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מ א א א מ

  מ
تتكون اآلالت والتجهيزات من عدد كبير من القطع المتحركة والساكنة بحيث تعتمد في 

ويتم تحديد  .تشغيلها اآلمن على سالمة ووثوقية عمل كل جزء من األجزاء المكونة لها
العيوب  جودة األجزاء المستخدمة بمقدار العيوب الموجودة فيها حيث ترتبط طبيعة

لعيوب وتحديد الكشف عن ا يعمل .وكذلك شروط العمل بعملية التصميم والتصنيع
 أييجاد الحلول المناسبة إلزالتها أو تقليلها دون إحداث إ علىها ئطبيعتها وأسباب نشو

  . تشويه أو تغيير في شكلها أو بنيتها
يمكنها  تقنياتيق طرق وعلى تطبتعتمد  ،تعد االختبارات الالإتالفية فرعاً من علم المواد

حدد طبيعة هذه العيوب الكشف عن العيوب الموجودة في كل جزء من أجزاء المنتج وت
ها خالل جميع مراحل العملية اإلنتاجية وأثناء مرحلة الخدمة تمهيداً إليجاد ئوأسباب نشو

ك الحلول المناسبة إلزالتها أو لتخفيض عددها دون إحداث أي تشويه أو تغير في شكل تل
 .  سالمةالضمان  و زيادة فترة االستخدام و زيادة اإلنتاجية األجزاء لغرض

مع نهاية القرن الماضي بدأت إدارة الهيئة العربية للطاقة الذرية االهتمام بتطوير عمل 
وقد استحسنت اللجنة العلمية االستشارية . عربي مشترك في مجال االختبارات الالإتالفية

وبذلت الهيئة العربية . لتنفيذي للهيئة العربية على هذا التوجهالفكرة ووافق المجلس ا
لجنة التنسيق العربي  للطاقة الذرية جهودها في جمع خبراء عرب متخصصين ضمن

ثم تشكلت اللجنة الفنية الدائمة للمشروع  .الالإتالفية االختباراتفاق تطبيقات آ حول
تأهيل ة تنفيذ البرامج التدريبية الالزمة لالعربي لالختبارات الالإتالفية التي تولت مسؤولي

ية باإلضافة إلى اإلشراف على إعداد وتنفيذ المواد العلم في هذا المجالعرب  خبراء
  . يم االمتحانات الالزمة للتدريب والتأهيل وتنظ

لغة لباالالإتالفية   وقد ظهرت أهمية إعداد مجموعة كتب ومراجع في مجال االختبارات
لعمليات التدريب وإجراء االمتحانات للمستويات الثالث، فكلفت الهيئة العربية الزمة 

المراجع العلمية  العربية للطاقة الذرية عدداً من الخبراء والفنيين العرب لتأليف عدد من
على ذلك فقد ظهرت ثالثة كتب وهي  الالزمة، وبناء:  

المستوى  –اعي ـ البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات التصوير الشع 1
 . 1999األول عام 
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ـ البرنامج النظري والعملي للتدريب في االختبارات بالسوائل النافذة والجسيمات  2
 . 2001المغنطيسية ـ المستوى األول عام 

ـ البرنامج النظري والعملي للتدريب في االختبارات باألمواج فوق الصوتية ـ  3
 . 2001المستوى األول عام 

مواصفة عربية من اللجنة الفنية الدائمة للمواصفة والتأهيل  أول إصدارتم كما 
 ARAB-NDT-CERT-001:  الالإتالفية االختباراتوالترخيص  للعاملين في  مجال 

  . 1998عام 
ويسرنا أن نتابع إصدار سلسة الكتب والمراجع في هذا المجال حيث نقدم للفنيين 

، الالإتالفية امج التأهيلي في االختباراتالبرنوالمتخصصين العرب المرجع األساسي في 
لمتطلبات المواصفة العربية  طبقاً ،للمستوى الثاني ملحومات ـلالفحص البصري ل

ARAB –NDT– CERT -002، (2005)الموافقة للمواصفة الدولية ISO- 9712 
ويتضمن . IAEA TEC–DOC–487للطاقة الذرية للتدريب   ومتطلبات الوكالة الدولية

للجوانب النظرية وكذلك الدروس العملية الالزمة للتدريب في هذا  عرضاً كتابهذا ال
  .المجال
الدكتور محمود  األستاذ اإلدارة العامة للهيئة العربية للطاقة الذرية بتكليف توقد قام

بإعداد  ،هيئة الطاقة الذرية المصريةرئيس قسم توكيد ومراقبة الجودة في  ،حمد شافعيأ
مدير عام المركز التقني  ،المهندس محمد فريد الهرليبمراجعته  وقام هذا الكتاب
اللجنة الفنية الدائمة للمشروع  عضو وكالهما الميكانيكية والكهربائية بتونس، للصناعات

من الهيئة العربية للطاقة الذرية  باإلشراف والتدقيق قامو ،الالإتالفية العربي لالختبارات
رئيس قسم التقنيات النووية والمهندسة  دين التكريتياألستاذ الدكتور صالح الكل من 

  . قسم التوثيق العلمي ةنهلة نصر رئيس
 أخرى باالختبارات مواضيعمراجع أخرى تتعلق بالتدريب في  ونأمل أن يتلو هذا الكتاب

 باللغة العربية توفيرها في لما لهذه المراجع من فائدة علمية وعملية نطمح الالإتالفية
  . صصين العربلخدمة المخت

وباإلشراف عليه  وقاموا بمراجعته عدوا هذا الكتابدم بالشكر المستحق للسادة الذين أأتق
ه جميعاً من الخير والتقدم لبناء أن يؤدي هذا العمل المتكامل إلى ما نبتغي آمالً ،وتدقيقه

  . متنا العربيةأ
  . واللّه ولي التوفيق

  المدير العام  
  محجوبعبد المجيد ال. د. أ   
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א1 א   Engineering  Materials א
ة من مواد قابلة للتصنيع واإلستثمار ـد في الحياة العامـوتشمل ما يمكن أن يوج

  .الهندسي 
  
  Metals )الفلزات(المعادن  1ـ  1

 Castiron الحديد  الزهر

) هش(وهو قصف  )2,4-4,5%(معقول من الكربون الحديد الزهر على قدر  يحتوي
عندما يصهر  very fluid )سهل الجريان( جداًع مائحال ، وهو على أية للتشكيل جداً

 . intricate castings ولذلك فهو مناسب للمسبوكات ذات األشكال المعقدة

فإنه ضعيف في   compressionتعرضه للضغطفي  تماماً قوياًوعلى الرغم من كونه 
، ولكن يمكن زيادة مقاومته بإضافة مواد خلط سبائكية shear والقص tensionالشد 

alloying materials مثل النيكل (Ni) والكروم (Cr) والنحاس األحمر (Cu) ،
وتستخدم سبائك الحديد الزهر هذه لصنع التروس وأعمدة المرفق وأعمدة الكامات وهي 

  . الصلبأرخص من 

   Malleable Castironالحديد الزهر الطروق

ومقاومة للصدمات من الحديد الزهر العادي ولذلك فهو  tougherهذا النوع أكثر متانة 
  . األنابيبوصالت مناسب ألجزاء السيارات مثل األذرع و

  Wrought  Ironالملّيف  الحديد

 tough ومتيناً strong وقوياً  moderately hardبإعتدال صلداً ونيك هذا النوع
حيث يمكن أن يلحم ويستخدم لعمل األلواح  vibrations absorber هتزازاتوماص لال

  . )الجنازير(السالسل والمسامير والبرشام و

  Steelالصلب 

مع مقادير    iron carbide وكربيد الحديد iron الصلب هو بالضرورة سبيكة من الحديد
الصلب  كميات متحكم فيها، ويتوفر نطاق واسع من أنواعصغيرة من عناصر أخرى ب

 alloying)السبك(التي تختلف خواصها بدرجة كبيرة معتمدة على عناصر الخلط 

elements الالحقة وعمليات المعامالت الحرارية .  
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  Carbon Steelالصلب الكربوني 

الصلب : ية هي الصلب، واألنواع الرئيس strength مقاومة  كمية الكربون مقدار تحدد
  . الكربون ، والطري، والمتوسط الكربون والعالي)أو المنخفض الكربون( الطري جداً

  Deal Mild (low carbon) )المنخفض الكربون( جداً الصلب الطري

، ويستخدم لألنابيب والسلك ومسامير  0,08 - 0,15%تكون نسبة إحتوائه على الكربون
عندما  workedويشكل  إلخ، سالسل،الو  boiler platesوألواح الغاليات  nailsالنجارة
  . بسهولة  machineولكنه ال يشغل ساخناً يكون

  Mild Steel الصلب الطري

 – 0,25% وهينسبة إحتوائه على الكربون  هو أكثر المواد الهندسية إستعماال حيث

موذجية تتيح  له بأن يشكل بسهولة  وأن يشغل ويلحم كذلك، ومن إستخداماته الن 0,15
) البراغي(ادة والمسامير الحدوأشغال   ships platesاأللواح المستخدمة في صنع السفن

  . الدوران والصواميل والتروس وأعمدة

  Medium Carbon Steel الصلب المتوسط الكربون

سهل  أيضاً وهو greater strength نوع يمكن معالجته حراريا ليعطي مقاومة أعلى هو
في أجزاء الماكينات ومشغوالت الحدادة  وإستخداماته هي ،easily machined التشغيل

، وقوالب التشكيل للمكابس ذات )السوست(والزنبركات) المسبوكات(والمصبوبات 
  .  drop hammer diesالمطرقة الهاوية

  High  Carbon Steel الصلب العالي الكربون

ة عظيمة عندما يعالج ن حيث يعطيه مقاومكربو 0,5 - 1,5% يحتوي هذا النوع على
) الشواكيش( ، وتستخدم أنواعه األقل في نسبة الكربون لعمل المفكات والمطارقحرارياً
وقوالب التشكيل بالحدادة والكبس، بينما  chiselsاألزاميل و spannersالربط  ومفاتيح

 lathe toolsأقالم المخارط خدم لعمل بنط الثقب والكربون تست األنواع األعلى في نسبة
 كراسي التحميل برولمان(، ومحامل الكريات hacksaws وأسلحة المنشار للمعادن

  . taps and diesالقالووظ  )لقم(وذكور وإناث  ball bearing  )البلى
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  Alloy Steel الصلب السبائكي

 more responsive سبك للصلب إلى  جعله أكثر إستجابةال تؤدي إضافة عناصر
والمقاومة والمتانة  hardness عن ذلك زيادة الصالدة للمعامالت الحرارية وينتج

 greaterمقاومة عظيمة للصدأوstrength   thoughnessوإمتصاص الصدمات
resistance to corrosion النيكل: (، والعناصر الرئيسية للسبك هي (Ni) والكروم 

(Cr) نيزوالمنغ (Mn) مودنوالموليب (Mo) والفاناديوم (V) ستنوالتنغ (W) ليكونوالس 
(Si) والكوبالت (Co). ( 

  Nickel Chrome كروم ـ سبيكة الصلب و النيكل

لب المستخدمة في المجال كروم من بين أهم سبائك الص –النيكل تعد سبائك الصلب و
من الخواص كالمقاومة الجيدة  واسعاً نطاقاً وتعطي المعالجات الحرارية الهندسي،
،  good ductility والممطولية الجيدة good resistance to shock للصدمات

التروس ، وhigh tensils bolts مقاومة الشد العاليةوتستخدم للمسامير القالووظ ذات 
  . آالت الورش إلخو  hardned gears machine toolsالمقساة 

  Stainless Steel سبيكة الصلب الذي ال يصدأ
كروم وعناصر   12%حوالي به  corrosion – resistant هي صلب مقاوم للتأكسد

 sheetهيئة رقائق على وهي turbine blades )التربينات(أخرى، وتستخدم  في ريش 

form لألوعية الحاوية لألغذية والمواد الكيميائية chemical and food containers.  

  Silver Steel سبيكة الصلب الفضي

ل قضبان مستديرة على شك bright-drawn هي صلب عالي الكربون مسحوب والمع
  . (Cr) الكرومو (Mn) نيزويحتوي على المنغ

  Tool Steel صلب العدةسبيكة 

 (W) ستنالتنغو (Mn) نيزالمنغعالي الكربون أضيف إليه  هي سبيكة من الصلب
  diesتستخدم لقوالب التشكيل فإنها hardened )تصلد(وعندما تقسى  (Cr) الكرومو

 ع  وآالت الورش حيث إنه قد حل محلها على نطاقوتستخدم بقدر محدود ألدوات القط
  .  inserts or brazed tipsبالنحاس  التي تربط أو تلحم" ستنكربيد التنغ"واسع لقم 
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 Tungsten Carbide ستنكربيد التنغ

 تستخدم للقم أدوات القطع في آالت الورش extremely hard هي مادة  بالغة الصالدة
machine tool tips .  

 (Cu) األحمر النحاس

 low strengthذو مقاومة منخفضة  reddish مائل لإلحمرار ductile هو معدن مطيل
يب الكهرباء، ويستخدم في صنع األنابللحرارة و good conductor موصل جيد ولكنه

وهي    gaskets and washersوكابالت الكهرباء وحشيات وورد منع التسرب للموائع
  .إلخ ...  (Al) األلمونيومو (Tn) والقصدير (Zn) كرة واسعة مع الزنتسبك بصو

 Copper Nickel Alloys "النيكل"سبائك النحاس األحمر و

وتستخدم   70%إلى2 السبائك بنسب من النيكل تختلف من  يوجد نطاق واسع من هذه
سبائك   مثل resistance wire نيكل ألسالك المقاومة 40 - 45% السبائك التي بها

ومعامل منخفض   high resistivityعاليةوهي ذات مقاومة  constantan" كونستانتان"
التي  والسبائك  small  resistanc temperature coefficientالحرارةلمقاومة درجة 
 تماماً قوية ، وهيmonel metal" مونل"تعرف بمعدن  نيكل 70% تحتوي على

 salt بماء البحر، وللمحاليل الملحية  coorosionوذات مقاومة ممتازة للتأكسد كالصلب
solutions واألحماض العضوية organic acids،  التربينات"وهي مناسبة لريش "

  .  condenser tubesمواسير المكثفاتو steam turbineالبخارية 

 Beryllium Copper Alloys سبائك النحاس والبريليوم

فإن النتيجة تكون سبيكة  (Cu) رللنحاس األحم (Be) بريليوم 20% أضيفت نسبة اإذ
 وتستخدم  as strong as tool steelكصلب العدة تماماً وقوته very hardجداً صلدة

في  bourdon tubes" بوردون" وأنابيب  bellowsالمنافيخو springsللزنبركات  
 non-sparking  وللعدد الخالية من الشرارة pressure gauges طالضغ مقاييس
tools. 

 Brass اس األصفرالنح

 زنك 30 – 52% هذه السبيكة هي أكثر سبائك النحاس األحمر استخداماً، تتكون من
(Zn) والباقي نحاس أحمر (Cu)إضافة كمية صغيرة من الرصاص ، ويمكن(Pb) 
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، وتستخدم سبائك النحاس األصفر ذات المحتوى  machinabilityلتحسين التشغيلية
لبارد في إنتاج مواسير المكثفات وأغلفة الطلقات القليل من الزنك للتشكيل على ا

زنك فتكون سهلة  39-46% ا، أما السبائك التي بهالخفيفة ءالكهرباووصالت الغاز و
 extruded sections وتستخدم مقاطع البثق  easily hard workedالتشكيل القاسي

راغي بوالوصالت الهيدروليكية، والصواميل، وال  pump partsوأجزاء المضخات
  .  screwsالصغيرة و  boltsمسامير القالووظ الكبيرةو

 Bronze) البرونز(

لتي  تستخدم  ا Cu-Ti alloy تشير كلمة برونز إلى سبيكة النحاس األحمر ـ قصدير
  . التروسلألجزاء الكهربائية والهيدروليكية وكراسي التحميل و

 Gunmetal )برونز المدافع(

أثناء السباكة ولزيادة   fluidity حسين اإلنسيابيةزنك أضيف لت 2% هو برونز به
  .complicated formخدم بكثرة للمسبوكات خاصة ذات األشكال المعقدةويست الصالدة،

 Lead Bronze والرصاص" البرونز"سبيكة 

وتحسن مقاومة البلى  تحسن التشغيلية في سبائك البرونز (Pb) إن إضافة الرصاص
  .  bronze bearings لمحامل البرونز  wear resistance)آكلالت(

  Phosphorous bronzeالفسفوري البرونز

، ويستخدم لمحامل العمل )(P) فسفور( 1,0% إلى0,1  يحتوى البرونز الفسفوري من
-springs  nonالزنبركات غير الحديديةوالتروس و heavy-duty bearings الشاق

ferrous ل الميكانيكيالتآك(د مع مقاومة جيدة للبلى صل وهو( wear للتأكسد و) التآكل
  .corrosion) ائييالكيم

 Manganese bronze نيزيالمنغ البرونز

، ويستخدم ferro-manganese منجنيز ـ حديد" فيرو"هو برونز قد أضيف إليه 
  . very high strength castings تللمسبوكات ذات المقاومة العالية  لإلجهادا

 Aluminium األلومنيوم

 good conductor إنه موصل جيدحيث  ductileو مطيلي  lightمعدن خفيف  هو
للموصالت الكهربائية وألجزاء من مجموعات المفاتيح   للحرارة والكهرباء، يستخدم
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 foilالتغليفرقائق و kitchen utensils وأدوات المطبخ switchgearالكهربائية 
wrappingالشبابيك )براويز(أطر ، وwindow frames  وكقاعدة  base  لكثير من

  .السبائك 

 Aluminum Alloys سبائك األلومنيوم

يمكن أن  strengthولكن مقاومته  soft  extremelyإن األلومنيوم ذو طراوة قصوى
 (Si)السليكونو (Cu) مقادير بسيطة من النحاس األحمربإضافة  يمةظتزداد بدرجة ع

  . بخفة وزنه محتفظاً ينما يظلوالحديد ب (Mg) المغنسيومو (Mn) نيزالمنغو

 Duralumin الديور الومين

 (Mn) نيزمنغو (Cu) تحتوي على نحاس أحمرو (Al) هذه هي أهم سبائك األلومنيوم
في  كالصلب الطري وثلثه تماماً strongقوية  ، وهي(Si)ليكون وس (Mg) مغنسيومو

األعمدة والرقائق و stampings تستخدم في أشغال الحدادة والمشكلة بالختم ،الوزن
  . rivesالبرشام و

 Aluminium copper zinc alloys  األحمر ـ الزنك ـ النحاسسبائك األلومنيوم 

وسهلة في عملية  low melting pointإنصهار منخفضة  هذه السبائك تكون ذات درجة
علب المرافق و gearboxes السباكة، وهي رخيصة وتستخدم لصناديق التروس

crankcases .  

 )Y) - Alloy سبيكة واي
 (Ni) نيكل  %2،(Cu) نحاس أحمر 4%على  تحتوي (Al) ألومنيومهي سبيكة 

 cylinderكثرة للمسبوكات مثل رأس األسطوانةب ، وتستخدم(Mg) مغنسيوم  1,5%و
heads  والكباساتpistons   لمحركات اإلحتراق الداخلي IC engines .  

 Magnesium Alloys سبائك المغنسيوم
أللومنيوم فقط، وسبائكه مفيدة في إنتاج مشغوالت الحدادة ثلثي وزن ا )المغنسيوم(كون ي
  .السباكة الخفيفة و

 Nimonic Alloys سبائك النيمونيك
ع م (Cr) الكرومو (Ni) من النيكل لهامة  تتكون أساساًهي مجموعة  من السبائك ا

حرارة  حتى درجة جداً وهي قوية (C) والكربون (Ti) التيتانيومكميات ضئيلة من 
 . jet enginesالمحركات النفاثة  ك فهي مناسبة للتربينات الغازية وولذل 900°
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 Zinc )الخارصين( الزنك

 ةـق المعدنيـللرقائ protective coating ةـات واقيـدم الزنك كطبقـيستخ
 (Al) ماأللومنيوي السبائك مع ، إلخ، ويستخدم كذلك فnailsالنجارة  واألسالك ومسامير

ات ـلمسبوك كالزن كـدم سبائـ، وتستخ(Mg) المغنسيومو (Cu) رـوالنحاس األحم
  . die castings القوالب

 Chromium الكروم

للحصول على سطح  electroplating في الطالء بالكهرباء (Cr) خدم الكروميست
 corrosion-resistance ومقاومة التأكسد ،high polish بدرجة عالية من اللمعان

  . قصوى  strength)متانة(ة ذات مقاومة ليعطي سبيك ويخلط مع الصلب

 Cadmium الكادميوم

وفي أنواع معينة   platingيستخدم للطالء معدن مرتفع الثمن إلى حد ما (Cd)يوم مالكاد
  .البطاريات  من

 Titanum التيتانيوم

مع ) يسبك(ئرات ويخلط أجزاء الطامعدن مرتفع الثمن يستخدم في إنتاج   (Ti)التيتانيوم 
إلخ وهو عالي  (Tn) القصديرو (Mn) نيزالمنغو (V) الفاناديومو (Al) األلومنيوم

  . و للتأكسد المقاومة وخفيف الوزن ومقاومته جيدة للحرارة

 Leadالرصاص  

وبسبب  هو معدن ثقيل وطري ومطلي وذو مقاومة ميكانيكية منخفضة، (Pb)الرصاص 
 cableالكابالت وتغليف roofing فإنه يستخدم للتسقيف الجيدة للتأكسد مقاومته

sheathing  ائيةياألجهزة الكيم وتبطين lining chemical apparatus ويستخدم ،
 radiation shielding شعاعلعزل اإل nuclear works  بكثرة في األعمال النووية

اللحام  وسبائك bearing metals عادن المحاملم ويخلط مع معادن أخرى ليعطي
  .  solders بالقصدير
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א2 א   א
 ةالمقدم 1ـ  2
م المهندس بتصميم وبناء مكائن وإنشاءات كثيرة خالل نشاطه العملي، ويجب أن يقو

 تتصف هذه المكائن واإلنشاءات باإلضافة إلى الصفات األخرى بالمتانة أي قابلية المادة
وينبغي أن تصنع ) األحمال(ة اإلنهيار تحت تأثير القوى الخارجية المسلطة عليها لمقاوم

ويتحتم في أغلب . بعاد الضروريةاأل هذه المكائن واإلنشاءات من مادة مناسبة وحسب
نة عند تأثير ياكالم جزاءبعاد التي تحدث في أاألالحاالت تحديد التغييرات في الشكل و

نقوم بتفصيل هذه التغييرات وشرح اإلختبارات التي تجرى على وسوف . الحمل عليها
  . الحقاً المواد

  
 Stress and Strain :الجهد واإلجهاد  2ـ  2

 force المسلط على العينات بوحدات قوة load في إختبارات المواد يعبر عن الحمل

units أو مركبات هذه وم بها القوى تق شدة التيبال عنه يعبر دالجهكالكيلونيوتن مثالً و
وة ألي تغيير في شكل الجسم ووحداته عبارة عن وحدات ق الموزعة داخلياًالقوة و

  . ²متر  /ا نيوتنمقسومة على وحدات مساحة كالميغ
  . وجهد القص) شد و إنضغاط(ا الجهد المباشر وهنالك أنواع  من الجهود  أهمه

عن التغير الذي يحصل بصورة عامة للتعبير  deformationالتشوه  ويستخدم مصطلح
في شكل الجسم والذي قد يحصل بسبب الجهود، التغير الحراري، التغير في الرطوبة أو 

ويقاس  طولياً يعتبر تغيراً صل بسبب الجهد المباشريح والتشوه الذي .ألسباب أخرى
زاوية اإللتواء  يقاس التشوه  بمقدار torsion testsاللي  بوحدات الطول وفي إختبارات

twist angle بين مقطعين محددين، ويمكن أن ر هذه الزاوية بالنسبة للقطع تعب
  .  shearing strainاإلسطوانية عن إجهاد القص

بعاد الطولية للجسم لتغيير في وحدة الطول بالنسبة لألاإلجهاد يمكن أن يعبر عنه باو
الجهد، وهي فاإلجهاد عبارة عن وحدة تشوه سببها .  وهذا التغير يصاحب تغير الجهد

ويقاس  متر/أو مايكرومتر متر/ترميبالمل يشار إليه وإعتيادياً ،نسبة أو رقم بدون وحدات
اإلجهاد في اإلتجاه الموازي للجهد وتشوه القص يقاس باإلتجاه الموازي لقوة القص، 

القص    للبعد العمودي على هذه القوة، لذلك فإجهاد إستناداً ولكن إجهاد القص يحسب
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يبين هذه المفاهيم وطرق قياس  )1ـ  2( كل رقمالشزاوية كما ذكر سابقاً و رة عنعبا
  . اإلجهادالتشوه و

ويعرف التشوه الدائي بالتشوه أو اإلجهاد، الذي يبقى في الجسم والذي سبق إجهاده  
بعاد لأل التي تم تقديرها إستناداًأما الجهود واإلجهادات و. وحتى بعد زوال الحمل المؤثر

أو   nominal stress and strainاإلجهادات اإلعتبارية ى بالجهود وسمفتصلية األ
هادات اإلجلتميزها عن الجهود و conventional أو التقليدية engineeringالهندسية 
المتغير بسبب ، وinstantaneousبعاد اآلتية لأل إستناداً والتي يتم تقديرها trueالحقيقية 
  . أكثر في فقرة قادمة يلبتفصسيتم التطرق له المسلطة وهذا الموضوع  األحمال

فاإلجهاد ال يحدث في  معين فقط، شد أو إنضغاط في إتجاه ما لجهد عند تعرض جسم
 .)اإلجهاد الجانبي(بل في اإلتجاه العمودي أيضاً ) اإلجهاد المحوري(إتجاه تسليط الحمل 

جانبي إلى اإلجهاد فإن النسبة بين اإلجهاد ال elastic rangeنطاق المرونة  وضمن
 السدسوهذه النسبة تقع بين الثلث و poissons ratioتسمى بنسبة بويزن  المحوري

  .اإلنشائية  لمعظم المواد
  
 Stiffness:  )الصالبة( الجساءة 3 ـ 2

ما زادت فكلّ ي الحاصل في المادة تحت تأثير الحمل،النسب الجساءة  لها عالقة بالتشوه
ساءة ج ما كانت هذه المادة أكثركلّ لمادة ما، محدداً إجهاداً بتسب يمة الجهد والتيق

  المرونة    فالنسبة بين الجهد واإلجهاد ضمن مجال المرونة تسمى بمعامل

  =  (E)معامل المرونة 
  الجهد
  اإلجهاد

عامل يرمز إلى الجساءة وليس إلى المرونة وهنالك ثالثة هذا الم بالرغم من التسمية فإنو
، وهي سابقاً من الجهد والتي أشير لها ةلألنواع الثالث عامالت المرونة إستناداًمن م أنواع

وفي . في القصالمرونة  معامل المرونة في الشد ومعامل المرونة في اإلنضغاط ومعامل
يسمى في بعض ) معامل المرونة(حالة كون المادة بحالة شد فإن قياس الجساءة 

معامل عليه  وهذا المقياس يطلق  youngs modulusان معامل يونكـاألحي
 في حالة القص وهذا المعامل يساوي  modulus of rigidityالجساءة
(تقريباً

3
  :العامل في الشد )2
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 معامل الجساءة في حالة  القص
≈  2  

  5  )معامل يونك(معامل المرونة في  حالة الشد 

إلى عكس ماترمز إليه صفة الجساءة وهي تمثل  flexibilityوترمز  قابلية اإلنثناء 
 plasticضمن مجال نطاق اللدونة bendingلإلنثناء و سهولة تقبل المادة لإلنحناء

range.  إن قابلية اإلنثناء والجساءة لجسم ما عبارة عن دالة ألبعاد وشكل باإلضافة
  . الجسم لخواص مادة

  

 

 

 

 

  

  بين   اإلجهاد  و التشوه   العالقة)  1ـ  2(الشكل   رقم  

ل قابلية اإلنضغاط ـى معامـلتغييـر الحجمي تسمة لـاس المقاومـمقي إن
coefficient of compressibilityالتغير الحاصل ، ويعبر عنه بالنسبة بين الجهد و

  : في وحدة الحجم 

  =  معامل قابلية  اإلنضغاط     
  الجهد

  جمالتغير  الحاصل  في وحدة الح
  
  Strain Diagram  Stress -:اإلجهاد  منحني الجهد ـ 4 ـ 2

. يمثل فيه اإلجهاد عادة المحور األفقي والجهد المحور العمودي  عبارة عن منحنى وهو
المنحني بحيث يمثل المحور المحوري الحمل أو  ولكن في بعض األحيان يستخدم هذا

 أو compressionغاط اإلنض أو extension طالةستاال العزم والمحور األفقي يمثل
ـ  الجهد منحنى يمثل) 2ـ  2(رقم  الشكلو ،twistاللّي  أو deflectionاإلنحراف 

  .اإلجهاد 
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  للفوالذ المطاوع ـ اإلجهاد منحني الجهد) 2ـ  2(الشكل رقم 

 ميل المنحنى .بتفصيل أكثر عند التطرق إلختبار الشد المنحنى وسيتم التطرق إلى هذا
رقم  الشكل (E) مثل معامل المرونةي proportional limit التناسب ة حدـنقط حتى

  . )3ـ  2(
 =ظاه    = (E)معامل المرونة  

ε
σ  

التناسب عن نقطة حد   وبالنسبة للمعادن فإنه من الصعب تمييز أو فصل نقطة حد
ة حد المرونة بعد نقط ة حد، ولكن في أكثر الحاالت تقع نقطelastic limitالمرونة 

 نقطةالواقع بين بداية  التناسب، كما سيتم ذكره في فقرة الحقة من هذا الفصل والمجال
والمجال  elastic rangeالمرونة  )نطاق(وحد  المرونة يسمى بمجال  تسليط الحمل

 plasticاللدونة  )نطاق(ى بمجال مسالكسر ي لى نقطةة إـالمرون الذي يبدأ من نقطة حد

range .  
  
  
  
  
  

    
  

 (E)معامل المرونة )  3ـ  2(الشكل رقم 
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 True Stress-Natural Strain:اإلجهاد الطبيعي العالقة بين الجهد الحقيقي و
Relations 

راب ـاد بشكل ملحوظ وعند اإلقتـة الخضوع تتغير األبعـعندما يسلط حمل بعد نقط
د ـالشد، يبتعفي إختبار   neckingة التخصرـمن حمل الكسر وباألحرى بعد بداي

اإلعتيادي أو الهندسي المحسوب على أساس المقطع األصلي قبل  الجهد عن الجهد
  .  التحميل

أنه من الضروري واألكثر جدوى دراسة وحساب الجهد على أساس األبعاد ولقد وجد 
ويتم حسابه بتقسيم . ونة وهذا ما يسمى بالجهد الحقيقياللد اآلنية وخاصة في نطاق

  . (A)ي الحقيقي اآلن على مساحة المقطع (P) حملال

والذي يتم إستخراجه  true strain اإلجهاد الحقيقي أيضاً واإلجهاد الطبيعي، ويسمى
  :بالشكل التالي 

Eo)ln(l
Lo
Lln

L
dlE

L

Lo
Nat +=== ∫  

  : حيث أن

L    =  طول  عنصرelement صغير  تحت  حمل  

0L    =لي   قبل   تسليط   الحمل  طول   العنصر   األص  

0E   = الجهد   التقليدي  

  :على ما يلي  مكان الحصولخالل تشوه اللدن، باإل يبقى ثابتاً ومن الفرضية بأن الحجم

 :حيث  أن 
A

Ao
Lo
L

E nat lnln ==  

Ao = قبل تسليط الحمل مساحة المقطع األصلي  

A  = معين ملنية تحت حمساحة المقطع اآل  

في الشكل  ورة العامة لمنحني الجهد الحقيقي ـ اإلجهاد الطبيعي في الشد مبينـوالص
سات اوهذا المنحنى أكثر أهمية من منحنى الجهد ـ اإلجهاد التقليدي في الدر) 6ـ  2(

  .التشكيل  المتعلقة بعمليات
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   Elasticity: المرونة
لعودة المادة إلى شكلها األصلي  المرونة خاصية من خاصيات المادة وتمثل القابلية

كالغازات  بعض المواد. هد المسبب للتشوهالج بالرغم من التشوه الحاصل فيها بعد زوال
. تمتلك مرونة حجم  فقط ولكن المواد الصلبة تمتلك باإلضافة لذلك مرونة الشكل مثالً

د زوال الجهد، يسترجع شكله وأبعاده األصلية بع perfect-elasticالمرونة  والجسم التام
أن ة بشكل لغاية حدوث الكسر، بالرغم من هذه المادة التي  تبقى مرن وال توجد مثل

بعض المواد لبعضها، كالصلب مثالً، تظهر المرونة في مجاالت واسعة من الجهود 
 Imperfect elasticityالمرونة  تعتبر غير تامة حيثزهر  واإلسمنت المسلح ال كحديد

تسمى المادة مرنة  ،متعددة وإلعتبارات شكل عامبو. المنخفضةحتى ضمن اإلجهادات 
  . الجهود إذا ظهرت هذه الخاصية ضمن قيم مقبولة من

بين الذرات  وبسبب تسليط حمل الشد ضمن نطاق المرونة، فاإلنفعال الناتج يمثل التباعد
atoms الجزيئات  أوmolecules نفس الوقت فإنها  وفي. في إتجاه تسليط الحمل

المرونة يتناقص ونطاق . transverseالعرضي  تتحرك متقاربة من بعضها في اإلتجاه
لذلك فإن سرعة أو طول باإلضافة  . ة المعرضة للحملعند رفع  درجة  حرارة الماد

- 2(ل كشق في الالتطر على المرونة ولقد تم الحمل ذات تأثير ملحوظ عادة فترة تسليط

ط وسنحاول في هذا المجال توضيحها بشكل أفضل بعد أن تم إعطاء إلى عدة نقا) 2
نقطة مفهوم عام لخاصية المرونة، وهذه النقاط هي حد المرونة، حد التناسب و

  .الخضوع

حمله بدون أن يحصل بها تشوه دائمي بأعلى جهد  بإمكان المادة ت فحد المرونة يعرف
ولحين  الحمل تدريجياً طة يتم زيادةومن أجل تحديد هذه النق. بعد إزالة هذا الجهد

وإستخراج نقطة . بعد تجاوزه يتم حصول التشوه الدائميو الوصول إلى أعلى حمل،
  . ومن النادر إستخدامها الطريقة عملية شاقة جداً المرونة بهذه

أما حد التناسب فيمكن تعريفه بأنه أعلى جهد يمكن للمادة تحمله بدون اإلنحراف عن 
بين الجهد واإلجهاد ومعظم المواد تظهر هذه  straight line مستقيمتناسب الخط ال
ا سبق وكم .بين الجهد واإلجهاد ضمن نطاق المرونة linear relation العالقة الخطية

باإلمكان ، وحيث  ذكره فإنه من الصعب التفريق بين حد المرونة وحد التناسب للمعادن
د، لذلك فإن حد التناسب قد إستخدم كقياس تحديد حد التناسب من منحنى الجهد واإلجها
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ة بأن  نقط) 2ـ  2(رقم  ـ اإلجهاد المبين في الشكلويشير منحنى الجهد . المرونة لحد
تقع بعد حد المرونة، حيث تخضع المادة في هذه النقطة  للحمل  yield point الخضوع

ونة مباشرة أو قد وقد تخضع نقطة الخضوع بعد حد المر. ويبدأ التشوه بشكل دائمي فيها
قطة ون upper yield point د نقطة عليا للخضوعوتوج. مع هذه النقطة أيضاً تتطابق

 رقمواد، كما مبين في الشكل ـبالنسبة لبعض الم lower yield point دنيا للخضوع
ألهميتها الصناعية،  نظراً وهنالك طريقة متفق عليها لتحديد نقطة الخضوع ).4 ـ 2(

  . في مجال آخر إليهاوسيتم التطرق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقطة   الخضوع   العليا   و الدنيا  لبعض   المواد) 4ـ  2(الشكل رقم  
 

 Plasticity  :اللدونة 

، rupture يمكن تعريفها بقابلية المادة على تقبل التشوه الدائمي بدون حدوث الكسر
للدن، كما مبين ذلك في ا المسبب إلجهاد slipاالنزالق  ؤدي إلىوجهـود القص تـ

ال باإلمكان حدوثه في جميع المواد نتيجة للجهود ـوهذا اإلنفع). 5ـ  2( الشكل رقم
ن المعادن تظهر زيادة في الكثير مو. العالية وحتى في درجة الحرارة اإلعتيادية

 strain صالدة اإلجهاد الصالدة عند حدوث تشوه لدن فيها وهذه الصالدة يطلق عليها

hardening .  

العليانقطة الخضوع   

 نقطة الخضوع الدنيا

هد
لج
ا

 اإلجهاد
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  اإلجهاد   اللدن   وسطح  اإلنزالق) 5ـ  2(الشكل  رقم  

ولكن    ،)45(وبالرغم من حدوث أكبر جهد قص في حمل الشد على سطح مائل بزاوية 
 اإلجهاد اللدن في المادةيعتمد و. يحدث اإلنزالق في بلورة معدنية على هذا السطح ال قد

  :   على 

  يعتمد بدوره على ترتيب الذرات لذيعدد أسطح اإلنزالق وا) 1(
  جهد القص شدة) 2(

يل عند هذه م يوجد ال وبما أن اإلنزالق ال يؤدي إلى تغيير في بنية الذرات، لذلك
جهادات وهذا يسير إلى أن اإل. الذرات للعودة إلى وضعها األصلي بعد زوال جهد القص

  . تكون دائمية اللدنة

جهد الخضوع  عند حدوث تحميل سابق ضمن وأظهرت اإلختبارات وجود زيادة في 
إجهاد مادة ما في نطاق  وعند. جهادونة، وهذا يشير إلى وجود تصلد اإلنطاق اللد

اآلخر يتعرض إلى تغير  البعضالمرونة فإن بعض البلورات تتعرض إلى تغير دائمي و
في  residual stressesأو متبقية  ، وهذا يسبب تواجد جهود متخلفة)مرن(غير دائمي 

  . عالية بلورات المادة التي تعرضت إلى جهود

اللدونة أهمية خاصة في عمليات التشكيل كالدرفلة والحدادة  لخاصية صورة عامة فإنبو
 والنحاس األصفر حاس واأللومنيومإلى المواد اللدنة النينتمي والبثق والسحب وغيرها و

  . منخفض الكربون وغيرها الفوالذو
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فتنتمي  أنواع الفوالذ السبائكي أكثر لدونة أما يوم والبزور مواد أقلور الومنوتعتبر  الدي
  .إلى المواد ضعيفة اللدونة 

  Ductility and Brittleness  : المطيلية والقصافة

باإلمكان سحب المادة التي تتمتع بهذه الخاصية لحد معين بدون أن تنكسر، ويعتبر 
نتيجة  تنكسردون أن  تستطيللمادة هذه ا حيث أنمطيلي  mild steelالطري  الصلب

نسبة المئوية للزيادة في الطول والنقصان في بال وتقاس المطيلية. لتعرضها للسحب
  . الحقاً المساحة في إختبار الشد والذي سيتم التطرق إليه

ة لإلنكسار ـأي قابلية ـمعاكسة للدون ةـة هي صفـروف أن صفة القصافـوالمع
بسيطة ومقدار التشوه الدائم عند اإلنفصال لهذه المواد ال ات الدائمةـد التشوهـعن

ة حديد ـوينتسب للمواد القصف. ل بكثيرـأو أق %5ـ  2على القصفية ال يزيد 
 ستيكي وغيرها منالبال ر، الفوالذ العالي الكربون، الحجر، الخرسانة، الزجاجـالزه
  . المواد

  Ultimate Strength : المقاومة القصوى

 دوثـل حـة قبـى حمل يسلط على العينـحسب على أساس أقصأقصى مقاومة ت
ـ  2(رقم  في الشكل )A( ة مقطع العينة األصلي والنقطةـعلى مساح الكسر مقسوماً

ل بالشد لغاية حصول عدن مطيلي محملم ة أو أقصى جهدـى مقاومـتمثل أقص )6
 إلى أن يحدث necking التخصر نقطة يبدأ مقطع العينة بالتقلص أوبعد هذه الو الكسر
  . الكسر

الجهد و طع ستقل وذلك ينقص الحمل المسلطمساحة المق ة للتخصر فإن مقاومةـونتيج
 أما المنحني المرسوم .breaking stressيسمى جهد الكسر و (B)في نقطة الكسر 
كما  ـ اإلجهاد الحقيقي والذي  يحتسب الجهد، ة فيمثل منحنى الجهدـبخطوط متقطع

ة لتسليط ـالتي تتناقص نتيجة وـة المقطع الثانيـلى أساس مساحع، اًـر سابقـذك
  .الحمل 

لية، وفي اإلجهاد ألحد المعادن غير المطي ـالشكل منحني الجهد  في هذا أيضاً ويالحظ
  . جهد الكسر المعادن من هذا النوع تتطابق أقصى مقاومة أو أقصى جهد مع
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  مطيلية اإلجهاد لمعادن مطيلية وغيرـ منحنى الجهد ) 6ـ  2(الشكل  رقم 
  

  Hardness : الصالدة
 abrasive أو الحك indentation الصالدة عبارة عن مقياس للمقاومة ضد التغلغل

لكسر سطح المادة بصورة  ويمكن تصور هذه الخاصية كدالة للجهد المسبب. السطحي
 brinell hardnessل المثا معينة في أحد إختبارات الصالدة، صالدة برينيل على سبيل

تحسب قيمة الجهد بالنسبة لوحدة مساحة التغلغل، عندما تضغط كرة صلدة في المادة 
ك إعطاء قيمة للجهد فيها، لذل وفي معظم إختبارات الصالدة يصعب. تحت حمل ثابت

خاص ملحق بجهاز  scaleمدرج  كالقيم التي يتم قراءتها من تعطى قيم مطلقة للصالدة
  . ةالصالد إختبار

  Fatigue Strength : مقاومة الكالل
عند التحميل المتكرر، يحدث الكسر بسبب الكالل، حتى لوكان مقدار التحميل أقل بكثير 

وقابلية المادة على تحمل التسليط المتكرر تسمى  الشد مثالً من قيمة حصول الكسر في
 سليطه لعددمقاومة الكالل عبارة عن أقصى جهد والممكن ت. endurance باإلحتمال

ندما يصبح عدد مرات وع .معين من المرات بدون أن يسبب حدوث الكسر في المادة
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 تميل مقاومة الكالل للوصول إلى قيمة محددة تسمى بحد الكالل جداً كبيراً تكرار الجهد
fatigue limit .  

 الساكنة نصف قيمة مقاومة الشد حد الكالل تقريباً وفي الصلب اإلعتيادي يبلغ مقدار
strength static tensile .  

  Toughness : المتانة
النسبة ب وباإلمكان قياسها بكمية الشغل ضمن الطاقة الضرورية لكسر المادةالمتانة تت

  . سلطمال لوحدة حجم المادة والالزم لكسر المادة تحت تأثير الحمل

ى، كما يبين ـ اإلجهاد بالمساحة التي تقع تحت منحنالجهد  وتمثل هذه الطاقة في منحنى
  .) 7ـ  2(رقم  ذلك الشكل

. حمال صدممالئمة لوظيفة ما متعرضة ألال وهذه الخاصية مهمة لتحديد وإختبار المادة
) 120(إلى  ) 35( وقيمة المتانة للصلب تتراوح بين. 3رمت/الجول ووحدات المتانة هي

ربون هو كفإن الصلب متوسط ال) 7ـ  2( وكما هو واضح من الشكل رقم. 3م/جولميغا
  . متانة أكثر أنواع الصلب المذكورة

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المتانة إستخدام منحنى الجهد ـ اإلجهاد إلحتساب) 7ـ  2(الشكل رقم 
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א3 Metal Forming Equipementא

 Castings)المصبوبات(المسبوكات  1ـ  3

أو أي مادة أخرى في  pouring molten metal ينتج المسبوك بصب المعدن المنصهر
ويطلق المصطلح  solidify أن يتجمدوالسماح له ب تشكيال مناسباً مشكل  mouldقالب

  . الفعلية على العملية casting )سباكة(

تصنع في قالب بإستخدام  sand castings مسبوكات رملية وتكون معظم المسبوكات
 )ريزق(ويشكل القالب في صندوق صوغ القوالب  )1ـ  3(شكل  رمل قوالب خاص
moulding box في مكانهما  إلى نصفين يضبطان أفقياً المقسم) 2ـ  3(شكل كما في ال

 بمسامير أثناء الصب، ويدفن قالب معاً ويربطان dowels لبواسطة تي located ـ
من الجزء   pattern)أورنيك(أو نموذج  replica ـ ـ يكون صورة طبق األصلسبك 
 holes ، ويتم الحصول على أي فتحاتcavity ج عنه فجوةسبكه في الرمل لينت المراد
الدالليك  في القالب وتكون هذه cores )دالليك(قلوب  دخالالمسبوك بإفي  مطلوبة

، ويصب baked sand من رمل محمص core boxفي صندوق الدليك مصنعة مسبقاً
في  حتى يمأل الفجوات ويظهر runners المعدن المنصهر في القالب خالل مصبات

المعدن يزال الرمل،  )يتجمد(قر وعندما يست ،)3ـ  3(شكل  risersالقنوات الصاعدة 
 لتي في المصبات والقنوات الصاعدةا sticks of metal وتزال كذلك زوائد المعدن

 والسفع بالرمل grindingالتجليخ و chipping وينظف المسبوك بالجذ بالجنة
sandblasting .  

  
  
  
  

  

  
  

  المسبوك   المطلوب  1ـ  3شكل 
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  )دليك  من الرمل   المحمص(قلب  

  
  دليك  خشبيصندوق   

  
  )ريزق(صندوق   صوغ  القوالب    2ـ  3شكل  

  
  مراحل   السباكة  3ـ  3شكل  

  
  )الشمع المفقود السباكة بقوالب(السباكة بالتلبيس 

Investment casting  (lost wax casting)  

من ) أرانيك(ومنه تنتج نماذج  permanent metal mould –دائم  قالب معدني يصنع
 ceramic  slurry)رزغة(بطبقات عديدة من طين الفخار السائل  تغطىو wax الشمع
 bakedفي الفرن ، تم توضح األرانيك المطليةharden يسمح لكل طبقة بأن تتجمد حيث
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 precision ـ دقيقاً لتغطي مسبوكاً ألتم فجوة حيث تاركاً بعيداً فينصهر الشمع ويجرى 

casting  4ـ  3(الشكل (.  

  
  اكة بالتلبيسالسب 4ـ  3شكل

  
  Die Castingفي قوالب معدنية  السباكة

المعدن  ويغذى ،dowelبتيل  معاً يصنع القالب من الصلب بأجزاء متعددة تمسك
 pressure أو تحت تأثير ضغط gravity الجاذبية المنصهر إلى القالب تحت تأثير

  .) 5ـ  3(الشكل  pins )بنوز(وعندما يتجمد يطرد بواسطة 

  
  معدني سباكة في قالب 5ـ  3شكل 
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 Centrifugal Castingبالطرد المركزي  السباكة
أنابيب قميص  ،piston ringsالكباس  األجزاء اإلسطوانية والدائرية مثل حلقات

وعجالت  gear wheelsالتروس  ، عجالتcylinder liner pipes أسطوانة المحرك
 rotating mouldر تسبك في قالب دوا يمكن أن  locomotive wheelsالقاطرات

في المعدن المنصهر  centrifugal pressureالمركزي  الذي يؤدي فيه الضغط الطارد
، fine grain-high-quality castingات دقيقة وعالي الجودة مسبوك بحبيب إلى إنتاج

قبل أن يتوقف  ويصب المعدن المنصهر في قالب بينما هو يدور ويسمح له بأن يتجمد
  . الدوران

، سياًرأ ويكون المحور wheel-shaped objects شكل عجل ألجسام التي علىتصب ا
  .) 7ـ  3، 6ـ  3(شكل  أفقياً ويكون محورها بينما تصب األنابيب

  
  المحور رأسي ـسباكة بالطرد المركزي  6ـ  3شكل 

  
  المحور أفقي ـ سباكة بالطرد المركزي ألنبوبة 7ـ  3شكل 
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   Forging الحدادة 2ـ  3
أو  pressing أو بالضغط  hammeringدة هي تشكيل أجزاء معدنية بالطرقالحدا

ا يكون المعدن عند درجة بينم المطلوب عادة، كلالش إلى bending) الثني(الحنى 
  . 8ـ  3كما هو مبين في الشكل  red heat حمرارحرارة اال

  
  أدوات  الحدادة  اليدوية 8ـ  3شكل 

  
  Hand Forgingالحدادة اليدوية 

حيث تشكل األجزاء على   blacksmithهذه هي الطريقة التي تتبع بواسطة الحداد
 ، ويكون السطحswages قوالب طرقة وأجنات وبإستخدام مطارق خاص anvil سندان

فيكون لثني  beakالسندان ) منقل( للقطع عليه أما طرف) مقسي(علوي للسندان مصلدا ال
 hardie hole )هاردي(مربعة تسمى فتحة األعمدة، ويوجد على السطح العلوي فتحة 

  . 9ـ  3تستخدم لمسك العدد المتنوعة كما هو مبين في الشكل 
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  سندان 9ـ  3شكل 

  
  Drop Forging Machine ماكينة الحدادة بالمطرقة الهاوية

أو  هي ماكينة تستخدم للتشكيل بالحدادة حيث يستخدم فيها ضغط الهواء
 3(كما هو في الشكل  عطاء القوة،إل  hydraulic pressure  Pneumatic orالزيت

بي تشكيل من قال بين hot metal blankالساخن  تضغط قطعة خام من المعدن )10ـ 
بالمطرقة  مثبتاً حيث يكون أحدهما hard steel dies )القاسي(الصلب المصلد 

 machine tableعلى منضدة الماكينة  اآلخر مثبتاًو   powered hammerاآللية
  . 11ـ  3والشكل النهائي المتشكل يبين في الشكل 

  
  الهاوية ماكينة حدادة بالمطرقة 10ـ  3شكل 
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  الزائد أزيل منه المعدن حيث الجزء المشكل بالحدادة 11ـ  3شكل 

  
  Rolling  Mill )وحدة الدرفلة(فنة ماكينة الدل

الصلب أو  من red-hot ingots لدرجة اإلحمرارمسخنة  )صبة(تمرر كتل مصبوبة 
 successive pairs of)الدرافيل(معادن أخرى خالل أزواج متتالية من الدالفين 

rollers ًرقائق مسطحة إلنتاج خصيصا flat sheet على شكل  أو مقاطع)I(  شكل)3 
، وفي النهاية )13ـ  3(و أعمدة بمقاطع أخرى شكل أ  channelوقناة) T( : )12ـ 

 betterأفضل تشطيباً لتعطي أحياناً cold rolling  باردفإنه تجرى عملية دلفنة على ال

finish .  

  
  ))I(درافيل لمقطع ( دالفين 12ـ  3شكل 
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  )درفلة  قناة(وحدة  دلفنة  13ـ  3شكل 

  
  Hot Extrusion البثق على الساخن

وتغذى  لدرجة الحرارة المرغوبة billet تسخن قطعة من عمود معدني أو كتلة مدلفنة
خالل لقمة تشكيل   ramبواسطة كباس forcedثم تدفع  cylinder نةداخل إسطوا

ل كبيرة من العمود حيث يمكن أن يقطع لألطوال المطلوبة، أطوا ح إلنتاجالصحي بالشكل
 mandrel) شاقة(بإستعمال شيقا  hollow sections عمل المقاطع الجوفاء  ويمكن

  . 14ـ  3، كما في الشكل orificeالقالب  توضع في فتحة

  
  بالبثق على الساخن مقاطع مشكلة 14ـ  3شكل 
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  Cold  Extrusion البثق على البارد

) الزنك(مثل النحاس األحمر والخارصين  soft metals يمكن أن تشكل المعادن الطرية
يكون من الضروري أن تجرى العملية على مراحل  وأحياناً نيوم وهي باردة،ومواألل

  . several stages متعددة

  Deep Drawingالعميق  سحبال

 صندوق على شكلدوات األ plateألواح  أو sheetرقائق  و تشكيلالعميق ه السحب
box أو فنجان cup  إسطمبة(بواسطة ضغطها في قالب تشكيل( die  بسنبك مشكل

haped punch اللدن) التشوه(العملية على قدر معقول من التشكيل  وتنطويplastic 

deformation الطلقات  ه العملية لتشكيل أغلفةهذ ستخدموت ،)15ـ  3(شكل  للمعادن
cartridge cases  الغسالت) حلل(وأحواض washing machine tubs  والعديد من
  .electrical fittings  الوصالت الكهربائية

  
  سحب  عميق 15ـ  3شكل 

    
  Press المكبس

والخرق  punching  من العمليات  مثل التخريم نطاق واسعيستخدم المكبس على 
 notchingالنقر و blanking) البلنكات(األقراص  وفصل piercing )الثقب(

 الشفاه وعمل foldingالطي و drawingالسحب و  bendingوالحني
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متصل بحذافة ثقيلة  crank ألخ، ويمكن أن تدار بإستخدام عمود مرفق...،)الفالنشات(
  .) 16ـ  3(الشكل ) الهيدروليكية( درةالق أو بواسطة

  
  المكبس أعمال 16ـ  3شكل 

  
  Shearing Machine )القص(اكينة القص م

وتستخدم لقطع  خر يتحرك  يدويا أو آلياًثابت وآ)  سالح(كينة القص من نصل تتكون ما
  . 18ـ  3و  17ـ  3، كما في األشكال  sheet metalالرقائق المعدنية

 
  عملية قص تدار بالمقدم 17ـ  3شكل 
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  قص عملية 18ـ  3شكل 

  
  Wire Drawing األسالك سحب

هي طريقة إلنتاج األسالك ذات األقطار الصغيرة بسحبها على البارد خالل مجموعة 
وبسبب زيادة صالدة  successively smaller dies متتالية من لقم التشكيل بأقطار أقل

، في كل سحبة للمعدن تزداد yield strength خضوعال السلك أثناء سحبه فإن مقاومة
    .  19ـ  3كما في الشكل 

  
  األسالك سحب 19ـ  3شكل 

  
 Spinning الرحوب التشكيل

من الرقائق المعدنية عن طريق إدارة  itemsالمفردات  التشكيل بالرحو هو تشكيل
 ـعادة على المخرطة  ـعالية  بسرعة thin metal disk قرص معدني رفيع
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) فورمة(تشكيل  على دليل coneمخروط  أو cup إلى شكل فنجان) تشكيله( وضغطه
former تشكيل  وذلك بإستخدام إما عدةforming tool  أسطوانة(أو دحروج( roller 

  .) 20ـ  3(كما هو موضح في الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التشكيل بالرحو 20شكل 
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מ4  Weldingא

حتى يمكن وصلها  بتسخينها موضعياًلخ ا...البالستيكوصل المعادن وية هو عمل اللحام
 . forging أو بالحدادة fusionبالصهر ) لحامها(

اللحام، ) ىبور( ، وبمشعلالكهربائي اللحام بالقوس: وطرق اللحام بالصهر الرئيسية هي 
  . حتكاك وبالمقاومةباإلو
  
  Arc Welding يبالقوس الكهربائ ماللحا 1ـ  4

يين ائل بين قطبين كهربالعملية بواسطة قوس كهربائي يشغ ي هذهف الصهر تولد حرارة
 welding rodاللحام  )سيخ(أحدهما يكون هو الشغلة واألخرى هو عود ) الكترودين(

تصنع منها األجزاء المراد لحامها مادة شبيهة بتلك التي من  مصنوعاً يخ اللحامس ويكون
تسخينه،  ينصهر عند الذي  solid fluxبمساعدة صهر صلب  coatedوتكون مغطاة

  . welded jointالوصلة الملحومة   fillوهو يستخدم ليمأل

  
  الكهربائي معدات اللحام بالقوس:  1ـ  4 شكل
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 .a.cينة لحام ذات تيار متردد أو مستمرماك من )الكهرباء(ويمكن الحصول على القدرة 

or d.c welding  منخفض ومنظم) فولط(تمدنا بجهدregulated low voltage   وتيار
ومشبك   electrode holder)اإللكترود(يصل إلى حامل  high current مرتفع

 welding tableم لحا ويتم العمل على منضدة earthling clampاألرضي  التوصيل
كما  يةائالدائرة الكهرب مصنوعة من الصلب حيث يمسك التوصيل األرضي ليكمل خاصة

  .) 1ـ  4(هو مبين في الشكل 
  
  Types  of Weld اللحام أنواع 2ـ  4

مات في أجزاء الماكينات زاوية بالرغم من أن اللحامات التناكبية اتكون معظم اللح
وفيما يلي وصف لتلك  pressure vesselsالضغط  تستخدم بصورة كبيرة ألوعية

  :اإلستخدام  اللحامات واألنواع األخرى الشائعة

  Fillet Weldاللحام الزاوي

 
  زاوية لحامات 2ـ  4 شكل

ويتكون  ،overlapping plates متعامدين أو متراكبين هذا اللحام بين لوحين يصل
  . 2ـ  4كما هو مبين في الشكل   اللحام عند الزاوية ويكون مثلث الشكل تقريباً

 Intermittent Weld اللحام المتقطع

ية تكون وفإن اللحامات الزا distortionلتقليل التشوه و ةمن وجهة النظر اإلقتصادي
  .متقطعة 
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  Butt Weld )قورة على قورة(اللحام التناكبي 
 ليشكال لوحاً end to end) ةعلى قور ةقور(لطرف  طرف معاً هو لحام يصل لوحين

لى وقد يكون اللحام ع by chamfering هابشطف تجهز األلواح عادة، ومتصالً واحداً
، كما هو في الشكل )الوميضـي أنظر اللحام(ن لأللواح جانب واحد أو على كال الجانبي

  . 3ـ  4

  
  )لحام قورة على قورة(تناكبي  لحام 3ـ  4 شكل

  
  Plug Weld  اللحام السدادي

في  series holesتتالية من الثقوب مجموعة م هو طريقة لوصل األلواح حيث تمأل
، كما مشابهة للبرشمة خر للحصول على نتيجةاآل مع اللوح باللحام لوصلها إحدى األلواح

  . 4ـ  4هو مبين في الشكل 

  
  لحام  سدادي 4ـ  4 شكل
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  Slot Weld لحام المشقبية

ي الشكل من الثقوب، كما ف بدالً ال مشقبيةـابهة للحام السدادي بإستعممش ةـهي طريق
  . 5ـ  4

  
  المشقبية لحام 5ـ  4شكل 

  
  Tack Weld )البنطة(لحام اللدغ 

قبل   temporarilyبصورة مؤقتة معاً هو لحام متقطع قصير يستخدم لمسك األجزاء
  . 6ـ  4، كما في الشكل من اللحام إجراء المزيد

  
  ) البنطة(اللدغ  لحام 6ـ  4شكل 

  
  Resistance Welding اللحام بالمقاومة

 معدنيين عندما شديد بين جسمين الصهر بسبب سريان تيار كهربائي ينتج اللحام بواسطة
لكترودين، وتعتمد شدة التيار على طبيعة إ يتالمسان مع بعضهما تالمساً تاماً بواسطة

 وتستخدم هذه الطريقة لوصل األلواح  contact pressureالتالمس السطح وعلى ضغط
 إلخ على...bossesالصرر و  rodsوالقضبان studs ام األجوطةالمعدنية الرقيقة، وللح

  . األلواح
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  Spot Weld )البقعة( لحام النقطة

تلحم األلواح الرقيقة بواسطة نقط صهر موضعية،  هو أحد أنواع اللحام بالمقاومة حيث
  . 7ـ  4، كما في الشكل الخفيف ويستخدم بكثرة لألجزاء المعدنية الخفيفة ذات التحميل

  
  )البقعة( لحام النقطة 7ـ  4شكل 

  
  Resistance Seam Weld لحام الدرزي بالمقاومة

ائي كهرب متراكبان بالصهر بسبب سريان تيار هي عملية مستمرة حيث يلحم فيها لوحان
  . 8ـ  4، كما في الشكل two rotating wheelsتدوران  بين عجلتين

 
  لحام درزي بالمقاومة 8ـ  4شكل 
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  Flash Weld ياللحام الوميض

بالمقاومة  بواسطة اللحام) قورة على قورة(للحام القضبان لحاماً تناكبياً  هي طريقة
ائي ويقربان من بعضهما تحت ضغط كهربالكهربية، ويوصل كل طرف قضيب بمصدر 

 كمال الدائرة، ويسبب القوس الكهربي الناتج اإلنصهار ثم تفصل الكهرباء للسماحإل
  . 9ـ  4، كما في الشكل solidifyللوصلة بأن تتجمد 

 
  وميضي  لحام 9ـ  4 شكل

 
   Gas Weldingاللحام بالغاز

 راتمليمت لمعظم األلواح المعدنية الرقيقة بثخانات تصل حتى مناسباً بالغاز اللحام يكون
  . قليلة

 pure oxygenالنقي  ويتم الحصول على حرارة اإلنصهار بواسطة إحتراق األكسجين
 propane) البروبان(أو  butane )وتانالب(أو  acetylene )األستيلين(مع غازات مثل 

) يضاف(، ويغذى صمم خصيصاً torch) بوري( في مشعل hudrogenالهيدروجين  أو
  . بواسطة اليد filler rod) سيخ اللحام(عود ملء 

وتعرف هاتان الطريقتان على  عملية اللحام إلى اليسار أو اليمين، أن نجري ويمكن
، rightward weldingاليميني  واللحام leftward weldingرتيب باللحام اليساري الت

ال  ولكن غالباً ،ملم 3لألكبر من  واألخير ملم 3المعادن حتى  ويستخدم األول لثخانات
 . 10ـ  4، كما في الشكل ملم 3من  يستخدم اللحام بالغاز لأللواح األكبر
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  بالغاز   لحام 10ـ  4شكل 

  Gas Welding Equipment بالغاز حاممعدات الل

 gas andاللحام المركب مع صمامات للتحكم في الغاز والهواء) بوري(يوصل مشعل 

air control valves وفوهات قابلة للتبديلinterchangeable nozzles   إلى أسطوانة
ممتدة من  flexible hoses بواسطة خراطيم مرنة gas cylinder غاز

  . 11ـ  4، كما في الشكل bottles على األسطوانات  regulatorsمنظمات

  
  بالغاز معدات اللحام 11ـ  4شكل 
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  Flame  Cutting القطع باللهب

ت األشكال المسطحة والمقطوعة من القطع باللهب هو طريقة للحصول على األجزاء ذا
بواسطة ) البوري(لواح من الصلب خاصة ذات الثخانات الكبيرة، وقد يمسك المشعل أ

 template )بعةض(طبعة  ث يكون بهاأتوماتيكي حي اليد أو يركب على ماكينة لحام
  . 12ـ  4، كما هو موضح في الشكل في حركته ب يتبعها لهب القطعالمطلو بالشكل

  
  القطع باللهب 12ـ  4شكل 

  
  المحاط بالغاز ائي للمعدنالكهرب وسقبال اللحام

Gas Shielded  Metal Arc Welding  

 metal inert gasلحام المعادن بالغاز الخامل أيضاً في هذه العملية، التي يطلق عليها

(MIG) ونيستخدم غاز خامل مثل األرغ argon  مانع للتأكسد(كمساعد لإللتحام( flux 
يستهلك  كترود بصورة مستمرة حيث يكون سلكاًي، ويغذي اإللائللحام بالقوس الكهرب
consumable wire 13ـ  4كما في الشكل  ،أثناء عملية اللحام .  

  
  لحام   القوس   للمعدن  بالغاز 13ـ  4شكل 
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  Friction Weldingاإلحتكاكي اللحام

 يث يدور أحدح) الميكانيكي(باإلحتكاك  يمكن أن تلحم األجزاء بواسطة الحرارة المتولدة
ـ يالمسه تحت ال يدور  ـ الذي ويجعل الجزء اآلخر chuck األجزاء داخل ظرف

، وعندما ينتج اإلحتكاك الناتج عن حرارة كافية لصهر under pressure تأثير ضغط
ن، وبالتبريد فإن ويسمح له بالدورا األسطح المتالمسة، فإن الجزء الذي ال يدور يحرر

 dissimilarمتشابهةالغير فيدة لوصل المعادن ذه الطريقة ماألجزاء تلحم، وتكون ه

metals 14ـ  4، كما في الشكل األخرى تكون صعبة اللحام بالطرق التي .  

  
  إحتكاكي لحام 14ـ  4شكل 

  Soft Soldering )القصدير(الرخوة  اللحام بالسبيكة

ل طبقة هو ربط األجزاء المعدنية على الساخن بواسطة اإللتحام بإستعما بالقصدير اللحام
 low melting point alloyمن سبيكة ذات درجة إنصهار منخفضة  thin film رقيقة

، ويتم عمل الوصالت الصغيرة بتسلط حرارة بواسطة solderتعرف بسبيكة اللحام 
 « sweating » )رتشاحياللحام اال(وصالت الكبيرة بواسطة كاوية لحام، بينما تتم ال

  . 15ـ  4، كما في الشكل gas flame في لهب غازي معاً  جزاءلأل

  
    soldering irons 15ـ  4شكل 
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 Soldering Irons  اللحام كاويات

 copperاألحمر لألعمال الهندسية الثقيلة تكون كاويات اللحام ذات رؤوس من النحاس

bits وقد تكون الرؤوس 16ـ  4بة على ساق حديدية بيد خشبية كما في الشكل مرك ،
، وكال النوعين قد يسخنان بلهب hatched أو على شكل بلطة straight العدل من النوع

 internal electric heatingالغاز أو يكون بهما عنصر تسخين كهربائي داخلي

element  ،وتصنع كاويات اللحام الكهربائية بمقاسات صغيرة لألعمال اإللكترونية
العاملة  الحافة تعمال تغطي، وقبل اإلستسخن رأس الكاوية لدرجة الحرارة المطلوبة

working edge  ن م تغطى بطبقة(بطبقة من سبيكة اللحام أو تقصدر
   . 17ـ  4، كما هو موضح في الشكل  « tinned »)القصدير

  
  لحام   كاويات 16ـ  4 شكل 

  
  الرخوة أنواع سبيكة اللحام 17ـ  4 شكل
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عند تنصهر حيث  leadالرصاص و tin سبيكة اللحام الرخوة هي خليط من القصدير
من القصدير  هي جزءين تقريباً ، وتكون النسبةم °183 المنخفضة نسبياً ة الحرارةدرج

لألعمال الهندسية  bar form لجزء واحد من الرصاص، وتتوفر على هيئة قضبان
 wire with a resinالعامة وكذلك على هيئة سلك ذي قلب من مساعد اإللتحام الرتنجي

flux core .  

  Silver Soldering بالفضة حامالل
هي سبيكة من الفضة والنحاس األحمر  solder silver سبيكة اللحام بالفضة

م وهي أقل  من تلك المطلوبة للحام °700بدرجة إنصهار قدرها ) الزنك(والخارصين 
، copperاألحمر  والنحاس brassاألصفر  بالنحاس، ويمكن أن تستخدم للحام النحاس

  . 18ـ  4، كما في الشكل strip formعلى هيئة  شرائح   السبيكة وتورد

  
  بالفضة سبيكة اللحام 18ـ  4شكل 

  
   Fluxاإللتحام مساعد
يحجب  gaseous shield غازياً غالفاً اإللتحام هو مادة عندما تسخن فإنها توفر مساعد

 activeالتحام فعالً األكسجين ويمنع تأكسد سطح المعدن الملحوم، وهو قد يكون مساعد
flux  اإليدروليك المخمد  حامض(مثل كلوريد الزنكkilled spirit(  أو مساعد التحام
  .  19ـ  4، كما في الشكل resin مثل الراتنج  passive fluxسلبي

  
  الرخوة      مساعدات التحام لسبائك اللحام 19ـ  4شكل 



53 

 

  Brazing Hard Soldering  )صلدة اللحام  بسبيكة(اللحام بالنحاس 
بنسب مختلفة    مشكّالً brass النحاس األصفر(م بالنحاس، يكون معدن اللحام اللحا في

، spelter ويعرف بالزنك التجاري zincالخارصين و copperمن النحاس األحمر 
 من تلك المستخدمة للحام بكثير م أكثر°900وتكون درجة حرارة اللحام بالنحاس حوالي 

صغيرة  round barقضبان مستديرة  ك التجاري على هيئةبالسبيكة الرخوة، ويورد الزن
  . مع مساعد اإللتحام مختلطة granular form القطر أو على شكل حبيبات

كمساعد التحام للنحاس على شكل borax ) بورات الصوديوم المائية( ويستخدم البوراكس
اللحام ، وتصهر حرارة paste حيث يخلط بالماء ليتحول إلى معجون powder مسحوق

  . protective slagمن الخبث  ليكون طبقة واقيةالبوراكس بالنحاس 

   Brazing Torchاللحام بالنحاس) بورى(مشعل 
ت رئيسية من المعتاد بوصال ، ويزود النوعخاصاً )بوري( يتطلب اللحام بالنحاس مشعالً

ير بصناب مزوداً ويكونblower  )ضغاط(وبالهواء من نفاخ  mains gas مصدر غاز
 للتحكم في سريان مخلوط adjustable gas and air tapsالهواء إنضباطية للغاز و

  . 20ـ  4، كما في الشكل الغازات

  
  النحاس ـ هواء للحامغاز  )بوري(مشعل  20ـ  4شكل 

  
   Brazing Hearthبالنحاس اللحام )فرن(مجمرة 

صممت لهذا ) نفر(يكون من األفضل لعملية اللحام بالنحاس أن تجرى في مجمرة 
 fire brick الغرض، وتكون المجمرة مصنعة من الصلب المبطن بالطوب الحراري

، كمـا هو الحـال في الشكل عليها دار بالكهرباء يكون مركباًـد نفاخ للهواء يـويوج
  .21ـ  4
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  بالنحاس اللحام) فرن(مجمرة  21ـ  4شكل 
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א5  (Metallurgy) מ

  للحام الفلزيةاألسس  1ـ   5
التي تحدث عند إنصهار المعدن بقوس اللحام  )الميتالورجية( التعدينية العمليات تجري

محوالت بسمر نتاج الصلب في أفران مارتن، وما عن ظروف إ مختلفة نوعاً في ظروف
  . أو في األفران الكهربائية

 فعند اللحام بالقوس يتجمد المعدن المنصهر خالل عدة ثوان حيث ال تزيد كمية المعدن
 كما أن درجة حرارة. سم 8على  في الحالة السائلة عند اللحام اليدوي بالقوس الموجودة

  . الصلب يلتها في أفران صهرلمعدن المنصهر أعلى بكثير من مثا
مال التفاعالت للمعدن المنصهر فإن الوقت ال يساعد على إكت وكنتيجة للتبريد السريع

 وتحت تأثير درجة الحرارة العالية لقوس اللحام. الكيماوية التي تحدث في المعدن السائل
كون وت. ل بعض من جزيئات األكسجين وأزوت الهواء في منطقة القوس إلى ذراتيتحو

ويتحد . ئيةيالحالة الجز في ا هي عليهمم وفعالية نشاطاً الغازات في الحالة الذرية أكثر
آخر من األكاسيد األخرى  وعدداً FeOأكسيد الحديدوز  مكوناً األكسجين مع الحديد

 ،وكنتيجة لهذا فإن نسبة األكسجين في المعدن في مكان وصلة اللحام أثناء اللحام بالقوس
في الوقت الذي يحتوي فيه صلب  %3و   0,2% تتراوح بين ،من الغازاتبدون وقاية 

ل يقلّو، %020,ـ   0,01المارتينية على نسبة من األكسجين ال تزيد على األفران
باألخص من مقاومته ميكانيكية للمعدن المحتوي عليه واألكسجين من الصفات ال

 صلة اللحام على طول القوس،وتعتمد كمية األكسجين في و). صدميةالقيمة ال(للصدمات 
الغازات اء اإللكترودي ومساعدات اللحام والغط(ومقدار التيار ووسائل وقاية الوصلة 

  . )الواقية
اء مع المعدن اإللكترودي المنصهر، القوس الطويل يتضاعف تالمس الهو ففي حالة

ر تيار وبزيادة مقدا .مالئمة لتشييع المعدن المنصهر باألكسجين روفتتكون ظ وبهذا
إلى المعدن المصهور وبهذا  لصغيرة المحولة من اإللكتروداللحام تزداد كمية القطرات ا

اللحام  المعدن اإللكترودي المنصهر وعند يزداد سطح التماس بين أكسجين الهواء وبين
ات مغطاة تتكون فوق حمام المعدن المصهور وقاية خبيثة بالقوس باستخدام ألكتروو

المنصهر عن الهواء المحيط مما يؤدي إلى تقليل نسبة األكسجين في وغاز تعزل المعدن 
لوقاية المعدن من األكسجين ) فلكس(اللحام ) الصهر(كما يستخدم مساعد .  وصلة اللحام
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التي تستعمل الغازات الواقية وفي حالة اللحام اآللي وفي حالة الطرق الميكانيكية للحام 
ام عند إستخدام اللح في وصلة) زوتاأل(لنيتروجين الها نفس التأثير السابق وتصل نسبة 
في الوقت الذي ال تتعدى نسبة األزوت  0,12-0,18% القوس الكهربائي بدون وقاية إلى

ويؤدي إرتفاع نسبة األزوت  0,001-0,008% )الصلب المارتيني(في المعدن الملحوم 
ي إلى إرتفاع الصالدة كما يؤد )حد المتانة(في وصلة اللحام إلى إزدياد مقاومة الشد 

  . الصدمية لوصلة اللحام من القيمة جداً ليقلّ ولكنه
  
  المعدنية الوسائل الالزمة لرفع جودة الوصلة 2ـ  5

توماتي على األ دور مساعد اللحام عند اللحام صر دور الغطاء اإللكترودي وكذلكال يقت
للحام بل يعمل على طرد وعزله عن الهواء أثناء ا الوقاية الميكانيكية للمعدن السائل

  . (deoxidizers)بإستخدام المختزالت  من المعدن المنصهر وذلك جزئياً األكسجين

الحديدوز وغيره من  من أكسيد نزع األكسجين عمليةالحديد ب معدن يتم الحصول على
ا للحديد للتفاعل مع أكبر مم )قابلية(هة شرا المركبات األخرى بإستخدام عنصر آخر ذي

 أكاسيد تذوب في الحديد بكميات ضئيلة وتستعمل مكوناً ين فيتفاعل مع األكسجيناألكسج
مختلفة مع  سبائك من عناصر معدنية(ك الحديدية ئالكترودي بعض السبفي الغطاء اإل

كما  ،كعوامل مختزلة) نيوم وغيرهاايتوالفيرو الفيروسليكوننيز ومثل الفيرومنغ) الحديد
. يدروجين وأول أكسيد الكربونوبعض الغازات مثل الهون الكربيستخدم األلومنيوم و

ويجب أن تطفو األكاسيد الناتجة عن إختزال حمام المعدن المنصهر وتختلط مع الخبث 
لهذا يجب أن يكون الوزن النوعي لألكاسيد المتكونة أقل من الوزن النوعي . السائل

ويتم . لمختزلة إستعماالًا نيز أكثر العواملحمام المعدن المنصهر ويعتبر المنغلمعدن 
  :  التفاعل نيز بحسبأكسيد الحديدوز بواسطة المنغال إختز

FeO + Mn = MnO + Fe 

 (Fe) والحديد المختزل (MnO) نيزنغالم كسيدالتفاعل على أ ونحصل نتيجة لهذا
من نسبة كبريتيد  أيضاً نيزل المنغيقلّنيز المتكون مع الخبث وويخرج معظم أكسيد المنغ

  : تياآل في المعدن حسب التفاعل الحديد

FeS+Mn = MnS+Fe  
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وكبريتيد  .في الحديد بل يطفو على شكل خبث (Mns)نيز المنغ وال يذوب كبريتيد
عند درجات الحرارة (ة ـوق الساخنـن الشقاب تكوـهو أحد أسب (FeS) الحديدوز
القريبة من في وصلة اللحام وفي المنطقة ) بالشقوق البلورية تسمى أيضاًالعالية و
ة تجمد الصلب لذلك ـل من درجـار كبريتيد الحديدوز أقـنصهإ إن درجة. ةـالوصل

سائلة بين بلورات ال ود أثناء تبلور الصلب في الحالةـفإن كبريتيد الحديدوز الموج
وق تالحمها ويؤدي نتيجة لذلك إلى تكون خطوط إنفصال أي ـالصلب المتجمدة يع

يتكون خبث سائل ) الفلكس(ترودي أو مساعد اللحام إللكا وعند إنصهار الغطاء .شقوق
له وزن نوعي أقل من الوزن النوعي للمعدن لذا يطفو على سطح حمام المعدن المنصهر 

على جودة وصلة  كبيراً ر التركيب الكيميائي للخبث  تأثيراًـويؤث .اًـتمام هـويغطي
  . اللحام

لمعدن ويقي ا بدور العامل المختزل راإلنفصال مع المنصه تفاعل الخبث عند سطحيقوم 
الوة على ع ويجب أن يكون للخبث تدريجياً تبريد الحمام تبريداً ويضمنمن تأثير الهواء 
وتتولد في أثناء عملية إنصهار وتجمد المعدن  .خواص فيزيائية محددة تركيبه الكيميائي

ع هذه الغازات أما إذا لم تستط .الخبث ازات يجب أن تمر بسهولة خاللغ في الوصلة
ولكي يغطي الخبث السائل سطح . الخروج فإنها تبقى في معدن الوصلة مكونة مسام

 من علىأالسائل  معدن الوصلة تغطية متجانسة يجب أن يكون التوتر السطحي للخبث
  .الكيميائي  تركيبه

من   (CaF)ومـل ثاني أكسيد التيتانيوم وفلوريد الكالسيـيقلّ ،الـالمث لـفعلى سبي
ويجب أن تكون القشرة الخبيثة الناشئة بعد التجمد سهلة اإلزالة . التوتر السطحي للخبث
امالت التمدد مع وتعتمد خاصية الخبث هذه على الفرق في قيم. عن سطح الوصلة

الخبث : نوعين  وينقسم الخبث بحسب األكاسيد المكونة له إلى .الحراري للمعدن والخبث
ر الوزنية ـة المقاديـن حموضة الخبث كنسبـوتتعي. القلوي والخبث يـالحمض

 فالخبث 1 منأصغر  وإذا كانت حامضياً ، يعد الخبث1 منلألكاسيد فإذا كانت أكبر 
 . قاعدي

ويجب أن تكون درجة حرارة إنصهار الخبث أقل من درجة حرارة إنصهار المعدن 
 طح حوض المعدن السائلعلى س تماماً فلن يستطيع الخبث أن يطفو وإالّ الجاري لحامه،
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يم المكونات الداخلة تقس ويمكن. الهواء إلى خروج الغازات المتولدة في المعدن وسيعرقل
  : التالية  في التغطية اإللكترودية بحسب الهدف منها إلى المجموعات

الغازات التي تتكون عند إنصهارها غازات تقي المعدن المصهور من  )مولدات(مكونات 
والخشب المطحون  نشاءال ،للهواء ويمكن أن ننسب لمولدات الغازاتالتأثير الضار 

  .من المواد العضوية  والسيليلوز وغيرها

) إيلمنيت(مركز التيتانيوم و )البيرلوزيت(الفلسبار خام المنغنيز  الخبث مكونات
  . رانيت وغيرهاحجر الغوالطباشير والرخام الكاولين و

ومنيوم واألل) نيز والفروسليكون وغيرهمالفرومنغا(مثل السبائك الحديدية المختزالت 
  . غيرهارافيت ووالغ

وتضاف إلى مواد التغطية وإلى مساعد اللحام لتغيير الخواص الفيزيائية  السبائكية المواد
. مقاومة للصدأ أو مقاومة للتآكل وغيرها تعطيه فمثالً والميكانيكية للوصلة المعدنية

نيز الفرومنغ: خاص السبائك الحديدية  فة بشكللسبائكية المضاوتنتسب للمواد ا
  . غيرهايوم والفروكروم ووتيتانوالفروسليكون والفروموليبدنوم والفر

  
  منها بنيان الوصلة والمنطقة القريبة 3ـ  5

  . معاً تتكون وصلة اللحام نتيجة النصهار وتبلور المعدن األساسي والمعدن اإللكترودي

لتبلور المعدن في حوض اللحام ومع تحرك  يطياًتخط رسماً 1ـ  5 ويوضح الشكل
القوس تنخفض درجة حرارة المعدن المصهور نتيجة لتسرب الحرارة عن طريق 
 التوصيل إلى المعدن الجاري لحامه وعن طريق اإلشعاع في الهواء المحيط ثم يبدأ

  . معدن الحوض في البلور

فالبعض ينمو  –ظروف نموها  وتنشأ البلورات المختلفة بدرجات مختلفة وذلك إلختالف
بسرعة والبعض اآلخر ببطء ويمكن أن تدفع البلورات أثناء نموها التضمنات الخباثية 

ل ظاهرة تعلّ وبهذا. الموجودة في حوض اللحام إلى سطح وصلة اللحام) غير المعدنية(
في أثناء الوضع ، (root of weld) أي إلى جذر اللحام ،علىاألعدم  طفو الخبث إلى 

  . الوصلة للحام بل ظهور على سطح (overhead position) الفوقي
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  مختلفة الشكللتبلور األحواض  رسم تخطيطي 1ـ  5 شكل

 ويمكن أن تتكون في هذه الحالة. ويختل التبلور المنتظم للحوض نتيجة لتكرار اإلنصهار
في مثل هذه أن تبقى  ويمكن. يتعطل تكون البلورات فيهافمن المعدن السائل، ) أكياس(

المناطق تضمنات خبثية ويعتمد بنيان الوصلة والتبلور الصحيح للمعدن المصهور إلى 
التي تقل فيها نسبة عرض الوصلة  ففي الوصالت الضيقة. درجة ما على شكل الوصلة

فإن األجزاء األخيرة من المعدن ) عن واحد(اللحام عن الوحدة ) نفاذ(ن عمق إختراق ع
وهنا يمكن حدوث تراكم كثير من ) ،  ب1ـ  5شكل (سط مقطع السائل تتواجد في و

رض فيها النسبة بين ع ، أما الوصالت العادية التي تزيدلشوائب مثل الخبث، الغازاتا
 5 شكل (عن الواحد) الوصلة تسمى بمعامل شكل نفاذ وهذه العالقة(الوصلة وعمق النفاذ 

جد في منتصف سطح الوصلة وتبعد فإن األجزاء األخيرة للمعدن السائل تتوا )أ ،1ـ 
  . من الوصلة الشوائبكل  بذلك

ونتيجة . بالمنطقة المتاخمة للوصلةللوصلة  ويسمى جزء المعدن المراد لحامه مباشرة
 للوصلة ونتيجة للتأثير لمنطقة المتاخمةمباشرة للوصلة با للتأثير الحراري والمجاور

ة المتاخمة للوصلة ويسمى هذا الجزء ية في المنطقالحراري للقوس تحدث تغييرات بنيو
  .     أيضاً تأثير الحراريبمنطقة ال لحامه الجاري من المعدن

 .لوصلة الصلب قليل الكربون تغير بنيان المنطقة المتاخمة 2ـ  5 ويوضح الشكل
لفرط  ويتعرض المعدن هنا) 1(الوصلة مباشرة منطقة اإلنصهار غير الكامل  رووتجا

نا عن دما بعوكلّ .كبيراً الحبيبات نمواً ا يؤدي إلى نمولتسخين ممشديد في ا) لتجاوز(
 إنخفضت درجة الحرارة ومدى فرط التسخين وصغرت حبيبات المعدن)  2(الوصلة 

تكون حبيبات صغيرة وذلك ألنه خالل فترة التسخين ال يتوافر ) 3(وفي منطقة المراجعة 
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يد التالي تترسب حبيبات صغيرة من رالتب الزمن الكافي لكبر حبيبات األوستنيت وعند
والتي ) 4(أتي منطقة التحول غير الكامل وبعد منطقة المراجعة ت. ت والفريتالبيرلي

يزول ) 5(تنقسم فيها حبيبات البيرليت إلى حبيبات أصغر وفي منطقة إعادة التبلور 
  . )6( الصلب التغير في شكل الحبيبات الناشئة أثناء درفلة

أنواع معالجة الحواف أثناء اللحام وبشكل متناسب مع سمك  3ـ  5كما يبين الشكل 
  .األلواح الملحومة 

  

  

  

  

  

  

 

 

  اللحام بنيان المنطقة المتاخمة لوصلة 2ـ  5شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أنواع معالجة الحواف عند اللحام التناكبي 3ـ  5شكل 
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تغير في بنيان وبحسب نسبة الكربون والشوائب السبائكية في الصلب يمكن أن يتخذ ال
وهكذا، فنتيجة إلختالف درجات الحرارة في  .آخر القريبة من الوصلة شكالً المنطقة

في منطقة  المعدن بعد لحامه بنيان النقاط المختلفة من المنطقة المتاخمة للوصلة يختلف
التأثير الحراري ويؤدي البنيان المختلف للمعدن إلى إختالف الخواص الميكانيكية في 

 وقد يحدث) الجاري لحامه(المتاخمة لتصبح أحسن من خواص المعدن األساسي  المنطقة
بات الكبيرة، إنخفاض في خواص اللدونة الحبي في منطقة فرط التسخين حيث أحياناً

وخاصة عند التحميل التصادمي كما تتغير في منطقة التأثير الحراري صالدة المعدن 
دة ساسية للمعاملة الحرارية وترتبط الزياحال شديدلى األخص بالنسبة ألنواع الصلب وع

  . وإنخفاض لدونته صافتهفي صالدة المعدن عادة بزيادة ق
لمتاخمة للوصلة عند من الضروري التنويه بأن التغير في بنيان المعدن في المنطقة ا

على متانة األجزاء الملحومة وعند  ملموساً تأثيراً قليل الكربون ال يؤثرلحام الصلب 
الحراري للحام على تغير  يرالتأث لتقلّ القواعد األساسية لوضع الوصلة يمكن أنمراعاة 

  . حد خواص المعدن الجاري لحامه إلى أدنى
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מ6 א   Testing of Weldsא
  المقدمة 1ـ  6

 للحام مالحظة التأثيرات الكيميائية والفيزيائية التي تحصل لدىالتعدينية دراسة التتضمن 
ي هر المعدن لفرصة اللحام أو التغييرات التي تحصل في المعادن لدى التسخين فص

  . )اللحام ربطة(منطقة اللحام 

 fusionلذا يمكن التركيز على ما يلي خالل عمليات اللحام التي تجرى بالصهر

welding  

 نجمادابهة إلنصهار ومشا جمد تحت ظروفتـ أن معدن اللحام سوف ينصهر وي أ
  المسبوكات

ن لمعاملة حرارية معقدة تتمثل في التسخي base metal ـ يتعرض معدن األساس ب
بالتبريد نتيجة إلتماس مع بقية المعدن الذي  مصحوباً إلى درجة حرارة اإلنصهار

  . به يحيط
في الحجم من حدث تغيرات لحرارة واألطوار تُا ـ التغيرات الحاصلة من درجات ج

متبقية أو  وجهوداً لدناً التي تسبب بدورها انسياباًطقة اللحام، والمناطق المحيطة بمن
 . cracking حتى تشققات

أو  ة لحام توضح الكثير من هذه التغييراتـة مقطع عرض لمنطقـمالحظ ولعّل
 أن معدن اللحام من مركز ربطة مثالً فنالحظ )1ـ  6(في الشكل رقم  راتـثيالتأ

اللحام يمثل المعدن المنصهر الذي أنتج بأسلوب مشابه ألسلوب إنتاج المعادن من أفران 
ملية ع نجماد مسبوك منا معدن اللحام المنصهر يماثل نجمادأن ا كما. الصهر المعروفة

وكذلك فإن تبريد المعدن بعد اإلنتهاء من عملية اللحام يسبب تغييرات شبيهة . السباكة
المناطق الداكنة والمجاورة . بالتي تحدث لدى تشكيل المعادن بعمليات التشكيل المختلفة

من المعدن  ثرة بالتسخين والتبريدحدود المناطق المتأ تبينمباشرة  ة اللحامـلمنطق
  .األساس 

عملية التسخين والتبريد هذه سوف تؤثر على خواص المعدن األساس بدرجة تعتمد على 
  . لحامه نوع المعدن المراد
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  من الفوالذ مقطع عرض من منطقة لحام في صفيح) 1ـ  6(رقم  الشكل

بد من  وال ساس ذات أهمية بالغةإن التأثيرات الحرارية لعملية اللحام على معدن األ
  : التأثيرات كما يلي  قة ويمكن تلخيص هذهبد دراستها

  اللحام التدرج الحراري خالل عملية ـ أ

 اإلنصهاري علماً اللحام التي تحدث خالل الحرارية تالتغييرا) 2ـ  6( الشكل رقم يبين
عملية اللحام المعنية  بأن هذا التدرج يعتمد على كثير من العوامل، على سبيل المثال

  . األساس والتوصيل الحراري لمعدن

  

  

  

  

  

مقطع عرض تخطيط لمنطقة اللحام اإلنصهاري يبين التدرج ) 2ـ  6(رقم  الشكل
  الحراري إبتداء من منطقة اللحام إلى مناطق المعدن األساس غير المتأثرة بالحرارة

  اللحام وف المحيطة بمنطقةالظر ـ ب

الحال  لتركيب معدن األساس كما هو مشابهاً ي لربط اللحام قد يكونئإن التركيب الكيميا
أو أنه يتكون من خليط من  ،resistance welding في منطقة عمليات لحام المقاومة
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كما أن معدالت التبريد قد تختلف من  .filler metal المعدن األساس ومعدن الحشو
تكون درجات  ،arc weldingائي الكهرب عملية إلى أخرى، ففي حالة اللحام بالقوس

انصهار أو  أن شكل منطقة اللحام يكون ذو تأثير بالغ لدىوكما  .جداً الحرارة عالية
  . المعدن نجمادا

 Microstructure:  جهريةالبنية الم ـ ج

 من نتتكو معدن األساس البارد لذا وباتجاه إتجاهياً يكون إنتقال الحرارة من منطقة اللحام
ية قائمة على خط ، بزاوcolumnar grainsبلورات شجيرية طولية  ممنطقة اللحا

  .) 1ـ  6(الشكل رقم  اللحام، كما يشاهد في

  Segregation :اإلنعزال  ـ د
 لذا يتوقع حصول عالية نسبياً ألن التبريد الالحق لعملية اللحام يكون عادة بسرعة نظراً

ختلفة من منطقة اللحام، من المناطق المي للبلورات المتكونة اختالف في التركيب الكيميائ
، الذي يؤدي بالنتيجة diffusionاإلنتشار  تساعد على حصول السرعة ال حيث أن هذه

  . اإلنعزال إلى مجانسة هذا التركيب، أي حصول
 نيز،سفور، الكبريت والمنغلكربون، الفتتكون عادة من ا ي الفوالذاإلنعزال ف مكونات
خاصة (بأنه باإلمكان التخلص من هذا اإلنعزال و علماً .أهمها هو الكربون ولعّل

. سفورصعوبة إزالة إنعزال الكبريت والفأنه من ال إالّ .بمعاملة حرارية الحقة) الكربون
  . على حدوث اإلنعزال ائب في معدن اللحام يشجعنسبة الشو كما أن إرتفاع

 Dissolved Gases and Weldية اللحاممسامـ الغازات الممتصة وهـ 
Porosity  

كسجين، المالمسة له مثل األلمعدن المنصهر قابلية عالية على إمتصاص الغازات يمتلك ا
 إالّ لدى إنجماد المعدن تنخفض هذه القابلية. النتروجين والهيدروجين على سبيل المثال

 داخل المعدن مسببة ما يسمى بالجيوب أو محصوراً من هذه الغازات يبقى اًأن جزء
  . الغازيةالمسامية 

  Phase Changes :التغيرات في األطوار  ـ و
ة متعرض كما سبق أن ذكرنا فإن المناطق القريبة من منطقة اللحام في المعدن األساس

 ت في األطوار الموجودة، كماتغييرا ا يؤدي إلى حصولمم إلى دورات تسخين وتبريد
  .هي الحال في الفوالذ 
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   Size Changes :التغيرات في الحجم  ـ ز

معدن األساس لدى عمليات لل فإن التغييرات الحاصلة في منطقة اللحام سابقاً كما ذكرنا
د والتقلص التشقق نتيجة التمد متبقية أو حتى تشوهات وجهوداً التسخين والتبريد تسبب

  . األطوار الحراري، إضافة إلى التغير الحاصل نتيجة تغير
  
 Testing of Welds : اختبارات اللحام 2ـ  6

  :الكهربائي  اللحام الغازي واللحام بالقوس ختباراتإ

  :هي  أنواع العيوب التي قد تتواجد في هذه األنواع من اللحام

اإلعداد غير الصحيح  ،warpageاإللتواء  على سبيل المثال: أ ـ العيوب في األبعاد 
  . للربط للربط، الحجم غير الصحيح

ى سبيل المثال المساحيق الغازية، الشوائب غير ب ـ عدم اإلستمرارية في البنية، عل
  . السطحية لتشقق، العيوبا المعدنية، اإلنصهار غير الكامل،

، نقطة المنخفضةج ـ عيوب الخواص الميكانيكية، على سبيل المثال مقاومة الشد 
  . المطيلية المنخفضة ،المنخفضةالخضوع 

الجدول . ئةالتآكل الردي ومقاومةي غير الدقيق ـ عيوب أخرى مثل التركيب الكيميائد 
  . العيوب هذه اختبار أساليب يبين) 1(رقم 

 Destructive Tests :تالفية اإلختبارات اإل

تالف الكامل للملحومات بصورة كاملة لغرض الفحص تتضمن هذه اإلختبارات اإل
  .ختيرت كنموذج من ملحومة ا نة نموذجيةاختبار عي ، أواالختبارو

 Tensile Tests : الشد إختبارات

، يتضمن إعداد نماذج جراء إختبار الشد لربط لحام معينإ لغرض إعداد النموذج
النموذج األخير يعطي . مقطوعة في خط اللحام ونموذج واحد من المعدن األساس

  . للمعدن األساس مقاومة الشد

قة أسطح منط كون جميع حافاتها مربعة الشكل، وتتركت تشغل النماذج أو تبرد بحيث
نقطتان  لغرض إختبارات المطيلية تسطح أسطح منطقة اللحام وتؤشرو ،اللحام كما هي
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كما في  ملم لكل منها،) 50(على جانبي منطقة اللحام وعلى بعد يساوي  على النموذج
  . )3ـ  6(رقم  الشكل

  
  المطيلية ـ نموذج إلختبار الشد مع مؤشرات لقياس أ) 3ـ  6(رقم  الشكل

  
  األساس و المعدن إختبار عيوب اللحام أساليب) 1( الجدول رقم
  اإلختبار أساليب العيوب

 األبعادعيوب .1
  اإللتواءـ 
  للربطة الصحيح غير اإلعدادـ 

  للربطة الصحيح غير ـ الحجم
  
عدم اإلستمرارية في البنية  .2

 الغازية المسامية
 

  المعدنية الشؤائب غير
  

  اإلنصهار غير الكامل
  

  التشقق
  
  
  
 حيةالعيوب السط .3

 
  باستعمال معدات قياس مناسبة اإلختبار البصري
  باستعمال معدات قياس مناسبة اإلختبار البصري

باستعمال معدات قياس خاصة  ار البصرياإلختب
  باللحام

  
المجهري  شل، الفحصإختبارات الف األشعة السينية،

  وتحت المجهري 
المجهري  األشعة السينية، إختبارات الفشل، الفحص

  وتحت المجهري 
المجهري  األشعة السينية، إختبارات الفشل، الفحص

  وتحت المجهري
السينية،  شعةاأل اإلختبار البصري، إختبار اإلنحناء،

 بالجسيمات الفحص المجهري و المرئي، اإلختبارات
  .بسائل اإلختباروطيسية المغن

   )اإلختراق زيت(اإلختراق 
 اإلختبار البصري
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  اإلختبار أساليب العيوب
 عيوب الخواص الميكانيكية .4

  المنخفضة مقاومة الشد
  
  

  المنخفضةمقاومة الخضوع 
  

  المطيلية المنخفضة
  
  

  الصالدة غير المالئمة
  مقاومة الصدمة

  يالكيميائ التركيب
 مقاومة التآكل

 
اختبار القص  ،تعرضاختبار الشد المس الشد، اختبار

  لمعدن الحشو
  األساس الشد لمعدن اختبار
ر الشد اختبا ،المستعرض الشد اختبار الشد، اختبار

  لمعدن األساس
اختبار اإلنحناء  ـاختبار اإلنحناء الحر  اختبار الشد،

  الموجه،
  األساس لمعدن الشد اختبار

  الصالدة اختبارات
  اختبارات الصدمة
  يةالتحليالت الكيميائ
 إختبارات التآكل

بار اللحام، يعد اإلخت بكاملة من منطقة أو ربطة نموذج اللحام الكامل، الذي يتكونأما في 
ملم وبنفس العمق في قطعة من المعدن المراد فحصه، أو ) 18(حفرة حوالي  بأن نحضر

يتم اإلعداد بتشكيل هذه الحفرة بين قطعتين يتم لحامها فيما بعد إمالئها بمعدن الحشو كما 
  ) . ب 3ـ  6( في الشكل

حيث  فةالمختل الشد ولألغراض الختبارات ةذج المعدالنما) 4ـ  6(الشكل رقم ويبين 
 تلك التي تجرى على المعادن شبه تماماًت الملحومات ال شد اتاختبار الواضح أن من

  :ا يلي مم كما يتضح. المتجانسة كلياً
  
  
  
  

  

  

  
  

  الشد للملحومات نماذج إختبارات) 4ـ  6(الشكل رقم 
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سوف يخضع  الشدإختبار أضعف من المعدن األساس، فعند  أ ـ إذا كان معدن اللحام
، ويحصل العكس إذا كان معدن األساس أقوى من معدن اللحام لحام للفشلمعدن ال

  . األساس حيث أن الفشل يحدث على األكثر في المعدن
يلية ومط نموذج اللحام الكامل يعطي نتائج أفضل، حيث أنه يعطي مقاومة لعّل ـ ب

  . فقط معدن اللحام
إلختبار خواص تعملة الحالية ج ـ يعتبر إختبار الشد الطولي هو أفضل اإلختبارات المس

ـ  6( رقم عد النموذج على طول خط اللحام كما في الشكلشد الملحومات، حيث ي
  . اللحام باإلتجاه الطولي لخط طولياً ويتم تسليط قوة الشد عليه) 5

فإنه يستطيل مع المعدن األساس، أما إذا  وكون معدن اللحام مطيلياً عند تسليط قوة الشد
  . األساس بل أنه ينكسر أو يفشل فإنه ال يستطيل مع المعدن ضعيفاً حامكان معدن الل

، على سبيل إختبار الشد باإلمكان التعرف على خواص أخرى عدا مقاومة الشد من خالل
تفاصيل إختبار الشد . المثال، مقاومة الخضوع، المطيلية والنقصان في مساحة المقطع

تالفية من في الباب الخاص باإلختبارات اإل لواألجهزة المستعملة سوف تناقش بالتفصي
   . الكتاب هذا

  
  الطولي للملحومات نموذج إختبار الشد) 5ـ  6( الشكل رقم

  
 Bending Test :إختبار اإلنحناء 

ة بتثبيته من نهايتيه وتحميله من معين مواصفات هذا اإلختبار يتم تحميل نموذج ذي في
ويستعمل هذا اإلختبار عادة لهدفين أساسيين،  )6ـ  6(رقم  مركزه أو وسطه كما الشكل
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ختبار اإلنحناء الحر، ثانيهما إلختبار مدى اإلستحكام في في إ أولهما قياس المطيلية، كما
  . )أو االستمرارية الخلو من العيوب(ربطة اللحام 

 

 

 

 

 

  إختبار الصدمةــ ب ـ إختبار اإلنحناء ) 6ـ  6( رقم الشكل

ويتم حساب تحميل النموذج حتى حصول الكسر أو الفشل  إلحتساب المطيلية يجرى
هتي ربطة اللحام على على ج قياس المسافة بين مؤشري الطولب) المطيلية(اإلستطالة 

ويطرح هذا الطول األصلي للنموذج وتحتسب . الجهة المقعرة السفلية بعد إتمام اإلختبار
 .)100(تائج في الن رباإلستطالة المئوية بقسم المتبقي على الطول للنموذج وض

  : الحتساب اإلستطالة  إستعمال المعادلة التالية باإلمكان
EL

R
Th =100.  

  : حيث
EL  =اإلستطالة )٪(  
Th  =ملم(النموذج  سمك(  
R  =ملم(مع المستوى الطبيعي  اإلنحناء مقاساً نصف قطر(  

وذلك ) اإلستمرارية( لعيوبويتم إستخدام نفس اإلختبار لمالحظة خلو منطقة اللحام من ا
في منطقة اللحام أو المناطق القريبة منها حيث يمكن القيام  بمالحظة التشققات التي تظهر

  . الغرض بالفحص المجهري لهذا
  Impact Test : إختبار الصدمة

الختبار  إستعماالًات اإلختبار أكثر) Izod Test(إيزود  إختبار الصدمة بطريقة يعتبر
 بإعداد نموذج اإلختبار ويجرى. الملحومات من اللحام في ربطة مقاومة الصدمة
اللحام  طرفي ربطة ويقطع حومةمن القطعة المل ملم 10 لقطر يساوي إسطواني الشكل

مقاومة الصدمة  إحتساب ويتم. )أيزود( ويثبت في جهاز )ب 6ـ  6(كما في الشكل رقم 
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إرتفاع مطرقة  بقياس ذلكو ماللحا ربطة الممتصة من قبل بإحتساب الطاقة) م.كلغ(
  .  النموذج بعد كسر الصدمة

  Weldability Test : إختبار قابلية اللحام
بإختبار انحناء  أيضاً ويسمى للحام المختلفة قابلية المعادن لقياس اإلختبار هذا يستعمل
في  اإلختبار نتيجة تحدث معاينة أنواع الكسور التي اإلختبار إلى هذا ويضاف Tحرف 
يؤشر اإلختبار إلى  .)7ـ  6( رقم اإلختبار كما في الشكل ويتم Tعلى شكل  حوماتالمل

التشكيل السابقة و العيوب الموجودة في  عملياتالتأثيرات المشتركة للتركيب الكيميائي و
  :المالحظات التالية  اإلختبار تسجيل خالل ويجرى. النموذج 

  النموذج لم يفشل ـ  1
معدن الحشو ويتبع المنطقة المتأثرة بالحرارة تحت ربطة  يبدأ الفشل من مقدمةـ  2

  . اللحام ولكنه ال ينفذ إلى المعدن األساس
وينفذ مباشرة إلى المعدن  الفشل يبدأ في مقدمة معدن الحشو وبكبر تدريجياًـ  3

  . األساس، أو يتبع المنطقة المتأثرة بالحرارة ثم ينفذ إلى المعدن األساس
إلى  ي يبدأ عادة في مقدمة معدن الحشو ويمتد مباشرة أو عمودياًفشل حاد أو فجئـ  4

  . المعدن األساس
  

  

  

  

  

  

  
  

  اختبار قابلية اللحام ـ أ  )7ـ  6(الشكل رقم 
  أنواع الكسور أو الفشلـ  ب        
  قوة التحميل القصوى ـ 1        
  زاوية اإلنحناء في منطقة الفشل ـ 2        
 . )7(الشكل رقم (نوعية الفشل  ـ 3        
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 Multiple Tests ختبارات متفرقةإ

 تختلف في شيء عن اإلختبارات ال اختبارات أخرىو الملحومات، على عادة تجرى
هي إختبارات الصالدة بأنواعها و إختبار  السبائك بصورة عامة،للمعادن و إتالفيةالالّ

 ،لتآكلا تساعد على أجواء الملحومات في كثير من األحيان إلى لتعرض ونظراً. الكالل
 إستعماالً أكثرها ولعل .بمقاومة التآكل ضرورية الخاصة إجراء بعض اإلختبارات يكون

هذه  تم تفصيل ولقد. الجهدي الملحي و إختبار التآكل هو إختبار الرش بالسائل
من  الكثير كما تجرى. الكتاب من هذا التآكل بإختبارات الخاص في الباب اإلختبارات
  :ى الملحومات بهدف عل المجهرية اإلختبارات

  المعدنية غير أو إنتشار الشوائب توزيع مالحظةـ  1
  اللحام مشاوير عدد إحتسابـ  2
  المصهورة و المنطقة اللحام في ربطة المجهرية مالحظة البنيةـ  3
 األساس في المعدن بالحرارة المتأثرة المنطقة ةينوب مدى تحديدـ  4

   : ما يليبعادة  اإلختبارات هذه وتمثل
أنظر الباب (المجهر  تحت للفحص معدة خاصة لنماذج البسيط البصري الفحصـ  1

  . المجهرية البنية تحت لمعاينة )المجهرية الخاص بالفحوصات
 البنية لمعاينة المجهري خاصة للفحص معدة لنماذج الدقيق المجهري الفحصـ  2

  . ذلك وما شابه الفقاعات الغازية اإلنعزال البلوري، المجهرية،

  الالإتالفية اإلختبارات

 Non Destructive Tests :ما يلياإلختباراتتشمل هذه
Visual Test الفحص البصريـ  أ
 Magnetic Particle Test سيةيطبالجسيمات المغنالفحص ـ ب
 Flouresent Penetrant Test اإلختراق المضيئةسوائل ـ ج
 Radiography الفحص باألشعة ـ د
 Tightness Test)الخلو من العيوب(اإلستحكامباراتإخت ـ ـه
Ultrasonic Test الصوتيةفوقالفحص بالموجات ـ و
Stethoscopic Test السماعيالفحص ـ ز
Reheating Test بإعادة التسخينالفحص ـ ح
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 Visual Test : الفحص البصريأ ـ 

أهميته  وتبرز الملحومات، حصلف شيوعاً اإلختبارات من أكثر البصري الفحص يعتبر
ة ءكفا لتحديد البصري الفحص ويستعمل. إنجازه وسرعة ،كلفته إنخفاضو بساطة في

توفير  ولفرصة. به لمن يقوم واسعة خبرة يتطلب وهو ،بعيد المدى لإلستخدام الملحومات
 اللحام قبل الفحص هذا الملحومات، ال بد من إجراء عن الدقيقةالمعلومات الكافية و

  . اللحام وبعد اللحام أثناءو

  :مالحظة ما يلي  اللحام قبل الفحص ويشمل

 الشحوم التي قدو األصباغو األكاسيد، الزيوت، وخلوها من اللحام منطقة نظافةـ  1
  اللحام جودة على تؤثر

  األبعاد وضبط للملحومات الصحيح من التصميم التأكدـ  2

 كان هذا إستعماله إذا ودقة مستعملال ونوعية مساعد اللحام جودة من التأكدـ  3
  . ضرورياً اإلستعمال

  :ما يلي  اللحام أثناء الفحص يشمل بينما

  المالئم الحشو إختبار معدنـ  1
  المستعمل التيار الكهربائي نوعـ  2
  المستعملة للشعلة اإلستعمال الصحيح مالحظةـ  3
 ام مشوار جديد للتأكداإلستمرار في لح قبل المختلفة مشاوير اللحام سطوح فحصـ  4

  من التشققات  الخلوالمالئم و اإلنصهار ،الخبث من شوائب من خلوها

  :ما يلي  على بعد اللحام الفحص ويساعد

 حيث يالحظ ،)8ـ  6(الشكل  كما هو مبين في اللحام، لمنطقة الصحيح المظهرـ  1
  . السطوح ونعومة اإلنتظام

  . فراغات اإلنكماشو ات المسامية الغازيةمن التشقق ربط اللحام من خلو التأكدـ  2
  . في ربطة اللحام األبعاد دقةـ  3
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  الخاطيء للملحوماتوالمظهر الجانبي الصحيح ) 8ـ  6(الشكل رقم 
  

 Magnetic Particle Test : طيسيةالمغن الفحص بالجسيماتب ـ 

 )المعيوبة المناطق(اإلستمرارية  عدم أنواع جميع مواضع على تحديد الفحص هذا يساعد
الربطة و بالقرب من  أو داخل اللحام ربطة على سطح التي تقع العيوب األخرىو

  . السطح
 بواسطة تيار كهربائي، طيسي في القطعة الملحومةمغن بتكوين حقل يجرى اإلختبار

  . تتقاطع مع هذا الحقل أن العيوب الموجودة بحيث
 هذه فإن طيسية،ة من جسيمات مغنبطبق المراد فحصها القطعة ولدى تغطية سطح

مباشرة  السطح هذا أو تحت على سطح الموجود الجسيمات سوف تتراكم حول العيب
 اإلختبار في الباب الخاص باإلختبارات حول هذا تفاصيل أكثر هنالك. (مؤشرة موضعه

 ألوان ذات جسيمات إستعمال العيوب باإلمكان مواضع هذه إيضاح ولزيادة .)الالإتالفية 
في  زيادة مضيئة كما باإلمكان إستعمال مساحيق بارزة تساعد على سهولة الفحص،

  .اإلبراز

 Fluorescent Penetrent Test : اإلختراق المضيئة الفحص بسوائلج ـ 

ويكثر . السطح بإتجاه أو المفتوحة الداخلية عن العيوب للكشف الفحص يستعمل هذا
 ،المغنسيوم الصدأ، عديمالفوالذ  مثل حديديةالالّطيسية والالمغن إستعماله في المواد
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في السائل أو صبغ  المراد فحصها بغمر القطعة اإلختبار يجرى .البراص والكربيدات
إلى  النفاذ لغرض من خمس دقائق أكثر ويترك السائل لمدة. السائل بهذا أو رشه السطح

 بالمسح لى السطحيزال السائل الفائض من ع. الشعرية بتأثير في السطح شق أو ثقب أي
  . ساخن أو بتأثير تيار هوائي الخارجي الهواء ليجف بتأثير ويترك السطح

يقوم بعمل  الذي لتكوين قشرة رقيقة من المسحوق الجاف على السطح يستعمل مثبت ثم
 من العيوب ترشحي الذي اإلختراق سائل آثار عليه تنطبع حيث شبيه بعمل ورق النشاف،

 التي يمكن العيوب وأكثر. العيوب ومواضعها عن هذه لكشفيمكن ا وبذلك ،السطحية
 الفجوات المفتوحة التشققات الشعرية، هي تشققات اإلنكماش، الطريقة بهذه عنها الكشف
  .الملحومة سطح إلى نافذة عيوب أو أية

 Tightness Test : )الخلو من العيوب(إختبارات اإلستحكام د ـ 

 خزانات مثل الملحومات الكبيرة من إستحكام للتأكد بشكل خاص اإلختبارات تستعمل هذه
اإلختبار  يجرىو. أنابيب المياه والنفط النجارية وخطوط المراجلو ،السوائلو المياه

 ويكشف عن العيوب لدى. أو الغازات الهواء الزيت، الداخلي للماء، الضغط بإستعمال
المعدات  تكونداخل الملحومات وت التسرب أو إنخفاض الضغط بمالحظة وجودها

اإلختبار  ويجرى .وأنابيب التوصيل مقياس للضغط اإلختبار من مضخة، الضرورية لهذا
الفقاعات و الهواء بخروج السماحالبخاري بكامله بالماء و المرجل المثال بملء على سبيل
جميع  بعد غلق المرجل داخل الضغط على رفع تعمل المضخة بعد ذلك ثم الهوائية،

 النسبة للمراجلبو ذلك إلى إضافة المرغوب ويجرى الضغط بلوغ ى حينالمنافذ فيه إل
 اللحام خط على جانبي الطرق إلى يصار حيث ،خارية بصورة خاصة إختبار المطرقةالب

 على طول من الطرق نتهاءاإلبعد . من الداخل العالي الضغط وهو تحت في المراجل
 المقرر، اإلستخدام ضغط عفض إلى رفع الضغط إلى يصارمن الجانبين  اللحام خط
  . التأكد من خلوه من العيوب لغرض أخرى مرة اللحام خط يعاد فحص حيث

 الهواء إلى داخلها اإلختبار بضغط أو النفط يفضل المياه خطوط أنابيب إختبار في حالة
 اللحام خطوط طالء جميع يتم ذلك بعد. المرغوب الضغط بلوغ بعد إغالقها ويحكم
الفحص البصري للكشف عن فقاعات الصابون  صابوني ويتم بسائل يباألناب طول وعلى
  .اإلستحكام  عدم العيوب أو على وجود تدل التي
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 Stethoscopic Test : الفحص المسماعيهـ ـ 

 على للحكم بمطرقة طرقها عن الملحومة لدى الناجم الصوت على هذا الفحص يعتمد
  . عكس ذلك أو العيوب من خلوها

 الملحومة المعيبة بينما رناناً صدى تعطي من العيوب الخالية اإلستحكام جيدة الملحومة
 الجيد اإلستماعو األكثر للتوضيح سماعة فيزيائية وتستعمل عادة .مكتوماً صدى تعطي
البخارية والملحومات  المراجل اإلختبار لفحص إستعمال هذا تم بنجاح لقد. الصدى لهذا

  . رة جيدةإلى خب ويحتاج اإلنشائية الكبيرة،

  Reheating Test : التسخين اإلختبار بإعادةو ـ 

 التي قد تتحملالرقيقة و المعدنية من الصفائح المصنعة هذا اإلختبار للملحومات يستعمل
اللحام بكامله  خط بتسخين اإلختبار هذا ويجرى .كما أسلفنا بالضغط نتائج الفحوصات

لكون  ونظراً. حرارة معتدلة  ى درجةإل تدريجي ومتجانس بواسطة شعلة اللحام وبشكل
نفس سرعة هذا ب التسخن فإنها األساس المعدن من صفيح سمكاً اللحام أكثر ةربط

 وغير متجانساً غامقاً شريطاً سوف يظهر من العيوب الخاليو الكامل اللحامو. الصفيح
 اإلنصهار عدم على سبيل المثال لدى وجود أي عيب، في المناطق المسخنة متقطع

من  أفتح لوناً سوف تظهر المناطق هذه فإن اللحام، ومعدن األساس لكامل بين معدنا
  . الداكنة مناطق اللحام بقية

 جميع وبالتفصيل يـيغط سوف ةـارات الالإتالفيـاب اإلختبـب ألن راًـنظ
 نرى داعياً فال الصوتية، الموجات فوقو عةباألش اإلختبارات مثل ارات األخرىـاإلختب

  . هنا لكلتكرار ذ

 Testing of Resistance Welds : المقاومة ختبارات لحامإ

 المقاومة ،اإلنبعاج الحجم، المقاومة على عوامل مثل المظهر الخارجي، لحام جودة تعتمد
 انزالق الصفائحالمتجانس و التسخين العيوب الداخلية، التشقق، مقاومة التآكل، المطيلية،

النقطة  لحام النقطة، جودة لحام اإلختبارات التالية لفحصتستعمل . اللحام الملحومة أثناء
  . لحام النتوء الخط، لحام الداخلية،
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  (Spoe-, Roll-Spoe, Seam-, Projection Welds 
 Tension Shear Test القصيالشداختبار ـ أ
 Tension Test الشداختبار ـ ب
 Impact Test الصدمةاختبار ـ ج
 Fatigue Test الكاللاختبار ـ د
 Etch Test بالمحلولاٌإلظهاراختبار ـ ـه
 Pillow Test اختبار الوسادةـ و
 Radiographic Test باألشعةاختبار ـ ز
 Hardness Test الصالدةاختبار ـ ح
 Peel Test التقشراختبار ـ ط

 تباراتبالمحلول هي إخ اإلظهارو اإلختبار باألشعة بإستثناء اإلختبارات هذه جميع
اإلظهار  الكالل، الصدمة، الشد، الشد القصي، مثل وتجرى اإلختبارات. إتالفية

 النقطةدة على الملحومات بلحام النقطة والتقشر عااللي، الصالدة و ،األشعة بالمحلول،
  . الدرفلية ولحام النتوء

 Tension Shear Test : القصي الشد إختبارأ ـ 
أو الفشل وهو تحت  بتسليط قوة عليه على اإلنصهار إجبار نموذج اإلختبار هذا يتضمن

 بربطة لحام ولحامها من المعدن شريطين إعداد النموذج بصقل يتم. تأثير قوي الشد
 هذا النموذج يبين مواصفاتالذي  )9ـ  6(رقم  الشكل كما في )نقطة واحدة(واحدة 

  . المعمول به عالمياً
نوعية  ـوذج منالقصوى لل المقاومة ـ: ية المالحظات التال تسجيل يتم بعد اإلختبار

 كان مقطع إذا األساس، أو المعدن أو بقص اللحام معدن بقص قد حصل إذا كان الفشل،
  . كسر مطيلي أو قصف على يدل الفشل

 
  
  

  

  

  

  نموذج إختبار الشد القصي مع المواصفات العالية) 9ـ  6(الشكل رقم 
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 Tension Test : الشد إختبارب ـ 

 يتم حيث) 10ـ  6(كما في الشكل . Uملحومات بشكل  على عادة يجرى هذا اإلختبار
يتم . مواصفات قياسية جهاز ذي في اإلختبار يجرىو .Uحرف  على شكل مقطعين لحام

  . اللحام في ربطة التحميل تركيز يؤدي إلى إسناد الملحومة بشكل
  
  

  

  

  
  

  

 Uنموذج إختبار الشد على شكل حرف ) 10ـ  6(الشكل رقم 
 اللحام نقطة القصوى، أبعاد المقاومة: مثل  المالحظات تسجيل في هذا اإلختبار يتم

 الشد مقاومة الشد إلى مقاومة نسبة بإحتساب المطيلية وتحتسب. سرالك أو الفشل ونوعية
  . القصوى

  Impact Test : الصدمة مقاومةج ـ 

 النموذج و الجهاز كما في وبإستخدام تساقطي صدمة إختبار على شكل اإلختبار يجرى
  ).Freemont(فريمونت  بجهاز ويسمى) 11ـ  6(رقم  الشكل

  )ملم(الطول   )ملم(العرض )ملم(سمك الصفيح :المواصفات
  75  15.6  0.75 لغاية  
  0.75-1.4  25.0  100  
  1.5-2.9  37.5  125  
  3.0- 4.75  50.0  150  
  200  75.0  فما فوق 4.78  
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  الصدمة مقاومة إلختبار موذج القياسيالن ـ أ) 11ـ  6(رقم  الشكل

  من الملحومات جهاز فريمونت إلختبار الصدمة ـ ب     

 ويتمدد الملحوم على سطح الصفيح وعمودياً مباشرة اللحام الصدمة على ربطة تسلطو
أن  اللينة، حيث الرقيقة أو المواد من الصفائح للملحومات اإلختبار بالنسبة هذا إستخدام
 يحصل سوف الذي في اإلنحناء في الحقيقة يتمثل أحدهما النتائج ختبارإل مصادر هناك

يمتص من قبل  سوف الصدمة من طاقة اًأن جزء بحيث من النموذج السفلي من الصفيح
  . الصفيح هذا
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من  لحومةمو إنزالق ال العلوي الصفيح من إنحناء ينتج النتائج للخطأ في اآلخر المصدر
 نتائج دقيقة على الحصول لذا فإن الصدمة، من طاقة إمتصاصاً مما يسبب المقابض
رقم  يتبع األسلوب المبين في الشكل لإلقالل من هذه األخطاء .الشيء بعض صعباً يكون

، تثبيت براغي بواسطة يثبت عليها إضافي يتم تثبت الملحومة بصفيح حيث ،)11ـ  6(
اللحام من  نقاط من ددالملحومة بع على هذا الصفيح يلحم الحاجة أو أحيانا إذا دعت

  . الجوانب

  Etch Test : إختبار اإلظهار بالمحلولد ـ 

نقطة أو خط  إختراق اللحام وعمق ادـأبع اسـقي هو ارـاإلختب من هذا رضـالغ
الغرض بقطع عرضي في نقطة  ذاـوذج لهـالنم دادـإع ويتم. اتـاللحام للملحوم

أنظر فصل (هار للبنية المرئية اإلظ بمحلول ومعاملته هذا المقطع لـام وصقـاللح
 المتأثرة غير المنطقةو اللحام منطقة بين تبرز الحدود بحيث) ة المرئيةـفحص البني

 اللحام ادـاس أبعـقي نـويمك اًـتمام بشكل واضح األساس من المعدن امـباللح
. لنقطة اللحام قياس، كما يمكن قياس عمق اإلختراق أو مسطرة ة فراجيلـبواسط

للبنية المجهرية  اإلظهار استخدام باإلمكان على نتائج أفضل ولـحصال رضـلغ
 بمساطر قياس ذات تدريج مزودة صالدة قياس أجهزة وإجراء القياسات بواسطة

  . ميكروني

 Pillow Test : إختبار الوسادةهـ ـ 

 ويتم. لحام الخط استحكام الملحومات بطريقة مدى فحص لغرض اإلختبار هذا يستعمل
 جيةرالحافات الخا طول الخط على بلحام بلحام صفيحتين من نفس السمك نموذجال إعداد
  .الصفيحتين ما بين المنطقة المنافذ إلى تسد جميع بحيث

كما في الشكل رقم  وي ويثبت فيه أنبوب توصيلـالعل يقطع ثقب في مركز الصفيح ثم
بين  الفراغ اخلد غاز إلى بالضغط الهيدروليكي لسائل أو وينجز اإلختبار) 12ـ  6(

 العالية الضغط على الجودة عدم تسرب السائل أو الغاز أو إنخفاض يدل. الصفحتين
 لحام إلى جودة األساس يؤشر أيضاً دنـفي المع الفشل أن حدوث كما. الخط  للحام
  .الخط
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  اإلختبار وبعد قبل نموذج اإلختبار الوسادة) 12ـ  6( رقم الشكل

 Peel Test : إختبار التقشرو ـ 

عادة في ورش اللحام،  تجرى التي البسيطة ، التقشر من اإلختبارات إختبار يعتبر
النموذج  إعداد يتم. ملم  )3( ال يتجاوز وبسمك الملحومة الصفائح يستعمل عادة لفحص

ها بين فكي يوتثبت الملحومة من إحدى نهايت واحدة بنقطة لحام شريطين من المعدن بلحام
  ) .13ـ  6(رقم  ماسكة كما في الشكل

بواسطة  عن بعضهما فصل الصفيحتين وأخيرا. يصار إلى حني النموذج كخطوة ثانية ثم
  :اآلتية  المالحظات تسجيل ويتم. مناسبة أخرى كماشة أو أية عدة

  . اإلنصهار منطقة حجم قياسـ  1
  . المعدن المقطوع إنتظام أو عدم انتظام مدى اإلختراق في معاينة مدى تخمينـ  2
اإلختبارات  .النتوء أو لحام النقطة الملحومات بلحام اإلختبار لفحص هذا عتبر استعمالي

  .المجاالت األخرى إلستعمالها عن في طريقة إجرائها التختلف أعاله المذكورة األخرى
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    النموذج وطريقة العمل -أ    إختبار التقشر) 13ـ  6(رقم  الشكل

  عن بعضهما ينالشريط فصل -ج       النموذج إحناء - ب    
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א7 א א
  ةالمقدم 1ـ  7

ال تتأثر المادة أو والمنتوجات المواد وهي مجموعة من اإلختبارات التي تجرى على 
. فيما بعد المنتوج بإجراء هذه اإلختبارات ودون الضرر بإستخدامها

منتوج خاليان من فالهدف األساسي من هذه اإلختبارات هو التأكد وبيان أن المادة و ال
إن اإلختبارات الالإتالفية هي  .لقيام بالوظيفة المطلوبة للمادة أو المنتوجالعيوب الضارة ل
البلور والزجاج  ت من قديم الزمان، حيث يقوم صانعوالفنون التي عرفومن أقدم الطرق 

، أما إذا كان بالمنتوج معيناً يحدث النقر عليه رنيناً بالنقر على المنتوج فإذا ما كان سليماً
الفحص البصري هو أحد وفإن هذا الرنين ينبعث بطريقة تدل على وجود شرخ،  شرخ

  . اإلختبارات الالإتالفية الهامة

تفتيش على ولقد تطورت اإلختبارات الالإتالفية بإضافة طرق كثيرة تساعد على ال
  :ومنها على سبيل المثال ال الحصر  –المنتوج 

Visula Inspection اإلختبار بالفحص البصري.1
 Leak Test اختبار التسرب.2
 Pressure Test اختبار الضغط.3
 Liquid Penetrant Test اختبار بالسائل المتغلغل.4
 Radiographic Test اختبار التصوير اإلشعاعي.5
 Magnetic Particles Test لممغنطةاختبار بالحبيبات ا.6
 Ultrasonic Test اختبار بالموجات فوق الصوتية.7
 Eddy Current Test ةاختبار بالتيارات الدوام.8
 Vibration Testing اإلختبارات باالهتزازات الميكانيكية.9

وتستند اإلختبارات الالإتالفية على إستخدام وسط اإلختبار أو الكشف بالمادة وتظهر 
في أحد خواصها الطبيعية يساعد على إستنباط ما إذا كان هناك عيب أم ال في  يراًتغ

  .المنتوج
  
  مزايا اإلختبارات الالإتالفية 2ـ  7
تعيين أماكن و طبيعة العيوب سواء السطحية أو تحت السطحية أو الداخلية ـ  1

  )الجوفية(
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  ار المعدنيمكن تعيين أماكن اإلجهادات الميكانيكية و أماكن إنهيـ  2
  تخفيض عامل عدم المعرفة بالنسبة للموادـ  3
لتواجد في المنشآت الميكانيكية األمان وحماية األرواح بمنع األجزاء المعيبة من ا ـ 4

  المنتوجات الهندسيةو
تحديد تأثير التغييرات الكيميائية أو الناتجة عن المعالجة الحرارية و الخواص ـ  5

  . الطبيعية و المعدنية

إلختبار أجزاء من المنتوج أو كل األجزاء  ااإلختبارات الالإتالفية يمكن إجراؤهإن 
ة وقد نشأت أهمية الفحص باإلختبارات الالإتالفي. حسب متطلبات المواصفات و المعايير
م وكذلك طرق التصنيع ـور التصميـة لتطـبكنتيجة مباشرة للتعقيدات المصاح

هادات التي تتعرض لها هذه األجزاء أو وظروف التشغيل لألجزاء من حيث اإلجت
على تأكيد جودة المنتوج  تعمل كل هذه اإلعتبارات .تجات أثناء التشغيل واإلستخدامالمن

اإلطمئنان لحسن األداء عند من الثقة في أدائها و قدر عاليوذلك لتكون المنتجات لها 
ادية في تلف تعرضها لظروف التشغيل ومن ثم تقليل إحتماالت الخسارة سواء إقتص

المنتوج أو عدم صالحيته للعمل أو بشرية في الكوادر التي تتعامل مع هذه األجزاء أو 
كان هذا يتطلب فحص أكبر عدد من القطع المنتجة بالنسبة . المنتجات أو تقوم بتشغيلها

إلى عدد المنتوجات الفعلي أو أغلب أجزاء المنشأة وخفض نسبة المنتجات أو األجزاء 
  . ون أن يكون ذلك بتكلفة عالية فكان التفكير في اإلختبارات الالإتالفية حتمياًالتالفة د

ة يمكن إجراؤها إلختبار بعض وألن اإلختبارات الالإتالفية بكل أنواعها وبصورة عام
فهذه اإلختبارات المتلفة  ،عدد محدود يمثل نسبة ضئيلة من المنتج الصناعي ،القطع

حة عن بعض أجزاء المنتج أو المنبع وال يمكن قاصرة على إعطاء معلومات واض
و ال تقتصر أهمية . معرفة ذلك إال بتدمير و إتالف هذه األجزاء خالل عملية الفحص 

اإلختبارات الالإتالفية على كشف العيوب في األجزاء المصنعة ولكن يساعد على 
تمييز بين ا ومن ثم القدرة على اللعيوب حسب نوعها وأحجامها وتوزيعهتصنيف هذه ا

و العيوب التي ليس لها الضرر  أو آجالً العيوب التي تؤدي إلى إنهيار الجزء إن عاجالً
مقارنة ) 1ـ  7(ويوضح الجدول  الكبير الذي من شأنه أن يعيق اإلستخدام أو التشغيل

مقارنة تكاليف طرق ) 2ـ  7(كما يبين الجدول . بين عيوب ومميزات طرق االختبار
  .االختبار 



88 

 

  )1ـ  7(جدول  يوضح
  الالإتالفية إلختبارات الموادعيوب ومميزات الطرق اإلتالفية و مقارنة بين

 اإلختبارات اإلتالفية  م
 )لعيوبالمميزات وا(

  إتالفيةاإلختبارات الالّ
  )لعيوبالمميزات وا(

يتم اإلختبار على األجزاء التي يتم ال.1
إستخدامها في العمل النهائي، وعلى هذا 

بين العينة المختبرة والجزء  فإن التشابه
المستعمل في التشغيل يجب إثباته بطريقة 

 أخرى

اإلختبارات تتم على األجزاء التي تستخدم 
في التشغيل وعلى هذا ال يوجد اعتراض 
على أن اإلختبار تم على عينة ممثلة 

  .للجزء المستعمل

اإلختبارات تتم على نسبة محدودة من.2
ه نهائيا، وعلى المنتوج الذي سيتم إستخدام

بين  ذلك فإذا كانت الخواص تختلف كثيراً
الوحدات المنتجة فإن نتائج اإلختبار تكون 

 غير ذات قيمة

إذا (لمنتجة يمكن إختبار كل الوحدات ا
ي أن هذه أ) كان ذلك إقتصاديا 

اإلختبارات تستخدم وتكون مفيدة حتى لو 
كانت خواص الوحدات المنتجة غير 

  .متشابهة
ال يمكن إجراؤه على الجزءر أحياناًاإلختبا.3

اإلختبارات عادة تجرى حيث . المنتج كامالً
يتم ) عينة صغيرة(على جزء من المنتج 

 تصنيعه ليمثل الجزء المنتج

تم إجراء اإلختبار على الجزء المنتج ي
ككل أو على األقل األجزاء الحساسة منه 

(Critical Regions)  وعلى هذا فإن
  ى الجزء ككلالتقييم ينصب عل

اإلختبار اإلتالفي الواحد يمكن أن يقيس.4
ص الهامة واحدة أو عدد محدد من الخوا

  اء التشغيلالتي قد تكون أساسية أثن

إتالفي في  اليمكن إجراء أكثر من إختبار
نفس الوقت أو بالتتابع على نفس العينة 

ي يد أكثر من جزء من أجزاء العينة ألتحد
ن خاصية واحدة إنه يمكن تحديد أكثر م

من خواص المادة التي تؤثر على تشغيل 
  .الجزء المفحوص

تالفية ال يمكن إجراؤها علىاإلختبارات اإل.5
األجزاء أثناء التشغيل إذ يجب وقف 

إذا  التشغيل ورفع الجزء من الخدمة نهائياً
 .تم إختباره

إتالفية يمكن إجراؤها أثناء الّالاإلختبارات 
شغيل إال أثناء التشغيل بدون وقف الت

ال تحتاج إلى و انة العادية مثالًرات الصيفت
  .فقدان لألجزاء التي يتم إختيارها

التغيرات المتراكمة مع الوقت أثناء التشغيل.6
ال يمكن قياسها على وحدة واحدة فإذا تم 
إستخدام عمرة أجزاء في التشغيل ثم أختير 

ال  بعضها بعد مدة معينة من التشغيل فإنه
 ستخدامها مرة أخرىيمكن ا

إتالفية بعمل مراجعة الّتسمح اإلختبارات ال
على نفس الجزء خالل فترات التشغيل 
المختلفة وعلى هذا فإنه يمكن قياس معدل 

  التشغيل تراكم التلف الداخلي للمادة أثناء
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 اإلختبارات اإلتالفية  م
 )لعيوبالمميزات وا(

  إتالفيةاإلختبارات الالّ
  )لعيوبالمميزات وا(

عندما تكون المادة ذات سعر مرتفع فإن.7
الجزء الذي تم إتالفه  سعر إستعاضة
ر أمام إختبار عدد كبي عائقاً باإلختبار تكون

 من العينات بالطرق اإلتالفية

وعلى هذا فإنه ال تفقد العينة أثناء اإلختبار 
بالنسبة لألجزاء مرتفعة الثمن يكون إجراء 

إتالفية عليها الّي عدد من اإلختبارات الأ
  .إذا أحتاج األمر إلى هذه اإلختبارات

عدد كبير من الطرق اإلتالفية تحتاج.8
ليات تصنيع وتشطيب كثيرة لتجهيز لعم
التالي ترتفع تكاليف وباإلختبارات  عينة

 اإلختبار اإلتالفي

 إتالفية يكون قليالًالّالتجهيز اإلختبارات 
أو غير مطلوب على اإلطالق مما يقلل 

  من تكاليف اٌإلختبار كثيراً

تحتاج هذه اإلختبارات إلى وقت وتكاليف.9
لتكاليف تكون عمالة كبيرة وعلى هذا فإن ا

كبيرة إذا كان هناك حاجة إلختبارات 
 إتالفية كثيرة لضبط جودة اإلنتاج

إتالفية الّالعادة ما تكون اإلختبارات 
و العمالة المطلوبة لها قليلة  سريعة

التالي فإنه يمكن في كثير من األحيان وب
  .إختبار كل المنتج و بكلفة معقولة

ثر مناإلختبارات عادة تمثل واحدة أو أك10
ظروف التشغيل وعلى هذا فإنها تتجه إلى 
قياس القدرة على التشغيل مباشرة وبطريقة 

  .يمكن اإلعتماد عليها

اإلختبارات عادة تقيس بطريقة غير 
مباشرة الخواص وال توضح التأثير 
المباشر على التشغيل و العالقة بين هذه 
القياسات وبين القدرة أثناء التشغيل يجب 

  ة أخرىإثباتها بطريق
اإلختبارات تكون عادة بقياس األحمال التي11

تؤدي لإلنهيار مثل التشوه أو التلف أو 
الوقت الالزم قبل اإلنهيار تحت ظروف 

وأوساط محددة وعلى هذا فإنها تحميل 
بيانات رقمية تفيد في التصميم أو  تعطي

 في إنشاء مواصفات محددة

اإلختبارات تعطي نتائج كيفية وقلما تكون 
نتائج كمية حيث ال نقيس قيمة الحمل قبل ال

إلنهيار ال أو الزمن الالزم لاإلنهيار 
بطريقة مباشرة و ال غير مباشرة إلى أنها 
يمكن أن توضح اإلختالفات الداخلية أو 

 (Failure Mechanism)آلية اإلنهيار 

العالقة بين أغلب قياسات اإلختبارات12
بارها اإلتالفية وخواص المادة التي يتم إخت

خاصة تحت ظروف حائلة (تكون مباشرة 
وعلى هذا فإن أغلب ) لظروف التشغيل

المرافبين يوافقون على نتائج اإلختبار 
بالنسبة إلى القابلية لتشغيل الجزء أو المادة 

 المختبرة

لتفسير نتائج اإلختبار يحتاج األمر إلى 
خبرة وتجربة عالية وعلى هذا فإنه في 

الالزمة أو عدم حالة عدم توفر الخبرة 
وجود العالقة المباشرة فإن المراقبين قد ال 
يوافقون على أثر نتائج اإلختبار على 

  .القابلية للتشغيل

  



90 

 

  ختبارات الموادمقارنة تكاليف مختلف الطرق الالإتالفية إل) 2ـ  7(جدول 

الوسائل المطلوبة  الطريقة
 إلمكانية اإلستخدام

تكاليف
 األجهزة

تكاليف 
  ظاتمالح  الفحص

 الطرق البصرية
(Visual Optical 

Methods) 

يمكن استخدامها لرؤية
األجزاء الداخلية للمعدات 
المعقدة نقطة واحدة 

  للدخول تعتبر كافية

B/D D   وسائل متعددة  
ال تتطلب مهارة  

  عالية 
تحتاج إلى إهتمام  

  في مرحلة التصميم
 الفحص باألشعة

(Radiography) 
يجب الوصول إلى

  لمتقابلتين للعينةالجهتين ا
A  B/C    رغم التكلفة العالية

بمكن فحص 
مساحات كبيرة في 

  آن واحد
تحتاج لبعض  

المهارة لتفسير 
  النتائج

الموجات فوق
  الصوتية

(Ultrasonic) 

ةطرف أو جهة واحد
  فقط من العينة

B  B/C    تحتاج فحص كل
تكون  بالتاليونقطة 

التكاليف مرتفعة 
  للمنشآت الكبيرة

  ة عاليةتحتاج لخبر 
 الحبيبات الممغنطة

(Magnetic 
Particles) 

حتاج لسطح نظيف وذيت
  درجة نعومة معقولة

D  C/D    تستخدم فقط في
  طيسيةالمواد المغن

  تتطلب خبرة ضئيلة 
تكشف فقط العيوب 
السطحية أو القريبة من 

  السطح
 السائل المتغلغل

(Liquid 
Penetrant) 

تحتاج لعيب نظيف
ومفتوح على السطح 

  )يسمح بدخول السائل(

D  C/D   عدا  لكل المواد ما
  المسامية

  خبرة ضئيلة  
العيوب المفتوحة  

  على السطح فقط
 التيارات الدوامية

(Eddy Current) 
يجب أن يكونالسطح

لدرجة  ناعماًدائماً نظيفاً و
  معقولة 

B/C C/D   العيوب السطحية أو
  القريبة من السطح 

التغيير في السمك  
  الفأو في سمك الغ

التغيير في تركيب  
  المادة

أحيانا تحتاج لخبرة  
 عالية

A  أكبر تكلفة     D  أقل تكلفة  
األجزاء التالية من هذا الفصل تشرح بعض التفاصيل ألهم اإلختبارات الالإتالفية و

  .الشائعة في التصنيع 
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  اإلختبار بالفحص البصري 3ـ  7
، وذلك ارات الالإتالفية شيوعاًسط اإلختبأبص البصري من أكثر وإن اإلختبار بالفح 

لسهولة إجرائه وسرعته وقلة تكلفته وهو ضروري حتى لو تقرر إجراء أية إختبارات 
ستوجب خبرة عالية إجراءاته ي ةإال أنه على بساط ،أخرى على المنتج أو جزء منه

إذا فحصت عينة بالعين المجردة فإن تكبيرها يعتمد على الصورة . وكافية للمفتش
ـ  7(لحجم الصور المتكونة كما في الشكل  ة للعين وتعتبر زاوية الرؤية مقياساًالشبكي

سم وهي المسافة التي  25وتكبر الصورة كلما قرب الجسم من العين حتى مسافة ) 1
إلى تكيف  ويعزى ذلكزاوية الرؤية محدودة  تكون .تصبح عندها الرؤية غير مميزة لنا
) 2ـ  7(ضعت عدسة محدبة أمام العين أنظر الشكل العين بالنسبة إلى المسافة فإذا و

وقد يصل  .ترى العين صورة مكبرة أمام الجسمفسوف تزداد زاوية الرؤية وسوف 
الفرق الزاوي بين نقطتين يمكن للعين أن تالحظه إلى دقيقة إالّ أن أصغر عيب يمكن 

رجة التباين وعلى د على درجة اإلنحناءعتمد على السطح المراد إختباره ومالحظته ي
  :الخلفية وهناك أدوات تساعد الفحص البصري على تعيين العيوب وهي بين الشغلة و

ن إدخالها إلى األسطح الداخلية مرآة صغيرة عاكسة موصلة بقضيب مرن ليتمكن مـ  1
  ظاهرة للعينالغير 

  مكبرات بأحجام مختلفة لتحسين المشاهد على األسطح لتعيين العيوب الصغيرةـ  2
صة في المناطق الضيقة الكشافات الضوئية اليدوية لتوضيح سطح المادة وخاـ  3

  المنشآت المعدنية كاألبراجوالخافية داخل األوعية و
 . المنظومات المعقدة داخلياًم المناظير لفحص خطوط األنابيب واستخداـ  4

 

 

  
  
 

 

  
  الفحص بالعين المجردة) 1ـ  7(الشكل رقم 
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  لمجهر البسيطا) 2ـ  7(الشكل رقم 
  الفحص البصري لوصلة اللحام

درزة (الفحص البصري بعد اللحام للمفتش بالحكم إلى حد ما على جودة اللحمة يسمح 
  :، ويمكن الحكم على الوصلة الملحومة من )اللحام وشريط اللحام

  مظهر اللحمة و انتظامها وخشونة سطحها و التناثر الموجود عليهاـ  1
  مثل الشروخ السطحية، و النحر و المسامية المفتوحة على السطحالعيوب السطحية ـ  2
  أبعاد الملحوماتـ  3
  . النحرـ  4
مقاطع لملحومات و العيوب التي يمكن مالحظتها بالفحص ) 3ـ  7(الشكل يمثل و

وتفحص الشغلة بواسطة العين المجردة أو أجهزة اإلضاءة الحساسة مثل خاليا . البصري
و ذلك بعد إضاءة الشغلة المختبرة إضاءة جيدة ويلزم قبل إختبار الضوء أو الكشافات 

  .عملية الترميل ـعملية التنظيف  ـ الشغلة أن يكون سطحها نظيفاً
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  مقاطع مستعرضة في لحمات مقبولة وأخرى معيبة) 3ـ  7(الشكل رقم 
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  لبصرية المساعدةاألجهزة ا

سطوانات وهو جهاز بصري دقيق األجهاز للفحص داخل األنابيب و: وب البورسك
ومعقد التركيب ويتركب هذا الجهاز من مجموعة من البصريات المركبة بدقة وتوجد 

) أكروماتية(أخرى ال لونية معقد باإلضافة إلى عدسات عادية ومنشورات ذات تركيب 
ووظيفة األخيرة تقليل اإلنعكاس اللوني ليساعد على نقل الصورة للشغلة بالجودة 

 –ويوضع مصدر الضوء قبل أو بعد العدسة الشيئية في أغلب البروسكوبات . ةالمطلوب
. م أيضاًلم 20م ونبعد عن الشيئية بحوالي لم 20يكون قطر العدسة العينية حوالي 

ويالحظ أنه كلما كبر قطر الجهاز وقصر طوله كلما أمكن الحصول على صورة أوضح 
كبير حيث تفقد الحزمة الضوئية  و أدق تعكس الصورة المتكونة في جهاز ذي طول

  .تركيزها خالل الممر الطويل الذي تمر فيه

ي زاوية مرغوبة للرؤية فتنتج الزاوية العمودية باإلمكان تصميم البورسكوب ليعطى أو
في فحص األركان و األسطح الداخلية  لعمودية على محور البورسكوب وتفيدالرؤية ا
  . هاز البورسكوبيوضح زوايا النظر لج )4ـ  7(والشكل 

  
  زوايا النظر لجهاز البورسكوب) 4ـ  7(الشكل رقم 

  الفحص بالسائل المتغلغل 4ـ  7
إن اإلختبار بالسائل المتغلغل هو من أقدم وأبسط طرق اإلختبارات الالإتالفية المستخدمة 

، ثم وتنفذ خالل العيوب السطحية. غلعلى إمكانية بعض السوائل للتغل وتعتمد أساساً
وجة مرة أخرى بعد تجفيف السطح ليظهر مكان العيب، ويمتاز هذا اإلختبار مزد

بمقدرته على كشف بعض العيوب المفتوحة على السطح ويمكن بهذا اإلختبار كشف 
الشروخ الناتجة عن التجليخ أو اللحام بحيث تكون مفتوحة على سطح الشغلة ويعيب 

كما أنه ال يمكن إستخدام هذه  قط،أنها تكشف عن الشروخ السطحية فعلى هذه الطريقة 
ويعتمد اإلختبار في هذه الطريقة على . الطريقة في الكشف عنه المواد ذات المسامية 

الخاصية الشعرية حيث تعمل الشروخ كأنابيب شعرية يتخللها السائل وعند إزالته بعد 
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نابيب ذلك من على السطح يبدأ في الظهور ثانية بالخاصية الشعرية من خالل تلك األ
  . فيدل على مكان تكون هذه الشروخ

  سس اإلختبار بالسائل المتغلغلأ
  :بالسائل المتغلغل تجرى كالتالي إن عملية اإلختبار 

البداية يوضع السائل على سطح منطقة اإلختبار ويترك لفترة كافية لتسرب في ـ  1
  . السائل ونفاذه في العيوب السطحية

  . د عن سطح الشغلةبعد ذلك يزال السائل الزائـ  2
  . توضع مادة قادرة على اإلمتصاص ذات لون أبيض وتسمى المظهرـ  3
يستطيع المفتش أن يقدر مكان وحجم العيب حسب كمية وشكل السائل الخارج من ـ  4

  العيب 
  . يبين إجراءات اإلختبار بالسائل المتغلغل) 5ـ  7(والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  لعينةرش السائل المتغلغل على سطح اأ ـ 

  نتظر الوقت المطلوب للتغلغل في الشقوق بالسائل المتغلغلاب ـ 
  رفع السائل المتغلغل من على سطح العينةإمسح وج ـ إ
  ضع المطهر لسحب السائل المتغلغل من الشقوق د ـ 
  تفحص العينة بالبصرو ـ 

  تنظف بعد الفحصهـ ـ 
 اإلختبار بالسائل المتغلغل يبين خطوات) 5ـ  7(شكل رقم 
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  السوائل المتغلغلة

لتحقيق الحساسية المطلوبة في اإلختبار يجب إستعمال سائل له خاصية النفاذية الكبيرة 
كما يجب أن يظهر السائل المتغلغل بلون ظاهر بواسطة الضوء العادي أو يكون من 

وكذلك كمية السائل  ،)أو أشعة فوق البنفسجية(السوائل التي لها لون عند الضوء المعتم 
تستطيع النفاذ إلى العيوب السطحية إلظهارها وشدة وضوح السائل الخارج من  التي
  .وهو المعروف بمقدار التباين  يجب أن تكون عالية بدرجة كبيرة أيضاً ،العيب

  أنواع السوائل المتغلغلة

  :وتقسم السوائل المتغلغلة كالتالي 
  العاديفي الضوء  واضحاً السوائل التي تعطى تبايناًـ  1
  السوائل التي تضيء عند تسليط ضوء معتم ـ 2

  :ويمكن تقسيم السوائل المتغلغلة بطريقة إزالتها من على سطح الشغل كالتالي 
  سوائل يمكن إزالتها بواسطة الغسل بالماء العاديـ  1
  سوائل ال يمكن إزالتها إال بمذيبات خاصةـ  2
  السوائل الفلورسنتية تذاب في السائل المستخدمـ  3
يمكن إزالته بسهولة بواسطة  لسوائل التي تضاف إليها مادة أخرى تكون مستحلباًاـ  4

رذاذ ماء على السطح بينما يبقى السائل النافذ داخل العيوب غير متأثر بعملية 
  . اإلستحالب

بعد تنظيف الشغلة من السائل المتغلغل يبقى فقط السائل المتغلغل في هذه العيوب إذا ما 
  :على العوامل التالية  ويعتمد ذلك ،و إنفصالكان هنالك عيوب أ

  نوع السائل المستعملـ  1
  ـ نوع المادة المراد فحصها 2
  درجة الحساسية المطلوبةـ  3
  نوع العيوب المطلوب إظهارها ـ  4

دقيقة ثم تزال كمية السائل المتغلغل الفائض من على  30تتراوح المدة من دقيقة إلى و
  .سطح العينة 
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  المظهر

، تكون الخطوة لزائد من على سطح الشغلة وتنظيفهوضع السائل المتغلغل ثم إزالة ا بعد
  :التالية هي 

يوضع المظهر فوق سطح العينة وهذه المواد تستخدم في إظهار العيوب ولها خاصية 
الشروخ لتنتشر على سطح اخل الشقوق أو العيوب وسحب السائل المتغلغل من د
  .فينتشر السائل فوق العيب وعلى جانبي العيب المشغولة مبينة موضع العيب 

  ظهرأنواع الم

لون أبيض ويستعمل على سطح الشغلة  وهو عبارة عن مسحوق ذي :المظهر الجاف 
  . إما بغمس سطح الشغلة أو وضع المسحوق فوق سطح الشغلة

وهو المظهر الذي يتكون من مسحوق عالق في سائل مناسب مثل  :المظهر الرطب 
لمذيبات وإستخدام المظهرات الرطبة يساعد على التغطية السريعة لسطح الماء أو ا

  . الشغلة

  ساسية إلستخدام السائل المتغلغلإرشادات أ

من أية مواد غريبة  وخالياً من الضروري أن يكون السطح المراد اختباره نظيفاًـ  1
ة من حتى يستطيع السائل المتغلغل التخلل داخل العيوب و يجب إعطاء فترة كاف

 . الزمن تسمح للسائل بالنفاذ خالل العيوب

إذا كانت الشقوق ملوثة فإنها تؤثر بدرجة كبيرة على حساسية اإلختبار مما ـ  2
 . يستوجب تنظيفها

 :العوامل التي تؤثر على حساسية اإلختبار ـ  3

  ا يمنع السائل النافذ من التغلغل داخلهاقد تكون العيوب مليئة باألوساخ ممـ  أ
قد تكون األوساخ من النوع الذي يؤثر على كيميائية المواد المضيئة أو ـ  ب

  الملونة ويقلل من كفاءتها
حدوث الخاصية  قد تكون األوساخ من النوع التي تعامل أو تمنع تماماًج ـ 

  الشعرية الالزمة لتحلل السائل المتغلغل
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يث أن السائل كلما صغر حجم العيب كلما إحتاج إلى وقت أطول إلظهاره حد ـ 
المتغلغل يمكن أن يزيل هذه العيوب خالل عمليات غسل السطح للمشغلة، 
ومن ثم فإنه من المفيد إستخدام أنواع من السائل المتغلغل التي يتم إستحالبها 

  . فوق سطح العينة قبل عملية الغسيل

ذا ـولإذا تم غسل السائل المتغلغل من داخل العيب فإنه ال يمكن الحصول على نتيجة 
داخل العيوب  فعند إزالة المتغلغل الزائد من فوق سطح الشغلة فهناك إحتمال إزالته أيضاً

ومن ذلك فإن السوائل المتغلغلة التي يمكن إزالتها بالماء قد ال تعطي نتيجة مرضية حيث 
يغسل السائل المتغلغل خالل العيوب السطحية الدقيقة أثناء عملية الغسيل في حين  غالباً
السوائل التي تغسل بالماء تعطي نتائج جيدة عندما تتم عملية الغسيل بعد إضافة مادة أن 

  .على سطح الشغلة تجعل السائل المتغلغل خالل العيوب الدقيقة ال تتأثر 
أما في حالة إستخدام الصبغات الملونة كسائل متغلغل فعند تنظيف سطح الشغلة يتم ذلك 

  .قماش نظيفة بواسطة منظف خاص أو بواسطة قطعة 
  
 اإلختبار بالتصوير اإلشعاعي 5ـ  7

األشعة السينية ذلك أنه قد صدر الشعاع من أنبوبة  1955إكتشف العالم رونتجن عام 
الباريوم موضوع بالقرب هج في حاجز من سيانيد البالتين وأشعة المهبط نتج عنها تو

عالية على اإلختراق  من جانب المهبط وإستنتج أن هذه األشعة تتصف بكونها ذات قدرة
ولقد أطلق على هذه األشعة أشعة سينية وهي موجات . الغازاتوتستطيع تأيين الهواء و

" اماغ"ستخدمت األشعة السينية وأشعة وا. سية لها تأثير على أفالم التصويركهرومغناطي
فإذا ما مرت هذه األشعة خالل جسم  ،الختبار المعادن للتأكد من خلوها من العيوب

قليلة الكثافة تمتص كمية إن األشعة المارة خالل األجزاء ي على بعض العيوب فيحتو
فإذا ) الخالية من العيوب(أقل من األشعة المارة خالل األجزاء المجاورة الكثيفة السليمة 

اس سالب فتظهر األجزاء المعيبة ما استقبلت األشعة الخارجة من الجسم على فيلم حس
لشدة كثافة األشعة النافذة من  معتمة نظراً) كمنطقة(مساحة قليلة الكثافة من الجسم ك

الجسم عند العيب عن باقي الجسم السليم الذي يمتص أشعة أكثر فيكون الخارج منها إلى 
ما من قدرات على إختراق المواد الما كان لألشعة السينية وأشعة غ. الفيلم الحساس أقل

اإلشعاعي إلختبار العديد من المنتجات اإلمتصاص داخلها فقد استخدمتا في التصوير و
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، ويعتبر التصوير اإلشعاعي من أهم طرق اللحمات والمسبوكات والمطروقاتمثل 
  . اإلختبارات الالإتالفية المستخدمة على نطاق واسع اآلن

اما بعد إستقبال األشعة السينية أو أشعة غوبإختصار يعتمد التصوير اإلشعاعي على 
راد إختبارها، وذلك على فيلم حساس وبعد ذلك يحمض الفيلم ممرورها على العينة ال

ارات لتصوير اإلشعاعي كإحدى طرق اإلختبويمتاز ا. وتفسر النتائج الموجودة به
الحصول على صورة دائمة للعينة نية إستخدامه مع غالبية المواد والالإتالفية بإمكا

ويؤخذ على التصوير . عيوب اخلية للعينة وما تحتويه منالمختبرة لبيان الطبيعة الد
اإلشعاعي صعوبة فحص العينات ذات الشكل الهندسي المركب وكذلك ضرورة إمكانية 
الوصول إلى سطحي العينة المراد فحصها وعدم القدرة على الكشف عن مسافة العيوب 

وإجراءات األمن  .)نتجات الدرفلةمثل التوريق في م( ةالرقيق ةكاالمسطحة ذات السم
أثناء إستخدام هذه الطريقة من الحتميات التي يجب أخذها في اإلعتبار لما لهذه السالمة و

األشعة من خطورة قصوى على اإلنسان باإلضافة إلى عدم إدراكها بالحواس الخمس 
  . لإلنسان

  طبيعة األشعة السينية وأشعة غاما

وجات اما عبارة عن موجات كهرومغناطيسية كغيرها من الماألشعة السينية وأشعة غ
الراديو واألشعة تحت الحمراء واألشعة الضوئية واألشعة  الكهرومغناطيسية مثل موجات

  . اإلختالف هو التردد و طاقة الفوتونات في هذه األشعةفوق البنفسجية و

لها طول سلوك الموجات الكهرومغناطيسية والضوء و وكما ذكرنا أن هذه األشعة تسلك
  : مرئي كالتالي موجي صغير بالنسبة إلى الضوء ال

 0.01-0.005طول الموجة اماأشعة غ .1

 5-0.01طول الموجة السينيةشعةاأل .2

 4000-10 طول الموجة شعة فوق البنفسجيةاأل .3

 7500-4000 طول الموجة الضوء المرئي .4

 106x4-7500 طول الموجة األشعة تحت الحمراء .5

ي خطوط مستقيمة بسرعة ناطيسية فغاما كموجات كهرومأشعة غاألشعة السينية وتنتقل 
وال تتأثر بالمجال المغناطيسي وتمتاز بتأثيرها على أفالم ) ثانية/ميل186000(الضوء 

  . التصوير الحساسة
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  امتصاص األشعة داخل المادةق وختراإ
اما قدرة عالية على إختراق المواد و أثناء إختراق األشعة للمادة لألشعة السينية وأشعة غ
وكثافة المادة  ةكاعة وتختلف كمية الجزء الممتص بإختالف سميمتص جزء من هذه األش

وعند إستقبال هذا اإلختالف على فيلم حساس فإنه يمكننا الحصول على صورة للتركيب 
  ) .6ـ  7(الداخلي للمادة كما هو واضح من الشكل رقم 

طول (اما على مدى تردد األشعة أشعة غلألشعة السينية ووتعتمد قدرة اإلختراق 
كلما زادت القدرة على اإلختراق وعلى ) قصر طول الموجة(فكلما زاد التردد ) لموجةا

مع  والتي تتناسب طردياً(ذلك يتوقف عمق اإلختراق على كثافة المادة وطاقة األشعة 
  ).تردد األشعة

  

  

  

  

  

  
  يبين صورة التركيب الداخلي لمادة قطعة اإلختبار) 6ـ  7(شكل 

  اإلشعاعي على فيلم حساس بعد التصوير
  

  جهاز األشعة السينية

ند بعض طاقاتها ع عندما تفقد اإللكترونيات الحرة السريعة جداً األشعة السينيةتتولد 
الذرات وهذه الطاقة تتطلق في صورة أشعة سينية وكلما  تفاعلها مع إلكترونات أو أنوية

حتاج السينية ن ولتوليد األشعة. لسينيةزادت سرعة اإللكترون كلما زادت طاقة األشعة ا
  :لما يلي

  مصدر لإللكترونات الحرةـ  1
  اإللكترونات) لزيادة سرعة(وسيلة لتعجيل ـ  2
  . هدف لتصطدم به اإللكتروناتـ  3
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ويتحقق ذلك في جهاز األشعة السينية حيث تتولد اإللكترونيات الحرة بتسخين فتيلة 
ة على شدة التيار المار بمرور تيار كهربائي بها وتتوقف كمية اإللكترونات المتولد

ستين ولتعجيل اإللكترونات تستخدم قطعة من النتغبالفتيلة، وكهدف لتصدم به 
هذا التركيب  ي عال بين الفتيلة و الهدف ويحتوىاإللكترونات يستخدم فرق الجهد كهرب

  ) 7ـ  7(داخل غالف زجاجي مفرغ كما هو موضح بالشكل رقم 
على لدة من جهاز األشعة تتصل به لوحة تحكم تحتوى و للتحكم في األشعة السينية المتو

  :ما يلي 
  )أمبير(عداد التحكم في شدة التيار المار بالفتيلة  
  )فولط(عداد التحكم في فرق الجهد  
  عداد الزمن للتحكم في زمن التعرض 

  

  

  

  
  
  

  أساس أنبوبة األشعة السينية) 7ـ  7(شكل 
  

  جهاز أشعة غاما
للتصوير اإلشعاعي من مصدرين مشعين أساسيين هما اما حصول على أشعة غيتم ال

في اإلستخدام  وهناك العديد من النظائر األقل شيوعاً ،192-األريديوم و 60 –الكوبالت 
  . 75-والسيلينوم 170-الثوليوم و 137- والسيزيوم  226- مثل الراديوم

مها يجب لما للمصادر المشعة من أخطار إشعاعية جسيمة فإنها في حالة عدم إستخدا
اما حيث يظل المصدر مخزن في ي وعاء محكم الغلق في جهاز أشعة غحفظها بعناية ف

روجه من وإلى ع يخرج منه في زمن التصوير ويتم دخوله و خروعاء مغلق ومد
  .الوعاء ميكانيكياً 
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الخصائص المختلفة للنظائر المشعة المستخدمة في التصوير ) 3ـ  7(ويوضح الجدول 
  .اإلشعاعي 

  يوضح الخصائص المختلفة للنظائر 3ـ  7جدول وال
 :عالمشرالعنص

 17ثوليوم  226راديوم 60كوبالت 
   192أريديوم 137سيزيوم 

  :RHF/CURIEالمستوى اإلشعاعي
  0.03ثوليوم   0 9,أريديوم 14.5كوبالت 
    4.2سيزيوم 

  MEVةالطاقة اإلشعاعي
   0 335,أريديوم  0 ,66سيزيوم 1.25كوبالت 
    0 ,072ثوليوم 

  فتــــرة نصـــف العمـــر
  سنة30سيزيوم  سنة1600راديوم سنة 3,5كوبالت 
   يوم130ثوليوم يوم75أريديوم 

 )سمك الصلب(إخراق
  بوصة 1-3سيزيوم  راديوم بوصة1-7كوبالت 
   بوصة0.5ثوليوم حتى بوصة0.25-3أريديوم 

 التكفـــــــة
متوسط  -سيزيوم  مكلف-راديوم رخيص-كوبالت 

  التكلفة
   ثوليوم مكلف رخيص نسبيا-أريديوم 
من النظائر المشعة ذات الجودة العالية والكلفة الرخيصة في  75-لينيوميعتبر الس

  .استعمالها للتصوير الشعاعي 

  عمليات تحميض الفيلم الحساس
الصورة الكامنة المتكونة عليه بعد تعرض الفيلم الحساس لألشعة يتم تحميضه إلظهار 

  :نتيجة لتعرضه لإلشعاع وتتم عملية التحميض طبقا للخطوات التالية 
م ولمدة تتراوح °20وتتم بغمس الفيلم في درجة حرارة حوالي : عمليات التحميضـ  1

خالل هذه العملية يتم إختزاله إلى حبيبات المحلول المستخدم دقائق و) 5-8( بين
  . الفضة السوداء

بعد اإلنتهاء يتم رفع الفيلم من المحلول القلوي ووضعه : عمليات وقف التحميض ـ  2
  . في محلول حمضي على الفيلم
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معرضة ويبقى فقط على الفيلم حبيبات الغير ويتم فيها الفضة : لية التثبيت عمـ  3
  . الفضة في محلول حمضي

  . بعد ذلك تتم عملية غسيل للفيلمـ  4
  . تجفيف الفيلمويتم بعد ذلك ـ  5

  
  اإلختبار بالحبيبات المغناطيسية 6ـ  7

يعتبر الفحص المغناطيسي أداة ذات فاعلية كبيرة في مجال الفحص الالإتالفي و اكتشاف 
التي ال يمكن إكتشافها بالعين المجردة وتتلخص في المعادن خاصة الدقيقة منها و الشقوق

  :طريقة الفحص في النقاط التالية 

  غناطيسي مناسب في قطعة اإلختباربث مجال مـ 
  يز أو تراكم الجزئيات حول العيوبعة واكتشاف أماكن تركفحص سطح القطـ 

  .تقرير صالحية قطعة اإلختبار ـ كتابة 

ويمكن  .وفي إستطاعة هذه الطريقة إكتشاف العيوب السطحية جميعها ومناطق اإلنفصال
ت السطح ويعتمد ذلك على تح تحت ظروف خاصة إكتشاف العيوب المختلفة تماماً

الخواص المغناطيسية لقطعة اإلختبار إذا كان معدن قطعة االختبار قابل للمغنطة بصورة 
نيوم وماأللكبيرة أما المعادن غير المغناطيسية ال يمكن فحصها بهذا اإلختبار مثل 

ة المعادن القابلو. صاص والفوالذ المقاوم للصدأالروالماغنسيوم والنحاس والبرونز و
للمغنطة بصورة جيدة يمكن فحصها بهذه الطريقة بدقة عالية ويستطيع الفاحص المتمرن 

بالرغم من . الوظيفية للقطعةإكتشاف طبيعة وحجم العيب وكذا مدى خطورته من الناحية 
 كبيراً المزايا العديدة لهذه الطريقة فإن تغيرات الخواص الميكانيكية للمادة تسبب تغيراً

  . عن تواجد الشروخ خاطئاً مجال المغناطيسي الذي بالتبعية يعطي بياناًفي ال وملحوظاً

وتعتمد قدرة الطريقة على إكتشاف العيوب  ويجب أن يكون سطح قطعة اإلختبار نظيفاً
توزيع نفسها وعلى مقدرة الجزئيات المغناطيسية على التحرك على سطح قطعة اإلختبار 

ال أو اطق تكون األقطاب في مناطق اإلنفصنبحرية حسب توزيع المجال المغناطيسي وم
في أثناء وضع الجزئيات المغناطيسية سواء في الهواء و .العيوب على سطح العينة

فيجب تنظيف ) الطريقة الرطبة(أو في وجود سائل مثل الزيت أو الماء ) الطريقة الجافة(
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من الصعب أو  فإنه يكون إالّو والقشور، الصدأوالشحوم والزيوت والسطح من األوساخ 
وإلظهار هذه التراكمات بصورة جلية . المستحيل إكتشاف مناطق العيوب أو اإلنفصال

و ما نتية مع إستعمال األشعة فوق البنفسجية أما تستخدم مساحيق فلورس واضحة غالباًو
  . (Black Light) يسمى بالضوء األسود

 The Magnetic Field :المجال المغناطيسي 

خاصية جذب قطع الحديد كما أن للمغناطيس قطبين مختلفين أحدهما  إن المغناطيس له
فإذا وضع قطب شمالي . خر يسمى القطب الجنوبي اآليسمى القطب الشمالي و

بين  وتباعداً لمغناطيس مواجه إلى قطب شمالي لمغناطيس ثان نجد أن هناك تنافراً
في حين أنه إذا كان قطب كما نالحظ نفس التنافر إذا كان القطبان جنوبيين . األقطاب

قطاب أي يحدث تجاذب إذا نجد أن هناك تجاذب بين األ جنوبياً شمالي يواجه قطباً
  . اختلفت األقطاب ويحدث تنافر إذا تشابهت األقطاب

شكل  للتعرف علىمعينة وا سبق أن هناك قوى مغناطيسية ذات إتجاهات مميتضح و
طيسي يرش فوقها برادة حديد ناعمة ثم تهز توزيع هذه القوى أو ما يسمى المجال المغنا

حسب توزيع خطوط المجال  معيناً الورقة بلطف فنجد أن برادة الحديد إتخذت شكالً
ن يصير كل وإذا كسر ذلك القضيب إلي جزئي). 8ـ  7(المغناطيسي كما بالشكل رقم 

ر قطب نه قد ظهأي أ س مستقل بذاته له قطبه الشمالي والجنوبيجزء عبارة عن مغناطي
فإذا رشت برادة  .وضعيةشمالي و قطب جنوبي نتيجة الكسر، وتسمى باألقطاب الم

الجنوبي األصليين وكذلك حول القطبين تتجمع حول القطب الشمالي و الحديد فإنها
ي جسم ممغنط كسر تام أو إذا وجد في أأنه  )8ـ  7(كما يتبين من الشكل  .نيالموضعي

ينتج عنها تجمع  ضعية التي تظهر في تلك األماكنجزئي أو شروخ فإن األقطاب المو
 أي كسر أو شرخ قد يصعب على المرء ف عن موضعشكالحديد حولها األمر الذي ي

  .  مالحظته
وتتكون األقطاب الموضعية على أسطح المعادن الحديدية الممغنطة المحتوية على شروخ 

سية و انحراف قوى المجال داخلية نتيجة التغير المفاجئ للنفاذية المغناطي سطحية أو
موضعية  المغناطيسي من داخل المعدن إلى الهواء عند مناطق الشروخ مكونة أقطاباً

  ) .9ـ  7(على السطح كما يتبين في الشكل رقم 
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  إتجاهاتهاطاب المغناطيسية وقيبين األ) 8ـ  7(الشكل 

  

  

  

  

مقطوع في قضيب  يبين خطوط المجال المغناطيسي حول حز) 9ـ  7(الشكل 
  مغناطيسي

أن اإلبرة  ناطيسية بالقرب من سلك يمر به تيار كهربي مستمر نجدإذا وضعنا إبرة مغ
، فإن أبعدنا اإلبرة عن السلك نجد جديداً تخذت إتجاهاًا واهتجاهالمغناطيسية قد غيرت ا

تكوين أنها تعود إلى وضعها األصلي مما يدل على أن التيار الكهربائي له القدرة على 
يمر خالل ورقة  مجال مغناطيسي ويمكن اإلستدالل على هذه الظاهرة إذا جعلنا سلكاً

يهز  ند مرور تيار كهربائي خالل السلكووضعنا فوق الورقة برادة الحديد الناعمة ع
لشكل المجال المغناطيسي  تبعاً اًنمعي الورقة بلطف نجد أن برادة الحديد إتخذت شكالً
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وعلى نفس المنوال نجد أنه لو مر تيار كهربائي مستمر خالل . سلكللتيار المار من ال
خواص مثل خواص المغناطيس  ن الحديد أصبح القضيب ذاسلك ملفوف حول قضيب م

  . )10ـ  7(كما في الشكل رقم 

 
  يبين إتجاه خطوط المجال المغناطيسية نتيجة لوجود تيار كهربائي) 10ـ  7(الشكل 

 أقطاباً يجعل خطوط المجال تتنافر وتنشئ عة ممغنطةإن وجود شق أو شرخ في قط
ا يجذب الجزيئات المغناطيسية على مم) 11ـ  7(ل على وجهي الشق كما بالشك ةمتنافر

حدوده ويظهر وجود الشق كما أن شدة مجال األقطاب المتكونة على حدود الشق تعتمد 
فإذا كان الشق على عدد خطوط المجال التي حدث لها إضطراب نتيجة وجود الشق 

ا لو منها ويكون أقطابا قوية أقوى مم كبيراً على خطوط المجال فإنه يقطع عدداً عمودياً
 permeabilityويعتمد ذلك على النفاذية . لخطوط المجال كان الشق موازياً

الشوائب غير المعدنية وعدم بوجود الشروخ و التي تتأثر كثيراًالمغناطيسية للمادة و
  . ةإنتظام الماد

  
  توزيع المجال المغناطيسي عند إستخدام األقطاب المغناطيسية) 11ـ  7(الشكل 
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  Magnetisation and Permeability :النفاذية المغناطيسية المغنطة و

ناطيسية بإمرار تيار كهربائي خالل كل أو جزء منها أو غيمكن تكوين مجال في مادة م
تعرف النفاذية . مس للمادة أو بالمغناطيسبإمرار تيار كهربائي في موصل محيط أو مال

  :المغناطيسية بأنها تساوي 
B اوسغ= (  )اوسغ( شدة المجال المغناطيسي(  
Hجلبرت(القوة المغناطيسية( 

  شدة المجال المغناطيسي في أية نقطة = B: حيث 
        H  = شدة المجال المغناطيسي في الهواء= القوة المغناطيسية  

ة المغناطيسية على مقدار القوة المسببة وعلى مدى توزيع خطوط القوة وتتوقف القو
أما شدة المجال المغناطيسي في أي نقطة من جسم  flux lineالمغناطيسية في المجال 

  .يعة الجسم الموجود به هذه النقطةممغنط فتتوقف على العاملين السابقين وكذلك على طب
ذية المغناطيسية للفراغ الحر تساوي الوحدة ويمكن تقسيم المواد على أساس أن النفا

  :كاآلتي 

من  كبر قليالًقيمة نفاذيتها المغناطيسية أ paramagneticمواد بارا مغناطيسية ـ  1
 (107x3.8)و  (105x2.3)أن مقدار الزيادة هي منيوم حيثواأللالوحدة كالهواء و

  .التوالي على 
من  نفاذيتها المغنطيسية أقل قليالً قيمة diamagnetic مواد ضعيفة مغناطيسياًـ  2

 . (108x8.8)الوحدة كالنحاس حيث يقل بمقدار 

ير قيمة نفاذيتها المغناطيسية أكبر بكث ferromagneticمواد حديدية مغناطيسية ـ  3
  . الكوبالتمن الوحدة كالحديد و النيكل و

ومعاملته وقد تزيد تلك القيمة للصلب تحت ظروف خاصة حيث يتوقف تركيب المعدن 
  .الحرارية على سابقة المعادن المغنطيسية 

  Testing Equipement: معدات اإلختبار 

وجد أكثر من خمسين طريقة قياسية مختلفة تعمل بها أجهزة الفحص بالجزيئات ي
الممغنطة في مجال الصناعة كما أن هناك أكثر من مائة طريقة لإلستخدامات الخاصة 

جديدة لمواجهة اإلحتياجات الجديدة وتقسم معدات  ومازالت تستحدث طرق وأجهزة
  :اإلختبار حسب نوع وطريقة المغنطة كما يلي 
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أنه ال  أوضح عن الشروخ الداخلية إالّ عطينا بياناًي (DC)إستعمال تيار مستمر أ ـ 
بعد التجربة وهذا قد يكون من اللوازم المطلوبة بعد  يمكن إزالة المغناطيسية تماماً

  . اإلختبار
وهي الطريقة المفضلة في اإلستعمال حيث يوجد  (AC)إستعمال تيار متردد ب ـ 

على  التيار المتغير في معظم األماكن الصناعية وحيث تظهر الشروخ أكثر وضوحاً
سطح العينات المختبرة بهذه الطريقة باإلضافة إلى أنه يمكن إزالة أثر المغناطيسية 

 . في هذه الحالة تماماً
 . (Rectified H,W,D,C)موجه مقوم  تيار نصفج ـ 
  . )عدة تيارات(إستعمال تيار مركب د ـ 

  . إستعمال مغناطيس دائمهـ ـ 

  : وتقسم المعدات حسب طبيعة ومكان الفحص إلى 
وتستعمل هذه الوحدات المتنقلة للفحص الحقلي سواء للمنشآت : وحدات متنقلة أ ـ 

  . الملحومة أو المصبوبات الكبيرة
توضع في مراكز الفحص مع إستعمال الرافعات أو السكة : وحدات ثابتة ب ـ 

  .المتحركة لنقل القطع المراد فحصها 
أو نصف  تم المناولة للقطع أتوماتيكياًوحدات ثابتة داخل خطوط اإلنتاج وتج ـ 

  . من اإلنتاج %) 100(أتوماتيكي ويدوي وقد يتم الفحص على نسبة من اإلنتاج أو 

   Testing Methods  رطرق اإلختبا

الطريقة الطريقة الرطبة و ،الطريقة الجافة: هي طرق  عدةتقسم أساليب اإلختبار إلى 
  . باإلضافة إلى طريقة الحث المغناطيسي الرطبة باستعمال السوائل المضيئة

  Dry Method: الطريقة الجافة أ ـ 

من  يدوياً retentivity نطةوقدرة احتفاظ بالمغحيث ترش البرادة التي لها نفاذية عالية 
  . من رشاش يعمل بضغط الهواء رشاش يدوي أو ميكانيكياً

على  متساوياً من البرادة حتى تتوزع توزيعاً خفيفاً يتطلب أن تكون عملية الرش سحباًو
تمتاز هذه الطريقة بسهولة . د مغنطتها باستعمال تيار كهربائيسطح العينة المختبرة بع

 ند إختبار السطوح ذات المساحات الكبيرة كما أنها أكثر بياناًإستعمالها السيما ع
العيوب غير السطحية ويستحسن إستعمال هذه الطريقة على أن وحساسية للشروخ و
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على الوجه للمحافظة على صحته حيث أن سحب  خاصاً يلبس القائم بالتجربة قناعاً
  . صدرالناثرة لها تأثير ضار على األنف والحنجرة والبرادة المت

 Wet Method: الطريقة الرطبة ب ـ 

بزيت مثل زيت البرافين أو  جيداً جوزمم الطريقة مسحوق برادة ناعم جداً هذه تستخدم
أو محلول بترولي مخفف وتكون عملية الرش بإستعمال حوض به زيت ومضخة ماء 

 .طولي أو دائريلضخ الزيت في خرطوم خاص لرش العينة التي بها مجال مغناطيسي 
كما أنها  التيار المتغير في هذه الطريقة يجعلها أكثر شيوعاًو استعمال المغنطة الدائمةو

بذلك يمكن إختبار كافة سطح تعلقها بالزيت وتعطي حرية أكبر للبرادة في الحركة نتيجة 
  . القطعة بهذه الطريقة

رص ـاء على قـة وأسهل باستعمال وعـورة سريعـأحيانا يتم هذا الفحص بص
على  يوضع هذا القرص بعد رجه جيداًبه سائل برادة الحديد ووجه شفاف حيث  محفوظ

ومن  ،طيسي فيظهر العيب خالل السائلاالسطح المراد فحصه بوجود المجال المغن
وضع ويالحظ أن لمسحوق البرادة المعلق  أييمكن تثبيته في وميزاته أنه دائم اإلستعمال 

زم ـق لذلك يلـة فيتشقـجففه ويفقده مواده الدهنيبالجلد حيث ي اراًـض راًـبالزيت تأثي
إستعمال دهانات خاصة لمواجهة التأثير أو التقليل من خطورته قبل إجراء التجربة كما 

ى في إستعمال التيار الكهربائي الحصول على مجال مغناطيسي ذي ـيجب أن يراع
جهة عرضها  شروخ التي يبينها منوة مناسبة حيث أن لكل قوة مجال حد أدنى للـق
  .عمقها و

وهو عادة من صلب به نسبة كربون قليلة حتى ال يكون  ويحضر مسحوق البرادة تجارياً
 جيداً ومطحونة طحناً بها آثار باقية للمغناطيسية كما يجب أن تكون البرادة دقيقة جداً

 في الزيت كامالً حتى ال تتراكم على بعضها البعض بل تكون منتشرة وموزعة توزيعاً
كما تعمل أبحاث على معدنها قبل عمل المسحوق منها لمعرفة مدى تأثير . ل رشهاقب

عمليات تشكيل الصلب المأخوذة منه على صها كالتركيب الكيميائي وحجمها وخوا
غير أن عيوب هذه الطريقة كونها تصلح فقط للمواد الحديدية . نفاذيتها المغناطيسية

. اكتشاف العيوب السطحية أو القريبة من السطحالقابلة للتمغنط و أنها قادرة فقط على 
  . ونظيفاً أيضا يجب أن يكون السطح ناعماً
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 Fluorescent Liquids: الطريقة الرطبة بإضافة السوائل المضيئة ج ـ 

وتختبر في هذه الحالة تحت ضوء ) مضيئة(في بعض األحيان تستخدم بودرة فلورسنتية 
 . (Ultraviolet)األشعة فوق البنفسجية 

 The Magnetic Inductive Method: طريقة اإلختبار بالحث المغناطيسي د ـ 

نتيجة  magnetic flowد هذه الطريقة على التغير في التدفق المغناطيسي ـتعتم
 searchوب ـه تيار كهربائي في ملف للبحث عن العيـود بعض الشروخ ينتج عنـوج

coil فات، يلف ملةـة الثابتـفي الطريق .ةمتحركما ثابتة أو ات إـهذه الملف، وتكون ،
ا يلف آخر ـبينم كهربائياً اًـ، وليكن سلكلإلسشارة حول الجسم المراد فحصه (E)ملف 

ود عيب ـوب، ويمكن تحريك السلك بحرية بين الملفات، فلدى وجـللبحث عن العي) أ(
في ملف  ة تغير التدفقـنتيج electromotive forceة كهربائية ـفسوف يولد قوة دافع

في  .نتيجة إنحراف مؤشره (G)لفانومتر حساس لبحث، وتظهر هذه القوة على جهاز غا
الطريقة المتحركة يصار إلى تكوين مجال مغناطيسي دائم فلدى تغير المجال المغناطيسي 

في  كهربائياً د تياراًـار، فإن ذلك سوف يولـود عيب في العينة قيد اإلختبـنتيجة وج
ورة خاصة إلختبار وتستخدم هذه الطريقة بص .تسجيلهلى تكبيره وملف البحث يصار إ

األسالك الفوالذية، وهي ال تحتاج إلى أسطح مصقولة في العينة كما أنها الملحومات و
  . تستطيع الكشف عن العيوب الكائنة تحت السطح إلى حد ما

   Examples of Testing:اإلختبارات بالطرق المغناطيسية بعض األمثلة على 

لغرض إنجاح عملية اإلختبار بالطرق المغناطيسية، يستحسن أن يكون إتجاه المجال  
 كما هو موضح في .اسـعلى العيوب، وذلك لزيادة حساسية القي المغناطيسي عمودياً

كيفية الكشف عن العيوب إستنادا إلى إتجاهاتها بالنسبة  حول) 11ـ  7(الشكل رقم 
ع القطبين و إنشاءه في إتجاهات مختلفة ليتسنى للمجال المغناطيسي وذلك بتغير وض

بينما . الكشف على العيوب التي قد توجد سواء في نفس اإلتجاه أو عمودي على المجال
كيفية الكشف عن عيب توالى بواسطة مجال مغناطيسي ) 12ـ  7(الشكل رقم  يبين

مد شدة باإلمكان إستخدام تيار مستمر أو متقطع للمغنطة وتعت. عرضي أو مستعرض
فرق جهد منخفض حتى ال  ار، ويفضل أن يكون مصدر التيار ذاالمجال على شدة التي

شديد  التيار المستمر يسبب مجاالً. في العينة المختبرة للفاحص أو تلفاً يسبب أضراراً
  . على السطح فقط اإلختراق للعينة، بينما التيار المتقطع يكون مجاله محصوراً
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تؤثر أمبير و) 2000-600(عن عيوب اللحام تتراوح شدته بين التيار المستعمل للكشف 
  .قوة المجال المغناطيسي على تحديد عرض الشروخ التي يمكن الكشف عنها 

  
تجميع برادة الحديد عند العيوب في الكشف بالحبيبات الممغنطة ) 12ـ  7(الشكل 

 بإستخدام التيار 

  (Factors Effecting the Results): العوامل المؤثرة على النتائج 

 على سبيلفهناك العديد من العوامل التي قد تسبب الحصول على نتائج غير صحيحة، 
في النفاذية  مفاجئاً التي قد تسبب تغييراًالمثال، وجود مخلفات الصدأ على السطح و

كما أن التشكيل  المغناطيسية وتعطى إشارات بوجود بعض الشروخ غير الموجودة أصالً
في النفاذية ما يعطي برادة الحديد  مفاجئاً القطعة قيد اإلختبار قد يسبب تغيراً البارد في

معدن اللحام األساس وتتراكم البرادة على الخط الفاصل بين المعدن  ، حيثمعيناً ترتيباً
  .في الملحومات 

تعطي مجموعة من الصور لإلختبارات  (ASTM)المواصفات القياسية األمريكية 
يسية تساعد على التعرف على نوع العيوب مثل الشروخ، اإلنكماش، بالطرق المغناط

  . الشوائب، المسامية وعدم إستمرارية اللحام

  :إذا وقعت  زائفاً بصورة عامة يحدد وجود تراكمات البرادة التي تمثل عيباً

  . التجمعات في األجزاء منتظمة المقطع بحيث تكون عمودية على إجهادات الشدأ ـ 
  . ات الممتدة حول أحد األركان مثل األركان الداخلية للثقوبالتجمعب ـ 
التجمعات عند منحنيات اإلتصال وتغيرات المقاطع التي يوجد عندها تركيز في ج ـ 

  . اإلتجاهات
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األوتار و stiffening membersالتجمعات عند نهايات أعضاء التقوية د ـ 
(webs) األكتاف الساندة وsupporting brackets .  

  :فهي  حقيقياً ما التجمعات التي تمثل عيباًأ
  . التجمعات في األجزاء منتظمة المقاطع بحيث تكون في إتجاه جهود الشدأ ـ 

الطولية في األجزاء المشابهة لأللواح المصلبة بواسطة  خصوصاًب ـ التجمعات و
 .  (ribs)الضلوع 

 الجتهادات و خصوصاًعن منحنيات اإلتصال أو مناطق تركيز ا التجمعات بعيداً ج ـ
  إذا كانت طويلة

  
  ةالدواماإلختبار بالتيارات  7ـ  7

ة يعتبر أحد اإلختبارات التي تستخدم الموجات إن اإلختبار بالتيارات الدوام
التي تقوم على أساس سريان و، للشغلةالكهرومغناطيسية كأحد وسائل اإلختبار الالإتالفي 

  . ختبارهاتيار دوامي ليؤثر على الشغلة المراد إ
يتغير سريان التيار الدوامي من جزء إلى جزء في الشغلة نتيجة لوجود تباين في 

ا يسبب األجزاء المختلفة في العينة المختبرة مثل وجود جزء به عيب أو أي إنقطاع مم
في قيمة التيار الدوامي الساري ويمكن إلتقاط هذا التغير بملف أو ملفات قريبة من  تغيراً
ويعبر هذا التغير  .في الممانعة ، وتغيراًالتغير على صورة فرق الجهد هذاكون يو .العينة

عن وجود إنقطاع أو عيب في العينة ويمكن رصد هذا عن طريق جهاز يتم فيه معالجة 
لتكبيرها وتضخيمها وإظهارها على شاشة ) فرق الجهد أو الممانعة(األولية اإلشارة 
  . الجهاز

أن تستخدم للكشف عن بعض العيوب في المواد الموصلة  ومن ثم يمكن لهذه الطريقة
على أي حال فإن النتائج المستقاة من . للكهرباء كشرط أساسي إلستخدام هذه الطريقة

  :هذا اإلختبار تتأثر بعوامل كثيرة تتشابه في 
  . التغيرات في أبعاد العينة المراد إختبارهاـ  1

  . التغيرات في أبعاد ترتيب اإلختبارـ  2

  . المختبرة) العينة(المعدنية للشغلة ات الحاصلة من الخواص الطبيعية والتغيرـ  3
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  تطبيقات اإلختبار

ق هذه الطريقة لرصد العيوب على السطح وتحت السطح لكثيرمن المنتجات المعدنية تطب
األنابيب المواسير والفحص المستمر لرصد العيوب في خطوط إنتاج  : قيوذلك عن طر
ريقة الجدير بالذكر أن إختبار المواسير بهذه الطو. مسحوبة وأا درزة لحام سواء كانت به

المقاوم للصدأ وسبائك  الصلب األوستنسيومغناطيسية، التي تصنع من الصلب الفرو
  . ASTMسبائك النيكل معتمد من المواصفات األمريكية الشهيرة النحاس و

  طبيعة التيارات الدوامة

ـة ادة موصلة نتيجـى أنها تيارات مترددة تدور في مة علـتعرف التيارات الدوام
هذه التيارات في عضو ملف حتى ذو  تحدث، عامة .لوجود مجال تردد مغناطيسي حثي
شرخ (وعند وجود إنقطاع في العينة  )13ـ  7( تيار متردد كما هو موضح بالشكل

 المجال الدوامي يضطرب ويصاحب ذلك إضطراب فيفإن سريان التيار ) مثالً
ء وتوجد طريقتان لقياس التغيرات الحادثة سوا. المغناطيسي الحثى المنتج من هذا التيار

أو قياس مركبة ) المقاومة(ما عن طريق قياس مركبة في قيم أو توزيع هذه التيارات إ
إحداهما أو كال  ـالحث للممانعة للملف المثار، ويوجد جهاز إلكتروني للقياس 

  .المركبتين

تجانس في العينة الخالل العينة المختبرة قد يتغير لوجود أي نوع من عدم وتوزيع التيار 
فإذا ما كانت العينة متجانسة وخالية من اإلنقطاعات و ال يوجد ) إنقطاع، عيب، خواص(

تشوه في البنية الحبيبة فإن متوسط المسار الحر الإللكترونات المارة خالل العينة، سوف 
ي ظروف وة أو مسامية أو أفججود شرخ أو وجود يكون أقصى طول أما في حالة و

في مسار اإللكترونات  خلفياً أخرى تؤثر على تجانس المادة فإن ذلك يسبب تشتتاً
يقصر في قيمة متوسط المسار الحر لهم، ويمكن تطبيق ذلك على الموجة بالتالي و

اإللكترون  ل المؤثرة على سريانمن اإللكترونات فستكون نفس العوام الكهربائية بدالً
منفرد هي نفسها العوامل التي تؤثر على مسار صدر الموجة مسببة في إنعكاس أو 

العالقات المختلفة بين الموصولية وعوامل مثل و أو جزئياً إمتصاص أو كليهما معا كلياً
لخ قد تمت دراستها إ... لحبيبات، الصالدة، المقاومة وجود الشوائب أو شروخ أو حجم ا

  .في األبحاث المنشورة وجودة وهي م تفصيالً
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  رومغناطيسية للملفاتخواص الكهال

عند تقريب ملف به طاقة كهربائية إلى قطعة إختبار معدنية، فإن تيارات دوامية تحدث 
عنها مجاالت مغناطيسية تتأثر في اإلتجاه المعاكس  تلك التيارات ينشأ. في القطعة

لخاصة بالملف المحث أو أي ملف يدنو ا Zللمجال المغناطيسي األصلي وتكون الممانعة 
قريبا من العينة متأثرة بوجود التيارات الدوامية الحثية في العينة، وعندما توجد عيوب 
أو أي مسبب لعدم التجانس فإن التيارات الدوامية للعينة المختبرة تتشوه ويصاحبها تغير 

يقاس ويفيد ذلك في أنه قد هذا التغير في الممانعة يمكن أن . في الممانعة الظاهرة للملف
  .يستخدم كمؤشر للعيوب أو أية إختالفات أخرى في البنية

إن نوعية ملف اإلختبار الذي يعين التيارات الدوامية المستخدمة يحدد المعلومات لمدى 
و المتغيرات الكهربائية األساسية في . كبير و التي سوف يحصل عليها من اإلختبار

  :ت الدوامية هي منظومة اإلختبار بالتيارا
 Eالجهد للتيار المزود  
 Iمسار التيار الساري في الملف  
 Zممانعة الملف  

 I=E/Z: هي تكون العالقة التالية و

أي تغيرات في ذلك المجال سوف تؤثر على وبالمجال المغناطيسي  تتأثر ممانعة الملفو
ختبار تؤثر على إلالتيار الساري في الملف و أيضا المسافة ما بين الملف وسطح عينة ا

التيار الدوامي الساري وهذه المسافة يجب أن تبقى ثابتة لرصد العيوب ممانعة الملف و
التغير في الممانعة أيضا يتأثر بعالقات الطور ما بين و. في عينة اإلختبار المتحركة

التيار خالل الملف وتزودنا هذه التغيرات باألساس الالزم لتصنيف والجهد عبر الملف 
التغير المطور نستطيع أن نالحظه و المتغيرات األخرى ورات التغيرات أو التباعد تأثي

 . (display)بواسطة أنبوبة أشعة المهبط أو أي مبين آخر 

 خواص التيارات الدوامية

عند توليد التيارات الدوامية فإن عينة اإلختبار توضع في حيز مجال الملف الحامل للتيار 
حول جزء من العينة المراد إختبارها ويكون بذلك الملف هو  المتردد وقد يوضع الملف

قد يلف ويهيئ ليضبط ) األنبوبية(شكل المجس أو في حالة إختبار األشكال المجوفة 
التيار الدوامي في و. 13ـ  7كما هو موضح في الشكل ) المواسيرداخل األنبوبة أو 

اطيسي الخاص بها و الذي يعاكس عينة اإلختبار التي من المعدن أيضا ينشأ مجالها المغن
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المزدوج ) الثاني(الملف ولذا فإن الممانعة للملف المثار أو  يالمجال المغناطيسي األصل
هذا  .من عينة اإلختبار يتأثر بوجود التيارات الدوامية الحثية الذي يدنو قريباًباألول و

ر والمثار بالتياما يستخدم كمؤشر ويسمى ملف اإلستشعار  الملف الثاني يكون غالباً
ي عدم تجانس وفي حالة الشرخ أو وجود درزة غير الدوامى لغيره بوجود العيب أو أ

على سريان التيار الدوامي  إتجاهه عمودياً ملحومة فإن هذا العيب البد أن يكون تقريباً
على  ليعطي مؤشراًملف الناتج يمكن أن يقاس والتغير في ممانعة الو disturb للموجة
الكشف عنها ولكن  و العيوب تحت السطح يمكن أيضاً. يوب في العينة المختبرةمدى الع

  .خذ في اإلعتبار أن التيارات الدوامية تتناقص مع العمقيجب أن يؤ

  
  يبين مجس التيارات الدوامية للكشف على العيوب) 13ـ  7(شكل 

  تشبع التيار الدوامي

لعينة إختبار وخلق إشارة ) مغناطيسياً( لتشبع اآلنيلإن قوى مغناطيسية عالية قد تستخدم 
لتيار دوامي في جهاز كشف العيوب، هذه الطريقة تزيد من إختراق التيارات الدوامية 

كل المواد ذات بالنسبة ل. ة الثانويةوتخفض من تأثير التغيرات المغناطيسي
ية معينة سوف تتبقى كم لتي تشبع مغناطيسياًوا) الحديدية المغناطيسية(طيسية مغناالفرو

. رفع القوى المغناطيسية الخارجية من المغناطيسية تسمى المجال المتخلف وذلك عند
ويعتمد ذلك على طبيعة القوى  أو صغيراً هذا المجال المتخلف قد يكون كبيراً

 ولهذا فإن إزالة المغناطيسية عملياً. المغناطيسية المطبقة ومدى رجوعية المادة
  :حينما يكون المجال  ضرورية للشغلة) الالمغنطة(
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  . قد يؤثر على التشغيل أو دقة األجهزة أثناء الخدمةـ  1
على بواسطة مجال مغناطيسي ضعيف أو تؤثر ) الشغلة(التداخل عند فحص الجزء ـ  2

  .األداء المناسب لوظيفة الجزء 
ك التي قد يسبب إنجذاب جزيئات وتبقى على سطح األجزاء التي تتحرك وخاصة تلـ  3

  . غير متوقع سبب برياًك في زيت و بالتالي تتتحر

تيار مستمر هي إمرار  وأكثر الطرق شيوعاً) إزالة المغنطة(وتوجد طرق كثيرة بغرض 
الطريقة المختارة يجب أن تعطي الدرجة المطلوبة من إزالة خالل عينة اإلختبار و

  . المجال المتخلف

  التأثير الجلدي

مصطلح العمق العياري يشير ، وسطح العينة نرب مالتيارات الدوامية تكون أقوى بالق
ه على السطح من قيمت %37 إلى ذلك العمق حيث كثافة التيارات الدوامية فيه تكون

ماحية المغناطيسية مع الموصلية الكهربائية و الس تغير عكسياًوعمق إختراق التيار ي
يبين األعماق ) 4ـ  7(تردد التيار الدوامي المتردد و الجدول رقم للمعدن وكذلك 

  .العيارية لعديد من المعادن وترددات التيارات المغناطيسية
األعماق النمطية إلختراق التيارات الدوامية مع تردد التيار الممغنط ) 4ـ  7(الجدول 

  لإلختراق بالبوصة %)37(العمق العياري 

1MHZ 250KH 64KHZ 6KHZ 4KHZ 1KHZ  المعدن  
 6061T6نيوم مولأ  0.126 0.063 0.016 0.008 0.008  0.0060

  T6 7075نيوم مولأ  0.144 0.072 0.018 0.009 0.009  0.0046
  Copperنحاس   0.082 0.041 0.010 0.005 0.005  0.0026
  304صلب مقاوم للصدأ   0.516 0.0257 0.065 0.031 0.031  0.0165
  صلب على السبك  0.02 0.0095 0.0025 0.001 0.001  0.0006

 ففيي مقدر هنا لإلختبار بدون تشبع مغناطيسي وعند التشبع المغناطيسي العمق العيارو
  .الصلب الحديدي المغناطيسي تكون قيمة العمق العياري نفسها للصلب األوستيني 

خانة على األقل مرة أو مراد الكشف عنه ال بد أن يكون له ثالجزء العادة فإن وفي ال
  .  مؤثرة السماكةجابة التيار الدوامي في ثالث مرات من العمق العياري حتى تكون إست
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 اإلختبار الكهرومغناطيسي

بين المجاالت الكهرومغناطيسية  اإلختبار الكهرومغناطيسي في مالحظة التفاعل مايتمثل 
العينات المعدنية المختبرة وثالث متطلبات يجب توفرها لإلختبار بالكهرومغناطيسية و

  :هي 
  . رددملف أو ملفات تحمل تيار متـ  1
  . وسيلة لقياس الخواص الكهربائية للملف أو الملفاتـ  2
  .جزء المعدن الذي يختبر ـ  3

المنظومة  بما يشابه العدسات في(ملفات اإلختبار ولكونها عناصر ولها حساسية خاصة 
على سبيل و ،على طبيعة اإلختبار المخطط له ا تعتمد أساساًفإن تصميماته) الضوئية

ليختبر العينة أثناء اإلختبار  يكون أمام سطحعلى هيئة مجس  المصمم المثال فإن الملف
أما الملف الدائري فإنه مصمم ليحيط الجزء . مختلفة من العيوب المعدنية أشكاالً
األجزاء األسالك و ،، القضبان، األعمدةخدم خاصة من أجل إختبار األنابيبويست

  . 15ـ  7والشكل  14ـ  7كما هو مبين في الشكل  الصغيرة

 
  ملف دائري لفحص المواسير الملحومة بالتيارات الدوامية ) 14ـ  7(شكل 

  
  فحص اللحام باإلختبار بالتيارات الدوامية) 15ـ  7(شكل 
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  : علىاإلختبار الكهرومغناطيسي ويشتمل 
  . التفاعل ما بين المجال الكهرومغناطيسي المطبق وذلك المجال المحث) 1
أو الحرارة أو  السينيةشعة األالطاقة من  نة المختبرة تشبه كثيراًإدخال طاقة إلى العي) 2

  .الموجات فوق الصوتية 
من الطاقة الكهرومغناطيسية  اًعند دخول تلك الطاقة إلى العينة المختبرة فإن جزء

 إلى تخليقالحرارة خالل فعالية المقاومة و المنتجة بملف اإلختبار تمتص وتتحول إلى
تخزن على أما باقي الطاقة فإنها ) قابل للمغنطة( كان الموصل ممغنطاًمغناطيسية إذا ما 

نتيجة لهذا فإن الخواص الكهربائية لملف اإلختبار تتغير . ناطيسيهيئة مجال كهرومغ
فإن التيار الساري في الملف  وبالتالي .بواسطة خواص الجزء الموضوع تحت اإلختبار

ئية ة الكيمياالمعدنيوالخواص الميكانيكية و مات معينة عن الجزء هي األبعاديعكس معلو
المجال الكهرومغناطيسي المطبق  خاصة التفاعل ما بينو ووجود اإلنقطاعات والعيوب،

  : المحث بواسطة ظاهرتين متميزتين و أساسيتين هما و
  . الحث للتيارات الدوامية في المعدن بواسطة المجال المطبقـ  1
  . المجاالت المغناطيسيةفاعلية المجال المطبق على ـ  2

ألولى المطبقة في حالة ومن الواضح أنه فقط الظاهرة ا في الجزء إذا ما كان موجوداً
الحديدية و المغناطيسية فإن  أنها في حالة المعادنالحديدية والمغناطيسية وغير المعادن 

ذا يمثل قوي وه ية حال فإن الظاهرة الثانية لها تأثيرعلى أو .تحدثانالظاهرتين  كلتي
حديدية الغير مغناطيسية والار للمعادن الحديدية المبدئي بين اإلختبالفرق األساسي و

المعدنية التي تؤثر في اإلختبارات وما بين المتغيرات الطبيعية و. ةالمغناطيسي
  :الكهرومغناطيسية في المعادن يذكر التالي 

  . الجزء ةكاالشكل المادي، األبعاد الخارجية و سمـ  1
  . ين الجزء و الملف الكهرومغناطيسيالمسافة ما ب ـ 2
  . التكسية و التغطية أو أي منها ةكاسمـ  3
  . التركيب الكيميائيـ  4
  . تتأثر بذلك المعالجة الحرارية للجزءوزيع عناصر السبائك أو الشوائب وتـ  5
  . الخلع في الخاليا بسبب التشغيل الميكانيكيـ  6
  . ارةدرجة الحرـ  7
  . العيوبم تجانس معظم أنماط اإلنقطاعات ودعـ  8
  . في المعادن الحديدية المغناطيسية اإلجتهادات المتخلفة أو المطبقةـ  9
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فإنه من الصعب في هذه  ،كل العوامل المذكورة قد تتغير آنياً أحياناًفإن أكثر و عملياً
لناشئ في ذات معنى من الفيض المغناطيسي ا) إشارة(على إستجابة  الحصولالظروف 

بالتالي فإن الجهد على إشارة اإلختبار و أثرتدة قد العينة المختبرة ألن متغيرات عدي
بد من  الوحساس ألجهزة اإلختبار بالكهرومغناطيسية  ،وهو المتغير في العادة ،الناتج

نطاق البحث تحليله بعناية فائقة لعزل التأثيرات الموضوعية عن التأثيرات التي خارج 
إنه توجد ثالث قيم بالنسبة لإلشارة في اإلختبار الكهرومغناطيسي فو .عيةوغير موضو

ختير وإشارة اإلختبار قد تحتوي إما على تردد واحد ا. ترددالالطور و، مهمة هي السعة
رة لإلختبار في الحالة األخيرة لإلختبار أو عديد من الترددات وهي هرمونيات تردد إشا

يوجد عوامل السعة افة إلى ذلك باإلض .ردد األساسيتردد إشارة اإلختبار التيسمى و
ن التي تتعلق بتردد الهرمونيات ويوجد عدد من التقنيات المتاحة التي يمكوالطور و

أهم التقنيات التمييز بين متغيرات اإلختبار و بالتالي يمكنإستخدامها لكل هذه المعلومات و
  :هي 

  . فصل السعةـ  1
  . فصل الطورـ  2
  . لهرمونياتتحليل اـ  3
  . تصميم الملفـ  4
  تردد التشبع المغناطيسيإختبار ـ  5

  فية للعيوب بالتيارات الدواميةالمقدرة الكش

بإختبار أي عيب له القدرة على تغير المسار العادي للتيارات الدوامية يمكن كشفه  مبدئياً
و األنابيب أ ةبالملفات المستديرة يمكن فحص األسطوانة المصمتالتيارات الدوامية و

لكشف العيوب السطحية التي لها بعدان طولي و قطري وعند وجود عيوب بنفس الحجم 
الكشف تبارها وبعمق كبير فإن المقدرة وولكن موضوعة تحت سطح العينة المراد إخ

م فقط لم 12يمكن الكشف عن العيوب التي على عمق أكبر من  أيضاًأصعب وتصبح 
  .ا الغرض بإستخدام معدات خاصة مصممة لهذ

ومن ناحية أخرى فإن عيوب التوريق مثل التي توجد بلحامات األنابيب قد ال تغير من 
مسار التيارات الدوامية بالقدر الكافي لكشفها ما لم يكسر العيب السطح الخارجي أو 

العيوب المستوية ذات اإلتجاه  عند الكشف عنصعوبة مماثلة قد تظهر و .الداخلي للعينة
في إختبار معظم العيوب محور األسطوانة دون النظر إلى القصور  المتعامد على
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بتكلفة سرعة مسح عالية وب يمكن الكشف عن العيوب التالية. تحت السطحيةالسطحية و
  : قليلة

 Seams اإللتئامخطوط
 Lap الطي–التراكب
 Cracks الشروخ
 Silvers شظايا

 Scabs عيب سطحي
 Pits  نقر

 Slugs التكتل
 Open Welds لحامات المفتوحة على السطحال

 Missed Welds اللحامات الناقصة
 Misaligned Welds مستويةالغيراللحامات

 Black or Grayoxid Penetration إختراق أسود أو رمادي
 Pin holes ثقوب صغيرة

  
  التسرببالضغط واإلختبارات  8ـ  7

يوب الموجودة في المنشأة عن طريق التسرب في فحص العوتستعمل اختبارات الضغط 
ومن اإلختبارات الشائعة . إكتشاف مصدر تسرب الغاز أو السائل المستخدم في اإلختبار

في هذا المجال إختبار الضغط اإلستاتيكي حيث يكون الضغط داخل العينة أو جزء 
ع في أوضح مثال لتلك الطريقة ما يتب. المنشأ المراد إختباره أكبر من الضغط الخارجي

اإلطار في المياه بعد  ت حيث يوضعمحطات البنزين لكشف الثقوب في إطارات السيارا
كتشاف مكان تسرب جعل ضغط الهواء داخله أكبر من خارجه وبهذه الطريقة يمكن إ

  .عالج الثقببالتالي يفقاعات الهواء و
ناشىء عن الوإلحداث الضغط الداخلي يستعمل الماء أو الزيت أو الهواء غير أن الضغط 

قد يؤدي إلى إحتمال حدوث تصدع  لقيمته العالية نسبياً الغازات األخرى نظراًالهواء و
ذلك يفضل التقليل بقدر اإلمكان من إستخدام الهواء ل، وةفي الجزء المختبر للمنشأ

 ،لة إستخدام المياهالغازات األخرى فيما عدا الحاالت الخاصة التي تتطلب ذلك وفي حاو
يراعى أال تقل درجة حرارة الماء ، ة أو مضاف إليها صبغة ملونةاديسواء كانت ع

يؤدي إلى  sweatingالمستخدم عن درجة حرارة الجو المحيط لتالفي تكون إرتشاح 
 وعند إجراء اإلختبار يزداد الضغط تدريجياً ،صعوبة فحص العيوب الموجودة
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قيمة معينة فإذا كان هناك وإلكتشاف تسرب الغاز يثبت الضغط الواقع على العينة عند 
كما يمكن إكتشاف العيب الموجود بالعينة عن . عيب تسبب ذلك في تناقص الضغط

طريق غمرها في سائل كالماء أو كيروسين أو تغطية سطحها بمحلول الصابون ثم 
  .نالحظ أماكن خروج فقاعات الهواء الدالة على أماكن العيوب 

 Hydrostatic Testing: الضغط الهيدروستاتيكي 

 pressure vesselsتستخدم هذه الطريقة عادة إلختبار أوعية الضغط الملحومة 
حيث أن هذه األجزاء المحابس تغذية والطرد الملحقة وكذلك الصمامات وووصالت ال

ة من دهان الجير ـوب يغطى السطح بطبقـيـكتشاف العرض لضغط والتتعـ
(Lime-Wash-Coating) ساعة فقط  24اه على السطح بعد ويالحظ تأثير تسرب المي

ويعيب على هذه الطريقة أنها ال تصلح إال في حالة الشروخ الكبيرة . من بدء اإلختبار
  .فقط أما الشروخ الصغيرة الدقيقة فال يمكن مالحظتها 

إلختبار الوعاء الملحوم ثم يغطي السطح بمحلول صابوني  المضغوطوقد يستعمل الهواء 
كما يمكن إستعمال المحاليل . اء و يالحظ مكان تصاعد الفقاعات أو يغمر الجسم في الم

الكيميائية المكونة عدة غازات حساسة لكشف أماكن العيوب إذ يستعمل محلول األمونيا 
خليط داخل كمادة كاشفة حيث يمرر  (Ammonia Phenol Phthalin)فينول فيثالين 

مونيا ويؤدي تسرب الغاز ي هواء مضغوط إلى نصف جزء أالعينة يتكون بنسبة جزء
أو القرنفلي ويتكون  (Pink)من الشروخ إلى تحويل لون المحلول الكاشف للّون الوردي 

ين ماء في كحول وجزء (2%)المحلول الكاشف من خمسة أجزاء فينول فثالين بتركيز 
مقطر وعشرة أجزاء جليسرين وكمية كافية من بودرة أكسيد التيتانيوم وذلك لجعل 

  . يظ القوام ومناسب للدهانالخليط غل

 Bubble Test: إختبار الفقاعات 

تقوم هذه الطريقة على ضغط الهواء داخل العينة المختبرة ثم غمرها في الماء ومالحظة 
مكان تصاعد الفقاعات وهو إختبار غير دقيق إال أنه من الممكن تحسين هذه الطريقة 

سطحي منخفض وينتج عن ذلك  وترتله  ،من الماء بدالً ،وذلك بغمس الجسم في سائل
وتزداد . مالحظتهتكون فقاعات أصغر من فقاعات الماء بإستمرار في وقت قليل يسهل 

حساسية هذا اإلختبار غير الدقيق كلما زاد ضغط الهواء داخل العينة ولقد وجد أنه من 
قد و المناسبةالممكن زيادة حساسية اإلختبار لحد كبير بإستعمال السوائل مع الغازات 

  ) .5ـ  7(أوضح ذلك في الجدول رقم 
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  الحساسيات المثالية لطرق الكشف عن التسرب) 5ـ  7(الجدول رقم 

الحساسية   الطريقة
  ثانية/3سم 

  10-2 (NH3 and Indicator) أمونيا مع كاشف

  10-3 x 3   (Freon Technique) طريقة فريون
  (H2 - ether or H2 - alcohol) دروجين مع أثير أو كحولالهي

  )إستعمالها يلزم له بعض اإلحتياطات(
10-4 x 5  

ثانية عند الضغط الجوي ومن هنا نرى أن مقدار /3سم) 1(ويعبر عن الحساسية بالقيمة 
السبب الرئيسي و .السائلمن الغاز والحساسية يرتفع بصورة كبيرة بإستعمال خليط جيد 

الفقاعات الناتجة تكون كبيرة  في عدم إستعمال سائل كالماء في هذا اإلختبار هو أن
بدرجة تجعلها تأخذ وقتا أطول في الظهور للسطح و بالتالي يصعب إيجاد مكان الشرخ 

ولقد وجد أن السوائل ذات  .hair-cracksبالضغط خاصة إذا كان من الشروخ الشعرية 
 8/1إلى  6/1يتراوح قطرها من  السطحي المنخفض تتكون بها فقاعات دقيقة جداً التوتر

تمتاز هذه الفقاعات الدقيقة بأنها تتصاعد إلستعمال الماء، وقطر الفقاعات المتكونة نتيجة 
  . في خط رأسي محدد يمكن منه تحديد مكان الشرخ

وجد أن إستعمال الهيدروجين كغاز مضغوط و األثير أو الكحول كمادة كاشفة  وكما
كما أن للهيدروجين سرعة  سطحي بسيط توترألن األثير له  يعطي حساسية عالية نظراً

وإلجراء هذا اإلختبار يراعى وضغ العينة تحت ضغط . خالل الشروخمرور كبيرة 
إبتدائي معين قبل غمرها في السائل الكاشف حتى ال يتسرب السائل داخل الشرخ، وبعد 

ثم يجرى بحث دقيق عن أماكن تصاعد  غمر العينة في السائل يزداد الضغط تدريجياً
وال يمكن إكتشافه بالعين المجردة فيستعان بعدسات  ذا كان التسرب بسيطاًالفقاعات وإ

سم من سطح العينة ) 10 -12(مكبرة قوة تكبيرها من مرتين إلى ثالث مرات على بعد 
إجراء اإلختبارات تمكن من توفير أرضية مظلمة  أثناءمع مراعاة وجود إضاءة جيدة 

العينة بأكملها في السائل الكاشف تعمل قنوات وإذا لم يمكن غمر . لتسهل رؤية الفقاعات
  . حول األجزاء المراد إختبارها وتمأل بالسائل

ويمكن إستعمال األصباغ و المواد الفلورسنتية لكشف التسرب كما أن هناك بعض 
  . الغازات التي تعطي نتائج أدق كالهليوم و األمونيا

  : تمتاز هذه الطريقة بـ
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  . التكاليفقلة ـ  1
  . الشروخ بدقة كبيرة دد مواضعتحـ  2
  . تمكن من فحص العينة كلها في وقت واحدـ  3
  . ال يحتاج إجراؤها لخبرة خاصة شاقةـ  4
  . حساسة للشروخ الشعرية الدقيقةـ  5

 Testing by Radioactive Materials: اإلختبار بالمواد المشعة 

ة في األجزاء الصماء وفيها باإلمكان إستخدام المواد المشعة إلكتشاف الشروخ الشعري
توضع العينة المراد إختبارها في خزان يحكم غلقه ثم يمأل بغاز مشع تحت ضغط بحيث 

. واحداً جوياً ضغطاً الضغط داخل العينة مساوياًوداخل الخزان  كون الفارق بين الضغطي
خل العينة وتترك العينة داخل الخزان مدة كافية لتجميع كمية مناسبة من المواد المشعة دا

 radiationثم توضع أمام كاشف لإلشعاع  وبعدها ترفع العينة من الخزان وتنظف جيداً

detector ًمع كمية الغاز في  وتتناسب كمية الشعاع التي يستدل عليها بالكاشف طرديا
ف التسرب في مجرى مائي، وذلك وقد أمكن إستعمال الصوديوم المشع لكش. هذا الجزء

وله بالمادة المشعة مع قفل مدخل ومخرج المجرى وترك المادة المجرى على ط ملءب
روخ الموجودة في الجدران المشعة لمدة نصف ساعة حتى يمكن لها أن تتخلل الش

ثم يعمل كشف لتسرب المواد المشعة داخل التربة بعد تفريغ المجرى من . المحيطة
. تعين روتينيا  –ساعة /  ملم 100من  التسرب أكبرفإذا كان معدل  المادة المشعة تماماً

  . فتحديدها يكون صعبا نسبياً –ساعة / ملم ) 2(أما إذا كان معدل التسرب أقل من 

وذلك بقفل  وهناك طريقة أخرى لمعرفة التشققات الصغيرة في القنوات المائية الكبيرة
المخرج ثم يعمل إمداد للمياه من فتحة في منتصف القطاع مات عند المدخل واالصم
ية من المواد المشعة ثم توضع ينتظم ضغط السوائل يضاف إليه كم كوك فيه وعندماالمش

كما يمكن تحديد أماكن التسرب . عدادات على جوانب مدخل المياه لكشف إتجاه التسرب
في المجاري المائية الكبيرة عن طريق قياس السرعة ويتم ذلك بقفل جميع فتحات 

المشعة في القناة المقفلة مع وضع كشافات في  المجرى ثم تدفع كمية صغيرة من المواد
وبتعيين زمن مرور المواد المشعة من كشاف إلى . أماكن مناسبة على طول القناة 

ن يمكن تحديد سرعة المياه المشعة بين يكشاف ومعرفة المسافة بين الكشافين المتتالي
ين نقطتين بهما لمواد المشعة بفإذ فرض ووجدت نقطة تتسرب منها ا .اط المختلفةالنق
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وبمقارنة السرعات في القطاعات المختلفة . كشافان فإن ذلك يؤدي إلى تغير سرعة المياه
يمكن الحصول على القطاع الذي يحتوي على الشروخ حيث يمكن بمعرفة السرعة في 
القطاع السابق و الالحق تحديد مكان الشرخ وفي حالة المجاري المائية زائدة الطول أو 

الزيت فتستخدم طريقة أخرى تقوم على دفع المحلول المشع داخل القناة  مواسير نقل
ميل وبعدها يوضع في وسط ) 5-6(وتترك مدة مناسبة تكون سارت ما يقرب من 

المجرى المائي بطارية بكشاف بحيث يتحرك المجموع بواسطة السائل المشع ويكشف 
 . بتسجيل تلك األماكنالكشاف أماكن تسرب المواد المشعة ويقوم الجهاز المسجل 

 (Helium Leak Detector): إختبار التسرب بالهليوم 

يعتبر الكاشف عن الشروخ بغاز الهليوم من أكثر المبينات حساسية حيث أنه يبين الغاز 
مليون جزء من الهواء وهذا الجهاز يمكن حمله ) 10(منه في ) 1(وهو بتركيز 

portable  وهو عبارة عن إسبكترومترspectrometer  أي جهاز لفصل الذرات
من طريقة  ويتكون أساساً. لشدة حساسيته لغاز الهليوم  المتباينة للمادة مصمم خصيصاً

ما لفصل الذرات المختلفة فإذا دخلت جزيئات الغاز إسبكترومتر المادة فإنها سوف تقذف 
شعاع ويسرع ال filamentبواسطة اإللكترونات المنبعثة من شعيرة أو فتيلة ساخنة 

هم تمر مي ائالناتج من قاذف اإللكترونات على هيئة شعاع ضيق بواسطة مجال كهرب
األيونات بين قطبي مغناطيس دائم ويحرف المجال المغناطيسي األيونات في مسار 

وتخرج . للمادة التالية  ويعتمد نصف قطر التقوس للمسار على كتل األيون تبعاً ،دائري
ة من المجال المغناطيسي في مكان واحد ومن ثم يلزم ضبط األيونات ذات الكتلة الواحد

يونات الهليوم إلى المجمع ويسبب مرور أ. كاشف الهليوم حتى يجمع أيونات الهليوم فقط 
اإلمكان قياسه ويكثر ذا التيار الكهربائي فقد يكون بي صغير فإذا كبر هتيار كهربائ

ال يتحد مع الغازات و المواد  خامالً إستعمال الهليوم لهذه األغراض لكونه غازاً
  .األخرى

وفي هذا  probeالمجس  طريقةمن الطرق األخرى إلستخدام الهليوم ككاشف هي 
ثم . اإلختبار يتم تفريغ الجسم المراد اختباره بإستمرار بواسطة مجموعة من المضخات

حكم الذي يعمل كمت throttle valveيمرر تيار مستمر من الغاز خالل الصمام الخانق 
في كمية الغاز حتى ال يزيد الضغط عن حد التشغيل للكاشف وتمرر نافورة هليوم على 
السطح الخارجي للجسم المختبر و الذي سوف يخترق أية فتحة أو شرخ في الصلبة إلى 
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داخلها ثم ينتقل إلى كاشف الهليوم الذي يدل وجوده في الكاشف على وجود شرخ في 
  . الجسم قيد اإلختبار

  
  الموجات فوق الصوتية 9ـ  7

إن إستخدام الطاقة الصوتية كوسيلة . يصدر الصوت نتيجة إهتزازات ميكانيكية لوسط ما
سواء  ماخالل وسط  للصوت للكشف عن العيوب في المواد تعتمد على خاصية اإلنتشار

تقييم الصوت  ويتم. في الفراغال يمكن إنتشار الصوت ف، أو غازاً أو سائالً كان صلباً
 يقاس بـوويعرف التردد بعدد الذبذبات الصادرة عن الوسط في الثانية  ،مة الترددبقي
ـ  16في حدود  frequencyتردد ال كان ويستطيع اإلنسان سماع الصوت إذا .)هرتز(

ذبذبة في الثانية أو  20.000الموجات فوق الصوتية ذات التردد و ،ثانية/ ألف ذبذبة 20
مع التطور و .تسمى بالموجات فوق الصوتيةوعها أكثر هي التي ال يمكن سما

التكنولوجي وظهور أجهزة حديثة أصبح باإلمكان توليد موجات فوق صوتية بترددات 
طبق أقصر الموجات فوق الصوتية تنوبليون ذبذبة في الثانية  1000عالية تصل إلى 

  .عليها بعض خواص الموجات الضوئية مثل اإلنكسار و اإلنعكاس 

للمعادن المواد أو كشف العيوب الداخلية  ةكاات فوق الصوتية لقياس سموتستخدم الموج
الترددات والمواد المختلفة وكذلك يمكن استخدامها للتعرف على التركيب الداخلي للمواد و

  :تكون كالتالي المستخدمة في فحص المواد 
 1-0.5يتراوح التردد ما بين ) مثل المسبوكات(المواد ذات البلورات الكبيرة ـ  1

  . ثانية/مليون ذبذبة 
مليون  1-5المواد و المعادن على هيئة ألواح وملحومات يتراوح التردد ما بين ـ  2

  . ثانية/ذبذبة
مليون ذبذبة  5-10ما بين فالترددات ) بلورات دقيقة(المواد ذات البنية الدقيقة ـ  3

  .ثانية /
اإلشعاعي أو طرق ويتميز الفحص بالموجات فوق الصوتية عن الفحص بالتصوير 

 :اإلختبارات األخرى بالتالي 

عيوب التوريق في األلواح يمكن إكتشافها فقط بواسطة اإلختبارات بالموجات ـ  1
  . فوق الصوتية
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تعذر تمييز الشروخ الداخلية بواسطة التصوير اإلشعاعي بالموجات فوق ـ  2
  . الصوتية يمكن تمييزها بدقة أكثر

  . تبار يمكن تنفيذه بسهولةالتحكم اآللي في اإلخـ  3
الكشف عن العيوب في المنشآت المعدنية تحت سطح البحر في أعماق البحار ـ  4

  . يمكن تنفيذه
فوق  أمان تشغيل عالي عن التصوير اإلشعاعي حيث أن معدات الموجاتـ  5

  .نة بالمقارنة الصوتية ال تصدر إشعاعات مؤي
كلفة من إستخدام التصوير اإلشعاعي اإلختبار بالموجات فوق الصوتية أقل تـ  6

تتطلب أجهزة ومعدات أكثر تكلفة  وذلك ألن عمليات التصوير اإلشعاعي
على أن التصوير  ن معدات اإلختبار بالموجات فوق الصوتية فضالًم

إضافية للتصوير  كذلك يتطلب أعماالًواإلشعاعي يتطلب إستخدام أفالم 
  . ة تكلفة اإلختبارا يساعد على زيادالتفسير لألفالم ممو

ومن ثم فإن اإلختبار بالموجات فوق الصوتية يعد من أكثر طرق اإلختبارات الالإتالفية 
التشييد المعدني ولكن يتطلب مهارة فنية في والمستخدمة بكثرة في الصناعات المعدنية 

هذا يتطلب التدريب الفني والتعرف على مختلف اإلشارات واإلستخدام لقراءة النتائج 
لى المعدات وسوف يتعرض هذا الكتاب لشرح هذه الطريقة بالتفصيل في الفصول ع

  .التالية 
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א8 א א
  مقدمة 1ـ  8

وبمعرفة نوعية هذا  ،تحتوي المعادن على ذرات منتظمة بأشكال معينة تسمى البلورات
رد يتبدد هذا النظام بمجو. النظام باإلمكان التعرف على كثير من خواص المعادن

ر بعض المعادن من إنتظام غيالحالة السائلة ويمكن أن تُ إنصهار المعدن و إنتقاله إلى
ذراتها في الحالة الجامدة ودون إنصهارها مثل الحديد ويصطحب ذلك تغييرات في 

المواد الهندسية في العادة من أكثر من معدن تتكون . الميكانيكيةة والخواص المعدني
يتم تكوين ذلك إما بالمحاليل الجامدة أو المركبات شبه ويكة بتكوين ما يطلق عليه سب

  . المعدنية

وبما أن  ستبدالية أو محاليل جامدة تغلغلية،المحاليل الجامدة إما أن تكون محاليل جامدة إ
ي أنها تحتوي على ذرات من أنواع مختلفة فالبد لسبائك تتكون من عنصرين أو أكثر أا

و إلنتاج هذه السبائك يكون . خواص المعادن المكونة لها أن تتباين خواص السبائك عن 
التصنيع األولي بعمل صبات من السبيكة المراد إنتاجها بالمكونات المطلوبة وذلك بصهر 

ية وينتج عن ذلك ما ائمخلوط خامات المعادن المطلوبة بالفرن العالي أو باألفران الكهرب
  .يسمى بالصبة

واح و المواسير و األسياخ و القطبان، حيث تستخدم هذه وتستخدم تلك الصبات لعمل األل
المنتجات في اإلنشاءات المعدنية و المنظومات المعدنية بأهم طرق اإلنشاء مثل اللحام أو 

وتنتج هذه المراحل الصناعية إنقطاعات وعيوب قد تعوق إستخدام المنتج وقد . البرشام
  .تخدام هذا المنتج بطريقة آمنةتؤدي إلى رفضه للحفاظ على الجودة المطلوبة إلس

وهذا الفصل يقوم بالتعريف وتصنيف أهم العيوب في مراحل التصنيع المختلفة كما 
. إتالفيةالّهو أمر ضروري لمفتش اإلختبارات الومعرفة هذه العيوب . يشرح أسبابها

  .حيث تكون لديه المعرفة الكافية لفحص المنتجات المعدنية
  
   Porosityبخة المسامية أو البخ 2ـ  8
لتي تظهر على هيئة كروية أو شبه كروية وتتكون نتيجة إلنحباس الغازات في المعدن وا

  . )1ـ  8(الشكل  كما فيالمنصهر 
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  يبين أنابيب اإلنكماش في المسامية) 1ـ  8(الشكل رقم 

 :شرح وتوصيف اإلنقطاعات و العيوب  3ـ  8

يفه بأنه عدم إستمرار في البنية هو ما يمكن تعر : Discontinuityاإلنقطاع ـ 
الطبيعية للجسم المختبر أو عدم تجانس في الخواص الطبيعية أو الميكانيكية أو 

  .الميتالورجية للمادة المختبرة 

  .) 2ـ  8(أنظر الشكل رقم 

  
  يبين اإلنقطاع) 2ـ  8(الشكل رقم 

  defect عيبالـ 
على نوعها أو حجمها أو  تماداًتصنف اإلنقطاعات أو عدم التتابع على أنها عيوب إع

  . عددها نتيجة تأثيرها على كفاءة وسالمة إستخدام الجسم أو المنتج المختبر
ويمكن أن تكون العيوب صغيرة في نقطة صغيرة أو مساحة أو عيوب كبيرة في المادة 

  . لها حجم ناتجة عن الصب أو اللحام
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الصبة هي الشكل و (Ingot) ويوجد ثالثة أنواع رئيسية من اإلنقطاعات في الصبات
  .المنتج من الفرن العالي أو أفران الصلب قبل تشكيله

  Non-Metallic Inclusionsالخبثـ 

التي تظهر على هيئة أشكال غير منتظمة ومتعرجة وتتكون نتيجة لوجود شوائب قد و
  .عدن في حالة اإلنصهار تحدث أثناء وجود الم

  Pipeأنابيب إنكماش ـ 
ي إتجاه هو اإلنكماش الحادث نتيجة لعملية التجميد وقد تمدد إلى أعماق فوسبب وجودها 
  . محور الصبة

   Laminationالتوريق ـ 
إستعراضها وإستطالتها و ةكاحب على بالطة بغرض تخفيض السموعند إجراء عملية الس

فإذا كان هنالك أي خبث فإنه يستطيل نتيجة لعملية السحب ليظهر عيب جديد يسمى 
  ) .3ـ  8(أنظر الشكل  Laminationق التوري

  
  يبين عملية التوريق) 3ـ  8(الشكل رقم 

   Stringerالتعريقـ 

أرفع فإذا جل إستطالة القضبان لتصبح أطول ووكذلك الحال في التشغيل بالسحب من أ
أنظر  .Stringerكان هناك أي خبث في الداخل فإنه يتمدد ويسمى حينئذ بالتعريق 

  ) .4ـ  8( الشكل
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  يبين التعريق ) 4ـ  8(الشكل رقم 

   Seamsخطوط اإللتئام ـ 

وعند درفلة القضبان إلستطالتها فإذا كان هنالك شروخ فتسمى حينئذ خطوط اإللتئام 
Seams  . 5ـ  8(أنظر الشكل( .  

  
  يبين خطوط اإللتئام) 5ـ  8(شكل رقم 

   Lapالتراكب الطيـ 

  . )6ـ  8(أنظر الشكل . سطح المطروقة هو إنقطاع سببه إنبثاق المعدن على هيئةو

  
  يبين عملية التراكب) 6ـ  8(الشكل رقم 
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   Burst)تفجر(طق الـ 

أنظر الشكل . ين لدرجات حرارة غير مناسبةرض الطرفـة تعـطق نتيجوهو كسر و
  . )7ـ  8(

 
  يبين التفجر الداخلي و الخارجي للسطح) 7ـ  8(الشكل رقم 

  
   Cold Shut) م باردال تالح(عدم تالحم الصب ـ 

  . )8ـ  8(أنظر الشكل . يتكون نتيجة لصب معدن منصهر فوق معدن متجمد 

  
  يبين عدم تالحم في الصب المفتوح على السطح) 8ـ  8(الشكل رقم 

   Hot Tears)شرخ إنكماش(التمزق الساخن ـ 

أنظر . نتيجة لحدوث تمزق بداخل المعدن كما هو واضح من اإلسم فإن هذه الشروخ
  . )9.8(الشكل 
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  يبين عدم التمزق الساخن للمعدن) 9ـ  8(شكل رقم 

   Shrinkageفجوة إنكماش ـ 

  . )10ـ  8(أنظر الشكل . عدنمسببها اإلنكماش الذي يحدث أثناء تجمد الو

  
  يبين فجوة اإلنكماش ) 10ـ  8(شكل رقم 

   Micro Shrinkageاإلنكماشات الدقيقة ـ 

  .قد يؤدي إلى إنسداد مدخل القالب في وقت مبكر تصميم غير جيد لقالب الصب 

  . )11ـ  8(أنظر الشكل 
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  يبين بوابة لدخول المعدن المنصهر ) 11ـ  8(شكل رقم 

  (Blow Holes)ة بخبخالـ 

ليست داخل ازات خارجية وهي فتحات صغيرة في سطح المسبوكة نتيجة لوجود غو
  . )12ـ  8(أنظر الشكل . المعدن المنصهر

  
  يبين البخبخة على السطح) 12ـ  8(رقم الشكل 

  Porosityالمسامية ـ 
  . )13ـ  8(أنظر الشكل . توجد في المسبوكات نتيجة إلنحباس الغازات

  
  يبين المسامية) 13ـ  8(الشكل رقم 
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  Welded Pipesالمواسير الملحومة ـ 

  . )14ـ  8(أنظر الشكل . وهي تصنع من شريط من الصلب

  
  اللحام بين عن الشريط في شائةي) 14ـ  8(شكل رقم 

  Seamless Pipes) درزة لحام بدون لحام أو بال(المواسير المسحوبة ـ 

  . )15ـ  8(هي تصنع من قضبان أو أسياخ أنظر الشكل و

  
  يبين قالب البثق في القضيب المستدير ) 15ـ  8(شكل رقم 

  Explosive Formingقطاعات البثق نـ إ

  . )16ـ  8(أنظر الشكل . ي قالب البثقهي تنشأ من دفع المعدن فو

  
  يبين عملية إنقطاعات البثق ) 16ـ  8(شكل رقم 
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   Grinding Cracksشروخ التجليخ ـ 

وسبب حدوثها نتيجة لوجود االجتهادات التي تتكون من زيادة الحرارة ما بين قرص 
  . )17ـ  8(أنظر الشكل . التجليخ و المعدن 

  
  يبين شروخ التجليخ) 17ـ  8(شكل رقم 

  Hot Tearsالساخن التمزق ـ 

ـ  8(أنظر الشكل . نتيجة التسخين والتبريد لمناطقالتطرية للمعدن وعملية التصليد 
18( .  

  
  يبين التمزق الساخن) 18ـ  8(شكل رقم 
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  Explorer Formingالتشكل باإلنفجار ـ 

. نتيجة لشحنة متفجرة تشكيل األجزاء المعدنية في قوالب حيث ضغط التسخين يتولد
  . )19ـ  8(أنظر الشكل 

  
  يبين إنقطاعات التنقل باإلنفجار) 19ـ  8(شكل رقم 

  Fatigue Cracksشروخ الكالل ـ 

 .سبب شروخ كاللوخبث في األجزاء المعدنية تحت إجهادات عالية قد توجود مسامية 
تكون في العادة بداية التي مركزة وذات إجهادات  تعمل نقطاً) والعيوب(هذه اإلنقطاعات 

  . )20ـ  8(أنظر الشكل . الكاللشروخ 

  
  يبين الكسر الناتج عن شروخ الكالل) 20ـ  8(شكل رقم 
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  ) عيوب اللحام(اإلنقطاعات في اللحام ـ 
 Star Crack شرخ نجمي

  Transverse Crack شرخ عرضي
  Longitudinal Crack شرخ طولي

  Stress Cracks شروخ اإلجهادات
 Porosity اميةمس
 Inclusion خبث

  Tungsten inclusion خبث تنجستن
  Lack of penetration نقص في التغلغل

  Lack of fusion نقص في اإلنصهار
  Under cut النحر

  . هذه العيوب في موضوعها في الملحومات يوضح توصيفاً) 21ـ  8(والشكل رقم 

  
  ي الملحوماتيبين توضيح العيوب ف) 21ـ  8(شكل رقم 

 :تصنيف العيوب في المعادن  4ـ  8
  :تنقسم العيوب في المعادن إلى ثالثة أقسام رئيسية 

  العيوب الناتجة عن التصنيع اإلبتدائي ـ : القسم األول 
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  عيوب خاصة بالتصنيع النهائيـ : القسم الثاني 
  عيوب خاصة بالتشغيل ـ : القسم الثالث 

 عيوب التصنيع األولّيـ  أ

العيوب التي قد تنشأ مصاحبة للمعدن المنتج من الفرن العالي أو أفران الصلب وهي 
  . يمكن أن توجد في حالة المسبوكات وقبل تشكيله وأيضاً

للمعدن المنتج من الفرن العالي عند تحوله من  ما عن العيوب التي قد تنشأ مصاحبةأ
  .نية محتويات غير معدفهي  الحالة المنصهرة إلى الحالة المتجمدة

بفجوات إنكماش أو أما باقي المسبوكات فيمكن تلخيص أهم العيوب التي يمكن تواجدها 
  .الشروخ 

 عيوب التصنيع النهائيـ  ب
وهي مجموعة العيوب المصاحبة للمعدن أو التي تنشأ نتيجة عمليات تصنيع وتشغيل 

  لخإ...عمليات الطرق في حالة عمليات الدرفلة واللحام والمعدن كما هي الحالة 
وسوف نكتفي بإلقاء الضوء على عيوب عمليات الدرفلة و اللحام حيث أنهما يمثالن أهم 

  . التصنيععمليات التي تستخدم في التشكيل وال

 وب عمليات الدرفلةـ عي 1

  :من أخطر العيوب المصاحبة لعمليات تشكيل المعدن بإستخدام الدرفلة هي 
  التوريقـ 
  الشرخـ 
  . )خبث(ة ممتدة بطول إتجاه الدرفلة محتويات غير معدنيـ 
  .للمعادن ) اإلبتدائي(يبين أهم العيوب الناتجة عن التصنيع األولّي ) 1ـ  8(الجدول و

 عيوب عمليات اللحامـ  2
تعتبر عمليات اللحام من أهم طرق التصنيع المستخدمة لذا سوف نتناول العيوب 

  . المصاحبة لها تفصيالً
  :إلى األنواع التالية  تنقسم عيوب وصالت اللحام

  الشروخ –المجموعة األولى من العيوب ـ 
  الفجوات - المجموعة الثانية من العيوب ـ 
  محتويات جامدة –المجموعة الثالثة من العيوب ـ 
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  عيوب اللحام و عدم التوصل إلى لحام يحترق –المجموعة الرابعة من العيوب ـ 
  عيوب الشكل –المجموعة الخامسة من العيوب ـ 
  عيوب أخرى  –المجموعة السادسة من العيوب ـ 
  يبين أهم العيوب الناتجة عن التصنيع النهائي في المعادن ) 2ـ  8(الجدول و

 ج ـ عيوب التشغيل واإلستخدام
وهي مجموعة العيوب التي قد تظهر خالل مرحلة إستخدام المنتج أو عمر التشغيل وهي 

تآكل خزانات التخزين في معامل  حاالتالذي يحدث في  التآكل: على سبيل المثال 
لتواجده في  ةتولد إجهادات في المعدن مصاحبنتج عن والشروخ التي ت تكرير البترول

  .محيط يسبب تآكله

  أهم العيوب الناتجة عن التصنيع اإلبتدائي:  )1ـ  8(جدول رقم 
  مكان ظهوره  طبيعتهـ أسباب حدوثه سم العيبإ نوع التصنيع
  ومةاألنابيب الملح

Welded Pipes 
 نقص اإلنصهار

Lack of Fusion 
السطح الداخلي أو   اللحام غير كامل

  الخارجي
التوريـــــق 

Lamination 
في الصاج  يكون موجوداً

 األصلي
  تحت السطح

األنابيب 
والمواسير غير 

الملحومة 
Seamless 

Tubes and 
Pipes 

تظل موجودة في القضبان  Seamsخطوط اإللتئام 
ية التي تصنع منها األصل

 األنابيب

  السطح الخارجي 

  تراكم المعدن على قلب التنقيب  Slugsالتكتل 
)Mondrel( 

  السطح الداخلي

  السطح الداخلي  تخلف قلب التشكيل   Gougesالتقعير
  السطح   من المعدن األصلي Seamsخطوط اإللتئام Extrusion البثق

  السطح أو تحته  ليمن المعدن األص  Porosityالمسامية
تدفق المعدن بطريقة غير مناسبة    Galling التحوصل

 داخل القالب
 السطح 

Bending الشروخCracks  السطح   إرتفاع نسبة الجهد 

التشغيل بواسطة آالت قطع غير   Tearsالتمزقات   
 حادة

 السطح 

 الطالء الكهربائي
Electro 
Plating   

 السطح   داخليةهادات الخروج االج Crackالشروخ

 السطح   هادات الداخلية خروج اإلج   Crack الشروخ
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  أهم العيوب الناتجة عن التصنيع اإلبتدائي:  )1ـ  8(تابع جدول رقم 

  مكان ظهوره  طبيعتهـ أسباب حدوثه  أسم العيب نوع التصنيع
التجليخ 

Grinding 

حرارة زائدة في مكان واحد   Crackالشروخ 
و المادة  تنتج بين عجلة الجلخ

 تحت التشطيب

  السطح

المعالجة الحرارية 
Heat 

Treatment 

الشروخ و التمزقات 
Cracks & Tears  

تغير كبير في الشكل مما 
يرفع مستوى اإلجهادات في 

 المادة

  السطح

اللحام 
W

elding
 

شرخ بركاني على شكل 
  نجمة طويلة أو عرضية 

Crater Crack 

إستخدام سيء للمصدر 
  الحراري

تحت  ي أوسطح
  السطح

  شرخ إجهادي

Stress Crack  
هادات نتج من تراكم اإلجي

نتيجة إلنكماش اللحام أثناء 
 التجمد

  السطح

السطح أو تحت  غازات محجوزة داخل اللحام   Porosityمسامية 
  السطح

 شوائب من الخبث

 Slag Inclusions 
عدم إتمام التنظيف بين درز 

 اللحام
السطح أو تحت 

  السطح
 ستنشوائب تنغ

Tungsten Inclusions  
فع أثناء إستخدام تيار مرت

  نستاللحام بإستخدام قطب تنغ
  تحت السطح

 نقص في اإلختراق 

Lack of penetration 
إستخدام طريقة لحام غير 

 مناسبة
السطح أو تحت 

  السطح
 نقص في اإلنصهار

Lack of Fusion 
  تحت السطح  طريقة لحام غير مناسبة

 سفليقطع 

Undercut 
  السطح  طريقة لحام غير مناسبة

 تشابك 

Overlap 
  السطح  لحاميات تغطي المعدن
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א9 מא  & Welding Defectא
Discontinuities 

  المقدمة 1ـ  9
 التيو ال يمكن تالفيها التي الحجمية من التغيرات تحدث خالل عمليات اللحام العديد

كسور في  إحداثمتبقية أو حتى  يد إجهاداتأو في تول تتسبب في تشويه الملحومة
الحراري  أو التمدد التقلص إلى حد كبير التغيرات إلى السبب في هذه ويعود .الملحومة

 المنشأة كبيرة بسبب كانت جساءة فإذا .عمليات اللحام أثناء في الملحومة الذي يحدث
على لحامات سابقة أو  الملحومة أو بسبب إستناد على التحمل نفسها المنشأة مقدرة أجزاء
تبرد  وإلى أن ولكن،. سيكون ضئيالً مقدار تشوه الملحومة فإن ،المثبتات بسبب استخدام

لها  التي تتولد تكون القوى العادية الحرارة حرارتها درجة الملحومة وتصل درجة
فكلما كان تقييد  وهكذا .الحراري بسبب التقلص أو التمدد مستويات عالية في الملحومة

في  المستخدم المعدن مقدار لدونة أن يكون وجب كلما أكبر المطلوب لحامها وصلةال
  . في الملحومة إحداث شروخ لتجنب وصلة اللحام أكبر ملء
 معدن حرارة درجة تجاوز األساس المجاور عند و معدن تقسية للحام حدثأن ت يمكن

على  )الفوالذ( صلبال إحتوى الفوالذ إذا أطوار تغير درجة اللحام األساس أو معدن
 القابل الفوالذ في معظم التقسية يمكن تفادي ولكن .التبريد عالي معدل وكان الكربون

 وعند لحام .اللحام بعد أو تمت المعالجة قبل اللحام معدن اللحام ما تم تسخين للتقسية إذا
في  الوصلة بتخمير تكون حرارية معالجة الفوالذ القابل للتقسية في الهواء فإن أفضل

 في اللدونة من نقص ذلك يترتب على لما اللحام منطقة تجنب تقسية ولكن يجب .الفرن
  . قابلية الشرخ زيادةو

درجات  عند الساخن وهو إمكانية نقص المقاومة للمعدن عامل آخر يجب اإلنتباه إلى
 لذلك واضح بشكل الخاصية من هذه تعاني بعض خالئط النحاس فمثال. العالية الحرارة

هذه المواد وتقييد  المقبولة لمثل لتقنيات اللحام حدود يجب وضع هذه الحاالت مثل في
لحام مناسبة  خطوات إلى أن إتباع التنويه ويجب. بحذر اللحام أثناء الملحومة وتحريك

 الساخنة الشروخ شوط جذر ضيق يساعد على تقليل بعد أشواط وإستخدام اللحامو
 مضخمات :أعاله  العوامل المذكورة وجودبسبب  في معدن اللحام شروخ أخرى وتحدث
أو  الشوط نهاية أو برك غير مملوءة في رقيقة أشواط : مثل و أسباب أخرى اإلجهاد
  .العالية أو في األجواء الرطبة في الرياح أو اللحام المنخفضة الحرارة في درجات اللحام
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 ي الملحومة مثل الخبثبعض اإلنقطاعات ف للحام بوجود تسمح كودات المعايير المنظمة
 نقص في اإلختراق األحيان بعض فيو أبعادها تقيد ولكنها الغازية الفقاعاتوالمسامات و

المقبولة  اإلنقطاعات للملحومة أبعاد النهائي القرار ويحدد خفيفين في اإلنصهار أو/ و 
  . بداًأ الشروخ أو قبول التسامح ال يمكن لكنو للمنشأة الرفضو لمعايير القبول طبقاً

  
  Crater Cracks : اللحام بركة شروخ 2ـ  9

 هذه لم يتوفر معدن مصهور لملء الكهربائي إذا عند قطع القوس اللحام تتشكل فوهة في
 جداً في ظروف مقيدة آخر معدن يتجمد وجه العيب فهي اللحام وتشكل فوهة. الفوهة
  .في الخدمة الحقاً وفشالً اًساخن الشروط قد تولد شرخاً هذه. المترسبة فيه المواد تتجمع

  
  Hot Cracking : الساخن تمزق على 3ـ  9

 وجود الوصلة والتركيب الكيميائي للمعدن مثل تصميم سبب التمزق على الساخن
 عند درجات تحدث منخفضتين بمقاومة ولدونة منخفضة إنصهارها مكونات درجة

التقلصات  ر إجهاداتتأثي تحت الحبيبات حدود على طول شرخاً العالية الحرارة
 .اللحام وصلة تقيد زيادة مع الكسور هذه إحتمال تشكل ويمكن أن يزداد .الحرارية

  .التبريد المقدمة ومعدل بالتركيب و الحرارة ويمكن تجنب الشرخ
  .بالتصوير الشعاعي  منتظمة ال يمكن كشف كسور غير األحيان في بعض

   
  Root Cracking: الجذر تشريخ 4ـ  9
سيئ وأشواط رقيقة لوصلة  وتطبيق للملحومة تقييد كبير إلىكسور الجذر  أسبابعود ت

. اللحام و إغناء كبير لمعدن كربون لصفيحة اللحام حرارة منخفضة ونسبة درجةو اللحام
 .اإلرتفاعو العرضو في الطول المجاور بالتقلص المعدنو اللحام التبريد يبدأ معدن عند

 قوى لتأثير الساخن اللحام معدن يخضغ البارد كلها المعدنالتي يش القيود وبسبب تأثير
 إلى وصوالً بإستمرار شرخه لدونته وتزداد فرص يفقد معدن اللحام تبريد وخالل .شدال

  . العادية درجة الحرارة

 Under bead Cracking : للقساوة تشريخ أو الجذر تحت شرخ 5ـ  9
or Hard Cracking 

 لفوالذ منطقة في الحبيبات الكبيرة دائم بشكل تحدث الجذر تحت أو كسور القساوة كسور
 أو من اللحام يبمن قض المحرر الهيدروجين إلى سببها ويعود . الحراري التأثر
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 قبل بالتسخين من الكسور النوع تجنب هذا األحيان في أغلب يمكن .تحوالت األستينيت
  .الهيدروجين منخفض لحام يبقض أو بإستخدام اللحام

  
 مختلفة شروخ 6ـ  9

 بسبب إجهادات المنتهي للحام المجاورة في المنطقة شروخ األحيان تنشأ في بعض
 تأكيد صعباً ونـا يكـم غالباً. ةـالتصنيع الالحق اتـتحرضها عملي ص التيـالتقل

لكال  الشرخ بعد عبور للحام المعدن المجاور أم هو معدن اللحام هل منشأ الشرخ
التضمينات والتوريق الثلم  مثل األساس لعيوب في معدنيكون تأثير ا. المنطقتين

مقيدات  تأثير تحت الشروخ بالتالي تحفز والدةو الفقاعات الهوائية كتأثير النتوءاتو
. لحام جديد في مكان ما من المنشأةبسبب  في لحام قديم شرخ يحدث أحياناً. التمدد
إجهادات تفوق مقدرة اللحام  يولد الجديد الذي إلى تقلص اللحام السبب في ذلك ويعود
  .التحمل على القديم

  
  Gas Inclusions :غازية  متضمنات 7ـ  9

في  الغاز انحباس ويحدثالمنصهر  اللحام في معدن أسباب عديدة لتشكل الغازهناك 
 يكون. األخير قبل تجمد اللحام من معدن ال تتوفر مدة كافية للهروب معدن اللحام عندما

شكلها  أو يكون .أو فقاعات هوائية مسامات دائرية تسمى ى شكل فجوةعل المنحبس الغاز
  . دودية أو فجوات أنابيب تسمى متطاوالً
وارتفاع في نسبة  اللحام أثناء ةكيميائي تفاعالت أن يكون سبب تشكل الغازات يمكن

 اللحام قضيب رطوبة زيادةو ،في قضيب اللحام أو/ و  الكبريت في الصفيحة الملحومة
وهو ما  ،غير صحيح تيار لحامل قصير جداً قوس كهربائيو طراف وصلة اللحامأو أ

  .في القطبية  يسمى بخطأ
األول  الشوط مركز على شكل خطوط مستقيمة قرب الغازية الفجوات أو تتشكل األنابيب

 المتطاولة الفجوات الهوائية مظهر يعتمد .Linear Porosityمسامات طولية  تسمى
 مع محور حزمة بالعالقة الرئيسي للفجوة المحور موقع على اعيةعلى الصورة الشع

  . سوداء دائرية كبقع طبعاً الشعاعية على الصورة الدائرية الفجوات تظهر .األشعة
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  Slag Inclusions : خبثية متضمنات 8ـ  9

أن  يمكن .التجمد تحتوي معظم متضمنات اللحام على خبث انحبس في معدن اللحام أثناء
اإلنصهار المساعدة  أو من مواد المغلفة لقضيب اللحام لخبث من الموادا يأتي

. اللحام في معدن التخلص من الشوائب الموجودة المساعدة المواد الغاية من .المستخدمة
للخبث بالطفو إلى  كافية للسماح اإلنصهار مدة في حالة المعدن من البقاء إذا لم يتمكن

قد ال  المتعدد األشواط في اللحام. حامفي معدن الل سمن الخبث سينحب اًجزء فإن السطح
من التخلص من  األشواط بين (Brushing)الفراشي  و إستخدام بالجلخ التنظيف يمكن
السطوح الوسخة وغير . خبث أن ينحبس في األشواط الالحقةال لهذا يمكن، كما الخبث

 تكون .الخبث لى احتباسع األساس جميعها يساعد معدن واحتراق المنتظمة وبقايا اللحام
انصهار  و بنقص في تخريق جذر اللحام ية على الغالب مصحوبةالمتضمنات الخبث
غير مناسب لقضيب  مجرى ضيق وتحريكالجذر و في أبعاد وجوه ضعيف وزيادة

الشعاعية الخبث على شكل بقع سوداء غير منتظمة  الصورة يمكن أن يظهر خيال .اللحام
  .سكة القطار أو متضمنات طولية تسمى 

  
  Inadequate Penetration : تغلغل غير مناسب 9ـ  9

تظهر  قد جذر اللحام بشكل مناسب بل تبقى فراغات في جذر اللحام ال يتم ملء غالباً
قد يكون السبب وراء تكون تغلغل  أو مستمر، كخط أسود متقطع الصورة الشعاعية على

غير كاف  تيار لحام أو اللحام قضيبل قطر كبيرأو  الجذر صغيرة فتحة :غير مناسب 
 الوصالت التي تتطلب في .ذلك للوصلة وغير غير جيد تحضير كبيرة أو لحام سرعة أو

  .اللحام إزالة التخريق غير المناسب وإعادة يجب للجذر، كامالً تخريقاً
  
  Root Concavity : تقعر الجذر 10ـ  9

أن  اللحام يمكن لمعدن .األرغون عملية لحامتقعر الجذر أو انجذاب الجذر في  يحدث
المستوي  أو في اللحام في اللحام السقفي تحت تأثير الجاذبية وخاصة )يغرق(ينجذب 
 مجرى فيشكل اللحام إلى سطح تحضير يندفع اللحام بتأثير قوى التوتر السطحي عندما

العيب على  ذاه يظهر. التناكبي الذي ينفذ من جهة واحدة في اللحام اللحام في جذر
 .في مركز الجذر أسود كشريط الصورة الشعاعية
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  Root Pass Oxidation:جذر اللحام  تأكسد 11ـ  9
. التأثر الحراري من الجو ومنطقة غير كافية لكل من اللحام لحماية نتيجة األكسدة هي

كبيرة للفوالذ غير القابل للصدأ تخفض مقاومة التآكل ما لم يتم غمر  أكسدة تحدث
غير  على شكل بقع الشعاعية الصورة على تظهر األكسدة .الخامل  بالغاز لوصلةا

  .محددة األطراف بكافات مختلفة
  
  Lack of Fusion : نقص في اإلنصهار 12ـ  9

طبقات المعدن المتتالية  حيث تفشل المتقابلة اللحام يحدث نقص اإلنصهار على سطوح
في اإلنصهار المالئم بسبب  قة معدن األساسمع طب امحمعدن الل أو طبقة اللحام لمعدن

بسبب فشل  الطبقة وتبقى هذه .المعدن من األكسيد على سطوح رقيقة جداً تشكل طبقة
 يكفي بشكل عالية حرارة درجة إلى معدن األساس أو المعدن المسكوب سابقاً حرارة رفع

 لى الصورةيظهر نقص اإلنصهار ع. السطح  على الشوائب بالطفوو لألكاسيد للسماح
قد . بخبث يكون مصحوباً متغير العرض عندما شكل قاتم ناعم أو على الشعاعية خط

ما يصنع زاوية مع  الفاصل غالباً الخط نقص اإلنصهار ألن يكون من الصعب مشاهدة
  .المتعامد مع األشعة اإلتجاه

  
 Undercut ) :النحر(معدن األساس إحتراق 13ـ  9

المكشوفة إلى  شكل اللحام الغطاء تميل أطراف أو خيراأل الشريط لحام أثناء عملية
 األساس معدن احتراق يحدث .اللحام المترسب في مجرى المعدن إلى النزولو اإلنصهار

 .شوط اللحام القناة المتشكلة على طرف من معدن لملء كافية عندما ال تترسب كمية
 يحدث قدو .حاممتقطع أو مستمر وموازي لطبقة الل على مجرى نحصل بالنتيجةو

 لقوس اللحام أو طول غير صحيح أو عالي بسبب تيار لحام معدن األساس احتراق
 احتراق معدن .بشكل غير مناسب وغيره قضيب اللحام تحريك لحام عالية أو شرعة
معتمة غير  على شكل مساحة الشعاعية على الصورة يظهر عيب سطحي األساس

  .اللحام  لخيال منتظمة مجاورة
  
 Burn Through ):خرق(إحتراق جذر اللحام  14ـ  9

التخريق الزائد في جرف  تسبب فيها اللحام هي جزء من جذر الجذر احتراق منطقة
في  عالية حرارة تسببها العوامل التي تولد. أو الوعاء بركة اللحام في األنبوب )قذف(



149 

 

قضيب تحريك غير مناسب ل منخفضة، لحام سرعة تيار مرتفع،: مثل  واحدة منطقة
 شكل منطقة على الشعاعية من العيوب على الصورة هذا النوع يظهر و غيره، اللحام
 معدن لحام بوجود مصحوبة ما تكون وغالباً. رقيقاً يكون معدن اللحام حيث قاتمة

  .األنبوب أو الوعاء متساقط داخل
  
 References : المراجع 15ـ  9

المتضمنات وغيرها مثل المسامات و خرىاأل العيوب. غير مقبولة وأبداً دائماً الشروخ
وتم التوصل بفضل . وعددها وتوزعها كبيرة تكون أبعادها يمكن أن تكون خطرة عندما

 العيوب مثل هذه لقبول الباحثون إلى حدود التي قام بها التجاربو األبحاث من العديد
ام لعمليات اللح الناظمة في الكودات و المعايير المعلومات نجدها هذه مثل. محددة لخدمة
  :مثل 

ASTM   الموادإلختباراألمريكيةالجمعية 
AWS   للحاماألمريكيةالجمعية 

ASME  كانيكلمهندسي الميالجمعية األمريكية  
API  األمريكيالبترولمعهد 

AWWA  األمريكيةالمياهأعمالجمعية 
CSA  الكنديةالمعاييرجمعية 

CGSB  العامةللمعاييرالكنديالبورد 
CWB  الكنديةجمعية اللحام 

IIW  للحامالمعهد الدولي 
  .العيوب الناتجة عن التصنيع اإلبتدائي للمعادن  )1ـ  9(ول ويبين الجد
  .العيوب الناتجة عن التصنيع النهائي للمعادن  )2ـ  9(ول ويبين الجد
  .) 2ـ  8و  1ـ  8(ل أنها متشابهة مع جدول الجداو من هذهويالحظ 
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  العيوب الناتجة عن التصنيع اإلبتدائي للمعادن )1ـ  9(جدول 
من  الناتجة ـ ب

التصنيع اإلبتدائي 
 للمعادن نوع التصنيع

  مكان ظهوره  طبيعتهـ أسباب حدوثه   العيب سمإ

  السباكة
Casting 

عدم تالحم الصب 
Cold Shut  

 Lack ofفي اإلندماج  نقص
Fusion  

سطحين متقاطعين من  بين
 أسطح الصبة

   السطح

  التمزق الساخن
 Hot Tear 

 

 يظهر نتيجة إلختالف معدل
التبريد بين المقاطع السمكية 

  في الصبةالرفيعةو

  السطح

 اإلنكماش تجاويف
Shrinkage 

Cavities  

قص في المعدن المنصهر ن
من  الناتج المكان الالزم لملء

 أثناء تجمد اإلنكماش الذي يحدث
 المعدن

  السطح تحت

 دقيقةال اإلنكماشات
Micro 

Shrinkage 

 لقالب الصب قد جيد غير تصميم
مدخل القالب  انسداد يؤدي إلى

 .في وقت مبكر

  تحت السطح

 فقاعية ثقوب
Blow Holes  

السطحية  الغازات قدرة عدم
من القالب قبل  على الخروج

 التجمد

  السطح

المسامية 
Porosity  

الداخلية على  الغازات قدرة عدم
  قبل التجمد  من القالبالخروج

أو تحت  السطح
  السطح

  أو الطرق الحدادة
Forging 

التراكيب  –الطي 
Lap 

من الفرمة على هيئة  جزء طي
  المطروقسطحرقيقة على

  السطح

 حرارة عند درجة الطرق  Burst التفجر
 منخفضة

 تحت أو السطح
  السطح

 الدرفلة
Rolling  

 التوريق
Lamination 

Delamination 

الشوائب  سطحت أو استطالة
األصلي  في المعدن الموجودة

 المدرفلة  في األلواحوتحدث فقط

  السطح تحت

 التعريق
Stringer 

الشوائب أثناء درفلة  استطالة
 القضبان المعدنية

  تحت السطح

 اإللتئام خطوط
Seams  

الصلبة  الشروخ استطالة
 أثناء على السطح الموجودة
 القضباندرفلة

  السطح
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  )1ـ  9( مرق جدول تابع
  مكان ظهوره  طبيعته ـأسباب حدوثه   العيب  سمإ  نوع التصنيع 

  األنابيب الملحومة 
Welded Pipes 

  نقص اإلنصهار
Lack of 

Fusion 

السطح الداخلي أو   كامل غير اللحام
  الخارجي

  التوريق
Lamination 

 في الصاج موجوداً يكون
 األصلي

  تحت السطح 

األنابيب و المواسير 
   لملحومةا غير

Seamless Tubes 

and Pipes 

 خطوط اإللتئام

Seams  
القضبان  في موجودة تظل

 تصنع منها األصلية التي
 األنابيب

  الخارجي السطح

 التنقيب على قلب المعدن تراكم  Slugsالتكتل 

(Mondrel) 
  الداخلي السطح

  الداخلي السطح  التشكيلقلبتخلف Gougesالتقعر
وط خط  Extrusion البثق

  Seamsاإللتئام
  السطح   من المعدن األصلي 

المسامية 
Porosity 

  أو تحته السطح  األصلي المعدن من

 التحوصل
Galling 

مناسبة  غير بطريقة المعدن تدفق
 القالبداخل

  السطح

Bending الشروخCracks  السطح  نسبة الجهدإرتفاع  
 غير آالت قطع بواسطة التشغيل Tears التمزقات 

 ةحاد
  السطح

 الكهربائي  الطالء

Electro Plating 

  السطح  الداخليةهاداتخروج اإلج Cracksالشروخ
  السطح  الداخليةهاداتخروج اإلج Cracksالشروخ
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  من التصنيع النهائي للمعادن العيوب الناتجة )2ـ  9(جدول رقم 
  مكان ظهوره  طبيعتهـ أسباب حدوثه   سم العيبإ  نوع التصنيع

حرارة زائدة في مكان واحد   Crackالشروخ  Grindingخ التجلي
تنتج بين عجلة الجلخ و المادة 

 تحت التشطيب

  السطح

 المعالجة الحرارية 

Heat Treatment 
التمزقات الشروخ و

Cracks & Tears 
ير في الشكل مما يرفع تغير كب

  هادات في المادة مستوى اإلج
  السطح

اللحام 
W

elding
 

شرخ بركاني على 
كل نجمة طويلة ش

 أو عرضية 
Crater Crack 

إستخدام سيء للمصدر 
  الحراري

سطحي أن تحت 
  السطح

  شرخ إجهادي
Stress Crack  

هادات ينتج من تراكم اإلج
نتيجة إلنكماش اللحام أثناء 

 التجمد

  السطح

السطح أو تحت   غازات محجوزة داخل اللحام   Porosityمسامية 
  السطح

 شوائب من الخبث
 Slag 

Inclusions 

عدم إتمام التنظيف بين درز 
  اللحام

السطح أو تحت 
  السطح

 شوائب تنجستن
Tungsten 

Inclusions  

فع أثناء إستخدام تيار مرت
  نستاللحام بإستخدام قطب تنغ

  تحت السطح

 نقص في اإلختراق 
Lack of 

penetration 

إستخدام طريقة لحام غير 
  مناسبة

السطح أو تحت 
  السطح

 ص في اإلنصهارنق
Lack of Fusion 

  تحت السطح  طريقة لحام غير مناسبة

 قطع سفلي
Undercut 

  السطح  طريقة لحام غير مناسبة

 تشابك 
Overlap 

  السطح  لحاميات تغطي المعدن
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א10 א א מ א א א
  مقدمة 1 ـ 10

الممارسة الصناعية استخدام الرسم الهندسي لتحويل المفاهيم  تتطلب، في هذه األيام
فالتفاصيل ممكن أن توصف بدقة عالية وفعالة خالل التمثيل  ،أعمالالهندسية إلنجاز 

  .التخطيطي أكثر من استخدام الكالم المكتوب
ن الحاجة للمعلومات لكي يتمكن المهندسون والفنيون ، فإفي حالة وصالت اللحام

واللحامون من القيام باللحامات المطلوبة على نحو ما هو مطلوب من أغراض المصمم 
ولكن قد تصبح هذه  طرق هي تحويل مفهوم التصميم من خالل تعليمات مكتوبةوأحد ال

ثم كان األبسط واألكثر التعليمات المكتوبة معقدة وتستغرق وقتاً في بيان التفاصيل ومن 
 ستخدام رموز اللحام طريقاً لبيان ذلك ولقد قامت الجمعية األمريكية للحامكفاءة هو ا

AWS ،هذا النظام وهو مقبول على  وز اللحام ويستخدمبوضع منظومة عيارية لرم
الشكل التالي أنماط مختلفة من رموز اللحام وشروحها ويمكن  يبينو. نطاق العالم

 والذي AWS – A2. 4.79:الرجوع للتفاصيل الكاملة في مرجع الجمعية األمريكية 
  .إتالفيةالّالموز اللحام ورموز االختبارات يبين ر

مدى فاعلية هذه الرموز في تحويل الشروح المكتوبة إلى طريقة  )1ـ 10(ويبين الشكل 
  .رمزية ذات فاعلية وذات مزايا كثيرة 

  رموز اللّحام وشروحها) 1 ـ 10(الشكل 
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ا فـي تعريـف   اً مختلفة وكيفية اسـتخدامه رموز )3ـ  10، 2ـ 10( نكما يبين الشكال
توضح مدى أهمية كل رمز تمامـاً كأهميـة   التي متطلبات اللحام والتفاصيل التخطيطية 

يش اللحـام وكيفيـة   رموز اللحام للحامين يساويها في األهمية المعرفة المطلوبة في تفت
ن مفتش اللحام ال يقدر على التأكد من أن اللحام قد قام فعلياً بـالمطلوب  توصيلها وإال فإ

موز اللحام والتـي لهـا   منه طبقاً لمفاهيم المصمم والمعلومات النمطية التي توصفها ر
 ،موضع اللحام ،أهمية لمفتشي اللحام وتشمل على سبيل المثال نوع اللحام ، حجم اللحام

حالة التشطيب النهائي للوجه وجذر اللحام كما قد تتضمن أيضاً التعليمات  ،شكل الوصلة
  . المواصفات المراد تطبيقها لتنفيذ اللحام وأيضاً الخاصة
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  وز األساسية للحام ومواقعهاالرم) 2ـ  10(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرموز األساسية للحام ومواقعها) 3ـ  10(الشكل 
  

  

  

  

  

  
  

  

ـ ش اللحام عن طريق الفحـص البصـري فـإ   ء تفتيإجرا عند ة المعلومـات  ـن معرف
 ،مهندس اللحام متطلباتية للمفتش لفهم وتنفيذ الموضوعة في رموز اللحام تكون ضرور

ويمكن القـول أن   .ري بكفاءة عالية ويعطي النتائج المطلوبةالفحص البص وكذلك يجرى
عيـوب  مـن  % 90إلـى  % 80يؤدى إلى تقليل تطبيق برنامج محكم للفحص البصري 

وفي كثير من األحيان البد من مراجعة قد تمتد إلى ما هـو أكثـر مـن     .اللحام الشائعة
 اتاالختبـار  استخدام الفحص البصري لوحده وفي مثل هذه الحاالت قـد يلجـأ إلـى   

  . استخدامها تالفية الشائعالالّإ
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تالفية فالمفتش فهذه الحالة يمكن أن يكتسب مـن رمـوز   إالّوعند استخدام االختبارات ال
فعلـى سـبيل    ،اللحام معرفة كبيرة تفيده في مدى تطبيقه لالختبار الخاص المراد تنفيذه

لومات التي يتحصل عليها ن المعمل اختبار الموجات فوق الصوتية فإالمثال عند طلب ع
ـ  المفتش من رمز اللحام المستخدم والتي تشمل شكل وضع اللحام ف  تامن هـذه المعلوم

تالفية أن يعين إمكانية إجراء االختبار أم ال وكذلك ما هي يستطيع مفتش االختبارات الالّإ
  .ارخذ في االعتبالتي تؤ) العيوب(التي سوف تكشف معظم االنقطاعات الزاوية المناسبة

ن رموز اللحام تعطي معلومات قيمة بالنسـبة  فإ مثالً وعند التفتيش بالتصوير اإلشعاعي
مثل  ،الختبار تلك المعلوماتختبار وللحصول على أحسن النتائج لكيفية التطبيق الجيد لال

تمكن المصور اإلشعاعي بعمل  ،شكل الوصلة وموضع اللحام ونوع اللحام وحجم اللحام
 ضـاً وكذلك أي .قد تتواجد) عيوب(حسن طريقة الكتشاف أية انقطاعاتالمطلوب لتحديد أ

ن هذه راءة النتائج بشكل صحيح ومن ثم فإن هذه المعلومات تفيد في عمليات تفسير وقفإ
التفاصيل تخطط لكيفية االختبار بأحسن تقنية وطريقة االستخدام واإلجـراءات الالزمـة   

  :موز لذلك مثل المعلومات التي تعطيها تللك الر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

والرمز األساسي للحام ومحددات عملية اللحام وأبعاده الذي تم وضعه من قبل الجمعيـة  
  . 4ـ  10ن بالشكل ييبAWS  األمريكية للحام



158 

 

 AWSرموز اللّحام وفق المواضيع  )4ـ  10(الشكل 

 
 Fرمز التشطيب

 Aطفزاوية الش
 Rمشئبيةعمق الملء-فتحة الجذر

 Sحامحجم الل
 (E)حجم الشطف
 Lطول اللحام

 Pخطوة اللحام من المركز الى المركز
 Tمواصفة العملية أو مرجعية أخرى

 (N) عدد النقط أو الدرذة أو الخابور

 _لفة الرمز

رمز اللحام للمحيط
 

رمز اللحام بالموقع
 

تجاه العكس على الخطموضع الرمز سواء جانب اال  { } 

تجاه تحت الخطجانب االرمز سواءموضع ال  { } 

الشـكل   في ةمبينفشكل أحرف تجهيز معدن األساس وأنواع اللحام التناكبي لز الرموأما 
  :) 5ـ  10(
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  رموز شكل أحرف تجهيز معدن األساس) : 5ـ  10(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قورة

 شفة

 Vشطف

 شطف

Uشطف

 Jشطف

  vشطف

  بحرف

 شطف بحرف
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  أنواع اللحام الزاوي يز معدن األساس والرموز لشكل أحرف تجه) 5ـ  10(الشكل تابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . )6ـ  10(الشكل ب فمبينةشارة اللحام بالموقع أما رموز لنوع وإ
  
  
  
  
  

 زاوية

 مشقبية

 خابور

 نقطة

 درزة

 تظهير/ظهر

 تكسية

 حر ف
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  رموز وإشارة اللّحام في الموقع) : 6ـ  10(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) .7ـ  10(ات المطلوبة أثناء اللحام مبين من الشكل رموز لوصف العمليوكذلك 
 رموز وصف العمليات المطلوبة) 7ـ  10(الشكل 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لحام لكل محيط
 

 لحام موقع
 

 تخلل انصهار

 
 

)ربعم(دخال مستهلكإ
 

 
تظهير

Backing 

 

 
 
 

 مفلج
spacer 

 

 
 

 تسوية
Flush or Flat 

 
 

 
 

 محدب
Convex 

 

 

مقعر
concave  
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  الفيةالّإترموز االختبارات ال 2ـ  10
تالفية في المنشآت الصناعية، فقد أصبح من تمام باستخدام االختبارات الالّإمع تزايد االه

أن يضع متطلبات االختبار على الرسومات الهندسية للتصـنيع حتـى    األهمية للمهندس
وكما في تعليمات اللحام فإن  .لمطلوب بالنوعيةيتأكد من تنفيذ تلك االختبارات وبالمدى ا

تالفية باسـتخدام رمـوز   الالّإمنظومة قد وضعت من أجل إيصال معلومات االختبارات 
جاد الوصف التفصيلي لهـذه  ما هو مستخدم في اللحام ويمكن إي تفترض فيها أن تطابق

وهو يصف منظومة لرمـوز اللحـام واالختبـارات     AWS A2-4الرموز في المرجع 
  .تالفيةالالّإ

تالفية يستخدم نفس العناصر األساسية الموجودة في رموز إنشاء الرموز لإلختبارات الالّإ
، لذلك فإن إشارة جانب السهم والجانب ةلحاكماللحام مع استخدام نفس القواعد واألسس ا

والتوضيح التالي يبين العناصر األساسية لرمـز   .اآلخر للسهم تحمل نفس أهمية الوضع
 .االختبار وموضع المعايير بالنسبة لكل رمز آخر

ـ  )1ـ   10(ار يمكن اإلطالع عليها من الجدول ـوز االختبـورم ا ـوذلك الستخدامه
ار المطلـوب باسـتخدام عناصـر الترميـز     ـز االختبـهندس إلنشاء رمل المـمن قب

. األساسية
 
 

א
א

א
א א
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، رموز االختبار المطلوب)1ـ 10(جدول 
 الرمز نوع االختبار

 VT البصري
 RT التصور اإلشعاعي

 NT الموجات فوق الصوتية
 MT الحبيبات الممغنطة
PT السائل المتغلغل
ET يةمالتيارات الدوا
 AET لصوتياالنبعاث ا
 LT التسريب
PRT البرهان

تالفية منفصلة على الرسومات الهندسية أو متحدة مـع  الالّإ توقد تظهر رموز االختبارا
في كال الحالتين يجب أن توصل المعلومات كنوع االختبار المراد إنجـازه   ،رموز اللحام

  .و تقنيات يراد استخدامهار وأية تعليمات أخرى أوموضع ومدى االختبا

لطريقة مختزلة لتوصيل تفاصيل التعليمـات   تالفية مثاالًالالّإ اتوتوضح رموز االختبار
الخاصة بالفحص وشكل اللحام يعرض بنفس المواضع األساسية المستخدمة في رمـوز  

أسـفل  حيث أن العمليات تـذكر   ،تالفيةدم أيضاً لبيان االختبارات الالّإاللحام والتي تستخ
الجانـب  (ويتم إنجازها جانب السـهم   ،)8ـ   10(ل ضح بالشكخط المرجع، كما هو مو
على خط المرجع ) أو البيانات المكتوبة(بينما المالحظات المكتوبة ) الذي يشير إليه السهم

تصـف االختبـارات المـراد     المهني التيأي فوق هذا الخط، كما هو موضح بالشكل 
 .اآلخر بإنجازها على الجان

لبان نفس المعالجة فإن الرمز المناسب يجب أن يظهر في كال وعندما يكون الجانبان يتط
جانبي خط المرجع، كما هو موضح بالشكل وفي حالة وجود جانب أو جوانـب المـراد   
اختبارها وليس لها أهمية خاصة، كما في الشكل في هذه الحالة يوضع الرمز في الجزء 

  .المكسور من خط المرجع
لوصلة معينة فإنه أحياناً يصبح أكثر قناعة أن تتحـد   وعندما يراد إنجاز أكثر من عملية

الرموز المختلفة لالختبار أو اللحام مع رموز االختبـار للتقليـل مـن التشـويش فـي      
الرسومات الهندسية والشكل التالي يوضح الطرق المختلفة التحاد رموز اللحام مع رموز 

  .االختبار
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يذكر ذلك فـي  و. للحام غير ضروريحص الكامل لطول االف يكون في كثير من األحيان
رمز االختبار على أن تكون األبعاد المذكورة طبقاً للمنظومة المستخدمة في الرسـومات  

طريقة شائعة أخـرى السـتبيان    أيضاً يوجدو .)األبعاد بالمليمتر أو بالبوصة(الهندسية 
عند التعبير ي أاالختبار الجزئي لوصلة ويذكر فيها النسبة المئوية للطول المراد فحصه، 

عن اختبار مراد تطبيعه على كامل طول وصلة مستمرة وغير خطيـة أي منحنيـة أو   
فـي الشـكل    متعرجة فيمكن في هذه الحالة استخدام الرمز لكل المحيط، كما هو موضح

عدد االختبارات المراد إنجازها يمكن وضعها وتوصـيفها  والذي يبين أيضاً ) 8ـ   10(
  .قوسين عشوائياً ولكن توضع بين

تجاه األشعةاختبار بالموقعا اختبار المحيط  

  
  

  )8ـ  10(الشكل 
ة فإنـه أحيانـاً يرغـب فـي     وعند استخدام الفحص بالتصوير اإلشعاعي عند الضرور

ار على أية زاوية يجب أن يكون موضـع المصـدر المشـع بالنسـبة     ـختبتوصيف اال
كمـا يتطلـب    وضعها في رمز االختبارلهذا يجب ذكر ذلك وللوصلة المراد تصويرها 

  .التصميم
تالفية يمكـن أن  دام رموز االختبارات الالّإـأن استخ ةـال المرافقـاألشكوتتضح من 

ولين حام من أجل توصيل المعلومـات للمسـؤ  توفر الوقت، كما هو الحال في رموز الل
تلقينـه   ة عنـدما يـتم  ـز المهمـن للعمل ويمكن القول أن الشخص الذي ينجـالمنفذي
ـ ـداً فإن هذا يعطي له الفـاً جيـه إعالمـوإعالم ال المهمـة بنجـاح   ـرص الستكم
  .متزايد
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 ختبار في جانب اتجاه السهمإ

 ختبار في جانب اتجاه السهمإ
 

 ختبار في الجانب عكس اتجاه السهمإ
 

 ختبار في الجانب عكس اتجاه السهمإ

  ختبار في الجانبين إ

  انبينختبار في الجإ
 

  مجموعة من الرموز تعبر في الجانب المراد إختباره) : 9ـ  10(الشكل 
  

 للحامختبار بالموجات فوق الصوتيةإ

 
 مغنطة للجانبينختبار الحبيبات المإ

 
 شعاعيالتصوير اإلاختبار الفحص البصري و

 
 ختبار البرهانإ

 
 شعاعير التصوير اإلاختبا 

 
  إتالفيلتعبير عن عمليات اللحام واإلختبار الالّلز متحدة رمو) : 10ـ  10(الشكل 
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  إتالفي لمحيط اللحامختبار الالّرموز متحدة للتعبير عن اال:  )11ـ  10(الشكل 

  

  للحام لموقعإتالفي الّختبار الاال رموز للتعبير عن) : 12ـ  10(الشكل 
  

  شعاعيبار بالتصوير اإلأشعة االختتجاه رموز ا) : 13ـ  10(الشكل 
  اللحامدرجة من العمودي على سطح  45بزاوية 

  على سطح اللحام) عمودي( 90والرمز الذي يليه بزاوية 
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للمواصفات  إتالفي المطلوب طبقاًالّختبار الرموز للتعبير عن اال:  )14ـ  10(الشكل 
  وتكتب رقم المواصفة داخل ذيل الرمز

  

تالفي المطلوب والنسبة المئوية إالّختبار اللتعبير عن االلرموز ) : 15ـ  10(الشكل 
  )ملم(لطول الحام المراد أختباره أو كميته بوحدة الطول 

  

ار ختبرمز للتعبير عن االختبار الالّإتالفي المطلوب وهنا ا) : 16ـ  10(الشكل 
على أو أسفل ختبار ويوضع ما بين قوسين سواء أالموجات الصوتية وعدد مرات اال

  خط الرمز
  

  إتالفيالّرمز للتعبير عن اإلختبار ال) : 17ـ  10(الشكل 
  المطلوب والمساحة المراد اختبارها
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אאא11
  طبيعة الضوء 1ـ  11
  :الضوء منها  طبيعة التي تشرح من النظريات عديد يوجد

  نيوتن أ ـ نظرية
 تخرج. مى فوتوناتمن الجزيئات تس تيار أن الضوء يتكون من هذه النظرية تفترض

الكهربي أو  مستمر وفي كل اإلتجاهات مثل المصباح ضوء الفوتونات من مصدر هذه
الجزيئات ملونة ومضيئة  هذه بسرعة كبيرة، وتسير في خطوط الخ أو الشمس الشمعة

  . العين فهي تنتج حاسة اإلبصار ومرنة وعندما تسقط على شبكة

  لهيجن الموجه ب ـ نظرية

يتوزع خالل وسط افتراضي يسمى  المضيء كمصدر ظرية فإن الجسملهذه الن طبقاً
 اإلنتشار من المصدر على هيئة موجات يكون. ينتشر في كل الفضاء الوسط األثير وهذا

وحينما تحمل الموجات الطاقة  تتوزع متساوية في كل اإلتجاهات خالل الفضاء و الطاقة
 .اإلحساس بالرؤية وينتج عن ذلكعلى العين فإن األعصاب الضوئية تستثار  الساقطة

أن  يعتبران فرسنل ويونج هيجن أن تلك الموجات تكون طولية و لكن افترض وقد
  . الضوء تكون على هيئة مستعرضة موجات

  نظرية الكهرومغناطيسية للضوءج ـ 
التي تتطلب وجود وسط ) حركية(نظرية الموجة لهيجن تعتبر الضوء موجة ميكانيكية 

يئة ر وبينما ماكسويل نظريته تعبر عن الضوء بموجه كهرومغناطيسية كهاألثير لالنتشا
إن تذبذب  .للمساعدة في اإلنتشار تتطلب وسطاًالتي ال انتشار الطاقة خالل الفضاء و

كل مجال كهربي يتعامد  ،المجاالت الكهربائية و المغناطيسية تنتشر في إتجاهات متعامدة
ث /م 3x108و تفرغ الموجات تسير بسرعة ثابتة في ج .مع قلة من المجال المغناطيسي

وهي سرعة الضوء وتؤثر الموجات الكهرومغناطيسية على شبكية العين وتثير 
  . األعصاب الضوئية إلنتاج حاسة اإلبصار

  نظرية الكمد ـ 
ة تسمى أن للطاقة تتبع وتمتص بكمية مجزأ قدم ماكس بالنك هذه النظرية على أساس

معروف بأنه ثابت بالنك ويساوي  hحيث  hvساوي تون طاقة كل فوتالفوتون و
6.6x10-34  جول ثانية وv  يمثل التردد بالهرتز .  
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  طيف الضوء  2ـ  11
مدى أطوال األمواج أو الترددات التي بها الموجات الكهرومغناطيسية أو الشعاع 

 توجد طيف الضوء إلى مناطق مختلفة وفعلياًينقسم و .إمتداده يسمى طيف الضوءو
  .منطقة صغيرة انتقالية ما بين منطقة إلى منطقة تالية

 .م105م إلى أعلى من 16-10من  اقة اإلشعاع يمتد في مدى طول موجةوحدود طيف ط
م و التالية لها موجات 510- - م 310-أطول موجات هي موجات الراديو وهي ما بين 

 10-7 -10-6بين م وتأتي بعد ذلك حزمة صغيرة ما 310- -10-5األشعة تحت الحمراء 
3.8x ثم  10- 7 – 10 -9م من الضوء المرئي تتبعها موجات فوق البنفسجية ما بين

 .م1110- -م 1610-م بينما أشعة جاما تقع ما بين 10-9 -10-11موجات أشعة أكس 

  : SIالوحدات المستخدمة في منظومة 

  م  nm – 9-10النانومتر  
  م Um – 6-10ميكرومتر  
 م  A - 10-10 5وم مراألنغست 

  
  خصائص الضوء  3ـ  11

  كل هيئات طاقة األشعة تسير بنفس السرعة في الفراغ

بالتالي في التردد في و )A(على أية حالة كل هيئة من الطاقة تختلف في طول الموجة 
 C = AFالفراغ طبقا للعالقة 

   هي سرعة الضوء في الفراغ Cحيث 

لكن التردد ثابت يمر به ولذي سرعة الضوء تختلف بإختالف الوسط اووطول الموجة 
  .بالمترطول الموجة وو التردد  m/secالعالقة بين سرعة الشعاع وعن الوسط  مستقالً

V= AF/n 
 هو معامل انكسار الوسط nحيث 

  الشدة  

شدة اإلضاءة تعرف بأنه الفيض لكل وحدة مساحات الساقطة على السطح المعطى 
  على السطح  اع الساقط عمودياًعاإلشو
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  أنه كمية طاقة الضوء على السطح في الثانية: ف الفيض ويعر
  اللون 
من األحمر إلى سمى ألوان وتبدأ األلوان ت المختلفة للطيف الضوئي المرئي تالمركبا

  : (VIBGYOR)تعطى بالكلمة  ،البنفسجي
(Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red) ترجمة ذلك هو و

وكل لون له ) األحمرواألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي ووالسماوي البنفسجي (
كل لون له وحزمة مختلفة من أطوال الموجة وقد تكون لأللوان المختلفة نفس الشدة 

  .ثالث خصائص
  )مقام(مدى طول الموجه  

مقام يتعلم بمدى أطول الموجة في الطيف ويكون عادة ما يعنيه الرأي عند وصفه للون 
ويقدر ذلك بسبع مليون أو أكثر لون في نفس المقام ) لى سبيل المثالأحمر أو أزرق ع(

تكون صعبة  متميزاً يمكن تميزها ولكن ألن اإلنتقال من مقام إلى مقام يكون تدريجياً
-225واألصفر ما بين  450ـ  480األزرق ما بين  ولحد ما يعتمد على الرأي فمثالً

  . 630ـ  730األحمر ما بين و 510

  monochromaticزء محدود من الطيف يسمى طيف أحادي الموجة الضوء لجو

  السطوع و اإليضاح 
  . الضوءالمقام قد يختلف في السطوح طبقا للشدة السائدة لشعاع 

  التشبع 
 هذه خاصية مقارنة و توصف كنسبة المقام للضوء األبيض

  مصدر الضوء 
لكترونات ذات الشحنة مركزية في النواة وحولها تدور اإلالذرة تتكون من شحنة موجبة 

ار أو مستوى الطاقة لكترونات تبقى في نفس المدلبة في الحالة المتعادلة فتلك اإلالسا
  .من ثم ال تنبعث أشعة من الذرة و

ة في المدارات عقلكترونات التكافؤ أو تلك الوان إبعد إمتصاص طاقة كامنة لذرة فإ
اة وفي النهاية ترتد اإللكترونات إلى عن النو الخارجية تدفع إلى مستوى طاقة أعلى بعيداً

ة التي تفقدها الذرة تنبعث على ـالمدار المتعادل أو مدار وسط وبهذا الفعل فإن الطاق
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للشعاع يعبر عنه بمعادلة ماكس  وطول الموجة ،وذلك هو مصدر الضوء ،هيئة شعاع
  . بالنك

E2 - E1 = hv 

 E1= طاقة المدار المتعادل 

  = E2 طاقة المدار المستشار
   = hثابت بالنك

   v=التردد لإلشعاع المنبعث 
  

  تصنيف مصادر الضوء 4ـ  11
  :يمكن أن تنقسم مصادر الضوء إلى صنفين رئيسيين هما 

  التي فيها األشعة ناتجة عن درجة حرارة عاليةـ مصادر حرارية و 1
  ي خالل الغازات ائية معتمدة على تفريغ كهرببائمصادر كهرـ  2

م 6000م إلى 5000درجة حرارة سطحها ما بين  التيمن الشمس الضوء المنبعث 
جوى مصابيح ذات  الشرر عند ضغطاللهب وكذلك ويصنف على أنه من الصنف األول 

  . ستن من الصنف األولالفتيلة من التنغ
ويقع تحت الصنف الثاني الشرارة النابعة من الجهد العالي أو أنابيب إضاءة التفريغ في 

  . منخفض و كذلك مصباح القوس الزنبقي الفراغ عند ضغط

  السطوع 
تردد  در يبعث شعاع طيف أحادي الموجة ذيهو شدة اإلضاءة في إتجاه معطى لمص

540x1012  هرتزHz  وبشدة
683
  .وات لكل زاوية قطرية يسمى شمعة  1

  اإلضاءة  

ر موحد مركز في هو وحدة فيض السطوع وتعرف على أنها الفيض المنبعث من مصدو
 . (m = 1cd – Sr/1 )نقطة على هيئة شمعة واحدة لزاوية من درجة قطري 

تكون قدرة السطوع لكل وحدة مساحات من مصدر لكل وحدة  ،اإلضاءة وتسمى سطوع
زاوية قطرية أو  ـالمتر المربع / زاوية قطرية التي يشع فيها المصدر ويقاس في وحدة 

  . . 1cd/m² (or) Lumen / n² - Srمتر مربع / شمعة 
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  قيم هامة السطوع 
  متر مربع/ شمعة  مصدر الضوء
 0.08 ورقة بيضاء في ضوء أحادي

  2.9x103 سطح القمر
  3.2x103 سماء صحو

  5.0x103 شمعة
  6x102 مصباح ضوء

  2.5x104 ورقة بيضاء في ضوء الشمس
  107 ستينفتيلة تنغ

  2x109 سطح الشمس
  

  عكسيقانون التربيع ال 5ـ  11
قانون التربيع العكسي يعبر عن كمية طاقة الضوء أو شدة سقوط الضوء على سطح من 

   . المصدرومربع المسافة بين السطح  مع عكسياً مصدر متمركز في نقطة يتناسب تناسباً
1 & 1/r² 

r
r    

I
I

1²

2²

2

1 =   

نة بالمسافة ما بالمقار جداً هذا القانون يكون صحيحا عندما يكون حجم المصدر صغيراً
  . بين السطح و المصدر

  ضاءاإل

أن وضاء لكل وحدة مساحات الساقطة على السطح المعطى وتعرف بأنها كمية فيض اإل
  lumens / m²تكون األشعة عمودية على السطح وتقاس 

  متر المربع/ ضاء اإل

  قانون المبرت  6ـ  11
وط لشعاع الضوء للسطح مع جيب زاوية السق يبين أن شدة اإلضاءة تتناسب طردياً

  السطحوشدة اإلضاء تتناسب عكسيا مع مربع المساحة ما بين المصدر  أيضاًالمعطى و

I = L cos O / r²  



175 

 

  ضاء للمصدر و تقاس بالشمعةشدة اإل=  Lحيث 
  السطح والمسافة ما بين المصدر =  rحيث 

  قيمة هامة لإلضاءة
 متر المربع/ ضاء اإل طريقة اإلضاءة

 3x10-4 ضوء النجم
  0.2 ضوء القمر

  100 مصباح ضوء
  103 )داخلي بجوار نافذة(ضوء النهار
  104 ضوء نهار

  105 ضوء الشمس
  
  :تعاريف  7ـ  11

  ة أ ـ الشمع

ضاءة للمصدر لمعيار أخذت كوحدة عيار لقدرة اإلفي األيام السابقة كانت الشمعة هي ا 
من الرطل وقطرها  116مع وتزن من و الشمعة المعيار تلك الشمعة التي تصنع من الش

  .حبيبة لكل ساعة  120بوصة ومعدل احتراقها  7/8

  متر  ـشمعة  ـاللوكس  ـ ب

وهي كمية الضوء الساقط على المتر المربع على سطح كروي بقطر واحد متر وعندما 
  .مركز اإلنحناء وبقدرة واحد شمعة في  يكون المصدر متركزاً

  )  ²م/ لومن (ع متر مرب/ سطوع = واحد لكوس 
  ²م /سطع 

  )²سم/ لومن ( ²سم/ سطع = واحد فتون 
  فتون  104= لوكس 

  قدم  ـشمعة  ـ ج

من سطح يساوي واحد قدم  مربع تعرف على أنها كمية الضوء الساقط على مساحة قدم
شمعة  ـقدم  ـعند مصدر قدرته تساوي واحد شمعة تحفظ عند مركز اإلنحناء وقطري 

  . )²م/ لومن (لوكس  10.76= قدم مربع /  لومنيعرف على أنه 
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  :خواص الضوء  8ـ  11
  اإلنعكاس واإلنكسارأ ـ 

من األشعة  اًعند سقوط شعاع من الضوء على سطح فاصل بين وسطين فإن جزء
ويسمى اإلشعاع المنكسر الوسط الثاني  يدخلالجزء المتبقي األول وتنعكس إلى الوسط 

  . راإلنكساولقانوني اإلنعكاس  طبقاً
  قانون اإلنعكاسب ـ 

عند س والعمود السطح الفاصل لإلنعكاوعندما يكون الشعاع الساقط و الشعاع المنعكس 
  .، فإن زاوية السقوط تساوي زاوية اإلنعكاس في نفس المستوىنقطة السقوط تقع كلها 

  أو قانون شنل قانون اإلنعكاسج ـ 

  اإلنكسار قد يقع في مستوى السقوط 
n1 Sin o1 = n2 Sin Ө2  

  هو اإلنكسار  n2 و   n1حيث 
والجدول التالي يعرض رقم اإلنكسار لبعض المواد الشائعة ورقم اإلنكسار يختلف 

  بإختالف طول الموجة الساقطة 
  الوسط المعامل

 1 فراغ
  1.00029 هواء
  1.33 )م20(ماء

  1.3 محلول سكري
  1.46 زجاج منصهر
  1.54 صوديوم كلوريد

  2.42 الماس
  
  لكليااإلنعكاس الداخلي د ـ 

كلما زادت زاوية اإلنعكاس لشعاع من مصدر في زجاج ساقط على السطح الفاصل ما 
زوايا اإلسقاط أكبر درجة وعند  90فإن شعاع اإلنكسار يصل إلى الزجاج، الهواء وبين 

داخلي  التالي يكون لدينا انعكاس كليبومن الزاوية الحرجة فإن ال يوجد إنكسار للشعاع 
  : بإستخدام المعادلة 
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 n1 Sin O1 = n2 Sin O2 
O2 = 90° 
O1 = Oc 

  بالتعويض

n1 Sin Oc = n2 Sin 90° 
n1 Sin Oc = n2 x 1 

Sin Oc =   
1

2
n

n
 

Oc = Sin-1 (n2 / n1 ) 
في الرسم  كما هو موضح n2 ≤ n1لذلك فإن ن جيب الزاوية ال يتعدى الواحد، وبما أ
  :لي التا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Dispersion التشتتهـ ـ 

مر خالل منشور تنفصل إلى ألوان عند ذلك ت حينحزمة ضوئية من الضوء األبيض 
  تعرف على أنها  التشتت زواية .يسمى تشتت ضوء

D = Ө / λ 

   λهي زاوية الفصل للونين ذو طول موجة تختلف بمقدار  Өحيث 
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 Deviation الحيودو ـ 

 .ا خالل منحة أو من حرف مستدير لحاجز حادناء الموجات عند مرورهشار أو إنحإنت
  :لفاصل دائري يعرض في الشكل التالي ) شكل الحيود(نموذج الحيود  الحيوديسمى 

  
  الحيود المتدرج ـ ز 

وفي واحد من أشكالها تتكون من الفتحات الرفيعة  الحيود المتدرج يكون آلة مفيدة جداً
تفصل ما بينها بفراغ معتم و التدرج النمطي . هذه الفتحات ذات عدد كبير إلى جنب

خط رسم يبين في  10.000المستخدم لدراسة منطقة المرئية من طبق يحتوي على 
  . التالي  الشكل
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 إمتصاص وإنتقال الضوء ح ـ 

ه تتناقص عند إختراقه في الوسط عندما تمر حزمة من الضوء خالل مادة فإن شدت
من الطرف اآلخر  النافذة Itفالشدة  dالداخلة في وسط بتخانه  Ioكون شدة الضوء وت

  :ويمكن حسابها بالمعادلة اآلسية التالية  Ioستكون أقل من 

It = Io e-αt 

تجة ووحدتها نمعامل اإلمتصاص وهي تقيس معدل الفقد للضوء من الحزمة الم αحيث 
التي عندها يتحول إلى  الطاقةواإلمتصاص الفعلي يمثل اإلخفاء الفعلي للضوء و 1-سم

كون نتيجة ي على أية حال معظم النقص في الشدة ال .جزيئات المادة الماصةلحركة 
/  Ioالنسبة ما بين و ن نتيجة حقيقة أن بعض الضوء يتشتت جانبياًإلمتصاص فعلى ولك

It  تسمى الناقلة)T ( أو معامل النقل للوسيط أيT = It x 100   ومعكوس الناقل للوسيط
  .ى الضوئية يسم

  Reflectionاإلنعكاسية ط ـ 

هو نسبة الضوء المعكوس من السطح الساقط عليه ويسمى اإلنعكاس من أجل السقوط 
  :العمودي 

2

o

r
1n
1n   R

I
I ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−==  

  من أجل السقوط المائل 

 2

cosi -cosr  n 
cosI -cosr  n     R ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=   

  

  معامل اإلنكسار للوسط  n= حيث 
1.2 = n 

R = 0.04 or 4% 
  الة السقوط العمودي ذلك في حو

  Emissivityاإلنبعاثية ظ ـ 

يعرف بأن الجسم الساخن تنبعث منه أشعة على هيئة حرارة وعند أي درجة حرارة فإن 
الطاقة الحرارية المنبعثة تتوزع على طيف من أطول موجات وهذا التوزيع الطيفي 
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إنبعاث األشعة معدل يتغير بتغير درجة الحرارة فعند درجة الحرارة المنخفضة فإن 
) مثل األشعة تحت الحمراء(كبيرة  الطاقة تكون عامة ذات طول موجةيكون صغيراً و

 مرئياً اًفإن األجسام تشع ضوء ئويةدرجة م 500ـ  550وعند درجة حرارة ما بين 
جة أن أن الطاقة التي توزع على أطوال مختلفة إلى أطول موجة كبيرة بدر وهذا يعني

تقع في الطيف المرئي إلشعاع جسم معتم ومعدل  ول موجةالطاقة المشعة ذات ط
  تعطى بقانون ستيفان بلترمان)  W/m²هي( wاإلنبعاث لطاقة أشعة لكل وحدة مساحات 

W= e6t4 ثابت ستيفان يلتزمان وقيمته  6 حيث  
5.67x108 j/sec-k4-m²  متر مربع -4ثانية لكلفن أس / جول  

T  تكون درجة الحرارة المطلقةk  :نكلف  
w  اإلنبعاث الكلي(تسمى قدرة اإلنبعاث الكلى (  
e  : هو إنبعاث السطح و له قيمة من صفر إلى واحد ويعرف على أنه القدرة لكل وحدة

مساحات تشع من السطح المشع لجسم معتم عند نفس درجة حرارة انبعاث الجسم 
  . أكمل ممتصم الجسم المعتم يكون أكمل باعث والمعتم يساوي الوحدة ومن ث

  
  األجهزة البصرية 9ـ  11

ال شك أن حاسة البصر هي من أهم الحواس التي وهبها اهللا لإلنسان فهي التي تمدنا 
منا أو  و بعيدة جداً بالمعلومات عما حولنا من أشياء سواء كانت هذه األشياء قريبة جداً

 يتم اإلحساس بالرؤية عن طريق العين حيث تمر أشعة الضوء منو. فيما بين ذلك
الجسم خالل الجزء األمامي الشفاف من كرة العين و تنفذ خالل الجزء الداخلي للعين إلى 
أن تصل إلى طبقة من األنسجة الحاسة للضوء وينتج عنها نبضات كهربية تنتقل إلى 

  .المخ عن طريق خيوط من األعصاب و هناك تثير اإلحساس بالرؤية 

  عين اإلنسان والرؤيةأ ـ 

ن عين اإلنسان هي من أعظم األنظمة البصرية على وجه اإلطالق ا ال شك فيه أومم
توجد في تجويف عظمي ) 1ـ  11شكل (م لم 25هي عبارة عن كرة يبلغ قطرها و
لدوران في مايتها وتتصل بجدار التجويف العظمي بواسطة ست عضالت تمكنها من الح

صلب يسمى  يحيط بما يقرب من خمسة أسداس سطحها جدارو. اإلتجاهات المختلفة
  . ماية األنسجة الرقيقة الداخلية لجدار كرة العينحالذي يعمل على و scleraالصلبة 
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  عين اإلنسان) 1ـ  11(شكل

 white of the eye" بياض العين"الذي نسميه من هذا الجدار و ونحن نرى جزءاً
محدب شاء شفاف الل الجزء األمامي وهو عبارة عن غويدخل الضوء إلى العين من خ

ويتم ترطيب القرنية بواسطة  corneaم يسمى القرنية لم 8يبلغ نصف قطره حوالي 
لعين عن طريق ويدخل هذا السائل الدمعي إلى ا .الدمعيةالسائل الدمعي الذي تفرزه الغدة 

إذا  وتحمي كرة العين الجفون التي تغلق تلقائياً. ي توصله إلى األنفالقنوات الدمعية الت
تغطى القرنية منطقة تسمى الغرفة األمامية وهي مملوءة ين ومن العاقترب أي جسم 

ويوجد خلف هذه المنطقة حاجز  aqueous humorبسائل شفاف يسمى السائل المائي 
وتتوسطه فتحة مستديرة تسمى . وهو الذي يعطي العين لونها irisمعتم يسمى الحدقة 

أو تقل حسب كمية الضوء الساقطة يمكن لهذه الفتحة أن تزداد و eye pupilإنسان العين 
  .على العين

 1,44ويقع خلف الحدقة مباشرة عدسة محدبة الوجهين متوسط معامل إنكسار مادتها 
وتتصل حافة العدسة بالجدار الداخلي لكرة العين بواسطة  lensوتسمى العدسة البلورية 

ء سطحي العدسة لها القدرة على تغيير إنحنا celiary bodyحلقة من العضالت الدقيقة 
بالتقلص أو اإلرتخاء وبذلك تتغير قوة العدسة أي البعد البؤري لها حتى تتمكن من رؤية 

أما  accommodationاألجسام على المسافات المختلفة و تسمى هذه العملية بالتكيف 
 retinaالجزء الداخلي لكرة العين فهو مبطن بغشاء من األنسجة الحساسة يسمى الشبكية 

  . ي تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى نبضات كهربية التي تنقل إلى المخهي التو
  العينة يشبكب ـ 

يا الخالأهمها طبقة ) 2ـ  11(شكل الكما في أن الشبكية تتكون من عدة طبقات  الواقعو
طبقة خاليا القطبية ووطبقة الخاليا  rods and conesالخاليا المخروطية العضوية و
  .جانجليون 
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المخروطية عبارة عن خاليا عصبية حساسة للضوء حيث تتولد فيها ا العضوية ووالخالي
ونتيجة لذلك تتولد نبضات كهربية في طبقة . للضوءنبضات كهربية عندما تتعرض 

وتتجمع هذه الخيوط . الخاليا القطبية ثم تنتقل إلى المخ عن طريق خيوط خاليا جانجليون
  .يخرج من الجزء الخلفي للعين الذي optic nerveلتكون العصب البصري 

  

  

  

  

  

  قطاع في نسيج الشبكية) 2ـ  11(شكل 
الحيز خلف العدسة البلورية يسمى الغرفة الداخلية وهو مملوء بسائل جيالتيني شفاف و

توجد على الشبكية منطقة صغيرة يبلغ و vitrous humorيسمى السائل الزجاجي 
العين مع الشبكية تسمى النقطة الصفراء م تقع عند تقاطع محور لم 0,25قطرها حوالي 

fovea centralis الملونكة تأثراً بالضوء األبيض ووهي أكثر نقاط الشب.  
ة متغيرة كما أن الفيلم فتحوهما يحتوى على عدسة الكاميرا متشابهتان في أن كليوالعين و

دما وعن. عليهايقومان بتسجيل الصورة المتكونة ساسان للضوء والشبكية حالحساس و
يسقط الضوء على العين من جسم أمامها ينكسر عند سطح القرنية ثم عند سطحي 

ينتقل ومقلوبة عليها وينفذ إلى الشبكية حيث تتكون له صورة حقيقية مصغرة والعدسة 
اإلحساس بها إلى المخ عن طريق العصب البصري ويترجم المخ الصورة ويكون 

دما تكون العضالت المتصلة بالعدسة في حالة عنو. بالجسم المعتدل بها مقروناًاإلدراك 
وتكون ) أي أن البعد البؤري أكبر ما يمكن(إرتخاء تكون قوة العدسة أصغر ما يمكن 

هي في حالة العين و par pointالعين مهيأة لرؤية الجسم البعيد عندها بالنقطة البعيدة 
تعمل على العضالت تتقلص و من العين فإن أما إذا كان الجسم قريباً. السليمة ما ال نهاية

بالقدر الكافي لتكون صورة ) أي يقل بعدها البوري(تزداد قوتها وزيادة إنحناء العدسة 
تسمى أصغر مسافة يمكن عندها رؤية األجسام عندها و. واضحة للجسم على الشبكية

. سم 25وهي في العين السليمة  near pointبالنقطة البعيدة بوضوح بالنقطة القريبة 
  .سمى قدرة العين على التغيير في قوة العدسة بقوة التكيف وت
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  الليلي شىالعوالخاليا المخروطية عمل الخاليا العضوية وج ـ 
الخاليا العضوية هي أكثر حساسية للكميات الصغيرة من الضوء عن الخاليا 

طية أما الخاليا المخرو. لذلك فهي المسؤولة عن الرؤية في اإلضاءة الخافتة. المخروطية
  .دقيقة األشياء و كذلك عن رؤية األلوانفهي مسؤولة عن رؤية التفاصيل 

وتعتمد حساسية الخاليا العضوية للضوء على التفاعل الكيميائي الذي يتم عندما يدخل 
الضوء إلى العين، حيث يحتوى الجزء الخارجي من الخلية العضوية على صبغة حمراء 

تينين تعرضها للضوء إلى مادة تسمى ريد تتحلل عن rhodopsinتسمى رودوبسين 
retinene  البروتين فيما بعد إلى و" أ"ثم يتحول فيتامين . بروتينو" أ"ثم إلى فيتامين

هذا الفقد ال بد أن يزود عن و. في كمية فيتامين أرودوبسين مرة أخرى مع بعض الفقد 
على فيتامين أ يفقد لذلك ففي حالة عدم تناول مواد غذائية تحتوي . طرق الدورة الدموية

  .الرؤية في الضوء الخافت ويسمى هذا المرض بالعشى الليلي  على اإلنسان القدرة

  الرؤية الحادةد ـ 
فهناك منطقة . المخروطية بطريقة غير منتظمة على الشبكيةوتتوزع الخاليا العضوية 

هذه  ،تحتوي على خاليا مخروطية فقط fovea centralisمركزية صغيرة تسمى الفوفيا 
ثم تقل كثافة المخاريط أكثر فأكثر نحو حافة الشبكية . المنطقة مسؤولة عن الرؤية الحادة

أثناء النهار مستخدمين منطقة  ونحن نرى أكثر وضوحاً. ويزداد عدد الخاليا العضوية
أما المنطقة التي . الفوفيا أما أثناء الليل فإننا نرى بواسطة المناطق الجانبية من الشبكية

خالية من كال الخاليا العضوية  ج عندها العصب البصري من العين فهييخر
  .المخروطية و تسمى النقطة العمياء و

  الرؤية بالعينينهـ ـ 
لثالثة ا يساعده على رؤية العمق أي في األبعاد امم الحقيقة أن اإلنسان يرى بالعينين معاً

صة إذا كان الجسم على مسافة للجسم خا مختلفاً ذلك ألن كال من العينين ترى منظراًو
  .صغيرة 

وعندما ترسل الصورتان المتكونتان على شبكتي العينين إلى المخ يقوم المخ بتفسير 
في حالة الرؤية بعين واحدة ال و. ن ذلك الرؤية في األبعاد الثالثةوينتج ع الصورتين معاً

  . يمكن رؤية البعد الثالث أو العمق بنفس الوضوح
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فين في نفس ك إذا أجبرت إحدى العينين على أن ترى جسمين مختلباإلضافة إلى ذل
اآلخر ساكن فعند دمج الصورتين فإن المخ يكون أكثر حساسية الوقت أحدهما متحرك و

  :وتوضح ذلك التجربة التالية . كة ولذلك قد ال يرى الجسم الساكنلألشياء المتحر
 آخر يجلس ساكناً شخصاً ، ودعإجلس بحيث يكون هناك سطح أبيض على يمينك مثالً

أمسك مرآة مستوية بيدك اليسرى وقرب حافة  .)3ـ  11(أمامك كما في شكل  تماماً
بعينك المرآة أمام أنفك ثم أدر المرآة بحيث ترى صورة السطح األبيض في المرآة 

حرك . ، في نفس الوقت ترى بعينك اليسرى وجه الشخص الجالس ساكنا أمامكاليمنى
ي على الحائط كما لو كنت تمسح سبورة مثال تالحظ أن وجه زميلك يختف يدك إلى اليمين

في حالة وجود إختالف  تحدث صعوبة أحياناً(العينين الفم و، وعادة يبقى منه أو معظمه
  . )ملحوظ في قوة إبصار العينين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3ـ  11الشكل 

لى شبكية كل منهما ، حيث تتكون عوتفسير ذلك هو أن الرؤية تتم بواسطة العينين معاً
وترسل  صورة المنظر أو الجسم الذي يشاهده اإلنسان وقد تختلف الصورتان قليالً

ين الصورتان عن طريق العصب البصري لكل عين إلى المخ الذي يقوم بتحليل الصورت
إلى صورة واحدة، وفي عملية الدمج هذه قد يختار  Fusionإجراء عملية دمج لهما و

رغم لتجربة تستخدم المرآة المستوية لتوفي هذه ا ن الصورتينالمخ أجزاء من كل م
ى األخرالجالس وفإحداهما تنظر إلى الشخص  مختلفاً العينين أن ترى كل منهما منظراً

يحاول المخ دمج هاتين  ،اليد المتحركة عليهاتنظر إلى صورة الحائط األبيض و
ولما كان المخ أكثر . اواحدة منهما بإختيار أجزاء منهمالصورتين وتكوين صورة 

حساسية لألشياء المتحركة عن األشياء الساكنة، لذلك فإن الصورة المتكونة في المخ 



185 

 

يتبقى من وقد  يكون معظمها لليد المتحركة ويختفي معظم وجه الشخص الجالس ساكناً
  . العينان فقطوجهه الفم و

  زمن اإلستبقاءو ـ 

ية ائر الشبكية في إرسال النبضات الكهربعندما ينقطع الضوء الساقط على العين تستم
إلى المخ لفترة قصيرة بعد إنقطاع الضوء تصل هذه الفترة الزمنية إلى حوالي جزء من 

 . من الثانية 24
  :وتوضح ذلك التجربة التالية  persistence" زمن اإلستبقاء"ويسمى هذا الزمن 

ونضع فيه شريحة ) 4ـ  11(كما في شكل  projectorنستخدم جهاز إسقاط صور 
slide  لمنظر ما ونضع أمامه الشاشة البيضاء ومن المستحسن أن توضع الشاشة أمام

أدر الجهاز لنرى . إذا أزيلت الشاشة ال يظهر المنظرباب مفتوح أو نافذة مفتوحة بحيث 
صورة للمنظر الموجود في الشريحة على الشاشة ثم أبعد الشاشة عن مسار الضوء 

  .يختفي المنظر

إلى أعلى في موضع الشاشة بحيث تتم الحركة في إلى أسفل و ك العصا رأسياًحر
زد من سرعة حركة العصا . مستوى ثابت ومن المستحسن أن تكون الحجرة مظلمة

اء دون الحاجة إلى وجود ستجد أنه عند سرعة معينة ترى صورة المنظر في الهو
ستجد أن الصورة الناتجة جعل حركة العصا على سطح مخروطي أو أسطواني إ. الشاشة

  . في الهواء أصبحت مشوهة كما لو كانت تسقط على شاشة غير مستوية

  
  4ـ  11شكل 
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وتفسير ذلك هو أنه عندما تسقط األشعة الضوئية من جسم ما على العين تكون العين 
ى الشبكية ثم يقوم العصب البصري العدسة صورة واضحة للجسم علطة القرنية وبواس
اإلحساس  ةالذي تتم فيه عمليصورة على شكل تيار كهربي إلى المخ نقل هذه الب

بالصورة وعندما ينقطع الضوء تستمر الشبكية في إرسال النبضات الكهربية إلى المخ 
من  24لفترة قصيرة بعد إنقطاع الضوء تصل هذه الفترة الزمنية إلى حوالي جزء من 

لذلك عندما تتحرك  Persistence Timeالثانية ويسمى هذا الزمن زمن االستبقاء 
أسفل في الهواء في موضع الشاشة أمام األشعة الضوئية اآلتية من والعصا إلى أعلى 

، ولكن على أجزاء جهاز إسقاط الصور فإن العصا تعكس الضوء مثلها مثل الشاشة تماماً
متتالية وتحتفظ الشبكية بكل جزء من أجزاء الصورة التي انعكست على العصا لفترة 

أما إذا كانت سرعة العصا بطيئة . كافية بحيث تتجمع هذه األجزاء لتكمل صورة كاملة 
  .ال ترى صورة كاملة وفإن العين سترى أجزاء الصورة متتالية 

  
  األلوان 10ـ  11

ه باإلضافة الشك أن إدراك اإلنسان لأللوان قد منحه الكثير من معرفة العالم المحيط ب
من الناحية التاريخية و. ل الطبيعة التي خلقها اهللا لهتمتاع بجمااإلسإلى الشعور بالبهجة و

موضوع دراسة الفالسفة والعلماء لقرون  نت دائماًفإن األلوان خاصة ألوان قوس قزح كا
 Isaacة إلى أن قام العالم إسحاق نيوتنوقد ظلت طبيعية األلوان غامض. عديدة

Newton  زاحت الكثير من الغموض حول التي أ 1666بإجراء تجربته الشهيرة عام
  .طبيعة األلوان 

  قوس قزحأ ـ 

من المعروف أن الشعاع الضوئي عندما ينتقل من الهواء أو الفراغ إلى أي وسط مادي 
اف يتغير ـولما كان معامل انكسار الوسط الشف. هشفاف فإنه ينكسر أي يغير إتجاه

رق إلى األطوال الموجية بتغير الطول الموجي للضوء فإن شعاع الضوء األبيض سيتف
وهذا التفريق اللوني الذي يحدث عند إنكسار . المختلفة أو األلوان المختلفة المكونة له

كما في الشكل  لكثير من الظواهر الطبيعية من أهمها قوس قزح الضوء يشكل أساساً
  . )5ـ  11(
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  5ـ  11شكل 

الشمس خلفك طرة عندما تقف والممنحن نرى قوس قزح عادة عند انتهاء العاصفة 
هي عادة ويسقط ضوء الشمس على قطرات المطر العالقة في الجو . وتنظر إلى السماء

  .تكون كروية الشكل 

  

  

  

  

  

  التفريق اللوني للضوء عند خروجه من قطرة ماء) 6ـ  11(شكل 

ل ينكسر الضوء عند دخوله إلى قطرة الماء و ينكسر كل لون بزاوية مختلفة حسب معام
وعند سقوط هذه األشعة على السطح الداخلي . كسار الماء للطول الموجي لكل لونإن

للقطرة تنعكس وتنكسر مرة أخرى عند خروجها من القطرة كما هو موضح في شكل 
والواقع أن المشاهد يمكنه رؤية األلوان من قطرات معينة وهي تلك التي  )6ـ  11(

زاوية التي يخرج بها مناسبة ليسقط هذا يخرج منها ضوء بطول موجي معين تكون ال
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أي أنه بالرغم من أن كل قطرة تفرق الضوء األبيض إلى  ،الضوء على عين المشاهد
 واحداً جميع ألوانه أي تعطي الطيف الكامل للون األبيض إال أن المشاهد ال يرى إال لوناً

من القطرة يكون له فقط من األلوان التي تخرج  واحداً وذلك ألن لوناً. معينةمن قطرة 
  .الزاوية المناسبة ليسقط على عين المشاهد

التي وولذلك فإن المشاهد يستشعر األلوان برؤية الضوء من عدد هائل من القطرات 
  .في السماء  تشكل من وجهة نظره قوساً

  )الطيف(تجربة نيوتن 

لى من ضوء الشمس من ثقب ضيق في النافذة ع في غرفة مظلمة أسقط نيوتن شعاعاً
بيضاء عندما استقبل الضوء المار في المنشور على شاشة و ،منشور ثالثي من الزجاج

 Redهي على الترتيب األحمر  )7ـ  11(شاهد سلسلة من سبعة ألوان كما في شكل 
 Indigoالنيلي  Blueاألزرق و Greenاألخضر  Yellowاألصفر  Orangeالبرتقالي 

وهي تتكون من  Roy G Bivلسل بكلمة ويمكن حفظ هذا التس( Violetوالبنفسجي 
وقد أمكن تفسير هذه المشاهدة على أساس أن الضوء  .)األلوانالحروف األولى لهذه 

أنه عند إنكساره في المنشور انحرف لوان واألبيض في أشعة الشمس يتكون من هذه األ
وتن وقد أثبت ني spectrumمجموع األلوان هذه تسمى الطيف و .كل لون بزاوية مختلفة

صحة هذا التفسير بإستخدام منشور آخر وضع بجانب المنشور األول بحيث تكون 
قاعدته في عكس اتجاه قاعدة المنشور األول فتجمعت األشعة مرة أخرى و أعطت اللون 

  .األبيض 

إثبات ن من علماء آخروو Thomas Youngوبعد ذلك بفترة طويلة تمكن توماس ينج 
  . wavelengthاللون له عالقة بالطول الموجي  أنأن الضوء عبارة عن موجات و

 

  
  

  

  )7ـ  11(شكل 
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  اإلنحراف في المنشور الثالثي  11ـ  11
يصنع المنشور الثالثي و. أو أي مادة شفافة ذات مقطع مثلثقطعة من الزجاج المنشور 

 مثل كلوريدلزجاج ستيك وقد يصنع من أمالح مختلفة تضاف لو البالأالكوارتز  من
ويوضع المنشور على . تحت الحمراءوبروميد البوتاسيوم التي تمرر األشعة  الصوديوم

شعاع الضوء الذي يسقط على ويحدث ل. قاعدته المثلثة ليسقط الضوء على أحد أوجهه
 :هما  أحد األوجه انحراف داخل المنشور وخارجه

  اإلنحراف في المنشور الثالثيأ ـ 

قط على أحد أوجهه و يخرج من الوجه عندما يمر الضوء خالل منشور ثالثي أي يس
مسار ) 8ـ  11(شكل يوضح . اآلخر فإن الشعاع الضوئي ينحرف أي يغير من إتجاهه

، هذا الشعاع ينكسر Iالشعاع الذي يسقط في الهواء على أحد أوجه منشور ثالثي بزاوية 
، ويسقط على المقابل وينكسر مرة أخرى فيخرج إلى rفي المنشور بزاوية انكسار 

النتيجة هي أن الشعاع و. ن العمود أي في إتجاه القاعدةع مبتعداً) الهواء(الوسط األول 
ن أي أ. تسمى زاوية اإلنحراف Jالضوئي ينحرف عن مساره األصلي بزاوية معينة 

داد الشعاع الساقط على المنشور هي الزاوية المحصورة بين امت: زاوية اإلنحراف 
  .امتداد الشعاع الخارج منهو

 

  )8ـ  11(شكل 
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بتغير زاوية السقوط فإذا رسمنا العالقة بين زاوية اإلنحراف  Jوتتغير زاوية اإلنحراف 
J  و زاوية السقوطI1 ط نقصت زاوية اإلنحراف حتى نجد أنه كلما زادت زاوية السقو

ويعني ذلك أنه توجد زاوية . صغر قيمة لها ثم تأخذ بعدها في الزيادة بالتدريج تبلغ أ
ينة تكون عندها زاوية اإلنحراف أقل ما يمكن وتسمى النهاية الصغرى سقوط مع

في نصفي المنشور  ا يكون مسار الشعاع الضوئي متماثالًوعنده .Jminلإلنحراف 
على معامل إنكسار مادة المنشور وزاوية وتعتمد زاوية النهاية الصغرى لإلنحراف 

ذي تكون زاوية رأسه صغيرة ال هو ذلك المنشور الووفي حالة المنشور الرقيق . رأسه
تتجاوز بضع درجات إذا وضع أمام المصدر الضوئي بحيث تسقط األشعة عليه شبه 

. سقوط صغيرة وكذلك زاوية الخروج وزاوية اإلنحرافعمودية تكون بذلك زاوية ال
في هذه النهاية الصغرى لإلنحراف وفي وضع  وصغر هذه الزوايا يجعل المنشور دائماً

 nطي المعادلة التالية العالقة بين النهاية الصغرى لإلنحراف ومعامل اإلنكسار عالحالة تُ
  . Aزاوية رأس المنشور و

ϑmin = A (n-1) 
  .وهذه معادلة تقريبية هامة و لها تطبيقات في حاالت كثيرة 

  التفريق اللونيب ـ 
 ىفإنه باإلضافة إل ،من الزجاج مثالًعندما يسقط ضوء أبيض على منشور ثالثي 

السبب في ذلك و) 9ـ  11(شكل الألوان مختلفة كما في انحرافه عن مساره يتحلل إلى 
يختلف حسب الطول الموجى كما ) المواد بصفة عامةو(هو أن معامل اإلنكسار للزجاج 

  ) .1ـ  11(هو موضح بالجدول 

  
  )9ـ  11(شكل 
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  صادرة عن المنشورخواص األلوان ال) 1ـ  11(جدول 

  معامل اإلنكسار )نانومتر(وجيالطول الم اللون
 1.520 660 األحمر
 1.522 610 البرتقالي
 1.523 580 األصفر

 1.526 550 األخضر
 1.531 470 األزرق
 1.538 410 البنفسجي

معامل اإلنحراف للزجاج التاجي عند األطوال الموجية المختلفة ويسمى ناتج تحليل 
اتجة بالطيف أو طيف المصدر الضوئي الذي الضوء األبيض أي مجموعة األلوان الن

  .ينبعث منه الضوء 
  

  الكلياإلنعكاس والحرجة الزاوية  12ـ  11
عندما ينتقل الضوء من وسط أكبر كثافة ضوئية أي أكبر في معامل اإلنكسار إلى وسط 
أقل كثافة ضوئية أي أقل في معامل اإلنكسار على سبيل المثال من الماء إلى الهواء فإن 

كما عاع المنكسر يبتعد عن العمود أي تكون زاوية اإلنكسار أكبر من زاوية السقوط الش
وكلما زادت زاوية السقوط زادت زاوية اإلنكسار وعندما تصل . )10ـ  11(في الشكل 

زاوية السقوط في الوسط األكبر في معامل اإلنكسار قيمة معينة تسمى الزاوية الحرجة 
ي إتجاه السطح الذي يفصل أن الشعاع المنكسر يكون فأي ° 90تصبح زاوية اإلنكسار 

  . الوسطين

  الزاوية الحرجةأ ـ 

تقابلها ) األكبر في معامل اإلنكسار(هي زاوية سقوط في الوسط األكبر كثافة ضوئية 
 °90تساوي ) األقل في معامل اإلنكسار(زاوية انكسار في الوسط األقل كثافة ضوئية 

  .درجة 
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  )10ـ  11(شكل 
الحرجة فإن  األكبر في معامل اإلنكسار عن الزاوية وإذا زادت زاوية السقوط في الوسط

إلى نفس الوسط الساقط منه بحيث الضوء الساقط ال ينتقل إلى الوسط اآلخر إنما ينعكس 
. باإلنعكاس الكلى تكون زاوية اإلنعكاس تساوي زاوية السقوط، وتسمى هذه الظاهرة

لكلي فقط عند انتقال الضوء من الوسط األكبر في معامل تحدث ظاهرة اإلنعكاس او
وتعتمد . ال تحدث في الحالة العكسيةالوسط األقل في معامل اإلنكسار واإلنكسار إلى 

كل من وسطى السقوط واإلنكسار  قيمة الزاوية الحرجة لوسط ما على معامل انكسار
  :هي تساوي و

n

    90sin    n

1

2 sinϑ =  

هو الوسط األقل في معامل اإلنكسار هو الهواء فإن و n2وسط اإلنكسار  وعندما يكون

 الزاوية الحرجة تساوي
n

  1 

1

 sinϑ =  

  .هو معامل اإلنكسار للوسط األكبر كثافة ضوئية 1n حيث
  يقات على ظاهرة اإلنعكاس الكليبعض التطب

  األلياف الضوئية
طبيقات الهامة لظاهرة اإلنعكاس الكلى حيث تقوم تعتبر األلياف الضوئية من إحدى الت

 ستيك بنقل الضوء من مكان إلى آخرفي سمك شعرة الرأس من الزجاج أو البال" ليفة"
من ) 11ـ  11شكل (وتتكون الليفة الضوئية  optical fiberوتسمى الليفة الضوئية 

كل على ش claddingهو الذي يحمل الضوء مغلف بغالف سطواني وأ coreقلب 
سطوانة متحدة المحور مع القلب ويصنع القلب من الزجاج أو البالستيك ذو معامل أ

من نوع آخر من  انكسار أكبر من معامل إنكسار مادة الغالف التي تكون عادة أيضاً
الغالف الذي يدخل من أحد طرفي الليفة و وبذلك فإن الضوء. أو البالستيكالزجاج 
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يسقط ويرتد إلى القلب مرة أخرى و كلياً ينعكس انعكاساًبزاوية أكبر من الزاوية الحرجة 
  . على السطح الفاصل في نقطة أخرى بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة

  

  

  
  الليفة الضوئية) 11ـ  11(شكل 

الطرف اآلخر من الليفة وهكذا فإن الضوء يعاني انعكاسات كلية متعاقبة حتى يخرج من 
لمفقودة ة الضوء األلياف الضوئية تكون كمييدة من اي األنواع الجالضوئية وف

وبذلك يمكن نقل الضوء لمسافة قد تبلغ  ة جداًباإلمتصاص في قلب الليفة الضوئية قليل
  . بضعة كيلومتـرات دون أن تقل شدته بكمية كبيرة

. )كابل(نة عادة يوضع عدد كبير من األلياف الضوئية مع بعضها لتكون حزمة مرو
وتستخدم كابالت األلياف الضوئية في مجال اإلتصاالت حيث يحمل الضوء المعلومات 

ي خالل األسالك مع مميزات ائكما يحملها التيار الكهرب خالل األلياف الضوئية تماماً
هامة لأللياف الضوئية منها أن الضوء المحمول ال يتأثر بتداخالت المجاالت الكهربائية 

فشعاع الليزر الذي ينتقل في ليفة ضوئية . لعالية لنقل المعلوماتاباإلضافة إلى السعة 
برامج تلفزيونية في واحدة يمكنه نقل بضعة عشرات من المكالمات التلفونية وبضعة 

 ،ع النظيرمنقط لقد القت تطبيقات األلياف الضوئية في مجال الطب نجاحاًو. وقت واحد
المعدة خدم في التشخيص ألمراض الرئة وستوعلى سبيل المثال في مجال المناظير التي ت

ي أصبحت تتم التجال الجراحة لمعظم أعضاء الجسم وكذلك في ماألمعاء وغيرها وو
الضوئية علمية  وهناك مجاالت كثيرة أخرى تستخدم فيها األلياف. بفتحات صغيرة للغاية

  .كانت أو تطبيقية 
  

  الخصائص العامة للموجات 13ـ  11
  :جميع أنواع الموجات وهي  هناك خصائص عامة تصف

الخاصية األخيرة وهي اإلستقطاب اإلنعكاس واإلنكسار والتداخل والحيود واإلستقطاب و
  . ال تحدث في حالة الموجات الطوليةوصفة للموجات المستعرضة فقط 



194 

 

  أ ـ تداخل الموجات

ر تحدث ظاهرة التداخل للموجات بصفة عامة عندما تتالقى الموجات الصادرة من مصاد
وهي من الخصائص العامة للموجات وتعتمد على مبدأ عام بالنسبة . مختلفة في منطقة ما

أو اإلضطرابات  principle of superpositionللموجات وهو مبدأ تراكب الموجات 
عند نقطة هي ) أي محصلة االضطراب(بصفة عامة و الذي ينص على أن المحصلة 

  . المتالقيةمجموع اإلضطرابات الناتجة عن الموجات 

 لذلك فهي تتبع أيضاًولما كان الضوء عبارة عن موجات وهي موجات كهرومغناطيسية 
بنقطة فإن المجاالت ) أو أكثر(موجتان ضوئيتان ) أو تتالقى(فعندما تمر . مبدأ التراكب

. التراكب مكونة المجال المحصلةلمبدأ  طبقاً) أو تتحد(ية لهذه الموجات تتراكب ائالكهرب
) ي أي مربع السعةائلمعلوم أن شدة الضوء تتناسب مع مربع شدة المجال الكهربومن ا(

ذلك حسب ما إذا كان أي تزداد وتقل نتيجة للتداخل و ولذلك فإن شدة الضوء الناتج تتغير
في حالة ما إذا كانت  أي أن الموجتان تقوي إحداهما األخرى أو هدمياً التداخل بنائياً

  .ألخرى الموجتان تضعف إحداهما ا

  ـ تجربة الشق المزدوج تجربة يونغب ـ 

بإجراء تجربته التاريخية الشهيرة التي أثبت بها  نغوقام العالم توماس ي 1801في عام 
وقد . الضوئيتين المتراكبتين تتداخالن الطبيعة الموجية للضوء بأن أوضح أن الموجتين

  .الطول الموجي للضوء أمكنه بواسطتها تعيين ونغزاد من أهمية هذه التجربة أن ي

  حيود الضوءج ـ 

هو خاصية من الخصائص العامة للموجات و تحدث للموجات عندما تمر بحافة عائق أو 
  . خالل فتحة ضيقة كما يحدث عند مرور الصوت خالل فتحة باب مثالً

يمكنه  )12ـ  11(كما في شكل ب باب حجرة مفتوح ولهذا فإن الشخص الموجود بجان
ولشرح . صادر في الحجرة حتى ولو لم يكن أمام فتحة الباب مباشرةسماع الصوت ال

. تفسر على أساسه ظاهرة التداخلمبدأ تراكب الموجات الذي  الحيود نستخدم أيضاً
فعلى . من تداخل الموجات كما سنرى فيما بعد الواقع أن ظاهرة الحيود تنشأ أيضاًو

ي لحظة زمنية تعتبر كل فإنه عند أ) 1629-1690(هيجن  Huygensأساس قاعدة 
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ة صغيرة تنشر بنفس سرعة الموجة لمويجات كروي نقطة على جبهة الموجة مصدراً
جات يعتبر الجبهة زمنية تالية فإن السطح الذي يغلف هذه الموي إنه عند أي لحظةو

  .الجديدة للموجة

  
  حيود الصوت) 12ـ  11(شكل 

 إذا إعتبرنا مثالًة في حائل ومستوية تسقط على فتح موجة) 13ـ  11(شكل اليوضح و
بعد لمويجة و ستعتبر مصدراًخمس نقاط في هذه الفتحة على جبهة الموجة فإن كل نقطة 

  .لحظة زمنية يكون السطح المغلف لهذه المويجات هو الجبهة الجديدة للموجة 

  
  حيود الضوء) 13ـ  11(شكل 



196 

 

فإن الشخص الموجود  الفتحة هي باب حجرةكانت هذه الموجات موجات صوتية و وإذا
 وما يحدث للصوت يحدث .إليه الصوت الصادر من الحجرة على جانب الباب سيصل

على جانبي الباب بسبب  ولكن ربما نتساءل إذا كنا نسمع الصوت ونحن. للضوء تماماً
نرى ما في الحجرة ونحن على جانبي الباب بسبب  حيود الموجات الصوتية، فلماذا ال

إنحنائه أو حيوده  ولكن درجة الواقع أن الضوء يحيد أيضاً. ئيةحيود الموجات الضو
على النسبة  فدرجة اإلنحناء تعتمد .تكون صغيرة بما ال يكفي أن نرى ما بداخل الحجرة

كلما كان اتساع  لذلك يكون حيود الضوء مدركاً تبعاًوتساع الفتحة بين الطول الموجي وا
ماذا يحدث  )13ـ  11(الشكل  يوضح ماك. للطول الموجي بالنسبة الفتحة صغيراً

مامها حائل على مسافة تسقط على فتحة ضيقة يوجد أ) أشعة متوازية(لموجة مستوية 
لمويجات تنتشر بنفس  يمكن اعتبار كل نقطة من نقاط هذه الفتحة مصدراً. كبيرة منها

ي تقابل سنجد أنه عند النقطة الت. وسنعتبر للسهولة خمس من هذه النقاط. سرعة الموجة
تظهر هدبة مركزية و بنائياً تي تصلها تتداخل تداخالًمنتصف الفتحة فإن الموجات ال

وتظهر  مياًأو هد بينما على جانبي الهدبة المركزية يكون التداخل إما بنائياً .مضيئة
هدب مظلمة على جانبي الفتحة أي أن الضوء يحيد عن مساره مناطق أو هدب مضيئة و

أماكن على جانبي الفتحة ال يمكن تفسير تكونها إال بإعتبار أن  تظهر هدب مضيئة فيو
  .الضوء عبارة عن موجات 

يوضح صورة فوتوغرافية لهدب الحيود الناشئة عن فتحة واحدة ف) 14ـ  11(أما الشكل 
ويوضح الرسم البياني توزيع اإلضاءة على هدب هذه  single slit diffractionضيقة 
  .الحيود

  
  
  
  
  
  
  

  
  هدب حيود الضوء الناتج عن فتحة واحد) 14ـ  11(شكل 
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 العدسات  14ـ  11
وتستخدم . كرويين ان وعادة يكونيمنحني عة في مادة شفافة للضوء ذات سطحينهي قط

العدسات في اآلالت البصرية مثل الكاميرات والميكروسكوب والتلسكوب وأيضاً النظارة 
ر سكين. لمواد الشفافة أو مزيج منهاواوتصنع في أنواع مختلفة في الزجاج . الطبية

وتنقسم . الضوء عند مروره خالل العدسة مكوناً صورة للجسم الصادر منه الضوء
، كما هو موضح في الشكل )مبعدة(وعدسات مفرقة ) مقربة(العدسات إلى عدسات المة 

دسة عند المركز بينما تكون الع تتميز العدسة الالمة بأن تكون أكبر سمكاًو .)15ـ  11(
  عند المركز عنه عند الحافة المفرقة أقل سمكاً

  
  
  
  
  
  

  أشكال العدسات) 15ـ  11( شكل
  عض المصطالحات الخاصة بالعدساتبأ ـ 

  .منها  اًهو مركز الكرة التي يكون هذا الوجه جزء:  مركز تكور وجه العدسةـ  1
  .العدسة  هو المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهي: ـ المحور األصلي للعدسة  2
هو تلك النقطة على المحور األصلي للعدسة التي تمر : ـ المركز البصري للعدسة  3

  .بها األشعة دون انحراف 
هو منحني يمر بالمركز البصري للعدسة خالف المحور : ـ المحور الثانوي للعدسة  4

  .األصلي لها 
الموازية للمحور هي نقطة تجمع األشعة المتوازية و: ـ البؤرة األصلية للعدسة  5

األصلي للعدسة والقريبة أو هي منه في حالة العدسة الالمة، أو هي نقطة امتداد 
  .هذه األشعة في حالة العدسة المفرقة 

األصلية للعدسة والمركز البصري  البؤرةهو المسافة بين : للعدسة  البؤريـ البعد  6
للعدسة هو المسافة بين  يالبؤرلها وفي حالة العدسات الرقيقة يمكن اعتبار البعد 

  .البصري  صلية وأي من وجهي العدسة أو مركزهااأل البؤرة
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  تكوين الصور بواسطة العدساتب ـ 

 اـدر منهـذا الجسم ستصـع جسم أمام عدسة فإن كل نقطة من نقاط هـإذا وض
ر جزء من هذه األشعة خالل العدسة ـيمات وـع اإلتجاهـة ضوئية في جميـأشع
وتختلف العدسات عن المرايا في أن . وع أمامهاـللجسم الموض ورةـص اًـمكون

ولذلك عند تحديد مسار الضوء . نـال الوجهيـا من كـر خاللهـالضوء يمكن أن يم
وفي حالة العدسة . كل جانب من جانبي العدسةاألصلية على  البؤرةفي العدسة تبدأ 

بؤري ومن بعد الجسم أو ا أقل بكثير من بعدها الـون سمكهـي التي يكـة وهـالرقيق
ورة عنها في هذه الحالة تكون البؤرة على نفس البعد بالنسبة لكل من ـبعد الص
  .الوجهين

ولتحديد موضع ومواصفات الصورة المتكونة عن العدسة هناك ثالثة من األشعة القريبة 
التي تخرج من أعلى نقطة على الجسم تكون لها فائدة و paraxialمن المحور األصلي 

ل في الشك) 3(و ) 2(و ) 1(ي المرقمة اصة في تحديد موضع الصورة هذه األشعة هخ
  :هي و) 16ـ  11(

هذا الشعاع المحور األصلي للعدسة وقريب منه وعند مروره يوازي ) : 1(الشعاع 
أو ) ب(خالل العدسة ينكسر بحيث يخرج في إتجاه المحور األصلي ويقطعه عند البؤرة 

)F (بعيداً لالمة أما في حالة العدسة المفرقة فإن الشعاع يخرج منحرفاًفي حالة العدسة ا 
عن المحور األصلي ويظهر أنه منبعث من بؤرة العدسة في الناحية التي يوجد بها 
الجسم أي أن امتداده يقطع المحور األصلي ناحية الجسم عند البؤرة األصلية في هذه 

  .الناحية

ع خالل البؤرة األصلية ناحية الجسم قبل أن يسقط هذا الشعايمر ) : 2(الشعاع الثاني 
أما في حالة العدسة . للمحور األصلي موازياًعلى العدسة الالمة فينكسر ويخرج منها 

المفرقة فهذا الشعاع يمر امتداده بالبؤرة األصلية في الناحية األخرى من العدسة قبل 
  .للمحور األصلي  سقوطه عليها ويخرج من العدسة موازياً

هذا الشعاع خالل المركز البصري فيمر دون انحراف وذلك مر ي) : 3(الشعاع الثالث 
  . بالنسبة لكال العدستين الالمة و المفرقة بشرط أن تكون العدسة رقيقة
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  تكون الصورة في جهاز إسقاط الصورة) 16ـ  11(شكل 

وتعتمد  .فقط في هذه األشعة الثالث لتعيين الصورة نشعاعيوعادة يكفي استخدام 
مواصفات الصورة المتكونة عن العدسة الالمة المقربة في كونها تقريبية أم حقيقية 
مصغرة أم مكبرة، معتدلة أم مقلوبة على موضع الجسم بالنسبة للعدسة فإذا كان الجسم 

ؤري، تكونت له صورة حقيقية مقلوبة كما بعلى بعد من العدسة بمسافة أكبر من بعدها ال
. بر من الجسم األصليكن رؤيتها بالعين وتكون الصورة أك، يم)16 ـ 11(في الشكل 

البؤري، كما هو الحال في إذا كانت المسافة بين الجسم والعدسة تساوي ضعف البعد 
أما إذا كانت المسافة بين الجسم والعدسة أكبر من البعد البؤري بكثير، . سقاطجهاز اإل

  .) 17ـ  11(شكل فإن الصورة ستكون أصغر كما هو الحال في ال
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسار األشعة في الكاميرا) 17ـ  11(شكل 

منها متفرقة تخرج  فإنها األشعة الساقطة من الجسم على العدسة المفرقةوعندما تكون 
تكون الصورة دائما تقديرية معتدلة وتتكون و) 18ـ  11(كما هو موضح في شكل و
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تكون الصورة مصغرة مهما ا الجسم ومن العدسة التي يوجد به المباشرة على الناحية
  . كان موضع الجسم بالنسبة للعدسة

  
  
  
  

  
  الصورة المكونة عن العدسة المفرقة) 18ـ  11(شكل 

  
  الصورة المتكونة عن مجموعة من العدساتج ـ 
  )العدسة المكبرة(روسكوب البسيط الميك

قطعة العملة أمام عينيك على مسافة طول ذراعك فإن  إذا وضعت قطعة عملة مثالً
السبب في ذلك أن قطعة العملة تكون قريبة من عينك و. القمرستظهر لك أكبر من 

وتكون الصورة المتكونة لها على الشبكية أكبر من صورة القمر البعيد المتكونة على 
المتكونة لقطعة العملة على الشبكية و بناء على ذلك فإن المخ سيترجم الصورة األكبر 

حيث أنه ال يمكن قياس الصورة المتكونة على الشبكية فإن الزاوية التي ولجسم أكبر أنها 
ولكن هذه الزاوية هي . تصنعها الصورة على الشبكية يمكن أن تقوم مقام حجم الصورة

). 19ـ  11(نفسها الزاوية التي يصنعها الجسم مع العين كما هو موضح في شكل 
لي فإنه كلما زادت زاوية إبصار الجسم بالتاو. ى هذه الزاوية زاوية إبصار الجسموتسم

زاد حجم صورته المتكونة على الشبكية ونحن نعرف أن قيمة الزاوية بالتقدير الدائري 
  .نصف القطر  ÷طول القطر = 

  

  
 

  

  زاوية اإلبصار) 19ـ  11(شكل 
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طول القوس وبعده يساوي  في حالة الزوايا الصغيرة فإن طول الجسم سيساوي تقريباًو
  . بعده عن العين ÷طول الجسم = أي أن زاوية إبصار الجسم  .رنصف القط

ومن ذلك نجد أنه . لعين فإن طوله الظاهري يكون أكبرولذلك فإنه كلما قرب الجسم من ا
تى تصبح بذلك إظهار جسم دقيق أكبر ما يمكن يجب وضعه أقرب ما يمكن من العين ح

أدنى للرؤية الواضحة وهو  حداً ولكن كما سبق الذكر فإن هناك. زاوية إبصاره كبيرة
طول  Lوفي هذه الحالة تكون زاوية إبصاره حيث . سم بالنسبة للعين السليمة 25

لمركب أو التلسكوب اوتعمل األجهزة البصرية مثل الميكروسكوب البسيط أو  .الجسم
بر من الصورة على رؤية جسم صغير أو بعيد بأن تكون له صورة على الشبكية أك

ويقاس التكبير  .بصارهاز البصري يقوم بتكبير زاوية اإلأي أن الج. ه بدونهاالمتكونة ل
قسمة زاوية إبصار الصورة المتكونة عن الجهاز البصري على زاوية إبصار  بحاصل

  : أي أن . سم عندما يرى بدون الجهاز البصريالج

  .بصار الجسم بدون جهاززاوية إ ÷زاوية أبصار الصورة النهائية = التكبير 

  عمل الميكروسكوب البسيط

  
  إبصار الجسم وزاوية إبصار الصورةزاوية ) 20ـ  11(شكل 

وفي هذه . صارالميكروسكوب البسيط عبارة عن عدسة المة تعمل على زيادة زاوية اإلب
بصار الجسم هي الزاوية التي يصنعها الجسم عند العين عندما يكون الحالة تكون زاوية إ

الميكروسكوب (العدسةوتوضع  )أعلى 20ـ  11شكل ( Nين عند النقطة القريبة للع
أمام العين ويوضع الجسم أمام العدسة و على مسافة أقل من بعدها البؤري ) البسيط
وإذا فرضنا أن العدسة تكون . )شكل أسفل(ن له صورة تقديرية مكبرة معتدلة فتتكو
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لجسم كما هو موضح مالصقة للعين فإن زاوية إبصار الصورة هي نفسها زاوية إبصار ا
  :في الشكل و هناك حالتان هما 

لقريبة إذا كانت الصورة المتكونة من الميكروسكوب تقع عند النقطة ا: الحالة األولى 
في هذه الحالة يكون التكبير ون العين تكون مجهدة بالنسبة للعين لترى بوضوح، فإ

1(   .مساوياً
f
25(M +=  

  .للعدسة المكبرة  هي البعد البؤري fحيث 
ن العين تكون أل. البعيدة بالنسبة إلى العين إذا كانت الصورة عند النقطة: الحالة الثانية 

 : في هذه الحالة يكون التكبير مساوياًومرتخية 
f
25M =  

ويتضح أن التكبير يكون أكبر في الحالة األولى عندما تتكون الصورة عند النقطة القريبة 
  .في كال الحالتين يكون التكبير أكبر كلما صغر البعد البؤري للعدسة المكبرة و

  :الميكروسكوب المركب 

لزيادة تكبير جسم دقيق أكبر مما يتيحه الميكروسكوب البسيط يستعان بعدسة المة 
يسمى . قبل أن تقوم العدسة المكبرة بتكبيره مرة أخرى أولياً إضافية لتكبير الجسم تكبيراً

وتسمى هذه ). 21ـ  11شكل (هاز البصري في هذه الحالة الميكروسكوب المركب الج
أما العدسة األخرى فتسمى العينية  objectiveية دسة اإلضافية العدسة الشيئالع

eyepiece .  
الكائنات الدقيقة كب في فحص األنسجة وعينات الدم وويستخدم الميكروسكوب المر

 foالعدسة الشيئية و بعدها البؤري ) محدبتين(متين وهو يتركب من عدستين ال. وغيرها
  .foمن  وهو أكبر نسبياً feري العدسة العينية وبعدها البؤو

  
  
  
  
  
  

  الميكروسكوب المركب) 21ـ  11(شكل 
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سم مسار األشعة في الميكروسكوب المركب حيث يوضع الج) 22ـ  11(ويوضح شكل 
من بعدها البؤري فيتكون له  ر قليالًعلى بعد منها أكبالمراد تكبيره أمام الشيئية و

هذه . ريى بعد أكبر من ضعف بعدها البؤبواسطتها صورة حقيقية مقلوبة ومكبرة عل
وتضبط العينية بحيث . أمام العدسة العينية موضوعاً حقيقياً الصورة الحقيقية تعتبر جسماً

ذلك تعمل العدسة ل feتكون الصورة المتكونة عن الشيئية على بعد أقل من بعدها البؤري 
  .العينية عمل الميكروسكوب البسيط بالنسبة لهذه الصورة الحقيقية

  
  
  
  
  
  
  

  لميكروسكوب المركبامسار األشعة في ) 22ـ  11(شكل 
أي تكون لها صورة تقديرية مكبرة ومعتدلة بالنسبة لها وتراها العين التي تنظر إليها من 

  .ائية مقلوبة بالنسبة للجسم األصلي ولذلك تكون هذه الصورة النه. خالل العينية

  :وتساوي قوة تكبيرة العينية  xقوة تكبير الشيئية = وقوة تكبير الميكروسكوب المركب 

eo

e

ff
)Nf(LM −=  

  وذلك في حالة ما تكون العين مرتخية 

المسافة بين  Lبعد النقطة القريبة للعين أي أصغر مسافة للرؤية الواضحة و  Nحيث 
  . ينالعدست

  
  نكسار الضوء إنعكاس وا 15ـ  11

أما اإلنكسار فهو عاكس  اإلنعكاس هو إرتداد الشعاع الضوئي نتيجة سقوطه على سطح
  .ا يغير من سرعته ين ممين مختلفمروره بين وسطتغير مسار الشعاع الضوئي نتيجة 
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  المرآة المستويةأ ـ 

ولكي . ضوئية الساقطة عليهالمرآة هي سطح له القدرة على أن يعكس معظم األشعة ال
هذه القدرة يجب أن يكون أملساً وعلى درجة عالية جداً من النعومة  يكون للسطح

  .اإلنتظام و

على سطح عاكس فإنه يرتد  من المعروف أنه إذا سقط شعاع ضوئي :قانونا اإلنعكاس 
  :وفقا للقانونين التاليين 

  .سزاوية اإلنعكا= زاوية السقوط  :القانون األول ـ 

العمود المقام على السطح و وزاوية السقوط هي الزاوية التي تقع بين الشعاع الساقط
الزاوية بين  زاوية اإلنعكاس هيو ،الشعاع الساقط مع السطحالعاكس عند نقطة تالقي 

  . الشعاع المنعكس ونفس العمود 

  
  على سطح عاكس إنعكاس شعاع ضوئي) 23ـ  11(شكل 

  
العمود المقام على السطح العاكس والشعاع المنعكس عاع الساقط والش :لقانون الثاني اـ 

  . تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس عند نقطة السقوط

المرايا بصفة و. نعكاس شعاع ضوئي على سطح عاكسإ) 23ـ  11(شكل يوضح و
ة من الضوء عامة نادرة الوجود في الطبيعة فمعظم األجسام من حولنا تمتص نسبة كبير

فمثال الرمال والتربة واألحجار . لالزمة لتعمل كمرآةالساقط عليها لتتوفر فيها الصفات ا
  . غير منتظمة مواد ذات سطوح خشنة واألخشاب و غيرها و



205 

 

منتظمة فإذا سقطت المن عدد كبير من الحبيبات غير  يمكن إعتبار السطح الخشن مكوناًو
وقمنا بتطبيق ) 24ـ  11(شن كما في الشكل أشعة ضوئية على مثل هذا السطح الخ

يكون  قانوني اإلنعكاس على كل عنصر من عناصر هذا السطح نجد أن الضوء المرتد
  .يسمى ضوء مشتتفي إتجاهات كثيرة مختلفة وبذلك يتشتت الضوء المرتد و

  
  اإلنعكاس المنتظم و اإلنعكاس المشتت) 24ـ  11(شكل 

  ب ـ صناعة المرآة المستوية

صناعة المرآة الجيدة ليس باألمر اليسير فسطح المرآة البد أن يكون على درجة إن 
السنتيمتر باإلضافة إلى  فيعالية من النعومة قد يصل حجم حبيباته إلى واحد من البليون 

وهذا هو السبب . ويتوفر ذلك في المعادن ذلك البد أن يكون إمتصاصه للضوء منعدماً
ذلك لندرة وجود المعادن في صورتها المنفردة في طبيعة وفي الفي ندرة وجود المرايا 

وتصنع المرايا العادية التي تستخدم في حياتنا اليومية من لوح من الزجاج . الطبيعة
بق ثم تطلى باللون األسود قة رقيقة من القصدير الملغم بالزئيغطي سطحه الخلفي بطب

ة الدقيقة مثل أجهزة الطيف أو وال تصلح مثل هذه المرآة في صناعة األجهز. لحمايتها
من الضوء ينعكس على سطح  غيرها لعدة أسباب، منها أن جزءاًالتلسكوبات الفلكية و

ثانوية بذلك تتكون صورة والزجاج نفسه قبل أن يصل إلى الطبقة المعدنية العاكسة 
من األشعة  باإلضافة إلى ذلك فإن الزجاج يمتص جزءاً. باإلنعكاس على سطح الزجاج

 كبيراً وكذلك جزءاً ،)نانومتر 360ال يمرر األطوال الموجية األقل من (بنفسجية الق فو
لذلك تصنع المرايا لمثل هذه األغراض بصقل السطح  ،من األشعة تحت الحمراء

 عليه ليصل إلى درجة عالية من النعومة ثم يتم تبخير طبقة معدنية جيداً الزجاجي صقالً
. في جو مفرغ من الهواء حتى ال يتأكسد السطح عليهم رقيقة من الفضة أو األلومنيو

قد تصل و. عليهاوهذه المرآة تسمى مرآة سطحية وهي تعكس معظم األشعة الساقطة 
لك سمك الطبقة كذأو أكثر حسب نوع المعدن و %98نسبة ما تعكسه من الضوء إلى 

  .بنفسجية و تحت الحمراء الفوق فإنها تعكس في منطقة األشعة 
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  ن الصورة بالمرآة المستويةتكوج ـ 

التي لها سوف ترى صورة نفسك و) 25ـ  11شكل (إذا وقفت أمام مرآة مستوية 
  :الخصائص التالية 

  الصورة معتدلةـ  1
  الصورة لها نفس حجمكـ  2
  تقع الصورة خلف المرآة على نفس بعدك من المرآةـ  3
  .يساراًـ الصورة معكوسة يميناً و 4

كذلك فإنك إذا . يمنى ترى أن اليد اليسرى للصورة هي التي تتحركفإذا لوحت بيدك ال
وضعت كتابا مثال أمام المرآة ستجد أن الكتابة في الصورة معكوسة ولهذا السبب فإن 

التي تكتب على مقدمة سيارات اإلسعاف تكتب معكوسة ليراها سائق " إسعاف"كلمة 
  .ح لها الطريق السيارة التي أمامها في مرآة سيارته معتدلة و يفس

  

  

  

  

  

  

  

  )25ـ  11(شكل 
  معكوسة اليمين و اليسار ةالصورة المتكونة عن المرآة المستوي

الذي يوضح ) 26ـ  11(ولتوضيح أن الصورة تتكون خلف المرآة نستعين بالشكل 
يخرج شعاع ضوئي من نقطة على الجسم وينعكس . مستويةأمام مرآة  موضوعاً جسماً

كون زاوية السقوط مساوية لزاوية اإلنكسار ثم يسقط الشعاع على سطح المرآة بحيث ت
  . من خلف المرآة على العين فيظهر للعين كأنه آتياً
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  تكون الصورة في المرآة المستوية) 26ـ  11(شكل 

منها األشعة في جميع اإلتجاهات فإن كل نقطة من نقاط سطح الجسم تخرج  ،في الواقع
ثنين من هذه مسار ا الشكل يوضح وكما. العين صغيرة منها تدخل إلى لكن حزمةو

التي لكن األشعة وويتضح من الشكل أنه ليس هناك أشعة تخرج من الصورة  ،األشعة
آتية من نقط مقابلة من على المرآة تبدو ج من كل نقطة من نقاط الجسم وتنعكس تخر

  .   الصورة ولذلك تسمى هذه الصورة تخيلية أو تقديرية

  لمرايا المستويةعدد الصور في ات

إذا وضع جسم بين مرآتين مستويتين تحصران بينهما زاوية فإنه يتكون لهذا الجسم عدد 
ويعتمد عدد . المرآتينمن الصور نتيجة لإلنعكاسات المتعددة التي تحدث على سطحي 

غرت الزاوية بين كلما صالصور المتكونة على الزاوية بين المرآتين ويزداد هذا العدد 
، فإذا أصبحت المرآتان متوازيتين يصبح عدد الصور المتكونة لجسم موضوع  المرآتين

  . بينهما ال نهائياً

بين المرآتين يعطى ) Ө(الزاوية و) N(وبصفة عامة فإن العالقة بين عدد الصور 
  :بالمعادلة 

1360N −=
θ

  
درجة تكونت للجسم  90من المعادلة السابقة نجد أنه إذا كانت الزاوية بين المرآتين 

  .الموضوع أمامهما ثالث صور 
الزاوية بين المرآتين نجد أنه عندما تكون المرآتين بإعتبار العالقة بين عدد الصور و

فإن عدد الصور المتكونة لجسم موضوع بينهما  متوازيتين أي أن الزاوية بينهما صفراً
  . ال نهائياً
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تحضر مرآتين مستويتين  ذلك بأناء ومكنك أن ترى نفسك وكأنك تطير في الهوكما ي
دى المرآتين بحيث يكون قف عند حافة إح. تضعهما بحيث تكونتا متعامدتينكبيرتين و

  .ف جسمك خارج المرآة نص
رى صورة كأنها كاملة لجسمك كله، إرفع رجلك ويدك أنظر في المرآة سوف ت

  ).27ـ  11شكل (ن داخل المرآة ترى نفسك و كأنك تطير الموجودتي

  
  )27ـ  11(شكل 

ر ذلك أنه تتكون في المرآة التي أمامك صورة تقديرية معتدلة لنصف الجسم ـوتفسي
ثم تتكون . الذي أمامك وتكون معكوسة اليمين و اليسار أو أن يسارك هو يمين الصورة

ومعكوسة بالنسبة للصورة  معتدلة لهذه الصورة في المرآة الثانية صورة أخرى أيضاً
  .األولى
. كان نصفا الجسم متماثلين فيبدو هذان النصفان المتالصقان كأنهما صورة كاملة لكولما 

يخيل إليه أنه يرى الجسم كله وقد إرتفع عن العقل ورجلك ينخدع ترفع يدك ووعندما 
األرض ولكنه في الواقع يرى صورتين متالصقتين لنصف واحد من الجسم وهو النصف 

  .الذي تحرك
  

  إنكسار الضوء 16ـ  11
إذا سقط شعاع من الضوء على سطح يفصل بين وسطين شفافين أي يسمحان بمرور 

كما في نه بصفة عامة ينقسم الضوء إلى جزئين الضوء فيهما، مثل الهواء و الماء فإ
  ) .28ـ  11(شكل 
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ما الجزء األخر فإنه يمر أينعكس جزء من الضوء ويتبع في ذلك قانوني اإلنعكاس، 
  ...خالل الوسط الثاني

  
  إنكسار الضوء) 28ـ  11(شكل 

وإذا كان الشعاع الساقط غير متعامد مع السطح الفاصل فإن الشعاع المار لن يكون على 
نحرف عن مساره ويقال أنه استقامة الشعاع الساقط و لكن يمر بزاوية مختلفة أي ي

نقطة العمود المقام على السطح الفاصل عند الساقط و تسمى الزاوية بين الشعاعانكسر و
. فس العمود بزاوية اإلنكسارالزاوية بين الشعاع المنكسر ونالسقوط والسقوط بزاوية 

على نوع الوسطين أو باألحرى على معامل ووتعتمد زاوية اإلنكسار على زاوية السقوط 
  . إنكسار الوسطين

  معامل اإلنكسارأ ـ 

وابت الكونية من المعروف أن الضوء يسير في الفراغ بسرعة تعتبر قيمتها من الث
لضوء ينتقل أيضاً في مواد وا). ثانية/ألف كيلومتر 300أي (ثانية /متر x 3 108وتساوي
وذرات هذه المواد لها . الزجاجمواد الشفافة للضوء مثل الهواء والماء وهي الكثيرة و

 لذلك فإن الضوء ينتقل في الموادبعاثه وتشتيته وإعادة إوالقدرة على إمتصاص الضوء 
وتعتمد سرعة الضوء على نوع . رعته في الفضاءة بسرعات مختلفة أقل من سالمختلف
يسبب سرعته  ضوء من وسط إلى آخر فإن التغير فيولذلك فإنه عند إنتقال ال. المادة
" سنل"ويحكمها قانونا  refractionتسمى هذه الظاهرة باإلنكسار في إتجاهه و تغيراً

  . Snell’s law of refractionلإلنكسار 

ولوصف مدى التغير في سرعة الضوء عند إنتقاله من الفراغ إلى وسط معين تستخدم 
 refractive index or index of refractionكمية فيزيائية تسمى معامل اإلنكسار 

  :ويعرف كالتالي 
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للمادة على أنه النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى  nيعرف معامل اإلنكسار 
  :ن سرعته في المادة أي أ

v
c  

materialin  speed its
in vacuum speedlight n == 

  ر بعض المواد بمختلف صفاتها الفيزيائيةاسويبين الجدول التالي معامل انك

  معامل اإلنكسار المادة نوع المادة

  مواد صلبة
  درجة مئوية 20

  2,419 ماس

  1,523 )كرون(زجاج
  1,309 جليد

  1,544 كلوريد صوديوم
  1,458 كوارتز مصهور

  

  سوائل
  مئوية درجة 20

  1,501 بنزين
  1,461 تتراكلوريد كربون
  1,362 كحول أثيلي

  1,333 ماء
 

 غازات 
 1ودرجة مئوية  20  

  ضغط جوي

  1,000293 هواء
  1,00045 ثاني أكسيد الكربون

  1,000271 أكسجين
  1,000139 هيدروجين

ن الواحد الصحيح أن قيمة معامل اإلنكسار للمواد أكبر م السابق وكما نرى من الجدول
على سبيل المثال فإن و. لفراغ أكبر من سرعته في الموادذلك ألن سرعة الضوء في ا

 vوهذا يعنى أن سرعة الضوء في الماس  2,419معامل اإلنكسار للماس يساوي 
  .ثانية /ألف كيلومتر 120تقريباً  :تساوي

 ازات األخرى قريبة جداًالغالهواء و من الجدول فإن قيمة معامل إنكسار وكما نرى أيضاً
واء اله لذلك فإنه في معظم الحاالت يمكن إعتبار معامل إنكسار ،الصحيحمن الواحد 

من  الهواء إلى المادة كأنه إنتقال يساوي الواحد الصحيح وإعتبار إنتقال الضوء من
  . الفراغ إلى المادة
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القيم ، والموجي للضوءأن معامل اإلنكسار يعتمد على الطول إلى وال بد من اإلشارة هنا 
منتصف  نانومتر في الفراغ وهو تقريباً 589الموضحة في الجدول تقابل الطول الموجي 

  .المنطقة المنظورة من الطيف 

  العمق الظاهريب ـ 

ة عملة أو إلى قطع عندما ننظر إلى جسم في قاع إناء مملوء بسائل كحمام سباحة مثالً
 11(كما هو موضح في شكل ها أقرب في الحقيقة وفي قاع كوب مملوء بالماء فإننا نرا

إذا نظر شخص من فوق سطح الماء إلى الصندوق الغارق في الماء فإنه يرى ) 29ـ 
السبب في ذلك هو أن الضوء الصادر من على عمق أقل من العمق الحقيقي و الجسم

مسار  )a(عن العمود ويوضح الشكل  الصندوق سينكسر عند انتقاله إلى الهواء مبتعداً
ولما كانت العين ترى صورة الجسم على إمتداد األشعة . األشعة الصادرة من الصندوق

للصندوق على عمق ظاهري أقل من ) ظاهرية(الواصلة إليها فإنها ترى صورة تقديرية 
  .العمق الحقيقي 

  

             )a(  

  

  

  

  

            )b(  

  

  العمق الظاهري) 29ـ  11(شكل 
ون المشاهد فوق الصندوق حيث يك )b(لعمق الظاهري نستخدم الشكل ولسهولة تعيين ا

هو  ’dهو العمق الحقيقي و أن  dتكون الزوايا صغيرة من الشكل سنفرض أن مباشرة و
  :العمق الظاهري وحيث أن الزوايا صغيرة فإن 
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  لنظر من الماء إلى ما فوق السطحاج ـ 
 ص الغاطس في الماء إلى أشياء فوق سطح الماء ولتكن مثالًفي حالة ما ينظر الشخ

فبالنسبة للشخص  ،قطعة عملة يمسكها شخص آخر فوق سطح الماء فوق السباح مباشرة
من سطح الماء أكبر  ’dالموجود في الماء تظهر له قطعة العملة على إرتفاع ظاهري 

لموجود في الماء عين الشخص ا) 30ـ  11(ويوضح شكل  .dمن اإلرتفاع الحقيقي 
ولتفسير ما يحدث نعتبر شعاعين . من سطح الماء واإلرتفاع الحقيقي لقطعة العملة مقاساً

فإذا سقطا على السطح الفاصل بين الهواء  Pضوئيين يخرجان من قطعة العملة عند 
حيث أن معامل اإلنكسار أكبر من  ،والماء فإن الشعاعين ينكسران مقتربين من العمود

  .سار الهواءمعامل إنك
وحيث أن العين ترى الصورة عند نقطة تالقي إمتداد األشعة الواصلة إليها وهي األشعة 

حيث يرى الشخص األشعة وكأنها  ’Pالمنكسرة فإن إمتداد هذه األشعة يتقابل عند نقطة 
أكبر من البعد  ’dويكون البعد الظاهري . منها وهو موضع الصورة التقديرية صادرة

  :يساوي و  dالحقيقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  النظر من الماء إلى ما فوق السطح) 30ـ  11(شكل 
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الماء وهو األكبر هو اإلنكسار ووسط  n2هو الهواء و األشعة ووسط سقوط  n1حيث 
وهو عكس الحالة السابقة التي كان فيها سقوط األشعة  dتكون أكبر من  'dلذلك فإن و

  . في الهواءالرؤية اء ومن الم
  

  رؤية األلوان 17ـ  11
ولكنه يرتبط  الواقع أن األشعة الضوئية نفسها ليست ملونة و أن الطول الموجي ليس لوناً

. باأللوان المختلفة مختلفاً فاألطوال الموجية المختلفة تثير إحساساً. باإلحساس باللون
المثال يمكن  على سبيلف ،ومن الجدير بالذكر أن اإلحساس باللون قد يحدث بدون الضوء

العين مغمضة وكذلك إذا صدمت رأس اإلنسان بشدة بجسم صلب قد أن نتخيل األلوان و
المصدر : وهي وهناك عوامل مختلفة تلعب أدوارها في عملية إدراك اللون  يرى ألواناً
اإلحساس باللون المخ وكلها مجتمعة تؤثر في عملية المرئي والعين والجسم الضوئي و

  .أي تغير في أحدها يؤدي إلى تغير في عملية اإلحساس باللون فإن يبالتالو

ال توجد  ولكن إلى اآلن. إلحساس باأللوانوقد بذلت محاوالت عديدة لتفسير عملية ا
ينج ومعظم العلماء يوافقون على نظرية اقترحها العالم توماس . نظرية مرضية تماماً

  . Helmholtzطورها الفيزيائي هلمهولتز و

 : لهذه النظرية فإن الخاليا المخروطية في شبكية العين تنقسم إلى ثالثة أنواع قاًطبو
األول حساس أو أكثر حساسية لألطوال الموجية الطويلة من الضوء و لذلك فهي 

منطقة المتوسطة األحمر والمجموعة الثانية أكثر حساسية لل ولة عن اإلحساس باللونؤمس
ساسية الثالثة أكثر حاألخضر و اإلحساس باللون ة ومسؤولة عنمن األطوال الموجي

  . تحس باللون األزرقلألطوال الموجية القصيرة و

الواقع أن كل مجموعة من هذه المجموعات الثالثة تحس بمدى معين من األطوال و
 ويعني هذا أن مجموعة الخاليا المخروطية الحساسة للون األحمر تحس أيضاً. الموجية

الخاليا المخروطية الحساسة للون و. لكن بدرجة أقلواألصفر وباللونين البرتقالي 
األخضر تحس في المنطقة الواقعة من األحمر إلى األزرق ولكن إحساسها باللون 
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. واألخضر للبنفسجي األزرق تستجيب أيضاً وخاليا اللون. األخضر أعلى ما يمكن
ال بد أن يثير أكثر من  ولذلك فطبقا لهذه النظرية فإن الضوء ذو الطول الموجي المعين

وعلى سبيل المثال فإن الضوء األصفر يثير . مجموعة واحدة من الخاليا المخروطية 
إذا أثيرت مجموعات و. الحساسة للونين األحمر واألخضرمجموعتي الخاليا المخروطية 

  .باللون األبيض الخاليا المخروطية الثالثة بنفس الدرجة فإن ذلك يحدث إحساساً

  على صحة نظرية األلوان الثالثة الدالئلبعض أ ـ 

ال يوجد شيء في تركيب شبكية العين يدعم أو يرفض نظرية األلوان الثالثة لرؤية 
. األلوان فجميع الخاليا المخروطية لها نفس التركيب عند رؤيتها بواسطة الميكروسكوب

لون إال أنها عن عملية اإلحساس بال مفصالً الرغم من أن النظرية ال تعطى تفسيراًبو
  . Retinal fatigueمدعمة ببعض الظواهر من أهمها ما نسميه إجهاد الشبكية 

إلى نموذج ملون لفترة زمنية كافية ال تقل عن خمسة ) أو أمعنت النظر بثبات(إذا حدقت 
عشر ثانية بحيث تثبت الصورة في منطقة معينة من الشبكية ثم أغمضت عينيك أو 

ويبدو أن السبب . فإنك سترى مجموعة األلوان المتممة نظرت بثبات إلى سطح أبيض
سيسبب شيئا من اإلجهاد في  في ذلك هو أن تعرض جزء من الشبكية للون األحمر مثالً

ثم عند تعرض الشبكية للون األبيض فإن الخاليا المخروطية الحساسة . المخالشبكية أو 
اسها أكبر من إحساس خاليا للون األزرق في منطقة اإلجهاد سيكون إحسللون األخضر و

المحصلة هي أن اإلحساس باأللوان سينقص اللون واللون األحمر في هذه المنطقة، 
األزرق باللونين األخضر ويبقى اإلحساس يض أو كأنه غير موجود في الطيف واألب

  .وهي األلوان المتممة لألحمر
فالشخص األعمى . انوهي عمى األلووهناك دليل آخر على صحة نظرية األلوان الثالثة 

  .يحس باأللوان كما لو كانت عينه غير حساسة للون األخضر للون األخضر مثالً
  اإلمتصاص التلقائي للضوءب ـ 

وداء وهكذا كل من هذه نحن نقول ثوب أبيض، زهرة حمراء، زرع أخضر ورقة س
 دعنا أوالً .ولكن من أين تنبع هذه األلوان. يصف مادة معينة معيناً لوناً المسميات تعني

نحن نعرف أن الضوء األبيض عبارة . اللون األسودنرى ماذا نعني باللون األبيض و
أي ال يمرر  ا جسم معتمفإذا كان لدين. عن خليط من جميع األطوال الموجية المنظورة

أن سطح هذا الجسم يعكس جميع األطوال الموجية بنفس الدرجة فإن هذه الضوء و
ون عند تعريضها للضوء األبيض، وإذا زاد إمتصاص السطح السطوح ستبدو رمادية الل
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هو ذلك الذي يمتص كل الضوء  أي أن الجسم األسود تماماً. لجميع األلوان سيبدو أسوداً
 absoluteالواقع أنه ليس هناك جسم تام السواد منه و الساقط عليه وال يعكس شيئاً

black body . 

موجية معينة ويعكس أخرى فإننا  متص أطواالًمنفذ للضوء يالغير أما إذا كان الجسم 
الزهرة  فعلى سبيل المثال. من األطوال الموجية التي يعكسها هذا السطح نرى خليطاً

األصفر أكبر بكثير من إمتصاصها للون الحمراء تمتص البنفسجي واألزرق واألخضر و
ات الطويلة الموجزرق مثال آخر يمتص األحمر والسيراميك األو. األحمر الذي تعكسه

ص طرفي تاألجسام التي تمو. ا بعض األخضراألخرى ويعكس اللون األزرق وربم
البنفسجي وتعكس المنطقة المتوسطة من الطيف فإننا مر وطيف الضوء األبيض أي األح

  . نراها صفراء اللون

. شفاف يعتمد على نوعية الضوء الساقط عليهكر أن اللون الظاهري للجسم الالجدير بالذو
تعكس اللون األزرق فقط، فإذا سقط ضوء أبيض على هذا  ذا كانت مادة الجسم مثالًفإ

الجسم سيمتص منه جميع األطوال الموجية ما عدا اللون األزرق الذي سيعكسه، 
من الضوء األحمر على  اآلن نفرض أننا أسقطنا شعاعاًو. وسيظهر الجسم أزرق اللون

  . ي ضوء لذلك سيبدو الجسم أسود اللونال يعكس أمتصه وهذا الجسم فإن الجسم سي
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א12 מ
  الخصائص اإلستاتيكية 1ـ  12

 الحساسية ـ 1

  للنبضة األصلية بالنسبة المقاسة في النبضة عن معدل التغيرهي تعبر و

x
y
∂
∂=dyn S  

 التكرارية ـ 2

 ظروف للنبضة المقاسة تحت نفس نفس القيمة على إخراج هازالج هي عبارة عن قدرةو
  التجربة

 الدقة ـ 3

 ،)1ـ  12(كما هو مبين في الشكل  قدار الخطأ الذي تحتويه التجربةعن م هي تعبرو
  : وتنقسم إلى

  : )∆x( المطلق الخطأ )1
x-xi =∆x 

  : )in( النسبي الخطأ )2
∆x /xi = ni  

  : )nfsd( التدريج الكامل خطأ )3
nfsd = ∆x /xmax  

 

 
  الكامل النسبي و خطأ التدريج الخطأ) : 1ـ  12(شكل 

 نالتبي ـ 4
  ) .أقل تدريج بالجهاز وهي(المقاسة  للقيمة مقدار على إظهار أقل هي قدرة الجهازو
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 النطاق الميتـ  5

  .قياسها  يمكن للجهاز هو أقل تغير في قيمة النبضةو

 منسوب المشرف ـ 6

  . للجهاز قياسها يمكن بضةقيمة للن أقل هوو

 القدرة على القراءة ـ 7

  .لخ إ... أو بمؤشر رقمية وقد تكون

 التخلفية ـ 8

  . مختلفة هي مقدار التخلف في قراءة القيمة المقاسة في إتجاهاتو
  
  الخصائص الديناميكية 2ـ  12

  .الحالة المستقرةاإلنتقالية و الحالة : ويتم دراستها في حالتين

 ظامدرجة الن ـ 1

  )بالمعادلة للتفاضل درجة وهي أعلى(الممثلة للنظام  بها درجة المعادلة ويقصد

  الزئبقي مثل الترمومتر : األولى الدرجة نظام

  مثل الجلفانومتر  : الثانية الدرجة نظام

  النظام فعل رد ـ 2

  .أو في نطاق التردد  الحقيقي استعراضه في نطاق الزمن يتمو

  الحقيقي الزمن نطاق يفعل النظام ف رد :أوالً 

  : في الحالة اإلنتقالية )أ

 STEP) الحالة بتعريض النظام إلى نبضة قياس درجية الفعل في هذه ويتم قياس رد

INPUT) :    

  األولى الدرجة لنظام بالنسبة) 2ـ  12(في شكل  كماـ 
  الثانية الدرجة بالنسبة لنظام) 3ـ  12(في شكل  وكماـ 
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  الدرجة األولى في نطاق الزمن الحقيقي از ذيالجه رد فعل : )2ـ  12(شكل 

 Y(t) = X(1-ēt/T) : بالمعادلة النظام في هذه الحالة ويمكن تمثيل

  : بطريقتين و يمكن تحديده الزمن ، هو ثابت T ،القياس زمنهو  t : حيث

 X. القياس نبضة من % 62,3للوصول إلى  Y المقاسة الزمن الالزم للنبضة هو ـ 1

  X.مع نبضة القياس  الزمن الناتج من تقاطع المماس عند الزمن صفر هو T ـ 2

  
  الدرجة الثانية في نطاق الزمن الحقيقي رد فعل الجهاز ذي : )3ـ  12(شكل 

  .و معامل الخمد الحرج وهي النسبة بين معامل الخمد للنظام الخمد هي نسبة ς حيث
  Ccr= معامل الخمد 

  Ccr = 2mωn =الحرج  مل الخمدمعا

 (ωn) =: لطبيعي للنظام التردد ا
m
k ωn = 
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  التردد في نطاق النظام رد فعل :ثانياً 
 إلى ϒالمقاسة  النبضة كنسبة 4ـ  12في شكل  الثانية كما الدرجة لنظام ويمثل بالنسبة
  ωn بيعي للنظامالط إلى التردد ωنسبة تردد القياس  مع xنبضة القياس 

  
  في نطاق التردد الثانية الدرجة ذي رد فعل الجهاز ) :4ـ  12(شكل 

 ωالقياس  نسبة تردد مع φ النبضة المقاسة تغير زاوية إزاحة) 5ـ  12(ويمثل شكل 
  . ωnالتردد الطبيعي للنظام  إلى

  
في الثانية  الدرجة ذات القياس في األجهزة نبضة زاوية إزاحة ) :5ـ  12(شكل 

  نطاق التردد
  : عند  الفعل األمثل للجهاز يمكن الحصول عليه من الشكلين األخيرين أن رد ويتضح

  ς  >0.6 نسبة الخمد

 ωn0.3 >  التردد الطبيعي للنظام إلى ωالقياس  نسبة تردد
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  :  في الحالة المستقرة) ب

  ) 6ـ  12( في شكل تمثل كماو

  
  لة المستقرة في الحا األجهزة رد فعل ) :6ـ  12(شكل 

  أخطاء القياس 3ـ  12
  .يحتوي على نسبة خطأ  قياس البد أن عدا األرقام الصحيحة فإن أي

  مصادر أخطاء القياس

  خطأ اإلنتاج .1
  . عن طريق المعايرة تقليله ويمكن المسموح بها في اإلنتاج، عن التجاوزات وهو ناتج

  قصور التصميم .2
النسبية بين  الالزم للحركة الخلوص أو مثالً عن اإلحتكاك وهو ناتج عن قصور التصميم

  . األجزاء

 أخطاء عملية القياس .3

  عدم توازي النظر ـ أ

  .أي إنحراف عن النظر المؤدي إلى المؤشر يؤدي إلى إختالف القيمة المقاسة 

  عرض المؤشر ـ ب

 . زيادة عرض المؤشر تؤدي إلى خطأ في القيمة المقاسة
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 الجهاز بتشغيل الظروف المحيطة أخطاء نتيجة .4

  .لخإ...كدرجة الحرارة و الرطوبة و الضغط الجوي 

 أخطاء تطبيق عملية القياس .5

  .على أحد فكي الباكوليس عند القياس  كالتوصيل الخاطئ أو الضغط
  

  أخطاء القياس أنواع 4ـ  12
  الخطأ المنتظم .1

معايرة  إال عند إكتشافه ال يمكن إال أنه من بساطته بالرغمو. نوإشارة منتظمتا وهو قيمة
  .الجهاز 

  الخطأ العشوائي .2

عن طريق المعاملة اإلحصائية للقياسات  يسهل تالفيه لذا وقيمه و إشاراته، وتتعدد أسبابه
  .المأخوذة

  المعاملة اإلحصائية لألخطاء العشوائيةأ ـ 

). أكثر من عشر قراءات(لقراءات للحصول على أقل خطأ فإنه يجب أخذ أكبر عدد من ا
  : المعياري قليالً كان إنحرافه أفضل قياس هو ماو

  المتوسط الحسابي للقياس .1

n

x
x

n

1i
i

m

∑
==  

  اإلنحراف المعياري للقياس .2

 
1n

)x(
x

2n
1i i

rm −
±= ∑ = ∆

∆  

  . i في التجربة رقم المقاسة القيمة ..... xi: حيث 
n  ....الكلية  التجارب عدد.  
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  للقياس )المعيارية( القياسية القيمة .3

x = xm + rm∆x  
  معايرة أجهزة القياسب ـ 

  : المعايرة تتميز عن أجهزة القياس باآلتي أجهزة

 عن درجة دقة أجهزة القياس بعشر مرات  تتميز درجة دقة أجهزة المعايرة .1

   مرات معدل معايرة أجهزة المعايرة معدل معايرة أجهزة القياس يساوي أربع .2
  :بالمقارنة بـ  وتتم المعايرة

 )إمام( ثابتة قيمة وهو:  )إبتدائي(ياسي أولي ق مرجع .1

 درجة ذو القياس و لكن وهو عبارة عن جهاز مشابه لجهاز :مرجع قياسي ثانوي  .2
  .دقة أعلى

  .عناصر  من عدة مركبة لقياس ظاهرة وهو :قياسي ثانوي متعدد العوامل  مرجع .3

  وحدات القياسج ـ 
  :كاآلتي ) من الرئيسية مستنتجة(خرى ثانوية أوحدات رئيسية و إلى وتنقسم
  : الرئيسية  الوحدات:  أوالً

  

  الرمز الوحدة الظاهرة
  kg رامالكيلوغ الكتلة
  m المتر الطول
  sec الثانية الزمن
  KO درجة كلفن الحرارةدرجة

  A األمبير التيار الكهربي
  cd الكانديال اإلستضاءةشدة

  mol المول الوزن الجزيئي
 

  ) : أمثلة(الثانوية  الوحدات:  ثانياً
  

 الرمز الوحدة الظاهرة
  N النيوتن القوة
 N النيوتن الوزن
 Pa باسكال اإلجهادوالضغط
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  : مضاعفات الوحدات :  ثالثاً
  

 الرمز اإلسم قيمة المضاعف
1012 tera T  
109 giga G 
106 mega M 
103 kilo k 
102 hecto h 
10 deca da 

10-1 deci d 
10-2 centi c 
10-3 milli m 
10-6 micro µ 
10-9 nano n 
10-12 pico p 
10-15 femto n 
10-18 afto a 

  إحصائياً تحليل النتائج
  :بجب التعرف على بعض المصطلحات الهامة  إحصائياً الدخول في تحليل النتائج قبل

  )المعيارية(القياسية  القيمة .1
أكبر عدد من  تكرار التجربة خاصة عند(سابي للقياس على المتوسط الح وتطلق
  . للقياس الحقيقية القيمة عليها يطلق لذا وهي تحوي أقل نسبة خطأ، ،)المرات

  ريبة القياسات .2
في الجهاز  فهي دالة الريبة ، أمافي تجربة كون دالةفالخطأ ي. وهي تختلف عن الخطأ

  ثاني معين الحقيقية وبمستوى ن القيمةع بالجهاز المقاسة إنحراف القيمة ، فهي مدىنفسه
  مستوى الثقة في القياس .3

عدم قيامه في ميعاده أو (فيقال مثال أن الريبة في مواعيد قيام قطار القاهرة اإلسكندرية 
  .99,7% يبلغ بمستوى ثقة ساعة واحدة ±تكون ) في ميعاده وصوله عدم

  .99,7%بنسبة  ساعة مبكراً المحطة لو وصلت القطار على أي أنك سوف تجد
  وقيمة الريبة هنا يقال لها الريبة القصوى

  ) المعيارية أو القياسية الريبة اإلنحرافية( %67 ثقة بمستوى ثلثي ساعة ± وتكون الريبة
  .) اإلحتمالية الريبة( %50ثقة  ثلث ساعة بمستوى ±وتكون الريبة 
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  )اإلنحياز(المنتظمة  الريبة .4
  لقياسو إشارة ثابتة ل بقيمة تتميز هيو
  العشوائية الريبة .5

  متغيرة للقياس تتميز بقيم و إشارات وهي
  لألجزاء المركبة الريبة .6

  : للحساب طريقتان ، أما ريبة األجزاء المركبة فلها)يسمى ريبة الجزء(لكل جزء ريبة 

 المجموع الجبري لريبة األجزاءأ ـ 

∑
=

=
n

1i
iU  U  

 :الجذر التربيعي لمجموع المربعات ب ـ 

 )(U U
n

1i

2
i∑

=
=   

  القياسات هي عدد nهي رقم القياس و  i حيث
على  لألجزاء المعتمدة تستخدم لذا( عن الحقيقي زائداً إنطباعاً تعطي األولى الطريقةو

لألجزاء  تستخدم لذا( أقل من الحقيقي إنطباعاً تعطي الثانية الطريقةو )البعض بعضها
  . )البعض معتمدة على بعضهاال غير

  أجهزة القياس تكرارية .7

فإن التكرارية تعرف بأنها قدرة  1975لسنة  5233رقم  القياسي البريطاني للتوحيد طبقاً
 فعرتو. نفس ظروف التشغيل تحت على إعطاء نفس النتيجة عند تكرار التجربة الجهاز
  ).±أن الريبة تأخذ اإلشارة  حيث(بأنها نصف الريبة  كقيمة

  ازالجه تكرارية تحديد. 8

  :التالية  فإنه يجب األخذ في اإلعتبار العناصر اإلحصائية الجهاز عند تحديد تكرارية

  نظام أخذ العينةأ ـ 
  ) العينة العشوائية المنتظمة(
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  العينة حجمب ـ 
تكون ذات حجم كبير  مرة 30 >المكررة  القياساتو) أفضل النتائج كلما كانت زاد كلما(

  .صغير حجم تمرة فتكون ذا 30 <أما إذا كانت 

  مستوى الثقةج ـ 
  )%67ثقة  بمستوى اإلنحراف المعياري أي في القياس ما يؤخذ عادة(

طريقة  بذكر وسنكتفي من الطرق، العديد بإستخدام يمكن تحديد التكراريةد ـ 
 : )30>(أو الكبيرة  )<30(كل من العينات الصغيرة  عند )ستودنت(

  اإلحصائية" ستودنت "طريقة 

  )σ(اإلنحراف المعياري  x (t)" ستودنت"معامل  ) =R(التكرارية 
  :حيث 

=  اإلنحراف المعياري
1-N

Ns   =σ  

  

=  للعينة المعياري اإلنحراف
N

)f(x
  s

N

1i

2X∑
=

−
=  

   N = )التجارب عدد(العينة  حجم
 x= قراءة القياس 

= المتوسط الحسابي للقراءات 
N

X
f.x∑=  

  f =نفس القراءة  رعدد تكرا
   : ستودنت جداول

N = 10 
  الثقة مستوى  % 99,9 % 99,73  % 99  % 98  % 95  %90

t معامل ستودنت 4,78 3,96  3,25  2,82  2,26 1,83
 

N = 20 
  الثقة مستوى % 99,9 99,73% 99% 95%98%   %90

 t معامل ستودنت  3,88 3,36 2,86 2,54 2,09 1,73 
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في الوزن  الفروق وتم تسجيل رام،غ 250 بوزن دقيق قيمته معايرتهميزان تم  : مثال
  8.0-،10.0+،10.0+،9.5-،9.0+،10.0-،9.0+،9.5+،8.5-،10.5+ : فكانت

  . %95 ثقة عند مستوى Rالتكرارية  أوجد

  الطريقة
  .S المعياري للعينة واإلنحراف xللقياسات  الحسابي المتوسط حدد. 1
  )σ(للجهاز اإلنحراف المعياري  حدد. 2
  . القراءات وعدد %95الثقة  مستوى عند t حدد من الجدول قيمة. 3
  R = t. σ التكرارية حدد. 4

  دقة الجهاز

تشغيل  ظروف قدرته على بيان القيمة الحقيقية للقياس تحت الدقة لجهاز القياس هي
  .قيمتها بناء على التكرارية و اإلنحياز  وتتحدد. مستوى ثقة معين محددة وعند

UR 2

S

2   A +=  

 ±التكرارية  وكانت ،غرام 5+لميزان فكانت ) اإلنحياز( تحددت الريبة المنتظمة:  مثال
  .حدد دقة الجهاز  .رامغ 25

  : الحل

26g    25.49  25  625     

 A UR 2

S

2

==+=

+=  

  رامالمعطيات كانت بالغ رام ألنتحدد بالغ قد ويالحظ أن الدقة
  المركبة الريبة
األخرى  الريب متها بقيمةيق لقياس مركب تتحدد ∂القصوى لريبةكثيرة، فإن ا حاالت في

 في قيس الريبة فإن ع، xص  xس  = )ح(مسطرة  حجم أن فترضفلو ا. المركبة
  :ستكون  الحجم

( )∆=±⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂   δδδ ع    ص    س    ح 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) Uس   ح  U ص  ع ص  U ع س   Uس ص ع =++  

- 
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  المختلفة األخطاء الناتجة عن عمليات القياس 5ـ  12

 مقاسها ذلك أن ومعنى ـعنا للخطأ  رغماً األبعاد المختلفة تخضعت وجميع المقاسا
) L(هو  المطلوب القياس فإذا كان ـ بقدر معين المقاس المطلوب الفعلي يختلف عن
  ) .e( والخطأ هو ـ )La( والمقاس الفعلي هو

  e= La – L )المطلوب  الطول ـ الفعلي الطول =الخطأ (فإن 

 يقاس بالميكرون فإنه الدقيقة حيث في القياسات وخصوصاً الخطأ لصغر قيمتي نظراًو
   (er) قيمة الخطأ النسبي يمكن إيجاد

 حيث
L
e

   
L

LL
   a

re =
−

=   

 100x ) %( النسبي المئوي ويكون الخطأ
L

L - L  % a
re =  

  :إلى  في القياس مصادر الخطأتعود و

  األجهزة المستخدمة عن خطأ القياس الناتج) 1
  بعملية القياس القائم الشخص عن الناتج قياسال خطأ) 2
  القياس خطأ القياس الناتج عن طريقة) 3
   المحيطة بعملية القياس عن الظروف القياس الناتج خطأ) 4

  )القياسات تأكد عدم(ريبة القياس  عدم يقين أوـ أ 

 يجب عمل سماح فإنه ـ م °20حرارة  عند درجة عمليات القياس ال يمكن إجراء عندما
القياس مصنوعين من  وقد المستحسن أن يكون كل من المنتج ومن ـللتمدد الحراري 

  .ما يحدث  لكن هذا نادراًوالمادة  نفس

  .لكل مادة  في اإلعتبار حساب السماحات المختلفة ولذلك يجب أن يؤخذ
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أو  هناك نسبة شك الحسابات ستبقى أيضاً مختلف عملوبعد إجراء جميع القياسات  ولكن
التمدد الحقيقي ألغلب المواد فهي  ذلك بسبب عدم معرفة مقدارو في القياسات أكدت عدم

 أخرى من دفعة إلى بل وربما ـسبيكة إلى أخرى  تختلف من مادة إلى أخرى ومن
  . لنفس المادة 

 بالنسبة %10بالنسبة للصلب و %50ويمكن أن تصل درجة عدم التأكد هذه إلى 
 تفاوت أو من األلومنيوم بقيمة سماح) ملم 25(لشغلة  قاس قطري فبينما ـ لأللومنيوم

 %5 تكون التأكد عدمو الخطأ قيمة م فإن °40 حرارة ميكرون عند درجة 25مقداره 
  .التفاوت  من قيمة

  القياسات تكراريةب ـ 

المعامل  في أخذ ـبالنسبة لنفس المشاهد  القياسات المتوالية لكمية واحدة هي توافق نتائج
  .القياس و أجهزة طرق وبنفس ـالظروف وتحت نفس  ـ

 فكلما. التأكد في القياس عدم تكرارية القياسات على أساس تقدر من األحيان في كثير( 
 كلما ـفي القياس كبيرة  الريبة أي كلما كانت )التكرارية كلما تأكدت التأكد صغر عدم

  . زادت تكرارية القياس

 قياس به لجهاز خطأ مسموح أقصىـ  ج

لو  حتى ليست دقيقة، قراءة القياس جهاز ليعطى ،من إثنين ن يكون هناك سببكن أمي
  : السببان هما هذان حاً،صحي كان إستخدامه

لوحدة  الجهاز بذلك قراءات عديدة أنه يأخذ أي المعايرة، الجهاز خارج حدود يكون ـ
من لتلك الوحدة  عن القيمة الحقيقية يختلف متوسط تعطى فإنها واحدة من المنتج

في  لكنتصحيح الجهاز بنفس القيمة و ويكون ،يسمى بالخطأ اإلختالف هذا المنتج،
الخطأ  الخطأ أقل من التجاوز أو إذا كان ،ويعتبر ما زال دقيقاً تجاه المغاير،اإل

  . من األجهزة به لهذا النوع األقصى المسموح
ثلة عند عمل ات متماالقياس ال يعطي قراء فإن جهاز المعايرة، بصرف النظر عنـ 

 ويمكن من المنتج واحدة على وحدة القياسات كانت تلك ولو حتى قياسات عديدة
 وكلما) أي اإلنحراف المعياري للقياس( القياسات بتشتت يعرف بما ذلك التعبير عن

  . ...)الجهاز كبيرة دقة كلما كانت في القياس صغيراً التشتت كان
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كما هو موضح  أجهزة بثالثة من المنتج واحدة وحدة على القياسات يوضح التالي المثالو
  ) .6ـ  12( في الشكل

  
 الدقة الضبط و بين المتميز 6ـ  12شكل 

كان الخطأ  فإذا. في القراءات يكون به نسبة تفاوت أن كل جهاز الموضوع هذا ملخصو
ـ لإلستعمال  صالحاً يكون الجهاز فإن للجهاز به المسموح بالجهاز داخل نطاق التفاوت

ومعايرة  ال بد من ضبط أكبر من المسموح به فإنه من الجهاز الناتج كان الخطأ إذالكن و
الذي ال يؤثر  به المسموح الخطأ في الجهاز" هو به خطأ مسموح الجهاز أي أن أقصى

  .نطاق التفاوت بالجهاز  يكون داخلالقياس به و على
  القراءة خطأـ  د

 الوصول القياس مما يحد من الدقة الممكنعوامل كثيرة تدخل في تصميم أجهزة  توجد
  : العوامل من أهم هذهو، إليها
  على قراءة تدريج القياس القدرة) أ
  نسبة التكبير) ب
  تأثير درجة الحرارة المحيطة و الضغط) ج
  المعايرة  صعوبات) د

  . القراءات تأثير التصميم في أخطاء) هـ
الدقة المطلوبة في األجهزة،  درجة ديادبإز تزداد أهمية هذه العوامل بأن التنويه ويجب
 في قراءات األجهزة تسبب أخطاء التي السابقة لجميع العوامل في اإلعتبار األخذ وبعد
  . نفسه الجهاز فيها قارئ أخطاء يتسبب هناك أن نجد فإننا

أو في حالة األجهزة  8 على أنها 3 عند قراءة الجهاز كأن نقرأ خطأ ذلك حدوث ومثال
من  قراءة موجبة بدالً أو قد تستبدل ـ قد يقرأ المقياس غير المقصود التداريجالمتعددة 

  . قراءة سالبة
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 أن مثال ذلك أخطاء في القراءات حدوث ل من إحتماالتـللتقلي ىـشت طرق هناكو
 الّوأ بطريقـة يسهل بها قراءتها، ةـة ومرتبـالمقاييس ذات تداريج صحيح ونـتك
مستعملة على الجهاز الغير  اد قراءتها على المقاييسرـمال رـغي امـر األرقـتظه
التدريج بطريقة  راءةـق يكون في اإلمكان ة وأنـكافي تكون اإلضاءة أنو اًـتلقائي

  .مباشرة 

  من الداخل اإلستكمال خطأـ  هـ

 بالنسبة القياس دقيق لموضع مؤشر من تقييم غير ئةخاط عن قراءة هو الخطأ الناتج
  . المؤشر بينهما قعالتدريج الوا لخطي

  درجة الحرارة على دقة القياسات تأثيرـ  و

اإلختالف في وم  °0  5 + °م20لحجرة القياس  القياسية الحرارة أن تكون درجة يجب
  .درجة الحرارة بين الشغلة وجهاز القياس يسبب الخطأ في القياسات 

  المصنوعة من الصلب بالنسبة للمشغوالتـ 

درجة  أن تكون درجة حرارة القطعة المقاسة هي نفس يشترط صحيحاً يكون القياس لكي
  . لكليهما يكون متساوياً معامل التمدد الطولي ألن ماكينة القياس حرارة

  حديديةال غير بالنسبة للمشغوالت المصنوعة من المعادنـ 

قراءة  عن جهاز القياس و تمثلحراري يختلف عن الصلب و تمدد معامل لها يكون وهذه
 ةالقياسي درجة الحجرة كانت إذا ما فقط في حالة للمشغوالت سميةاإل القيمالجهاز 

أما بالنسبة ألي درجة حرارة أخرى لحجرة  ـ) م °30(الحرارة القياسية  مساوية لدرجة
  .عمل تصحيح حسابي للقراءات  القياس فإنه من الضروري

  مقابلة لدرجة حرارة حجرة القياسال)  L∆( قيمة التعويض حسابـ 

المراد  للقطعة α w.P)(دد الطولي معلمنا معامل الت إذا القيمة بسهولة حساب هذه يمكن
معين  الجهاز لمقياس قراءة فإذا كانت) t °C(القياس  قياسها وكذلك درجة حرارة حجرة

يمكن  (C° 20)الحرارة القياسية  عند درجة سمية لهذا المقاساإل فإن القيمة ـ) Mt( هو
  :إيجادها كما يلي 
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= Mt [1+ (α w.P - αst ) (20° C – t ° C)]  ∆L  

  : كما يلي)  L∆(قيمة التعويض  حساب يمكن كما

∆L = (M20-Mt) = Mt (α w.P - αst) (20° C – t ° C) 

 القياس حصلنا عليه من قبل جهاز إلى المقاس الذي جبرياً )(L∆ التعويض تضاف قيمةو
  :رجة الحرارة القياسية كما يلي سمية عند دة اإلعلى القيم ولالحصبغرض  وذلك

= Mt + ∆L  

  و α w.P  =التمدد الطولي للقطعة المراد قياسها  معامل حيث

 αst=  )معدن جهاز القياس(الطولي للصلب معامل التمدد 

5x10-6 / mm 

درجة  في ملم  225,078قراءة مقاس عمود من البرونز هي  كانت إذامثال على ذلك 
 لهذا العمود سمىقيمة التعويض ثم احسب المقاس اإل فأوجد م،°28 عند حرارة الحجرة

  ملم x 6-/ 10  18 =للبرونز  بأن معامل التمدد الطولي علماً

  لالح 

∆L  = Mt (α w.P - αst ) (20° C – t ° C)   

       = 225.078 (18. 10-6 - 11.5 X 10-6) (20 – 28 ) 

       = 225.078 (6.5 . 10-6 ) (-8)  
       = - 0.0117 mm 

       ∴ M20 = Mt + ∆L = 225.078 + (-0.0117) 

       = 225.0663mm  

  يد عامل على القياس تأثير درجة حرارةـ 

 ماسك يجب إستعمال ولذلك. المشغوالت قياس عند العامل خطأ يد تسبب درجة حرارة
ان يتمدد طوله ثو 10 مدة م باليدلم 400مسك قضيب  فعند وكمثال، ـخشبي أو قفازات 

  . ميكرون 16بمقدار 
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  إختالف التدريج نتيجة خطأ القياسـ  ز

 قياسها الشغلة المراد على خط ال ينطبق خط تدريجه جهاز القياس بحيث عند وضع) أ
) L(كان طول المقاس هو  فإذا ـالتدريج  محاذاة بإختالف يحدث خطأ يعرف فإنه
  هو في هذه الحالةفإن الطول الحقيقي ) φ(اإلنحراف هي  زاويةو

)φ L cos (– هو  في القياس كان الخطأ فإذا)e ( فإن  
e = L – L cos φ = L (1 – cos φ)  

 وكان الطول 2° هي )المحاذاة إختالف(اإلنحراف  زاوية كانت المثال إذا سبيل علىو
  . م تقريباً 0.6يكون  القياس عن عملية م، فإن الخطأ الناتج1هو  التدريج المقاس عليه

  
  )7ـ  12(شكل 

 يكون فإنه الصحيح للقياس بالنسبة لإلتجاه وكذلك إذا كان وضع تدريج القياس مائالً )ب
 خطأ بالزائد يوجد) 8ـ  12شكل (فكما هو موضح ) جتا( ما يسمى بخطأ هناك
 .  cos φ)(L –1  دارهـمق

  
  )8ـ  12( شكل
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  المحاور محاذاة اختالف خطأ القياس نتيجةـ  ح

 على إتجاه القياس الصحيح مائال مبين القياس مجس إتجاه يحدث هذا الخطأ عندما يكون
هي التغيير  (L cos φ)وتكون  (L) الحالة تكون قراءة مبين القياس هي هذه فيو

  . 9ـ  12قياسها، كما في الشكل  الحقيقي للمسافة المراد
  e = L (1-cos φ): الحالة  في هذه الخطأ قيمة وتكون

 
  9ـ  12شكل 

 على محور الشغلة عندما يكون محور فكي القياس متعامداً أيضاً) جتا( يحدث خطأكما 
  . 10ـ  12بالشكل  هو موضح كما القياس مستويين المقاسة وكان فكّا

  
  )10ـ  12(شكل 

  D= فإذا كان القطر الحقيقي 
  L=        القطر المقاس 

 d=         قطر فك القياس 
∴ D = L cos θ - d sin θ 
∴ e = L - (L cos θ - d sin θ) = L- (1- cos θ) + d sin θ 

  تكون صغيرة θإن الزاوية  حيثو
∴ L = L cos θ : sin θ = θ rad 
∴ e = d.sin θ : d . θ (in rad)  
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 ذات سطح لقياس شغلة (r1)كروي نصف قطره  القياس بطرف عند إستعمال مجسو
 موضح كما هو (s)بمقدار  الشغلة ففي حالة إنحراف محور (r2)قطره  كروي نصف

   (X+y)ومقداره  بالناقص يكون الخطأ في القياس) 11ـ  12شكل (
  : حيث 

φ)sin1(1r)φcos(1r x 2
11 −−=−=  

2
21

2

1 )(
11(r 

rr
S
+

−−=  

2
21

2
 1

)r 2(r
S .r 

+
=  

  كذلكو

2
21

2
2

)r 2(r
S .r  Y
+

=  

∴ 2
21

2

)r 2(r
S   y)(x
+

=+   

  
  )11ـ  12(شكل 
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  التشوهـ الضغط و ط

 العامل يعتبر هذاو )المرونة( بتأثير على دقة القياس تأثيرضغط القياس للمشغوالتيظهر 
القياس  سطح ما يكون للمقاسات الصغيرة أو في حالة بالنسبة األخص على مهم جداً
  .عبارة عن نقطة تالمس للشغلة
أجهزة القياس مثل و المقاسة وكذلك فكوك قياس أدوات غوالتإعتبار جميع المش ويمكن
 قيمة القياس وتختلف تأثير ضغط بها تغير مرن في الشكل تحت يحدث حيث اليايات
  :في القراءات بتأثير المرونة بالعوامل اآلتية  الخطأ

  فكي القياس لمادة (E) المرونة مع معامل عكسياً قيمة الخطأ تتناسب ـ أ
  المقاس ومع مساحة سطح التالمس  مع طول البعد عكسياً يمة الخطأق تتناسب ـ ب
   .القياس  مع ضغط طردياً الخطأ قيمة تتناسب ـ ج

 ستين ن فكي قياس مسطحين من كربيد التنغقياس كرة من الصلب بي) 1(

3 =التغير الكلى في المقاس بالميكرون 
2

d
p  3.373  ∆d =  

  .ملالكرة بالم قطر:  d ، بوزن كلغ ضغط القياس:  p حيث

 وكان مسطحين بين فكي قياس م موضوعةلم 50 كرة من الصلب قطرها قياس فعند
  . المقاس مقدار التغير في حسبإ - حجم وزن 400= ضغط القياس 

  :  الحل
3

2
3

2

50
(0.4) 3.373  

d
p 3.373  ∆d ==  

 = 0.49 µ  
  نقياس سطحين من كربيد التنغست قياس قضيب إسطواني من الصلب بين فكي) 2(

3  =التغير في المقاس بالميكرون 
d
1 

L
p 0.816  ∆d =   

 L) ملم(التالمس  طول سطح : )كلغ(ضغط القياس :  pحيث 
L  :ملم(القضيب  قطر (  

 قطر كان م إذالم 0.1ضيب أسطواني من الصلب قطره احسب مقدار التغير في مقاس ق
 400القياس يساوي  طكان ضغو ـم لم 10هو  للقياس كل من فكي القياس المستخدمة

  . وزن حجم
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  : الحل 
33

0.1
1 

10
0.4  0.186  

d
1  

L
p 0.816  d ==∆  

  ني قياس سطحين من كربيد التنسغتأعمدة قياس من الصلب بين فك) 3(

التغير في المقاس بالميكرون 
A.E
L.p   ∆d =  

   ²ملم العمود مساحة مقطع:  A) كلغ(ضغط القياس  : p   :حيث 
         L : ملم( طول العمود (E  :610 معامل المرونة للصلب x 2,20 ²سم/كلغ   

م موضوع بين فكي قياس من لم 200 م وطولهلم 10من الصلب قطره  عند قياس عمود
  . حجم وزن 400القياس هو  كان ضغط ـن التنغست كربيد

بأن معامل المرونة للصلب هو  بالميكرون علماً حسب مقدار التغير في المقاس للعمودا
610 x 2,20 ²سم / كلغ  

  : الحل 
                                             
 
 

A = π D24 = π (10)24 = 78.5mm2 
        

 
10 2.2x 78.5
10  0.4 x 200  d 6

5

=∆      

                      = 0.046 µ 
 

  

  
A.E
L.P  d =∆  
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א13 אא מ
  Rulers)مقياس الطول( المسطرة 1ـ  13

وتكون  المطيع حرارياًالصلب المقسى و من engineers rulesطر الهندسية اسالم تصنع
من الدقة وهي مصنوعة من شرائح ضرورية  بدرجة عالية marked offمدرجة 
strips  ،وتتوفر مساطر  .)بوصة 4(سم 10من  وبأطوال تبدأ ،ملم 30ـ  10عرضها

مقداره  extended lengthبطول مفرود  folding pocket rulesللجيب قابلة للطي 
 extendingوتستخدم المساطر ذات الزنبرك التي يمكن فردها ) بوصة 24(سم  60

spring rules، وفي األعمال الهندسية فإن  ،العالية غير ضرورية تكون الدقة عندما
الفرجار  وضبط فتحات marking-off ،)الشنكرة(العالمات  لوضع تخدمتس المساطر

setting calipers and divider 3ـ  13و 2ـ  13و 1ـ  13(واألشكال  ...إلخ 
 .تمثل أنواعها  )4ـ  13و

 
  )ملم 300( بوصة 12سية هند مسطرة 1ـ  13شكل 

  
  )ملم 150 – 100( بوصات 6- 4 هندسية صغيرة مسطرة 2ـ  13شكل 

األسطوانية أثناء تشغيلها أو  لمسك األجسام) V(تستخدم الكتل التي على شكل حرف 
 ground base andويكون لها قاعدة وجوانب مجلخة  عالمات التشغيل عليها، وشم

sides  مع وجود شكل حرف)V ( السطح العلوي علىtop الجوانب  تكون وأحيانا
 على الكتلة rigidly الجسم بقوة لمسك clampبها ماسك  ليوضع groovesعليها مجار 

  ) .7ـ  13و  6ـ  13و  5ـ  13(، كما في األشكال "البلوك"
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  مسطرة قابلة للطي  3ـ  13شكل 

  
  )متر شريط بسوستة(رك مسطرة شريطية بزنب 4ـ  13شكل 

  
  مع ماسك) V( على شكل حرف كتلة 5ـ  13شكل 

  - V (BLOCK(كتلة على شكل حرف 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مغناطيسية جهاز إختبار ذو قاعدة 6ـ  13شكل 



242 

 

  
  )V(كتلة على شكل حرف  7ـ  13شكل 

  Surface Plateاإلستواء  زهرة 2ـ  13

قة بدرجة عالية من الد مستو الزهر أو الصلب بسطح لوح من الحديد أو قرص هي
وتسمى  larger versionاألكبر  تخدم لوضع عالمات التشغيل والقياس والمقاساتيس

  ) .8ـ  13(، كما في الشكل surface table نضد اإلستواء

  
  زهرة إستواء 8ـ  13شكل 

  )المبين ذو القرص المدرج( القياس ذو القرص المدرج محدد 3ـ  13
 (Dial Gauge Dial Indicator)  

حيث يكون ممكناً وجود  dial وتظهر مدرج plunger غاطس تكبر حركة عمود
القرص المدرج له عروة أذنية  عليه، ويكون) بوصة 0,0001( 0,02مقدارها  مسافات
حيث يمكن بواسطتها توصيله بقائم محدد استواء أو بجهاز إختبار  fixing lugللتثبيت 
  . 9 ـ 13كما في الشكل  magnetic base test setمغناطيسية  ذي قاعدة
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  )مبين ذو قرص مدرج( محدد قياس ذو قرص مدرج 9ـ  13شكل 
 long flatويكون لها تدريج طويل مسطح م أداة القياس الداخلي والخارجي،تستخد
scale ًبه فك ثابت  حيث يكون متصالfixed jaw ،ويتحرك فك  عند طرف من طرفيه
التدريج الذي  داد التدريج، ويقرأعلى إمت eursor) ورنية( بمنزلقة sliding jawمنزلق 

  ) .10ـ  13(الثابت، كما في الشكل  مع التدريج على المنزلقة
 على الفكين راءات الخارجية بين الفكين، والقراءات الداخلية على زوائدوتؤخذ الق

projections on the jaws 11ـ  13(، في الجهاز المبين في الشكل( .  

  
  رأس ميكرومتري  10ـ  13شكل 

  Vernier Calliper Gaugeالورنية  ذات قياس القدمة محدد

 
  محدد قياس المقدمة ذات الورنية 11ـ  13شكل 
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   Micrometers الميكرومتر 4ـ  13
الداخلية  تستخدم للقياس الدقيق لألبعاد instrumentsقياس  الميكرومترات هي أدوات

تم عملية القياس على أساس وت الشكل اإلسطواني، الخارجية لألجسام خاصة تلك ذاتو
قالووظ  تدور على عمود من الداخل) مقلوظة(ملولبة ) تبانكش(جلبة قمعية الشكل  تقدم

 األنواع والمقاسات، وتصنع الميكرومترات على شتى precision screwعالي الدقة 
 ىـالذي يقيس حت outside micrometerهو الميكرومتر الخارجي  أكثرها شيوعاًو

 )بوصة 0,001 بوصة بمسافات أقلها 1(م لم 0,001 أقلها intervals سافاتم بملم 25
 الكستبان المدرج عليه يتقدم ثابت ومدرج barrel) برميلي(ويكون به جسم أسطواني 

 good finger grip جيداً باألصابع ليعطي إمكانية مسك )مترتراً(شاً حيث يكون مخر
به المصدر الثابت  فيكون inside micro meterأما بالميكرومتر الداخلي  وهو يتصل

بإطار نصف  ويكون الجسم البرميلي متصالً ،movable anvilبمصدر متحرك  بارزاً
 fixedعلى طرفه المقابل مصد ثابت  حيث يكون مثبتاً semi circular frameدائري 

anvil.  
 )يقرص(تبان حتى يالمس مراد قياسه بين المصدين ويلف الكشويوضع الجسم ال

nipped الجسم الكشتبان و بواسطتها، ثم يقرأ المقاس من التدريجين الموجودين على
  .البرميلي 
. للمصد الثابت extensions الميكرومترات الخارجية الكبيرة بتمديدات إضافيةوتزود 
 تمديد د المتحرك، ويمكن إستعمال قضبانالمعاكسة للمص تبان في الجهةالكش طرف

extension rods المدى ةلزياد .  
عليها رأس  تباني والتي يطلقعلى مجموعة الجسم البرميلي والكش صولويمكن الح

ـ  13(كما في األشكال . قياس دقيقة حيث يمكن توصيلها مع أداة ميكرومتري على حدة
 . )14ـ  13و 13ـ  13و 12

 
  )ملم 25 أو بوصة 1(ميكرومتر خارجي  12ـ  13شكل 
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  ميكرومتر خارجي كبير مع قضيب تمديد 13ـ  13 شكل

  
  ميكرومتر داخلي  14ـ  13شكل 

   Gear-Tooth Callipers فرجار قياس أسنان التروس 5ـ  13

 outsideخارجية  وساق inside leg التروس ساق داخلية لفرجار قياس أسنان يكون

leg داخلية  من حافة ويمكن إستخدامه لقياس المسافةinside edge خارجية لحافة 
outside edge  16ـ  13و  15ـ  13(كما هو موضح في األشكال (.  

  
 )مشبة أو شاذ الساقين(فرجار حيني  15ـ  13شكل 

 
  قياس أسنان التروس فرجار 16ـ  13شكل 

   Outside Callipers فرجار القياس الخارجي أو الكرويأ ـ 
 curved and hinged legsالمتصلة بمفصالت، يستخدم زوج من األرجل المنحنية و

الخ، وقد يكون الفرجار ذا مفصلة من النوع .... لقياس ثخانات األجزاء و أقطار األعمدة
أو من النوع ذي المفصلة الزنبركية  )17ـ  13(في الشكل الجامد كما هو مبين 

)spring joint( .  
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  ) أو كروي(قياس خارجي  فرجار 17ـ  13 شكل

  Inside Callipers )أو المقص(الداخلي فرجار القياس ب ـ 

مثل القطر الداخلي  يمكن أخذ القياسات الداخلية حتى تكون األرجل مثنية للخارج
 . )18ـ  13(، كما هو موضح في الشكل bore of a pipeللمواسير 

 
  )أو مقص(قياس داخلي  فرجار 18ـ  13ل شك

 Dividers فرجار التقسيمج ـ 

 pair ofالقابلة للضبط المتصلة بمفصلة واألطراف يتكون فرجار التقسيم من زوج من 

adjustable hinged points K قاسات لنقل المقاسات وكذلك لنقل مللقياس ويستخدم و
وقد تكون المفصلة من النوع الثابت . عالمات التشغيلاألقطار أثناء وضع و الدوائر

  . )19ـ  13(في الشكل  أو بزنبرك كما هو مبين firm joint) الجامد(
  

  

  

  

  
  

  
  فرجار تقسيم زنبركي 19ـ  13شكل 
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 Comebina Tionsetالمؤتلفة  عامدتال زاوية 6ـ  13

على  slot (or keyway) خابور مشقبية أو مجرى ذات صلب من مسطرة هذه تتكون
 قائمة هي بالتحديد رأس طولها حيث يمكن أن يركب عليها أحد ثالثة رؤوس امتداد

centre finder ومنقلةprotractor 20ـ  13(، كما هو موضح في الشكل( . 

 
  مؤتلفة تعامد زاوية 20ـ  13شكل 

 وشوكة post و القائم base القاعدة : هي رئيسية أجزاء اإلستواء من ثالثة محدد يتكون
على  مشغلة مجرى وبها ground flatومستوية  مجلخة القاعدة وتكون scriber العالم

 can be فيمكن إمالته ، أما القائمألشغال المستديرةإلستخدامها في ا) V(شكل حرف 
tilted التشغيل أو يحمل  عالمات لوضع عالم شوكة مسمار قالووظ ويحمل إما بواسطة
  dial gauge مدرج قياس بقرص محدد

 
 Square (Trysquare) الزاوية القائمة 7ـ  13

، )درجة 90(ة من قطعتين مستطيلتين من الصلب متصلتين بزاوية قائم تصنع هذه
 الداخلية right angle cornersالقائمة  من األركان ذات الزوايا وتستخدم للتأكد

، كما هو موضح في hand fittingالتركيب اليدوي  عمليات خاصة أثناء الخارجيةو
 ) .21ـ  13(الشكل 

 
  قائمة زاوية 21ـ  13شكل 
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  Scriber شوكة العالم 8ـ  13

 مثنى أحدهما أو طرفين، وقد يكون بطرف من الصلبهي قضيب رفيع  العالم شوكة
 مخرشة يد ذات بعض الشوك تكون ليسمح بالدخول في الثقوب، وقد قائمة بزاوية

) الشنكرة(التشغيل  شوكة العالم في وضع وتستخدم ،knurled handle )مترترة(
marking-off دقيقـة ) أو عالم(تسبب خطوط خدش  حيثfine scratched or line 

scrabbled كذلك ، )22ـ  13(ما هو موضح في الشكل ، كالسطح المشغل على
  .) 23ـ  13(تستخدم في تحديد اإلستواء كما هو مبين في الشكل 

  
  عالم شوك 22ـ  13شكل 

 Surface Gauge) زهرة العالم( االستواء محدد 9ـ  13

 
  العالم محدد استواء بشوكة 23ـ  13شكل 

   Thread Gauge)السن أو مطواة( انقياس األسن محدد 10ـ  13

 Screw Pltchgauge )القالووظ خطوة قياس محدد(أ ـ 

عدد من  عليها عديدة كل منها blades ريش )مطواة السن( األسنان قياس لمحدد كوني
 مختلفة standard pitch and form قياسية وخطوات أشكال ذات teeth األسنان

 )قطع( عند تشغيل الريش هذه وتستخدم holder ومثبتة عند كل من طرفي حامل لها
ـ  13(كما هو موضح في الشكل  األسنان خطوةمن شكل و يمكن التأكد حتى ألسنان

24( . 
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  ـ أو محدد قياس األسنان )القالووظ خطوة قياس محدد( 24ـ  13 شكل

  )أو مطواة سن(

) ع القالووظقطأقالم (ويستخدم نوع آخر من محددات القياس لضبط أدوات قطع األسنان 
cutting iools seting thread 25ـ  13(، كما هو موضح في الشكل. (  

  
  قطع القالووظ قياس ضبط أقالم محدد 25ـ  13 شكل

 Thickness Gauge محدد قياس الثخاناتب ـ 

أو  من الشفرات مجموعة عن هو عبارة )المجس(التحسسي  المقياس أو الثخانات مقياس
في الدقة  ثخانات غاية ذات spring steelالزنبركي  من طلب )ةصفائح رقيق(النصالت 

exact thichness الخلوصات أو(الصغيرة  غاتالقياس الفر ويستخدم(small gaps 
(or clearances) المقاييس في مجموعات هذه وتصنع األجزاء، بين sets  بثخانات

كما  أطرفها أحد عند pinned togetherبتيلة  معاً مثبتة different thickness مختلفة
  .) 26ـ  13(هو موضح في الشكل 

  
  )مقياس تحسسي(مقياس الثخانات  26ـ  13شكل 
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א14 א  Visual Testingא

  مقدمة 1ـ  14
 ، نظراًإتالفية شيوعاًالّال اإلختبارات أكثر وأبسطمن أقدم و البصري اإلختبار يعتبر

 ولو ضروري حتى صريالب اإلختبار إن. تكاليفه لسهولة إجرائه وسرعة عمله وقلة
 لدى الكافية يستوجب الخبرة البصري اإلختبار .على المادة أخرى فحوصات تقرر إجراء
  . الفاحص

 يعطى المثال على سبيل في أثناء عملية اللحام البصري لوصلة اللحام صـالفحو
 انـه في بيـاد منـويستف .اـالجاري فحصه اللحمة ق بجودةـة تتعلـيمات قـمعلوم

 وعـون )معدن الحشو أو الملء(ة ـدن اإلضافـل معـل مثـالعوام كانت ا إذاـم
رى التي يتميز بها ـالمتغيرة األخ لـالعوامه وـوقطبي ار الكهربائيـالتي ونوع اللهب

على  ولـان الحصـلضم ةـالمطلوب تفي باإلشتراطات دمـالمستخ أسلوب اللحام
ر ـة التي ينصهـالكيفي دةـالكفء عن طريق مشاه احصـويمكن للف. ةـعالي ودةـج

اإلنصات إلى الصهر والتغلغل و دىـة مـومالحظ) اإللكترود(أو  بها سلك الحشو
 جودة اللحمة ةـمعقول ةـفي دق موـيق أن لهب المشعل ضبط ةـومراقب القوس صوت

  .الناتجة 

معدن  من طبقات فحص سطح كل طبقة متعددة األشرطة، يكشف للحمات بالنسبةو
مثل إنصهار  حاالت غير مرغوب فيها عن وجود تغطيتها بالطبقات التالية،قبل  اللحمة،
  . و الشروخ الصهر الضعيفو الخبث

، على جودة اـد مـإلى ح ام يسمح للمفتش بالحكمـد اللحـبع ريـالبص الفحصو
على جودة  ظهر الجيد دليالًأن يكون الم ا الخارجي وليس الزماًـة بمظهرهـاللحم
 ـ 1واص الوصلة الملحومة المنجزة يمكن الحكم عليها من ـخ ، ولكن بعضاللحام
ـ  2ر الموجود عليها ـالتناثو اـة سطحهـة وإنتظاميتها وخشونـاللحمر ـمظه
ة ـالدقة البعدي ـ 3الخ ... النقر غير المملوءةة وـالمساميوب مثل الشروخ وـالعي

الشكل رقم  ،مراريتهاا ومقاسها وكنتورها وإستـمات وتوزيعهاللح إمتداد ـ 4للحمة 
  .يوضح هذه العيوب في اللحمات  )1ـ  14(
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  مستعرضة في لحمات مقبولة و أخرى معيبة مقاطع) 1ـ  14(الشكل رقم 

 sharpالكشف عن وجود عيوب ميكانيكية أخرى مثل النقر الحاد أو الحز  ويمكن أيضاً

nutch  أو النخرundercutting لعين المجردة أو وتفحص العينة المختبرة بواسطة ا
 (Phototcells)مثل خاليا الضوء  light sensitive deviceأجهزة اإلضاءة الحساسة 

ويلزم . ذلك بعد إضاءة العينة المختبرة إضاءة جيدة و phototubesأو أنابيب الضوء 
بالرمل  النسفوتشمل عملية التنظيف عملية . قبل إختبار العينة أن يكون سطحها نظيفاً

sand blasting  بالقذف  النسفأو بواسطةshot blasting. من المعروف أن صدأ و
  .ب العيوب التي قد توجد في العينة مسطح العينة المختبرة يحج

إذا فحصت عينة بالعين المجردة فإن تكبيرها يعتمد على الصورة الشبكية للعين وتعتبر 
الشكل  ا هو موضح فيلحجم الصورة المتكونة كم مقياساً visual angleزاوية الرؤية 

سم وهي  25وتكبر الصورة كلما قرب الجسم من العين حتى مسافة ) 2ـ  14(رقم 
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المسافة التي تصبح عندها الرؤية غير مميزة ، لذا فإن زاوية الرؤية سوف تكون 
فإذا  power of accommodationمحدودة بقوة تكيف العين بالنسبة إلى المسافة 

أمام العين فسوف تزداد زاوية الرؤية  converging )مجمعة(وضعت عدسة محدبة 
  .) 3ـ  14(رقم  كما هو موضح في الشكل وسوف ترى العين صورة مكبرة للجسم

  
  الفحص بالعين المجردة) 2ـ  14(الشكل رقم 

   
  المجهر البسيط) 3ـ  14(الشكل رقم 

للعين أن تالحظه إلى دقيقة من قوس  وقد يصل الفرق الزاوي بين نقطتين يمكن
minute of arc عتمد على السطح المراد إختباره إال إن أصغر عيب يمكن مالحظته ي

الخلفية بين العينية و contrastعلى درجة اإلضاءة وعلى درجة التباين و
background.  

إذا ف أن أول وأهم أداة في الكشف عن التآكل هي العين المجردة خاصة وومن المعر
ة في هذا النوع من الفحص وهناك أدوات تساعد الفحص البصري طويلكانت ذات خبرة 

  :منها  التآكلعلى تعيين مناطق 
الطبقات المغطية األوساخ والقاشطة وهي عبارة عن أداة تشبه السكين لقشط ـ  1

  . للمعدن
فرة مطرقة مدببة صغيرة تستعمل لتنظيف الحفر من األوساخ ولمعرفة عمق الحـ  2

 . بالضبط
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ا إلى السطوح ، عادة تكون موصلة بقضيب مرن ليمكن إدخالهصغيرة عاكسةمرآة ـ  3
 . توجد عدة أحجام منهاالمخفية عن العين و

 . الفقاعات الهوائيةومكبرات بعدة أحجام لمشاهدة التشققات السطحية ـ  4

تآكل في المناطق عن الالمصابيح اليدوية، لتمكين التمعن في سطح المعدن وللكشف ـ  5
األبراج التشغيلية المظلمة فاإلضاءة والمخفية خاصة داخل األوعية الضيقة و

 . الجيدة ضرورية جداً

هو عبارة عن أنبوب صغير و endoscopeجهاز فحص األنابيب من الداخل ـ  6
أقدام يحتوي في نهايته على مصباح صغير لإلضاءة وتدخل هذه النهاية  6طوله 

 .وب المراد مشاهدته في داخل األنب
. المصباحيمكن بواسطته مشاهدة المناطق التي يضيئها  مكبرمن الجهة الثانية يوجد      

يستعمل هذا الجهاز للمشاهدة داخل أنابيب األفران ليوضح وجود حفر أو أي نوع 
  .من التآكل 

  
  Optical Aids to Vision مساعدات الرؤية  2ـ  14

 telescopes والمجاهر والتلسكوباتالمرايا والعدسات  تعمل األجهزة البصرية مثل
على تكبير األجزاء الدقيقة التي ال ترى بوضوح حتى يمكن   periscopesريسكوباتالبو

  .أن تراها العين المجردة البشرية
الرؤية داخل  في توضيح borescopes )مناظير الجوف( وتستخدم البورسكوبات

ـ  14(الشكل رقم  كما هو موضح في سطح الداخليةالمواسير المجوفة واألماكن واأل
يعتبر الفحص بواسطة مرآة كبيرة من أبسط الطرق للنظر إلى مسافة من الصعب  .)4

  .اإلقتراب منها
منها يستعمل في تكبير الجسم حيث تكون الحزمة  ومن مميزات إستعمال المرآة أن جزءاً

ساعد آخر كالتلسكوب فإن الشيئية ستخدم جهاز موإذا ا. وئية محصورة بحدقة العينالض
  . تحل محل حدقة العين 

  
  جهاز البيرسكوب ) 4ـ  14(شكل رقم 
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العينة  ، وتوضعسكوب يكبر صورة األشياء الصغيرةوومن الواضح أن إستخدام الميكر
يمكن عمل تكبير بواسطة و. من الشيئية حتى يمكن التكبير أقصى ما يمكن  قريباً
  : ة مجمعة واحدة حسب القانون التالي ط به عدسيبسسكوب وميكر

 = magnification قوة التكبير
f

25cm  

فيمثل ) 25(بالسنتيمتر للعدسة، أما الرقم  focal lengthالبعد البؤري  (f)حيث تمثل 
فإذا كانت العدسة لها بعد . العين المجردة العاديةأصغر مسافة بين الشيء ومتوسط 
قيمة مسافة  الطول البؤري تقريباًيساوي و، )2(سوف تصبح قوة التكبير ف) 12.5(بؤري 

إذا أريد فحص جزء من ماكينة ما بحيث ال يمكن  فمثالً. working distanceالتشغيل 
م وهي مسافة التشغيل الذي يلزم لتكبيره عدسة ذات لم) 8(وضع المكبر إال على مسافة 

  ).3(قوة تكبير تساوي 

التي يقل قطرها للمكبر البسيط عن البعد فهي التي تظهر بالمكبر و أما منطقة الرؤية
فإذا أردنا فحص مساحة كبيرة فيفضل فحصها أوال بمكبر ضعيف لتحديد أماكن . البؤري

وتم إستخدام . بمكبر أكثر قوةبعد ذلك نفحص تلك األجزاء المحددة والضعف العامة 
  :ث هي المجاهر البصرية لدراسة فشل الكالم ألغراض ثال

  تحديد مكان بدأ الفطور الكبيرة نسبيا في العينةـ  1
تتبع إتجاه تلك الفطور وتحديد الطريقة التي تتأثر بها الفطور بواسطة حدود ـ  2

  والشوائبالحبيبات 
  .دراسة تكون الفطور المجهرية الدقيقة ـ  3

مجهر محددة تعتمد دراسة هذه األغراض على قوة المجهر المستخدم وقد تكون قدرة ال
بواسطة قدرة العدسة على تحليل التفصيالت إال أن إختراع المجهر اإللكتروني قد زاد 

أجزاء  3إلى  2من (ميكرون  3إلى  2بعاد من أبتلك القدرات فيمكن إظهار فطور  من
  . )من األلف من المليمتر

 Metallographى بالميتالوغراف إتالفية ما يسمالّاألجهزة في اإلختبارات الأهم ومن 
في دراسة وفحص المواد غير  وهو يبحث البنيان المعدني الدقيق ويستعمل أساساً

النظر إلى تكوينها فيه المجهر األول لفحص البينة و وهو مجهر مركب يستعمل. الشفافة
نفس الشيئية إلسقاط الصورة على شاشة لغرض التصوير أما شعاع  اآلخر مستخدماًو
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. على العينة بواسطة مرآة منضدة سة العينية و الشيئية منعكساًاإلضاءة فيوضع بين العد
 وينعكس الضوء بدرجات شدته المختلفة إلى الشيئية عامالً. أما الشيئية فتعمل كمكثف

 5ـ  14الشكل رقم ( كما هو موضح في  صورة إبتدائية تكبر مرة ثانية بواسطة العينية
  ) .أ و ب

ها من مكثف المصباح ورالمنفذة للضوء بعد مر وتتم اإلضاءة في حالة العينات غير
بواسطة سقوط إسطوانة من الضوء على مرآة مستوية يحجب قلبها األوسط بواسطة 

وتعكس المرآة إسطوانة الضوء على سطح ) ج 5ـ  14(جزء مظلم كما في الشكل رقم 
  . مرة أخرى إلى العينة منعكساً annularمرآة حلقية 

  
  تالوغرافيجهاز الم) 5ـ  14(شكل رقم 
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يستعمل في وفهو جهاز من األجهزة البصرية المساعدة  periscopeسكوب أما البري
حيث أن الشعاع  ،األماكن التي يتعذر على الفاحص اإلقتراب منها بدرجة كافية لفحصها

نواعه وأبسط أ. يصل لعين الفاحصالضوئي يتخذ مسارات متعددة ومتعرجة قبل أن 
مجموعة من المرايا باإلضافة إلى مجموعة من البصريات لتكوين صورة واضحة للعينة 

  .المختبرة 
األسطوانات وهو جهاز جهاز للفحص داخل األنابيب وفهو  borescopeسكوب أما البور

ويتركب هذا الجهاز من مجموعة من البصريات المركبة . التركيببصري دقيق ومعقد 
 plainذات تركيب معقد باإلضافة إلى عدسات عادية  prisms بدقة ولها منشورات

أي تقلل اإلنعكاس اللوني، لينقل الضوء إلى  achromatic) كروماتيةأ(أخرى اللونية و
في أغلب و. وء قبل أو بعد العدسة الشيئيةويوضع مصدر الض. كفاءةالمالحظ بأقصى 

سم ) 2(الشيئية بحوالي  سم وتبعد عن) 2(سكوبات يكون قطر العينية حوالي روالب
  .أيضاً

ويالحظ أنه كلما كبر قطر الجهاز وقصر طوله كلما أمكن الحصول على صورة أوضح 
وأدق تعكس الصورة المتكونة في جهاز ذي طول كبير حيث تفقد الحزمة الضوئية 

  .بريقها خالل الممر الطويل الذي تمر فيه
 كما هو موضح في ،وب ليعطي أي زاوية مرغوبة للرؤيةوفي اإلمكان تصميم البوروسك

أ في وتتيح الزاوية العمودية، . زوايا للرؤيةيمثل أربعة الذي ) 6ـ  14(الشكل رقم 
في فحص األركان ، الرؤية على زاوية عمودية على محور التلسكوب وتفيد نفس الشكل

. الرؤية مباشرة إلى األمام ، فيتيحما الزاوية المائلة، ب في الشكلأ. األسطح الداخليةو
د في نفس أما زاوية اإلستعادة، . مباشرة إلى األمامالرؤية " ج"اشرة بالزاوية المتتيح و

  .لها كتف داخلي  (Bore)الفحص لفتحة و، فتتيح الرؤية الشكل
على  كلياً ، إعتماداًء صورة واضحة إللتصاق أية مادتينوتعتمد مقدرة الجهاز على إعطا

ألن الصورة المتكونة ليست نقطة بل  ونظراً. از والتركيب البصري لهكوين الجهت
، لذا فمن الضروري معرفة الشروط التي يمكن عندها حجم معينصورة معكوسة ذات 

على نوع الصورة  كلياً إعتماداً هذه تعتمدوز بين صورتين لنقطتين متقاربتين، يالتمي
  .المتكونة وحدة إبصار عين الفاحص 
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  جهاز البورسكوب الشكل يوضح زوايا النظر) 6ـ  14(شكل رقم 

  :المعادلة التالية ) Raileigh(وقد أعطى رايلي 

d   
 

 22 . 1 =
α

λ  
  منطقة اإلظالم في الصورة التي تفصل النقطتين عن بعضهما=  d: حيث 

1λ  =طول الموجة الضوئية  
α  = نصف زاوية الحزمة الضوئية المكونة للصورة.  

مسحوبة في المعادلة ال) d(أن العين يمكن أن تميز مسافة أكبر من  ت علمياًولقد ثب
تعطي ) d2(التصميم الجيد يمكن التمييز بين صورتين لنقطتين المسافة بينهما السابقة وب

2d    5 . 0بالمعادلة التالية  =
α

λ  

ين قريبين من بعضهما على دقة األجهزة ئقدرة األجهزة البصرية لتحليل شيال تعتمد و
  . المستخدمة فحسب بل على قوانين الطبيعة األساسية أيضاً

فإنه يلزم تعريف  ،حجم محدود diffractionحيود  إالّ وحيث أن صورة نقطة ما هي
التي هي جودة الصورة  تين جداًكن بها التمييز بين نقطتين متجاورالظروف التي يم

  . ته وتمرسه على مالحظة البصرياتوعين المشاهد وقدر
  

   Interference of Light تداخل الضوء  3ـ  14

تستخدم نظرية التداخل الضوئي في قياس نعومة سطح عينة مختبرة وذلك بمقارنتها 
) البصري(دم المسطح الضوئي ـولتسهيل العمل يستخ .بنعومة سطح كتلة قياسية

optical flat لكوارتز المخلوط ويمكن أن يكون له سطح ويصنع عادة من الزجاج أو ا
  ) .7ـ  14(الشكل رقم  كما هو مبين في مستو واحد أو سطحان مستويان،
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  لومب لقياس خشونة السطوحبوش وجهاز ) 7ـ  14(شكل رقم 

التداخل الذي يحدثه المسطح البصري حيث يوضع ويكون ) 8ـ  14(ويبين الشكل 
يز من الهواء بينه وبين العينة المختبرة وبمساعدة المصدر الضوئي الموضوع هناك ح

فوق العينة نحصل على حزمة من األشعة الضوئية ينعكس جزء منها على السطح 
المستوي ويدخل الجزء الباقي في حيز الهواء المحصور وينعكس ثانية على سطح 

  .العينة

  
  طح الخشنةإنعكاس األشعة من األس) 8ـ  14(شكل رقم 
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مائية، كما  ضفنا قطعة من الفلين في مسار موجةاهرة التداخل الضوئي إذا أر أثر ظيظه
من الطاقة المكتسبة تسبب خفض ورفع منطقة  اً، فإن جزء)9ـ  14(في الشكل رقم 

بقة، بحيث تبدأ إذا أحدثنا سلسلة أخرى من الموجات نفس طول الموجة الساو. الفلين
(ألولي بمقدار نصف طول لموجة ا متأخرة خلف الموجة

2
1(λ فإن موجات السلسلة ،

الثانية ستعمل على حفض قطعة الفلين في نفس الوقت الذي تعمل فيه موجات السلسلة 
تبقى لذلك سوف تتعادل السلسلة األولى من الموجات مع الثانية و. األولى على رفعها

  .)10ـ  14(كما في الشكل  اهرة تعرف بالتداخلظ، هذه القطعة الفلين ساكنة ال تتحرك

  
تأثير الموجات المائية في رفع أو خفض قطعة من الفلين ) 9ـ  14(الشكل رقم 

  على سطح الماء عمودية

  
  ظاهرة التداخل الضوئي في استخدام) 10ـ  14(الشكل رقم 

  المسطحات الضوئية للقياس
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اله، فإن كال منها ارين للضوء بالطريقة أععلى ذلك فإنه إذا حدث تداخل بين مس وقياساً
أي أنه إذا كان الفرق بين مساري . خر، ولذا ال يمكن رؤية الضوءسيتعادل مع اآل

من نصف طول الموجة  فردياً صحيحاً الضوء األول والثاني عدداً
)

2
1,

2
11,

2
12,..., λλλ ة الموجة ألحد (خر فإن كال منهما يقوي اآل )وهكذاأي أن قم

  .وتكون النتيجة الظالم) اعين تنطبق على قاع موجة الشعاع اآلخرالشع
) وهكذا λ،λ2 ،λ3(من طول الموجة  صحيحاً أما إذا كان الفرق بين المسارين عدداً

ن تنطبق على قيمة موجة ألحد الشعاعي أي أن قيمة الموجة(ما يقوي اآلخر منه فإن كالً
وإذا كان . قوة كل منهماعادل قوته ضعف ت ساطعاً اًوتكون النتيجة ضوء) الشعاع اآلخر

موجة ضوء ذو طول من نصف  الضوء الثاني كسراًوالفرق بين مساري الضوء األول 
اهرة ضوئية تحدث لذلك فإن التداخل الضوئي يعتبر ظ قوة تتناسب مع مقدار هذا الفرق،

حيث طالما إنقسم الشعاع المرسل من مصدر ضوئي إلى شعاعين وتقابال مرة ثانية، ب
تظهر أهداب تداخل ساطعة ومعتمة على التوالي نتيجة التغيير المستمر في طول كل من 

، حيث يمر الشعاع األصلي من الظاهرةهذه ) 8ـ  14(الشعاعين ويوضح الشكل رقم 
، وعندما يصل إلى السطح السفلي للمسطح فإنه ينقسم إلى البصريالسطح الضوئي أو 

العين بينما يستمر اآلخر في مساره حتى يصل إلى  مسارين ، حيث ينعكس أحدهما إلى
أن كال من مساري الشعاع له  وحيث. السطح المستوي للجسم ومنه ينعكس إلي العين 

 فإن المسار الثاني للشعاع يتأخر خلف المسار األول بمقدار يساوي نفس طول الموجة
هذه المسافة  فإذا كانت. للجسم السطح المستويضعف الفراغ بين المسطح الضوئي و

 منهما فإن المسار الثاني للشعاع سوف يلتقي األول مقويا كال) λ(تساوي طول الموجة 
(وإذا كانت المسافة تساوي . خراآل

4
طول الموجة فإن المسار الثاني للشعاع سوف ) 3

(يتأخر خلف األول بمسافة 
2
11(λ ويعمل على معادلته.  

(ذلك إذا كانت هذه المسافة مساوية لنصف طول الموجة وك
2
1(λ  فإن مسار الشعاع

  .سوف يقوي المسار األول عندما يلتقيان
ة كل على ـا ينعكسان على سطح العينمفإنه وعلى الرغم من إفتراق الشعاعين قليالً

لبصري تبعد بمقدار طح ادة وتحدث كل تلك الخطوات بالنسبة لنقطة على سطح المسـح
، وعند استيفاء هذا الشرط فإن األشعة المنعكسة تختلف بزاوية طور طول الموجة
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phase angle  وبذلك تتكون نقطة مركزية مظلمة في مجال التداخل ) °180(مقدارها
إذا كان سطح المسطح البصري على مسافة مقدارها  ويمكن الحصول على ذلك أيضاً

  . طول الموجة على السطح المختبر عدد فردي من المرات من 

النعومة الزائدة اإلحتكاك وعلى كل المعادن ومقاومة  كبيراً وتؤثر نعومة السطح تأثيراً
وعند فحص خشونة السطح بالعين . لسطح ما كالخشونة الزائدة غير المرغوب فيها

لألشعة المجردة مع اإلستعانة ببعض األشعة الضوئية فإن العين تشعر بالخشونة نتيجة 
سطحين أ و ب متساويين في الخشونة مع ) 8ـ  14(بين الشكل رقم يو. المنعكسة إليها

نتيجة لقلة ) أ(أنه أقل نعومة من السطح  إختالف نوعيهما وسطح ثالث يظهر واضحاً
وبتغيير زاوية األشعة الصادرة من المصدر الضوئي تظهر . للعينعدد األشعة المنعكسة 

لتالي يمكن الحصول على صور عديدة للجسم بكامله بتغيير او، ظاهرةأجزاء كانت 
  .زاوية سقوط األشعة 

  
   Surface Roughness Measurementقياس خشونة األسطح  4ـ  14

على مبادئ علوم البصريات  وتعتمد األجهزة المستعملة في قياس خشونة األسطح أساساً
كبير الكهربائي لحركة قلم تعتمد معظم تلك األجهزة على التوالميكانيكا والصوت و
  .على السطح المراد إختباره معدني موضوع عمودياً

وعند تحديد خشونة السطح بتلك الحركة تظهر عدة تعبيرات جديدة مثل المتوسط 
فالمتوسط الحسابي هو الخط المتوسط الذي يقاس . الجذر التربيعي المتوسطوالحسابي 

له من أي نقطة على سطح العينة  منه مقدار الخشونة بواسطة خط مستقيم مواز
ويكون الخط المتوسط بحيث تتساوى المساحتان المحصورتان بينه وبين . المختبرة

يعطى المتوسط الحسابي والسفلى، العليا والقطاع الجانبي للسطح المختبر من الناحيتين 
  : بالمعادلة التالية ) x(لإلنحراف عن الخط المتوسط 

∫
=

=

=
LS

0S

x.dsx
L
1  

  إحداثيات منحني القطاع=  xحيث 
|x|  = القيمة المطلقة إلحداثياتx  

L  = الطول المختبر  
  :ية اآلتكما يعطى الجذر التربيعي المتوسط بالمعادلة 
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x.dsx 
L
I 2

1
L

O

2 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∫  

 يي الرأستقريب بغض النظر عن إشارة اإلحداثويمكن معرفة خشونة سطح ما بال
  :، وذلك بالمعادلة التالية )11ـ  14(الشكل رقم  للنقطة،

 x = المتوسط الحسابي 
n

 x x xx 12  3...n   =+++  

= الجذر التربيعي المتوسط و
n

 x  x ...  x 2
1

2
2

2
n ++  

ويمكن قياس خشونة سطح أي عينة بواسطة جهاز بوش ولومب عن طريق مقارنة 
  . )11ـ  14(في الشكل كما هو موضح  بسطح عينة أخرى لها نعومة معينة معلومة،

  
  قياس خشونة السطح) 11ـ  14(الشكل رقم 

يبين الفاحص وهو يرى صورة دائرية نصفها صورة للعينة ف) 12ـ  14(الشكل رقم  أما
وتوجد . مرات العيارية وتكون الصورة مكبرة عشرالنصف اآلخر للعينة والمختبرة 

لى أسس ضوئية وميكانيكية أجهزة أخرى متنوعة لبيان مدى خشونة السطوح مبينة ع
األنابيب الضوئية و (Photo – Cells)إلكترونية مثل الخاليا الضوئية وكهربائية و

(Photo – Tubes) .  

  
  إختبار خشونة السطح بالمسطح البصري) 12ـ  14(الشكل رقم 
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א15 א
  مقدمة 1ـ  15

إن الجودة لها أهمية خاصة فى الصناعة وفى مختلف أنشطة الحياة سواء كانت صناعية 
  .مؤسسة يدمها أتقأو متعلقة بالخدمات المختلفة التى 

 يالتو Mil-O-9858 Aالعسكرية األمريكية ومن المعروف تاريخياً أن المواصفات 
من أول ما  يخدمت فى إنشاء أول غواصة نووية هوإست (1963)صدرت فى الستينات 

على أية حال فإن مفهوم الجودة وتوكيدها يرجع إلى  .تم إنجازه بمفهوم شامل للجودة
  .الحرب العالمية الثانية

 يالجيدة وتسهم اإلدارة الجيدة فة كيد الجودة هو من السمات الضرورية لإلدارأإن ت
ن أداؤها وتحديد المهارات يالتحليل الدقيق للوجبات التى يتعتحقيق الجودة من خالل 

، وتوفير المناخ الئمين وإختيار المعدات المناسبةالمطلوبة وإختبار وتدريب األفراد الم
  .ة المهم يولية الفرد الذى يؤدؤوكذلك اإلقرار بمس األنشطةالالزم ألداء 

 لكيالخطوات المخططة المنهجية الضرورية لتوفير الثقة الكافية  كيد الجودة بأنهأتف عري
  .يكون أداء العنصر أو المنشأة مرضياً أثناء الخدمة 

التحقق من أن كل مهمة قد تم أداؤها ، ما كان ذلك مالئماًكيد الجودة يوفر كلّأإن برنامج ت
الضرورية قد تم تنفيذها وسوف يضمن  بطريقة مرضية وأن األفعال التصحيحية

  .البرنامج توفير األدلة الموثقة التى توضح اإلرتقاء إلى مستوى الجودة المطلوب

  ماذا نعنى بكلمة الجودة
 

א

 Fitness for Useالصالحية فى استعمال   
 Conformance to Requirementsالتوافق مع المتطلبات   

 Meeting Needs حتياجاتاإل تحقيق  
  Meeting Requirements of Customerتحقيق متطلبات العميل  

 

الذي  العميل ىمعن يهذا التعريف يحتاج منا وقفة لكى نستجل تحقيق متطلبات العميل
هو  الذيرئيس القسم ل مث، لخدمةلالمتلقى و المنتجو ى للسلعةرالمشتو المستعمل :يشمل 
 قسم التصنيعو عميل لقسم التصميم هو اتيقسم المشترو املين بالقسميل بالنسبة للعالعم
  .عميل لقسم التصميم هو
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  .المنشأة كل فرد أو قسم هو مورد وعميل فى نفس الوقت في نستنتج من ذلك أن
أو (متطلبات العميل  ييكون كل فرد فى المنشأة منوط به تحقيق خطوة ف يوبالتال
  .سلعةللخدمة أو ال يالنهائ) يالمتلق

  "تحقيق اإلحتياجات: "الجودة هى  2ـ  15
ر إذا تم تحقيق إحتياجات العمالء والجهات الرقابية والتنظيمية أو عامة الناس أو الجمهو

، وكذلك بالنسبة لداخل المنشأة هى تحقيق اإلحتياجات فذلك يمثل الجهات خارج المنشأة
  .المنشأة يالمختلفة لألقسام واإلدارة ومالك

  تياجات للجهات الخارجيةاإلحأ ـ 
 :هي  Customer Needs) العمالء(إحتياجات أو متطلبات العميل إن أهم 

  .قدرة المنتج لتحقيق الغرض منه ـ 1
  .سهولة تشغيلهـ  2
 .المعوليةـ  3

  .قوة التحملـ  4
  .األمان فى اإلستخدامـ  5
  .سهولة الصيانةـ  6
  )ثمنه(التكلفة للمنتج ـ  7
  )إستخدامه(ه أو طول عمر تشغيلـ  8

  :هي Regulatory Needsإحتياجات أو متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية  ب ـ
ك فى جميع مراحل العمل وذل ،العمل طبقاً للقواعد والنظم التى تم وضعها لذلك (1)

  .، التصنيع والتركيب والتشغيل)التصميم(
  .وقت يوجود سجالت مضبوطة ويمكن الرجوع إليها فى أ (2)
  .تحقيق متطلبات األمان للمنتج أثناء إستخدامه وأيضاً للمصنع أثناء تصنيعه (3)
  .إلى تلوثه يحماية البيئة من أية أفعال تؤد (4)
  إحتياجات ومتطلبات الجمهور ج ـ

ر على البيئة المحيطة مستعملين للمنتج ولكن للمنتج تأثيالمالكين أو الغير وهم األفراد 
  :بهم فيجب 
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  .لمنتج وعناصره يوفر الحماية للبيئةأن يكون ا (1)
  .أن يكون آمن فى تشغيله وإستعماله على الناس (2)
للمجتمع من حيث توافر فرص العمل وزيادة  أن يكون للمنتج أو النشاط دور إيجابي (3)

  .دخل المجتمع

داخل  Internal Group Needsإحتياجات أو متطلبات األقسام أو اإلدارات  د ـ
  :هي  داخل المنشأةالجهات التى ب

 .أعمال كل جهة على أكمل وجه وفى الوقت المحدديجب أن تكون  (1)

  .الهدف أو األهداف المطلوبة من العمل أن تحقق (2)
لكل مشروع وكذلك بالتكلفة الموضوعة طبقاً للميزانية  يلتزام بالبرنامج الزمناإل (3)

للمشروعات المنوط تنفيذها وكذلك الحفاظ على التعهدات الموجودة بالعقود الخاصة 
  ).أو النشاط(

، تنظيمية أو لجهات الخارجية سواء جهات رقابيةاإللتزام بمتطلبات وإحتياجات ا (4)
  .بيئية

  :يجب أن  Owner’s Needsالمنشأة  يإحتياجات ومتطلبات مالك هـ ـ
  .ق األهداف المطلوبةتحقـ 
  .ق األرباح المستهدفةتحقـ 
  . من قبل المجتمع والناس المنشأة لها قبولتكون ـ 
  

  الرقابة الشاملة على الجودة 3ـ  15
  مراحل تحقيق متطلبات الجودةأ ـ 

  Operator – Controlمرحلة رقابة العامل  
  .يعتمد فيها على رقابة العامل القائم بالعملية اإلنتاجية

  .أثناء مراقبة الجودة Forman – Controlمرحلة رقابة مالحظ العمال  
   Inspector – Controlجودة للر أقسام وإدارات التفتيش مرحلة ظهو 
  .الجودة مستقل عن خطوط اإلنتاج فيوفى هذه المرحلة أصبح التفتيش  
   Statistical Techniques Controlمرحلة استخدام الطرق اإلحصائية  
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ق من الجودة بأسلوب التفتيش وتقدم الصناعة فإن التحق يمع تزايد اإلنتاج الكم
أصبح صعب  ،وهو ما كان يحدث فى المراحل السابقة ،لإلنتاج 100%بنسبة 

  .تحقيقه ومن ثم كان البد من إستخدام الطرق اإلحصائية فى الجودة
 Quality Assurance or Totalآيد الجودة أو الجودة الشاملةأت مرحلة 

Quality   
لى منتج للحصول ع ييكف فإنهرقابة الجودة للعمليات الصناعية فقط  تإذا كان

ذلك ال يكفى فى الصناعات المعقدة بل يجب ، لكن جيد فى الصناعات البسيطة
  . الجودة داخل المنشأة أنشطةأن يشمل مراقبة جميع 

على األعمال اإلدارية وأعمال التصميم وأعمال الشراء  األنشطةهذه تشتمل 
 ت وعمليات التصنيع وعمليات التخزين والتسويق وخدمة ما بعدياوالمشتر
  .البيع

  Total Quality Management ةمرحلة إدارة الجودة الشامل 
د الجودة وإنما تتناول يكأيست برنامجاً كما هو الحال فى تل هذه المرحلة 

والذى يتضمن  management processأسلوب وعملية اإلدارة فى المنشأة 
 ،نشأةيادة كفاءة المالعميل وز إرضاءالتحسين المستمر للجودة لضمان زيادة 

ع تقليل المرفوضات أو المنتجات إلى تحقيق المنافسة فى األسواق م يا يؤدمم
وحتى تحقق  .مستوفية لمتطلبات الجودة وبذلك تزداد اإلنتاجية والربحيةالغير 

فإن جميع العاملين بما فيهم اإلدارة العليا  ،نظام اإلدارة الشاملة الهدف منها
ة التحسين المستمر للجودة ويكون هذا هو مشتركين ولهم أدوار محددة فى عملي

  . هدف الجميع

  Real Objective Evidence يحقيق يتوافر دليل موضوعب ـ 

أصبح  ة لهذايغير كاف جودتهلضمان  يلمنتج النهائلإن اإلعتماد على عمليات التفتيش 
  .يحقيق يأن يتوافر دليل موضوع يمن الضرور

ن جميع عناصر العملية اإلنتاجية أو الخدمية قد إن توافر هذا الدليل الموضوعى يؤكد أ
   proceduresتمت طبقاً ألسلوب عمل وإجراءات فنية محكمة ومفصلة فى وثائق تسمى 

  Proceduresراءات اإلجج ـ 

  : هذه اإلجراءات تحتوى على
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  .الغرض والمجالـ 
  .كيفية القيام بهذا العمل أو النشاطـ 
  .اطومتى القيام بهذا العمل أو النشـ 
  .وأين القيام بهذا العمل أو النشاطـ 
  .بهذا العمل أو النشاط يقومومن الذى ـ 
  .حدود العمل المطلوبـ 

المطلوب وهو الوثائق والمستندات واإلجراءات  يوينتج عن ذلك الدليل الموضوع
  .الخاصة بعمليات الجودة

  كيد الجودةأبرنامج تد ـ 

ة قدر اإلمكان بحيث يكون متوائماً مع كيد الجودة فى مرحلة مبكرأيوضع برنامج ت
  .المتطلبات الواردة لمشروع المنشأة

المكونة والمرتبطة بالمنشأة مثل التصميم والتشييد  األنشطةيوفر البرنامج الشامل لضبط و
يكون ضبط كل نشاط أو مكون متوائماً مع متطلبات  بحيثوالتصنيع والتدشين والتشغيل 

 ،الشاملة والفرعية األنشطةجاالت فى م ،تضمن اإلدارة كما .حتياجات هذه المنشأةإو
  .فيذ الفعال لبرامج توكيد الجودةنالت

كيد الجودة أت أنشطة كافة د البرامج الهيكل التنظيمى الذى من خالله تخطط وتنفذتحدو
وضع البرنامج بوليات وسلطات األفراد والمنظومات المعنية ؤوتخول بوضوح مس

البرنامج على  ييحتوويجب أن  .هاؤالفنى التى يستوجب أدا ألوجه النشاط المعتبر
تحقق والتعرف على متطلبات اللوائح والقياسات والمواصفات الوسائل التأكد من 

لبنود باإلضافة إلى تعريف واضح ل .والممارسات الهندسية المالئمة والمعترف بها
الطرق كذلك تطبيق و .والخدمات والعمليات التى تطبق عليها برامج توكيد الجودة

  .والمستويات المالئمة للتحكم والتحقق من هذه البنود والخدمات والعمليات
المؤثرة فى الجودة بالنسبة لهذه البنود  لألنشطةر البرامج إمكانيات الضبط والتحقق توفّو

وتضمن البرامج )……،لألمان، للعميل(هميتها أالذى يتناسب مع  فة إلى الحدالمعر ،
مل ذلك شالمؤثرة فى الجودة وي األنشطةمالئمة ومضبوطة إلنجاز توفر ظروف 

 .المناسبة للوصول إلى الجودة المطلوبة المهاراتو المعداتو الظروف البيئية المالئمة
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ويجب ، المؤثرة فى الجودة لألنشطةؤدين توفير التدريب لألفراد المبالبرامج كما تتكفل 
وبناءاً على ذلك تعتمد برامج تأكيد  .المنتظم ج عرضة للتقويم والتحديثالبرام أن تكون

  :الجودة على 
  . التنظيمـ 
  . الرقابة على الوثائقـ 
  . الرقابة على التصميمـ 
  . )المشتريات(الرقابة على المعدات ـ 
  . الرقابة على الموادـ 
  . الرقابة على التفتيش واإلختباراتـ 
  . الرقابة على عدم المطابقةـ 
  . اإلجراءاتـ 
  . السجالت ـ
  . المراجعةـ 
  

  ISO 9000المواصفات القياسية ألنظمة الجودة  4ـ  15

الجودة بالمنظمة العالمية  لضمانبواسطة اللجنة الفنية  ISO-9000تم إعداد المواصفات 
  : وتتكون من 1987وصدرت عام  ISOللمواصفات 

  ISO-9000المواصفة 

دة التى تناسب طبيعة منتجات الشركة نظمة الجوكيفية إنتقاء أحد المواصفات ألتوضح 
  . ISO-9001 , 9002, 9003من بين المواصفات 

  ISO-9001المواصفة 

مطالب أنظمة الجودة الواجب توافرها لضمان جودة المنتج فى حالة قيام الشركة بأعمال 
  . التصميم والتطوير واإلنتاج والتركيبات والخدمات

  ISO-9002المواصفة 

الواجب توافرها لضمان جودة المنتجات فى حالة قيام الشركة  مطالب أنظمة الجودة
  .بأعمال اإلنتاج والتركيبات
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  ISO-9003المواصفة 

على  يمطالب أنظمة الجودة فى حالة المنتجات التى يمكن ضمان جودتها بالتفتيش النهائ
  .المنتجات التامة 

  ISO-9004المواصفة 

أنظمة الجودة الواردة بالمواصفات خطوط إرشادية إليضاح عناصر إدارة الجودة و
  .الثالثة السابقة
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א16 א א א א
  مقدمة 1ـ  16
شطة رض من هذا الفصل هو التعرف على المستندات األساسية التى تحكم وترشد األنالغ

  : د منبغرض التأكن ون والمشترييبين المصنع ما ةالمتعلقـة بالصناعات المعدني

ا فقط األمان والمعولية التى له" ة الملحوماتوخاص"أن المنتجات الصناعية ـ  1
  .ة سوف تنتج المطلوب

 ةيتعرضون إلى خطر أو أي عمال الصناعية الاألم هؤالء األفراد والمنوط بهـ  2
  .م ظروف تضر بصحته

  
  المعايير 2ـ  16

مثل أنشطة (تحكم وترشد نشاط صناعى  التيدات ح على المستنلطصذا الميطلق ه
المعايير المتطلبات الفنية لكل من المواد أو العمليات أو المنتجات أو تصف و) اللحام

جراءات إلى اإل اًكلما كان ذلك مالئم اًذه المستندات أيضتشير هلمنظومات أو الخدمة وا
ذا كانت المتطلبات إد ما لك لتحدية وذخدمأو الطرق أو المعدات أو االختبارات المست

  .ها أم ال ؤستيفااة تم الفني

والمواصفات واإلرشادات والطرق والممارسات الموصى بها  اتدكولر االمعاييتشمل 
ستعمال هذه إان قد تتبادل حيكثيرة وفى بعض األ ةهولهذه المستندات أوجه تشاب

  .ر صحيح حيان غياألض فى بعذا االستخدام ون هوقد يك ابينهفيما  اتالمصطلح
  

  اتدكوال 3ـ  16
لزام بمواد المعايير التى تستخدم صفة اإل ضوالمواصفات تكون من أنماط بع اتدكوال

بقوة  يكون ملزماً هالكود عن المواصفة بأنيختلف و اًمعينة أو أنشطة أو كالهما مع
  .أكثر من اللوائح أو التعليمات الحكوميةفد القانون أو واح

مراجع الخاصة لكود ال وألزام حينما توجد كأحد المصادر ذات صفة اإل ةالمواصف وتكون
  . ةمستندات تعاقدي ةمعين أو فى أي
  :رشادات والممارسات الموصى بها مستندات اإل
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كون لها صفة يالموصى بها ف رشاد أو الممارساتدات التى تأخذ مصطلح اإلأما المستن
 ون مناسباًما يجب أو قد يك: ارات فيها مثل دام عببذلك يتواتر استخدم وخدة للمستالمساع

ادر كأحد المص اتدكوام أما حين وضعها أو ذكرها فى اللزإ ةصف ةوليست لها أي
  . كنص على ذللزام عند الة اإلراجع التى تستخدم قد تكون لها صفوالم

أو " ملزمالغير "جزء هذه المستندات توضع فى ال نفإ اتدوكحالة ذكر أحد ال فيوأما 
ون حينئذ كياد والتوصية ورشصفة اإلبذه المستندات استخدام ه كونيو "غير ملزم"ملحق 

  .دم لها استخدامها على حسب تقدير المستخ

ا المعيار، وهم اذيتعرف ويتفهم مجال وهدف استخدام هن أب والمستخدم لمعيار يج
هذا  يالموضوعات التى التغط ةمجال ومقدمة المعيار وكذلك يجب معرف فيدان جومو

المستند تفاصيل هيئة المنتج بدون اعتبار الظروف الخاصة لالستخدام  يطغد وقد يالمستن
ديناميكية  أحوالأو  ةأو درجات حراره مرتفع يكلآاخ تلهذه الظروف مثل من ةوأمثل
  .يكية تحمال االستاعن األ فضالً

لديه متطلبات معينة  ابعضه حيث عملومطابقة ال اإلنجازطريقة  فيالمعايير تختلف و
خر يسمح بوجود أفعال وأنشطة أو ة والبعض اآلأو أفعال بديل ةنشطأ ةتسمح بأي والتى ال

ة لها الخواص المطلوبة للمعايير المطبقة نتيج فى النهايةجراءات بديلة طالما تؤدى إ
الفعل أو  يا فدنى للمتطلبات التى يجب توفرهالحد األ يماتعط ير غالباًوهذه المعاي

على سبيل المثال أقصى مقاومة شد لعينة ملحومة يجب أن يساوى أو  يفعل ،النشاط
  .اس سيتعدى أقل مقاومة شد المعنية لمعدن األ

التى تدخل فى  اتدكولدث المعايير واوالمنظمات الحكومية والخاصة قد تعد وتصدر وتح
  . تطبيقات المهتمين بها
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אא17
  اللحام في وصلة ومصادر العيوب أنواع 1ـ  17

بأنه أي إنقطاع  المتشكل أثناء تشكيل وإستثمار المشغولة، discontinuity يعرف العيب
على  أن يكون العيب يمكن. ذه المشغولةبه الطبيعية الخاصة أو توقف في البنية الفيزيائية

 إنقطاع في تجانس إلى أخرى تؤدي أو أي ظاهرة crack أو شرخ holeفجوة  شكل
  . هذه العيوب داخلية أو خارجية وتكون. للمعدن البنية الفيزيائية

 التي ال يمكن تجنبها، أثناء عملية اللحام كثير من التبدالت الحجمية على المشغولةيطرأ 
. نفسه داخلية فيها أو إلى شرخ في اللحام أو إلى تشكل إجهادات إلى إلتوائها تؤديالتي و

. المشغولة الملحوم لمعدن و التقلص الحراري لتأثير التمدد التبدالت كنتيجة هذه وتنشأ
 اللحام األسبق أو عناصرها أو بسبب دعم بسبب صالبة جيداً المشغولة كان ثبات فإذا

وتبلغ قوى اإلجهادات . ومهمالً صغيراً ، فسوف يكون التشوهالمثبتاتبسبب إستخدام 
 إلى درجة المشغولة تبريد عند تقلص اللحام قيمتها العظمى الداخلية المتشكلة نتيجة

ساخنا أو  المعدن يكون نفسه فتنشأ عندما اللحام الشروخ في أما. هواء الغرفة حرارة
 معدن وجب أن يكون ،مقيدة اللحام صلةكانت و لذلك فإنه ونتيجة. تبريد المشغولة أثناء

  . لدناً لحام هذه الوصلة

ألسباب و أعاله تنشأ في وصلة اللحام عيوب أخرى بسبب مجموعة العوامل الواردة
أثناء هبوب  وفي الهواء الرطب الجو المنخفضة حرارة في درجات اللحام أخرى كتنفيذ
العيوب الشائعة  عدد من هذهفيما يلي . عناصر اللحام الصحيحة تطبيق الرياح وعدم

  :أسباب نشوء كل منها و

  Crater Cracks فوهية شروخأ ـ 

 أو عند البدء بعملية اللحام كنتيجة لسوء إستعمال مصدر الحرارة تنشأ الشروخ الفوهية
فيها توقف مؤقت  التي يتم األماكنو ونهايتها اللحام درزة بداية فإن ولهذا. التوقف فيها

أخذ مثل هذا النوع من العيوب وت فيها عن الكشف المناطق التي وجب لعملية اللحام هي
  : عدة إتجاهاتو أشكاالً الشروخالعيوب و

 Star Crater Crack النجمي الشق •
 Transverse Crater Crackالشق العرضي  •
  Longitudinal Crater Crackالشق الطولي  •
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  Stress Cracks إجهادية شروخب ـ 

 تثبيتاً المثبتةالمشغولة و أثناء تبريد لإلجهادات الحاصلة نتيجة اإلجهادية تنشأ الشروخ
على طول درزة اللحام بادئة في ندبة  تتشكل هذه الشروخ في أي نقطة يمكن أن .جيداً

تكون هذه  .اللحام بحرارة الطريق إلى منطقة المعدن األساس المتأثرة اللحام شاقة
بطبقة واحدة ومن النوع الطولي عندما  مفي حال اللحا العرضي من النوع عادة الشقوق

من المالحظ هنا أننا قلنا عادة وذلك ألن القاعدة . من عدة طبقات يكون خط اللحام مؤلفاً
الطولي  الشق في اإلتجاه الطولي أو تقريباً أن ينشأ من الممكن ألنه أيضاً ليست دقيقة،

  . واحدة بطبقة اللحام في حالة حتى اللحام لخط

  Hot Cracks لى الساخنع شروخج ـ 
 المتأثرةلها و النوع من الشروخ في درزة اللحام أو في المنطقة المجاورة ينشأ هذا
 درجات مكونات ذات فوجود. التركيب الكيميائي لهاالوصلة ونتيجة تصميم  بالحرارة،

 ،العالية بمتانة وقابلية مطل منخفضتين الحرارة وتتمتع عند درجات إنصهار منخفضة
 Grain Boundaryيتسبب شرخ حدي حبيبي ة تأثير إجهادات التقلص الحراري،وبنتيج

Cracking لحامها المراد أطراف القطع) تثبيت(الشرخ تزداد بزيادة تقييد  شدة إن .
 اللحام بالتركيب الكيميائي لوصلة عن طريق التحكم من الشروخ يمكن تجنب هذا النوع

  . لها و التبريد ومعدل التسخين
  Root Cracks جذر اللحام خشرود ـ 

  :من الشروخ نتيجة لألسباب التالية  ينشأ هذا النوع
  تثبيت أطراف القطع المراد لحامها بواسطة مرابط  •
  الخطأ في تجهيز األطراف و تأمين التناكب •
  عدم إختراق اللحام •
  ) صغر سماكتها وكبر عرضها(اللحام  عدم إنتظام أبعاد ندبة •
  المناسبة الحرارة لحاملها إلى درجة ددرجة حرارة المرا عدم رفع •
  . الخلط الكربون و العالي العالي اللحام إستخدام معدن •

  Underbead Or Hard Cracking السفلية الطبقة شرخهـ ـ 

حيث  المتأثرة حرارياًالمنطقة المجاورة لدرزة اللحام وينشأ هذا النوع من الشروخ في 
شنة نتيجة لتأثير الهيدروجين المذاب المتحرر من ذا بنية بلورية خ يكون الفوالذ الملحوم
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 من الشروخ يمكن تجنب حدوث هذا النوع .تحوله أو من األوستنيت عند لكترود اللحامإ
  .هيدروجين منخفض  كترود ذيلإأو بإستعمال  المسبق لمنطقة اللحام بالتسخين

  Miscellaneous Cracks من الشروخ أخرى أنواعو ـ 

في  الحاصلة إمتدادا للشروخ بجوار درزة اللحام األساس في المعدن شروخ أحياناً تنشأ
 ويكون. جراء التشكيل الالحق إجهادات التقلص المتولدة من ونتيجة نفسها اللحام درزة
 اللحام أم في المعدن تشكله في معدن من الصعب التحقق فيما إذا كان الشق قد بدأ غالباً

  .خر المعدن اآل إستمر إلى األساس ومن ثم
آخر من  في مكان لحام وصلة أخرى أثناء تنفيذ المنجز اللحام معدن أحيانا شرخ يتم

و التي  الجديد للحام التقلص إلى إجهادات السبب الرئيسي في ذلك حيث يعود اإلنشاء،
  .األسبق  اللحام معدن في قيمتها عن متانة تزيد إجهادات بنتيجتها تولد

  Porosity المساميةز ـ 

إلى الهواء  السائل من الخروج في المعدن الغازات الذائبة تمكن لعدم مسامية نتيجةتنشأ ال
فقاعات منفردة أو مجموعات  في الداخل على الغاز ويبقى الوصلة، سطح قبل تجمد

 الكيميائية التفاعالت الغازات الذائبة نتيجة هذه تتكون. إسفنجياً شكالً تعطي درزة اللحام
 وزيادة من الكبريت، على كمية كبيرة أو اإللكترود المعدن األساس اللحام وإحتواء أثناء

الكهربائي وعدم  لقصر القوس ونتيجة األساس، حواف المعدن علىالرطوبة لإللكترود و
أو  كروية الشكل المسامية تكون. غير صحيحة وإستعمال قطبية صحة شدة تيار اللحام،

إلى  مفتوحة خارجية أو للحاما سطح ندبة ويمكن أن تكون داخلية تحت مفلطحة،
و  وتسمح بتسرب السوائل )محكمة(غير مصمته  المسام وصلة اللحام تجمع. سطحها

المسامات في تلك  بوجود مطلقاً فال يسمح. من متانتها الميكانيكية الغازات و تقلل
 الضغط مثل األوعية تحت تكون محكمة أن من وصالتها يتطلب اإلنشاءات التي
  .وغيرها و األنابيب ئلوخزانات السوا

  Slag and Oxides Inclusions األكسيدات الدخيلةالشوائب الخبيثة وح ـ 
لكترود اللحام أو مساعدات اللحام في نتيجة سقوط قطع من غالف إ الخبيثة تنشأ الشوائب

كانت سرعة اللحام  إذا(المنصهر دون أن تذوب تماما وإنحباسها داخل المعدن  المعدن
تنظيف مكان البدء  دون بآخر جديد اإلبتداءو كترودلإعند إنتهاء اللحام ب ككذل ،)كبيرة

  .من قشرة الخبث 
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و الهواء الجوي مع معدن اللحام  وقود اللحام غازات كسيدات فتنشأ نتيجة إتحادأما األ
تكون  ، حيثغالف اإللكترود المنصهر أو مع المعادن المنصهرة التي تدخل في تكوين

  .المعدن المنصهر للذوبان في غير قابلةو التركيب عقدةكسيدات مهذه األ
في المصبوبات  كالشوائب غير المعدنية هذه الشوائب في معدن اللحام تتفاعل

الندبة  سطح إلى وعندما تصل المعدن المصهور، سطح حيث ترتفع نحو ،المصهورة
  .من الخبث تتصلب وتشكل قشرة

 المعدن ولكن تبدأ باإلرتفاع نحو سطح. محدداً الدخيلة إتجاهاً الشوائب الخبيثة ال تأخذ
فيه الشوائب  حابساً الندبة يتجمد المعدن المصهور المصهور وقبل الوصول إلى سطح

  ) .عشوائية(بإتجاهات مختلفة 

  Tangsten Inclusions ن الدخيلةستالتنغ شوائبط ـ 

ن التي تنحبس داخل تالتنغس شوائب الدخيلة تنشأ كسيداتاألو الشوائب الخبيثة إضافة إلى
لزيادة شدة التيار عند  نتيجة تنشأ هذه الشوائب. أن تذوب به المصهور دون المعدن

 حيث لكترود التنغستيني غير المستهلك،اإلو الواقي الغاز اللحام بالقوس الكهربائي ذي
اخل الشوائب في د تتوضع هذه المصهور، لكترود وينحبس داخل المعدنينصهر اإل

  .إذ ليس لها إتجاه محدد بشكل عشوائي، اللحام معدن

  Lack of Penetrationنفاذ اللحام  عدمي ـ 

جذر  صفيحة الدعم الكائنة على المصهور إلى عدم نفاذ المعدن( اللحام عدم نفاذ يعد
بين  وكذلك المضاف، ي بين المعدن األساس و المعدنالتصاهر الموضع أي عدم اللحام

هذا  ديويؤ العيوب الداخلية خطراً من أكثر الطبقات، دمتعد الطبقات المنفردة عند اللحام
  :نتيجة األسباب التالية  إنخفاض شديد في متانة الوصلة وينشأ العيب إلى

  . لكترود المستعمللإل الالزم نقص مقدار تيار اللحام عن الحد 
   .لحامها اإلنصهار التام للصفائح المراد ا ال يتيح، مملكتروداإلالسرعة الفائقة لحركة  
 صغر ميل شطف األطراف وصغر(تأمين التناكب الخطأ في تحضير األطراف و 

  . )الخلوص بين األطراف
 منو) القطع الغازي بعد(اللحام من الخبث  غير التام لألطراف قبل التنظيف 

  .القشور و الصدأالقاذورات و
  . المستخدم لكتروداإل قطر في زيادة 
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  Lack of Fusionتصاهر  عدمك ـ 

 في المنطقة ما بين السطح المعدن المضافوهذا العيب نتيجة لعدم تصاهر األساس  نشأي
عدم التصاهر بين الطبقات المنفردة عند اللحام متعدد  يمكن أن ينشأ كما والجذر
 سطح المعدن كسيد علىوجود طبقة رقيقة من األ ينشأ هذا العيب نتيجة .الطبقات

رفع درجة  عند اللحام متعدد الطبقات وعدم نفذةالم األساس أو على سطح طبقة اللحام
 األكاسيد هذه الدرجة التي تسمح لطبقة حرارة المعدن األساس أو طبقة اللحام السابقة إلى

  .اللحام أن تطفو على سطح

  Undercut نحرل ـ 

 المفتوح إلى حيث هو من النوع اللحام، العيوب الخارجية لوصلة العيب إلى هذا ينتمي
العيب عندما ال تتم إضافة  ينشأ هذا .ن مالحظته بالمعاينة الدقيقة للوصلةالسطح ويمك

 الحواف العلوية لشطفات إن .عند حافة طبقة اللحام المتشكل دواألخد المعدن الكافي لملء
 وذلك ،اللحام المعدن المنصهر في درزة الجريان إلىالذوبان و المعدن األساس تميل إلى

أحادي الطبقة  اللحام أما في حال ،متعدد الطبقات في حال اللحامالطبقة األخيرة  عند لحام
خارج محور درزة  من المعدن المصهور قيام فني اللحام بدفع بعض فينشأ العيب نتيجة

  .اللحام 
 نفسها وينشأ لدرزة اللحام وموازيا على شكل أخدود مستمر أو متقطع هذا العيب يكون
  : التالية  لألسباب نتيجة
  .المستعمل  اللحام عن الحد الالزم لإللكترود ار تيارزيادة مقد 
  . السرعة الفائقة لحركة اإللكترود 
  . اللحام صحة طول قوس عدم 
  . الخطأ في التعامل مع اإللكترود 

  Root Concavityالجذر  تقعرم ـ 

كترود لإوبالغاز  الكهربي المحمي ينشأ هذا العيب عند إستخدام أسلوب اللحام بالقوس
قوة الجاذبية عند ر ـة تأثيـنتيج المذاب يهبط معدن اللحام .ن غير المستهلكتالتنغس

عند اللحام  األعلى عن طريق التوتر السطحي إلى أو يجذب ،فقياأل اللحام في الوضع
دة ـول من جهة واحـالمعم قابلفي جذر اللحام الم اًودأخد، ليشكل األفقيفي الوضع 

  .فقط
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   Burn Through الخارق اللحامن ـ 

لدرزة اللحام  الجهة األخرى الخارق بسبب نفاذ المعدن المصهور إلى ينشأ عيب اللحام
  :ألسباب التالية ل نتيجةو

 . المستخدم عن الحد الالزم لإللكترود مقدار تيار اللحام زيادة 
 .بطء حركة اإللكترود  
 . الخطأ في التعامل مع اإللكترود 

  . الملحومة لمنصهر على الجهة الخلفية للقطعشرشرة المعدن ا العيب عادة يرافق هذا
  

 ISO 5817 معايير قبول وصلة اللحام وفق المواصفة القياسية 2ـ  17

التي تنشأ في درزة  األعظم المسموح به لحجم العيوب ثمة أسس ومعايير تعين الحد
وفي  كسيدات الداخليةاألو الشوائب الخبثيةوالفجوات الغازية كالمسامية و وعددها اللحام

 المعدنالمعدن األساس و بين التصاهر الموضعي عدم أو اللحام حاالت خاصة عدم نفاذ
كل هذا متعلق  ،كذلك بين الطبقات المنفردة عند اللحام متعدد الطبقاتوضافي اإل

  . بوجودها مطلقاً فال يسمح أما الشروخ بالشروط التشغيلية للمنتج

قبول وصالت اللحام  معايير ISO 5817 تضمنت المواصفة القياسية المجال ففي هذا
تم إعتماد هذه المواصفة من قبل  .للمشغولة الملحومة للشروط التشغيلية تبعاً الفوالذية

تحت  European Committee for Standardization للمواصفات بيةوالهيئة األور
  . 1992عام  منذ ودخلت إلى حيز التطبيق EN 25817 رقم

 من أحجار الزاوية لنظام اًواحد ISO 5817 لمواصفة القياسيةل الصحيح يعد التطبيق
لحام  يمكن تطبيقها في التي في صناعة المشغوالت الملحومة المعتمد و الخاص الجودة
  . )السبائكي و غير السبائكي(أنواع الفوالذ  جميع

  :بـ  تطبيق طرائق اللحاميتم 
  . الكهربائي المكشوف بالقوس ماللحا 
  . الكهربائي المغموربالقوس  اللحام 
  . اإللكترودات المستهلكةي والغاز الواق ذي الكهربائي اللحام بالقوس 
  . المستهلكة غير اإللكتروداتالواقي و الغاز الكهربائي ذي اللحام بالقوس 
  . اللحام بالبالزما 
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  .اآللي و اآللي ونصف تطبيق اللحام اليدوي 
  . تنفيذ اللحام في جميع األوضاع 
  . زاوي ووصالت تفرع ولحام تناكبي لحامتنفيذ وصالت  

أن  ةشريط ،ملم 63م ولم 3أساس تتراوح بين  معدن تنفيذ المشغوالت الملحومة بسماكة
  .الملحومة القطعة بسماكة المعامالت التقنية المرتبطة بالحسبان تأثير يؤخذ

  :  مستويات ةثالث اللحام وفق وصلة المواصفة جودة هذه تصنفوقد 
   B متازةدرجة جودة م

 C درجة جودة جيدة

   Dجودة وسط  درجة
تغطية معظم  ليصار إلى DCB بالرموز ةالثالث تعريف المستويات حيث تم إختيارياً

مستويات الجودة هذه  تحدد .في الحياة العملية التطبيقات التي من الممكن أن تصادف
علقة بالمشغولة ككل، وغير مت وصلة اللحام البيانات المرجعية األساسية التي ترتبط بشكل

عن مجاالت التطبيق لذا يمكن إعتماد مستوى جودة مستقل لكل  وذلك بغض النظر
  .في المشغولة الواحدة وصلة لحام
 لكل من الوصالت الملحومة الداخلة في تشكيل المنتج مستوى الجودة المطلوب يتم تحديد

بعملية  لمستوى قبل البدءوإعتماد هذا ا المستثمربالتشاور مع المصنع ومن قبل المصمم 
ويؤخذ عندها  الزبونويفضل أن يكون ذلك في أثثاء التعاقد بين المصنع كما . التصنيع

 ثابتة أو(حقة ونوع الحمولة المطبقة العمليات التقنية الالوبالحسبان الشروط التصميمية 
إنهيار  النتائج المترتبة من جراءو) درجة حرارة الجو المحيط( وشروط الخدمة )متغيرة

المجال حيث تتضمن الكلفة  في هذا هاماً دوراً كما يلعب العامل اٌإلقتصادي .المشغولة
 األخير ومن المفيد في هذا المكان التصحيح إذا لزموالفحص و اللحام جمالية تكاليفاإل

بالنسبة إلى  الواحدة اللحام وصلة لتقويم واحد مستوى جودة إعتماد تفضيل اإلشارة إلى
 من الضروري إعتماد يكون وفي حاالت خاصة .فيها العيوب الحاصلة اعأنو جميع

يوضح الجدول . العيوب المتشكلة في الوصلة نفسها مستقل لكل من هذه مستوى جودة
العيوب  من لبعض نفة الذكرآ الجودة الثالث معايير القبول وفق مستويات )1ـ  17(

 التيالمواصفة نفسها ورجوع إلى لالستزادة في هذا المجال يمكن الو شيوعاً األكثر
 أبعاد الخاصة بترميز ISO 2553في المواصفة رقم  فيها الرموز المعتمدة تإستخدم

  :  ما يلي وفق درزة اللحام



285 

 

a.  اإلرتفاع األسمى للحام الزاوي  
b. عرض اللحام  
d. قطر الفجوة   
h. العيب  عرض إرتفاع أو  
i. طول العيب  
s. للحام التناكبي اإلرتفاع األسمى  
t. ن األساس المعد سماكة  
z. 2(مثلث اللحام  طول ضلع a=z  الساقين متساويفي المثلث ( 

  
  الفوالذية اللحام وصلة معايير قبول:  )1ـ  17(الجدول 

  ISO 5817 المواصفة القياسية وفق

  المالحظات  العيب  مسلسل
   الجودةالقبول بحسب مستوىمعايير

 ممتازةدرجة
B 

 جيدة درجة
C  

 درجة وسط
D  

الشروخأنواععجمي الشروخ-1
 الصغيرة بإستثناء الشروخ

 من مرتبة الميكرون
(h.1<1 mm2) 

  غير مسموح  غير مسموح غير مسموح

الشروخ-2
 الفوهية

 غير مسموح غير مسموح غير مسموح -

المسامية-3
  الفجواتو

  الغازية
  الدقيقة

األعظمالحدـ1
لمجموع مساحات العيوب 

الكلية  إلى المساحة بالنسبة
  اللحام لدرزة

 لقطر القيمة العظمى ـ 2
  في  dالمسام 

  التناكبي اللحام*  
  الزاوي  اللحام * 
 لقطر القيمة العظمى ـ 3

   الوحيد d المسام

% 1 
 
 
 
 
 
  
 

D<0.3s 
D<0.3a 
3mm 

% 2  
 
 
 
 
 
  
 

D<0.4s 
D<0.4a 
4mm  

 %4  
  
  
  
  
  
  
  

D<0.5s 
D<0.5a 
5mm  

المسامية-4
مركزة 
  التوضع

الحد األعظمـ1
 مساحاتلمجموع 

المسامية مركزة التوضع 
دائرة  إلى مساحة بالنسبة
يساوي عرض  قطرها
  اللحام 

لقطر  العظمى القيمة ـ 2
  في  dالمسام 

  التناكبي اللحام*  
 الزاوياللحام*

4% 
 
 
 
 
  
 
  
  
 

8%  
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 16 %  
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  المالحظات  العيب  مسلسل
   الجودةالقبول بحسب مستوىمعايير

 ممتازةدرجة
B 

 جيدة درجة
C  

 درجة وسط
D  

لقطرالقيمة العظمىـ3
  التوضع  مركزة d المسام

D<0.3s 
D<0.3a 

mm2 

D<0.4s 
D<0.4a 

mm3   

D<0.5s 
D<0.5a 

mm 4 
الشوائب-5

  الداخلية
 العيوب الطويلة فيـ1

  التناكبي اللحام* 
  الزاوي  اللحام *

لقياس  العظمى القيمة
  الشائبة الدخيلة 

  في  العيوب القصيرة ـ 2
  التناكبي اللحام* 
  الزاوي اللحام *

لقياس  العظمى القيمة
  الشائبة الدخيلة

لنحاسية الشوائب اـ  ج
 ةيلالدخ

 
  غير مسموح
  غير مسموح
 غير مسموح

  
 

h<0.3s 
h<0.3a 

mm2 
 

  غير مسموح

  
  غير مسموح
  غير مسموح
 غير مسموح

  
 

h<0.4s 
h<0.4a 
2mm  

 
  غير مسموح

 
h<0.5s 
h<0.5a 

2mm 
 

 
D<0.5s 
D<0.5a 
4mm  

 
  غير مسموح

عدم نفاذ-6
  اللحام

 الطويلةالعيوبـ1
 العيوب القصيرة ـ  2

العظمى إلرتفاع  القيمة
hالعيب

غير مسموح
 غير مسموح
  غير مسموح

 غير مسموح
h<0.1s 
1.5mm  

 غير مسموح
h<0.2s 
2mm  

عدم-7
تصاهر 
 جزئي

في حال  مسموح  غير مسموح غير مسموح 
كونه داخلي وال 

  السطوح يخترق
منالعبورأن يكونيجب نحر-8

إلى سطح  ندبة اللحام
المعدن األساس ناعما

h<0.5mmh<1.0mm  h<1.5mm  

منالعبورأن يكونيجب تقعر الجذر-9
إلى سطح  ندبة اللحام

 المعدن األساس ناعما

h<0.5mmh<1.0mm  h<1.5mm  

اللحام-10
  الخارق

Wهي المسافة الفاصلة
 القطعتين بين) الخلوص(

  المنتاكبتين
 إلرتفاع القيمة العظمى

hالخارقاللحام

h<1.0mm
+0.3w 

 
3mm 

h<1.0mm 
+0.6w 

 
4mm 

h<1.0mm 
+1.2w 

 
5mm 

العبور منأن يكونيجب كبيرةندبة-11
 اللحام إلى سطح ندبة

 األساس ناعماً المعدن
إلرتفاع  القيمة العظمى

hالندبة

h<1.0mm
+0.1b 
5mm 

h<1.0mm 
+0.15b 
7mm 

h<1.0mm 
+0.5b 
10mm 

تراكب ندبة-12
 اللحام

 تراكب بسيط مسموح غيرمسموحعير 

من  مم طولي100مم في كل 25أطوال العيوب عن  مجموع ال يزيد : لقصيرالعيب ا : مالحظة
  . من طولها الكلي %25 عن أو ال يزيد اللحام درزة

طولي  مم100مم في كل 25مجموع أطول العيوب عن  يزيد :العيب الطويل          
 .الكلي  من طولها %25عن  يزيد أو اللحام من درزة
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   ASME VIII UW - 51 : لـ طبقاً الرفضمعايير القبول و
  :اللحامات التي تظهر فيها العيوب التالية  رفض جميع وفق هذا المعيار يتم

نقص (إكتمال الغرز  وعدم )نقص إنصهار(اإلندماج  وعدم الشروخات أنواع جميعـ  1
  )تغلغل

  :من  العيوب الخطية أكبر جميعـ  2
  )ملم 19(بوصة  ¾ للسمك حتى) ملم 6( بوصة ¼ •
  )ملم 57(بوصة  2,25و) لمم 19( بوصة¾ بين  التخانة تقع تخانة عندماال ثلث •
  تقاس ألرفع جزء  أن التخانة مع مالحظة •

في ) t(اللحام  تخانة التي يصل مجموع أطوالها إلى المتقطعة العيوب الخطية جميعـ  3
عيبين متتاليين أكبر من  بين أقل مسافة إال لو كان) t*12( طول إجمالي مقداره

)6L (حيث L  هو طول العيب. 
  

  : API 1104 : لـ طبقاً والرفض القبول معايير
لكل اإلشارات التي  معلومات ومعطيات محدودة اإلختبارات الالإتالفية ذات كل طرق
 يقبل من خالل هذا بأن ترفض أية لحام يظهر أنه الحق للشركة ولهذا فإن ،تنتجها

  .اللحام على أداء من جهة نظر الشركة مؤثراً عمق اإلنقطاع ما كان المعيار إذا

  Inadequate Penetration (IP) تغلغل غير كافيـ أ 

 IP كافي دون إرتفاع و إنخفاضال غير التغلغل. لجذر اللحام غير كاف مًأل يعني وهو
  :يوجد في الظروف التالية  عندما مقبول غير
  IP من النوع) ملم 25,4(البوصة  أحادية تتعدى طول إشارة 
 لحام طول خط على) ملم 25,4(بوصة  طول يتعدى من اإلشارات ذات موعةمج 

  .IPمن النوع ) ملم 25,4(بوصة  12 مستمر في مدى
 لحام كل طول خط على %8 يتعدى طول ذات IPمن النوع  مجموعة من اإلشارات 

  . )300(بوصة  12 من مستمر في مدى أقل
 Inadequate (IPD)إنخفاضغل غير كاف نتيجة لوجود إرتفاع وتغلـ ب 

Penetration due to Hi-Lo 

 ألن وصالت )منفصل( غير ملصق الجذر حرف يكون عندما يتواجد الذي وهو الظرف
  :  في الظروف التالية غير مقبول عندما يوجد يكونو IPDاألنابيب غير مستوية و 
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  )ملم 50,8(بوصة  2 تتعدى IPDمن  )أحادية( إشارة واحدة طول 
على كل ) ملم 76,2( بوصة 3 طول يتعدى ذات IPDرات من مجموعة من اإلشا 

  . )ملم 308,8( بوصة 12 مستمر في مدى لحام طول خط

  (ICP) غير كافي تغلغل مقطعـ ج 
من  الشريط المقابلو السطح بين الشريط األول بالداخل تحت وهو العيب الذي يتواجد

  :التالية يوجد في الظروف يكون غير مقبول عندماو (ICP)الجهة األخرى الذي يتواجد 
  .) ملم50,8 (بوصة  2تتعدى  IPD من) أحادية(إشارة واحدة  طول

على كل طول ) ملم 76,2( بوصة 2 طول يتعدى ذات ICP من من اإلشارات مجموعة
  . )ملم 308,8( بوصة 12 لحام مستمر في مدى خط

  (Incompleté Fusion) إنصهار نقصـ د 

يتكون ما بين معدن األساس  الذي discontinuityنقطاع بأنه اال اإلنصهار نقص يعرف
في الظروف  يكون غير مقبول عندما يوجدو (IF)و معدن اللحام ومفتوح على السطح، 

  :التالية 
  )IFمن النوع (م لم 25,4البوصة  تتعدى )أحادية(طول إشارة واحدة  
) ملم 25,4(تتعدى واحد بوصة  طول ذات) IF(مجموعة من اإلشارات من النوع  

 )لمم 304,8(بوصة 12 في مدى

 على خط لحام % 8 يتعدى ذات طول) IF(مجموعة من اإلشارات من النوع  
  .بوصة  12من  مستمر في مدى أقل

 Incomplete Fusion Line (IFD)لسان بارد لوجود تغلغل نتيجة نقصـ هـ 

due to cold lap  
اللحام  نقطاع ما بين شرائطهو ذلك اال (IFD)لسان بارد  تغلغل نتيجة لوجود نقص

 IFDيكون وليست مفتوحة على السطح و بين معدن األساس و معدن اللحام الملتصقة
  :غير مقبول عندما يوجد في الظروف التالية 

  ) ملم 50,8(بوصة  2تتعدى  )أحادية(طول إشارة واحدة   
بوصة 12 في مدى) ملم 50,8(بوصة  2يتعدى  طول مجموعة من اإلشارات ذات 

 )لمم 304,8(

  . 8% يتعدى مجموعة من اإلشارات ذات طول 
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   Internal Concavity (IC)تقعر بالجذر  قصرـ و 

 لقصور الجذر ال تتعدى األشعة صورة كثافة طالما قبوله يمكن (IC)طول إلنقطاع  أي
  . المجاور األساس أرفع جزء لمعدن

  (BT) خارق حرقـ ز 

اللحام  ائدة تعبر بقعةط الجذر حيث تغلغل زجزء من شري بأنه نقطاع يعرفاال وهذا
  :إلى داخل األنبوب  وتندفع

 )ملم 60,30( 2.375أكبر من  األنابيب ذات القطر الخارجيوألجل المواسير  
  : التالية الظروف مقبول عندما تتواجد غير BTسيكون الحرق الخارق 

 النوع من نقطاعاتلإل الكثافة للصورةو  )ملم (6,35بوصة  البعد األقصى يتعدى ربع 
BT األساس المالمس تخانة معدن تتعدى . 

الكثافة للصورة لهذه لوصلة وأرفع التخانة اإلسمية لجدار ا يتعدى البعد األقصى الذي 
 . اإلنقطاعات تتعدى تلك التي تالمس معدن األساس

منفصلة وكثافة صورها تتعدى أرفع  BTمن  القصوى إلنقطاعات مجموعة األبعاد 
مستمر في  لكل طول لحام) ملم 12,7( تتعدى نصف بوصة مالمس، سيأسا معدن
 .بوصة  12 مدى

 فإن إنقطاع) ملم 60,3( 2.375األنابيب ذات قطر خارجي أقل من المواسير و ألجل 
 :غير مقبول  يكون تحت الظروف التالية BT من

 فةالكثاو تخانة الجدار للوصلة من أرفع له تخانة إسمية الذي البعد األقصىـ 
 .لمعدن األساس  مالمسة تتعدى أرفع تخانة BT للصور من

لصور  الكثافةجدار للوصلة وسمية ألرفع اإل األقصى الذي يتعدى التخانة البعدـ 
 . األساس لمعدن تخانة التي ألرفع نقطاعات تتعدى تلكاإل هذه

 تخانة ألكبر من صورة تتعدى أرفع و الكثافة يوجد ألي حجم من إنقطاع أكثرـ 
  .األساس المالمس  لمعدن

 من الخبث شوائبـ ح 

أو ما بين معدن  اللحام غير معدني محبوس في معدن جامد أنها شائبة الخبث تعرف
 أو متعرجة مستمرة أو متقطعة (ESI)شوائب الخبث الطولية الماسورة، و معدنو اللحام

خبث (ها بعض شوائب الخبث المنعزلة عن تكونو .في منطقة اإلنصهار عادة موجودة
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ومن أجل  .اللحام من معدن في أي مكان الشكل وتقع غير منتظمة عادة )معزولة
ما  إذا هذا نقطاعبمثل طول اال يعتبر سوف األقصى لإلشارات فإن البعد أغراض التقييم

  .تم قياس حجم إشارات الصورة للخبث
 )ملم 60,13(ونصف بوصة  2القطر الخارجي أكبر أو يساوي  الماسورة ذات ألجل

  :في الظروف التالية  وجودها مقبولة عند غير شوائب الخبثتكون 
 ) ملم 50,8( بوصة 2 تتعدى ESIاإلنقطاع  من إشارات طول 
 في طول) ملم 50,8(بوصة  2تتعدى  ESIمجموعة من اإلشارات من الصدوع طول 

  بوصة لحام
  )ملم 1,59(بوصة  16/1تتعدى  ESIعرض إشارة من اإلنقطاع  
  )ملم 3,17(بوصة  8/1 تتعدى ISI من اإلنقطاع طول إشارة 
 بحد أقصى في العرض يساوي نصف بوصة ISIأكثر من أربع إشارات من اإلنقطاع  
 )لمم 304,8( بوصة 12المدى  حاضرة أو موجودة في طول لحام تكون )ملم 3,17(
  8%تتعدى  ISI و ESI طول مجموعة اإلشارات من الصدوع 
 غير الخبث فإن شوائب) 60.3( ونصف 2رجي أقل من القطر الخا المواسير ذات 

 : الظروف التالية  مقبولة عند تواجد
 لجدار رفع تخانة إسميةتتعدى ثالث مرات أل ESI طول إشارة من نوع اإلنقطاعـ 

  الوصلة
  ) ملم 11.59(بوصة  16/1 تتعدى ESI إشارة اإلنقطاع من عرضـ 
نصف  بوصة ال يتعدى 12 المدى طول لحام في TSIطول إشارة من اإلرتفاع ـ 

 )ملم (12,7بوصة 
 سمية لجدارإ تخانة رفعأل تتعدى مرتين ISIطول مجموعة إشارات من اإلنقطاع ـ 
 (S)رفع تخانة إسمية لجدار الوصلة العرض يتعدى واحد ونصف أللوصلة وا

  . 8%تتعدى مما ESIاإلنقطاع و ISI مجموعة من إشارات من اإلنقطاع طول
 ةالمساميـ ط 

 قبل أن تستطيع معدن اللحام لتجمد نتيجة المسامية تعرف بأنها الغازات المحبوسة
المسامية تكون و .وتهرب إلى سطح معدن اللحام تكون لها الفرصة لتتصاعد أو الغازات
 تظهر مطولة أو ذات شكل غير منتظم مثل مسامية لكنو كروي شكل ذات عموما

صى لحجم إشارة الصورة الشعاعية يمكن تطبيق ولمعرفة الحد األق .األنابيب الدودية
  :المعايير التالية 
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  : إذا ما تواجدت الشروط التالية أو المشتتة تعتبر عيباً (P)األحادية  المساميةـ  1

  )ملم 3(بوصة  1/6حجم فجوة تتعدى أ ـ 
  جدار الوصلة من أرفع ثخانة 25%فجوة تتعدى  حجمب ـ 
 )1ـ  18(المسموح بها كما في الشكلين  اكيزالتر تعدىت المشتتة توزيع المساميةج ـ 

  : )2ـ  18(و 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1ـ  18(شكل 
  
  
  

  
  

  )2ـ  18(شكل 
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 الشريط داـع فيما لحام شريط في أي تحدث التي (CP) مسامية مجموعةـ  2
 تعتبرو .1السابق بند  في البند كما هو مذكور ،المعايير مع تتطابق ي يجب أنـالنهائ
من  أي عند تواجد عيباً النهائي في الشريط تحدث التي (CP)المسامية  موعةالمج

 : التالية الشروط

 )ملم 31( بوصة 1/2 يتعدى المجموعة قطرأ ـ 
من اللحام ) 300(بوصة  12مسام في طول مستمر بطول  لمجموعة تجمع طولب ـ 
 )ملم 13( بوصة 1/2 تتعدى ال
 في الحجم) ملم 2( بوصة 1/16تتعدى  ممسا في مجال مجموعة أحادية فجوةج ـ 

تحدث في شريط لحام و ممتدة هي مسامية خطية (HB) شريط مسامية جوةـ ف 33
 :في الحاالت التالية  تعتبر عيباًو (HB)الفجوة المسامية الجذر و

 ) ملم 31( بوصة 1/2 مية يتعدىاطول إشارة أحادية من الفجوة المسأ ـ 

 )300(بوصة  12في مدى  المسامية ألي طول لحاممن الفجوة  إشارة أحاديةب ـ 
 ) ملم 50( بوصة 2عدى يت

في الطول  )ملم 6(بوصة  ½من  أكبر المسامية أحادية من الفجوات إشاراتج ـ 
 )ملم 50(بوصة  2بأقل من  تتباعد

 . من طول اللحام %8 اليتعدى للفجوة المسامية لكل اإلشارات طول التجمعد ـ 

 الشروخـ ي 

  :الحاالت التالية  في وجود عيباً لشروخا تعتبر
 نجمي ضحل أو شرخ فوهة شرخ ال يكونو اللحام أوضع في حجم بأي شرخأ ـ 

 4( بوصة 5/32 أو شرخ نجمي بطول يتعدى شرخ فوهة ضحل يكون شرخب ـ 
 .)ملم

 ويكون شريط اللحام في نقطة توقف المتواجد الشرخ بأنه الضحل لفوهةا شرخيعرف 
  .أثناء التجمد اللحام عدنم نتيجة تقلص

 النحرـ ك 
اللحام وتركت  أو جذر األساس في طرف في مادة منصهرة فجوة على أنه النحر يعرف

 أو شريط (EU)الغطاء  اللحام النحر المالصق لشريط وكون دون ملئها بمعدن اللحام
  :التالية  الحاالت في وجود يعتبر عيباًو .(IU) الجذر اللحام
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 بوصة 2 يتعدى غطاء وجذر شريط من نحر من إشارات إتحاد جموعمن م التجمع طول
   )ملم 50(بوصة  2تتعدى ) ملم 300(بوصة  12في مدى  ألي طول لحام) ملم 50(

  .لطول اللحام 1/6وجذر يتعدى  غطاء من نحر شريط إشارات طول إشارة تجمع جموع

 العيوب المتراكمةـ  ل

أي تراكم من العيوب  فإن النحرو اإلنخفاضو فيما عدا عيب نقص التغلغل من اإلرتفاع
(AT) ًالتالية  الشروط تواجد في حاالت يعتبر عيبا:  

) ملم 300(بوصة  12في مدى  مستمر لحام في أي طول لإلشارات طول التجمعـ  1
 . )ملم 50( بوصة 2يتعدي 

 . من طول اللحام %8 يتعدى لإلشارات التجمع طولـ  2

وصالت اللحام المقبولة وغير ( Iومات الواردة في الملحق ة من المعلويمكن اإلستفاد
 IIIأما الملحق  .وصالت اللحام المقبولةإلى وصف  IIويشير الملحق  ).عالمياً المقبولة

المعايير  يوضح )2ـ  17(فيوضح معايير قبول الفحص البصري للملحومات والجدول 
  . IIIالموجودة في الملحق 
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 Iالملحق 

APPENDIX  I 
ACCEPTABLE AND UNACCEPTABLE WELD PROFILES 
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APPENDIX II 
WELD PROFILE ACCEPTANCE DESCRIPTION 

(1) The faces of fillet welds may be slightly convex, flat, or 
slightly concave as shown in Appendix V (A) and (B), with 
none of the unacceptable profiles shown in (C). Except at 
outside corner joints, the convexity, C, of a weld or 
individual surface bead with dimension W, shall not exceed 
the values noted in the table in Appendix V. 

(2) Groove welds shall preferably be made with slight or 
minimum reinforcement except as may be otherwise 
provided. In the case of butt and corner joints, the 
reinforcement shall not exceed 1/8 in. (3.2 mm) in height and 
shall have gradual transition to the plane of the base metal 
surface. See Appendix V. They shall be free of the 
discontinuities shown for butt joints in (E). 

(3) Surfaces of groove welds required to be flush shall be 
finished so as not to reduce the thickness of the thinner base 
metal or weld metal by more than 1/32 in. (0.8 mm) or 5% of 
the thickness, whichever is smaller, nor leave reinforcement 
that exceeds 1/32 in. However, all reinforcement must be 
removed where the weld forms part of a faying or contact 
surface. Any reinforcement must blend smoothly into the 
plate surfaces with transition areas free from weld undercut. 
Chipping may be used provided it is followed by grinding. 
Where surface finishing is required, its roughness value shall 
not exceed 250 µin. (6.3 um). Surfaces finished to values of 
over 125 µin. (3.2 µm) through 250 µin. shall be finished so 
that the grinding marks are parallel to the direction of 
primary stress. Surfaces finished to values of 125 µin. or less 
may be finished in any direction. 

(4) Ends of groove welds required to-be flush shall be finished 
so as not to reduce the width beyond the detailed width or the 
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actual width furnished, whichever is greater, by more than 1/8 
in. (3.2 mm) or so as not to leave reinforcement at each end 
that exceeds 1/8 in. (3.2 mm). Ends of welds in butt joints 
shall be faired to adjacent plate or shape edges at a slope not 
to exceed 1 in 10. 

(5) Welds shall be free from overlap. 
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APPENDIX III 
VISUAL WELD INSPECTION ACCEPTANCE CRITERIA 

Slag shall be removed from all completed welds. All welds and the 
adjacent base metal shall be cleaned by brushing or by any other 
suitable means prior to visual inspection. All welds shall meet 
visually acceptance criteria prior to any non-destructive or 
destructive testing. To be visually acceptable, a weld shall meet the 
following criteria: 

(1) The weld has no cracks.  
(2) Thorough fusion exists between adjacent layers of weld metal and 

between weld metal and base metal. 
(3) All craters are filled to the full cross section of the weld. 
(4) Weld profiles are in accordance with Appendixes V and VI.  
(5) When the weld is transverse to the primary stress in the part that is 

undercut, the undercut shall be no more than 0.010 in. (0.25 mm) 
deep. 

(6) When the weld is parallel to the primary stress in the part that is 
undercut, the undercut shall be no more than 1/32 in. (0.80 mm) 
deep. 

(7) The-sum of the diameters of visible porosity shall not exceed 3/8 
in. (9.5 mm) in any linear inch of weld nor shall the sum exceed 
3/4 in. (19.0 mm) in any 12 in. (305 mm) length of weld. 

(8) Any single continuous fillet weld shall be permitted to underrun 
the-nominal fillet weld size specified by 1/16 in. (1.6 mm). 

(9) Visual inspections of welds in all steels may begin immediately 
after the completed welds have cooled to ambient temperature. 
Final visual inspection for ASTM A 514 and A 517 steel welds 
shall be performed not less than 48 hours after completion of the 
weld and removal of preheat. 

(10) Arc strikes outside the weld groove are prohibited. 
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Table 17-2  
Visual Inspection Acceptance Criteria 

 

Discontinuity Category and 
Inspection Criteria 

Statically
Loaded 

Nontubular 
Connections 

Cyclically
Loaded 

Nontubular 
Connections 

Tubular 
Connections 
(All Loads) 

1) Crack Prohibition  
Any crack shall be unacceptable 
regardless of size or location. 

X X X 

2) Weld/Base-Metal Fusion 
Thorough fusion shall exist between 
adjacent layers of weld metal and between 
weld metal and base metal. 

X X X 

3) Crater Cross Section 
All craters shall be filled to provide the 
specified weld size, except for the ends of 
intermittent fillet welds outside of their 
effective length. 

X X X 

(4) Weld Profiles 
Weld profiles shall be in conformance 
with 5.24. 

X X X 

(5) Time of Inspection 
Visual inspection of welds in all steels 
may begin immediately after the 
completed welds have cooled to ambient 
temperature. Acceptance criteria for 
ASTM A 514, A 517, and A 709 Grade 
100 and 100 W steels shall be based on 
visual inspection performed not less than 
48 hours after completion of the weld,

X X X 

(6) Undersized Welds 
The size of a fillet weld in any 
continuous weld may be less than the 
specified nominal size (L) without 
correction by the following amounts 
(U): 
   L,      U, 
 specified nominal weld size, in. [mm] 
< 3/16 [5] 
1/4 [6] 
 >5/16 [8] 
allowable decrease from L, in. [mm] 
< 1/16 [2] 
<3/32 [2.5]  
 <1/8 [3] 
 In all cases, the undersize portion of the 
weld shall not exceed 10% of the weld 
length. On web-to-flange welds on 
girders, underrun shall be prohibited at the 
ends for a length equal to twice the 
width of the flange. 

X X X 

(7) Undercut 
(A) For material less than 1 in. [25 mm] X   
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thick, undercut shall not exceed 1/32 in. [1 
mm], with the following exception: 
:undercut shall not exceed.1/16 in. [2 mm] 
for any accumulated length up to 2 in. [50 
mm] in any 12 in. [300 mm]. For material 
equal to or greater than 1 in. thick, 
undercut shall not exceed 1/16 in. [2 mm] 
for any length of weld. 
(B) In primary members, undercut shall 
be no more than 0.01 in. [0.25 mm] deep 
when the weld is transverse to tensile 
stress trader any design loading condition. 
Undercut shall be no more than 1/32 in. 
[1 mm] deep for all other cases.

   

(8) Porosity
(A) CJP groove welds in butt joints 
transverse to the direction of computed 
tensile stress shall have no visible piping 
porosity. For all other groove welds and 
for fillet welds, the sum. of the visible 
piping porosity 1/32 in. [1mm] or greater 
in diameter shall not exceed 3/8 in. [10 
mm] in any linear inch of weld and shall 
not exceed 3/4 in. [20 mm] in any 12 in. 
[300 mm] length of weld. 

X   

(B) The frequency of piping porosity in 
fillet welds shall not exceed one in each 4 
in. [100 mm] of weld length and the 
maximum diameter shall not exceed 3/32 
in. [2.5 mm]. Exception: for fillet welds 
connecting stiffeners to web, the sum of 
the diameters of piping porosity shall not 
exceed 3/8 in. [10 mm] in any linear inch 
of weld and shall not exceed 3/4 in. [20 
mm] in any 12 in. [300 mm] length of 
weld. 

 X X 

(C) CJP groove welds in butt joints 
transverse to the direction of computed 
tensile stress shall have no piping 
porosity. For all other groove welds, the 
frequency of piping. porosity shall not 
exceed one in 4 in [ 100 mm] of length 
and the maximum diameter shall not 
exceed 3/32 in. [2.5 mm]. 

 X X 
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א18 א א אא אא
  اإلشتراطات الواجب توافرها لضمان كفاءة اللحامين  1ـ  18

 في المنشآت إستخدامهم في عمليات اللحام ترحالمق جميع عمال اللحام يكون أن يراعي
كفاءتهم  الالزمة لفحص اإلختبارات في إجتياز نجاحهم نتيجة ذوي كفاءة مناسبة

  .لذلك  شهادات الصالحية على معتمدة من جهة وبحصولهم

وتجرى إختبارات صالحية اللحامين المنفذين لعمليات اللحام لفحص كفاءتهم في إجراء 
حيث أن الغرض من تطبيق  ،للمواصفات القياسية الخاصة بذلك بقاًعمليات اللحام ط

سات مقاواشتراطات هذه المواصفات هو التأكد من أن المعدن المراد لحامه والمعدات 
أشكال أنواع الشطف و ونوع المعدن المضاف المستعمل ونوع ومقدار التيار الكهربائي

كل ذلك مع إستخدام اللحام  وطرق ترسيب و تكسية أشرطة اللحام المنصوص عليها
الكفء ستنتج وصالت مقبولة ومعتمدة ولها نفس الجودة و المتانة المنصوص عليها بهذه 

  .المواصفات 

من إجراء  ويمكن أن يكتفي بشهادة صالحية معتمدة يقدمها الالحم إلثبات كفاءته بدالً
  .اإلختبارات سالفة الذكر 

  أ ـ عمال اللحام

المقترح إستخدامهم في عمليات لحام المنشأ قد سبق أن  اللحام عماليجب أن يكون كل 
أجروا إختبارات التأهيل المنصوص عليها في المواصفات الخاصة بذلك، ويجب أال 

  . يجرى أي لحام بواسطة عامل لم يؤد هذه اإلختبارات بنجاح

  إختبار الوصالت الملحومةب ـ 

الميتالورجية والكيميائية ميكانيكية والإختبار الوصالت الملحومة باإلختبارات  ييجر
اإلختبار باألشعة السينية أو بالمغناطيسية أو بالصبغة الملونة ( الالّإتالفيةبالإلختبارات و

للمواصفات القياسية الخاصة بها وذلك لإلختبارات  طبقاً) أو بالموجات فوق الصوتية
  .منشأ الملحومالتي يتفق عليها في التعاقد بين المقاول و الجهة صاحبة ال

  التفتيش على الوصالت الملحومةج ـ 

إلشتراطات هذه  لحومة للتأكد من أن اللحام يجري طبقاًيجب التفتيش على الوصالت الم
بالرسومات ) مة بالتفتيشأو الهيئة القائ(أن يزود المفتش  المواصفات ولذلك يجب
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أن تقدم ومات المطلوبة بها مقاس وطول ونوع ومكان كل اللحا التفصيلية للمنشأ موضحاً
بعد بعمله أثناء عملية اللحامات والتسهيالت الضرورية لقيامه للمفتش جميع اإلمكانيات و

  .اإلنتهاء منها كما يلزم إحضار المفتش قبل البدء في أية عملية من عمليات اللحام 

  :ويمكن إجمال األعمال التي يقوم بها المفتش كالآلتي 
هذه ت الملحومة المبينة بالرسومات بإشتراطات مضاهاة لحامات الوصالـ  1

  .المواصفات 
  .المواصفات التأكد من أن المواد المستخدمة في اللحام تتفق مع شروط هذه ـ  2
مالءمة خطوات عملية اللحام ومن كفاءة اللحامين قبل البدء في سالمة والتحقق من ـ  3

  . اللحام
إلشتراطات هذه الموصفات أثناء  طبقاًالتأكد من أن الوصالت الملحومة تجري ـ  4

  . عملية اللحام
  . الكيميائية و الميتالورجيةوإختيار العينات الالزمة لإلختبارات الميكانيكية ـ  5
متابعة إجراء اإلختبارات المتلفة و اإلختبارات غير المتلفة الالزمة لعينات اللحام ـ  6

 .الملحوم المنشأ والوصالت الملحومة و

تقارير دورية تسجل مدى تقدم عملية اللحام وقبول أو رفض الوصالت عمل ـ  7
ات يراها ضرورية لحسن سير اإلصالحات الالزمة وأي مالحظوالملحومة 

  . العمل
  :وتتضمن عمليات التفتيش على الوصالت الملحومة ما يأتي 

  
  التفتيش على خطوات عملية اللحامـ  أوالً

  :و أثناء و بعد عملية اللحام للنقط اآلتية  ويشمل ذلك إجراء الفحص الالزم قبل
 :ويتضمن فحص : التفتيش قبل اللحام ـ  1

الخواص  ـالتحليل الكيميائي (تركيب المعدن األساسي وطريقة الصناعة أ ـ 
 . )الميكانيكية

قشور السطحية والتصدعات التركب الطبقي والتشققات و(األساسي عيوب المعدن ب ـ 
ام الحواف الخشنة وعدم إنتظوالشدوخ للشوائب والضارة  التجمعاتو ـالدلفنة 

 . السطح وغير ذلك من العيوب الضارة بصالحية اللحام
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مقاسات الوصلة  ـتجهيز حافة الوصلة بما فيه الشطف (إعداد الوصلة الملحومة ج ـ 
 .) إلخ...القطع السائدة عند اللزوم  ـالتبنيط  ـفتحة الجذر  ـالنظافة  ـ

أجهزة اللحام  ـلكترود اإل(لحامها واألجهزة الخاصة بتجميع الوصلة والتركيبات د ـ 
إجراء اإلجهاد السابق بالوصلة  ـإجراء اإلنحناء السابق  ـمعدات الربط  ـ

 . )إلخ...

 ـفحص شهادات الكفاءات  ـحضور إختبار كفاءة اللحامين (كفاءة اللحامين هـ ـ 
  . )اللحامينطلب زيادة تمرين أو رفض أو قبول 

 :ويتضمن فحص : التفتيش أثناء عملية اللحام ـ  2

 التسخين السابق للوصلة ودرجة الحرارة الناتجة عن تداخل أشرطة اللحامأ ـ 
 الجذرشريط ب ـ 
 إجراء اللحام من الوجه اآلخرتحضير جذور اللحام السابق وج ـ 
 يليهإزالة الشوائب و تنظيف الشريط قبل ترسيب الشريط الذي د ـ 

 مظهر و شكل أشرطة اللحامهـ ـ 
إلشتراطات هذه  مدى إختالف اللحام المنفذ عن اللحام المعتمد طبقاًو ـ 

  . المواصفات

باألوضاع وبنوع تأكد المفتش من أن اإللكترود يستخدم فقط  ويتضمن التفتيش أيضاً
ى آخر مدى كما يجب أن يالحظ المفتش من وقت إل. عقدباألقطاب المحددة في الالتيار و

. أداء كل لحام لعمله الفني للتأكد من إستمرار مطابقة كفاءته لإلشتراطات الفنية المطلوبة
إلشتراطات  كما يجب أن يتأكد المفتش في فحصه للعمل بإستمرار من أنه يجرى طبقاً

أن يقوم بقياس أبعاد وحدود اللحام باألجهزة المناسبة كما يقوم بالفحص وهذه المواصفات 
ري للشروخ أو العيوب األخرى باللحام أو المعدن األساس بإستخدام ضوء قوي أو النظ

  .أي أجهزة إختبار أخرى مساعدة 
بعالمة ز الوصالت المقبولة التي تم التفتيش عليها بتعليمها يبتمي ويقوم المفتش أيضاً

 وتسجيل الوصالت التي قام بها كل لحام إلمكان الرجوع إليها وفحصها عند. مميزة
  . اللزوم
لمفتش رفض الوصالت المعيبة وغير المطابقة إلشتراطات هذه المواصفات عند ويحق ل

إعادتها ثانية على أساس سليم فإذا كان أو إزالتها وأو بعد إجرائها وطلب تصحيحها 
يترتب على ذلك إحداث ضرر بالمعدن األساسي بناء على حكم المهندس المختص فيلزم 
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دث بأي طريقة األساس بآخر جديد أو بتعويض الضرر الحا المقاول بتغيير المعدن
  :ط أن تكون هذه الطريقة مقبولة من المهندس المختص أخرى على حسابه بشر

 : ويتضمن فحص: بعد تمام اللّحام التفتيش ـ  3

أ ـ المعاملة الحرارية للوصلة الملحومة إلزالة اإلجهادات المتخلفة بها وخصوصاً 
 .ثخانة معدنها األساسي كبيرة للوصالت التي تكون 

ب ـ مقاس وطول اللحام وشكله الكنتوري، يجب عدم طالء أي لحام إالّ بعد أن 
 .يتم التفتيش عليه تماماً ويعتمد قبوله 

  
  تفتيش على إختبارات قبول اللحامال ـ ثانياً

لشروط  اآلتية بعضها أو كلها وفقاً اإلتالفية والالّإتالفيةويشمل ذلك عمل اإلختبارات 
  : التعاقد

  اإلتالفيةاإلختبارات ـ  1

إختبار  ـإختبار الشد لمعدن اللحام  ـإختبار الشد للوصلة (اإلختبارات الميكانيكية ـ  أ
 )ـ إختبار تحمل الصدمةإختبار الثني الموجه  ـالثني الحر 

 )التحليل الكيميائي(الكيميائية  اإلختباراتـ  ب

  . )ات سطح مقطع اللحامئيح تركيب جزتبار توضيإخ(اإلختبارات المتالورجية ج ـ 

 الالّإتالفيةاإلختبارات ـ  2

  ام اللحام وخلوه من العيوب و الشدوخالفحص البصري لبيان مدى إنتظ أ ـ
  اإلختبار باألشعة السينية لبيان العيوب الداخلية باللحام ب ـ
  اإلختبار بالمغناطيسية لبيان الشدوخ السطحية ج ـ
  بالصبغة الملونة لبيان الشدوخ السطحية اإلختبار  د ـ

  اإلختبار بالموجات فوق الصوتية لبيان الشدوخ الداخلية و الخارجية  هـ ـ
شائية مثل تسرب السوائل و الهواء إختبار ضمان إحكام اللحام ضد العيوب اإلن و ـ

  . تحت تأثير الضغوط 
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א19 א
  مفتش اللحام 1ـ  19

 في المنشآت إستخدامهم في عمليات اللحام المقترح جميع عمال اللحام يكون أن يراعي
كفاءتهم  الالزمة لفحص اإلختبارات ي إجتيازف نجاحهم نتيجة ذوي كفاءة مناسبة

  .لذلك  شهادات الصالحية على معتمدة من جهة وبحصولهم
أو  ،مصنعاً تكون قد التيو) المؤسس( يمثل الجهة وهو متعددة له وظائف اللحام مفتش
 المنتج في الحكم على جودة همسؤوليتتكمن و .حكومية أو جهة شركة تأمين مشترك

المواصفة  بالتالي له القدرة على تفسيرالمكتوبة و من أشكال المواصفةشكل  بالنسبة إلى
في اإلعتبار عند  أن يأخذ يجب على أنه المراد تطبيقها في الحدود المطلوبة وقصدها

إستكمال التفتيش أو تأخيره  يعطل ذلك أالّعلى المنتج و في الحكم العالية الدقة التنفيذ
تقنيات ب له معرفة متخصصاً أن يكون مفتش اللحامويجب  .موضوعية أسباب إبداء بدون
  :اللحام  متعددة من مفتشي أنواع وجدوالتفتيش وي اللحام

  . إتالفيةال مفتش إختبارات ـ  1
  . شاري أو العميلمفتش المالك أو الـ  2
  . مفتش المصنع و المنشأ أوالمقاولـ  3
  . مفتش مهندس التخطيطـ  4

 : من األعمال التالية أو كلٍّ زءجاللحام بعمل  ويقوم مفتشو

  . مشرف التفتيشـ  1
  . اللحامونـ  2
  . مشرف اللحامـ  3
  . مدير الموقع أو الورشةـ  4
  . مدير المصنع أو المنشأةـ  5
  . مهندس المشروعـ  6
  .مهندس اللحام ـ  7

 وظيفة مفتش اللحامأ ـ 

المعايير و الكوداتخدام إتالفية بإستالّالة في تفسير نتائج اإلختبارات المساعدـ  1
 . المواصفات المطبقةو

 .الفحص البصري للملحومات ـ  2
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 مؤهالت مفتش اللحامب ـ 

  المواصفاتوله الدراية بالرسومات الهندسية ـ  1
  بمصطلحات اللحامالدراية ـ  2
 الدراية بعمليات اللحامـ  3
  اإلختبارالدراية بطرق ـ  4
  القدرة على حفظ السجالتـ  5
  )جسمانية جيدةلياقة (سمانية جيدة ة جحالـ  6
  قوة بصرية جيدةـ  7
  لياقة مهنيةـ  8
  التدريب الهندسيـ  9

  التدريب على الفلزاتـ  10
  خبرة في التفتيشـ  11
 خبرة في اللحامـ  12

 اللياقة البدنيةج ـ 

إن فحص اللحومات قبل وبعد عملية اللحام يتطلب التحرك في مختلف أنحاء الورشة أو 
التواجد مع اللحامين أثناء ووقع وقد يتطلب ذلك تسلق السقاالت في األجزاء المرتفعة الم

  .عملية اللحام 

 القوة البصريةد ـ 

من الضروري أن يكون مفتش اللحام له قدرة بصرية وله القدرة على الفحص البصري 
ر اإلشعاعي التدقيق في نتائج التصويوالنظر عن قرب لتعيين تفاصيل اللحام و
للقرار  20ـ  40: ويجب أن يكون المفتش يتمتع ب . تالفية األخرىالّإالاإلختبارات و

إستخدام حدة إبصار قريب وذلك بدون  J-1من خريطة قياس العين وله حدية جحر 
  . النظارة الطبية

 اللياقة المهنيةوالقدرة هـ ـ 

  اإلعتماد على التعاون مع األقسام المختلفة المتعلقة بالعملـ  1
  ساعدة على إنجاز العمل في مختلف مراحلهالقدرة على إجتذاب العاملين للمـ  2
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  الجهاد من أجل أن تكون القرارات مالئمة ومتوائمة وقابلة للتنفيذـ  3
  إتباع خطوات تفتيش محددةـ  4
  غير متشدد أو متساهل عند المنافسةـ  5
ته أو قرارات الميل ألي شخص في قراراوروف ال يجب التطلع أية ظ ـ تحت 6

  الجزاءات 
  فها ضعقد يتعرض المفتش إلختبار قدرات النفس و مدى ـ  7
 . المسؤولياتوالسلطات والواجبات وكل مستندات التعاقد تحت المتطلبات النوعية ـ  8

 الخبرة في اللحامو ـ 

 كان هذا ليس مطلوباًوإن يجب أن يكون له خبرة فعلية في لحام أو مشغل اللحام  •
  ولكن ذلك يعطي قيمة عالية للمفتش تشاًلتكون مف

الخبرة في اللحام تعطي لك قدرة على إجبار األشخاص لإلحترام ويعطي لرأي  •
 .عند طلب المفتش عرض النقد البناء في حالة رفض العمل الضعيف  المفتش دعماً

 التدريبوالتعليم ز ـ 

  الفلزات وية أساسيات العلوم الهندسبيجب أن يكون المفتش على دراية ومعرفة  •
التفتيش أو سنتي خبرة في أعمال ودبلوم بعد التعليم األساسي لمدة سنتين في اللحام  •

  . اللحام

 خبرة التفتيشح ـ 

  الخبرة العامة في أعمال التفتيش حتى لو كان على مواد غير اللحام •
  الخبرة المتعلقة بأعمال التفتيش •
 أو التفتيش أو التصنيع طبقاًتحسب الخبرة على قدرة اإلقتراب من أعمال اللحام  •

  المعايير وليس لسنتي التوظيف وللمواصفات 
  القيام الكامل بأعمال التفتيش •
  التفتيش على اللحومات يشمل أحد الوظائف األساسية  •
  عالمة قريبة للتفتيش عن اللحامات  •
 :الخبرة تحسب في الوظائف التي بها أحد التأهيل اآلتي  •
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 مهارة التواصل 2ـ  19

واآلداب في  األخالقيةالبدنية والفنية وفقط أن يملك القدرة "فتش اللحام ليس على م
لتواصل وله الديه مهارة اإلتصال وبل يتطلب أن يكون  ،المؤهالت الضروريةالتعامل و

تكمال المهمات المنوطة التواصل بكفاءة مع كثير من الناس إلسالقدرة على اإلتصال و
  .أن يؤدي مسؤولياته بكفاءة وبطريقة وسلوك مهني بالمفتش و

ويمكن تعريف التواصل بأنه عملية بواسطتها نقوم بإرسال األفكار من شخص إلى آخر 
من أجل غرض الحصول على النتائج المرجوة في عملية التواصل أو اإلتصال 

يكتب المراسل يتكلم أو و ،المراسلخر يسمى مع شخص آو به اإلتصالبالشخص المراد 
تسمى  المعلومات التي يريد الراسل تقديمهما لآلخرين إستقباالًيلحم  وأأو يفعل أو يرسم 

أو رسالة مكتوبة أو ) حديث(رسالة وقد تكون الرسالة على هيئة كلمات منطوقة وخطاب 
مستقبل وهو الالشخص الذي يستقبل الرسالة يسمى و .به ذلكاصور أو إعداد أو ما ش

تقبل حينئذ إستجابة سالميكون و .أو القراءة أو المالحظة أو الفحص ماعالرسالة بالسيأخذ 
تسمى التغذية الراجعة وهذه التغذية الراجعة قد تتكون من كلمات منطوقة أو خطاب أو 
كلمات مكتوبة أو خطاب مكتوب، أو صورة أو عدد أو ما يشبه ذلك وترسل على 

  .المرسل بالتالي تبدأ دورة العملية مرة أخرى 

ويوجد كثير من األشخاص الذين يحتاجهم المفتش للتعامل معهم إلنجاز العمل كمفتش فال 
بد له أن يتفهم مدى أهمية عملية اإلتصال لكي يستطيع القيام بالتواصل بالكفاءة المطلوبة 

  .المتعلقة بالعمل
  

 اإلتصال الهام في عملية التفتيش 3ـ  19

لمدونة مصنع للتأكد من تقابل المطلوبات االوظيفة األولى هي فحص أعمال ال أنحيث 
يجب على المفتش أن يطابق في تقريره سير العمل أحد المواصفات ففي الرسومات و

أخذ ميزة المعلومات المقدمة من المفتش التي يتطلب أن  في لمصنعلاألعمال الجوهرية 
  . تكون العبارات واضحة من أجل ذلك الغرض

عليه كامل المسؤولية لوجود األخير وومسؤول األول على أية حال فإن المصنع هو ال
 .المنتج النهائي 
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من ثم في المؤسسة والتواصل الجيد سيسمح باإلحتفاظ باإلمساك بجميع أنشطة اإلنتاج 
مقبولة وتساعد في إنتاج منتج مرضي اليعطي الفرصة للتصحيح المبكر للحاالت غير 

 أكثر توفيراًو لتالي إيجاد األخطاء مبكراًباو. عن ذلكعنه وأال يقيم رفض المنتج بدال 
  .ما يجب على المفتش البحث عنه ) 1ـ  19(ويبين الجدول  .تقليل التكلفةوللنفقات 

  
  ماذا يجب على المفتش أن يالحظه) 1ـ  19(الجدول 

  على المعدات الكهربائية عند التفتيش

  العالج  مواطن الخطر  المعدات

الفيش فيوالدويان
  يلأسالك التوص

سطح النحاس للدواية .1
التي تتأثر بالجو قد تكون 
مكهربة عن طريق 
الرطوبة أو األتربة 

  .المتراكمة عليها

تلف الدويان و الفيش . 2
  أو سوء إستعمالها

  
  
تناسب الدويان عدم . 3
الفيش مع جهد التيار و

  .المستعمل
  
زيادة نسبة الرطوبة أو . 4

تراكم كميات كبيرة من 
لدويان على ااألتربة 

الفيش يمكنها أن تسمح و
  بحدوث صدمة كهربية

إستعمال دويان وفيش . 1
ال تتأثر بالجو في األماكن 
الرطبة أو الخطرة وهذا 
النوع يكون أفضل في كل 

  .األماكن

التأكل من أن تكون . 2
الدويان و الفيش في حالة 

  .جيدة وسليمة

أن تتناسب الدويان . 3
الفيش مع الجهد و

  .المستعمل
  
التنبيه بعدم مالمسة أو . 4

إستعمال معدات عليها 
قطرات من المياه أو عليها 
نسبة من األتربة إال بعد 
تنظيفها وعمل الالزم 

  .الستعمالها 
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  العالج  مواطن الخطر  المعدات

الكابالت الكهربائية
الممتدة الخاصة باألجهزة 
اليدوية التي تدار بالقوة 

  الكهربائية

 ازلةتلف المادة الع.1
  
  
الحوافز الشبكية التي . 2

تحاط بالمصابيح الكهربائية 
التي قد تكون مكهربة لعدم 

  كفاية العزل
  
  
تعرضها للرطوبة أو . 3

  الزيوتوتلوثها باألتربة 

  
أو  الفيشالبرايز وتلف . 4

  أن تكون مكسرة
  
عدم إحكام أجزاء . 5

الفيش وعدم والبرايز 
 مأموناً تثبيتها تثبيتاً

  بالكابالت

إستعمال كابالت بدون . 6
  فيش

سوء إستعمال الكابالت . 7
أو لألحرف الحادة وهذا 
يعرض المادة العازلة إلى 

 .سرعة تلفها

يجب أن تغطى . 1
األسالك بطبقة الكابالت و
  من المطاط

يجب أن تكون الحواجز . 2
الشبكية التي تغطي 
المصابيح من مادة عازلة 
وإذا تطلب األمر أن تكون 

يجب مراعاة معدنية ف
  .عند التركيب عزلها تماماً

يجب أن تكون البراويز . 3
و الفيش من نوع ال يتأثر 
بالعوامل الجوية كما يجب 
أن تكون خالية من الزيوت 

  .و الشحوم
يجب أن تكون الفيش . 4
رايز من مادة غير قابلة بالو

  للكسر 
أجزاء يجب إحكام . 5

تثبيتها البرايز والفيش و
 بالكابالت مأموناً تثبتاً

ويستحسن أن تكون من 
  .قطعة واحدة

يجب وصل الكابالت . 6
  .بفيش

يجب اإلنتباه أثناء . 7
  .اإلستعمال

  
  
  



314 

 

  
  
  
  
  
  



315 

 

  
  
  
  

  
@Ý–ÐÛaæëŠ’ÈÛa@ @

´ÜßbÈÛa@—îŠmë@Ýîçdm@ @
òîÏýmgýÛa@pa‰bjn⁄a@¿@ @

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 



316 

 

א20 א א א
  مقدمة 1ـ  20

أو  اتعلى االختبار درة األشخاص القائمينة على مقتالفيإالاالختبارات التعتمد 
اص جراءات تتضمن سبل تقويم وتوثيق معرفة األشخفقد جرى إعداد إ .المسؤولين عنها

ا ينفذونه التية تالفيإى االختبارات الالذين تتطلب واجباتهم معلومات نظرية وعملية فال
  .ها بها أو يراقبونها أو يقومون أو يوصفونها أو يشرفون علي

  
  المطبوعات والمواصفات العالمية 2ـ  20

متطلبات وقواعد تأهيل المفتشين  وضحلتي تا المطبوعات والمواصفات العالميةأهم 
  :هي  ةفى مجاالت االختبارات الالإتالفيالعاملين 

  ISO : 9712L199 مواصفة المنظمة الدوليةـ  1
دليل التدريب في :  1987لعام  IAEA-TECDOC-407الوثيقة الفنية ـ  2

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،االختبارات الالإتالفية
ات الكاملة عن التناغم الدولي لتدريب وتأهيل وترخيص العاملين في شاراإلـ  3

تالفية في إعدتها اللجنة الدولية لالختبارات الالأالتي  ،االختبارات الالإتالفية
1985 The Foundation for the Qualification of NDT Personnel  

من قبل / ها بنصائح الممارسة العملية المنصوح  1992لعام  TC-IA - SNT ـ 4
 The American Society for تالفيةإمريكية لالختبارات الالالجمعية األ

Non- Destructive Testing, .  
لمتطلبات وقواعد   (ARAB- NDT - CERT - 001)مية العربيةقليالمواصفة اإلـ  5

  . ةفى مجاالت االختبارات الالإتالفيتأهيل المفتشين العاملين 

   
  لكفاءةمستويات ا 3ـ  20

  : حد المستويات الثالثةأمرخصين وفقاً لهذا المواصفات في شخاص اليمكن تصنيف األ
ول في مجال االختبارات يعد الشخص المرخص في المستوى األ:  ولتوى األالمس
تالفية حسب تعليمات خطية وتحت إشراف إتالفية مؤهالً للقيام باالختبارات الالإالال

ن يكون قادراً أو الثالث ويشترط في هذا الشخص أ شخص مرخص في المستوى الثانى
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ج وتصنيفها وفقاً لمعايير على وضع الجهاز في حالة العمل وتنفيذ االختبار وتسجيل النتائ
و أو تحديد التقنية المستخدمة أذا الشخص اختيار طريقة االختبار وال يحق له ،مكتوبة

  .تقييم نتائج االختبار 
المرخص في المستوى الثانى في مجال االختبارات  يعد الشخص :المستوى الثانى

و معترف بها أات معدة فية وتوجيهها وفق تقنيتالإتالفية مؤهالً للقيام باالختبارات الالإالال
ار المطلوب تطبيقها وقادراً على بار تقنية االختييكون على دارية كافية تؤهله الختو

ق الكودات ى استقراء وتقييم النتائج وفة وقادراً علتوضع الجهاز في حالة العمل ومعاير
بها الشخص  على تنفيذ جميع المهام التي يقوم كما أنه قادروالمعايير والمواصفات 

ن يقوم بتطوير أيمكن و. التأكد من صحة تنفيذهاول والمرخص في المستوى األ
م فيها والتى تستخد ،ليهإعمال المسندة المتوافرة لأل تالفيةإجراءات االختبارات الالإ

 عداد التقرير عنإفية وبوضع تعليمات خطية وتنظيم وتالإمواصفات االختبارات الال
ملماً بمجال التطبيق المؤهل فيها وحدودها وقادراً  ن يكونأويجب . نتائج االختبارات

ول في متدربين والمرخصين في المستوى األرشاد الإى القيام بمهام التدريب العملى وعل
  .تالفية إالالمجال االختبارات 

ن يكون الشخص المرخص في المستوى الثالث في مجال أيجب  : المستوى الثالث
وعن لية الكاملة عن تجهيزات االختبار واالختبارات الالتالفية قادراً على تحمل المسؤ

ن يكون أجراءات الواجب تطبيقها ويجب واإلعداد التقنيات إالعاملين عليها وقادراً على 
والمعايير والمواصفات  للكوداتفي تقنيات المواد وتقييم النتائج وفقاً  ةعالي كفاءةذا 

جيا ها وتكنولوفيي تقنيات المواد المستخدمة وتصنن يمتلك قاعدة عملية كافية فأالنافذة و
ير ووضع التقنيات المناسبة والمساعدة في وضع معاي قنتاج وذلك الختبار الطراإل

تالفية إخرى لالختبارات الالاأل قكون ملماً بالطري نأالقبول في حالة عدم توافرها و
  . ول والثانىتويين األوقادراً على تدريب العاملين في المس

  

  التأهيل والترخيص 4ـ  20
  : هى  المواصفات العالمية كما فى أهم النقاط التى تبين معالم التأهيل والترخيص

جراءات التي على جميع اإل فهلية وتشرشهادات األ تمنح الجهات المعتمدة بكل بلدـ 
  . تالفيةإق االختبارات الالالشخص لتنفيذ طريقة محددة من طرهلية أتثبت 
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و عبر إحدى جهات التأهيل المخولة على اعتماد مراكز أالمصادقة بشكل مباشر ـ 
وتراقب تلك ) التي تتوافر لها الممتلكات والكوادر والتجهيزات(االمتحانات المعتمدة 

  .ل دورى المراكز بشك
  . للتأهيل لجنة امتحانات التأهيل ةتشكل المراكز المعتمدـ 
  .قليمية لدى المركز المعتمد صدار الشهادات اإلإتحفظ كافة الملفات المتعلقة بـ 
عن ثقافة  يفيد ما المركز المعتمد المرشح إلىعن يقدم رب المؤسسة المسؤولة ـ 

ال يتدخل مباشرة في و ه للترخيصهليتأثبات ح وتدريبه وخبرته الالزمة إلشالمر
  . جراءات الترخيصإ
 ييجب أن يكون المرشحون حائزين على مستوى تعليمى وتدريبى وخبرة مناسبة تكفـ 

جراءات المستخدمة فى طريقة قادرين على إستيعاب المبادىء واإليكونوا  يلك
  .االختبار الالإتالفى للمتقدمين إليها 

يجب تالفية إاالختبارات الال قريقة محددة من طرط للترخيص فى يقبل المرشح يلكـ 
وذلك  مداًمعت تدريبياً تثبت أنه أنهى بنجاح برنامجاً يالت هعليه أن يقدم وثائق
  . )1ـ  20(وفق الجدول  يللمستويين األول والثان

التى حصل عليها المرشح  ة المتقدم للترخيص وشهاداتهـأن يأخذ بالحسبان ثقاف ويجب
ن العوامل المؤثرة فى هذا وإمكانات مراكز التدريب وغيرها م ،خرىاألق فى الطر
  .المجال

  بالحدود الدنيا لمدة التدري) 1ـ  20(الجدول رقم 
  ساعات التدريب  
  المستوى الثانى  المستوى األول  
  80 40 االختبار بالتيارات الدوامةـ  1
  40 16 االختبار بالسوائل المتغلغلة ـ 2
  40 24 ات المغنطيسيةلجسيماالختبار با ـ 3
  80 40 يشعاعار بالتصوير اإلاالختب ـ 4
  80 40 االختبار بالموجات فوق الصوتية ـ 5

للمستويين  تالفيةإق االختبارات الالحدى طرإل طلب الترشيح للترخيص للعمل فى يقب ال
مطلوبة لهذه كتسب الحد األدنى من الخبرة العملية الالم يكن المرشح قد  ما األول والثاني

  ) .2ـ  20(الطريقة المبينة فى الجدول رقم 
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  ةد األدنى لمزاولة المهنة المطلوبالح) 2ـ  20(الجدول رقم 

  الخبرة المطلوبة باألشهر  طرائق االختبارات الالإتالفية
  المستوى الثاني  المستوى األول

  9  3 ةالتيارات الدواميـ  1
  2  1 السوائل المتغلغلةـ  2
  3  1 يمات المغنطيسيةالجسـ  3
  9  3 شعاعىالتصوير اإلـ  4
  9  3 األمواج فوق الصوتيةـ  5

 .ولمنية التي عمل بها في المستوى األيقصد بالمزاولة للمرشح للمستوى الثانى المدة الز
المرور عبر المستوى  ذا كان المرشح مؤهالً للتقدم للمستوى الثانى مباشرة دونإما أ

لمزاولة له مساوية لمجموع المدتين الزمنيتين الالزمين للمستويين ن تكون اأاألول فيجب 
  .األول والثاني معاً

كثر من طريقة وعندها تخفض مدة المزاولة الالزمة أاكتساب الخبرة في  ين يجرأيمكن 
  .للترشيح 

ية عمق في المعلومات الفنية الضرورية ألأليات المستوى الثالث معرفة وتتطلب مسؤو
في  العميقةة فساب هذه المعرويمكن اكت. ق االختبارات الالإتالفيةطرطريقة من 

دنى التعلم والتدرب والخبرة والحد األالمعلومات الواسعة من خالل الجمع ما بين 
رشحين ويترتب على جميع الم للمزاولة المطلوبة والمرتبطة بالمستوى التعليمي

ن أتالفية إق االختبارات الالطرمن  طريقة معينة أيفي  ،للترخيص في المستوى الثالث
  .يكونوا قد اجتازوا بنجاح االمتحان العلمى للمستوى الثانى في هذه الطريقة

ة تثبت سالمة البصر لديه من قبل طبيب متخصص بين يقدم وثيقة طأعلى المرشح و
  .وفق المتطلبات 

شهار م إيتومن خالل الجهة المخولة بالترخيص  على نتائج امتحانات األهلية بناءو
الالزمة للمستوى المحدد  ات الترخيصـو بطاقأصدار الشهادات إو أص الترخي

  .باإلمتحان

  : بطاقات الترخيص ما يلى وأالشهادات وتتضمن 
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  .سم الشخص حامل الشهادةـ إ 1
  .تاريخ منح الشهادةـ  2
  .فترة صالحية الشهادةـ  3
  .مستوى الشهادة الممنوحةـ  4
  .طريقة االختبار الالإتالفيةـ  5
  .القطاع او القطاعات الصناعية المعنيةـ  6
  .رقم التسجيلـ  7
  .توقيع الشخص الحامل للشهادةـ  8
  .الصورة الشخصية لحامل الشهادة ـ  9
  

  الصالحية والتجديد 5ـ  20
اراً من تحدد فترة صالحية الشهادة او بطاقة الترخيص بثالث سنوات على األكثر اعتب

  : التالية األسبابحد و إلغاء الشهادة ألأصدارها ويتم سحب إتاريخ 
خر ففى هذه الحالة يجب آلى إالشخص مكان عمله من قطاع صناعى  عندما يغيرـ  أ

  .ضافية للحصول على الشهادة فى القطاع الجديدإن يجتاز بنجاح امتحانات أعليه 
  .داب المهنةمخالفة الشخص المرخص آلـ  ب
لية رب العمل وقل وعلى مسؤعلى األبح حامل الشهادة غير قادر فيزيائياً صأإذا ـ  ج

  .و الجهة المسؤولة أ
حدى جهات إمن قبل  يمكن تجديد منح الشهادة بعد انقضاء مدة صالحيتها للترخيصو

  : الترخيص المخولة ولمدة جديدة مماثلة عند تحقق الشروط التالية
لخضوع بصارية المرضية واقدرتها اإل /يقدم الشخص المرخص ما يثبت قدرتهـ  أ

  .مرة واحدة على األقل كل سنتين ،للفحوصات البصرية الخاصة
تقديم ما يثبت استمرار الشخص المرخص العمل بشكل مرضي وبدون انقطاع ـ  ب

  .ة إجمالية تزيد على سنة واحدة طويل بمد
  

  االمتحانات 6ـ  20
جوانب طريقة محددة من  يخاص يغطخر آإمتحان األهلية من إمتحان عام و يتألف
و عدة قطاعات أيه في قطاع ق االختبارات الالإتالفية بالشكل الذي تطبق فطر

  .ةـصناعي
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باراً كتابياً واختباراً اخت والثانيويتضمن كل من االمتحانين بالنسبة للمستويين األول 
يشمل االمتحان  يالكتابلى االمتحان العام إضافة إنه إما بالنسبة للمستوى الثالث فأعملياً 

 إجراءبتفصيل  يمحدد والثان يول بقطاع صناعيتعلق األ ،الخاص امتحانين كتابيين
يوجد امتحان عملي للمستوى  مل إذا يامتحان عمل أيجراء إمحدد وليس من المطلوب 

أن يعاد  و المراكز المعتمدة ويمكنأاالمتحانات فى المركز  كافة تجرىن أويجب  .الثالث
أو توسيع الترخيص ليشمل طرق  .متحانو كلي في االأرسوب جزئي  حان فى حالةاالمت

  .خرى أو قطاعات أ
متحان العام إلى التأكد من قدرة المرشح على وضع ختبار العملى فى االيهدف اال

األجهزة فى حالة العمل وتشغيلها وإلى إستبيان كفاءة المرشح فى إنجاز العمل المطلوب 
 .تائج مرضية وفى تفسير ماحصل عليه من نتائج بشكل صحيحمنه والحصول على ن

على العمل والتعليق على النتائج  هيطلب من المرشح أن يظهر مقدرت ،على ذلك وبناء
، صة بكل طريقة مثل قوالب المعايرةجميع وسائل التحقق المتوفرة والخا مستخدماً

  .خ لإ...طيسى، شف الحقل المغنشعاعية وكوامؤشرات جودة الصور اإل
على ) %70(ن يحصل المرشح على درجة أيشترط للحصول على شهادة الترخيص 

  . )%80(ن تقل الدرجة المركبة عن أقل في كل جزء من االمتحان على األ
تحسب الدرجة المركبة العامة من جمع عالمات االختبارات الالإتالفية الثالثة بعد ضرب 

  .كل منها بعامل الترجيح 
  . ن يساوى الواحدأالترجيح لالمتحانات الثالثة يجب ت ن مجموع معامالإ

نظمة االمتحانات من أذي رسب في االمتحان بسبب مخالفة ن يمنع المرشح الأيجب 
  . لى االمتحان لمدة زمنية ال تقل عن سنة كاملةإعادة التقدم إ

ن أثة اليمكن للمرشح الذي لم يحصل على درجة النجاح المركبة المطلوبة لالختبارات الث
يكون قد  أنبشرط  األكثرعلى  جزأينعادة االمتحان مرة واحدة في اختبار يتقدم إل

 فياالمتحان  إعادةن تجرى أو األقلعلى %) 70(حصل في كل منهما على عالمة
  .الحصول على المحصلة بالشكل الذى يخضع له المتقدمون الجدد تماماً

  
  واصفات الخاصةأهمية تطبيق الكودات والمواصفات والم 7ـ  20

إن الهدف من تطبيق الكودات أو المعايير والمواصفات في االختبارات الالإتالفية بما في 
ذلك طريقة التصوير اإلشعاعي هو توصيف وتوجيه طرق هذه االختبارات ووضع 
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اإلجراءات والتعليمات التي تمكننا من الوقوف على جودة هذه االختبارات وتقييمها 
الحصول على نفس النتائج بغض النظر عن مكان وتاريخ تنفيذ وإعادة االختبار و

  .االختبار والشخص الذي يقوم بتنفيذه 

  تعاريف
تم أثناء تصنيع منتج ما المختلفة التي ت ةنشطوثيقة تتحكم باأل يوه : المواصفات
كما تجات واألنظمة والخدمات وتصف المتطلبات الفنية للمواد والعمليات والمن. وتوجيهها

الطرق واإلجراءات والتجهيزات الخاصة باالختبار والتي تضمن تحقيق  ىر إلتشي
امات الختبار لح  ISO/R-1106: مثال المواصفات العالمية  ،المتطلبات المعتمدة

  . بوصة 2صفائح الفوالذ حتى سمك 

: مجموعة قواعد التطبيق الجيد للحصول على المنتج المطلوب مثال يوه : الكودات
  .لألوعية البخارية المضغوطة   ASMEيكي الكود األمر

مكونات وتشكيل المواد ووهي وصف تفصيلي لمؤشرات  :المواصفات الخاصة 
 ىإلإضافة بون من خالل الكودات والمواصفات والخدمات والتي غالباً ما يفرضها الز

وتشمل غالبية الكودات والمواصفات في مضامينها  .الالمتطلبات الخاصة باألعم
وذلك  ،ما اختيارياًإن تطبيق هذه الكودات والمواصفات ويكو .الجودة والسالمة متطلبات

على توجيهات الجهة المخولة  أو بناء ،عندما يرغب المصنع بتحسين جودة منتجاته
ات الخاصة الواردة في ألغراض السالمة أو لتحقيق المتطلبات الواردة في المواصف

  . جل السالمة وجودة األعمالأالعقود من 

يوجد العديد من الهيئات والجمعيات التى تصدر الكودات والمواصفات التي تنظم وتتحكم 
  :بطريقة الفحص بالتصوير الشعاعي وفيما يلي أهمها 

1- ANSI هد المواصفات الوطنية األمريكيةمعAmerican National Standard Institute  
2- ASTM      الجمعيـة األمريكيـة الختبـار المـوادAmerican Society For Testing 

Materials       
3- ASNT     الجمعية األمريكية لالختبـارات الالإتالفيـةAmerican Society for Non- 

Destructive Testing. 
4- ASME   ــانيكيين ــين الميك ــة للمهندس ــة األمريكي  American Society ofالجمعي

Mechanical Engineers  . 
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5- API  المعهد األمريكي للنفطAmerican Petroleum Institute 
6- A.W.S  الجمعية األمريكية للحام American Welding Society 
7- MIL المواصفات العسكرية األمريكية American Military Standard 
8- AISI المعهد األمريكي للحديد والفوالذ American lron and Steel Institute  
9- JIS  ــناعية ــفات الص ــة للمواص ــة الياباني  Japanese Industrial Standardاللجن

Committee 
10 - NDIS الجمعية اليابانية لالختبارات الالإتالفيةNon- Destructive Inspection 

Society  
11JFSS –  االتحاد الياباني لمواصفات المطروقات والمصبوبات  

   Standard of Steel Casting and Forging Association of Japan   
12WPS –  الفوالذيـة للميـاه   نابيباتحاد مواصفات األ Standard of Water Steel Pipe 

Association  
13-GIS   المواصفات الصناعية األلمانية  German Industrial Standard   
14 – GPVS   المواصفات األلمانية لألوعية المضـغوطةGerman Pressurized Vessels 

Standard   
15-  BS المواصفات البريطانية  British Standard 
16- IIW  المعهد الدولي للحام   International Institute of Welding  
17- ISO  هيئة المواصفات الدوليةInternational Standard Organization .  

  :باالختبارات الالإتالفية  ىوتعد الهيئات التالية من أهم الهيئات الدولية التي تعن

 ASME انيكيينالجمعية األمريكية للمهندسين الميك
 BS   هيئة المواصفات البريطانية

 API    المعهد األمريكي للبترول

 ASTM   الجمعية األمريكية الختبار المواد

 JIS   ةياليابانية للمواصفات الصناع اللجنة
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א21 א א א
  المخاطر الطبيعية 1ـ  21
  ة لتنظيم الحرارة و الرطوبة التهويأ ـ 

 ئبمن الشوا تنقيتهو به الرطوبة حدة تخفيفو تلطيف جو العمل الحارتهدف التهوية إلى 
، وتكون التهوية إما طبيعية أو غازاتو أبخرةأتربة و في صورة بالصحة الضارة
  . إجبارية
 ةالتهوي هي الساخن الهواء التي تنتج في الصناعات من الحرارة للتخلص الشائعة الوسيلة
 تصريفوالنظيف  البارد الهواء لدخول الحوائط فتحات استعمالومن خالل  العامة
  . الجاذبية بفعل السقف فتحات عن طريق ملوثأو ال الساخن الهواء

  : عن طريق في األجسام الساخنة الحراري الفقد يتمو

تفيد فيه  ولكن في الفقدان الحراري ةالتهوي ال تفيد قيمة ،المباشر الحراري اإلشعاعـ 
  محدودة  كانت المنافذ خاصة إذا إرتداد األشعة حواجز

  . ةالتهوي د فيهتفي اإلشعاع إعادةو الحراري التحميلـ 

يتصاعد تيار الهواء الساخن حول األجسام الحارة إلى األعلى فيلزم وكما هو معروف، 
مع تواجد حواجز اإلشعاع الحراري حول األجسام أن يكون الهواء الداخل قريباً من 
األرضية وموجهاً مباشرة نحو العمال ثم يتجه إلى المعدات واألجسام الساخنة ثم يتسرب 

  .فتحات السقفعن طريق 

  فتحات التهوية) 1
موزعة في الجهة البحرية قريبة من أرضية المبنى دون المخارج الهوائية في الجهة ـ 

وال يعترضها أي عائق مثل حائط أو حاجز لضمان  ـمن السقف  المقابلة قريباً
  . سريان أي عائق مثل حائط أو حاجز لضمان سريان دورة الهواء

  . ج متقاربة المسافةمنافذ الدخول و الخروـ 
  . المسافة الرأسية بين فتحات الدخول و الخروج أكبر ما يمكنـ 

  األفران) 2

تأثير إنعكاسها لموضع تركيبها في نهاية المبنى في الجهة القبلية وذلك يجب أن يكون 
الهواء الملوث على التخلص من الحرارة و الذي يساعد على السقف في نهاية التعرض

  . األتربة الضارةازات والغوباألدخنة 
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  )الجمالوناتوالهناجر (المباني ذات الطابق الواحد ) 3
إلى  20يطرد الهواء من فتحات السقف التي تتباعد عن بعضها بمساحات تتراوح من 

  .قدم في كافة اإلتجاهات وتقل هذه المسافات كلما قل اإلرتفاع  40
  المراوح الهوائية) 4

ة و الرطوبة في جو العمل وتمنع تغطية جسم العامل تثير الهواء وتخفف من الحرار
ال تزود جو وبغطاء رقيق من الرطوبة، غير أنها ال تزيل الشوائب من الهواء المحيط، 

  .العمل بهواء نقي 
  أجهزة تكييف الهواء) 5

الشوائب إذ يحتوي يط ونسبته فيه وإزالة األتربة والغرض منها تنظيم حرارة الجو المح
  :على  جهاز التكييف

  . مروحة للتزويد بدفع هوائيـ 
  . تكييفهاأنبوب لتوصيل الهواء المكيف من المروحة إلى األماكن المراد ـ 
  . أنابيب إلرجاع الهواء إلى وسيلة التكييفـ 
  . ي إضافيفتحة للتزويد بهواء نقـ 
  . الشوائبمرشح إلزالة األتربة وـ 
 .الحار مائي لترطيب الهواء وتبريده في الجو  رذاذـ 

  النقاط الحاكمة في التهويةب ـ 
نسبة لالمستويات المنظمة لسالمة وصحة العاملين ويستعان في ذلك بأجهزة بيان ـ 

  . نسبة التلوثلالرطوبة و
  . المقارنة بين العمليات المتشابهة في األحوال البيئية المقبلةـ 
  . أخذ عينات من الهواء الملوث لتحليلهاـ 
  .الشخصي إذا لزم األمر  التنفسيل بحيث تستخدم مهمات تحليل نظم التشغـ 

  ةللتهوينتائج تطبيق األساليب الصحية ج ـ 
المحافظة على صحة العاملين عن طريق كسح أو تخفيف تلوث الهواء المحيط إلى ـ 

بسبب سخونة الهواء  ةأو تلطيف درجة الحرارة الزائد ـدرجة التركيز المأمونة 
 .الصناعية  المحيط نتيجة العمليات

 رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة إنتاجيتهمـ 
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 تقليل أعباء الصيانةـ 

الحد من أيام الغياب نتيجة األمراض المهنية التي يتعرض لها العاملون بسبب تلوث ـ 
  . جو العمل وعدم مناسبته

  غازات سامةد ـ 
قد القدرة على حمل يفا لوبين الدم مممثل غاز أكسيد الكربون الذي يتحد مع هيموغ

دي إلى ضعف القدرة على التركيز الذهني ثم صداع مؤلم وفقدان الوعي األكسجين ويؤ
  .  دروجين الذي يؤثر على مركز التنفس بالمخ و يسبب شللهغاز كبريتيد الهيذلك كو
  

   عدات الحدود اآلمنة لهواء المنجمم 2ـ  21
  غاز ثاني أكسيد الكربونـ  1

تعفن األخشاب ومصابيح اإلضاءة ذات اللهب والعاملين  تنفس:  مصادر وجوده
من هواء المنجم   0,5%تزيد نسبته عن ويجب أالّ .التفجيراتوخروجه من الصخور و

  . من الهواء اًألنه أقل وزن وال يخرج من منتجات التهوية بسهولة يتجمع باألرضية ألنه

  األكسجينـ  2

  :وفي حال تغيرت النسبة إلى  ممن هواء المنج % 20يجب أال تقل نسبته عن 

  إلى زيادة النبض وحدوث اإلغماء ذلك يؤديف % 15أقل من 
  إلى الوفاة في خالل نصف ساعة  ذلك يؤديف % 10أقل من 
  إلى الوفاة في دقائق  ذلك يؤديف % 5أقل من 

  أول أكسيد الكربونـ  3

الوفاة وهو يتواجد وؤدي للشلل من هواء المنجم حتى ال ي % 0,0016يزيد عن  يجب أالّ
  .وهناك أجهزة للكشف عنه  وعادم األجهزةالتفجيرات ونتيجة الحرائق 

  الغازات اآلزوتيةـ  4

كاملة ويستخدم جهاز خاص الغير ة لإلنفجارات النيتروز نتيج أوالنيتريك يتولد غاز 
  . للكشف عنه 
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   غاز الميثانـ  5
يجب أال تزيد نسبته عن ف راًفإنه يحدث إنفجا %14ـ  5إذا خلط مع الهواء بنسبة 

  .هناك جهاز للكشف عنه ومن هواء المنجم  %0,75

  : وحدات اإلنقاذ في منطقة المنجم ـ  6

  :م مزودة بالالسلكي ومهامها 200تتواجد على بعد ال يزيد عن 
  و التغلب على الحوادثفحص المنجم وعمل خطة اإلنقاذ أ ـ 

  األمان في المنجمتدريب العمال و الفنيين على أساليب ب ـ 
الوقاية الخاصة باإلنقاذ مثل ضغط معدات التهوية المغذية وتنفيذ أعمال اإلصالح ج ـ 

  للمنجم
كمياتها باإلستعانة وتسجيل درجة حرارة المنجم ونسبة الرطوبة وأنواع الغازات د ـ 

  .بمعامل تحليل الغازات 
  

  ة في الصناعات التعدينيةالتهوي 3ـ  21
الفنييون بحفر مناجم للوصول إلى المادة المطلوبة وعدينية يقوم العمال في الصناعات الت
  .بصحة العمال  بالغاً الغازات التي تضر ضرراًتنتشر األتربة ووفي جو المنجم 

  ة في المناجمالتهويأ ـ 

  :  وهي جم للتنفسنهناك عدة عوامل تؤثر على صالحية الهواء داخل الم
مفرقعات و آلياً أو تكسير الخام يدوياًولحفر الجاف الناتج عن عمليات ا الغبار ـ 1

  .اإلنهيار والتعبئة والشحن و
 ،عمليات التفجيرأثناء نواتج إحتراق الماكينات داخل المنجم  الناتجة عن ازاتالغ ـ 2

  .صخور بعض منجم الفحم أو عمليات الكبريت
  .نسبة بخار الماء زيادةوتعفن األخشاب  ناتج عننقص األكسجين في نهاية المنجم ـ  3

  :وهي  هناك عوامل
ـ عمليات التفجير  ـالناتجة عن الصخور الساخنة في باطن األرض : رارة ـ الحأ 

  . القطاراتماكينات التشغيل و
  .تنفس العاملين داخل المنجم ـالناتجة عن وجود مياه بباطن األرض : ة ـ الرطوبب 

  . قةعدم تحركه في األماكن المغل: واء ج ـ ركود اله
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  . تؤدي إلى الخمول والدوخة وفقدان الوعي واإلغماء للعاملينكل هذه العوامل 

  م المناج ة فيطرق التهويب ـ 
  ةالتهوية الطبيعي ـ 1

طق التشغيل إلخراج الهواء فتحات عند مناويدخل الهواء النقي من الممرات الرئيسية 
أكبر  درجة الحرارة داخل المنجموالهواء البارد أثقل من الهواء الساخن  وبما أن. الملوث
لذا يجب و د المخاطرزداتإذا إنعكست درجة الحرارة ة وفتتم التهوي عن الخارج،منها 

  . بشكل مستمر ة صناعيةعمل تهوي

  ةالتهوية الصناعي ـ 2

يندفع الهواء النقي من خارج المنجم عند نهاية خروج الهواء الملوث و مراوح سحب ـأ 
ة الفتحات الجانبية أو الصاعدة أو كن عيبها هو عدم تهويمر الرئيسي لخالل الم
  . )مناطق ميتة(الهابطة 

الهواء الفاسد من فتحات رأسية  يخرجو ،النقي من الخارج مراوح تغذية بالهواء ـب 
الطبيعية حتى تكون معاونة  ةك المراوح في إتجاه تيارات التهويتكون هناوجانبية و

ي إلى مناطق متسعة أو فتحات جانبية بإستخدام يمكن توجيه الهواء النقو .لها
حواجز من الخشب أو الخيش أو يمكن إدخال الهواء النقي بواسطة مواسير إلى 

  . مناطق معينة
نقي لداخل الهواء الضغط وضغط هواء ملوث لخارج المنجم (هواء مضغوط  ـ ج

  . )المنجم
يدفع هواء ) م°30(وح به إذا إرتفعت درجة الحرارة داخل المنجم عن الحد المسم ـد 

  . مكيف بارد، كما يمكن التحكم في نسبة الرطوبة

  مالمناج ةإحتياجات عامة في تهويـ  3
  .أال تستخدم تيارات الهواء في إثارة الغبارـ  1
  .أال يكون في مسار تيار الهواء الداخل مناطق بها غازات ضارةـ  2
  .اإجراء عمليات ترطيب للغبار برش المياه عليهـ  3
  .عند إستخدام ضواغط هواء يعمل لها فلتر للزيتـ  4
إنما تستخدم مناقيب مزودة بالماء المضغوط عدم إستخدام طريقة الثقب الجاف وـ  5

  .للترطيب
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  األمراض المهنية 4ـ  21
  اطر المهنية أو األمراض المهنيةتعريف المخـ  1

مدة من الزمن قد تطول المرض المهني هو المرض الذي ينتج عن مزاولة مهنة معينة 
 صة تالزم طبيعة ذلك العمل، أي أنيظهر المرض في صورة أعراض خاو. أو تقصر

خص وجود هذه األعراض يكون نتيجة عالقة سببية بين طبيعة العمل الذي يمارسه الش
  . العاملو

  أسباب األمراض المهنيةـ  2

  :تنقسم أسباب األمراض المهنية إلى 

  ةالمخاطر الطبيعي 1ـ  2

  .تغيير درجة الحرارة سواء الحرارة الزائدة أو البرودة الشديدة ـأ 
  .الضغط الجوي سواء بالزيادة أو النقصان ـب 

  اإلهتزازاتج ـ الضوضاء و
  الكهرباء ـد 

  . المواد المشعة ـهـ 
  

  ة المخاطر الكيماوي 2ـ  2

  ة المخاطر النفسي 3ـ  2

  ةالخبيثالمخاطر البيولوجية مثل السل والجمرة  4ـ  2

  ةالعوامل الميكانيكية أو اآللي 5ـ  2

هذه إما صلبة أو سائلة أو غازية وتوجد العناصر في الطبيعة في إحدى صور ثالثة 
نقل هذه المواد خامات المختلفة في الصناعة والعناصر بطبيعة الحال تدخل في تكوين ال

  :إلى داخل الجسم 

  دعن طريق الجل ـ

تي يمكنها إذابة المواد الدهنية بالجلد و منها يصل إلى داخل من المواد ال هذا يحدثـ وأ 
  . الجسم
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  أو عن طريق شقوق بالجلد ـب 
تحويلها إلى مواد يمكنها إختراق أنسجة جة لتحلل هذه المواد على الجلد وأو نتي ج ـ

  .الجلد و منها إلى داخل الجسم

  معن طريق الفـ 

ل الطعام بأيد ملوثة بمواد كيماوية حادة هذا ال يحدث عادة إال بطريق الخطأ أو تناوو
  . دون غسلها

  يعن طريق الجهاز التنفسـ 
، إذ عن خل الجسم في الصناعةهذا هو الطريق الهام لوصول المواد السامة إلى داو

منها إلى جميع أجزاء إلى الدورة الدموية و طريق التنفس تصل المواد السامة رأساً
  :ولنضرب أمثلة على ذلك . الجسم

  ةاألترب أ ـ
الدقيقة في  تتطاير تلك األتربةس وهي جزئيات دقيقة تنتج آلياً واإلسبستو) الرمل(سيليكا 

كذلك أتربة المعادن مثل الرصاص مختلف الصناعات مثل سحق الصخور وطحنها و
  . غيرهاوالحديد والزرنيخ و

  ةاألدخن ـب 
نصهرة وتتصاعد في الجو زات الملات دقيقة نتيجة للفئيمن جز هذه تتكون كيميائياًو
  . غيرهاالزرنيخ و وأالرصاص من أكاسيد  غالباً وتتكون تعلق بهو

  ازاتالغ ج ـ
تتصاعد به للفلزات المنصهرة أو السائلة وات دقيقة نتيجة يئمن جز هذه تتكون كيميائياًو

 مثل اليود للحلقوهي تؤثر على الجهاز التنفسي أو على الغشاء المخاطي المبطن 
مثل النشادر  سريعاً مباشراً الرئتين إما تأثيراًأو تؤثر على القصبة الهوائية و. ..رشادوالن
لفوسجين ساعة مثل غاز ا 32 إلى 12الكلور أو تؤثر بعد مضى مدة من الزمن من و
  . جينوغازات النترو
  رةاألبخ ـد 

 دية من بعض المواد مثلوهي المواد التي تتطاير في الجو في درجة الحرارة العا
  . ثاني كبيتور الكربونالكربون و ابع كلورووفورم ورورالكلالبنزين و
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لكي تتصور ما تحدثه هذه طريقته في إحداث المرض المهني و لكل من المواد الكيماويةو
  .عن حياة اإلنسان المواد على جسم اإلنسان يجب أن تعرف شيئاً

ما يفرزه من ثاني أكسيد  إن حياة اإلنسان تتوقف على ما يستنشقه من أكسجين الهواء و
بين الدم " ثاني أكسيد الكربون األكسجين و"الكربون و تجري عملية تبادل هذين الغازين 

تتجدد هذه العملية بإستمرار مع حركات التنفس، كما أن و هواء الحويصالت الرئويةو
بينها " ن و ثاني أكسيد الكربوناألكسجي" كل خلية في الجسم تتبادل هي األخرى الغازات 

إلمداد  غيرهاعالت الكيماوية بواسطة أنزيمات وتتم في هذه الخاليا التفاوبين الدم و
التفاعالت المختلفة، من ذلك نرى أن أي تدخل في زمة وبناء أنسجته والجسم بالطاقة الال

  .هذه العمليات يعرض اإلنسان و حياته للخطر

  :رها الفسيولوجي على الجسم إلى من هنا يمكننا تقسيم المواد الكيماوية من حيث تأثيو

  ةمواد خانق ـ 1
" أي عمليات التنفس"يد الكربون ثاني أكستدخل في عمليات تبادل األكسجين ووهي التي ت

تحل محل األكسجين و تطرده من الجسم فيحصل  هاالتي بدونها ال يمكن أن تتم إما ألنو
باإلتحاد بالدم بحيث  لميثان يقومني أكسيد الكربون أو غاز اثا كما أن غازلخاليا تناق لإخ

بالتالي إلى أنسجة الجسم أو سجين من الهواء الجوي إلى الدم ويصعب على الدم نقل األك
أما بإحداث شلل بخاليا الجسم يجعلها غير قادرة على إستعمال األكسجين الموجود بالدم 

التنفس كما ة بإحداث شلل بالمركز العصبي بالمخ الخاص بتنظيم عملي السيانور فيقوم
  . يدروجيناله ورمن تأثير كبريت ذلك يحدث

  ةمواد مهيج ـ 2
تهاب باألنسجة التي تالمسها كما يحدث في حالة إل وهي المواد التي تسبب إلتهاباً

اد الكاوية الموالهوائية من إستنشاق النشادر و القصبةباألغشية المخاطية بالعين واألنف و
إنها ال تقف عند اإللتهاب بل تؤدي إلى حرق األنسجة األحماض فمثل الصودا الكاوية و

  . التي تالمسها
بعض هذه المواد ال يقتصر تأثيرها على األجزاء العليا من الجهاز التنفسي بل يتعداها و

  . اإللتهاب الرئوي إلى الحويصالت الهوائية بالرئتين محدثاً
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  ارةالمواد الطي ـ 3

بل إن هذه المواد لها الجهاز العصبي  مخدر علىلها تأثير األثير، فورم وومثل الكلور
البنزول يؤثر على  فمثالً ـتأثير خاص على أجزاء الجسم األخرى عالوة على ذلك 

  . القلبوالكلوروفورم يؤثر على الكبد و مكونات الدم

  لالمواد غير العضوية ومركباتها العضوية مث ـ 4

  . رابع إيثيل الرصاصالرصاص والزرنيخ و

  ارالغب ـ 5

  :يختلف تأثير الغبار على الجسم حسب نوعه و

  . أنواع الغبار التي ليس لها تأثير ضار مثل الحديدـ أ 

أنواع تسبب الحساسية عند التشخيص فتحدث األزمة الرئوية مثل بعض أنواع من ـ  ب
  . الخشبوالبذور 

  . الفطرياتو نواع الميكروبات كالسل مثالًما يسبب إلتهاب الرئة مثل أج ـ 

  . األسبستونـ ما يسبب تليف الرئة مثل الرمل ود 

  . ما يسبب السرطان مثل الكروم و المواد المشعةهـ ـ 

  : هي رضالتعة ونتيج رالتي تتوقف عليها درجة التأثيل العوام

  . مدة التعرض لهذه الموادـ  1

  . درجة تركيزها في الجوـ  2

  . طريقة وصولها إلى جسم اإلنسانـ  3
  . بان المادة في مكونات خاليا الجسمدرجة ذوـ  4
  . هل هي ضارة أو ليس لها ضرر على الجسمالجسم ونتيجة تمثيل المادة في ـ  5
  . المناعة الشخصية للتعرضـ  6
  . مناعة أجزاء الجسم المختلفة لهذه الموادـ  7
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  ة من اإلصابة نتيجة التعرض لهذه الموادالوقاي 5ـ  21
 :قتين أساسيتين تنقسم طرق الوقاية إلى طري

  ةالوقاية الهندسيـ  1

يجب أن يبدأ التنبؤ بما يتعرض له العمال من أخطار التعرض للمواد المضرة بالصحة 
  . بحيث يمنع هذا التعرض سليماً منذ إنشاء المصنع حتى يبقى أساساً

أخرى تغيير إستعمال المواد الضارة ب إلىعملية دراسة مصدر الخطر في أي  تؤدي ـ
في التلميع " السيليكا"ن الرمل م ذلك مثل إستبدال كرات الصلب بدالًراً وأقل ضر

ع مالمسة العمال للمواد أو إجراء العمليات الضارة في أجهزة مقفلة تمن .الصنفرةو
غيرها إلى جو العمل بكميات ضارة الضارة وتالفي تسرب الغازات واألبخرة و

لمكينات أو تقليل درجة اتغير طرق الصناعة مثل تقليل سرعة أو  .بالصحة
  . غيرها في جو العملالحرارة وذلك لتقليل إنتشار هذه األبخرة واألدخنة و

  ـ الوقاية الصحية 2

إجراء العمليات الضارة بالصحة داخل حجرات خاصة أو مباني منفصلة يجب 
يشتغل بها العمال  على أالّغل بها أقل عدد ممكن من العمال وعلى أن يشت
ذلك حتى يمنع إنتشاره على ا يجب معرفة نوع الخطر وـكم. المتخصصون
الشخص المصاب بمرض السل ال  د من شدة المرض عنده فمثالًـالعامل أو تزي

ح له بالعمل في المناجم أو المحاجر أو الصناعات التي تعرضه لمرض ـيسم
  . تليف الرئة

لها  مصادر الخطر التي يتعرضون ذلك بشرحو العمال صحياًتثقيف كما يجب 
ة الشخصية عليها، وكذلك طرق النظافالمحافظة وطرق الوقاية منها وصيانتها و

  . غسل األيدي قبل تناول الطعامم تناول الطعام في أماكن العمل وعدو

العمال المعرضين لهذه األمراض  إجراء الكشف الطبي الدوري علىوضرورة 
ليس  ،قبل إستفحالها عالجهاعراض المبكرة لألمراض المهنية وذلك إلكتشاف األو

رق الوقاية المتبعة غير كافية، وما يمكن عمله ذلك فحسب بل لبحث ما إذا كانت ط
 . تالفي الضرر قبل إستفحالهلتحسينها و
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  رةواد الملتهبة و المواد المتفجالوقاية من الم 6ـ  21
  ةلملتهبواد االم:  أوالً
  راقاإلحتأ ـ 

. سجين الهواء الجوي مع الحرارةسريعة للمادة بأكيستخدم هذا التعبير لتعريف األكسدة ال
يمكن أن يتم اإلشتعال أو اإلحتراق في جو من األكسجين النقي أو في مخلوطة من و

زم إلحتراق بعض المواد الكيماوية يمكن أن يكون مصدر األكسجين الال الهواء كما
  .على سبيل المثال الكلورات أو النتراتو

ادير كبيرة ن بعض التفاعالت الكيماوية و يصاحبه تصاعد مقيمكن أن ينشأ اإلحتراق مو
  .ألكسجين مثل إشتعال الهيدروجين في جو من غاز الكلورمن الحرارة في غياب ا

  :ولحدوث اإلحتراق ال بد من وجود 

  قابلية المادة لإلشتعالـ  1
  األكسجينـ  2
  . درجة الحرارة الالزمة إلشتعال المادةـ  3

التفاعل  اإلعتبار أن تصاعد الغازات أو أبخرة قابلة لإلشتعال من بعينيجب أن يؤخذ و
يساعد على إستمرار عملية ) المذيباتمثل إحتراق الخشب والفحم و(األصلي لإلحتراق 

  . تسلسلميسمى هذا التفاعل الحترقة واإلحتراق إلى المادة الصلبة الم

  خواص المواد الملتهبةب ـ 

  نقطة االشتعال للسوائلـ  1

تتصاعد عندها رف نقطة االشتعال لسائل ملتهب بأنها أقل درجة حرارة يمكن أن تع
ستنتج ويمكن أن ن .من األكسجين مشتعالً كون عند سطحه خليطاًأبخرة السائل بحيث ي

  .من هذا أنه كلما قلت نقطة االشتعال لسائل كلما زادت خطورة احتمال اشتعاله

هبة تكون عند درجة الحرارة العادية للغرفة والكثير من نقط االشتعال للسوائل الملت
بطبقة من األبخرة التي يمكن أن تشغل  دائماً مغطاة تكون وأحيانا أقل منها، ولهذا فهي

إذا اقترب منها مصدر للطاقة الالزمة لالشتعال مثل النار أو الشرارة الكهربائية أو  فوراً
  . المعادن الساخنة
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  يدرجة حرارة االحتراق التلقائـ  2
وهي أقل درجة يمكن أن يبدأ عندها االحتراق الذاتي للمادة سواء كانت صلبة أو سائلة 
أو غازية دون وجود مصدر للطاقة كالنار أو الشرارة الكهربائية وفي حالة المواد 
الملتهبة تتوقف هذه الدرجة الى حد كبير على الحالة الطبيعية لتلك المادة أما في حالة 

  .درجة مئوية 260يحترق عند درجات حرارة أقل من  السوائل فان معظمها

  قابلية االشتعال الذاتيـ  3
بعض المواد مثل زيوت الحبوب والدهون والفحم النباتي وبعض جسيمات وأتربة 

وكذلك بعض المواد كالحبوب يمكن أن يبدأ هذا  ،المعادن لها قابلية لالشتعال الذاتي
  .مرهااالشتعال الذاتي نتيجة ألكسدتها أو تخ

  الكثافة النوعية للمادةـ  4
قل من كثافة الماء بحيث أنها تطفو على سطحه السوائل الملتهبة تكون كثافتها أ معظم

ولهذا تكون معرضة لإلشتعال فوق سطح الماء بل واالنتشار فوقه في مساحات كبيرة 
ح تلك والبعض اآلخر لتلك السوائل يكون أثقل من الماء بمعنى أن الماء يطفو فوق سط

ة يجب مراعاتها في اختيار وسيلة السوائل بحيث أنه يطفئ أي اشتعال لها وهذه الحقيق
  .طفاء السوائل المشتعلةإ

يفسر ضرورة وجود  وهذا مافوق سطح األرض  تكون بصفة عامة كل أبخرة السوائل
فتحات تهوية صناعية بالقرب من مستوى سطح األرض للتخلص من هذه األبخرة قبل 

خف من الهواء الجوي نها تكون أهيدروجين فإلملتهبة كالأما بالنسبة للغازات ا .ااشتعاله
  .وهذا يفسر ضرورة وجود فتحات التهوية في تلك الحالة بالقرب من سقف مكان العمل

  قابلية االمتزاج مع المادةـ  5
ة إذ كلما زادت كمية الماء في خليط الماد ،وهي من الخواص الهامة للسوائل الملتهبة

جعل سائل وهكذا فإنه يمكن  ،االشتعال لهذا السائلالملتهبة معه كلما زادت نقطة 
للكهرباء  ويكون موصالً ة من الماء،غير ملتهب بأن نحلله مع كمية كافي كالكحول سائالً

  .وبالتالي ال تتراكم فيها شحنات الكهرباء االستاتيكية

  الحالة الطبيعة للمادة ـ 6
في حالة  فمثالً ،الطبيعية للمادة الصلبة عن تركيبها الكيماويال تقل أهمية الحالة 

غنسيوم يمكن أن يكفي لهب عود من الكبريت أو شرارة كهربائية إلشعاله إذا كان في الم
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فإنها ال تكفى  ما أما لو كان في شكل حبيبات كبيرة نوعاً .شكل أتربة أو حبيبات دقيقة
بصفة . لى درجة االحتراق التلقائيه إدن كلالشتعاله إال إذا زادت درجة حرارة المع

  .عامة تزيد قابلية المادة الصلبة لإلشتعال كلما زاد صغر حجم جسيماتها أو أتربتها

أما بالنسبة للسوائل فإنها إذا كانت موجودة في أوعية فإن سطحها المعرض للهواء يكون 
يزيد في مساحة ا مم ،إذا ما قورن بحالتها وهي منتشرة على سطح األرض صغيراً

سطحها المعرض للهواء وبالتالي يقلل من نقطة اشتعالها أي يزيد من خطورة اشتعالها، 
أما  .من السائل العادي وائل يتمتع بنقطة اشتعال أقل أيضاًهذا باإلضافة إلى أن رذاذ الس

ألنه في بعض األحيان يمكن أن  كثر شيوعاًبالنسبة للغازات فخطورة انفجارها هو األ
  .الحرائق عن إحتراق تلك الغازات  أتنش

  فجرةالمواد المت:  ثانياً

  االنفجارأ ـ 

هو تفاعل كيميائي مع تحرر كمية من الطاقة بصورة سريعة وغير متحكم فيها ومن 
أو من الطاقة الميكانيكية كما هو في  الكيميائيالممكن أن تصدر هذه الطاقة عن التفاعل 

  :حدى الصور التالية مادة لالنفجار في إيات وقد تكون حالة إنفجار الغال

جسيمات من مادة صلبة قابلة لالحتراق ويتضمن ذلك جسيمات بعض المعادن في ـ  1
  .شكل أتربة أو مسحوق

 ة لالشتعاللبأبخرة السوائل القاـ  2

  الغازات القابلة لالشتعالـ  3

  :ولكي يحدث انفجار ال بد أن تتوفر الشروط 

  . المادة قابلة لالشتعـ  1
الهواء أو أي مادة أخرى تساعد على االحتراق كالكلور الذي يساعد على احتراق ـ  2

 . الهيدروجين

  . لى درجة االحتراقر للطاقة لرفع درجة حرارة الوسط إمصدـ  3

وهناك بعض المواد التي تتفجر بسبب تركيبها الكيميائي الذي ينتج عنه عدم تعرضها 
الذي يكون كمية من الحرارة والغازات كما يحدث في  للحرارة أو الطرق أو االحتكاك
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بعض مركبات النتروجين في ود في صناعة المستحضرات الطبية وحالة مركبات الي
  .صناعة األصباغ ومركبات فوق األكاسيد العضوية في صناعة البالستيك

  حد االنفجارب ـ 

حدوث ل الالّزمالنفجار ويقصد به درجة تركيز األتربة أو األبخرة أو الغازات القابلة ل
ويعبر عن . ن االنفجار ال يحدثتركيز لهذه المواد إذا ما وجد فإ االنفجار، كما أن هناك

ذا قلت درجة تركيز نفجار وإاألولى بالحد األدنى لالنفجار وعن الثانية بالحد األعلى لال
يحدث للمادة  ن مانفجار أو زادت عن الحد األعلى فإالمادة المنفجرة عن الحد األدنى لال

  .عند تعرضها لمصدر الطاقة هو مجرد اشتعال للمادة لكنها ال تتفجر
ويعبر عن حد االنفجار في حالة األبخرة والغازات بالنسبة المئوية للغاز بالمنجم أو 
البخار في الهواء أما في حالة األتربة فيعبر عنه بوزن التربة الموجودة في جسم معين 

  .من الهواء
ي عبارة عن تركيز الغازات واألبخرة باستخدام جهاز يسمى األسبلور وهوتقاس درجة 

ضخة يدوية لسحب رسال الشرارة الكهربائية لبدء االحتراق ومغرفة احتراق وبطارية إل
مؤشر يعطي قراءة لنسبة التلوث ولى غرفة االحتراق وعدد القياس الغاز أو البخار إ
  .للغاز أو البخار
لدرجة تركيز هذه األتربة  طي قياساًجرة فهناك أجهزة أخرى تعربة المتفوفي حالة األت

ره وبصفة توزن هذه األتربة في حجم معين من الهواء كما سبق ذك عن طريق تمديد
بخرة يفيد أكثر غط الناتج عن االنفجار في حالة الغازات واألن معدل زيادة الضعامة فإ

  .بكثير من مثيله في حالة األتربة الصلبة
  صحية للمواد الملتهبة والمتفجرةالمخاطر ال :ثالثاً 

وفي هذه  ،يجب أن يؤخذ في االعتبار عند دراسة مخاطر المواد الملتهبة والمتفجرة
الحالة الحد األقصى لدرجة تركيزها والمسموح به لتواجد هذه المواد دون أن يصاب 

  .المعرضون لها بأي اصابات صحية
  :لوقاية من مخاطر المواد الملتهبة يجب أخذ اإلحتياطات التالية ول

  نفي التخزي) 1
مما ينتج عنه  ،يجب توفر التخزين المناسب لهذه المواد حتى ال تتناثر في أرجاء المصنع

صعوبة السيطرة على أي حريق ينشأ عنها، كما أنها بهذا الوضع قد ال تسمح بالوصول 
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أن تتوفر في مخزون كما يجب . و أبواب الخروج للطوارئالحريق أ الى وسائل إطفاء
  :المواد الملتهبة األشياء التالية 

  .أن تكون هذه المخازن من مواد غير قابلة لالشتعال ـ أ 
م تركيب وطبيعة المادة يجب مراعاة التصميم المناسب لهذه المخازن بحيث تالئب ـ 

  :ة التي ستخزن فيها الملتهب
  . لمخازن البعد المناسب عن باقي أجزاء المصنعأن تبعد هذه ا ج ـ
في حالة تخزين السوائل الملتهبة يجب أن يتوفر للمخزون وسائل التهوية المناسبة  د ـ

عاب أي سريان لهذه السوائل على أرضية يوكذلك البالوعات المناسبة الست
  . المخزون

  في التشغيل) 2
  . غير ملتهبة كلما أمكن ذلك تستبدل المواد الملتهبة في التصنيع بموادأ ـ 

  . يستخدم في التشغيل أقل كمية ممكنة تكفي لذلك من المواد الملتهبةب ـ 
د في مكان العمل في صورة مأمونة في حالة المواد الملتهبة الصلبة يجب أن تتواجج ـ 
  . لى جانب سهولة تحويلهاإ
التشغيل عن طريق أنابيب لى مكان د الملتهبة السائلة يجب أن تنقل إفي حالة المواد ـ 

  . مزودة بمضخات تفريغ) تروللي(توزيع أو بواسطة وسائل يدوية 
يجب إحاطة إناء التشغيل بحاجز يعلو السطح األرضي لمنع انتشار سوائل ملتهبة  ـ ـه

عن منطقة هذا اإلناء أو يراعى في تصميم األرضية أن ال تسمح بهذا  بعيداً
  . االنتشار

  ر لنقطة االحتراقستبعاد أي مصادإ) 3
يجب أن يكون هناك فاصل يكفي بين أداة التسخين وبين المادة الملتهبة بقدر أ ـ 

  .اإلمكان
 . يجب أن تكون هناك الرقابة لتجنب أي زيادة في التسخين للمادة الملتهبةب ـ 

  .جراء عمليات التسخين للسوائل الملتهبة أن تتوفر وسائل التهوية الكافيةعند إ يجبج ـ 
يجب أن تتوفر الرقابة الكافية على المواد الملتهبة القابلة لالشتعال الذاتي بحيث ال ـ  د

  . لى المواد الملتهبةدر عنها شرارة كهربائية تصل إتص
تشديد تعليمات الوقاية مثل عدم التدخين وكيفية التصرف المناسب عدد إنسكاب و ـ 

  . سائل ملتهب بالقرب من أحد مصادر طاقة االحتراق
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  في مخازن الطوارئ) 4

نشاء أي مكان عمل أن يتوفر به العدد الكافي والمناسب من مخارج الطوارئ يجب عند إ
  :على أن تتوفر بها الشروط التالية 

  . أن تكون بالعدد المناسب لعدد من العمال بمواقع العملأ ـ 
  .لى أبواب الطوارئ أقصر ما يكونأن تكون الطرق إب ـ 
لى مواجهة  يضطر العامل عند الوصول اليها إها مأمونة بحيث الأن تكون مواقع ج ـ

  .تصدر الحريق
  .أال تكون معرضة بأي صورة لمصادر الحريق أو الدخان د ـ

على منع تكوين المخلوطات المتفجرة  أساساً جرةفالوقاية من مخاطر المواد المت تعتمد
اقة التي يمكن أن تبدأ من المادة المتفجرة والهواء الجوي واستبعاد أي مصدر للط

  .االحتراق وبالتالي االنفجار

  لنسبة لمخلوطات المواد المتفجرةبا أ ـ

  :يمكن منع تكوين المخلوط المتفجر باستخدام الوسائل التالية 

بخرة عمل بحيث يكون تركيز األتربة واألالتهوية الصناعية العامة لمكان الـ  1
 . نفجارمن الحد األدنى لإل دائماً لوالغازات أق

من المواد المتفجرة عند  التهوية الصناعية الموضوعية بحيث يتم التخلص أوالًـ  2
  . و عمليات التشغيلوجها من الماكينات أمصادر خر

ل من قابليتها ا يقلّلى المادة المتفجرة ممفة مواد صلبة أو سائلة أو غازية إضاعدم إـ  3
  . لالنفجار

ا يمنع تراكم مم ،صفة دائمة وكذلك ماكينات التشغيلمراعاة نظافة أماكن العمل بـ  4
  . و الماكيناتا للمواد المتفجرة بهذه األماكن أأي بقاي

  اإلحتراقبالنسبة لمصادر الطاقة التي يمكن أن تبدأ ب ـ 

و أجهزة مواقد أو السجائر أثناء التدخين أومن أمثلتها مصادر اللهب المباشر كالـ  1
الشرارة الكهربائية التي يمكن أن تحدث أثناء  ة وأخيراًاللحام والمعادن الساخن

توصيل أو تقطيع الدوائر الكهربائية أو الكهرباء االستاتيكية التي قد تتراكم على 
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أجزاء الدوائر في الماكينات أو نتيجة سريان السوائل في األماكن التي يمكن 
عاة وجود توصيالت لكهربائية ومرااستبعاد خطرها، العناية بصيانة التوصيالت ا

تفريغ ماتحمله من شحنات كهربائية في األرض، لرضية للماكينات والمواسير أ
المواد بحيث ال تقترب من  وبصفة عامة يجب استبعاد كل مصدر للطاقة تماماً

  .بعاد المواد المتفجرة عنهاالمتفجرة أو العكس بمعنى إ
نها أثناء أي من عمليات التشغيل جب المراقبة التامة ألي مادة متفجرة يجري تسخيتـ  2

 .بحيث ال تصل درجة الحرارة للقدر الذي يسمح بحدوث االنفجار

ث ال جب الرقابة الكاملة على أي تفاعل كيميائي تصدر عنه حرارة عالية بحيتـ  3
 .لى الحد الذي يسبب االنفجاريسمح لتلك الحرارة بأن تصل إ

جزائها من حيث تشحيمها بما ال يسمح أل اتيجب إجراء الصيانة الدورية للماكينـ  4
من الحرارة التي تسبب  كافياً باالحتكاك المتواصل الذي يمكن أن يولد قدراً

  .االنفجار

  الحد من اإلنفجاراتج ـ 

وال يمكن تجنبه باإلضافة  ويقصد به التقليل من شدة االنفجار الذي يمكن أن يحدث فعالً
  :كن العمل ويتبع في ذلك اآلتي لى منع انتشار تأثيره على باقي أماإ

ة تفتح ن تزود أماكن العمل التي يتم تداول تواجد مواد متفجرة بها بأبواب خاصأـ  1
ن يكون السقف إلى الخارج للتقليل من الضغط الناتج عن االنفجار، وكذلك أ

على تفريغ هذا  ا يساعد أيضاًفي قوائم مكان العمل مم وغير مثبت تماماً مخلخالً
  .طالضغ

عن باقي أماكن العمل  تاماً فصل أماكن العمل التي يحتمل حدوث انفجار بها فصالًـ  2
  . لى باقي أماكن العملئ عن االنفجار إبحيث ال ينتشر الضرر الناش

  
  المخاطر البيولوجية 7ـ  21

ون في صناعات تنتشر فيها ـوهي تلك المخاطر الناتجة عن تعرض العمال الذين يعمل
  : مراض المهنية كما يلياأل) 1ـ  21(الضارة وقد وردت في الجدول رقم الميكروبات 
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  الدرنأ ـ 

 . للعمال في المستشفيات المخصصة لعالج هذا المرض دون سواهم مهنياً ويعتبر مرضاً

 الخبيثة الجمرةـ  ب

ينتج عن كل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو 
  . وتحدث اإلصابة في الجلدأجزاء منها 

  السقاوةـ  ج

ينتج عن كل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو 
  . وينتج إلتهاب رئوي مع تضخم الغدة الدرقية. أجزاء منها
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  األمراض المهنية )1ـ  21( جدول

    :ميائيةاألمراض المهنية الناجمة عن عوامل كي:  أوالً
 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصـاص أو مركباتـه أو    التسمم بالرصاص  1

المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية علـى  
، العمل ) الخردة(الرصاص وصب الرصاص القديم والزنك القديم 

ركبات الرصاص وصـهر الرصـاص ، تحضـير    في صناعة م
واستعمال قوالب الخزف المحتوية على الرصاص، التلميع بواسطة 
برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص ، تحضير 
واستعمال األلوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص وكذلك أي 
عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباتـه أو  

 .لمواد المحتوية عليها
كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المـواد   التسمم بالزئبق  2

المحتوية عليه أو التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباتـه أو  
المواد المحتوية عليه، ويشمل ذلك العمل في صـناعة مركبـات   

ة وتحضير المادة الزئبق وصناعة آالت المعامل والمقاييس الزئبقي
الخام في صناعة القبعات واستخراج الذهب وعمليـات التـذهيب   

 .وصناعة المفرقعات الزئبقية
كل عمل يستدعي التعرض ألبخرة وغبـار الكـادميوم وأعمـال     التسمم بالكادميوم  3

الخالئط المعدنية والمدخرات القلوية واألصبغة والمفاعالت الذرية 
 أعمال التغليف الواقي بهودخان الكادميوم المسخن و

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول األنتمون أو مركباته أو المواد  التسمم باألنتمون  4
نتمون أو مركباته أو ليه أو التعرض لغبار أو أبخرة األالمحتوية ع

 .المواد المحتوية عليه
اته أو المواد كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنغنيز أو مركب التسمم بالمنغنيز  5

المحتوية عليه أو التعرض ألبخرة أو غبار المنغنيز أو مركباته أو 
المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك العمل في استخراج أو تحضـير  

 .المنغنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها 
كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول الكروم أو  التسمم بالكروم  6

وميـك أو كرومـات أو بيكرومـات الصـوديوم أو     حمض الكر
 .البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة تحتوي عليها

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول النيكل أو  التسمم بالنيكل  7
مركباته أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته ويشمل ذلـك  

 .التعرض لغبار كربونيل النيكل
العمل في مصـافي  ، عمليات التفحيم، العمليات الكيميائية الوسيطية بالبالتينالتسمم   8

 صناعة الخالئطو وحمض اآلزوت صناعة حمض الكبريت،البترو
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
 صناعة الخالئط الفوالذية السـريعة ة وعمليات الصناعات الكيميائي التسمم بالفانديوم  9

الصـناعات  و حمض الفتاليـك و صناعة حمض الكبريت وبالماءو
أعمال الطالء والتصوير والدهانات واألصبغة      والبتروكيميائية

األعمال التي يتعرض بها العمال الستنشاق غبـار البريليـوم أو    التسمم بالبريليوم  10
مركباته ، ، تحضير أمالح البيريليوم و) طحن البريل(أمالحه مثل 

سلين وصناعة أنابيب الفلورنسيت والخالئط المعدنية وصناعة البور
 .ريليومالتي تستعمل فيها أمالح الب

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الفضة أو مركباتها أو أمالحها  التسمم بالفضة  11
أو المواد المحتوية عليها ويشمل ذلـك أعمـال الطلـي بالفضـة     

سـتعماالت  سية وصناعة حمض الخل واالوصناعة الخالئط النحا
 .لدهيدات النقيةالسنية للفضة وصناعة األ

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الثاليوم أو مركباته أو أمالحه  التسمم بالثاليوم  12
أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلـك صـناعة السـموم القاتلـة     

الخاليـا   للحشرات والفئران وصناعة الزجاج القاسي وفي صناعة
 .الضوئية الحساسة

كل عمل يستدعي استعمال التوتياء أو مركباتها ويشمل ذلك أعمال  التسمم بالتوتياء  13
الغلفنة للفوالذ والحديد وعمليات طالء وحمايـة قواعـد السـفن    
والخزانات تحت األرض، صناعة صـفائح التوتيـاء لألسـقف ،    

دنيـة، صـناعة   صناعة البطاريات الجافة ، صناعة الخالئط المع
 .األصبغة والدهانات

كل عمل يستدعي استعمال القصدير أو مركباتـه ويشـمل ذلـك     التسمم بالقصدير  14
عمليات تفضـيض المرايـا ، صـناعة ورق تغليـف السـجائر      
والشوكوال والصابون، الصـناعات الدوائيـة ، صـناعة أدوات    
التجميل ، عمليات تغليـف المعـاون بـه ، عمليـات وصـناعة      

 .سروة وتعبئة المشروبات ، صناعة الخالئط المعدنيةالكون
كل عمل يستدعي استعمال النحـاس أو مركباتـه أو الصـناعات     التسمم بالنحاس  15

الكهربائيــة، صــناعة األدوات المنـــزلية واألدوات الكيميائيــة 
 .والصيدالنية، صناعة خالئط النحاس

منيـوم أو مركباتـه ، صـناعات    ولكل عمل يستدعي استعمال األ منيوموالتسمم باألل  16
منيوم، صناعة األسالك والكابالت والمطاحن الدوارة، وخالئط األل

منيوم في أعمـال البنـاء، اسـتعمال    واستعمال الشكل النهائي لألل
منيوم ومنيوم في الصناعات الغذائية، استعمال ورق األلوصفائح األل
 .في التعليب

تعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد كل عمل يستدعي اس التسمم بالزرنيخ  17
المحتوية عليه أو التعرض لغبار وأبخرة الزرنيخ أو مركباتـه أو  
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
ة عليه ويشمل ذلك العمليات التـي يتولـد فيهـا    ـالمواد المحتوي

نتاج وصـناعة الـزرنيخ   رنيخ أو مركباته وكذلك العمل في إالز
 .ومركباته

دعي استعمال أو تـداول الفوسـفور أو مركباتـه أو    كل عمل يست التسمم بالفوسفور  18
المواد المحتوية عليه أو التعرض لغبـار وأبخـرة الفوسـفور أو    

 .مركباته أو المواد المحتوية عليه
التسمم بالكبريت   19

 وأكاسيده
كل عمل يستدعي استعمال أو تـداول الكبريـت أو مركباتـه أو    

ألبخـرة أو غـاز    أكاسيده أو المواد المحتوية عليه أو التعـرض 
الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض 

 .للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت
التسمم بالبترول أو   20

غازاته أو مشتقاته 
 ومضاعفاته

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول البترول أو غازاته أو مشتقاته 
 .أو سائلة أو غازية أو التعرض لتلك المواد صلبة كانت

التسمم بالبترول أو   21
مثيالته أو مركباته 

األمينية أو 
اآلزوتية أو 
مشتقاتها 

ومضاعفات ذلك 
 التسمم

كل عمل يستدعي استعمال أو تـداول هـذه المـواد أوالتعـرض     
 .ألبخرتها أو غبارها

التسمم بالمركبات   22
الهيدروكربونية بما 
في ذلك الحلقية 

بع را(واالليفائية 
كلور االيثان، ثالث 
كلور االثيلين بروم 

والمشتقات ) المثيل
الهالوجينية 
 .األخرى

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هـذه المـواد أو التعـرض    
ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها ويشمل ذلك أعمال التطهير أو 

 .مكافحة الفطور والحشرات

التسمم   23
بالكلوروفورم 
ورابع كلور 

 بونالكر

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلـور  
 .الكربون أوالتعرض ألبخرتها أو األبخرة المحتوية عليها

التسمم باللدائن بما   24
في ذلك كلور

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هـذه المـواد أو التعـرض    
بة من الميـاه فـي حفـر    الترألبخرتها ويشمل ذلك أعمال حماية 
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
، وصناعة الورق واألصبغة والمواد الالصـقة ومعاملـة   األنفاق الفنيل والكريل اميد

الفلزات وأعمال تغليف الكابالت وصـناعة األنابيـب و صـناعة    
 .األرضيات واأللعاب والمواد الطبية

التسمم بثاني   25
 نتروفنول

األعمال التي تتطلب استعمال ثاني نتروفنـول لصـناعة المـواد    
 .حفظ الصرفالصباغية أو

التسمم بالكحول   26
 والفليكول والكيتون

األعمال التي تتطلب التعرض إلى هذه المركبات أو المـواد فـي   
 .صناعة الكحول والكيتونات

التسمم   27
بالنتروغليسرين 
واسترات حمض 
 اآلزوت األخرى

األعمال التي تتطلب التعرض للنتروغليسرين لصـناعة األدويـة   
 .والمتفجرات

سمم بالدى الت  28
ثاني اثيلين (اكسان 

 )دي أكسيد

التعرض لألبخرة الحاوية على الـدى اكسـان كأعمـال االذابـة     
 .والصباغة الحاوية عليه

التسمم   29
بالهالوجينات 

كلور، فلور، (
 )بروم

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلـور  
اد أو ألبخرتهـا أو  أو البروم أو مركباتها أو التعرض لتلك المـو 

 .غبارها

التسمم بالمبيدات   30
 الحشرية

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول المبيدات الحشرية 
 .ويشمل ذلك عمليات الصناعة والخلط والرش

التسمم بأول أكسيد   31
 الكربون

كل عمل يستدعي التعرض ألول أكسيد الكربـون ويشـمل ذلـك    
ورش إصالح وصـيانة المركبـات   عمليات تولده كما يحدث في 

 .وقمائن الطوب والجير
التسمم بحامض  32

 السيانور
كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور 
أو مركباته أو التعرض ألبخرة ورذاذ الحامض ومركباته أو غباره 

 .والمواد المحتوية عليه
ن بما في ذلك صناعة الـورق  كل عمل يستدعي التعرض لألوزو التسمم باألوزون  33

والزيوت والطحين والمياه الغازية، الطيران على ارتفاع يتجـاوز  
كلم، العمل قرب األشعة فـوق البنفسـجية، أعمـال التعقـيم      10

 .باألوزون
التسمم بأكاسيد  34

 اآلزوت
 .كل عمل يستدعي التعرض ألكاسيد اآلزوت

التسمم بثاني  35
 كبريت الكربون

تم فيها تسخين الكبريت مع الكربون ، استعمال ثاني األعمال التي ي
 .كبريت الكربون كمذيب

التسمم بكبريت   36
 الهيدروجين

كل عمل يتطلب التعرض لكبريت الهيدروجين بمصـافي الـنفط   
 .وعمليات االحتراق
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة في فرزه وتنقيته وتعبئتـه   التسمم بالتبغ  37

 .اعة منتجاته واستعماالته في الصناعة والزراعةوتحضيره وصن
التسمم بالمضادات   38

 الحيوية
أعمال تحضير المضادات الحيوية وتعبئتهـا واسـتعماالتها فـي    
المعالجة مثـل تعـرض الممرضـين والممرضـات واألطبـاء      

 .والصيادلة

  : األمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائية: ثانياً 
ليات أو األعمال المسببة لهذا المرضالعم نـوع المرض  م  

ديسـبل  ) 85(العمل في األماكن التي تزيد شدة الضجة فيها عن  الصمم أو نقص السمع  39
 . ولفترة ثماني ساعات يومياً ولستة أيام عمل أسبوعي

األعمال التي تستدعي الوقوف مدد طويلة أثناء ساعات العمـل،   دوالي الساقين  40
 .العمل في المهنة عن خمس سنواتعلى أن ال تقل مدة

41  
األمراض الناجمة عن 

تغيرات الضغط 
 الجوي

كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جـوي  
مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمـل تحـت   

 .ضغط جوي منخفض لمدة طويلة

42  

األمراض الناجمة عن 
إهتزاز األلفات 
 العظمية والمفصلية
في المرفق وتلين 
العظم الهاللي في 

) داء كينبوك(المعصم 
واألصبع البيضاء 

 ).ظاهرة رينو(

كل عمل يستدعي التعرض لالهتزاز، كاستعمال المطارق الهوائية 
وأعمال الطحن والصقل واسـتعمال األدوات ذات االهتـزازات   

 .منخفضة التوتر

43  
األمراض التي تنجم 
عن األمواج فوق 

 الصوتية

 .عمال التي تؤدي إلى التعرض لألمواج فوق الصوتية األ

44  

األمراض واألعراض 
الباثولوجية التي تنجم 
عن الراديوم أو المواد 
واألجهزة ذات النشاط 

 اإلشعاعي

نشاط كل عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات 
أو األشعة فوق البنفسـجية أو  ) كسإ(إشعاعي أو األشعة السينية 

 .تحت الحمراء ةأشعة الليزر أو األشع

45  

األمراض التي تنجم 
عن األمواج القصيرة 
جداً و أمواج ذبذبات 

 .الراديو

 -عمليات المعالجة الطبية الحراريـة   -أعمال المالحة بالراديو 
أعمال األفـران الغذائيـة ـ أعمـال      -بعض عمليات التجفيف 

ة أو أي عمل آخـر  االستعماالت العسكري -االتصاالت بالرادار 
 .يستدعي التعرض لهذه األمواج
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46  

األمراض التي تنجم 
عن البرودة الشديدة 

التهاب باطن الشريان (
 )الساد

 .كل عمل يؤدى في مكان شديد البرودة

47  

التهاب الحنجرة 
المزمن الناكس 

عقيدات الحبال (
 ) الصوتية

بحة الصوت (
 ).المزمنة

كـالمعلمين ـ الخطبـاء ـ     األعمال التي تؤدي إلجهاد صـوتي  
 .المذيعين

 .األعمال التي تؤدى في األماكن تحت األرض رأرأة عمال المناجم  48

49  
االلتهاب المزمن 
لألوتار العضلية 
 واغمادها واربطتها

األعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وبشـكل سـريع مثـل    
 .الطباعين، عازفي البيانو والكمان، عمال صياغة الذهب

تهاب الكيسات ال  50
 المصلية في المفاصل

األعمال اليدوية التي تسبب احتكاك خارجي شديد وطويـل مـع   
 .ضغط حول المفاصل

شلول الضفيرة   51
 العضدية

األعمال التي تتطلب الضغط والرض المستمر والمتكـرر علـى   
 .الكتف كأعمال الحمل والعتالة

52  

تخلخل العظام 
كسور ( هواختالطا ت

 تصا فقرية ـ انقرا
وإنضغاطات فقرية ، 

 )فتق نواه لبيه

األعمال التي تتطلب وجود العمود الفقري بوضعية معينـة مـدة   
) 10(بحـد أدنـى   ) جلوس مستمر ، وقوف مسـتمر (طويلة ،  

 .سنوات عمل مستمر

53  

األذيات العصبية 
التهاب (المحيطية 

األعصاب العديد، 
 )اعتالل األعصاب

ط واحد وبشـكل سـريع مـع    األعمال التي تتطلب حركات بنم
 .رضوض متكررة لألعصاب المحيطية 

  : األمراض المهنية الناجمة عن عوامل حيوية: ثالثاً 
 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م

54  

الجمرة 
 )اإلنثراكس(الخبيثة

كل عمل يستدعي االتصال بحيوانات مصابة بهـذا المـرض أو   
منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في  تداول رممها أو أجزاء

ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شـحن  
وتفريغ البضائع المحتوية علـى منتجـات الحيوانـات الخـام     

 .ومخلفاتها
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م

55  
بهـذا المـرض    مل يستدعي االتصال بحيوانات مصـابة كل ع السقاوة

  .وتداول رممها أو أجزاء منها
 

56  

العمل في المستشفيات والمصحات ودور العالج والتشخيص الذي  )السل( التدرن
 .يؤدي إلي التماس مع هذا المرض

العناية بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو التعرض لمنتجاتها 
 .وفضالتها

العمل في المسالخ وتربية األبقار واألغنام وبيع وتداول منتجاتها  الحمى المالطية  57
 .وفضالتها

58  
داء البريميات اليرقاني 

 )ليبتوسباريوزس(النزفي

العمل في المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وفـي صـناعة   
الحليب ومشتقاته وحفظ اللحوم وغيرها من األعمال التي تـؤدي  

 .إلى التماس مع لحوم الحيوانات أو األسماك أو المياه القذرة

أمراض الحميات   59
 المعدية

ات والمستوصـفات والمراكـز الطبيـة    العمل فـي المستشـفي  
 .المخصصة لكشف وعالج هذه الحميات

 العمل بتماس مع الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات داء الفطريات  60

62  
األمراض التي تنتقل 

من الحيوانات والطيور 
 لإلنسان

 Qالعمل بتماس مع الحيوانات المصابة بحمى كيو 
 ت المصابة بالقالعالعمل بتماس مع الحيوانا
 العمل بتماس مع الطيور

االلتهاب الكبدي الوبائي   63
 )ب(

العمل في المستشفيات والمراكز الصـحية وعيـادات األسـنان    
 .وكذلك العمل في المختبرات وبنوك الدم

 :أمراض الرئة المهنية: رابعاً 

 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م

64  
قصبات أمراض ال

والرئة الناجمة عن غبار 

 .المعادن الثقيلة القاسية

 .األعمال التي تؤدي إلى التعرض ألغبرة المعادن الثقيلة القاسية

65  

ـ :أمراض الغبار الرئوية

  نيوموآونيوسز

ـ غبار السليكا  1

 )سليكوسز(

ـ  غبار 2

سبستوس األ

والحرير 

الصخري وما 

يماثله من ألياف 

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمـادة السـيليكا   
والمواد الحاوية على مادة السيليكا كالعمل في المناجم والمحاجر 
أو نحت األحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو 
تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمـال أخـرى تسـتدعي نفـس     

سبستوس لدرجة ينشأ عنها تعرض ، وكذلك  التعرض لغبار األال
 .هذه األمراض ، والتعرض لغبار الفحم
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م
معدنية 

  )اسبستوسز(

تليف (ـ غبار الفحم  3

 )الرئة المترقي

66  

األمراض الناجمة عن 

غبار القطن أو الكتان أو 

القنب ومثيالته 

 )بيسنوسز(

كل عمل يستدعي التعرض لغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هـذه  
 .األمراض

 

67  

تناذر الزلة االشتدادية 

ير االسناخ مع تأث

والمثبت باختبارات 

وظائف الرئة بعد 

تعرض جديد للعامل 

 .المسبب 

األعمال التي يتعرض فيها العمال الستنشاق األغبرة الناجمة عن 
تخزين وطحن الحبوب الغذائية قمح شعير، عمال تعبئة الطحين 
واستعماالته الصناعية والحرفية، العمليـات الزراعيـة التـي    

 .للقش والتبن والعلف، أعمال تربية الطيور يتعرض فيها العمال

68  

تصلبات الرئة السمية 

 المزمنة

كلور، (التعرض ألبخرة الحموض والقلويات والغازات المهيجة 
) غازات كبريتية، نشادر، كبريت الهيدروجين، أكاسـيد اآلزوت 

عمليات التعدين ، العمل في المختبرات التي تتعامل بهذه المواد 
 .ميائيةالصناعات الكي

 .األعمال التي تتطلب توتر شديد مستمر للرئتين  انتفاخ الرئة  69

70  
األعمال التي تتطلب التعرض للمواد المسببة للحساسية ومثبتـة   الربو المهني

باالختبارات التحسسية واختبارات وظـائف الرئـة وموسـعات    
 .القصبات

  :أمراض الجلد المهنية: خامساً 
أو األعمال المسببة لهذا المرضالعمليات نـوع المرض  م  

71  

   

جميع اآلفات الجلدية 

 الحادة والمزمنة

دث أذى     ي تح ة والت واد المحسس ؤدي للتعرض للم ي ت ال الت ع األعم جمي

الء      ال الط ت وأعم ة والزف وت المعدني منت والزي د آاالس ي الجل زمن ف م

ون    ى زوال ل ؤدي إل ل ت ؤدي للتعرض لعوام ي ت ال الت ائي واألعم الكهرب

  .لجلد والعوامل الميكانيكية والفيزيائية والحيوية المختلفةا

  :أمراض العين المهنية: سادساً 
 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م

72  
التهاب وتقرحات وآفات 

 التماس العينية

دث أذى     ي تح ة والت واد المحسس ؤدي للتعرض للم ي ت ال الت ع األعم جمي

ين، آ ي الع زمن ف ال الطالء م ة والزفت وأعم وت المعدني منت والزي االس

 .الكهربائي
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 العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض نـوع المرض  م

73  

تأثر العين من الحرارة 

والضوء وما ينشأ عن 

 ذلك من مضاعفات

عاع     وهج أواالش ل لل رر أو المتواص رض المتك تدعي التع ل يس أي عم

هورة أو     اة أو المص ادن المحم هور أو المع اج المص ن الزج ادر ع الص

يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف  ة شديدة مماالتعرض لضوء قوي أو حرار

 .بصارباإل

  


