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 اعتبارات تصميم المسبوكات المعدنية وإنعكاساتها على جودة سطح المنتج
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(Analytical study on the applications of casting Technology) 
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 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية  -المدرس بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنية 

 

 ملخص البحث

  عٌوب السطح ، الجودة ، تشطٌب المنتج: معاٌٌر التصمٌم ، القوالب الرملٌة ، كلمات مفتاحية 

تمثل عملٌات التشكٌل بالصب أحد أفرع العلوم الهندسٌة التً توظف لدعم المهارات التقنٌة الالزمة إلعداد مصمم األثاثات 

ولوجٌا واإلنشاءات المعدنٌة ، وبسبب وفرتها وقلة تكالٌفها، ٌلجأ كثٌر من الطالب إلى تنفٌذ تطبٌقاتهم العملٌة فً مقرر تكن

باستخدام أسلوب الصب فً قوالب رملٌة ، متغاضٌن فً ذلك عن المشكالت الكثٌره التً تظهر بأسطح  *السباكة

المسبوكات ، والتً تؤثر سلباً على وظائفها وجمالٌاتها، ولعل ذلك مرده إلى أسباب عدٌدة : ٌتعلق بعضها بافتقاد المسبوك 

مٌم، أو بسبب أخطاء فنٌة فً عملٌات النمذجة والختم والصب الالحقة، واستنادا لمعاٌٌر أساسٌة لم ُتراعى عند عملٌة التص

إلى أنه ٌمكن معالجة األخطاء الفنٌة ببعض التوعٌة والتدرٌب للفنٌٌن، فإنه ال ٌمكن حل مشكالت التصمٌم إال بوجود 

إجراء دراسة تحلٌلٌة لدعم  اعتبارات واضحة ٌسترشد بها الطالب عند تصمٌم المسبوكة . ومن هنا ٌسعً البحث إلً

معاٌٌر تصمٌم المسبوكات ببعض المحددات والضوابط الهندسٌة والفنٌة وبخاصة للمسبوكات الرملٌة للحصول على نتائج 

 أكثر دقة وأعلً جودة، تجعل الطالب قادراًعلً ابتكار تطبٌقات متناسقة بعدٌاً وكتلٌاً بجودة أسطح عالٌة . 

ومحددات ضوابط تصمٌمٌة إلى فً أن تصمٌم المسبوكات بالقوالب الرملٌة ٌفتقر  مشكلة البحثوبناء على ما سبق تكمن 

فنٌة واضحه تؤثر سلباً على جودة ودقة تشطٌب سطح المنتج ، وعلٌه تنطلق مبررات البحث فً ضوء االستفسارات 

أهم الضوابط الحاكمة لتصمٌم وتنفٌذ  التالٌة: ما هً أهم المشكالت التً تظهر عند تصمٌم المسبوكات الرملٌة ؟ وما هً

وتشطٌب المسبوكات بجودة عالٌة ؟ وما هً االعتبارات التصمٌمٌة التً تدعم الحصول على أسطح عالٌة الجودة ؟  ومن 

هو إجراء دراسة تحلٌلٌة الستنباط ضوابط ومحددات ومعاٌٌر واضحه لتصمٌم المسبوكات  الهدف من البحثثم فإن 

فق مع قدرات ومهارات الطالب ، وبما ٌساعده فً تصمٌم وتنفٌذ وتشطٌب مسبوكات مبتكرة بدقة وجودة المعدنٌة ، بما ٌت

مفادها أن فهم الطالب واستٌعابه لمجموعة االعتبارات التً تحكم عملٌة تصمٌم وتنفٌذ  فرضيةعالٌتٌن. وذلك استنادا إلى 

ة مبتكره ٌسهل انتاجها وتشطٌبها بجوده عالٌة . وذلك وفقاً وتشطٌب المسبوكات ستجعلة قادراً على تقدٌم معالجات تصمٌمٌ

 تتمثل فٌما ٌلً : محاوروصفً تحلٌلً ، ٌرتكز علً عدة  لمنهج

  عملٌة التشكٌل بالسباكة  ) مفاهٌم وتقنٌات ( -1

 جودة تشطٌب السطح فً تطبٌقات مقرر تكنولوجٌا السباكة ) دراسة تحلٌلٌة ( -2

 سٌن من جودة سطح المسبوكات المعدنٌة اعتبارات تصمٌمٌة للتح -3

                                           
*

نى اكساب انطانة يدًىعح يٍ انًعازف انُظسيح إيهدف انًقسز ويقسز ) تكُىنىخيا انسثاكح ( هى أحد يقسزاخ انالئحح اندديدج تُظاو انساعاخ انًعتًدج   

حص وتشطية الحد وانًهازاخ انتطثيقيح، انهراٌ يتعهقاٌ تثعض أسانية انصة فى انقىانة انًؤقتح واندائًح، ويا يتعهق تها يٍ تدهيزاخ، عًهياخ، إخساءاخ ف

الخ تانتخصص، يٍ خالل تخطيط وتُفير ًَىذج عًهي يُتح تأحد أسانية حد انًشكأانًسثىكاخ. ثى تىظيف تهك انًعازف وانًهازاخ وخعهها أكثس قيًح في حم 

 .انصة كانسثاكح في انقىانة انسيهيح
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 وقد انتهى البحث إلى مجموعة  من النتائج تتمثل في :

   : تختلف المشكالت المؤثرة على جودة سطح المسبوكات وتتنوع إال أن أغلبها ٌنطوي تحت ثالثة محاور أساسٌة

 االنتاج والتشطٌب ( .مشكالت خاصة بأسالٌب  –مشكالت خاصة بالخامة  –شكالت خاصة بالتصمٌم )م

  عٌوب المسبوكات ال تظهر إال بعد تجمد المصبوب وإخراجه من القالب لذا ٌتعٌن اتخاذ خطوات استباقٌة فً تجنب

 المشكالت المتوقعة لضمان جودة سطح المسبوكة .

 ٌتوقف أسلوب فحص المسبوكات األمثل وتوقٌته على طبٌعة الخصائص والمواصفات المطلوب الحصول علٌها  ،

والوظٌفة التً صممت من أجلها . فالخصائص الجمالٌة مثال ٌكتفى فٌها بالفحص بمجرد النظر ، أما الخصائص اإلنشائٌة 

 فتحتاج إلى الفحص المٌكانٌكً وٌكون قبل تشطٌب المسبوكة .

 أسبابها وخاصة ٌتعٌن على المصمم أن ٌكون على دراٌة تامة بالسباكة كعملٌة انتاجٌة وبالمشكالت التً تحدث فٌها و

 التً تؤثر على جودة تشطٌب سطح المسبوكة وذلك لتالفً تلك العٌوب عند البدأ فً وضع التصمٌم وبناء النموذج . 

  ٌفضل عند تصمٌم المسبوكات المنتجة بطرٌقة السباكة الرملٌة تجنب التغٌرات الفجائٌة عند تصمٌم المقاطع المختلفة

ال من المقاطع الكبٌرة إلى الصغٌرة واستبعاد المقاطع الرفٌعة الجدران ما أمكن مع فً السمك ومراعاة التدرج فً االنتق

 تقلٌل االتصال بٌن األجزاء قدر المستطاع .

  عند تصمٌم المسبوكة والنموذج ٌراعى تجنب الحواف واألركان الحادة واستبدالها بالمستدٌرة مع مراعاة أبعاد الثقوب

 والمستقٌمة واستبدالها بالزواٌا المنفرجة .والفجوات وتجنب الزواٌا الحادة 

  ًمراعاة اضافة السماحات الالزمة إلى األبعاد الحقٌقٌة والمتمثلة فً سماحات االنكماش وسماحات التشطٌب والت

 تختلف تبعاً لنوع المعدن المصبوب .

 ع التقلٌل قدرالمستطاع من القلوبمراعاة البساطة ما أمكن وتجنب األشكال المعقدة م. 


