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  Research Summary :البحث ملخص

 كانات ساوااا   الصاناعية المنتجاات جودة معايير تحقق فى المؤثرة األساسية العوامل أحد المستحدثة الصناعية التقنيات تمثل

 علاى وآثرهاا الحديثاة الصاناعية التقنياات لابع  دراساة الحاالى البحث وتناول جمالية أو إقتصادية أو وظيفية المعايير تلك

 .محاور ثالث خالل من وذلك والحديدية المعدنية األشغال صناعة مجال فى اإلقتصادى العامل تحقق

 .الصناعة مجال فى اإلقتصاد مفهوم دراسة تناول: األول المحور

  المعدنية األشغال صناعة مجال فى الحديثة القطع تقنيات بع  دراسة تناول: الثانى المحور

 .التقنيات تلك ومميزات خصائص وأهم والحديدية

  صناعة مجال فى الحديثة القطع لتقنيات اإلقتصادى لألثر مقارنة دراسة تضمن: الثالث المحور

 .والحديدية المعدنية األشغال

 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

 :منها االعتبارات من بمجموعة والحديدية المعدنية األشغال مجال فى اإلقتصادى العامل تحقق إرتباط -1

 .المنتج جودة مستوى -

 .اإلنتاج عملية فى المستخدمة الصناعية التقنيات و التكنولوجيا نوع -

 (بالقطعة فردى أنتاج أو نمطى كمى إنتاج) اإلنتاج وأسلوب نوعية -

 اإلنتااج زمان وخفا  الصاناعية للعملياات إختصاارا   المعدنياة الصاناعات مجال فى الحديثة قطعال تقنيات توظيف حقق -2

 .التصنيع إقتصاديات مع يتوافق ما وهو اإلنتاج وجودة دقة تحقق مع الخامات من الهالك نسبة وتقليل

 بالحاساب المعدنياة األشاغال قطاع ماكيناات إتصاال وإمكانياة الحديثاة الصاناعية التقنياات فاى اآللاى الاتحكم عملية حققت -3

 الكمى اإلنتاج بأسلوب المعقدة والتصميمات لألشكال القطع أو بالحفر التشكيل فى والمرونة اآلداا فى والدقة السرعة اآللى

 .والحديدية المعدنية األشغال تصنيع مجال فى المتالحقة للمتغيرات السريعة اإلستجابة وكذلك

 المفتاحية:الكلمات 

 الحديثة الصناعية للتقنيات االقتصادی الصناعية، االثر الصناعی، التقنيات االقتصاد

Abstract: 

The industrial techniques developed are one of the main factors effecting the achievement of 

quality standards for industrial products, whether those standards are functional, economic or 

aesthetic. The current research dealt with a study of some modern industrial techniques and 

their impact on the economic factor in the field of metal and iron industry through three axes. 

mailto:hanyabualazm14@gmail.com
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The first: the study of the concept of economics in the field of industry. 

The second: a study of some modern cutting techniques in the field of metal works 

  Iron and the most important characteristics and advantages of these technologies. 

The third: included a comparative study of the economic impact of modern cutting techniqies 

in the field of industryMetal and iron works. 

The study reached a set of results, manely: 

1- The economic factor verification in the field of metal and iron works linked to a number of 

considerations, including: 

- The level of product quality. 

- The type of technology and industrial techniques used in the production process. 

- Quality and style of production (typical quantitative production or individual piece 

production) 

2- The employment of modern cutting techniques in the field of metal industries has achieved 

a shortening of industrial processes, reducing production time and reducing the proportion of 

waste from raw materials while achieving accuracy and quality of production, which is 

consistent with manufacturing economics. 

3-  The process of automatic control in modern industrial techniques and the possibility of 

communicating metal cutting machines with the computer have achieved speed, accuracy in 

opinions and flexibility in forming with drilling or cutting of complex shapes and designs in a 

quantitative production method as well as a rapid response to successive variables in the field 

of manufacturing metal and iron works. 

Key words: 

Industrial economy, Industrial techniques, The economic impact of modern industrial 

techniques. 

 Introductionالمقدمة: 

تسعى المؤسسات الصناعية فى الوقت الحالى إلى دراسة العوامل التى تحقق الجانب اإلقتصادى للمنتجات الصناعية فى 

شتى المجاالت وذلك من خالل عدة مداخل منها اإلقتصاد فى إستخدام الخامات، وكذلك التخطيط لعمليات اإلنتاج إلختصار 

وتقليل من التشغيل ومنها أيضا  إختيار األنسب من وسائل وتقنيات التصنيع لتالفى العيوب واألخطاا العمليات الصناعية 

وتقليل الفاقد من الخامات إثناا عملية اإلنتاج والتصنيع وبما يحقق الكفااة اإلنتاجية واإلقتصادية للمنتج، ويتناول البحث 

ها فى تحقق الجانب اإلقتصادى فى مجال صناعة األشغال المعدنية الحالى دراسة لبع  التقنيات الصناعية الحديثة وأثر

 والحديدية.

 Research Subjectمشكلة البحث: 

تبرز مشكلة البحث فى التنوع والتطور السريع للتقنيات الصناعية الحديثة وبخاصة فى مجال تشكيل وتصنيع المعادن 

التقنيات وأثرها فى خف  الكلفة اإلقتصادية مع تحقيق معايير واألشغال الحديدية دون دراسة الجوانب اإلقتصادية لتلك 

 الجودة اإلنتاجية فى الوقت نفسه للمنتجات واألشغال المعدنية.

 Research Objectiveهدف البحث: 

يهدف البحث الى إجراا دراسة تحليلية لبع  التقنيات الصناعية الحديثة وأثرها فى خف  التكلفة االقتصادية فى مجال 

 صناعة األشغال المعدنية.
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 Research Methodologyمنهج البحث: 

ى فى قتصاديتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى فى دراسة ووصف بع  التقنيات الصناعة الحديثة وتحليل أثرها اإل

 مجال تصنيع األشغال المعدنية والحديدية.

 Research Limitsحدود البحث: 

لك تزر( وأثر ع بالليتقنيات القطع الحديثة : )القطع بالبالزما، القطع بالماا النفاث، القطيقتصر البحث على دراسة بع  

 التقنيات على تحقيق الجانب اإلقتصادى فى عملية تصنيع أشغال الحديد والمعادن.

  Research Prematersمحاور البحث: 

 المحور األول: اإلقتصاد ومفهومه فى مجال الصناعة .

 دراسة لبع  تقنيات القطع الحديثة فى مجال تصنيع األشغال المعدنية والحديدية. المحور الثانى:

 المحور الثالث: دراسة تحليلة مقارنة لألثر اإلقتصادى لتقنيات القطع الحديثة فى مجال صناعة 

 األشغال المعدنية والحديدية.

 The concept of economics in the field of الصناعة.أوالً: اإلقتصاد ومفهومه فى مجال 

industry 

 تعريف اإلقتصاد الصناعى: .أ

ع ك للبضائإلستهاليعرف علم اإلقتصاد وفقا  لقاموس "وبستر" بأنه علم إجتماعى يهتم بوصف وتحليل اإلنتاج والتوزيع وا

مه معين)امي فى زمنووالخدمات, كما يعرف بأنه عملية إدارة الموارد لتحقيق إحتياجات إنسانية بتكلفة نسبية ألداا محدد 

 (.151,ص2012محمد,

أساليب دوات وأويعرف علم اإلقتصاد الصناعى بأنه أحد فروع علم اإلقتصاد التطبيقى والذى يتضمن اإلستعانه بمختلف 

لحلول استباط أالتحليل اإلقتصادى فى دراسة الظواهر والعمليات اإلقتصادية التى تجرى ضمن القطاع الصناعى من أجل 

 (10,ص2015للتطوير ومعالجة المشكالت التى تواجه القطاع الصناعى )فالح خلف الربيعى,الالزمة 

اللها ختم من يومن هنا يمكن إستنتاج أن اإلقتصاد الصناعى هو الذى يتضمن البحث فى أفضل المعايير والوسائل التى 

ك انت تلكارة موارد متاحة سواا تلبية إحتياجات إنسانية فى صورة خدمات  أو منتجات، وذلك من خالل توظيف وإد

 الموارد بشرية أو مادية )فى صورة خامات أو معدات أو طاقة(.

، وتهتم إقتصاديات القطاع الصناعى بدراسة *وتتم هذه اإلدارة فى زمن محدد بهدف تحقيق الكفااة اإلقتصادية للمنتج

 مجموعة من اإلعتبارات األساسية وهى:

 الصناعية المستخدمة.نوعية التكنولوجيا والتقنيات  -1

 نوعية واسلوب اإلنتاج )إنتاج كمى نمطى ، إنتاج فردى بالقطعة(. -2

 المدخالت الالزمة لعملية اإلنتاج )خامات، طاقة(. -3

 عاملة. أيدي واالالت،معدات  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الكفاءة اإلقتصادية: تعنى هنا ترشيد وإدارة الموارد المتاحة )بشرية أو مادية( فى تحقيق أقصى جودة ممكنة للمنتج.*
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 التصميم واإلقتصاد الصناعى:-ب

قق هذه العالقة بمراعاة مجموعة من توجد عالقة بين عملية التصميم وتحقق العامل اإلقتصادى فى مجال الصناعة وتتح

 العوامل وهى:

 درجة التبسيط أو التعقيد الخاصة بمكونات وآجزاا المنتج وما يرتبط بها من عدد العمليات الصناعية الالزمة للتنفيذ. -1

 وضع التصميم الذى يوفر الوقت والجهد أثناا عملية التصنيع. -2

 ن الخامات.وضع التصميمات التى تحقق إستخدام الحد األدنى م -3

 قابلية التصميمات للتنميط والتنفيذ بأسلوب اإلنتاج الكمى القياسى. -4

 Computer aided design(CAD)إمكانية وضع التصميمات بمساعدة برامج الحاسب اآللى  -5

مما يوفر الوقت والجهد فى إستدعاا تلك التصميمات وتطويرها وتعديلها وإعادة تنفيذها بما يتوافق مع المتطلبات 

 المتغيرات المتسارعة للمنتجات وهو ما يتوافق مع إقتصاديات التصنيع واإلنتاج.و
 

 التكنولوجيا واإلقتصاد الصناعى:-ج

" فتعنى أساليب أو خصائص تلك technology" بالصنعة أو المهنة أما كلمة تكنولوجيا " Technicتعرف كلمة تقنية "

( ويتضمن مفهوم التكنولوجيا أيضا  مجموعة أساليب اإلنتاج إلى جانب 16،ص2015الصنائع)فالح خلف الربيعى,

األجهزة والمعدات الحديثة التى تسهم فى زيادة معدالت التصنيع بإدخال آساليب إنتاج جديدة ترتكز على "األتمتة" أى 

ت التى تدار وتراقب ذاتيا  مع إستخدام أقل قدر ممكن من الخامات واعلى كفااة من الخبرة الفنية، اإلنتاج باآلالت والمعدا

 ( 655,ص2018)محمد محى الدين محمود,-ومن اهم مميزات استخدام التكنولوجيات التى تتعلق باألتمتة :

 تقليص النفقات والتكاليف الخاصة بالعمالة البشرية -1

 التنافسية عن طريق رفع الكفااة االنتاجية وزيادة فاعليتهاتعزيز القدرة -2

 الحد من االخطاا البشرية-3

 .مقارنة بمعدالت االنتاج البشرية الزيادة الكبيرة فى معدالت االنتاج اآللية-4

عية فى عملية ويرتبط تحقق العامل اإلقتصادى فى مجال الصناعة إرتباطا  وثيقا  باألساليب التكنولوجية والتقنيات الصنا

 :وهياإلنتاج حيث يتم إختيار تلك التقنيات فى ضوا مجموعة من المعايير 

مستوى جودة وتشطيب المنتج: يتطلب إرتفاع مستوى جودة المنتج إستخدام تقنيات صناعة تحقق مستوى نهو  -1

 وتشطيب عالية الدقة.

نتاج )كمى نمطى أو إنتاج فردى بالقطعة(، فكلما نوع وكمية اإلنتاج: يتم توظيف التقنيات الصناعية وفقا  ألسلوب اإل -2

توافقت التقنية الصناعية مع إمكانية التصنيع وفقا  ألسلوب اإلنتاج الكمى كلما إنخفضت الكلفة اإلقتصادية لعملية التصنيع 

 والتشغيل.

إختصار للعمليات عدد العمليات الصناعية المطلوب إجرائها أثناا عملية التشغيل: كلما حققت التقنية الصناعية  -3

 التشغيلية المطلوب إجرااها على المنتج كلما إنخف  زمن اإلنتاج.

مرونة التصنيع: وتعنى القدرة على تشغيل الخامات المتنوعة وكذلك القدرة على إجراا أكثر من عملية صناعية  -4

 ع إنتاج األشكال المتنوعة.)كشط، ثقب ، قطع( باإلضافة إلى إمكانية تغيير بع  آجزاا المعدات و اآلالت للتوافق م

بما  Computer – Aided manufacturing (CAM)اآللىالتوافق مع اسلوب التصنيع بمساعدة الحاسب  -5

يحقق الدقة والسرعة فى اإلداا وإنخفا  من زمن التشغيل مع قلة العيوب واألخطاا أو إعادة التشغيل وهو ما يتوافق مع 

 اقتصاديات التصنيع واإلنتاج.
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 هالك من الخامات: يتم إختيار التقنية الصناعية التى تحقق أقل قدر من الخامات المهدرة أثناا عملية التصنيع.نسبة ال -6

 Modern cutting techniques in theالمعدنية ثانياً: تقنيات القطع الحديثة فى مجال الصناعات 

field of metal industries. 

شكيل األساسية فى مجال األشغال المعدنية والحديدية وتعرف تلك العملية بإزالة طرق التشغيل والت إحدىتعد عملية القطع 

شرائح من المعدن إلنتاج قطعة من معدن خام أو مشغولة حسب التصميم والمواصفات الالزمة )ابو القاسم محمد 

المعادن ومن أهم  ظهرت فى األونة األخيرة عدة تقنيات حديثة تم توظيفها فى عمليات قطع ( وقد175,ص1995الشيخ,

 )تقنية القطع بالبالزما، تقنية القطع بالماا النفاث تقنية القطع بالليزر(. التقنيات:تلك 

 Plasma ARC. Cuttingالقطع بالبالزما  -أ

تعرف هذه العملية بالقطع بقوس البالزما وتتم بصهر أجزاا من المعدن بإستخدام طاقة حرارية عالية وتنتج هذه الحرارة 

من خالل ضخ غاز بسرعة عالية من فوهة مشعل ضيقة مع تكوين قوس كهربى بين الكترود )يوصل بالقطب السالب 

)يوصل بالقطب الموجب( ويمر هذا القوس مع الغاز المندفع  ( داخل المشعل وبين المعدن المراد قطعهDCلتيار مستمر 

من خالل الفوهة محوال هذا الغاز إلى بالزما، وهكذا يتكون قوس البالزما الذى يتم زيادة تركيزه وسرعته بواسطة فوهة 

وتصل درجة مئوية وهى كافية لصهر المعدن المراد قطعه،  15000 – 10000المشعل، فتبلغ درجة حرارته ما بين 

سرعة تدفقه إلى ثالثة أضعاف سرعة الصوت وهى كافيه إلزالة المعدن المنصهر بعيدا  عن مكان القطع )ياسر محمد 

 (220,ص2015الصادق,

 
 ( رسم توضيحى للقطع بقوس البالزما1شكل )

 www.qariyau.info.com.plasama cutting المصدر:
  

 :ماكينات القطع بقوس البالزما 

القطع بقوس البالزما من األحجام الصغيرة اليدوية والتى يمكن حملها وتنقلها وتستطيع قطع آلواح الصلب تتنوع ماكينات 

( باإلضافة إلى ماكينات القطع ذات األحجام الكبيرة المتحكم فيها بواسطة الحاسب اآللى كما فى 2مم )شكل 38حتى سمك 

 (.4,  3)شكل 

 industrialلبالزما إما عن طريق توصيل مشعل القطع بربوت صناعى )ويتم التحكم اآللى فى عملية القطع بقوس ا

robot(  أو بتثبيت القطعة المشغ لة على مناضد قطع يتم التحكم فيها رقميا  بواسطة الحاسب اآللى )CNC cutting 

tables ) 
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 مميزات نظام القطع بقوس البالزما 

 جميع أنواع المعادن الحديدية مثل الصلب غير قابل للصدأ والغير حديدية مثل النحاس واأللومنيوم.قطع  -1

 مم.180مم حتى  0,5قطع المعادن بسماكات متنوعة تبدأ من  -2

إمكانية قطع األشكال ذات الخطوط الحرة اإلنسيابية باستخدام مكانيات القطع اليديوية المتحركة مع إمكانية قطع  -3

 ذات الخطوط الهندسية المعقدة باستخدام ماكينات القطع ذات التحكم اآللى.األشكال 

 إقتصادية التشغيل والصيانة وسهولة تغيير اآلجزاا التالفة. -4

إمكانية التشغيل والتصنيع لألشكال أو اآلجزاا ذات اإلنتاج الكمى النمطى بواسطة ماكينات قطع البالزما ذات التحكم  -5

 اآللى.

  water jet cuttingالنفاثالقطع بالماء  -ب

القطع بالماا النفاث هى تقنية صناعية تعتمد على ضخ شعاع رقيق جدا  من المياه )الماا النفاث( خالل فوهة تحت ضغط 

 رطل / بوصة المربعة لقطع المواد الصلبة مثل المعدن أو الجرانيت. 1000عالى جدا  قد يصل إلى 

الماا أوال  من مضخات للضغط العالى، حيث يوجد نوعان من المضخات إلنشاا  ويتم إنجاز تلك العملية من خالل تشغيل

هذا الضغط، مضخه مكثفه ومضخه قيادة مباشرة، حيث تعمل األخيرة على دفع الماا للمرور خالل أنابيب للضغط العالى، 

تنتقل المياه على طول بينما تقوم مضخة المكثف بإنشاا ضغط لتحريك مكبس يجبر الماا للمرور خالل ثقب صغير ثم 

أنابيب الضغط العالى إلى الفوهة التى يخرج منها الماا فى صورة شعاع رقيق وفقا  لقطر فتحه الفوهة. وتتم هذه العملية 

نفسها فى حالة القطع بالماا النفاث باستخدام المواد الكاشطة، حيث إدخال مواد كاشطة مثل العقيق أو اكسيد األلومنيوم 

 .ا فى أنبوب خاص )أنبوب الخلط(،ثم يدفع الماا المخلوط بالمواد الكاشطة حتى الوصول إلى الفوهة )ويخلط مع الما

www.wikpepdia.2018( 

 

(: ماكينة القطع اليدوى بقوس البالزما2شكل )  

  www.or.banggood.com. المصدر:

plasama cutting machine  

ذات التحكم اآللى القطع بقوس البالزما ات(: ماكين4 ،3شكل )  

www.en.wikipedia.org.plasama-cutting :المصدر  

 رسم توضيحى لرأس قاطع الماء النفاث(: 5شكل )

 www.wikipedia-water jet المصدر:

cutter.  

http://www.wikpepdia.2018/
http://www.or.banggood.com/
http://www.or.banggood.com/
http://www.en.wikipedia.org.plasama-cutting/
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 :مميزات القطع بالماء النفاث 

التوافق مع ( وكذلك CAD/ CAMسهولة البرمجة والتوافق مع انظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب اآللى ) -1

 (axis systems-multiple( )jet cutting.2010 www.waterأنظمة القطع على المحاور المتعددة )

تقنية القطع بالماا النفاث متوافقة بيئيا  فال ينتج جزئيات غبار أو غازات ملوثة اثناا عملية القطع، كما يمكن إعادة  -2

 ستخدام نظام الحلقة المغلقة.تدوير المياه بإ

 القدرة على القطع دون التداخل المباشر مع الخامة، حيث ال توجد منطقة متأثرة بالحرارة. -3

القدرة على قطع الزاويا الحادة واألشكال المخروطة، وإجراا الثقوب ذات الحد األدنى من نصف القطر الداخلى بدقة  -4

 عالية.

ة عالية لالشكال المتداخلة والمعقدة، وذلك من خالل برامج التحكم اآللى التى قدرة النقش والكشط بعمق متغير وبدق -5

 تتحكم فى حركة رأس قاطع الماا النفاث. 

إمكانية ضبط الشق أو العر  للقطع من خالل تبديل اآلجزاا فى فوهة القطع، وكذلك تغيير نوع وحجم المواد  -6

طاق واسع من التطبيقات فى مجال الصناعات المعدنية الكاشطة مما يمكن من الحصول على تفاصيل صغيرة فى ن

 والحديدية.

حققت انظمة التحكم اآللى فى رأس قاطع الماا النفاث القدرة على التحكم وتغيير سرعة الفوهة عند إقترابها من الزوايا  -7

حواف عالية الجودة  والتفاصيل وكذلك تحديد السرعة فى كل نقطة بدقة على طول طريق القطع، مما ينتج نواتج قطع ذات

مع حف  نسبة الهادر من المواد الخام إلى الحد األدنى من خالل التداخل الوثيق بين األجزاا او األشكال غير المقطوعة 

(jet cutter.2018 www.water) 

 Laser cuttingبالليزر: تقنية القطع  -ج

طيسى تكون فوتوناته مساوية فى التردد ومتطابقة الطور الموجى حيث تداخل تداخال  بنااا  بين الليزر هو إشعاع كهرومغنا

موجاتها لتتحول إلى نبضة ضوئية ذات طاقة عالية وشديد التماسك زمانيا  ومكانيا وذات زاوية إنفراج صغيرة جدا  وبسبب 

يزر فى إنتاج الحرارة الالزمة لعمليات القطع الصناعى طاقتها العالية وزاوية إنفراجها الصغيرة جدا  تستخدم اشعة الل

(www.olr.wikipedia.org.laser) 

 طى ألجزاء ماكينة قاطع الماء النفاثرسم تخطي(: 6شكل )

 المصدر:

.jet cutting A technology on the rise www.kmt.com.water 

http://www.water/
http://www.water/
http://www.water/
http://www.water/
http://www.kmt.com.water/
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ويعمل جهاز الليزر على إنعكاس ضوا ذو لون واحد، أى ذى طول موجة واحدة بين مرأة وعدسة، ويتم ذلك بتحفيز 

بعد انعكاس الضوا داخل الوسط عدة الوسط على إنتاج هذا الشعاع الضوئى من خالل البللورة المختارة كوسط للتحفيز، و

مرات تصل الموجات الضوئية المتجمعة إلى وضع إتزان وتتميز بانتظام طورها )خطواتها( فتخرج كشعاع ليزر شديد 

 الطاقة.

 ويوضح الشكل التاليان رسم توضيحى واخر تخطيطى لألجزاا الرئيسية لجهاز الليزر

         
  لالجزاء الرئيسية لجهاز الليزر( رسم تخطيطى 8)شكل          ( توضيحى لجهازتوليد اشعة الليزر7)شكل                

 www.alr.wikipedia.org.Laserالمصدر: 

 

 الوسط أو البللورة المنتجة ألشعة الليزر (1)

 طاقة كهربائية لتحفيز الوسط الفعال على إصدار الموجات الضوئية. (2)

 )مرآة( عالية األداا.عاكس للضوا  (3)

 عدسة خروج الشعاع )مستوية أو مقعرة(. (4)

 شعاع الليزر الخارج. (5)

 وتتم عملية القطع بالليزر وفقاً للمراحل التالية:

يتم فيها تسليط شعاع الليرز على سطح المشغولة فيحدث إمتصاص للحرارة فتلين المنطقة المعرضة مرحلة التسخين:  -1

 للشعاع.

 ذه المرحلة صهر المنطقة المعرضة لإلشعاع تحت تـأثير الحرارة الشديدة.يتم فى همرحلة الصهر:  -2

يتم فى هذه المرحلة تبخر جزا المشغولة المعر  لإلشعاع الليزرى ويبقى مكانه فارغا  كما فى مرحلة التبخير:  -3

 عملية القطع والثقب

 :مميزات تقنيه القطع بالليزر 

الجودة والدقة وال تتطلب عمليات ثانوية كعمليات التشطيب التالية لعملية القطع فى القدرة على إنتاج نواتج قطع عالية  -1

 طرق القطع الميكانيكى.

 ال يحدث تأكل أو تلف فى آداة القطع وبالتالى تنتج شقوق أو حواف قطع بالغة الدقة والجودة. -2

 مائلة.إمكانية القطع أو الكشط على األسطح المستوية ثنائية األبعاد أو األسطح ال -3

 إمكانية إختبار مسار القطع قبل عملية التشغيل مما يخف  من األخطاا والعيوب أو إعادة التشغيل. -4

حقق إستخدام الحاسب اآللى كوحدة تحكم فى ماكينات القطع بالليزر مرونة اآلداا وامكانية   كشط وقطع االشكال  -5

 www.science .)صادية التشغيل فى حالة االنتاج الكمى المتنوعة ذات الخطوط المتداخلة والمعقدة وكذلك اقت

direct.com. laser cutting. 2015.p158)) وذلك إعتمادا  على: 

 رعة القطع أو الكشط.س -

 الدقة وإنخفا  األخطاا والعيوب. -

 إنخفا  نسبة الهالك من الخامات. -

http://www.alr.wikipedia.org.laser/
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 غال المعدنية والحديديةاإلقتصادى فى مجال صناعة األش وأثرهاالثاً: تقنيات القطع الحديثة ث

Modern cutting techniques and their economic impact in the field of metal 

works. 

القطع بقوس  -أ

 البالزما
Plasma ARC cutting 

األثر اإلقتصادى 

 للتقنية الصناعية

تتناسب تقنية القطع اآللى بالبالزما مع اسلوب اإلنتاج الكمى النمطى بنفس المواصفات  -1

 والقياسات وهو ما يتوافق مع إقتصاديات عملية التصنيع.

إقتصادية تشغيل وصيانة معدات وآجزاا ماكينات القطع بالبالزما مقارنة بتقنيتى القطع  -2

 بالماا النفاث والقطع بالليزر.

3-  

لقطع بالبالزما بالمرونة والتوافق مع تطبيقات أسلوب اإلنتاج الفردى بالقطعة تتميز تقنية ا -4

وذلك بتوظيف ماكينات القطع اليدوية التى يمكن حملها ونقلها بسهولة، كما تتناسب ماكينات 

القطع اآللى بالبالزما مع نظم التشغيل واإلنتاج الكمى النمطى بنفس المواصفات والقياسات 

 ع إقتصاديات عملية التصنيع.وهو ما يتوافق م

ال تتطلب تقنية القطع اآللى بالبالزما تدخل بشرى كبير أو عماله فنية ذات مهارة عالية  -5

 مما يقلل من كلفة عملية التصنيع.

التطبيقات فى مجال 

الصناعات المعدنية 

 والحديدية

 

 

لذلك تتوافق تلك ينتج من عملية القطع بقوس البالزما حواف قطع غير منتظمه إلى حد ما، 

التقنية فى قطع وتشكيل األجزاا واألشكال التى ال تتطلب دقة وجودة عالية فى التشطيب 

(، وكذلك فى قطع وتفريغ األشكال 9فى القطاعات الحديدية )شكل  وعمل المشقبياتكثقب 

ل ذات اإلنتاج النمطى المتكرر كاشكال الوحدات الزخرفية التى يتم توظيفها فى صناعة اشغا

 (10الحديد المعمارى )شكل 

 

 

 Water jet cutting القطع بالماء النفاث  -ب

األثر اإلقتصادى 

 للتقنية الصناعية

تتميز تقنية القطع بالماا النفاث بالمرونة الكبيرة فى كشط أو قطع المواد المختلفة وبأشكال  -1

متداخلة ومعقدة وذلك بالتحكم فى فوهه وشعاع الماا النفاث آليا  ولذلك تتوافق تلك التقنية 

 اقتصاديا  مع تشغيل األشغال المتداخلة والمعقدة وكذلك األجزاا والمكونات الحساسة لدرجة

 الحرارة العالية.

عملية القطع بالماا النفاث عملية نظيفه بيئا  وال ينتج عنها ملوثات بيئية يصعب التخلص  -2

منها أثناا عملية التشغيل كما يمكن تدوير وإعادة إستخدام شعاع الماا النفاث فى عملية الكشط 

:المصدر (9شكل )  

www.wikipedia plasmacutting 
 :المصدر   (10شكل )

www.pinterest.com  

http://www.pinterest.com/
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 أو القطع مرة أخرى وهو ما يتوافق مع إقتصادية التشغيل واإلنتاج.

عملية التحكم اآللى فى سرعة عملية القطع وكذلك فى سمك شعاع الماا النفاث تحقق  -3

إمكانية توظيف تقنية القطع بالماا النفاث فى اإلنتاج الكمى لآلجزاا واألشكال المتداخلة 

والمعقدة مع وجود أقل قدر ممكن من المسافات البينية بين األجزاا المقطوعة مما يقلل نسبة 

 إلى الحد األدنى. الهادر من الخامات

التطبيقات فى مجال 

صناعة األشغال 

 المعدنية والحديدية

تتميز تقنية القطع بالماا النفاث بإنتاج حواف قطع عالية الدقة والجودة دون حدوث أى تأثر أو 

الخامات المشغلة ولذلك يتم توظيف تلك التقنية فى التشكيل بالقطع ألشكال  أسطحتشوه فى 

زخرفية منفذه على الخامات المعدنية وذات مستوى تشطيب وجودة وتصميمات لوحدات 

 (12 ،11 )شكلمرتفع والتى يمكن توظيفها فى مجال صناعة أشغال المعادن والحديد الزخرفى 

 

 

 Laser cutting القطع بالليزر   -ج

األثر اإلقتصادى 

 للتقنية الصناعية

تتحقق فى تقنية القطع بالليزر المرونة والسرعة العالية فى عملية الكشط أو القطع  -1

يستغرق تصنيعها بطرق القطع التقليدية زمنا  أطول وجهدا   لألشكال أو اآلجزاا المعقدة والتى

 أكبر، مما يخف  الزمن والطاقة الالزمة لعملية اإلنتاج والتصنيع.

تعتمد تقنيه القطع بالليزر على التحكم اآللى فى عملية الكشط أو القطع ووفقا  للرسومات  -2

التصنيع أو الهدر فى الخامات والتصميمات المعدة مسبقا  مما يقلل نسبة األخطاا أو إعادة 

وبخاصة لألجزاا أو األشكال ذات الخطوط المتداخلة أو المعقدة والتى يتطلب إنتاجها بأسلوب 

 اإلنتاج الكمى القياسى وهو ما يتوافق مع إقتصاديات عملية التصنيع.

إختصار زمن التشغيل والعمليات الصناعية حيث تتم عمليات القطع والتشكيل والتشطيب  -3

قة وجودة عالية ووفقا  للرسومات والتصميمات المعدة مسبقا  والمخزنة فى ذاكرة الحاسب بد

 اآللى المتصل بماكينات قطع الليزر.

تتوافق تقنية القطع بالليزر مع "مرونة اإلنتاج" والتى تعنى القدرة على التشغيل للخامات  -4

نيع مجموعة متنوعة من المختلفة السمك والمتنوعة األشكال والتى يمكن توظيفها فى تص

المنتجات وفقا  للمتطلبات المتغيرة والسريعة فى نوعية اإلنتاج وجودته وهو ما يتوافق مع 

 إقتصاديات  عملية التصنيع.

 المصدر: (11شكل )

www.indian art.com 
 :المصدر  (12شكل )

www.justdiol.com 

http://www.justdiol.com/
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التطبيقات فى مجال 

الصناعاتالمعدنية 

 والحديدية

التشطيب تتناسب تقنية القطع بالليزر إقتصاديا  مع المنتجات التى تتطلب دقة وجودة عالية فى 

والتى قد يتطلب إنتاجها بأسلوب اإلنتاج الكمى فى الوقت نفسه، لذلك يتم توظيف تلك التقنية 

فى العديد من التطبيقات فى مجال الصناعات المعدنية والحديدية كصناعة وحدات اإلضااة 

 .(14 ،13المعدنية وقطع األثاث المعدنى كما فى شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 :Researh conclusionالنتائج 

 يرتبط تحقق العامل اإلقتصادى فى مجال الصناعة بمجموعة من المحددات وهى: -1

 المنتج.مستوى جودة  -

 نوع التكنولوجيا والتقنيات الصناعية المستخدمة فى عملية اإلنتاج. -

 نوعية وأسلوب اإلنتاج )إنتاج كمى أو إنتاج فردى بالقطعة( -

تتميز التقنيات الصناعية الحديثة )القطع بالبالزما، القطع بالماا النفاث، القطع بالليزر( بمرونة التشغيل والتوافق مع  -2

 تاج سواا اإلنتاج الكمى أو اإلنتاج الفردى بالقطعة.اسلوب ونوعية اإلن

يحقق توظيف تقنيات القطع الحديثة فى مجال الصناعة إختصارا  للعمليات الصناعية والزمن الالزم لعملية التشغيل،  -3

عيوب أو  وكذلك توفيرا  للخامات وتنميطا  لألعمال المنفذة بأسلوب اإلنتاج الكمى بنفس الدقة والقياسية والجودة ودون

أخطاا أو إعادة تشغيل أثناا عملية التصنيع، وهو ما يعنكس إجابا  على تحقق العامل اإلقتصادى فى مجال صناعة األشغال 

 المعدنية والحديدية.

تتميز تقنيات القطع الحديثة بإنتاج نواتج كشط أو قطع لآلجزاا أو األشكال ذات دقة تشطيب وجودة عالية مما يرفع من  -4

جمالية واإلقتصادية للمنتج ويعزز قدرته على المنافسة فى األسواق واإلستجابة السريعة للمتطلبات المتنوعة القيمة ال

 للمستخدمين.

يحقق إتصال ماكينات القطع الحديثة بالحاسب اآللى إمكانية إختبار مسار القطع )وفقا  للرسومات والتصميمات  -5

  من نسبة اآلخطاا والعيوب، كما يحقق أيضا  امكانية إستدعاا تلك المطلوبة( قبل اجراا عملية التشغيل وهو ما يخف

الرسومات أو التصميمات وتعديلها أو تطويرها وإعادة تنفيذها وفقا  للمتغيرات السريعة والمتنوعة لمنتجات األشغال 

 المعدنية والحديدية وهو ما يتوافق مع إقتصاديات التصنيع واإلنتاج.

 Research Recommendation التوصيات:

 البحث فيما يستجد من التقنيات المستحدثة وآثرها على مستوى جودة اإلنتاج فى مجال الصناعات المعدنية والحديدية. -1

 دراسة اآلثر البيئى للتقنيات الصناعية المستخدمة فى مجال صناعة األشغال المعدنية والحديدية. -2

 العامل اإلقتصادى فى مجال صناعة األشغال المعدنية والحديدية. دراسة آثر عملية التخطيط لإلنتاج وآثرها على تحقق -3

 المصدر:  (13شكل )
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