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  تركیب المبرد) ١- ٢(شكل                                                

یجب أن یكون سالح المبرد عالي الصالدة للتمكن من خدش المعدن ولضمان عمر أطول للمبرد بینما سیالن المبرد 
  .لضمان ارتفاع متانتھ وعدم تعرضھ للكسر الیصلد 

  

 أنواع المبارد

  - :واھم انواع المبارد ھي، تختلف المبارد في الشكل وذالك لكي تتناسب مع االشكال الھندسیة التي تبرد 

      یستخدم لتسویة األسطح: مبرد مستوي  .١
    یستخدم للحصول علي فتحات مربعة: مبرد مربع   .٢
 .یستخدم للحصول علي فتحات دائریة: مبرد دائري   .٣
     یستخدم للحصول علي أشكال مثلثیة: مبرد مثلث . ٤
  .یستخدم للحصول علي أشكال مخروطیة: مبرد نصف دائري   .٥
  .    یستخدم لإلزالة أجزاء كبیرة من األسطح:مبرد خشن  .٦
  أجزاء صغیرة من سطح المعدنیستعمل لعملیات التنعیم ألزالة : مبرد ناعم  . ٧

  

 یبین اھم  اشكال المبارد المستعملة) ٢-٢(الشكل 
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ن    إن  رد الخش اعم و المب رد الن ین المب رق ب رد       الف ا المب ة بینم رة و متقارب ھ األسنان كثی اعم تكون فی رد الن المب
دًا       ال ر تباع ة و أكت ھ األسنان قلیل ي          . خشن تكون فی رد ف دد أسنان المب ي ع ھ عل دن ونعومت د خشونة المع وتعتم

نا     ، تستعمل المبارد الخشنة إلزالة الزوائد حیث یتم ذلك بسرعة   السنتمتر الواحد رك سطحا خش ن تت ا ، ولك  كم
ات   ، وتستعمل عند برادة المعادن الطریة نظرا لبعد المسافة بین األسنان  ي العملی إما المبارد الناعمة فتستعمل ف

ن    ، الدقیقة حیث ینبغي الحصول على سطوح ناعمة  ف م ارد لتخف وتوضع عادة مادة الطباشیر على السنان المب
 . .عیممقدرة األسنان على إزالة الزوائد من القطعة في مرحلة التن

 المبرد مزدوج القطع للمعادن الصلبة مثل الصلب والزھر 
  مبرد صغیر المقطع لألسطح الصغیرة وكبیر المقطع لألسطح الكبیرة 
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رض  )  . المنكنة ( لتفادي خدش الشغلة في بعض االحیان توضع قطع من النحاس او الرصاص امام فكوك الملزمة  لـغ
ة     ھ ( تثبیت الشغلة اثناء البرادة تسـتخدم  الملزـم تم           ) المنكـن ة  وـی وك الملزـم ین فـك تم وضـع الشـغلھ ـب ث ـی ة  حـی الحدیدـی

 .كل ادناهكما في الشضبط الشغلة بأحكام بواسطة ذراع المنكنھ 

 )المنكنھ( الملزمة )  ٥-٢(الشكل الشكل یبین كیفیة ضبط الشغلة على المنكنة                    
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  حركة المبرد) د

  یجب أن توحد حركة المبرد الناعم أثناء عملیة البرادة بحذر وبدقة   -١
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   العناية باملبارد ٥-٢
 

دا      ون قصیرة ج رد تك نان المب ة ألس دود القاطع ذا ف  إن عمر الح ا  ل ة بھ ى  ، إن قصر العنای ؤدي ال ز ی عج
نعكس    عند تأكل قمم األسنان فیھ و. المبرد عن القطع وتقل كفاءتھ  ث ی یظھر ھذا التآكل للعین المجردة حی

ة الضوء على سطح وجھ المبرد فتظھر األسنان   ة  المتأكل تألت       ،المع ن القطع إن ام رد ع ذلك یعجز المب ك
ا  ، وال ینشأ المبرد من سو االستعمال فحسب ،الفراغات الواقعة بین أسنانھ بالرایش أو المواد الغریبة  وانم

ھ       أو ، قد یرجع سبب التلف إلى تعرض قمم أسنان المبرد للكسر   اظ علی ي الحف ال ف د نتیجة اإلھم  ،للتأكس
  . بارات الواجب مراعاتھا للمحافظة على جودة المبردةوفیما یلي بعض االعت

  :العناية باملربد عند استعماله: أوال 

تستعمل المبادرة الجدیدة في تسویة سطوح المعادن الرخوة نسبیا السھلة القطع كاأللمنیوم والنحاس . 1
  .حمر واألصفر والحدید والصلب اللیناال

السطوح العریضة الواسعة،والمبارد القدیمة في تشغیل السطوح تستعمل المبارد الجدیدة في تشغیل . 2
  .الضیقة

  يراعي عدم طرقه بالمطرقة و ك من المقبضيمسالمبرد  تثبيتعند  . 3

بھا المحشورة بین األسنان باستعمال سلك ، یجب تنظیف المبارد من الرایش والمواد الغریبة العالقة . 4
 .رفیع من معدن لین أو قطع من الصفیح

 
  :عند ختزينهالعناية باملربد :ثانيا 

یجب إن ال تكدس المبارد في صنادیق أو أوعیھ من دون ترتیب حتى ال تتعرض أسنانھا إلى الدقیقة . 1
   . كما یجب حفظھا مغلقة ووضعا مرتبة برفق في أماكن مناسبة، إلى الكسر 

  .تخزین لفترات طویلة الزیت عند ال نیجب تنظیف المبرد فیل تخزینھ وتغطیتھ بطبقھ رقیقھ م. 2
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  الشنكرة  ٦- ٢

والمقصود بها تحديد االطوال ومراكز الثقوب  . هي عملية نقل األبعاد من التصميم إلي سطح المشغولة
  .والزوايا على اسطح الكتل وااللواح المعدنية للتمكن من تنفيذ االعمال المطلوبة

   

  : أهميتها

  . المشغولةدقة األبعاد في   - ١

  . معرفة الشكل النهائي للمشغولة - ٢

  . معرفة خامة تكفي ألجراء عملية إنتاجية - ٣
 

   : أنواع الشناكر
 یستخدم لقیاس استواء االسطح : زھرة االستواء المطرقة -١
  . و یستخدم لرسم الدوائر: فرجال اعتیادي  -٢
  . .معینیستخدم لنقل خطوط موازیة لمستوي : فرجال ذو جناح  -٣
  . یستخدم لقیاس األبعاد الداخلیة: فرجال داخلي   -٤
  . ویستخدم لقیاس األبعاد الخارجیة: فرجال خارجي   -٥
درجة و تستخدم  ٩٠إلي  ٦٠وھي أداة ذات نھایة مدببة و زوایا تتراوح مابین : محدد نقطة االرتكاز   -٦

  .الكھربائيلتحدید نقاط ارتكاز الفرجال االعتیادي أو المثقاب  

  تستخدم لتحدید الشكل : شوكة العالمة  -٧

 .أبعاد ثابتة وھي طبعات تحتوي اشكال ذات : تنفیذ الشنكارة بطبعة  -٨

 

  

 

 

    

  

  

  

  

 

 الشوكة
 فرجال ذو جناح

 محدد نقاط االرتكاز

 تنفیذ عالمة باستخدام الشوكة تنفیذ العالمة  بطبعة زھرة االستواء
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أستاذ أحمد رزاق حسنعداد أ  

مساعدمدرس   

التقني السماوةالمعھد   

Mr.ahmedrazaq@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


