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 الملخص

ً كبديل عن سائل   تم تنفيذ هذه الدراسة للبحث في إمكانية إحالل سائل قطع يتم تحضيره من مواد منتجة محليا

ا دنية، وكمالمع لمشغوالتقطع )مستورد( والمستخدم في آالت الورش القاطعة في عمليات التشغيل المختلفة المنفذة على ا

ياً لصناعي فنلمسار الك لتحقيق نجاح ااءة أوال وعين الكلفة ثانياً، وذالكف بعيننعلم أن أي تطوير صناعي يستلزم النظر 

ينات من عليبيا( حيث تم تجهيز  –مراكز البحوث التطبيقية والتطوير )طرابلس  صادياً. تم تنفيذ الدراسة في أحدواقت

ئل القطع وتم استخدام سا تخدام أقالم ذات لقمة كربيدية( وتشغيلها على مخرطة أفقية باسC45ي )الصلب الكربون

ر ث تم تحضياً( حي)المستورد( وسوائل قطع تم تحضيرها من مواد منتجة محلياً )اثنان من الزيوت المعدنية المنتجة محلي

اطة غلة بالخرة المشنات باعتبار الخشونة السطحية للعينثالثة خلطات لكل نوع من الزيت. تمت مقارنة النتائج لجميع العي

ً نتائج تتفوق بها الكفاءةهي معيار  ئل القطع على سا الفنية، وأثبتت الدراسة تحقيق أحد سوائل القطع المجهزة محليا

كذلك الفنية و ءةلكفا)المستورد( وبذلك يمكن بال تردد التوصية بإحالل هذا السائل المجهز محليا بدل المستورد حيث وفر ا

 لتوافرية(ا–كلفة الشحن  –المنتج  )سعرتفوق من ناحية الكلفة على السائل المستورد وهو كندي الصنع 

 الكلمات المفتاحية

 .سائل قطع مستورد، سائل قطع محليسائل القطع، الخراطة، الخشونة السطحية، الصلب الكربوني، 

 

 المقدمة .1

رش القاطعة مثل تعتبر عمليات التشغيل بآالت الو

المخرطة والفريزة والمثقب وغيرها من آالت الورش 

القاطعة مسؤولة بشكل واسع عن اإلنتاج الصناعي 

مجمل اإلنتاج وتشترك مع  منحصة األسد  ولهاعالمياً، 

 تجاتنطرق اإلنتاج الصناعي األخرى في توفير الم

وبالذات المخرطة األفقية المختلفة. وتعتبر آلة الخراطة 

خراطة  [2:1] المتصدرة آلالت الورش القاطعةهي 

الصلب  )ومنها المشغوالت المعدنية وبالذات الصلب

يوفر جملة  الكربوني( يستلزم استخدام سائل قطع مناسب

واالقتصادية( للمخرطة وعدة القطع  )الفنيةمن األهداف 

)قلم الخراطة( والمشغولة، حيث يحقق سائل القطع الجيد 

مخرطة وعمر أداة القطع وتحقيق المحافظة على ال

. تعتبر الخشونة السطحية [3] جيدةمشغوالت ذات كفاءة 

ً في جودة المنتج، واستخدام  للمشغوالت مؤشرا ً رئيسيا

سائل القطع الجيد سيوفر منتجات ذات جودة سطحية 

 . [5،4] صحيحعالية والعكس 
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 سوائل القطع .2

دة مليات القطع إلى عيهدف استخدام سائل القطع في ع

التبريد لمنطقة القطع بسحب الحرارة أهداف منها 

 الرايش انسيابالمتولدة وكذلك التزليق وذلك بتحسين 

القطع وذلك بتقليل االحتكاك بين  الناتج من عملية

 . [2،1] الرايش والحد القاطع والمشغولة

 توفر التبريد والتزليق يهيئ إمكانية رفع سرعة القطع

يل عمر األداة القاطعة والتغذية مع ضمان عدم تقل

 الصدأ،والمحافظة على مكونات اآللة من حصول 

ة ويعني تحقيق جودة التشغيل مع تقليل الكلفة التشغيلي

 .[6،5] التشغيلبتقليل زمن 

 سوائل القطع:مجموعات من  ةتوجد ثالث

 تمتاز بجودة تزليقها الطبيعية:الزيوت والشحوم  .أ

 العالية مع رارةوعيوبها ازدياد لزوجتها عند الح

 .كلفتها المرتفعة

تتميز بعدم تأثرها بحرارة  المعدنية:الزيوت  .ب

ولكنها أقل جودة في التزليق مع محدودية القطع 

 كلفتهاإلى باإلضافة ا من درجة الحرارة هتخلص

 المرتفعة نسبياً.

: يتم لمختلف آالت القطع محضرةسوائل قطع جـ. 

وآللة  20:1و  15:1خلط الزيت مع الماء بنسبة 

ولكل حاالت  5:1 التجليخ تكون نسبة الخلط

ائل % من س5يتم إضافة كمية الخلط السابقة 

تنظيف أواني سائل إلى الخلطة )تحسين خلط 

 الزيت مع الماء مع تعزيز خواص سائل القطع(.

 -يلي: ويوفر النوع األخير من سوائل القطع ما 

التبريد السريع بتسريب درجة الحرارة الناتجة  -1

األساسي  الماء )المكون القطع إلىعملية من 

 للخلطة(.

 اإلنسان. بصحةغير ضار  -2

 رخيص الثمن. -3

 سهل االستعمال. -4

أو  يالمسهاالتي  ةإلى تلف أجزاء اآلل يال يؤد -5

 .[8،7] يتسرب إليها

 خطة البحث والتنفيذ .3

خطة البحث وتنفيذها بنجاح بتوفير كافة ترتبط 

وتكون المستلزمات المطلوبة إلجراء الدراسة 

بمواصفات قياسية وذات كفاءة ومتوافرة على 

 –الشروط الفنية )عناصر التشغيل والفحص 

 تجهيز سوائل القطع(. –العينات  تحضير

 عناصر التشغيل والفحص -1.3

والفحص وهي التشغيل تتكون من مجموعة عناصر 

 -يلي: كما 

 منشار القطع -1.1.3

ي ( ألمانBTMتم استخدام منشار قطع آلي نوع )

المصمت  األسطوانيالصنع لغرض قطع العمود 

 إلى عينات محددة الطول.

 المخرطة:  -2.1.3

 WEILERمخرطة ألمانية الصنع نوع )

PRAKTIKANT GS)  ذات مواصفات دقة

( حديثة وذات جاهزية DIN 8605تشغيل قياسية )

 .عالية

 المشغولة:  -3.1.3

أحد أهم أنواع المعادن الصناعية وهو  انتخابتم 

( C45 )صلبلة الصلب الكربوني من عائ

  :أدناه( 1الكيمياوية في الجدول ) هوالموضح مكونات

2 
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  ونيالمكونات الكيميائية للصلب الكرب -(1الجدول )

C45 Alloy  DIN 

0.42-0.50 C 

0.15-0.35 Si 

0.50-0.80 Mn 

0.035 P 

0.035 S 

Cr+Mo+Ni0.63 Other 

Bal. Fe 
 

 قلم الخراطة: -4.1.3

تخدم قلم خراطة ذو لقمة اس  هذه الدراسة في 

( ذو IMPEROباللحام نوع ) ةمثبت كربيدية

بحيث تم استخدام  (DIN 4980ة )يقياس مواصفة

  .قلم خراطة جديد لكل عمق قطع تم تنفيذه

 جهاز قياس الخشونة: -5.1.3

 من( Surtronic 3t)+تم استخدام جهاز نوع 

(Taylor Hobson. ) 

 الدراسة تحضير عينات  -2.3

 تم تجهيز عينات الدراسة بعد الحصول على المعدن الخام

الصلب الكربوني  منمصمت  أسطوانيوهو عمود 

(C45 قطره )حيث تم تجهيز سبعة م 2وطوله  مم40 ،

 مم(.135مم وطول 40عينات )قطر 

 يز سوائل القطعتجه -3.3 

القطع المستخدمة في  تمت عملية الخلط لتحضير سوائل

( تفاصيل سوائل القطع 2ويوضح الجدول ) الدراسة،

 المستخدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 سماء خاصة للبحث المنفذأ*

مالحظة: تمت إضافة ربع لتر من صابون تنظيف أواني 

 .سائل محلي الصنع لكل من الخلطات المصنعة

 النتائج ومناقشتها .4

ل لنتائج التي تم الحصو( أدناه، جميع ا3يوضح الجدول )

عليها لقيم الخشونة السطحية للمشغوالت المنجزة 

 .بالخراطة ولجميع سوائل القطع المستخدمة في البحث

 الخشونة لجميع عينات البحث قراءات( : نتائج 3الجدول )

 

 

 

 

  

 

يل وكانت ـــــسرعة القطع ثابتة لجميع عمليات التشغ*

 مم/دورة. 0.2ذية دورة /دقيقة، وبمعدل تغ250

لتوضيح ومناقشة النتائج التي تم الحصول عليها لكافة  

سوائل القطع في الدراسة، تتم عملية المقارنة بينها من 

 (: تفاصيل سوائل القطع المستخدمة في الدراسة2الجدول )

 

 

3 

5

5

5 
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 الزهرة

 الزهرة

 الزهرة

mm mµ 

 *قراءات خارج نطاق جهاز قياس الخشونة

5

5

5 

5 
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م ــــــحيث كفاءة األداء المتمثلة بالخشونة السطحية التي ت

ما أن ـــغلة بالخراطة، وبــــــالحصول عليها للعينات المش

ً بدال الدراسة تتمحور حول إح الل سائل قطع مجهز محليا

ين من ــــــعن سائل قطع )مستورد( وحيث ان لدينا نوع

، ـكل مـنهاالزيوت المحلية التي تم تجهيز ثالثة خلطات ل

ن  ـوع مـــلذلك ستتم عملية المقارنة بالرسم البياني لكل ن

م ـالزيوت المجهزة مع سائل القطع المستورد وذلك لتقيي

( أدناه يمثل مقارنة األداء بين 1الشكل )حالة األداء له، 

زيت الزهرة مع سائل  منسوائل القطع الثالثة المجهزة 

 القطع المستورد.

 

 

 

 

 

 

بين سائل القطع المستورد مع سوائل القطع  : مقارنة(1الشكل )

 المحضرة من زيت الزهرة.

نة ( أن سائل القطع المستورد لديه خشو1يتبين في الشكل )

 ع،طـــــــقل وتزداد هذه الخشونة مع زيادة عمق القسطح أ

حية ــــيعطي خشونة سط Cونجد أن سائل القطع الزهرة 

 قـــــــعمعند ملحوظ  بفارقهي األقرب للمستورد وتبدأ 

 Aمم( ونجد أن سائل القطع الزهرة  0.2القطع األول )

 االتــــــلديهما فارق ملحوظ في الخشونة لح Bوالزهرة 

 الثالثة. القطع

قطع ( أدناه المقارنة لألداء بين سوائل ال2ويوضح الشكل )

 زيت الثريا مع سائل القطع المستورد. منالمجهزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة بين سائل القطع المستورد مع سوائل القطع  :(2الشكل )

 المحضرة من زيت الثريا.

ة نجد هنا نوعين من سوائل القطع المجهزة فقط وليس ثالث

كانت ارقام الخشونة له خارج  Bيث أن سائل القطع )ح

عند  Aمدى الجهاز(، وهنا نجد أن سائل القطع الثريا 

مم لديه فارق ملحوظ في الخشونة عن 0.2عمق القطع 

 0.4 القطع ويقل هذا الفارق عند عمق السائل المستورد

مم فارقا ملحوظا في  0.6مم ونجد عند عمق القطع 

ح هذا السائل بالمقارنة مع الخشونة السطحية لصال

حه نجد أن الفارق لصال Cالمستورد، ولسائل القطع الثريا 

 0.2عند عمق القطع  بشكل بسيط بالمقارنة مع المستورد

 مم ويقل األداء 0.4 القطع مم ويتطابق األداء عند عمق

 .مم 0.6بشكل بسيط عند عمق القطع 

ائج للزيت ولتقييم األداء بالمقارنة تم تجميع جميع النت

 ( أدناه:3المستورد والزيوت المحضرة محلياً في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aيا الثر

 Aالزهرة
 Bالزهرة
 Cالزهرة
 Aالثريا
 Cالثريا

 

 مستوردال

 

 : مقارنة األداء لجميع سوائل القطع في الدراسة.(3الشكل )

 

4 

 

 

 Bالزهرة 

 
 Cالزهرة

 

 مستوردال

 Aالزهرة
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 نالحظ في الشكل أن هنالك تقاربا في األداء بين سوائل

( Cالزهرة  – Bالثريا  – Aالثريا  –القطع )المستورد 

ال فارق ملحوظ في األداء لسوائل القطع ) دووجو

 (Bالزهرة  -Aزهرة

 اتوالتوصي االستنتاجات .5

 االستنتاجات -1.5

من مجمل البحث المنجز يمكن إجمال مجموعة من 

 يلي: االستنتاجات وهي كما

1-  ً  .واقتصاديا ً تيسر تحضير سوائل القطع فنيا

أحيانا لبعض سوائل  ويتفوقأداء متميز يتقارب  -2

( Cلثرياا - Aالثريا – Cزهرةالالقطع المجهزة )

 .القطع المستورد مع سائلمقارنة 

من سوائل القطع  الثنينف نسبيا أداء ضعي -3

 (Bالزهرة  -Aالمجهزة )الزهرة 

 (.Bأداء فاشل لسائل القطع )الثريا  -4

عمق القطع له دور محدود بالتأثير على خشونة  -5

 .السطح

 التوصيات  -2.5

محل سائل  Aحالل سائل القطع المجهز محليا الثريا ا -1

 القطع المستورد في عمليات الخراطة للصلب الكربوني

محل سائل  Cحالل سائل القطع المجهز محليا الثريا ا-2

 في عمليات خراطة الصلب الكربوني القطع المستورد

 .عدم تجهيز سوائل قطع مجهزة محلياً من زيت الزهرة-3

إجراء دراسات أخرى في هذا المجال وإمكانية إحالل -4

 سوائل قطع مجهزة محليا في عمليات التشغيل المختلفة.

والتعرف على B طع الثرياة الفشل لسائل القدراسة حال-5

 أسباب فشل هذا السائل.
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