
 صالح يحيى   :المهندس تصميم



 مزايا هذا االبتكار

 عده مزايا وهىله هذا االبتكار: 

 

تقليل تكلفة اإلنتاج 



 مزايا هذا االبتكار
 

    

 

 تقليل جهد العامل 

 .أضعاف  10 إنتاجهوزيادة 



 مزايا هذا االبتكار
 

 

 

زيادة أجر وتحفيز العامل  و. 

   



 مزايا هذا االبتكار
 

    

 

   توفير ساعات تشغيل الماكينة 

 .استغاللها في انتاج أخر و 

 



  مزايا هذا االبتكار

 
   توفير استخدام الماكينات االكثر 

  التي تستخدم البرمجة و..  تقدما 
 الحاسب 

 التكاليف  المرتفعة الثمن وو 

 . التي تتطلب استثمارات كبيرة  و



 مزايا هذا االبتكار
 

    

 

    أكثر امانا في التشغيل 

 .  السابقالتشغيل التقليدي عن نظام 

   

 



  مزايا هذا االبتكار

    

 

  المنافسة بتقليل سعر المنتج
عن مثيلة المستورد او المصنع  

   .  محليا

 



  مزايا هذا االبتكار

    

 

 .زيادة الربحية للمؤسسة اإلنتاجية 

 



 مزايا هذا االبتكار
بهذا االبتكار نكون حصلنا على عده مزايا وهى: 
 

 .تقليل تكلفة اإلنتاج1.

 .أضعاف  10تقليل جهد العامل وزيادة إنتاجه 2.

 .وزيادة أجر وتحفيز العامل 3.

توفير ساعات تشغيل الماكينة الستغاللها في انتاج 4.
 .أخر 

توفير استخدام الماكينات االكثر تقدما التي تستخدم 5.
البرمجة والحاسب والمرتفعة الثمن وباهظة 

 . التكاليف والتي تتطلب استثمارات كبيرة للشركة

 .  أكثر امانا في التشغيل عن النظام السابق6.

المنافسة بتقليل سعر المنتج عن مثيلة المستورد 7.
 .  او المصنع محليا

 .زيادة الربحية للمؤسسة اإلنتاجية 8.



 (  شابلونة)معدة 

 القلوظة الخارجية على المثقاب



 اجزاء المعدة  

 :تتكون المعدة من عدة اجزاء 

 ..قاعدة رئيسية  -1

تثبت على فرش الماكينة وبها  
ميكانزيم االمان وتحديد مشوار 

 ..  التشغيل 

 

 ..  قاعدة التثبيت للمنتج  -2

المراد تشغيله وقلوظتة لربط 
 .الشغلة 

 

 : حامل العلوى المسلوب  -3

ويركب فيه عدة القالووظ ويثبت   
في العامود الرئيسي لماكينة  

 .    المثقاب



 ماكينة المثقاب التقليدية 
 التي يركب عليها المعدة



 مقدمة
 التقليدية القالووظ ماكينات تستخدم كانت  

  عاما 60 من اكثر منذ اإلنتاجية المصانع في
  الداخلية وقلوظة تقب لعمل األن وحتى

  ، عليها المشغلة لألجزاء فقط

انتاج في تخصصهالم ماكيناتال خالف  
   بالقطع أو بالضغط القالووظ

ماكينات استخدامو CNC  تعمل والتي  
  خالل من والكمبيوتر الحاسب باستخدام

  باهظة ماكينات بالطبع وهى .. برمجه
 . مرتفعة وأسعارها التكاليف



و اإلنتاجية والورش المصانع في المتبعو  
  الماكينات استخدام هو االستعمال الشائع

 تشغيلل ،السنتر المخارط مثل األخرى التقليدية
 .. عليها القالووظات و الخراطة عمليات

 

 وإنتاج لعمل مشغل واحد جزء إلنتاج لزموي 
 الى 10 من حوالى لتنفيذه وقت قالووظ إي
  مهارة حسب على هذا يختلف و دقيقة 15

  . الماكينة على يعمل الذى العامل



سعر و قيمة تحديد يتم انه معروفال من و  
  انتاج تكلفة مقايسة في (المنتج الجزء )

  ، الماكينات على المنتج الجزء أو الشغلة
 .اإلنتاج وقت في يستغرقه الذى بالزمن

 

 تحسب تشغيل تكلفة ماكينة لكل أن حيث 
  أكبر وقت الجزء اخذ كلما و،ساعةبال قيمتها

  و تكلفة على ذلك اثر كلما التشغيل في
  على المشغل المنتج الجزء بيع سعر

  سعر تحديد في ايضا يشمل كما ، الماكينة
  العمال اجور على المشغل المنتج بيع

   ..وخالفة



و قصير وقت في الجزء انتاج كان وكلما 
  سعره كان كلما .. المطلوبة بالجودة
 الماكينة انتاج ساعة ألن نظرا .. منخفضا

  زيادةل منخفضه ستكون العمال اجور و
  في والجهد الوقت تقليلو عليها اإلنتاج

  .. الجزء انتاج

 

عدد انتاج في الماكينة استهالك وتقليل 
 .. اقل وقت في األجزاء من أكبر



لكى المعدة هذه بابتكار قمنا قد لهذا  
 إلنتاج المثاقيب على تركيبها تالئم

 و عمله يتم مرة ألول خارجي قالووظ
 وفى ، الماكينات هذه مثل على إنتاجه

 ، ممكن وقت اقل

 

أكثر بحوالي تقدر اكبر كميات ينتج حيث 
  على ينتج الذى اإلنتاج أضعاف 10 من

  كانت التي و التقليدية الخراطة ماكينات
  .. اإلنتاج هذا مثل تصنيعل تخصص



  

عام بشكل النظام هذا تطبيق تم كما 
 إلنتاج  التقليدية المثقاب ماكينات على

 مختلفة مقاسات وتصنيع خارجي قالووظ
  بمقساتها القالووظات جميع لعمل

 أمان وبمعامل ويسر سهولة بكل المختلفة
 الجزء أو الماكينة أو للعامل سواء عالي

 . المشغل

     

 



  

 

المعدة على المشغل الجزء أنتاج يتم و 
  المطلوبة للمقاسات مطابقا المصممة

 كثيرا أقل وقت في ، العالمية والمواصفات
 في فقط واحدة دقيقة من ألقل يصل قد

  انتاجه في يستغرق كان الذى الجزء انتاج
   .سابقا انتاجه في دقائق 10 من اكثر وقت

     

 



بتجميع خاصة أجزاء أنتاج بالفعل تم قد و 
  لشركات توريدها و التكييف طنابير

 ، الغيار وقطع التكييف

 

بمقاسات M55x1.5  & M60 x 1.5 بقطر  

 مم 1.5 بخطوة مم 60 وقطر  مم 55
 . استاندر



االبتكار هذا في الجديد و :  
 

  المعدة هذه تصميم و ابتكار يتم مرة وألول هو
  التقليدية المثاقيب ماكينات استخدام في
 الخارجي القالووظ تصنيع و إنتاج في

 .للمنتجات

 

  ال و كانت التقليدية اكيناتالم هذه ان حيث 
  عمل و الداخلية الثقوب سوى تنتج ال تزال

  ..  فقط الداخلي القالووظ

 

   

 



 

 و أضافة يعتبر للمعدة الجديد التصميم و
 يعتبر هذا و .الماكينات لهذه اضيفت ميزة

  .. ذاته حد في ابتكار

 

 ال التقليدية الثقب ماكينات أن من بالرغم
  القالووظ عمل و تصنيع و أنتاج يمكن

   ، سابقا الماكينات هذه على الخارجي

 



االبتكار هذا في والجديد :   
 

 -:االتي التصميم في روعي انه حيث

  الصناعي األمن و األمان معامل زيادة1.
 .التشغيل أثناء يصاب ال حتى للعامل

 المنتجة واألجزاء الماكينة أمان وكذلك2.

 وامان  ويسر سهولة بكل  األجزاء تثبيت3.
 .الماكينة على

 . مضاعفة بكميات اإلنتاج زيادة4.

 



 

يلى ما على بالطبع هذا نعكسأ مما:    

 

 .تكلفته تقليل و المنتج سعر تقليل1.

 .العامل يةانتاج زيادة و 2.

 .اإلنتاجية الربحية زيادة3.

 إلنتاج استخدامها و الماكينة جهد وتوفير 4.
 . أخرى أجزاء

 إلنتاج األساسي للهدف نصل بالتالي و 5.
   .السابق في تنتجه كانت ما اضعاف



 وعمل لتفتيح  أخرى ماكينة وابتكار تصميم تم   

 انتاج الستكمال للخوابير الداخلية المجاري

 . السابقة المزايا نفس ولها الجزء

 



 معده لعمل القالووظ الداخلي
 تصنيع محلى 



 رسم وصورة الجزء المطلوب انتاجه 
 و تشغيله على الماكينة 



 الجزء بعد تجميعه

رسم مجمع لباقي األجزاء 
والخاصة بطنبورة نقل الحركة 

 ي  وتستخدم في التكييف المركز



 رسومات باقي الطنبورة 



 صور للمنتج النهائي بعد تجميعه 



 طريقة انتاج الجزء  
 بالطريق القديمة

 على الماكينات التقليدية  



 األجزاء المكون منها المعدة  



 مجموعة التثبيت السفلية



 األجزاء المكون منها المعدة 



 األجزاء المكون منها المعدة  



 األجزاء المكون منها المعدة 





 الجزء المسلوب  
 الذى يثبت به عدة القطع  



 طريقة تثبيت عدة القطع  
 في المسلوب





 شكل تجميعي ألجزاء المعدة
 لتركيبها على الماكينة والتشغيل 



 شكرا للمتابعة

 بالتوفيقمع تمنياتي لكم 

salahyehya@yahoo.com 


