلزء 
)3-17/ب( فيبّي �ملخطط �ملعماري لهذ� �لبناء، وهو يحتوي عادة على رموز متعارف 

عليها خا�سة باأبو�ب و�سبابيك �لدرف و�ل�سحاب ودللت فتحها و�إغالقها.

ثالًثا

تعّرفت يف ما م�سى �ملقاطع و�ملكّمالت �لتي ت�ستعمل يف تف�سيل �ملنتوجات �ملعدنية، ويف هذ� 
�جلزء �ستتعّرف كيفية قر�ءة �لرموز �ملعمارية �ملنزلية و�ملنتج �لت�سنيعي �ملعدين.

�ل�سكل )3-17(: �سورة خمطط بنائي ورمزي معماري.

وميكن تو�سيح هذه �لرموز ودللتها على �لنحو �لآتي:
 اأ  - رموز االأبواب املعمارية: 

يبي �ل�سكل )3-18( �ل�سكل 
�لو�حدة  �لدرفة  لباب  �حلقيقي 
�لباب  لهذ�  ورمزين  �لبناء،  يف 
�لذي يفتح �إلى �لد�خل، �لرمز 
�لـحـلـق  �إطـار  �أّن  يبـّي  �لأول 
�لـخارجي على م�ستوى �لبناء، 

�أّما �لرمز �لثاين فيبي �أّن �إطار �حللق بارز عن �لبناء �إلى �خلارج.
�ل�سكل )3-18(: �سكل باب ذي درفة و�حدة معمارية ورمزه.

)ب() �أ (



173

�ل�سكل )3-19(: �ل�سكل �حلقيقي لباب ذي درفتي ورمزه.

�ل�سكل )3-20(: �سكل باب �لدرفتي �ل�سحاب، ورمزه.

�لد�خل،  �إلى  يفتح  لباب ذي درفتي  �ل�سكل �حلقيقي  فيبّي  �ل�سكل )19-3(:  �أما 
ورمزه.

�أّما �ل�سكل )3-20( فيبّي �ل�سكل �حلقيقي لباب يتكون من درفتي �سحاب ورمزين 
له، �لرمز �لأول يدّل على �أن �إطار �حللق بارز عن �إطار بناء �لباب �إلى �لد�خل، �أّما �لرمز 

�لثاين فيدّل على �أّن �إطار �حللق على م�ستوى �إطار بناء �لباب.

الشكل الحقيقي

الرمز

الشكل الحقيقي

الرمز األول

الرمز الثا�

كيف يكون رمز باب �لدرفة �لو�حدة و�لدرفتي عندما تفتح �لأبو�ب �إلى �خلارج؟
فّكر

�ل�سكل �حلقيقي ل�سباك يتكون من  �ل�سكل )21-3(  ب- رموز ال�ضبابيك املعمارية: يبي 
درفتي يفتح �إلى �خلارج، ورمزين له، �لرمز �لأول يدّل على �أّن �إطار �حللق �خلارجي 
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لل�سباك بارز عن �إطار بناء �ل�سباك، �أّما �لرمز �لثاين فيدّل على �أّن �إطار حلق �ل�سباك على 
م�ستوى �إطار بناء �ل�سباك.

�ل�سكل )3-21(: �ل�سكل �حلقيقي ل�سباك ذي درفتي، ورمزه.

�ل�سكل )3-22(: �لدربزين يف �ملخططات �ملعمارية، ورمزه.

مباذ� يرمز �إلى �ل�سباك ذي �لدرفة �لو�حدة �لذي يفتح �إلى �لد�خل؟
فّكر

جـ- ال�ضكل احلقيقي للم�ضند )الدربزين(، ورمزه يف املخططات املعماريـة: يبي �ل�سـكل 
)3-22( �ل�سكل �حلقيقي للم�سند )�لدربزين( ورمزه يف �ملخططات �ملعمارية.
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�ل�سكل )3-23(: �ل�سكل �حلقيقي جلمالون �حلديد �لذي يرّكب عليه �لقرميد يف �ملخططات �ملعمارية، ورمزه.

�ل�سكل )3-24(: �سكل �لقرميد �ملرّكب على جمالون �حلديد.

ُزر �أنت وزمالوؤك ق�سم تدقيق �ملخططات �ملعمارية يف نقابة �ملهند�سي يف منطقتك، و�طلع 
على �لرموز �ملعمارية، و�أعّد تقريًر� عن ذلك.

ن�ضاط )2-3(

د - رمز اجلمالون: يبّي �ل�سكل )3-23( �ل�سكل �حلقيقي جلمالون �حلديد �لذي يرّكب يف 
ح  و�جهة �ملنزل ح�سب �ملخططات �ملعمارية، وتكون ز�وية ميالنه �إلى �خلارج، ويو�سّ
�ملركب  للقرميد  �حلقيقي  �ل�سكل  فيبّي  �ل�سكل )24-3(  �أّما  �جلمالون،  كذلك رمز 

على جمالون �حلديد.
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  2   ت�ضنيع االأبواب الفوالذية
تتكون �أبو�ب �لدرف من �حللق �خلارجي و�لإطار �لد�خلي، ومن هذه �لأبو�ب:

 اأ  - اأبواب الدرفة الواحدة: تتكون �أبو�ب �لدرفة �لو�حدة من �لإطار �خلارجي �لذي ي�سنع 
من مقطع �لـحلق �ملفرغ، و�لإطار �لد�خلي �لذي ي�سنع من مقطع �لزد �ملفرغ، وتلحم 
�لقطــع جميعهــا بالقو�ــش �لكهربائي بعد ق�سهــا بطريقة �سحيحة ح�ســب �لقيا�سات 
�ملطلوبة، ويعّلق �لإطار �لد�خلي مع �لإطار �خلارجي بو�ساطة �لف�سالت، ويبي �ل�سكل 

)3-25( مقطع باب ذي درفة و�حدة جمّمع.

�ل�سكل )3-25(: مقطع باب ذي درفة وطبقة و�حدة جمّمع.

�ل�سكل )3-26(: مقطع باب ذي درفتي وطبقة و�حدة من �لزجاج وطبقتي من �ل�ساج.
1- مقطع حلق.    2- مقطع )Z(.     3- ف�سالة.      4- �ساج.      5- مقطع )T(.      6- مقطع بي�سة.    7- زجاج.

�ر�سم مقطع باب ذي درفة و�حدة وطبقتي.
ن�ضاط )3-3(

ي�سـنع من مقطع  �لذي  �لـخارجي  �لإطار  �لدرفتي من  �أبو�ب  تتكون  الدرفتني:  اأبواب  ب- 
 ،)T( ومقطع )Z( لـحلق �ملفرغ، و�لإطـار �لد�خلي �لذي ي�سنع من مقطع �لـزد �ملفرغ�
وتلحم �لقطع جميعها بالقو�ش �لكهربائي بعد ق�سها بطريقة �سحيحة، ح�سب �لقيا�سات 
�ملطلوبة، ويعلق �لإطار �لد�خلي مع �لإطار �خلارجي بو�ساطة �لف�سالت، وتكون �إحدى 
�لدرف ميينية و�لأخرى �سمالية، وميكن تلبي�ش �لدرف �لد�خلية بال�ساج �أو �لزجاج مع 

مقطع �لبي�سة، ويبي �ل�سكل )3-26( مقطع باب ذي درفتي وهو مرّكب.



177

�ل�سكل )3-27(: �لبو�بة �ملنزلقة )�ل�سحاب(.

�ل�سكل )3-28(: �سبك حماية.

هل هناك ت�سابه بي �ل�سباك و�لباب يف مقاطع �حلديد وطريقة �لتف�سيل؟
فّكر

جـ- باب ال�ضحاب )املنزلق(: تتكون �لأبو�ب �ل�سحابة من درفة و�حدة �أو درفتي، ويكون 
قيا�سها �أكرب من قيا�ش فتحة �لباب، وتتحرك بو�ساطة عجالت على دليل طوله يزيد على 
ي�ساعد على �حلركة و�لثبات، ويبي  �لدرفة، وت�ستند على جمرى علوي  �سعف طول 
�ل�سكل )3-27( باب �ل�سحاب وهو مرّكب. وميكن �أن ُيجمع �إطار باب �ل�سحاب 
من تيوبات مفرغة باأّي قيا�ش منا�سب، �أو من حديد م�سمت، �أو حلق عري�ش، ويلّب�ش 

بال�ساج �أو �أّي ر�سمة حديد مب�سط منا�سبة.

�لإطار  من  �حلماية  �سبك  يتكون  احلماية:  �ضبك   - د 
�خلارجي �لذي ي�سنع من �حلديد �ملربع �مل�سمت. 
ومُيالأ من �لد�خل بزخارف معدنية م�سنوعة عادة 
من حديد مب�سط ذي ت�ساميم مـختلفة، لإ�سفاء 
ويثّبت  منـا�سـب،  �سـبك  �أّي  �أو  جمـايل،  منـظر 
�لأبو�ب  �أو  �لنو�فذ  فتحات  �لـحماية على  �سبك 
من  �لأطفال  �مل�ستودعات؛ حلماية  �أو  �ملنازل  يف 
ال�صقوط، ومنع دخول الل�صو�ص، ويبني ال�صكل 

)3-28( �أحد �أ�سكال �سبك �حلماية.

الدليل العلويالدليل العلوي
العجالت

دليل احلركة
الدليل ال�ضفلياإطار الباب

عجالت ال�ضحاب
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�أن تكون �جلمالونات �سقوًفا مائلة يف بع�ش �لأبنية، ولكن �لأكرث  هـ- اجلمالونات: ميكن 
��ستخد�ًما يف �ملنازل هو �لقرميد، وبخا�سة يف �لو�جهة �لأمامية.

م�سمتة،  زو�يا حديد  �أو  �ملفرغة،  �ملعدنية  �لتيوبات  من  �جلمالونات  ت�سنع  �أن  وميكن 
�جلمالون  قاطع  ويثّبت  عليها،  �لأحمال  توّزع  لكي  د�خلية،  تقوية  بقو�طع  وتزّود 
بالرب�غي �أو باللحام، وهو �لأكرث ��ستخد�ًما يف �ملنازل، ويبي �ل�سكل )3-29( نوًعا 

من هذه �جلمالونات �لتي ت�ستخدم لرتكيب �لقرميد عليها.

�ل�سكل )3-29(: جمالون �لقرميد.

  2    قيا�ض اأبعاد فتحات االأبواب وال�ضبابيك وتدوينها
توؤخذ قيا�سات �لأبو�ب و�ل�سبابيك قبل �إمتام عملية �لق�سارة، وتكون �لقيا�سات هذه عادة غري 

منتظمة، وهناك حالتان عند حتديد �لقيا�سات، هما:
 اأ   - اأخذ القـيا�ضـات للجدران االأ�ضـمنتية: يبي �ل�سكل )3-30( �سـكل �ل�سـباك وتـحديـد 
�لقيا�سات غري �ملنتظمة بعد �لنتهاء من �لعمليات �لإن�سائية وقبل عملية �لق�سارة، ويف 
�لتنفيذية �ملعمارية،  هذه �حلالة يكون هناك تفاوت بي �لو�قع و�ملخططات �لهند�سية 
د �لقيا�ش �ل�سغري فاإنه يبقى فر�غ كبري بي �لإطار و�جلدر�ن، �أّما �إذ� ُحّدد �لقيا�ش  فاإذ� ُحدِّ
�لكبري فاإّن �لفر�غ يكون قلياًل يف بع�ش �ملناطق، وبع�سها يحتاج �إلى تو�سيع �لفتحة مع 
�لإطار، ولتقليل هذه �مل�سكلة حتّدد ثالثة قيا�سات عمودية �أو �أربعة، ومثلها �أفقية ح�سب 



179

�ل�سكل )3-30( فتحة �ل�سباك يف �جلدر�ن �لأ�سمنتية.

ن يف جدول، كما يف �جلدول )8-3(. �حلاجة، ويوؤخذ متو�سطها �حل�سابي، وتدوَّ

�جلدول )3-8(: ح�ساب متو�سط �لقيا�ش.
متو�ضط القيا�ض123البعد املقي�ض

ع ع3ع2  ع 1 البعد العمودي
فف3ف2ف 1البعد االأفقي

وُيح�سب �ملتو�سط �حل�سابي للبعد وفق �ملعادلة �لريا�سية �لآتية:

متو�سط �لبعد �لعمودي  =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متو�سـط �لبـعـد �لأفـقي  =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع1 + ع2 + ع3 
3

ف1 + ف2 + ف3
3

�جلدر�ن  يف  و�ل�سبابيك  �لأبو�ب  فتحات  تكون  احلجرية:  اجلدران  قيا�ضات  حتديد  ب- 
�حلجرية منتظمة ومطابقة للمخططات �لتنفيذية �ملعمارية �إلى حدٍّ كبري، �إّل �أّنه يجب 
�ل�سبابيك،  �أو  �لأبو�ب  تف�سيل  عمليات  يف  لعتمادها  �لو�قع  على  �لقيا�سات  حتديد 
مع  �لت�سوية  �سهلة  �لق�سارة  �أعمال  تكون  بحيث  �حلجر  �لـحلق خلف  �إطار  ب  ويركَّ
م�ستوى بناء �حلجر، ولهذ� يوؤخذ قيا�ش �لفتحات بي �لو�جهات �حلجرية، وُيعتمد يف 

عمليات ت�سكيل �لأبو�ب و�ل�سبابيك وتف�سيلها.
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اإعداد جداول الكميات للمقاطع الفوالذية وح�ضاب الكلفة

  1    حتديد القيا�ضات وتدوينها
هنالك طرق و�أ�ساليب لتدوين �لقيا�سات وتنظيمها يف جدول منا�سب على نحٍو مت�سل�سل 

من �ليمي �أو �لي�سار بعد �لطالع على �ملخططات �ملعمارية.
ويبي �جلدول )3-9( ترتيب �لأبو�ب و�ل�سبابيك وقيا�ساتها �لنهائية لإحدى �لور�ش.

�جلدول )3-9(: ترتيب �لأبو�ب و�ل�سبابيك وقيا�ساتها.

  2    اإعداد جداول الكميات
د �لكميات �لالزمة لت�سكيل �لأبو�ب و�ل�سبابيك ح�سب �لقيا�سات، ثم تدّون يف جدول �لقيا�سات،  حُتدَّ

كما يف �جلدول )3-10( �لذي يبي قائمة من �لعنا�رص �لالزمة لت�سكيل هذه �لأبو�ب و�ل�سبابيك.
�جلدول )3-10(: �لكميات �لالزمة لت�سكيل �لأبو�ب و�ل�سبابيك.

ر�بًعا

� معرفة كيفية ح�ساب كلفة �ملنتجات �ملعدنية، كال�سبابيك و�لأبو�ب �أو �أّي منتج �آخر  من �ملهم جدًّ
معدين، وذلك بح�رص �لتكاليف �لأولية وو�سع �لأرباح �ملنا�سبة، وجُترى هذه �لعملية على �لنحو �لآتي:

رقم الغرفة
12

العر�ض/ �ضماالرتفاع/ �ضمالعر�ض/ �ضماالرتفاع/ �ضم
200100200140باب

100200100100�ضباك

املجموع/ مرت�ضباك رقم )2( مرت�ضباك رقم )1( مرتباب رقم )2( مرتباب رقم )1( مرتالعن�رص
66.86422.8ق�ضيب حلق مفرغ عري�ض

 ) Z ( 610.88630.8ق�ضيب مقطع
 ) T ( 2114---ق�ضيب مقطع

112زرفيل
112القط �ضباك

7.8 م 12 م 22 م 2.82 م 22 م 2�ضاج )1( مم
364417ف�ضاالت )10( مم
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  3    ح�ضاب الكلفة
كاأجرة  �أخرى،  ونفقات  �لعاملي  و�أجور  �لأولية  �ملو�د  ثمن  من  �ملنتوجات  كلفة  حُت�سب 

�ملحل، و�أثمان �لكهرباء، و�ملاء، و�أجور �لنقل، وغريها.
فاإذ�  تنفيذها،  نوعيتها وطبيعة  �لأولية على  �ملو�د  يعتمد ح�ساب كلفة  االأولية:  املواد  اأ  -   
كانت على �أ�سا�ش �لكتلة حت�سب بالدينار لكّل كغم )دينار/ كغم(، �أّما �إذ� كانت على 
�ألو�ح  مثل  �مل�ساحة،  بح�سب  و�إذ� كانت  بالدينار/ مرت،  فتح�سب  �لطويل  �ملرت  �أ�سا�ش 

�ل�ساج، فاإّنها حت�سب بالدينار/ م2.
�أّما �لقطع �ملفردة �لتي تباع بالقطعة، مثل �لزر�فيل، و�لف�سالت، وغريها، فاإنها حُت�سب 

على �أ�سا�ش ثمن �لوحدة �لو�حدة.
على  وتركيبه  �ملنتج  ت�سنيع  يف  �ساركو�  �لذين  �لعاملي  �أجور  حت�سب  العاملني:  اأجور  ب- 
 )8( يعمل  �لعامل  لأّن  �لو�حدة؛  �ل�ساعة  باأجرة  ر  وتقدَّ �لعمل،  �ساعات  عدد  �أ�سا�ش 
�ساعات يوميًّا و )26( يوًما يف �ل�سهر �لو�حد، فُتق�سم �أجرة �لعامل �ل�سهرية على عدد 
�ساعات �لعمل �ل�سهرية للعامل �لو�حد، فتنتج �أجرة �ل�ساعة �لو�حدة للعامل، ويو�سح 

�ملثال �لآتي �أجرة �لعامل �ل�سهرية يف �إحدى �لور�ش:
�إذ� كان عامل يتقا�سى )350( ديناًر�، فاإّن كلفة �ساعة عمله:

ــــــــــــــــــــ  =  1.736 دينار/ �ل�ساعة.

جـ- الكلفة غري املبا�رصة: تـح�سب كلفة �مل�ساريف غري �ملبا�رصة، مثل �أجرة �لـمحل و�أثمان 
�لكهرباء، و�ملياه، وغريها، بالدينار، وُتق�سم على عدد �ساعات �لعمل �ل�سهرية، فتنتج 

تكاليف �ل�ساعة �لو�حدة، وت�ساف �إلى �ملنتج ح�سب عدد �ساعات �لعمل.
مثال: �ملو�ّد �مل�ستخدمة يف �سنع باب من �لفا�سون �لفولذي يف �إحدى �لور�ش:

1 . ق�سيب حلق مفّرغ، قيا�سه )6( م، و�سعره )2.5( دينار/ مرت.
2 . ق�سيب )Z( مفّرغ قيا�سه )6( م، و�سعره )2.5( دينار/ مرت.
3 . ق�سيب مربع مفرغ، قيا�سه )2( م، و�سعره )2( دينار/ مرت.

4 . زرفيل عدد و�حد، و�سعره )20( ديناًر�.
5 . �ساج )2( مرت مربع ، و�سعره )7( دنانري/ م2.
6 . ف�سالت )4(، �سعرها )0.75( دينار/ ف�سالة.

350
8 × 26
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�إنتاج هذ� �لباب عامالن مّدة )7( �ساعات، وثالث �ساعات لرتكيبه،  وقد ��سرتك يف 
و�أجرة �لعامل �لو�حد )250( ديناًر� يف �ل�سهر، وكانت كلفة �ملحل لل�ساعة �لو�حدة 
)1.4( دينار، وكلفة �لنقل �أربعة دنانري، وكلفة �للحام و�لدهان و�لكهرباء ع�رصة دنانري، 

ون�سبة �لأرباح )20%( من �لتكلفة، فما كلفة �إنتاج �لباب.
ل �إن�ساء �جلدول )3-11( �لآتي لت�سهيل عملية ح�ساب كلفة �لإنتاج: ُيف�سّ

�جلدول )3-11(: ح�ساب كلفة �لباب.

الكميةعنا�رص الكلفة
ال�ضعر االإجمايل�ضعر الوحدة

دينارفل�ضدينارفل�ض
1- كلفة �ملو�د �لأولية

15--65002 مق�سيب حلق مفرغ
15--65002 مق�سيب )Z( مفرغ

4--2--2 مق�سيب مربع مفرغ
20--20--1 زرفيلزرفيل
14--7--2 م2�ساج

3----4750 ف�سالتف�سالت
2- كلفة �أجور �لعاملي

14200180016 �ساعةكلفة �لإنتاج )2×7(
620012007 �ساعاتكلفة �لرتكيب

3- �لكلف غري �ملبا�رصة
7400180010كلفة �ملحل
4--------كلفة �لنقل

10--------كلفة �أ�سالك �للحام و�لكهرباء
800119------4- جمموع �لتكاليف

96023----20 %5- �لأرباح
760143------6- جمموع �لتكلفة �لكلية
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�رصورة ��ستعمال و�سائل �لأمن و�ل�سالمة قبل �لعمل ويف �أثنائه.

�أّن ما ينطبق على �لأبو�ب و�ل�سبابيك ينطبق على عمليات �لإنتاج �لأخرى.

تذّكر

تذّكر

  2    متطلبات تركيب االأبواب وال�ضبابيك
�أو  �أّي ت�سهيالت لإجر�ء تعديالت  عندما يكون مكان تركيب �ملنتوجات بعيًد�، ول تتو�فر 

عمليات �إ�سالح، فاإنه يجب �أخذ بع�ش �لحتياطات �لالزمة لعمليات �لرتكيب، مثل:
 �أ  -  مر�جعة قيا�سات �لأبو�ب و�ل�سبابيك ومطابقتها مع قيا�سات فتحات �لرتكيب.

ب-  جتهيز �لعدد و�لأدو�ت �لالزمة.
جـ -  نقل �ملنتوجات �إلى مكان �لرتكيب على نحٍو منظم، وتوزيع �ملنتجات يف مكان منا�سب.

 د  -  جتهيز �لفتحات مبا ينا�سب �ملنتج.
هـ -  تثبيت �لأبو�ب و�ل�سبابيك يف مكانها على نحٍو �سحيح.

 و -  جتريب �لأبو�ب و�ل�سبابيك وفح�سها و�سبطها.

املعادالت احل�ضابية
•  تكلفة �لعامل �لو�حد يف �ل�ساعة =  ــــــــــــــــــ  = 1.2 دينار يف �ل�ساعة.

•  �ساعات عمل �لإنتاج   =  عدد �لعمال × �ساعات �لعمل يف �لإنتاج.
                                       = 2  ×  7  =  14 �ساعة عمل.

•  �ساعات �لرتكيب  =  2  ×  3  =  6 �ساعات.
•  ن�سبة �لأرباح   =  �لن�سبة �ملئوية لالأرباح × جمموع �لتكاليف �لأولية.

                           = 20 %  ×  119.8  =  23.96 دينار.
•  �ملجموع �لكلي للتكاليف = 119.8 + 23.96 = 143.76 ديناًر�

250
8 × 26
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ت�ضكيل خزانات املياه واملحروقات وجتميعها

  1    خزانات تخزين املياه
هناك حجوم عّدة من خز�نات �ملياه ت�ستخدم لأغر��ش �ل�ستخد�م �ملنزيل، ويختلف حجم 

�خلز�ن و�ل�ساج �مل�ستخدم و�سمكه ح�سب �ل�ستخد�م.
اأ  - حجم خزانات تخزين املياه: هناك حجمان من خز�نات تخزين �ملياه يف �ملنازل، �حلجم 
�سناعة  وميكن  مكعبي،  مرتين  ي�سع  �لثاين  و�حلجم  مكعًبا،  و�حًد�  مرًت�  ي�سع  �لأول 
خز�نات ذ�ت حجوم �أكرب من ذلك ح�سب �حلاجة، ويبي �ل�سكل )3-31( قيا�سات 
خز�ن مياه �سعته مرت مكعب و�حد، و�أّما �ل�سكل )3-32( فيبي قيا�سات خز�ن مياه 

يت�سع ملرتين مكعبي.

ا خام�سً

�إلى  �أهّم مقومات �حلياة �ليومية، نظًر�  �لـماء نعمة من نعم �هلل �لتي ل تعّد ول حت�سى، وهو 
حاجة �لإن�سان �إليه يف �ل�رصب و�لغ�سل و�لرّي.

و�لأردن من �لدول �لفقرية يف �ملاء، وبخا�سة يف ف�سل �ل�سيف �لذي يزد�د فيه ��ستعمال �ملاء، 
�إيجاد و�سائل  �ل�ستاء، للوقاية من �لربد، مّما يتطلب  ويزد�د كذلك ��ستهالك �ملحروقات يف ف�سل 

لتخزينه.
وهناك و�سائل �ستى لتخزين �ملياه و�ملحروقات، و�سنتطرق يف ما ياأتي �إلى �خلّز�نات �ملعدنية، 

ومنها:

١م

١م

١م

٢م

١م

١م

�ل�سكل )3-32(: خز�ن مياه �سعته )2( مرت مكعب.�ل�سكل )3-31(: خز�ن مياه �سعته مرت مكعب و�حد.
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�ل�سكل، ح�سب �حلاجة و�لظروف  �أو كروية  �أ�سطو�نية  وميكن ت�سكيل خّز�نات مياه 
�لتخزينية.

�أّي �خلّز�ني له �سعة تخزينية من �ملاء �أكرب؛ خز�ن كروي �أم خز�ن �أ�سطو�ين لهما �لقيا�سات نف�سها؟
فـّكر

�ملنزلية  �ملياه  ب- ال�ضاج امل�ضتخدم يف ت�ضنيع خزانات املياه: ي�ستخدم يف ت�سنيع خّز�نات 
هذه  ومن  �لإن�سان،  �سالمة  على  للحفاظ  خا�سة،  مو��سفات  لها  �ل�ساج  من  �ألو�ح 

�ملو��سفات:
1 . مقاومة �ل�سد�أ و�لتاآكل و�لعو�مل �جلوية.

2 . رخ�ش �لثمن و�لتكاليف.
3 . �سهولة �لت�سكيل.

4 . �سهولة �للحام.
5 . خمتلفة �ل�سمك.

�سحّية  وهي  �ملنزلية،  �ملياه  خز�نات  ل�سناعة  ت�سلح  �ملعادن  من  كثرية  �أنو�ع  وهناك 
ومنا�سبة لتخزين �ملياه، ومنها:

1 . �ألو�ح �ساج �لأملنيوم، ولكن تكاليفها �لعالية وحلمها �سعب، نظًر� �إلى حاجتها �إلى 
�أجهزة متطورة ومهارة عالية لتنفيذ �للحام، و�سعوبة عملية �ل�سيانة.

2 . �ألو�ح �ساج �لفولذ �لذي ل ي�سد�أ  )�ل�ستينل�ش �ستيل(، وهو من �أجود �ملو�ّد �لتي 
ت�سنع منها خز�نات �ملياه، وغريها، وبخا�سة �لغذ�ئية منها �لتي ي�ستخدمها �لإن�سان 
�، ويحتاج �إلى مهار�ت عالية يف عمليات  يف حياته �ليومية، ولكن تكاليفها عالية جدًّ

�للحام و�أجهزة متطورة لتنفيذ عمليات �للحام و�ل�سيانة.
3 . �ألو�ح �ل�سـاج �ملجلفن: من �أن�سـب �لألو�ح ل�سناعة خّز�نات �لـمياه، وذلك لرخ�ش 
�ل�سـاج مطلّية بـمادة  �ألـو�ح من  ثمنها و�سهولة ت�سكيلها، وجمال منظرها، وهي 

�لزنك �لتي تـمتاز مبقاومتها للموؤثر�ت �جلويّة.



186

  2    خّزانات تخزين املحروقات
ت�ستخدم خز�نات �لوقود لتخزين �ملحروقات لأغر��ش �لتدفئة يف ف�سل �ل�ستاء، وهي ذ�ت 
�لأ�سود  �ل�ساج  من  وت�سنع  نف�سها،  بالطريقة  وت�سنع  �ملياه،  متاثل حجوم خز�نات  حجوم 
)�لفولذ �لكربوين غري �ملجلفن( لرخ�ش ثمنه، ول توؤثر يف �سحة �لإن�سان كخز�نات مياه  

�ل�رصب، وميكن معاجلة �ل�سد�أ بطالئه بالدهان.
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اأ�ضئلة الوحدة

187

1  - هناك مقاطع حديد مفرغ ت�ستخدم يف �سناعة �لأبو�ب و�ل�سبابيك، وغريها من �ملنتوجات 
�ملعدنية، �ذكرها.

2  - �ر�سم مقاطع جمّمعة لباب ذي درفتي بطبقة و�حدة من �لزجاج وطبقتي من �ل�ساج.
3  - �سع د�ئرة حول رمز �لإجابة �ل�سحيحة يف ما ياأتي:

)1(  �أّي �ملقاطع �لآتية يعّد مقطع حديد مربًعا م�سمًتا:

 �أ   -

  

ب -  

جـ -  

 د  -  

الت �لأبو�ب �لثقيلة من: )2(  تتكون ف�سّ
 �أ  -  �جلناح �لثابت وحو�مل �لحتكاك.

ب-  �جلناح �ملتحرك وحو�مل �لحتكاك.
جـ-  �جلناح �لثابت و�ملتحرك وحو�مل �لحتكاك.

د  -  �جلناح �لثابت و�ملتحرك.
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)3(  �لرمز �ملعماري �ملبي يف �ل�سكل �ملجاور يدّل على:
 �أ  -  باب �سحاب.

ب-  باب ذي درفتي.
جـ-  باب ذي درفة و�حدة.

د  -  باب منزلق.

)4(  �لرمز �ملعماري �ملبي يف �ل�سكل �ملجاور يّدل على:
 �أ  -  �سباك �سحاب.

ب-  �سباك منزلق.
جـ-  �سباك ذي درفة و�حدة.

د  -  �سباك ذي درفتي.

4 - ما �لو�سالت �مل�ستخدمة يف تثبيت �جلمالونات؟

5 - كيف حتّدد قيا�سات �لأبو�ب و�ل�سبابيك؟

6 - �ح�سب كمية �لـمو�د �لأوليـة �لالزمة لعمل باب حديـد ذي درفتي مكّون من طبقتي من 
�ل�ساج، قيا�سه )150×150( �سم.



التمارين العملّية
للوحدة الثالثة
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ل منه��ا �شبابيك واأبواب  تعّرف��ت يف هذه الوح��دة املقاطع احلديدي��ة واملتّممات الت��ي ُت�شكَّ
الفا�ش��ون يف امل�شاغل )الور���ش( ال�شغرة، وامل�شانع الإنتاجية الكب��رة، ويف هذا اجلزء �شتتدّرب 

على خطوات تنفيذها.

ويتوقّع منك بعد �إجناز هذه �لتمارين �أن: 
تذكر اأنواع خزانات املياه واملحروقات امل�شتخدمة يف املنازل.

تبّي املواّد التي ت�شنع منها خزانات املياه املنزلية.
حتّدد املتّممات الالزمة خلزانات املياه.
حت�شب كلفة الت�شنيع لهذه اخلزانات.

تختار املقاطع الالزمة لت�شنيع املنتوجات املعدنية الآتية: )باب، �شبك حماية، دربزين، باب 
�شحاب، جمالون، خزانات املاء والوقود(.

تختار املتّممات الالزمة لت�شنيع املنتوجات املعدنية الآتية: )باب، �شبك حماية، دربزين، باب 
�شحاب، جمالون، خزانات املاء والوقود(.   

�شحاب،  باب  دربزين،  حماية،  �شبك  )باب،  الآتية:  املعدنية  املنتوجات  )ت�شكل(  جتّمع 
جمالون، خزانات املاء والوقود(.  

ترّكب املنتوجات يف مواقعها.
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قيا�س فتحات �لأبو�ب و�ل�شبابيك
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  ترتب الأبواب وال�شبابيك.

-  تقي�ش فتحات الأبواب وال�شبابيك.
-  تدّون القيا�شات املحّددة يف جدول القيا�شات.

1-3

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
- مرت قيا�ش، قلم حرب، دفرت تدوين.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم             �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

5

6

زر الور�شة يف مكان العمل.

دف�رت  الور�ش�ة على  ار�ش�م م�خطط 
املالحظات.

ا باأبواب  اأن�شئ جدول قيا�شات خا�شًّ
الفا�شون.

اكتب ا�شم �شاحب العمل والرتتيب، 
كما يف ال�شكل )1(.

الب��اب رق�م  قي�ا�ش��ات  ب�اأخذ  ابداأ 
واحد.

دّون ال�ق�ي�ا�ش الأول ف�ي خ��ان����ة 
القيا�ش العمودي، ك�ما يف ال�ش�كل 

.)2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

191

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................



192192

�لرقم            �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

7

8

9

10

11

دّون القيا�ش الثاين يف خانة القيا�شات 
العمودية، كما يف ال�شكل )3(.

دّون القيا�ش الثالث يف خانة القيا�شات 
العمودية، كما يف ال�شكل )4(.

اح�ش��ب متو�ش��ط القيا���ش للقيا�ش��ات 
املدّونة يف خانة القيا�ش العمودي، كما 
يف ال�شكل )5(، ح�شب املعادلة الآتية:

ع = )ع1+ع2+ع3( ÷ 3
ع = )101+100+99( ÷3 

ع = 100�شم

الأفقي��ة  القيا�ش��ات  تدوي��ن  اأكم��ل 
بالطريقة نف�شها، كما يف ال�شكل )6(، 
واح�شب متو�شط القيا�ش وفق املعادلة 

التي يف البند التا�شع.

الأبواب،  بقية  قيا�شات  ت�حديد  اأكمل 
ودّونها بالطريقة والرتقيم نف�شه.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )6(

ال�شكل )5(

متارين ممار�شة
نّفذ مترين حتديد قيا�ش ال�شبابيك اأنت وزمالوؤك بالطريقة نف�شها التي تعلمتها.

من اأّن اأداة القيا�ش دقيقة عند تنفيذ عمليات القيا�ش.تـاأّكد

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................

قيا�شات �لور�شة/ ��شم �شاحب �لعمل: ........................
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تف�شيل �إطار �حللق لباب فا�شون ذي درفة و�حدة
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تف�شيل اإطار حلق باب ذي درفة واحدة.

-  تختار اآلة الق�ش املنا�شبة.
-  تختار املقاطع الالزمة لت�شنيع الإطار اخلارجي لباب ذي درفة.

-  تق�ش حلق الباب وجتّمعه.

2-3

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
- ق�شيب حلق حديد مفرغ، اأ�شالك 

حلام قيا�شها )2.5( مم.
وجه  واقية،  نظارة  للراأ�ش،  واقية  خوذة  واقية،  مالب�ش   -
اآلة حلام  اآلة ق�ش احتكاكي )فيرب(،  حلام، كفوف عمل، 
اأدوات  اآلة جلخ كهربائي )يدوي(،  القو�ش الكهربائي، 
قيا�س وتخطيط )خطاط، �سنبك نقطة، مرت معدين، زاوية 

قائمة، مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

193

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شّية.

)الفيرب(  الق�ش الحتكاكي  اآلة  ا�شبط زاوية 
بزاوية )545(، كما يف ال�شكل )1(.

نّظف مقطع حلق احلديد املفرغ من الأو�شاخ 
والزيوت.

غ املب��ي مقطعه  ثبَّ��ت ق�شيب ال�حل��ق املفرَّ
يف ال�ش��كل )2( عل��ى فيرب الق���ش، كما يف 

ال�شكل )3(.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(
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�لرقم                   �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

5

6

7

ها، كما ياأتي: د قيا�ش القطع املراد ق�شّ حدَّ
 اأ  - اإذا كان البناء حتت الإن�شاء )اأي بناء عظم( 
املطلوب  القيا�ش  ح�شب  الباب  ي�شنع 

من دون اأّي خ�شم من القيا�شات.
ب- اإذا كان البناء م�شطًبا ي�شنع الباب بخ�شم 
والعر�ش  الطول  من  �شم   )1( مقداره 
لغاي�ات  وذلك  ال�مطلوب،  القيا�ش  من 
التهوي�ة، ولكي ي�ش�هل تركيب�ه؛ وت�جنًبا 

لإجراء عمليات التحفر.

ُق��ّش قطعت��ي مت�شاويتي من حدي�د ال�حلق 
بطول )200( �شم، وقطعتي بطول )100( 
�ش��م اإذا كان البن��اء عظًما، كم��ا يف ال�شكل 
)4(، اأو بقيا���ش )199( �شم، و )99( �شم، 

اإذا كان م�شطًبا.

ن�ظ��ف الزوائ��د )ال�راي��ش( م��ن الأطراف 
با�شتخدام اآلة اجللخ اليدوية، كما يف ال�شكل 

)5(، اأو باملربد، كما يف ال�شكل )6(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

194
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

تاأكد من ا�شتقامة حديد احللق، وا�شتبدله اإذا 
وج��د اأّي انحناءات، وذلك لع��دم اإمكانية 

تعديله، انظر ال�شكل )7(.

�ش��ع قط��ع العم��ل )الإط��ار( عل��ى م�شاند 
الت�شغي��ل اأو عل��ى اأر���ش م�شتوي��ة، واب��داأ 
بتجميع جوان��ب الإط��ار بال�شتعانة بزاوية 
القيا�ش القائمة واملرت املعدين، كما يف ال�شكل 

.)8(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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�لرقم                   �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

10

11

12

نّقط زاويا الو�شل باللحام )بدايات ونهايات 
الق�ش(، كما يف ال�شكل )9(.

تاأكد من القيا�شات والزوايا، وذلك بفح�ش 
تعام��د جوان��ب الإط��ار، وذل��ك بقيا���ش 

الأقطار، كما يف ال�شكل )10(.

من  كاماًل  حلاًما  )احللق(  الإطار  زوايا  احلم 
اجلهات جميعها، كما يف ال�شكل )11(.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

13

14

ب اإط��ار درفة  اجل��خ ال�شطح ال��ذي �شُركِّ
الباب عليه، كما يف ال�شكل )12(.

تاأكد من اأّن حلق الباب قد اأ�شبح، كما يف 
ال�شكل )13(.

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(

متارين ممار�شة
نّفذ مترين اإطار حلق باب فا�شون، قيا�شه )200×140( �شم.

تذّكر
اأّن و�شع النظارات الواقية على العيني قبل عمليات الق�ش اأمٌر �رضوري.
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َق�ّس �إطار �لدرفة لباب فا�شون ذي درفة و�حدة وجتميعه
�لنتاجات

يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تختار املقاطع الالزمة لت�شنيع درفة باب.

-  جتّمع درفة الباب.

3-3

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة
.)Z( على �شكل حرف )ق�شيب حديد )مقطع

اأ�شالك حلام، قيا�شها )2.5( مم.
ف�شالت حديد، قطرها )18( مم، عدد )3(.

- مالب�ش واقية، خ��وذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، 
وج��ه ل�حام، كفوف عمل، اآل��ة ق��ش احتكاكي 
)فيرب(، اآلة ل�ح��ام القو�ش الكهربائ��ي، اآلة جلخ 
كهربائ��ي )ي��دوي(، اأدوات قيا���ش وتخطي��ط 
)خطاط، �سنبك نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، 

مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شية.

حّدد قيا�ش ارتفاع درفة الباب، كما ياأتي:
قي�ا�ش ارتف�اع الباب من داخل اإطار ال�حلق 
ال�شكل  للتهوية، كما يف  �شم  ناق�ش )1.5( 
)1(، اأو قيا�ش ارتفاع الباب - )2× عر�ش 

مقطع احللق( – 1.5 �شم للتهوية.
ارتفاع الدرفة = 200– )2×5.5( –1.5

12.5 – 200 =                     
ال�شكل )1(                     =  187.5 �شم.
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

3

4

5

6

ثّب��ت ق�شيب حدي��د )مقطع( عل��ى �شكل 
حرف )Z( املبي يف ال�ش��كل )2( بو�شاطة 
ملزمة اآلة الق���ش الحتكاكي )الفيرب(، كما 
يف ال�شكل )3(، وحّدد قي�ا�ش ط�ول القطع 

)187.5( �شم.

ال�شكل  الباب، كما يف  ُق�ّش جوانب درفة 
)4(، علًما باأّن الِقَطع اثنتان.

نّظ��ف الزوائ��د )الراي���ش( م��ن الأط��راف 
با�شتخدام اآلة اجللخ اليدوية اأو املربد.

وا�شتبدله  الدرفة،  حديد  ا�شتقامة  من  تاأكد 
اإذا وجد اأّي انحناءات

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

7

8

 

9

10

حّدد قيا�ش عر�ش درفة الباب، كما ياأتي:
-  قيا�ش عر�ش الباب من داخل اإطار احللق 
يف  كم�ا  للت�هوي�ة،  �ش�م   )1.5( ن�اق�ش 

ال�شكل )5(.
اأو قيا�ش عر�ش الباب - )2 × عر�ش مقطع 

ال�حلق ( – 1.5 �شم للتهوية.
1.5 - )5.5×2( -100 =     

     = 87.5 �شم 

ُق�ّش قطعتي بقيا�ش )87.5( �شم بالطريقة 
نف�شها، ونظف حوافها باآلة اجللخ اأو باملربد، 

وتاأكد من ا�شتقامتها.

اجمع مقطع حديد الدرفة على احللق بتنقيطه 
باللحام، وتاأكد من وجود فراغ منا�شب بي 
احللق والدرفة يرتاوح بي )5-8( مم، كما 

يف ال�شكل )6(.

احلم الف�شالت ذات القطر )18( مم حلاًما 
جي��ًدا، بحيث تكون على بع��د يرتاوح بي 
)15-20( �شم من احلافة ال�شفلية والعلوية 
لدرفة الباب، كما يف ال�شكل )7(، وبحيث 
يك��ون الفراغ ب��ي ق�شيبي احلل��ق والدرفة 
مبق��دار )1( اإل��ى )2( مم؛ وذل��ك لت�شهيل 

حركة درفة الباب.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

 

�شهولة  من  وتاأكد  احللق،  عن  الدرفة  ُفّك 
ال�شكل )8(،  واإغالقه، كما يف  الباب  فتح 

وال�شكل )9(.

قوِّ  ل�حام الأطراف جميعها، كما يف ال�شكل 
.)10(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

13

14

اجلخ مكان اللحام لتجهيز الباب لعمليات 
الدهان، كما يف ال�شكل )11(.

اخرت النق�شة اأو التقطيعات للدرفة الداخلية 
املنا�شبة، كما يف ال�شكل )12(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

متارين ممار�شة
نّفذ عملية تف�شيل باب ذي درفتي بالطريقة نف�شها التي تعلمتها.

تـاأّكد
من اأّن ال�شطوح التي �شُتطلى نظيفة وخالية من الأو�شاخ والأتربة والزيوت.
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تركيب زرفيل لباب حديد فا�شون

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار املكان املنا�شب لرتكيب الزرفيل.
-  تفتح جمًرى منا�شًبا لرتكيب الزرفيل.

-  تثبت الزرفيل.

             �لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                 �ملو�د �لأوليّة

- زرفيل.
- باب ذو درفة واحدة جمّمع.

- مالب�ش واقية، خوذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، كفوف عمل، 
قيا�س وتخطيط )خطاط،  اأدوات  اآلة جلخ كهربائي )يدوي(، 
�شنبك نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، مربد، �شاكو�ش حدادة، 

.)M5( مثقب يدوي اأو عمودي، ذكر ت�شني قيا�شه

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

1

2

3

4

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شّية.

اخرت اجلنب املنا�شب لرتكيب الزرفيل.

د منت�شف مقطع الدرفة التي �شرّكب  حدِّ
يف  كما  املرت،  با�شتخدام  الزرفيل  عليها 

ال�شكل )1(.

داخل  �شركب  الذي  الزرفيل  طول  ق�ش 
الدرفة، وهو يف هذا املثال )18( �شم.

ال�شكل )1(

4-3
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

5

6

7

على  الأولى  الزرفيل  تركيب  عالمة  �شع 
الدرفة، بحيث تكون قبل املنت�شف ب� )9( 

�شم، كما يف ال�شكل )2(.

�شع عالمة تركيب الزرفيل الثاين التي تبعد 
عن العالمة الأولى )18( �شم، وهي طول 

الزرفيل كما يف ال�شكل )3(.

النقطة  �شنبك  با�شتخدام  �شع عالمة ثقب 
يف منت�شف عر�ش الدرفة، على بعد )5( 
مم من خطة عالم الزرفيل، كما يف ال�شكل 

.)4(

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

10

�شع عالمة الثقب للطرف الثاين للزرفيل، 
كما يف ال�شكل )5(.

اعم��ل ثقبي يف املكان املح��دد با�شتخدام 
املثق��ب العم��ودي وري�شة ثق��ب، قيا�شها 
)10( مم مماثلة ل�شم��ك الزرفيل، كما يف 

ال�شكل )6(.

اأزل اجلزء املعدين بي الثقبي با�شتخدام اآلة 
الق�ش اليدوي، كما يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

�شع الزرفيل يف املجرى، كما يف ال�شكل 
.)8(

�شع عالمة لثقوب تثبيت الزرفيل، كما يف 
ال�شكل )9(، وال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

13

14

15

حّدد مكان تركيب فتحة املفتاح، كما يف 
ال�شكل )11(.

حّدد مكان تركيب فتحة املقب�ش، كما يف 
ال�شكل )12(.

قيا�شها  بري�شة  الزرفيل  لتثبيت  ثقبي  اعمل 
)3( مم يف املكان املحدد لذلك، كما يف 

ال�شكلي )13(، و)14(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

16

17

ثّبت الزرفيل بربغي من النوع الذي يفتح 
�شنًّا ذاتيًّة، كما يف ال�شكل )15(.

اعم��ل ثقوب املفت��اح واملقب�ش با�شتخدام 
ري�ش��ة الثق��ب املنا�ش��ب وامل��ربد، كما يف 
الق���ش  با�شتخ��دام  اأو   ،)16( ال�ش��كل 
بالقو�ش الكهربائي، وهو الأكرث ا�شتخداًما 
ل�شهولته و�رضعته، كما يف ال�شكل )17(.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

18

19

20

يف  وكما  املقابلة،  اجلهة  من  العملية  كّرر 
ال�شكل )17(.

بالربغي  مكان�ها  يف  ال�مف�تاح  لقمة  ثبِّت 
اخلا�ش بذلك، كما يف ال�شكل )18(.

اأنزل مربع�ة ال�مق�ب�ش يف الزرفيل ل�معايرة 
املقب�ش، كما يف ال�شكل )19(.

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

21

22

23

املنا�شب،  املكان  الزرفيل يف  مقب�ش  ثبَّت 
ثم �شع عالمات التثبيت، كما يف ال�شكل 

.)20(

ثبَّ��ت املقب���ش برباغ��ي خا�ش��ة، كما يف 
ال�شكل )21(.

كّرر العملية من اجلهة املقابلة.

متارين ممار�شة
نّفذ عملية فتح ثقوب ل�شان الزرفيل واملقب�ش يف حلق الباب املقابل للزرفيل.

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(
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َق�ّس �شبك حماية قيا�شه )100×100( �شم وجتميعه

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار املقاطع الالزمة لت�شنيع �شبك حماية.
-  تق�ش املقاطع الالزمة لت�شنيع �شبك حماية.

-  جتّمع �شبك حماية.
-  ترّكب �شبك احلماية.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

- حديد مربع، قيا�شه )16×16( مم.

- حديد مب�شط، قيا�شه )16×5( مم.
- اأ�شالك حلام، قطرها )2.5( مم.

-  مالب�ش واقية، خوذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، كفوف عمل، 
اآلة ق�ش احتكاكي )فيرب(، اآلة حلام القو�ش الكهربائي، اآلة جلخ 
�سنبك  )خطاط،  وتخطيط  قيا�س  اأدوات  )يدوي(،  كهربائي 

نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شّية.

اآلة ق�ّش الحتكاكي )الفيرب(  ا�شبط زاوية 
بزاوية )590(، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

5-3

1

2
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

3

4

ثّبت ق�شيب حديد املربع املبي مقطعه يف 
الفيرب، كما  با�شتخدام ملزمة  ال�شكل )2( 

يف ال�شكل )3(.

تنفيذها على عمود  املراد  القيا�شات  د  حدِّ
القيا�ش لآلة الق�ش، كما يف ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

5

6

7

املربع  حديد  من  مت�شاويتي  قطعتي  ق�ّش 
بطول )100( �شم، وقطعتي بطول )80( 

�شم، كما يف ال�شكل )5(.

نظ��ف الزوائ��د )الراي���ش( م��ن الأطراف 
با�شتخدام اآل��ة اجللخ اليدوية اأو املربد، كما 

يف ال�شكل )6(.

تاأك��د م��ن ا�شتقامة حديد املرب��ع، كما يف 
ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

10

ع���ّدل اأيَّ ان�ح�ن���اءات – اإذا وج��دت – 
با�شتخ��دام املطرق��ة وال�شن��دان، كم��ا يف 

ال�شكل )8(.

�شع قط��ع العم��ل )الإطار( عل��ى م�شاند 
الت�شغي��ل، وابداأ بتجمي��ع جوانب الإطار 
بال�شتعان��ة بزاوي��ة القيا���ش القائمة واملرت 

املعدين، كما يف ال�شكل )9(.

�ش��ع القطعت��ي اللت��ي ط��ول كلٍّ منهم��ا 
)100( �شم على نحٍو متواٍز، بحيث تبعد 
كّل منهما عن الأخرى )80( �شم، ثّم  �شع 
القطعتي اللتي طول كلٍّ منهما )80( �شم 
ع�لى ن�حٍو عمودي لت�شّكل القطع الأربعة 

م�شتطياًل، كما يف ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

�شع زاوية قائمة عند زوايا الو�شل لتجميع 
نقط  ثم   ،)11( ال�شكل  يف  كما  الإطار، 
باللحام،  الق�ش(  )نهايات  الو�شل  زوايا 

كما يف ال�شكل )12(.

تاأك��د م��ن القيا�ش��ات والزواي��ا، وذل��ك 
بفح���ش تعام��د جوانب الإط��ار، وقيا�ش 

الأقطار، كما يف ال�شكل )13(.

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

13

14

15

16

ال�حم زوايا الإطار )ال�حلق(، من اجلهات 
ثّم اجلخها، كما يف  جميعها حلًما كاماًل 

ال�شكل )14(.

ثبَّت ق�شيب حديد مب�شًطا، قيا�شه )16×5( 
با�شتخ��دام ملزم��ة الق�ش، كم��ا يف ال�شكل 

.)15(

ق�ش )7( قطع بطول )80( �شم، كما يف 
ال�شكل )16(.

– كما  اإذا وجدت  اجلخ زوائد الق�ش - 
تعلمت �شابًقا.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

17

ال�شكل )17(

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

ثّبت القطع التي ط��ول كلٍّ منها )80( �شم 
عل��ى الإطار امل�شتطيل  مب�شاف��ات مت�شاوية 
�ش��م   )11.4( وت�ش��اوي  �ش��م   )  ��������  (
تقريًبا، وب�شكل عم��ودي بالتنقيط، وذلك 
با�شتخ��دام املرت وزاوي��ة )90( درجة، كما 

يف الأ�شكال )17(، و )18(، و )19(.

80
7
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

18

19

20

ق�ّش )12( قطعة من احلديد املب�شط، قيا�شها 
)16×5( بطول )11.4( �شم تقريًبا، كما 

يف ال�شكل )20(.

ثّب��ت الق�ط��ع ذات الأط�����وال )11.4( 
�ش��م عل��ى الإط��ار امل�شتطيل ال��ذي قيا�شه 
)80×11.4( عل��ى نحٍو اأفق��ي بالتنقيط 
)بحيث تو�شع قطعتان يف امل�شتطيل الأول 
عل��ى بع��د )26( �ش��م تقريًب��ا، وقطعة يف 
امل�شتطيل الثاين على بعد )40( �شم تقريًبا، 
كم��ا يف ال�ش��كل )21(، وا�شتمّر يف هذه 
الطريقة اإلى اآخر م�شتطيل، كما يف ال�شكل 

 .)22(

احلم و�شالت اللحام كّلها حلًما كاماًل من 
اجلهات جميعها، كما تعلمت �شابًقا.

ال�شكل )20(

ال�شكل )21(

ال�شكل )22(
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�لرقم                       �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

21

22

اجلخ زوائد اللحام – اإذا ُوِجدت – كما 
يف ال�شكل )23(.

ال�ح��م اأط��راف �شبك ال�حماي��ة ب�مب�شط 
التثبيت، كم��ا يف ال�ش��كل )24( لي�شبح 
�ش��كل �شبك احلماية قب��ل تركيبه، كما يف 

ال�شكل )25(.

متارين ممار�شة
حماي�ة  ل��شبكات  والتجميع  الق�ش  عملية  نّفذ 

ذات اأ�شكال ور�شوم خمتلفة.

ال�شكل )23(

ال�شكل )24(

ال�شكل )25(

تـذّكر
اأثناء  يف  الآخرين  و�شالمة  �شالمتك  على  حفاًظا  جلخها؛  َتْن�َش  فال  حلام  زوائد  وجدت  اإذا 

عمليات النقل والعمل.
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ق�ّس حماية درج )دربزين( وجتميعه

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:
-  تقي�ش زاوية ميالن الدربزين.
-  تختار مقاطع احلديد املنا�شبة.

-  جتمع واجهة الدربزين.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

قيا�شه  تيوب  حديد  قطع   -
حلام  اأ�شالك  �شم،   )4×4(

قيا�شها )2.5( مم.

-  مالب�ش واقية، خوذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، وجه حلام، كفوف 
عمل، اآلة ق�ش احتكاكي )فيرب(، اآلة حلام القو�ش الكهربائي، اآلة 
جلخ كهربائي )يدوي(، اأدوات قيا�س وتخطيط: )خطاط، �سنبك 

نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شية.

حّدد طول �شاحط الدرج، كما يف ال�شكل 
.)1(

ق�ش زاوية ميالن الدرج، وثّبتها على قطعة 
من اخل�شب، كما يف ال�شكلي )2(، و )3(.

ال�شكل )1(

ال�شكل )2(

6-3

1

2

3
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

4

5

6

7

ثّبت الزاوية على في��رب الق�ش التي تنا�شب 
العالمة التي على قطع��ة اخل�شب، كما يف 

ال�شكل )4(.

ُق���شّ قطعتي م��ن حديد التي��وب املفّرغ 
بزاوية ميالن الدرج نف�شها وبطول الدرج.

ُق�ش قطعت�ي من حدي�د الت�يوب ال�مفّرغ 
بزاوي��ة مي��الن ال��درج نف�شه��ا وبارتفاع 

الدرج.

الرتفاع على طرف  ثّبت قطعة من قطع 
قطعة طول الدرج، كما يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

زاوية ميالن الدرج
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

10

ثّبت بقية القطع اإلى اأن ي�شبح الإطار كما 
يف ال�شكل )6(.

مت�شاوية  اأق�شام  اإلى  الداخلي  الإطار  ق�ّشم 
يف  كما  للدربزين،  داخلية  قواطع  لو�شع 
اإذا كان  اأو ح�شب احلاجة،  ال�شكل )7(، 

هناك ر�شوم جتميلية.

ثّبت قطع��ة حديد التي��وب الداخلية على 
اإط��ار الدربزين، كم��ا يف ال�ش��كل )8(، 
وميك��ن تركيب ر�شم��ة من حدي��د املربع 

واملب�شط، كما يف ال�شكل )9(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

13

14

ثّبت ق�شيب املربع الثاين من اجلهة العلوية 
على بعد )10( �شم تقريًبا ومبيالن الدرج 

نف�شه، كما يف ال�شكل )5(.

يكتمل  اأن  اإلى  الداخلية  القطع  بقية  ثّبت 
الإطار اإذا كان من حديد التيوب، كما يف 
ر�شوم،  هناك  كان  اإذا  اأو   ،)10( ال�شكل 

كما يف ال�شكل )11(.

وال�طالء  وال�ج�لخ  اللحام  اأكمل عمليات 
احلراري اأو البال�شتيكي للدربزين.

رّكب الدربزين يف مكانه.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

متارين ممار�شة
نّفذ عملية تف�شيل دربزين يحتوي ر�شوًما 

خمتلفة.

نّفذ مترين جمالون معدين من حديد التيوب، قيا�شه 
)3×3( �شم، كما يف ال�شكل املجاور.

ن�شاط )4-3(
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تف�شيل خز�ن ماء �شعته )1( م 3

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار ال�شفيح املنا�شب لت�شنيع اخلزان.
-  ت�شتخدم اآلت الثني اليدوية والآلية.

-  ت�شتخدم اأدوات القيا�ش واأجهزة التخطيط املنا�شبة.
ل خزاًنا من ال�شفيح باآلت حلام القو�ش الكهربائي. -  ت�شكِّ

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

- حدي��د �ش��اج م�جلف��ن )1.4( م��م قيا�ش��ه 
)100×200( �ش��م، )3( األ��واح، اأ�شالك 
الت )10( مم، عدد  حل��ام )2.5( مم، ف�شّ
)2(، مّف��ة  )�������ً(، عدد )1(، مّف��ة )�����ً(، 

عدد )2(، اأن�ب�وب��ة )�����ً(، طولها )2(م.

-  مالب�ش واقية، خوذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، 
احتكاكي  ق�ش  اآل�ة  ل�حام، كفوف عمل،  وجه 
جلخ  اآل�ة  الكهربائي،  القو�ش  ل�حام  اآلة  )فيرب(، 
وتخطيط:  قيا�ش  اأدوات  )ي�دوي(،  كهرب�ائي 
)خطاط، �سنبك نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، 

مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                 �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شية.

ط األواح ال�شاج الثالثة، كما يف ال�شكل  خطِّ
.)1(

ال�شكل )1(

7-3
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

3

4

5

اثن لوحي من الألواح ح�شب التخطيط، 
وبزاوية )590(، كما يف ال�شكل )2(.

ُق���شّ فتحة باب اخلدم��ة يف اللوح الثالث 
بقيا�ش ح�ش��ب ال�حاج���ة، واثنه ح�ش�ب 

التخطيط، كما يف ال�شكل )3(.

اجمع لوحي من ال�شاج بالتنقيط، كما يف 
ال�شكل )4(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

6

7

8

احلم اللوح الثالث بطريقة التنقيط، كما يف 
ال�شكل )5(.

احلم و�شالت الأنابيب على اخلزان، كما 
يف ال�شكل )6(.

ورّكبه، كما  للخزان  الرئي�ش  الباب  ل  ف�شّ
يف ال�شكل )7(.

ال�شكل )5(

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

9

10

11

12

الداخلي��ة  الأنبوبي��ة  الو�ش��الت  ال�ح��م 
)الع�شب(، كما يف ال�شكل )8(.

ال�سكل  يف  كما  املتقطعة،  اخلطوط  احلم 
)9(، ونظف اخلزان من الداخل واخلارج.

الأجزاء  لطالء  املنا�شب  الدهان  ا�شتخدم 
جميعها.

رّكب الو�ش��الت الأنب�وبي���ة ال�خارجي�ة 
)التزويد، الت�رضي��ف، التنظيف(، كما يف 

ال�شكل )10(.

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

متارين ممار�شة
ال�شاج  من  وقود  خزان  تف�شيل  عملية  نّفذ 

الأ�شود، �شعته )1( م 3.

تـذّكر
اأّن ل�حام خزانات املياه يكون حلاًما اأر�شيًّا، اأو 

اأفقيًّا، اأو عموديًّا من اأعلى اإلى اأ�شفل.
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تف�شيل خز�ن ماء �شعته )2( م 3

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار ال�شفيح املنا�شب لت�شنيع اخلزان.
-  ت�شتخدم اآلت الثني اليدوية والآلية.

-  ت�شتخدم اأدوات القيا�ش واأجهزة التخطيط املنا�شبة.
-  ت�شكل خزاًنا من ال�شفيح باآلت حلام القو�ش الكهربائي.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

-  مالب��ش واقي�ة، خوذة واقي�ة لل�راأ�ش، ن�ظ�ارة 
ق�ش  اآلة  عمل،  كفوف  حلام،  وجه  واقية، 
احتكاكي )فيرب(، اآلة حلام القو�ش الكهربائي، 
قيا�ش  اأدوات  )يدوي(،  كهربائي  جلخ  اآلة 
وتخطيط: )خطاط، �سنبك نقطة، مرت معدين، 

زاوية قائمة، مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شية.

اأح�رض خم�شة األواح من ال�شاج املجلفن.

خطط لوًحا من األواح ال�شاج اخلم�شة، كما 
يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

8-3

1

2

3

200

100

10
0

-  حديد �شاج جملفن  )1.4( مم، قيا�شه )100×200( 
�شم، )5( األواح، اأ�شالك ل�حام )2.5( مم، ف�شالت 
)10( م��م، عدد )2(، مّفة  )�������ً(، عدد )1(، مّفة 

)�������ً(، ع��دد )2(، اأنبوب��ة )�����ً(، طوله��ا )2(م، 

واأنبوبة )�����ً(، طولها )1( م، عدد )2(.

1
2

3
4

3
4

3
4



229

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

4

5

6

7

ُق�ّش اللوح اإلى قطعتي ح�شب التخطيط، 
كّل  لت�شبح  املنت�شف  يف   )590( وبزاوية 

قطعة، كما يف ال�شكل )2(.

الألواح  اأحد  يف  اخلدمة  باب  فتحة  ق�ش 
ويكون  احلاجة،  ح�شب  بقيا�ش  اخلم�شة 

من اجلهة العلوية، كما يف ال�شكل )3(.

احلم لوًحا، قيا�شه )200×100( �شم مع 
بالتنقيط،  �شم   )100( قيا�شه  اآخر،  لوح 

كما يف ال�شكل )4(.

ال�ح��م الل���وح الث�ال��ث ال����ذي قي�ا�ش��ه 
)200×100( �شم ليكون اجلنب الثالث 
مع اللوحي يف �شكل )4( بطريقة التنقيط، 

كما يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

10
0

100
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

8

9

10

احل��م لوًح��ا قيا�ش��ه )100×100( �ش��م 
ليك��ون اجلنب الرابع م��ع الألواح التي يف 
ال�ش��كل )5( بالتنقي��ط، كم��ا يف ال�شكل 

.)6(

احلم ال�ج�نب ال�خام�ش والغط�اء الع�لوي 
بالتنقيط، كما يف ال�شكل )7(.

كما  ورّكبه،  للخزان  الرئي�ش  الباب  ل  ف�شّ
يف ال�شكل )8(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

11

12

13

ال�ح��م الو�ش���الت الأنبوبي���ة الداخلي���ة 
)الع�شب(، كما يف ال�شكل )9(.

الـحم اخلطــوط املنّقـطة، كمــا يف ال�سـكل 
)10(، ونّظف اخلزان من الداخل واخلارج.

ا�شتخ��دم الدهان املنا�شب لط��الء الأجزاء 
جميعها التي ُل�حمت.

اخلارجي��ة  الأنبوبّي��ة  الو�ش��الت  رّك��ب 
)التزويد، الت�رضي��ف، التنظيف(، كما يف 

ال�شكل )11(.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

متارين ممار�شة
�شعته  الأ�شود،  ال�شاج  ل خزان وقود من  ف�شّ

)2( م 3.
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تف�شيل بو�بة �شحاب

�لنتاجات
يتوقّع منك بعد �إنهاء هذ� �لتمرين �أن:

-  تختار اآلة الق�ش املنا�شبة.
-  تختار املقاطع الالزمة لت�شنيع الإطار والزخرفة الداخلية.

-  تق�ش بوابة ال�شحاب وجتمعها.

�لعدد �ليدويّة و�لتجهيز�ت                                                                    �ملو�د �لأوليّة

-  ق�شيب حديد مف��رغ )اأي قيا�ش منا�شب(، 
حديد مرب��ع مكبو�ش، �ش��اج مبزر، زاوية  
حدي��د)5( �شم، عج��الت �شح��اب عدد 

)2(، اأ�شالك حلام )2.5(مم.

-  مالب�ش واقية، خوذة واقية للراأ�ش، نظارة واقية، 
وج��ه حلام، كفوف عم��ل، اآلة ق���ش احتكاكي 
)في��رب(، اآلة حلام القو���ش الكهربائ��ي، اآلة جلخ 
كهربائ��ي )ي��دوي(، اأدوات قيا���ش وتخطيط: 
)خطاط، �سنبك نقطة، مرت معدين، زاوية قائمة، 

مربد، �شاكو�ش حدادة(.

متطّلبات تنفيذ �لتمرين

�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                               �لر�شوم �لتو�شيحيّة

ارتِد مالب�ش الوقاية ال�شخ�شية.

ق�ش ط���ول ب�وابة ال�ش�ح��اب وارت�فاع�ها، 
)ولنفر���ش اأّن قيا���ش طوله��ا )300( �شم، 

وارتفاعها )125( �شم.

اأ�شف اإلى ط�ول البواب�ة )50( �ش�م تقري�ًبا 
للحفاظ على  احلاجة(، وذلك  )اأو ح�شب 

توازن البوابة عند اإغالقها.

)الفيرب(  الق�ش الحتكاكي  اآلة  ا�شبط زاوية 
بزاوية )45 ْ(، كما يف ال�شكل )1(.

ال�شكل )1(

9-3

1

2

3

4
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

5

6

7

8

من  ال�مفّرغ  ال�حديد  حلق  مق�طع  نّظف 
الأو�شاخ والزيوت.

قيا�شه  الذي  املفرغ  التيوب  ق�شيب  ثّبت 
)4×8( �شم، و�شمكه )2( مم، اأو ق�شيب 
تيوب قيا�شه )4×4( �شم ب�شمك )2( مم،  

على فيرب الق�ش، كما يف ال�شكل )2(.

ُق�ّش قطعتي مت�شاويتي من حديد التيوب 
وقطعتي طول  �شم،  بطول )50+300( 
ال�شكل  يف  كما  �شم،   )125( منها  كلٍّ 

.)3(

نّظ��ف الزوائ��د )الراي�ش( م��ن الأطراف 
با�شتخدام اآل��ة اجللخ اليدوي��ة، اأو باملربد، 

كما تعلمت �شابًقا.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

9

10

11

12

التيوب، كما يف  ا�شتقامة حديد  تاأكد من 
ال�شكل )4(.

م�شاند  على  )الإط�ار(  العمل  ق�طع  �شع 
وابداأ  م�شتقيمة،  اأر�ش  على  اأو  الت�شغيل، 
بزاوية  بال�شتعانة  الإطار  بتجميع جوانب 

القيا�ش القائمة واملرت املعدين.

نّق��ط زواي��ا الو�ش��ل )بداي��ات ونهايات 
الق�ش(، كما يف ال�شكل )5(.

تاأك��د م��ن القيا�ش��ات والزواي��ا، وذل��ك 
بفح���ش تعام��د جوانب الإط��ار، وذلك 

بقيا�ش الأقطار.

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

13

14

15

16

احلم زوايا الإطار )احللق( حلًما كاماًل من 
اجلهات جميعها.

اجلخ الزوايا بعد عمليات اللحام، كما يف 
ال�شكل )6(.

اأ�شبح،  ال�شحاب  باب  حلق  اأّن  من  تاأكد 
كما يف ال�شكل )7(.

ثّبت احل�شوات الداخلية والر�شوم املنا�شبة، 
كما يف ال�شكل )8(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(
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�لرقم                  �لإجر�ء�ت )خطو�ت �لعمل(                                                �لر�شوم �لتو�شيحيّة

17

18

19

20

ثّبت عجالت ال�شحاب املعدنية من اجلهة 
ال�شفلية للبوابة، كما يف ال�شكل )9(.

اعم��ل الت�شطيب��ات النهائية م��ن عمليات 
الطالء احلراري.

من  �شم،   )5( قيا�شها  حديد،  زاوية  ثّبت 
البوابة، على نحٍو  اأر�شية  الثقيل على  النوع 
مقلوب لت�شهيل حركة البوابة عليها، ورّكب 
م�جرى ع�لى �ش��كل ح�رف )U( من اأج�ل 

اإغالق البوابة، كما يف ال�شكل )10(.

البوابة وعجالت ت�شهيل  ثّبت زوايا ارتكاز 
اجلهة  من  واإغالقها  فتحها  اأثناء  يف  احلركة 
كما  اخللفي،  الثابت  اجلدار  وعلى  اخللفية، 

يف ال�شكل )11(.

ال�شكل )9(

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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�أ�شتطيع بعد در��شة هذه �لوحدة �أن:

�لتقومي �لذ�تي

�شعيفجيدممتاز��شم �ملعيار�لرقم
اأختار اآلة ق�ش مقاطع احلديد املنا�شبة.1
اأختار اآلة اللحام املنا�شبة.2
اأرّكب مقاطع احلديد على اآلت الق�ش بطريقة �شحيحة.3
اأرّكب امل�شغولت احلديدية يف مكانها على نحٍو �شحيح.4
اأنّفذ عمليات الق�ش بزوايا خمتلفة.5
اأجري اأعمال ال�شيانة الالزمة لآلت الق�ش واللحام.6
اأنّفذ عمليات ت�شوية مقاطع احلديد.7
اأمّيز مقاطع احلديد.8
اأن�شئ جداول قيا�شات منا�شبة.9

اأ�شبط زوايا اآلت الق�ش.10
اأحلم خزانات املياه من اأعلى اإلى اأ�شفل.11
�ش للتدريب.12 اأ�شتفيد من الوقت املخ�شّ
اأعمل بروح الفريق، واأتعاون مع مدربي وزمالئي.13
اأتوا�شل مع زمالئي يف اأثناء التدريب.14
اأحافظ على ممتلكات امل�شغل واملدر�شة.15

معايري �أخرى مل تُذكر، وترى �أنّه من �ل�رضوري ذكرها

1

2

3
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قائمة �مل�شطلحات

�مل�شطلح باللغة �لإجنليزية�مل�شطلح باللغة �لعربية
Aluminum curlersفريزة الأملنيوم

Aluminum cutting machinesاآلت قطع الأملنيوم

Aluminum profilesمقاطع الأملنيوم

Aluminum rectangular sectionمقطع اأملنيوم م�شتطيل

aluminum frameحلق الأملنيوم

Angle plastic collectionزاوية جمع بال�شتيكية

Architectural symbolsرموز معمارية

Catcher lockزرفيل لقط

Cut aluminum pistonsمكاب�ش قطع الأملنيوم

Cut aluminum tray�شينية قطع الأملنيوم

Fixed Pavilionجناح ثابت

horizontal dimensionالبعد الأفقي

Hurry window Sahabعجل �شباك �شحاب

Inner profileمقطع الدرفة الداخلي

Installation portfolios rubberحوافظ التثبيت املطاطية

Iron hollow square sectionمقطع حديد مربع مفرغ

Iron rectangular hollow sectionمقطع حديد م�شتطيل مفرغ

Iron shaving section hollowمقطع حديد حلق مفرغ

Link amidو�شلة و�شط

Link peripheralsو�شلة طرفية

Lower aluminum frame حلق اأملنيوم �شفلي

Mattress prevent leakageفرا�ش منع الت�رضب

moving Suiteجناح متحرك

Outer  profileمقطع الدرفة اخلارجي

Pregnant frictionحوامل احتكاك
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Saw cut aluminumمن�شار قطع الأملنيوم

Sealantsموانع الت�رضب

Section to install glassمقطع تثبيت الزجاج

Shock absorbersما�شات ال�شدمة

Side aluminum frameجنب حلق

Sieve منخل 

sliding Doors and windowsاأبواب و�شبابيك ال�شحاب

Solid angle iron sectionمقطع حديد زاوية م�شمت

Solid iron rectangular sectionمقطع حديد م�شتطيل م�شمت

Solid iron rod sectionمقطع حديد  دائري م�شمت

Solid iron sectionمقطع حديد م�شمت

Solid iron square sectionمقطع حديد مربع م�شمت

Steel T  section hollowمقطع حديد T مفرغ

Steel Z section hollowمقطع حديد Z مفرغ

the bottom template القالب ال�شفلي

The top linkو�شلة علوية

the upper templateالقالب العلوي

Trussesجمالونات

Upper aluminum frameحلق اأملنيوم علوي

Vertical dimensionالبعد العمودي

Vsalatف�شالت

Vsalat heavyف�شالت ثقيلة

Vsalat simpleف�شالت ب�شيطة

Weaning Aluminiumف�شالة اأملنيوم
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�ملر�جع �لعربية

1 - م. اأحمد زكي حلمي، �شل�شلة �ملو�د �لفنية و�لهند�شية، تكنولوجيا �للحام/ الطبعة الأولى، م. �شايل  
اأحمد زكي، �لد�ر �مل�رضية للعلوم – الطبعة الأولى، 2008م.

2 - �رضكات ت�شنيع مقاطع الأملنيوم يف الأردن.
3 - �رضكات ت�شنيع مقاطع الفولذ يف الأردن.

4 - �رضكات ت�شنيع مكاب�ش واآلت قطع الأملنيوم يف الأردن.
5 - �مل�شاغل �لهند�شية �جلزء �لأول/ م. حممد ب�شر الده�شان، اأحمد عبد الرحمن عبد ربه، مكتبة 

املجتمع العربي للن�رض والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009م.

قائمة �ملر�جع

�أوًل

�ملر�جع �لأجنبيّة ثانيًا

1 - Harry Jeffus Welding Proncoples And Applications Sixth Edition 2007.

2 - Roger Timing Fabrication And Weldig Engineering 2008.

3 - Stefanescu, D. M. 2005. Vlassification And Basic Metallurgy Of Cast Iron. 
Section: Cast Irons. In) roperties And Selection: Irons, Steels, And High 
Performance Alloys, ASM Handbook, Vol. 1: 16 – 33. 10th Ed.
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مّت بحمِد اهلِل تعالى
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