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، واقتصاديةتعتبر عملية الخراطة واحد من أهم عمليات القطع اإلنتاجية وذلك لما تتمتع به من مميزات فنية  الملخص:

 لالحتكاكية الخراطة )أجزاء محرك داخلي مثالً( والتي تتعرض لويعتبر االنجاز السطحي للمشغوالت من أهم وظائف عم

أثناء التشغيل فأن جودة السطح العالية ) النعومة السطحية ( عنصر أساسي في تقليل االحتكاك والذي بدوره يقدم فوائد 

 جمة منها خفض درجة الحرارة، وسهولة في الحركة وبالنتيجة زيادة العمر التشغيلي للمنتج.

 AISIئكية )القطع في عملية الخراطة لمشغولة من الصلب المنخفض السباذه الورقة دراسة بعض أهم عوامل تم في ه

( والذي يعتبر أهم أنواع الصلب المستخدم ألنشاء المحركات، وتم التنفيذ بإستخدام مخرطة ذات جهوزية عالية مع 4140

.... إلخ( وذلك للحصول  -تدفق سائل القطع  -، مع تثبيت ظروف التشغيل )نوع سائل القطع ةكربيديقلم خراطة ذو لقمة 

( على جودة السطح )الخشونة الجر سرعة -السرعة الدورانية  -على تقييم عالي الدقة لتأثير عوامل القطع )عمق اقطع 

 .(Taylor-Hobsonالسطحية( المقاسة بواسطة جهاز )

 عليها وتقديم بعض التوصيات التشغيلية المفيدة في عمليات الخراطة. االستنادكن تم الحصول على نتائج يم

 

(، اللقمة الكربيدية، عمق القطع، السرعة الدورانية، سرعة الجر، AISI 4140الخراطة، صلب ) الكلمات المفتاحية:
 جودة السطح )الخشونة(.

 
 
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

تم تنفيد هذه الدراسة في الورشة الميكانيكية التابعة 

ليبيا التابع  –زوارة  –لمجمع مليتة )للنفط والغاز( 

حيث تم الحصول على  ،للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز

الكمية( وتوفر  –الخام الالزم للدراسة )النوعية 

إمكانيات التشغيل ذات الجهوزية العالية وتوفر قلم 

الفائقة في  الكفاءةالخراطة ذو اللقمة الكربيدية ذات 

عمليات الخراطة وتوفر جهاز فحص الخشونة السطحية 

(Taylor-Hobson بما يؤهل للحصول على نتائج )

ذات موثوقية عالية ويعتد بها لغرض وضع التوصيات 

 .ذات النفع الفني واالقتصادي

 

 

 

 .الخراطة. 2

برررال جررردال مرررن أهرررم عمليرررات تعتبرررر عمليرررة الخراطرررة 

 مررنتشررغيل المعررادن وذلررك لمررا ترروفره مررن طيررف واسررع 

المتطلبررررررات االنتاجيررررررة المطلوبررررررة صررررررناعياً، وتنفررررررذ 

الخراطررررة بالررررة المخرطررررة والترررري برررردورها هرررري ا لررررة 

رقرررم واحرررد فررري الرررورو اإلنتاجيرررة، ويوجرررد العديرررد مرررن 

للنررروأ  االسرررتخدامأنرررواأ وأحجرررام خالت الخراطرررة ويرررتم 

وبرررة، ومرررع وجرررود خالت لحسرررب الحالرررة الصرررناعية المط

ديررررة )المخرطررررة الزالررررت ا الت التقلي (CNCخراطررررة )

األفقيررة مررثالً( لهررا حيررز واسررع فرري التواجررد الصررناعي، 

ونشررير هنررا الررى وجررود نسررق واحررد للتشررغيل مررن حيررث 

عوامررررررل القطررررررع المختلفررررررة وتأثيرهررررررا علررررررى جررررررودة 

  .(1،2)األسطح المشغلة 
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  . عدة القطع.3 

رررررردد القطررررررع  توجررررررد تشرررررركيلة واسررررررعة مررررررن أنررررررواأ ع 

المسرررتخدمة علرررى خلرررة المخرطرررة )تسرررمى عرررادًة أقرررالم 

منهرررا علرررى العديرررد الخراطرررة(، ويعتمرررد النررروأ المخترررار 

 االختيرررررار مرررررن العوامرررررل والتررررري ترررررؤدي فررررري حالرررررة

الصررررحيح الررررى الحصررررول علررررى منتجررررات ذات جررررودة 

 عالية وذات كلفة اقتصادية مقبولة.

طرررة ذات اللقمرررة الكربيديرررة مرررن أكفرررأ تعتبرررر أقرررالم الخرا

األنررررواأ المسررررتخدمة صررررناعياً، يسررررمى قلررررم الخراطررررة 

ويوجرررد أنرررواأ  (Holderفررري هرررذه الحالرررة الحامرررل )

الشرركل  –متعررددة مررن لقررم الخراطررة )نرروأ مررادة اللقمررة 

طريقرررة التثبيرررت( ويعتمرررد النررروأ المخترررار منهرررا علرررى  –

 المطلوبرررررةعوامرررررل متعرررررددة منهرررررا متطلبرررررات الجرررررودة 

 –للمنرررتج، وتوجرررد أشررركال متعرررددة مرررن اللقرررم )دائريرررة 

مثلثرررررة ..... إلرررررو( وكرررررذلك توجرررررد لقرررررم تثبرررررت يشررررركل 

ميكرررانيكي علرررى الحامرررل وهنالرررك لقرررم يرررتم لحمهرررا علرررى 

 .(2،3،4)الحامل

 .. عوامل القطع4

توجررررد العديررررد مررررن عوامررررل القطررررع الترررري تررررؤثر علررررى 

 تررررررأثيرات عمليررررررة التشررررررغيل بالخراطررررررة والترررررري لهررررررا

واضررررحة علررررى الجررررودة السررررطحية للمنررررتج )الخشررررونة 

 ةالسرررطحية(، ولكرررن يمكرررن حصرررر هرررذه العوامرررل بثالثررر

 -ذات أهمية فائقة وهي:

 . عمق القطع.1.4

وهرررري مسررررافة العمررررق الررررذي يدخلرررره الحررررد القرررراطع فرررري 

سرررررطح المشرررررغولة )المعررررردن المرررررراد إزالتررررره( ويقرررررا  

عررررادة بررررالمليمتر، وهنرررراك عرررردة عوامررررل تررررؤثر علررررى 

عمررررق القطررررع منهررررا درجررررة النعومررررة المطلوبررررة ومررررد  

تحمررل الحررد القرراطع، وهنررا يمكررن اإلشررارة الررى أن اللقررم 

لتشررررغيل عررررادة لعمليررررات ا اسررررتخدامها مال يررررتالكربيديررررة 

التخشررررينية )إزالررررة كميررررة كبيرررررة مررررن المعرررردن( وذلررررك 

حرصررررا علررررى اللقمررررة مررررن حصررررول كسررررر فرررري حرررردها 

 .، بل تستخدم للتشغيل التنعيميالقاطع

 

 . سرعة القطع2.4

وتقرررررا  سررررررعة القطرررررع بوحررررردة )متر ثانيرررررة(، وهررررري 

السررررعة الخطيرررة التررري يقطرررع بهرررا الحرررد القررراطع سرررطح 

رعة الدورانيرررة المشرررغولة، وتررررتبط سررررعة القطرررع بالسررر

للمشررررررغولة وقطررررررر المشررررررغولة وكمررررررا موضررررررح فرررررري 

 المعادلة أدناه:

               V = π . D . N / 1000                 

 (m/s)                    سرعة القطع  – Vحيث   

        D –  قطر المشغولة                  (mm) 

        N – ( السرعة الدورانية للمشغولةR.P.M) 

وهنررراك العديرررد مرررن العوامرررل التررري تؤخرررد فررري األعتبرررار 

 المالئمة، منها:عند تحديد سرعة القطع 

 .نوأ معدن المشغولة 

 .دة القطع  نوأ ع 

 .دة  عمر الع 

  تنعيم( –الجودة السطحية المطلوبة )تخشين 

 .)دة القطع )هندسة اللقمة الكربيدية  هندسة ع 

 .نوأ سائل القطع 

 .عمق القطع والتغذية 

ومررررن الناحيرررررة التطبيقيررررة يفضرررررل البرررراحثون إسرررررتخدام 

( للتعبيررررررر عررررررن Nالسرررررررعة الدورانيررررررة للمشررررررغولة )

 سرعة القطع.

 . التغذية3.4

وتقرررا  بوحررردة )مليمترررر  دقيقرررة( وهررري السررررعة التررري 

ررردة القطرررع المشرررغولة طوليررراً ويرررتم التعبيرررر  تقطرررع بهرررا ع 

نزلقررررة معنهرررا )سررررعة الجرررر( وهرررري حركرررة العربرررة ال

قلررررم الخراطررررة( علررررى فرررررو المخرطررررة )الترررري تحمررررل 

)ذهابرررراً وإيابرررراً( ويعبررررر عنهررررا تطبيقيرررراً )لفررررة  دقيقررررة(، 

للتغذيرررة دور كبيرررر فررري الترررأثير علرررى الجرررودة السرررطحية 

 .(4،5،6،7)للمنتج

 . خطة البحث والتنفيذ.5
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لغرررررض تنفيررررذ هررررذه الورقررررة البحثيررررة عمليرررراً والمتعلقررررة 

بدراسرررررة ترررررأثير بعرررررض عوامرررررل القطرررررع فررررري عمليرررررة 

الخراطرررررة علررررررى الجررررررودة السرررررطحية لمشررررررغولة مررررررن 

 -يلي: (، يستلزم ماAISI 4140الصلب )

 خالت التشغيل والتجهيز. .1.5

 خام التشغيل. .2.5

 قلم الخراطة. .3.5

 جهاز فحص الخشونة السطحية. .4.5

 .خالت التشغيل والتجهيز .1.5

متررررر( نررررروأ 1.5تررررم اسررررتخدام خلرررررة مخرطررررة أفقيرررررة )

(omg Zanoletti 250 إيطاليرررررة الصرررررنع، ذات )

عاليرررة وبحالرررة ممتررازة، وترررم اسرررتخدام منشرررار جهوزيررة 

قطررررع ترررررددي وذلررررك لتجهيررررز العينررررات مررررن المعرررردن 

 الخام.

 . خام التشغيل.2.5

سررتخدم المتررم الحصررول علررى أحررد أهررم أنررواأ الصررلب 

بشررررركل واسرررررع فررررري صرررررناعة التررررررو  وهرررررو صرررررلب 

( حسررررب المواصررررفات AISI 4140السرررربائكية نرررروأ )

لب وكانررررت القياسررررية للمعهررررد األمريكرررري للحديررررد الصرررر

مررررم( 250طررررول  –مررررم 50عمررررود أسررررطواني )قطررررر 

 اويوضرررررح الجررررردول أدنررررراه التركيرررررب الكيميرررررائي لهرررررذ

  النوأ من الصلب

( AISI 4140) نوع للصلب الكيميائي التركيب:  (1) جدول

 (المئوية النسبة)

 

 . قلم الخراطة.3.5

)مثبتررررة  تررررم اسررررتخدام قلررررم خراطررررة ذو لقمررررة كربيديررررة

 ميكانيكيا( 

 (ISO-WNMGO80408-PPIC9250) نوأ اللقمة

وهررري لقمرررة فائقرررة المقاومرررة للحررررارة تسرررتخدم لتشرررغيل 

 انة والصالدة مثل حديد الزهر.تالمواد عالية الم

 . جهاز فحص الخشونة السطحية.4.5

ترررررم اسرررررتخدام جهررررراز إليكترونررررري لفحرررررص الخشرررررونة 

( مررررررررررن شررررررررررركة Surtronicالسررررررررررطحية نرررررررررروأ )

(Taylor-Hobson.) 

 . النتائج ومناقشتها6

 . النتائج1.6

تررم تنفيرررذ عمليرررات الخراطرررة فررري هرررذه الدراسرررة لغررررض 

الرئيسررررية الثالثررررة علررررى دراسررررة تررررأثير عوامررررل القطررررع 

 AISIالخشررونة السررطحية لمشررغولة مررن الصررلب نرروأ )

( ولغررررض الحصرررول علرررى نترررائج موثوقرررة تمرررت 4140

لعمليرررات القطرررع عمليرررة تثبيرررت جميرررع العوامرررل المرررؤثرة 

)سررائل القطررع مرررثالً( مررن حيررث النررروأ وسرررعة التررردفق 

سررائل القطررع المالئررم  اريررختابحيررث تررم  هونقطررة التوجيرر

 -وكانت النتائج كمايلي: همع تحديد نقطة التوجي

 عمق القطع .1.1.6

يوضررررح الجرررردول أدنرررراه حرررراالت القطررررع المختلفررررة مررررن 

حيررث عمررق القطررع فقررط مررع تثبيررت السرررعة الدورانيررة 

للمشرررررغولة وسررررررعة الجرررررر )معررررردل التغذيرررررة( وقيرررررا  

 ( لكل حالة تشغيل.Raالخشونة السطحية )

 (:عمق القطع ورقم الخشونة السطحية2جدول )

 

   C.P.M(        دقيقة)لفة لكل 

علرررى شررركل رسرررم بيررراني ويمكرررن وضرررع هرررذه النترررائج 

يررربط بررين عمرررق القطررع والخشرررونة السررطحية ويوضرررح 

 الشكل أدناه هذه العالقة 

 



704 
ICTS32830112020-MI1006 
 

 

(: تأثير عمق القطع على الخشونة السطحية للمشغولة  1 الشكل )

 ة الخراطةيفي عمل

 
 )سرعة الجر( التغذية. معدل 2.1.6

يوضررررح الجرررردول أدنرررراه حرررراالت القطررررع المختلفررررة مررررن 

علررررى  ه)سرررررعة الجررررر( وتررررأثير التغذيررررةحيررررث معرررردل 

الخشرررررونة السرررررطحية للمشرررررغولة عنرررررد ثبرررررات عوامرررررل 

 القطع األخر 

 ورقم الخشونة السطحية (:معدل التغذية )سرعة الجر( 3جدول ) 

 

بيرراني كمررا ويمكررن وضررع هررذه النتررائج علررى شرركل رسررم 

 موضح أدناه

 

( : تأثير سرعة الجر على معدل الخشونة السطحية  2 الشكل )

 للمشغولة في عملية الخراطة

 
 السرعة الدورانية .3.1.6

يوضررررح الجرررردول التررررالي النتررررائج الترررري تررررم الحصررررول 

ة يررررسرررررأ دوران باسررررتخدامعليهررررا للخشررررونة السررررطحية 

مررع تثبيررت جميررع العوامررل األخررر  ولة، غمختلفررة للمشرر

 المؤثرة

 : السرعة الدورانية ورقم الخشونة السطحية( 4)  جدول

 

ويوضرررح الشررركل البيررراني الترررالي النترررائج الموجرررودة فررري 

 (4الجدول )

 

(: تأثير السرعة الدورانية على الخشونة السطحية  3)  الشكل

 للمشغولة في عملية الخراطة

 
 . مناقشة النتائج2.6

النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الورقة البحثية 

موزعة على ثالثة محاور وسيتم مناقشتها ويكون محور 

التشغيل بالمخرطة هو جودة السطح  لكفاءةالتقييم 

المنجز حيث كلما قلت الخشونة السطحية دل ذلك على 

 جودة أعلى.

 عمق القطع.1.2.6

( الذي يتعلق بتأثير عمق 1نالحظ من الشكل البياني )

القطع على الخشونة السطحية، عدم وجود تأثير ذو قيمة 

 2.5مم( الى ) 0.25فعالة لعمق القطع الذي يتغير من )

 مم( على الخشونة السطحية للمشغولة.

 . معدل التغذية )سرعة الجر(2.2.6

( الذي يربط العالقة بين سرعة 2يوضح الشكل البياني )

الجر )معدل التغذية( ومعدل الخشونة السطحية، وجود 

تأثير كبير للغاية عند زيادة سرعة الجر على معدل 

الخشونة السطحية في جميع الحاالت تقريباً ونؤشر هنا 
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لفة  دقيقة( تكون  0.2بأن سرعة الجر الصغر  )

مايكرومتر(، بينما عند  0.797الخشونة السطحية )

لفة  دقيقة( تكون الخشونة  1.6سرعة الجر الكبر  )

مايكرومتر( وهذا يعني زيادة  4.660السطحية قيمتها )

% وهذه زيادة كبيرة جداً في  487.7مئوية مقدارها 

 معدل الخشونة السطحية.

 . السرعة الدورانية3.2.6

السرعة الدورانية ( العالقة بين 3يوضح الشكل البياني )

للمشغولة مع معدل الخشونة السطحية، نجد هنا أن 

أفضل نتيجة لمعدل الخشونة السطحية تكون عند 

لفة  دقيقة( مع  880السرعة الدورانية األكبر وهي )

مالحظة عدم وجود نسق منظم لتأثير السرعة الدورانية 

 على معدل الخشونة السطحية.

  . االستنتاجات والتوصيات7

 . االستنتاجات 1.7

 الورقة البحثية يمكن إجمال االستنتاجات كما خاللمن 

 يلي:

 الذي يبدأ من  القطع التأثير المحدود جداً لتغير عمق

مم( في  2.5مم( في حده االدنى لغاية ) 0.25)

حده االعلى على معدل الخشونة السطحية 

للمشغولة، عند ثبات السرعة الدورانية بقيمة 

لفة   0.13( وسرعة الجر )دورة  دقيقة 880)

 دقيقة(.

  التأثير الكبير جداً لزيادة سرعة الجر على معدل

 الخشونة السطحية.

  عدم وجود نسق تأثير للسرعة الدورانية على

الجودة السطحية في حالة الدراسة ويمكن مالحظة 

دورة   880) ان اعلى سرعة دورانية مستخدمة

 دقيقة( قدمت أفضل جودة سطحية مقارنة مع

السرعة الدورانية األعلى عند تثبيت عمق القطع 

 وسرعة الجر للمخرطة.

 . التوصيات2.7

 -يلي: يمكن إجمال جملة من التوصيات وكما

 ( 0.13عند إستخدام سرعة جر  )دورة  دقيقة

دورة  دقيقة( في عملية  880وسرعة دوران )

( يفضل إستخدام AISI 4140خراطة الصلب نوأ )

للحصول على جودة سطح مم(،  2.5عمق قطع )

ممتازة مع معدل إزالة معدن عالية والذي يؤدي 

 الى تقليل زمن التشغيل.

  أفضل حالة تشغيل في عملية الخراطة لمشغوالت

من ناحية الجودة  (AISI4140من الصلب نوأ )

مم( مع  1عمق قطع ) باستخدامالسطحية تكون 

دورة  دقيقة( وسرعة جر  880سرعة دوران )

 لفة  دقيقة(. 0.2مقدارها )
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