
 الخراطة
 .ٌقصد بالمخارط كل انواع الماكنات التى تستخدم فً تشكٌل المعادن عن طرٌق دوران المشغوالت المراد تشكٌلها, لمخرطة

 .المخرطة, المقشطة, الفرٌزة, المثقاب, الجالخة: هناك العدٌد من انواع مكائن الخراطة, منها

 .وهو جزء من المعدن عن طرٌق ادوات القطع المختلفة( الراٌش)تتم عملٌة التشكٌل عن طرٌق ازالة الجزاز 

 -:(Turning , grinding , crafts)الشطف والتنعٌم والخراطة 

إن بعض المواد الداخلة فً صناعة المسبحة ال تحتاج إلى عملٌة الخراطة إذ ٌنتهً العمل بمجرد أن تصنع مثل حبٌبات الخزف أو المواد 

إال أن طائفة كثٌرة من المواد المصنعة للمسبحة تمر بعملٌة الخراطة ولذلك عولنا على . الترابٌة أو الكٌماوٌة المصبوبة أو المكبوسة 

 .الدخول فً بعض التفصٌالت عنها مع الحذر الشدٌد كً ال نبتعد عن نسق وأهمٌة الموضوع الذي بٌن أٌدٌنا 

وقد لوحظ أنه وقبل عملٌة الخراطة وفً أغلب األحوال ولمعظم المواد تجري عملٌة أولٌة وهً ما نطلق علٌها بالشطف أو التدوٌر والتنعٌم 

 , حٌث تجري إزالة الشوائب الناتئة بعد القطع أو المواد السطحٌة المعلقة أو المناطق الحادة والبارزة وتقرٌب شكل القطعة إلى أقرب ما

وقد تستخدم المهارات الٌدوٌة أو المٌكانٌكٌة القدٌمة أو الحدٌثة فً ذلك , ومعظم . ٌكون من شكل المنتج المطلوب ولو بصورة خشنة 

صانعوا المسبحة ٌشطفون المواد وٌنعمونها بواسطة األحجار المسننة أو االسطوانات الخشنة أو بالتعامل الكٌماوي أو الحراري أو غٌره 

 .للوصول إلى هدفهم فً تنظٌم شكل المادة كً تكون صالحة للخراطة وحسب مواصفات كل مادة 

وبسبب األهمٌة النسبٌة لفئة عرٌضة من مواد المسبحة لصناعة الخراطة وتطورها فقد ارتأٌنا بسبب ذلك الولوج فً شًء من التفصٌل 

على الرغم من أن بعض اآلالت القدٌمة تستحق عناٌة أكثر فً التحلٌل لما . حول هذه الصنعة العطاء القاريء ولو لمحة بسٌطة عنها 

ن أفرزته آلة المخرطة القدٌمة من تحف كالمسبحة واألثاث َكفّن االرابٌسك فً مصر وبالد الشام والعراق وتركٌا , كما تجدر اإلشارة إلى أ

صناع المسبحة فً الزمن السابق , وإلى حد ما فً الزمن الحالً , ٌنتجون المسبحة من قاعدة كبٌرة من المواد بواسطة المخرطة القدٌمة 

 .أو الحدٌثة وفً هذه الحالة ٌتالقى مصنعو الفئات الثالث للمواد المختلفة والتً تطرقنا إلٌهم فً ما سبق 



 تعريف المخرطة
صنعة الخراطة صنعة قدٌمة جدا منذ أن تمكن اإلنسان القدٌم من انتاج مواد ومصنعات مختلفة تمتاز بكروٌتها أو •

ولم تتغٌر صنعة الخراطة حتى مقتبل القرن العشرٌن عندما دخلت أدوات . شكلها االسطوانً أو المنتظم التحزٌز 
ٌّر هذا التطور من كفاءة هذه اآللة القدٌمة  فالمخرطة الٌدوٌة تتألف من . التصنٌع والتطورات الفنٌة والعلمٌة حٌث غ
 .األجزاء التالٌة التً ٌستعٌن بها الخراط على انتاج حبٌبات المسبحة أو المواد األخرى 

ٌتكون من مسندٌن قائمٌن متشابهٌن ومتوازٌٌن , وٌرتبطان فً معظم األحوال بقاعدة أو مثبت على : الجزء االول •
وفً معظم األحوال تكون مادة المسندٌن من الخشب أو من بعض المواد األخرى . األرض أو على أجزاء أخرى 

وبشكل عام ٌتقابل المسندان وجها لوجه على مسافة معقولة من بعضهما قد تزٌد أو تقل عن القدم الواحد . المناسبة 
كما وتعمل فتحتٌن فً . وقد تبعد أو تقرب المسافة بٌنهما أحٌانا حسب حاجة الخّراط ( فً حالة صناعة المسبحة)

وتتصف الفتحات بلزوجة محورٌة أو مصنعة بشكل ٌتٌح للمحاور . أعلى المساند ٌتحدد مقدارها بقدر قطر المحاور 
 .األفقٌة الدوران السهل ولكن غٌر المهتز , وقد تثبت أحٌانا على المساند معدات أخرى 

هو محوري المخرطة المشار إلٌهما آنفا , وقد ٌكونان من الخشب أو من مواد أخرى وٌكون شكلهما : الجزء الثانً •
مشابه لألعمدة األفقٌة أو االسطوانات ذات أقطار متناسبة مع الفتحات المسندٌة وقد ٌكون الدوران األفقً ألحد 

المحاور ثابتا , وٌتحرك المحور اآلخر سائبا بالشكل األفقً وإلى حد ما , وهذا المحور األخٌر ٌحدد طول الحبات 
المنتجة , وٌمتاز أحد طرفً كل محور بشكله المخروطً أو الدقٌق أو المركب علٌه وسائل أخرى بشكل ٌسمح فٌه 

 ان ٌتم إدخال هذٌن الطرفٌن فً ثقوب أو تحزٌزات الحبٌبات التً ٌرٌد الخّراط صناعتها

من المخرطة البدائٌة ٌتكون من قوس خشبً وقد ٌكون من قصب خاص أو من مواد أخرى متصل : الجزء الثالث •
بنهاٌة كل طرف منه بخٌط من القماش أو الجلد أو القطن أو أمعاء الحٌوانات وما شابه ذلك , وٌلف وسط الخٌط على 

وباستخدام الٌد ٌحرك القوس بدفعه إلى االمام وإلى الخلف . أحد المحاور وخصوصا ذاك الثابت المتحرك أفقٌا 
 .لتنظٌم دوران احد المحاور األفقٌة والذي بدوره ٌحرك القطعة من المادة المنوي خراطتها وبنفس السرعة 



وقد ٌستعاض عن استخدام القوس المذكور آنفا بتركٌب عجلة محورٌة على أحد طرفً المحاور الخارجة •
من أحد المساند , وتربط العجلة أما بحزام جلدي أو عجلة مسننة أخرى , ٌرتبطان بدورهما بعملٌة 

محورٌة أخرى تتٌح دوران العجالت ومن ثم المحاور وذلك باستخدام أحد أقدام الخراط كما هً الحال فً 
 .آلة صنع الخزف المعروفة 

وٌشمل اآلالت األخرى الالزمة لعملٌة الخراطة , وتتكون من أزامٌل مختلفة األشكال : الجزء الرابع •
 .واألنواع قد تكون من الحدٌد او النحاس أو من رؤوس بعض األحجار المسننة أحٌانا 

وعملٌة الخراطة تعتمد أساسا على مهارة الخراط وكفاءة المخرطة نفسها , إذ توضع القطعة المراد •
خرطها وتدوٌرها بٌن رؤوس المحاور األفقٌة الداخلٌة ومن ثم ٌتم تدوٌر المحاور بالٌد عن طرٌق استخدام 

القوس المشار إلٌه سابقا أو بالرجل باستخدام العجالت المرتبطة بالمحور , وبعد إجراء عملٌة دوران 
المحاور تتحرك القطعة بنفس السرعة وباستخدام رؤوس األزامٌل ٌتم خرط القطعة بالشكل الذي ٌرتأٌه 
الخراط لجعل شكل الحبات مناسبا للمسبحة أو غٌرها أحٌانا , وٌراعى كذلك لبعض المواد عند خرطها 

عدم إرتفاع حرارة القطع المصنعة عن طرٌق سكب قطرات الماء أو مواد أخرى لتخفٌف الحرارة الناجمة 
ومن الطرٌف أن جلوس الخراط خلف مخرطته البدائٌة وتحرٌكه للقوس أو العجلة وإجراء عملٌة . 

الخراطة بهذه الطرٌقة ال تزال صورتها ماثلة للعٌان وقد تجري فعال خالل هذه األٌام وخصوصا فً 
 .مصر والعراق وبعض الدول اآلسٌوٌة األخرى 

حالٌا أجرٌت تحسٌنات هائلة ومتقدمة على المخرطة البدائٌة بإضافة أجزاء حدٌثة إلٌها كالمحركات •
الكهربائٌة السرٌعة الدوران جدا والهادئة االهتزاز بعد إضافة عجالت وأحزمة ناقلة للسرعة وتجدها هذه 

 .األٌام فً بعض الدول كتركٌا ومصر والعراق وإٌران والباكستان والهند وغٌرها 

وتقوم المكائن الحدٌثة بخراطة وتصنٌع حبٌبات المسبحة على مختلف أنواعها وباألشكال المطلوبة •
والمرغوبة وإن كان معظمها ٌتألف من حبٌبات مسابح البالستك أو المواد المركبة كٌماوٌا أو المقلدة 

لألحجار شبه الكرٌمة فضال عن المواد من األحجار شبه الكرٌمة مثل العقٌق وعٌن النمر ومختلف أنواع 
 .البلورٌات الصخرٌة كما ستوضح أنواعها ما أمكن فً الفصول القادمة 



وال بد أن نوضح كما رأٌنا فً تاٌوان أن هذه الصناعة من االحجار شبه الكرٌمة لها سوق رائج وتصدر حالٌا إلى كافة الدول 

العربٌة واإلسالمٌة وحتى إلى الدول األوربٌة , وبعض المكائن للخراطة لهذه المواد والحدٌثة جدا تستخدم الحاسوب فً 

 .الوصول إلى أرقى درجات الكفاءة فً االنتاج 

وعلى الرغم من دقة الصنعة فً المكائن الحدٌثة وتزاٌد سرعة االنتاج لألغراض التجارٌة وتزاٌد الطلب , إال أن صناعة 

المسبحة ومن كافة المواد بالطرٌقة القدٌمة للخراطة مع مهارة الخراطٌن ال تزال تمثل لنا حرفة جمٌلة انتجت روائع القطع 

القدٌمة وهً تمثل فً الواقع ارثا رائعا نامل أن ال ٌندثر كبقٌة الفنون الحرفٌة االخرى فعلى سبٌل المثال , ال ٌمكن مقارنة 

بالرغم من كمال االنتاج المتقن إذ أن الصانع القدٌم للسبحة أضاف من . المسبحة المنتجة بالٌد مع تلك المنتجة باآلالت الحدٌثة 

روحه وخٌاله وفنه عند انتاجه للمسبحة محاوال الوصول إلى االنتاج المتقن وبذلك ترى تنوع االنتاج والخراطة حتى بالنسبة 

وبعض االنواع المنتجة القدٌمة ال ٌمكن أن . إلى النوع الواحد من المادة كمسابح الكهرب والٌسر والمتحجرات القدٌمة وغٌرها 

تجد لها توأما بنفس النوعٌة وطرٌقة الخراطة أو التصنٌع , فهً بهذه الحالة تعتبر تحفا غٌر مكررة فً بعض الحاالت , بٌنما 

ٌتشابه انتاج الٌوم من المسابح ذات اللون الواحد أو الشكل الواحد إلى حد كبٌر مما أفقدها بعض الشًء من جمالٌة التراث 

كذلك لم ٌعد فً أحٌان كثٌرة , الطلب علٌها فردٌا , بل أصبح الطلب واالنتاج جماعٌا ولكافة . المعهود والصنعة الٌدوٌة 

كذلك بودنا القول ان صناعتها من المواد النفٌسة جدا مثل الٌاقوت واالمشست وغٌره , ٌتم حالٌا أٌضا . الطبقات واالمكانات 

 .بمكائن متطورة مما ساعد على التخفٌف النسبً ألسعارها وإن كانت ال تعتبر حرفة تراثٌة من حٌث الضفة 

تعرٌف السباكة, المبادئ األساسٌة للسباكة الرملٌة, نماذج السباكة, المواد والمعادن المستخدمة فً تصنٌع : السباكة: أوالا 

, القلوب, تصنٌع القلوب, مكائن (طرق تجهٌزها, أهم أنواع االختبارات التً تجرى علٌه: )النماذج, السماحٌات, رمال السباكة

صنع القلوب, تعرٌف المعدن المسبوك, المصبات, المغذٌات, المصقعات, أنواعها, استخداماتها, المقالبة, المقالبة الٌدوٌة, 

المقالبة بالمكائن, أفران الصهر, أفران الصهر, األفران الكهربائٌة, أفران الحث, سباكة القوالب المعدنٌة, استخدامها, قولب 

السباكة )السباكة, مكائن السباكة, إنهاء المسبوكات, السباكة بالقوالب القشرٌة, السباكة بالقوالب البالستٌكٌة, السباكة الدقٌقة 

 ., السباكة بالطرد المركزي(بالقوالب الشمعٌة



وال بد أن نوضح كما رأٌنا فً تاٌوان أن هذه الصناعة من االحجار شبه الكرٌمة لها سوق رائج وتصدر حالٌا إلى كافة الدول العربٌة 

واإلسالمٌة وحتى إلى الدول األوربٌة , وبعض المكائن للخراطة لهذه المواد والحدٌثة جدا تستخدم الحاسوب فً الوصول إلى أرقى درجات 

 .الكفاءة فً االنتاج 

 وعلى الرغم من دقة الصنعة فً المكائن الحدٌثة وتزاٌد سرعة االنتاج لألغراض التجارٌة وتزاٌد الطلب , إال أن صناعة المسبحة ومن كافة

رائعا ثا المواد بالطرٌقة القدٌمة للخراطة مع مهارة الخراطٌن ال تزال تمثل لنا حرفة جمٌلة انتجت روائع القطع القدٌمة وهً تمثل فً الواقع ار

.  ٌثة لحدنامل أن ال ٌندثر كبقٌة الفنون الحرفٌة االخرى فعلى سبٌل المثال , ال ٌمكن مقارنة المسبحة المنتجة بالٌد مع تلك المنتجة باآلالت ا

ج بالرغم من كمال االنتاج المتقن إذ أن الصانع القدٌم للسبحة أضاف من روحه وخٌاله وفنه عند انتاجه للمسبحة محاوال الوصول إلى االنتا

.  المتقن وبذلك ترى تنوع االنتاج والخراطة حتى بالنسبة إلى النوع الواحد من المادة كمسابح الكهرب والٌسر والمتحجرات القدٌمة وغٌرها 

ررة مك وبعض االنواع المنتجة القدٌمة ال ٌمكن أن تجد لها توأما بنفس النوعٌة وطرٌقة الخراطة أو التصنٌع , فهً بهذه الحالة تعتبر تحفا غٌر

 لٌةفً بعض الحاالت , بٌنما ٌتشابه انتاج الٌوم من المسابح ذات اللون الواحد أو الشكل الواحد إلى حد كبٌر مما أفقدها بعض الشًء من جما

كذلك لم ٌعد فً أحٌان كثٌرة , الطلب علٌها فردٌا , بل أصبح الطلب واالنتاج جماعٌا ولكافة الطبقات . التراث المعهود والصنعة الٌدوٌة 

كذلك بودنا القول ان صناعتها من المواد النفٌسة جدا مثل الٌاقوت واالمشست وغٌره , ٌتم حالٌا أٌضا بمكائن متطورة مما ساعد . واالمكانات 

 .على التخفٌف النسبً ألسعارها وإن كانت ال تعتبر حرفة تراثٌة من حٌث الضفة 

تعرٌف السباكة, المبادئ األساسٌة للسباكة الرملٌة, نماذج السباكة, المواد والمعادن المستخدمة فً تصنٌع النماذج, السماحٌات, : السباكة: أوالا 

, القلوب, تصنٌع القلوب, مكائن صنع القلوب, تعرٌف المعدن (طرق تجهٌزها, أهم أنواع االختبارات التً تجرى علٌه: )رمال السباكة

صهر, ال المسبوك, المصبات, المغذٌات, المصقعات, أنواعها, استخداماتها, المقالبة, المقالبة الٌدوٌة, المقالبة بالمكائن, أفران الصهر, أفران

ب والاألفران الكهربائٌة, أفران الحث, سباكة القوالب المعدنٌة, استخدامها, قولب السباكة, مكائن السباكة, إنهاء المسبوكات, السباكة بالق

 ., السباكة بالطرد المركزي(السباكة بالقوالب الشمعٌة)القشرٌة, السباكة بالقوالب البالستٌكٌة, السباكة الدقٌقة 

الخراطة بالمخارط, الثقب بالمثاقب, التفرٌز بمكائن التفرٌز, )التعرٌف بعملٌات القطع المختلفة والتمٌٌز بٌنها : أساسٌات عملٌات القطع: ثانٌاا 

عدد أحادٌة القاطع, عدد متعددة الحدود القاطعة, دراسة شكل أداة القطع والعوامل التً تؤثر علٌها, : ), أنواع عدد القطع(الكشط بالمكاشط

, وظائف موائع القطع, عٌوبها وأنواعها, أنواع (دراسة زواٌا األداة القاطعة وأهمٌتها, المعادن والمواد المستخدمة فً تصنٌع أداة القطع

عدد التشقٌب, عدد : ), التشقٌب وعملٌاتها(الوسائل المٌكانٌكٌة, الوسائل الهٌدرولٌكٌة)المخارط, ملحقات المخارط, وسائل نقل القدرة 

سكاكٌن التفرٌز, أنواعها, شكل : ), التفرٌز(العمودٌة, مكائن التعدٌل,عملٌات التعدٌل-المكاشط األفقٌة: ), الكشط والتعدٌل(التجاوٌف, البرغلة

التفرٌز إلى األعلى والتفرٌز إلى األسفل, أنواع التفرٌز, حساب : ), عملٌات التفرٌز(العامة -العمودٌة -األفقٌة: ), مكائن التفرٌز(أسنانها

 (السرعة لمناسبة والتغذٌة, حساب زمن القطع



 :السباكة: والا 
 .اختبار وتحضٌر رمل السباكة• 

 .صهر المعدن باألفران وصبه فً قوالب السباكة الرملٌة• 

 .تحضٌر قوالب ونماذج السباكة• 

 :أساسٌات عملٌات القطع: ثانٌاا 
 .إجراء عملٌات خراطة مختلفة والتعرف على مكائن الخراطة وعددها وملحقاتها• 

 .إجراء عملٌات ثقب مختلفة والتعرف على مكائن الثقب وعددها• 

 .إجراء عملٌات كشط• 

 .إجراء عملٌات تفرٌز مختلفة• 

 قلم المخرطة

 معٌن standardsقلم المخرطة أوباألصح أقالم الخراطة عدٌدة ولكل نوع 

 أوال نبدأ من حٌث نوع المعدن المستخدم ونجد أن أقالم الخراطة تصنف إلى

 الصلب الكربونً أو صلب العدة-1

 الصلب السبائكً -3
 H.S.Sصلب السرعات العالٌة والمعروف ب -3

 الكربٌد-4

 السٌرامٌك-5

 االلماس -6
 أو الكرابٌد H.S.Sوالشً المهم هنا كلما كان المعدن المراد تشغٌله صلدا تطلب إستخدام معدن مالئم مثل 

 وعند ثشغٌل االلمونٌوم وغٌرها من المعادن الخفٌفة او الصلب منخفض الكربون ٌكفً إستعمال أقالم صلب العدة أو الصلب السبائكً

 الجدٌر ذكره عند إستخدام أقالم االلماس وجب إستخدام سرعة منخفضة جدا

 أقالم المخرطة تصنف حسب نوع التشغٌل المراد مثال نجد لدٌنا قلم خراط: ثانٌا 

 داخلً -1

 (ٌسار& ٌمٌن )خارجً -2

 قلم تشكٌل -3

 قلم ترتره -4

 قلم تشكٌل -5

 قلم قطع -6
 (B.S.W.W& المتري )اقالم القلووظ  -7


