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ا.ول

ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

1.0

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

إن تصميــم وبنــاء املركبــة عمليــة معقــدة تحتــاج إىل تخطيــط محكــم يحتــاج إىل ســنوات مــن الدراســات واألبحــاث،
ويحكــم تصميــم املركبــة العديــد مــن العوامــل:
.1
.2
.3
.4

وجود الفكرة األساسية ،ومظهر املركبة وجاذبيتها الجاملية.
االلتزام بالقيود واألنظمة املفروضة كخفض مستوى التلوث وإدراج وسائل السالمة.
قدرة املركبة عىل حامية الركاب من خالل اختيار نوع املواد املستخدمة .
قابلية املركبة للصيانة بعد اختيار العوامل أعاله.

وبعــد دراســة هــذه العوامــل ،عــىل امل ُصنــع تحديــد تكاليــف اإلنتــاج والرشيحــة املســتهدفة لبيــع املركبــات .وكلــام
زادت التحســينات )الفنيــة وااللكرتونيــة( وازداد اســتخدام املــواد غــري املألوفــة للتصنيــع ،ســتكون املركبــة يف رشيحــة
املركبــات الفارهــة أو عاليــة األداء .كــام تؤثــر متطلبــات العمــالء ،التــي تتضــح مــن خــالل الدراســات الســوقية التــي
يقــوم بهــا املصنعــني.
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مل يكــن اختيــار املــواد وتنوعهــا بالــغ األهميــة للــرشكات املصنعــة كــام هــو الحــال اآلن .وقــد أحــرزت الــرشكات تقد ًمــا
كب ـ ًريا يف تصنيــع الفــوالذ الــذي يحتــوي عــىل خصائــص متنوعــة مــن حيــث القابليــة للتشــكيل والقــوة والــوزن يف
ســنوات قليلــة ماضيــة ،تــم تصنيــع ســيارة بالكامــل تقريبــا مــن مــواد مختلفــة ســيتم رشحهــا خــالل هــذا املنهــج.

2.0
2
1

اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻟﻔﻮﻻذ

كان الفــوالذ ومــا زال إىل حــد كبــري املكــون األكــرث شــيوعا بــني املــواد التــي اســتخدمت يف تصنيــع املركبــات .ويتميــز
الفــوالذ بقوتــه وســهولة تصنيعــه وتشــكيله بأشــكال متعــددة .وقــد تــم تصنيــع الفــوالذ لســنوات عديــدة حتــى وقتنــا
الحــارض ،فهــو يعتــرب مــوردا ً وفـريا ً نســبياً .وتعتــرب تكلفــة إنتــاج الفــوالذ رخيصــة وميكــن للمصانــع اســتخدامه بتكلفــة
أقــل مــن بعــض املــواد املتاحــة األخــرى .كــام ميكــن اســتخدام الفــوالذ لبنــاء املركبــة بأكملهــا مــن العجــالت ،الســقف،
وتثبيــت مكونــات لوحــة القيــادة.
ميكــن تشــكيل الفــوالذ املطــاوع يف أشــكال معقــدة دون أن يفقــد الكثــري مــن متانتــه ،وهــو مــادة ســهل التعامــل معهــا
نســبيًا عنــد الصيانــة .وأقــل عرضــة للكــرس ،والتمــدد والتلــف الناجــم مــن الح ـرارة .ولكــن للفــوالذ قيــود حيــث ال
ميكــن أن يصنــع إال بدرجــة صالبــة معينــة ،وميكــن أن يكــون أكــرث صالبــة بإضافــة املزيــد مــن الكربــون عنــد إنتاجــه،
لكــن هــذه الصالبــة ال متنعــه مــن تشــوهات تأثــري االصطــدام ،وبعبــارة أخــرى ،قــد ال يتهشــم ولكــن ســيتأثر ويتغــري
شــكله.
شــهد العقــد املــايض املزيــد مــن التقــدم يف أســاليب إنتــاج الفــوالذ وتقنيــات ســبك املعــادن الجديــدة وال زالــت
تتطــور هــذه التقنيــات بشــكل كبــري لتنتــج مركبــات ذات حاميــة أفضــل للــركاب ،وأكــرث كفــاءة وأقــل تلويثــا.
يُقســم الفــوالذ إىل فئــات مختلفــة حســب قوتــه الفرديــة وصالبتــه ،وتوفــرت يف الســنوات األخــرية مجموعــة جديــدة
مــن الفــوالذ للمصنعــني ويســمى الفــوالذ عــايل الصالبــة .وميكــن وضــع الفــوالذ يف تصنيفــات مختلفــة ويشــار إليهــا
عــادة باالختصــار عــىل النحــو التــايل؛
200 MPA

MS Meld Steel

HSS High Strength Steel 400 MPA
AHSS Advanced High Strength Steel > 800 MPA

فوالذ مطاوع
فوالذ عايل الصالبة
فوالذ معالج عايل الصالبة
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الرسم أدناه هيكل مركبة يوضح بعض األجزاء التي تحتوي عىل الفوالذ عايل الصالبة.

الفوالذ املعالج عايل الصالبة باللون األحمر
الفوالذ عايل الصالبة باللون األصفر

الصورة ) :(1تنوع استخدامات انواع الفوالذ يف املركبة

الصورة ) :(2تصنيفات قوة تحمل الفوالذ

ميكــن العثــور عــىل االختصــارات يف أدلــة الصيانــة أو غريهــا مــن بيانــات الصيانــة التــي ســيتم رشحهــا بالتفصيــل
باملنهــج القــادم.
يوضــح الرســم أعــاله رقــم )(2مجموعــة كبــرية مــن املــواد الفوالذيــة املوجــودة داخــل املركبــة ،وسيســاعد قيــاس
تحمــل الفــوالذ للشــد ميجــا باســكال) (MPAيف توجيــه املصنعــني إىل املــواد التــي تســتخدم يف مكــون معــني اعتــام ًدا
عــىل مــا إذا كان للدعــم أو لزيــادة تحمــل الصدمــة.
وقــد بــدأ تصنيــع الفــوالذ بســمك أقــل مــن ذي قبــل مــام يجعلــه أخــف وزنًــا ولكنــه ال يـزال يحتفــظ باملتانــة وبقــوة
الشــد املطلوبة.
األلومنيــوم الــذي بــدأ باســتخدامه يف أوائــل التســعينات يف هيــاكل املركبــات متيــز بخفــة الــوزن ولكنــه عمومــا يصنــع
بســامكة كبــرية للحفــاظ عــىل القــوة والصالبــة .وقــد شــهد صناعــة املركبــات عــىل هيــاكل مصنعــة مــن األلومنيــوم
خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة ،لكــن بعــض الــرشكات املصنعــة قــد عــادت فعــال إىل الفــوالذ يف بعــض أجزاءهــا
بســبب قدراتهــا العاليــة بالحفــاظ عــىل صالبــة املركبــة مــع الحفــاظ عــىل وزن املركبــة الخفيــف بنفــس املزايــا التــي
كانــت متواجــدة يف هيــكل االملنيــوم.
ويجب مالحظة أن عمليات اإلصالح الخاصة بهذه االنواع من الفوالذ تختلف عن الفوالذ املطاوع.
وزن أﺧﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻔﺎءة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ.
 2.1.1نبذة عن خصائص الفوالذ يف عمليات االصالح :
أ .السحب والشد
صممــت بعــض أنــواع الفــوالذ لتتشــكل وتتشــوه بطريقــة معينــة ،ولــذا تصبــح ضعيفــة بعــد تعرضهــا لحــادث
وســحبها إلصالحهــا مــام يــؤدي لتلفهــا وفقــدان خصائصهــا ويجــب حــني ذلــك اســتبدالها ،ويف حــال عــدم اســتبدال
القطعــة ال ميكــن للجــزء املتــرضر القيــام بأدائــه ،كــام يكــون تأثــري الــرضر مضاعــف يف حالــة حــدوث تصــادم آخــر يف
نفــس املــكان وبذلــك يشــكل خطــورة عــىل ركاب املركبــة ومســتخدمي الطريــق.
ب .التسخني
يطبــق التســخني عــىل املركبــات عنــد اصالحهــا يف حــاالت الحــوادث املتوســطة  ،يف حــال ســحب ســاق الهيــكل املشــوه
مــرة أخــرى إىل وضعــه األصــيل تســتخدم الح ـرارة لتســهيل العمليــة )تليــني الفــوالذ (لتحريكــه يف عمليــات االصــالح
القدميــة .
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يســتخدم التســخني أيضــا لصيانــة اللوحــة الخارجيــة مثــل التقلــص أو االســتقامة .ان اســتخدام الح ـرارة عــىل انــواع
الفــوالذ الجديــد اآلن ميكــن أن تــؤدي إىل فشــل ذريــع للقطعــة يف حــال حــدوث اصطــدام آخــر.
يصنــع ســاق الهيــكل يف املركبــات الحديثــة مــن الفــوالذ عــايل الصالبــة ،وقــد يســتخدم أكــرث مــن نــوع فــوالذ يف هــذا
الجــزء كــام تــم ذكــره يف الصــورة ) .(2وقــد تعــاين بعــض أجـزاء هيــكل املركبــة املصنوعــة مــن الفــوالذ عــايل الصالبــة
) (MPA 950إىل تشــوهات ناتجــه عــن فقــدان خصائصهــا الفيزيائيــة نتيجــة تعرضهــا لدرجــات ح ـرارة أعــىل مــن
 1000درجــة مئويــة .ويتــم التســخني يف الــورش غــري املعتمــدة يف الغالــب بغــاز األكــيس أســيتيلني الــذي ميكــن أن تصــل
درجــات الحـرارة  3200درجــة مئويــة مــام يــؤدي ايل تلــف الفــوالذ يف منطقــة التســخني.

الصورة ) :(3عملية إصالح باستخدام غاز االكيس استلني

ج .اللحام
تختلــف الطــرق املســتخدمة يف عمليــات اللحــام املصنعيــة اليــوم عــام كانــت عليــه قبــل  10ســنوات  .وقــد أصبــح
رصا عــىل املركبــات املصنوعــة مــن األلومنيــوم فقــط وذلــك
اســتخدام اللحــام الرتكيبــي أكــرث شــيو ًعا وليــس مقتــ ً
الختــالف ســامكة الفــوالذ وأنواعــه املســتخدمة يف الهيــكل  .كــام أصبــح لحــام الليــزر والنحــاس أكــرث أهميــة كــام شــهد
لحــام املقاومــة )النقطــة( تحســينات كبــرية .وتراعــي هــذه العمليــات اســتخدام درجــات حـرارة أقــل لربــط األجـزاء
املختلفــة مــع بعضهــا البعــض باختــالف نــوع وســامكة املعــدن مــام يحافــظ عــىل خصائصــه الفيزيائيــة .وينبغــي لورش
الصيانــة البحــث يف عمليــات اللحــام املســتخدمة حيثــام كان ذلــك ممك ًنــا ،ويف األجـزاء التــي ال تتوفــر فيهــا معلومــات
مــن الرشكــة املصنعــة لعمليــات اللحــام لجــزء معــني ميكــن اســتخدام لحــام القــوس الكهربــايئ ).(MIG ,MAG
2
2

اﻷﳌﻨﻴﻮم

كانــت بدايــات اســتخدام االملنيــوم يف مركبــات الســباق وكان يُســتخدم يف ألــواح املركبــات للحــد مــن الــوزن وزيــادة
الرسعــة .وكانــت هونــدا  NSXمــن أوىل ســيارات األلومنيــوم التــي انتجــت بكميــات كبــرية يف عــام  1994للســوق
التجــاري ولكــن كانــت تســبب مشــاكل كبــرية لفنــي الصيانــة وخاصــة يف اللحــام .كــام كانــت لســيارات رشكــة النــد
روفــر القدميــة أيضــا ألــواح األملنيــوم يصعــب عــىل الفنيــني التعامــل معهــا ،ونتيجــة لذلــك يتــم اســتبدال األلــواح
املتــرضرة غالبــا دون محاولــة إلصالحهــا .ويســتخدم األلومنيــوم عوضً ــا عــن الفــوالذ بســبب خفــة وزنــه ومقاومتــه
التــآكل.
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مالحظــة :ميكــن أن يتــآكل األلومنيــوم إذا اتصــل مــع الفــوالذ دون أي حاجــز بينهــام ،وســيتم التوســع يف هــذا
املوضــوع يف املســتوى القــادم.

الصورة ) :(4فورد-ف  150جسمها العلوي مكون كليا من األملنيوم

الصورة ) :(5سيارة رينج روفر الرياضية من  2013بشكل أفقي .تم تخفيض
الوزن يف هذا الطراز  350كغ مقارنة بالطراز السابق

وتختلــف عمليــات االصــالح لهيــكل املركبــة باختــالف املصنــع وال ميكــن تطبيــق عمليــات ومهــارات اإلصــالح يف مركبــة
معينــة ملصنــع أخــر.
يصنــف األلومنيــوم إىل تصنيفــات مختلفــة اعتــام ًدا عــىل خصائصــه وســبائكه )عنــد خلــط األملنيــوم مــع معــادن أخــرى
يســمى ســبكه(  .وهــي تعــرف بتسلســل معــني كالتــايل:
تسلسل  1000-أملنيوم تجاري نقي
تسلسل 2000-سبائك )نحاس-أملنيوم(
تسلسل 3000-سبائك )مغنيسيوم-أملنيوم(
تسلسل 4000-سبائك )سيليكون-أملنيوم(
تسلسل  5000-سبائك) مغنيسيوم-أملنيوم(
تسلسل 6000-سبائك )مغنيسيوم سيليكون أملنيوم(
تسلسل 7000-سبائك )زنك-مغنيسيوم أملنيوم(
تسلسل  8000-عنارص أخرى مثل )الليثيوم والحديد(
تســتخدم الــرشكات املصنعــة سلســلة معينــة مــن
األلومنيــوم اعتــامدا عــىل مســاحة املركبــة التــي س ـتُصنع
وال ميكــن تعميــم هــذه السالســل عــىل جميــع املركبــات
املصنعــة مــن قبــل نفــس الرشكــة كالفــوالذ  .تســتخدم
رشكــة جاكــوار النــد روفــر ) (JLRاأللومنيــوم مــن سلســلة
5000و  .6000وتســتخدم رشكــة كاديــالك سلســلة ،5000
 6000و 7000وتســتخدم رشكــة فــورد سلســلة .6000
ميكــن تغيــري املعــدن اعتــامدا عــىل »مزيــج« الســبائك
ضمــن سلســلة معينــة وعمليــة املعالجــة الحراريــة ،عــىل
ســبيل املثــال يضــاف املزيــد مــن املغنيســيوم أكــرث مــن
الســيليكون أو زيــادة للســيليكون أكــرث مــن املغنيســيوم.
عــدد  6000ميكــن أن يصبــح  ،6023لــذا تجــد داخــل كل
سلســلة العديــد مــن املراجــع الفرعيــة.
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الصورة ) :(6مثال عىل األملنيوم املسبوك

وهــذا يعنــي أن عمليــات الصيانــة تختلــف بــني املصنعــني ،وميكــن أن يكــون االختــالف يف نــوع مــن الربشــام والالصــق
املســتخدم أو اللحــام ونــوع حشــوة األســالك املطلوبــة وقــد يكــون ضبــط آلــة اللحــام مختل ًفــا متا ًمــا .وتحتــوي بعــض
أجـزاء املركبــة عــىل األلومنيــوم املســبوك ،وهــي أجـزاء غــري قابلــة للصيانــة ويجــب اســتبدالها.
2
3

اﳌﻐﻨﺴﻴﻮم

ميلــك املغنيســيوم القــدرة عــىل تخفيــف الــوزن مــن  40إىل  65يف املئــة مقارنــة بالفــوالذ .وميكــن تشــكيل املغنيســيوم
مــن الصفائــح )مثــل الفــوالذ( ،ولكنــه يســتخدم بشــكل أفضــل كمســبوكات رقيقــة لزيــادة قدراتهــا عــىل تقليــل الــوزن.
مثــل األلومنيــوم ،املغنيســيوم لــه مخــاوف تــآكل ويجــب عزلــه عــن املــواد األخــرى .يحتــوي املغنيســيوم عــىل بنيــة
أساســية ومعرفيــة محــدودة للغايــة مقارنــة باألملنيــوم والفــوالذ ،ولكــن التطبيقــات تظهــر يف ســيارات اإلنتــاج اليــوم
)عــىل ســبيل املثــال ،الجــزء الداخــيل لرفــع البــاب يف ســيارة فــورد  .MKTوتشــمل التطبيقــات األخــرى ملحــق عمــود
التوجيــه ،وفتحــات  ،HVACومرفقــات الدواســة ،ومرفقــات هيــكل لوحــة أجهــزة القيــاس ،ومرفقــات مفصــالت
األبــواب ،ووحــدات اإلطــارات االحتياطيــة ،ومرفقــات تثبيــت أعمــدة املقصــورة الوســطية.
تســتخدم العديــد مــن الــرشكات املصنعــة املغنيســيوم يف بعــض املناطــق يف املركبــة .وهــو يشــبه األملنيــوم يف شــكله،
وال ميكــن صيانتــه باســتثناء أجـزاء بســيطة منــه.

الصورة ) :(7مثال عىل املغنسيوم

2
4

اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

اســتخدم البالســتيك يف صناعــة املركبــات لفــرتة طويلــة ،ويســتخدم يف أجـزاء مختلفــة مــن اللوحــات وداخليــة األبــواب،
واملصــدات ،وبعــض األلــواح الخارجيــة األخــرى مثــل بــاب الصنــدوق الخلفــي .ويعتــرب البالســتيك بديـالً جيــدا ً لتخفيف
الــوزن وميكــن صبــه يف أي شــكل مطلــوب .كــام يتــم اســتخدام البالســتيك ملظهــره الجيــد عنــد صنــع األج ـزاء التــي
تتطلــب مظهــر جــاميل مثــل اإلكسســوارات الداخليــة .ويعتــرب البالســتيك أرخــص يف إنتاجــه مــن نظرائــه مــن املعــادن،
وميكــن إعــادة تدويــره يف الغالــب.
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أساسا يف فئتني رئيسيتني تدخل يف صناعة هيكل املركبة وهي:
يصنف البالستيك ً
 2.4.1البالستيك الحراري
وهــو نــوع ميكــن إعــادة تســخينه وإعــادة تشــكيله ،وإعــادة صيانتــه ،مثــل صيانــة املصــدات املصنوعــة مــن هــذه
املــادة بواســطة اللحــام البالســتييك حيــث ميكــن تقليــل األرضار الظاهــرة نتيجــة التمــزق.
 2.4.2البالستيك املعالج حراريًا )صلب(
هــذا النــوع مــن البالســتيك هــو أكــرث صالبــة بكثــري ويســتطيل ويحــرتق إذا تــم تســخينه ،وال ميكــن إعــادة تشــكيل
هــذه األجـزاء يف قوالــب أو صهرهــا كــام هــو الحــال مــع البالســتيك الحـراري ،ولكــن ميكــن تلحيمهــا يف بعــض األحيــان.
2
5

اﻟﻠﺪاﺋﻦ )اﳌﺮﻛ ّﺒﺎت(

انخفضــت شــعبية األليــاف الزجاجيــة يف عــامل املركبــات نتيجــة تطــور اســتخدام املعــادن املتقدمــة واألليــاف الكربونية.
وتصنــع هــذه األليــاف الزجاجيــة بنســج خيــوط صغــرية مــن الزجــاج عــىل شــكل قــامش ثــم وضعهــا يف قوالــب
بالســتيكية ممزوجــة مبــادة الصقــة ،وتتكــون مــن عــدة طبقــات مــام تعطــي القطعــة املطلوبــة املتانــة وخفــة الــوزن.
تراجــع اســتخدام األليــاف الزجاجيــة مــع ظهــور أليــاف
الكربــون حاليًــا .وذلــك ألن بالرغــم مــن صالبــة األليــاف
الزجاجيــة إال أنهــا ال تفــي مبتطلبــات الســالمة الحديثــة
اليــوم.
 2.5.1ألياف الكربون
ميكــن اســتخدام الكربــون داخــل املركبــة بطــرق متعــددة
ولكــن اســتخدامها األكــرث شــيوعا هــو كإكسســوارات.
وتشــبه األليــاف الكربونيــة األليــاف الزجاجيــة ،فهــي عبــارة
عــن شــعريات رفيعــة مــن الكربــون عــىل شــكل قــامش
ممزوجــة مــع البالســتيك أو الراتنــج .وجــذور هــذا املنتــج الصــورة ) :(8كانــت كــامرو إحــدى الــرشكات املصنعــة القليلــة التــي تســتخدم
األليــاف الزجاجيــة عــىل نطــاق واســع .حيــث تســتخدم الــرشكات األخــرى
تعــود إىل ســباقات الفورمــال ،كمثــل الكثــري مــن التقنيــات
األليــاف الزجاجيــة لألج ـزاء الصغــرية  ،مثــل النواحــي الجانبيــة.
التــي اســتحدثت يف املركبــات الحديثــة اليــوم.
تُســتخدم معظــم األليــاف الكربونيــة يف املركبــات الرياضيــة الفارهــة .ومــع ذلــك بــدأت يف شــق طريقهــا إىل الســوق
التجــاري بطــرق مختلفــة نظ ـ ًرا لجامليتهــا ومواصفاتهــا وخفــة وزنهــا ومتانتهــا ،ويتوقــع أن ال يقتــرص إدخالهــا يف
األلــواح الخارجيــة فقــط بــل كعنــرص هيــكيل يف املركبــات مســتقبالً.
تســتخدم ســيارة  BMW i3أليــاف الكربــون يف هيكلهــا الرئيــيس الــذي يندمــج مــع ألــواح األملنيــوم كأول مركبــة
تجاريــة.
وقــد تــم تصنيعهــا باســتخدام أليــاف الكربــون املقــوى للبالســتيك لزيــادة صالبتهــا وتخفيــف الــوزن لتعويــض عــن
وزن بطاريــة الليثيــوم أيــون الثقيلــة املســتخدمة يف هــذه املركبــة الكهربائيــة .
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الصورة) :(9سيارة  BMW i3الكهربائية

3.0

الصورة) :(10ألياف الكربون مستخدمة يف اللوحة الخلفية.

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

عمليــة تطوريــة طويلــة تبــدأ مــن الرســم التصميــم األويل
إىل التشــكيل بالطــني انتهــاء بالنمــوذج االويل للبنــاء.
ويتــم الرتكيــز خــالل هــذه العمليــة عــىل الــوزن واألمــان
وهــذا بــدوره يســاهم يف اختيــار املــواد الخــام التــي
ستســتخدم يف بنــاء مكونــات املركبــة ،ويُــرشع يف تصنيــع
املركبــة بعــد االنتهــاء مــن النمذجــة والتصاميــم األوليــة.
تُراجــع تجهي ـزات الســالمة بنــاء عــىل القيــود الحكوميــة
يف بعــض الــدول
لكــن بعــض هــذه التصاميــم والتجهيـزات ســتجد حيـزا يف
بعــض األســواق ذات القيــود املرنــة.

الصورة ) :(11تصميم املركبة

يتــم اختبــار كفــاءة ســالمة املركبــة باالشـرتاك مــع مراكــز التقييــم املعتمــدة دول ًيــا كفريــق ثالــث مثــل برنامــج تقييــم
املركبــات األورويب والــذي يعرف بـــ .NCAP
خضعــت طــرق تصنيــع املركبــات لتغ ـريات ضخمــة يف الســنوات العــرشة املاضيــة وتســتمر بالتغــري مــع إصــدار أي
طـراز جديــد .وهــذا مــا تحكمــه القيــود كــام أســلفنا .إن اســتخدام مــواد وتقنيــات تصنيــع جديــدة يعنــي أن طــرق
الصيانــة املســتخدمة ســابقًا ال ميكــن تطبيقهــا عــىل مركبــات اليــوم.
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1

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

تحدد العديد من االعتبارات الرئيسية يف اختيار مكونات
املركبات ،منها :
 .1السالمة.
 .2كفاءة الوقود.
 .3كمية االنبعاثات الضارة.
 .4القابلية للتصنيع.
هنالــك منطقتــني يف كل مركبــة تتطلــب احتياطــات ســالمة
مختلفــة ،كــام هــو مبــني يف الصــورة ). (13
الصورة ) :( 12توزيع مختلف النواع املواد يف جسم املركبة

 .1صممــت مقصــورة الــركاب كــدرع أمــان لحاميــة الــركاب يف حالــة حــدوث حــوادث ســواء كانــت الرسعــة منخفضــة
أو عاليــة.
 .2صمــم الهيــكل ليقلــل مــن تشــوه وتكــرس مناطــق التهشــم مــام يقلــل مــن االرضار بســالمة جســم املركبــة ومحيــط
الركاب.
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺻﻄﺪام ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء
منطقة التهشم
مقصورة الركاب

قوة امتصاص عالية مع قابلية لتوزيع
الرضر
ال تتشوه وال تنثني

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﻮﻻذ اﳌﻨﺎﺳﺐ

جهد عايل وقوي متانة وليونة

فوالذ معالج الصالبة أو
أملنيوم مبثوق
فوالذ معالج عايل الصالبة

متانة عالية

عندمــا بــدأ تصنيــع الفــوالذ بصالبــة أعــىل ،أصبــح مــن الصعــب تشــكيله يف قطــع الغيــار باألخــص األشــكال املعقــدة
الالزمــة دون أن تفقــد قوتهــا .وبــدأت تتغلــب تقنيــات التصنيــع عــىل هــذه املشــاكل حيــث تــم إنتــاج بعــض أنــواع
الفــوالذ املعالــج عــايل الصالبــة بقوالــب رقيقــة تحتفــظ بنفــس الصالبــة ،وأســهم ذلــك يف تقليــل وزن املركبة واالســتغناء
عــن األملنيــوم بشــكل كيل كــام ســبق.
وفيــام يــيل بعــض األمثلــة عــىل رشكات مصنعــة التــي متكنــت مــن خفــض وزن املركبــة بســبب اســتخدام هــذا النــوع
مــن الفــوالذ:
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الصورة ) :(13توزيع الفوالذ يف شيفروليه كروز

الصورة ) :(14توزيع الفوالذ يف كيا سبورتاج

الجيل الجديد شيفروليه كروز 2016
تــم تصنيــع الهيــكل األســايس لكــروز باســتخدام الفــوالذ
املعالــج العــايل الصالبــة مــام عــزز االقتصــاد يف اســتهالك
الوقــود دون املســاس مبعايــري الســالمة وأدى أيضــا إىل
تخفيــض الــوزن مبقــدار  52كيلوغرامــا.

صنــع هيــكل األســايس لكيــا ســبورتاج  2017باســتخدام
 51%مــن الفــوالذ املعالــج عــايل الصالبــة مقارنــة
باملوديــل الســابق الــذي اســتخدم .18%

الصورة ) :(15كيفية دمج املواد يف ساق الهيكل

يوضح الرسم  16أعاله كيف تم دمج املواد املختلفة عىل شكل طبقات لتشكيل ساق الهيكل.
كل جــزء مــن ســاق الهيــكل املوضــح سيتشــوه بطريقــة معينــة عندمــا تتعــرض املركبــة لتأثــري الصدمــة مبــا يضمــن
تخفيــف قــوة التصــادم وعــدم انتقالهــا ملقصــورة الــركاب ،كــام أن القســم األمامــي مــن الســاق يعــرف باســم منطقــة
التجعيــد األمامــي ،يعمــل عــىل امتصــاص أكــرب قــدر مــن الطاقــة األوليــة لالصطــدام مــن ثــم نتنقــل مــن املقدمــة عــىل
طــول الســاقني ،حيــث ينخفــض التشــوه املصاحــب للــرضر لباقــي الســاق.
3
2

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻬﺸﻢ

قبــل أن يتــم اعتــامد مناطــق التهشــم يف املركبــات ،كان تأثــري التصــادم ينتقــل للــركاب كليـاً يف وقــت وجيــز للغايــة مــن
دون تخفيــف ،وقــد ال يظهــر للعيــان تأثــري الحــادث عــىل بنيــة املركبــة ،ولكــن عنــد النظــر لحالــة الــركاب نجــد تأثــري
الحــادث واضحـاً يف أجســادهم ،ولذلــك فــإن مناطــق التهشــم هــي البديــل األمثــل يف هــذه الحالــة بحاميتهــا للــركاب
وتضحيتهــا بجســم املركبــة عــرب امتصــاص جــزء كبــري مــن طاقــة التصــادم قبــل أن تصــل لحجــرة الــركاب ،قــد ال تنجــو
املركبــة مــن الحــادث ولكــن احتــامل نجــاة الــركاب أكــرب وهــو املهــم ،فاملــال قــد يعــوض ولكــن الحيــاة ال تعــوض.
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رسعــة املركبــة وتســارعها مهــم يف تقييــم أداء مناطــق التهشــم ،فزيــادة الرسعــة تعنــي زيــادة قــوة التصــادم ،ومناطــق
التهشــم تعمــل عــىل امتصــاص تلــك القــوة ،وتعتمــد رسعــة وتســارع املركبــة عــىل الزمــن فبــدالً مــن أن تتوقــف
املركبــة فجــأة يف لحظــة وجيــزة مــن الزمــن ،ميكــن ملناطــق التهشــم زيــادة الوقــت املســتغرق يف التصــادم مــن خــالل
عمليــات التشــوه التــي تحصــل يف هيــكل املركبــة وبالتــايل تقلــل مــن قــوة التصــادم بشــكل كبــري.

الصورة ):(16تفاعل مناطق التهشم نتيجة رضر باملقدمة

تعطــي مناطــق التهشــم هيــكل املركبــة وقتـاً لالســتجابة للحــادث ،فبــدالً مــن أن متــر قــوة التصــادم مبــارشة مبكونــات
املركبــة كاملحــرك و حجــرة الــركاب تحتــاج هــذه القــوة أن متــر أوالً مبناطــق التهشــم التــي تخفــف مــن تأثريهــا
بزيادتهــا لزمــن التصــادم ،حيــث ترتــد املركبــة يف بعــض األحيــان أثنــاء التصــادم و تــدور حــول نفســها عــدة مـرات ،
وهــذا الفعــل هــو قــوة تــم إخراجهــا بعيــدا ً عــن املركبــة ،وكذلــك التــواء أعمــدة الهيــكل و تشــظي الزجــاج و تكــرس
البالســتيك كلهــا ردة فعــل تقلــص مــن قــوة التصــادم ،و بالتــايل كلــام تهشــمت أجـزاء أكــرث مــن املركبــة كلــام قلــت
قــوة التصــادم ،و ذلــك إىل حــني وصولهــا لحجــرة الــركاب و التــي تتكــون مــن مكونــات أكــرث قــوة و صالبــة لحاميــة
الــركاب مــن انتقــال بقيــة القــوة داخــل املركبــة ،وهنــا تفشــل العديــد مــن املركبــات يف اختبــارات التصــادم ،إذ أن
العنــارص املكونــة لحجــرة الــركاب قــد ال تكــون بتلــك القــوة املطلوبــة و بالتــايل تتهشــم وهــو األمــر الــذي ال يفضــل
حدوثــه.

الصورة ) :(17تفاعل مناطق التهشم نتيجة تصادم مركبينت بحجم مختلف
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بحســب دراســة صــادرة مــن املعهــد الربيطــاين املختــص بإصــالح املركبــات فــإن أكــرث الحــوادث تكــون يف الجهــة
األماميــة للســيارة بنســبة  65%مــن مجمــل الحــوادث تليهــا نســبة  25%للجهــة الخلفيــة مــن املركبــة ،بينــام يتقاســم
جانبــي املركبــة األميــن و األيــرس نســبة  10%املتبقيــة ،لذلــك أصبــح مــن الواضــح تركيــز الــرشكات بصــورة كبــرية
عــىل كفــاءة مناطــق التهشــم يف مقدمــة املركبــة ،لكــن مل مينــع ذلــك بعــض الــرشكات مــن تطويــر مناطــق التهشــم
يف األج ـزاء األخــرى مــن املركبــة مثــل فولفــو التــي طــورت مــن أداء مناطــق التهشــم الجانبيــة يف املركبــات بــدءا ً
مــن  1990و التــي أطلقــت عليهــا نظــام ) (SIPSاختصــارا ً لـــ  ،Side Impact Protection Systemحيــث أن املســافة
بــني أبــواب املركبــة و الــركاب بســيطة جــدا ً و لذلــك ســيتوجب صناعــة مناطــق تهشــم أكــرث كفــاءة يف تلــك املســافة
الصغــرية ،وكان حــل فولفــو هــو اســتخدام مــواد أقــوى يف العمــود ) (Bالفاصــل بــني البابــني األمامــي والخلفــي،
وكذلــك تفعيــل األبــواب كجــزء مــن منظومــة امتصــاص الصدمــات باســتخدام منطقــة تهشــم تحمــل شــكل خليــة
العســل داخــل األبــواب ،و هــو تطــور كبــري مقارنــة مبــا كان يحصــل يف الســابق إذ كان العمــود ) (Bهــو الوحيــد الــذي
يســتقبل تأثــري التصــادم.
الحــادث قــد يؤثــر بصــورة كبــرية عــىل أداء مناطــق التهشــم يف املركبــة ،حتــى وإن تــم إصالحهــا ،وقــد ال تتــرصف تلــك
املناطــق بالصــورة املثاليــة وبالتــايل تضــع بنيــة املركبــة يف الخطــر ،ولذلــك نوجــه بــرضورة الفحــص الكامــل للســيارة
التــي ينبغــي رشاؤهــا ومســتوى تجهيـزات الســالمة فيهــا مــن خــالل النظــر يف نتائــج اختبــارات الســالمة املقدمــة لهــا
مــن قبــل الهيئــات املتخصصــة يف ســالمة املركبــات ،مــع األخــذ يف االعتبــار فــارق التجهي ـزات بــني مختلــف األســواق
املباعــة فيهــا املركبــات .وكذلــك تطــور صناعــة مناطــق التهشــم يف املركبــات يف الســنوات األخــرية والتــي أصبحــت
أفضــل أداء

4.0

ﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

كانــت تصنــع الشــاحنات بالكامــل مــن الفــوالذ املطــاوع،
وبــدأ مؤخـرا ً االهتــامم بإدخــال تعديــالت عــىل التصاميــم
وأنــواع مختلفــة مــن املــواد املســتخدمة يف بنائهــا.
مــن أهــم الــرشكات التــي بــادرت بتغيــري نــوع املــواد هــي
رشكــة ســكانيا ) (Scaniaالتــي بــدأت باســتخدام الفــوالذ
معالــج عــايل الصالبــة يف بنــاء أجـزاء مــن مقصــورة الــركاب
لزيــادة حاميــة وصالبــة املقصــورة .
يف الصــورة ) (19نــرى اســتخدام الفــوالذ عــايل الصالبــة يف
القوائــم األماميــة ملقصــورة الشــاحنة.
الصورة ) :(18توزيع الفوالذ يف مقصورة ركاب سكانيا
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اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻼء

1.0

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼء

الطــالء هــو الوصــف العــام لعمليــة إضافــة طبقــات دهــان عــىل جســم املركبــة باســتخدام الطــالء لتغطيــة الســطح
ألغ ـراض الحاميــة والتجميــل.

2.0

اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼء

أ .حامية الهيكل.
ب .تعزيز املظهر الجاميل.
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ج .تعزيز قابلية التسويق.
د .التميز.

3.0

ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻄﻼء

أ .الطبقة أسفل الطالء ) - (undercoatماده تلتصق بسطح املعدن االسايس.
ب .الطبقة الوسط ) - (Middle coatتحمي الطبقة التي أسفلها وتسهل طالء الطبقة العليا.
ج .طبقه الدهان ) - (Top Coatالطبقة األخرية من الطالء تضفي ملعان للمركبة.

4.0

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻄﻼء

أ .لون خالص ) - (Pigmentلون واحد خالص مثل األزرق واألصفر واألحمر املغطاة بأصباغ اللون .
ب .اللون املعدين ) - (Metallicرقائق معدنية )مسحوق األملنيوم( مخلوطة يف طالء املينا.
ـدال مــن األملنيــوم يف الطــالء املعــدين
ج .اللــون اللؤلــؤي ) -(Pearl paintطــالء املينــا لؤلــؤي يحتــوي عــىل امليــكا بـ ً
)ثالثــة طبقــة او أكــرث(.

الصورة ) :(19توزيع طبقات الطالء

5.0

ﺟﻔﺎف اﻟﻄﻼء

تعتمد عملية جفاف الطالء عىل نوع املذيب املستخدم مع الطالء.
أ .الطالء الذي يعتمد عىل مذيب مايئ
طبقــة الطــالء ال تتكــون إال مــن خــالل تبخــر املذيــب مــن الطــالء  ،فــال تحــدث أي تغـريات يف طبيعــة الطــالء عندمــا
يتحــول الطــالء إىل طبقــة موحــدة.
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ©

25

ب .الطالء املعتمد عىل تجفيف الكيميايئ
يجــف هــذا النــوع مــن الطــالء بتكويــن طبقــات مــن اللــون بتفاعــالت كيميائيــة مدعومــة باألكســجني ،والح ـرارة ،
واملحفــز ،واملقــىس ،ومــا إىل ذلــك ،بعــد تبخــر املذيــب.

6.0

أﻧﻮاع ﻣﺴﺪﺳﺎت اﻟﺮش

أ .مسدس الرش بكأس علوي:
وهــو مســدس مركــب أعــاله إنــاء ســائل الدهــان بحيــث
ينســاب الدهــان يف مجــرى الهــواء املضغــوط بواســطة
ثقلــه أو الجاذبيــة كــام يف الشــكل ،مــن ميزاتــه تقلــل مــن
عمليــه رش الدهــان بكميــة كثيفــة ويعــود ذلــك لزوجــه
الدهــان ومــن عيوبــه أنــه غــري مناســب لعمــل مســتمر ذي
أســطح كبــرية.
الصورة ) :(20مسدس طالء بكأس علوي

ب .مسدس الرش بكأس سفيل:
وهــو مســدس مكــون مــن إنــاء ســائل الدهــان أســفل
املســدس بحيــث يتــم ســحب الدهــان بواســطة الخلخلــة
التــي تحــدث داخــل مجــرى الهــواء املضغــوط كــام يف
الشــكل ،مــن ميزاتــه أنــه مناســب لعمــل مســتمر ذي
أســطح أكــرب وذلــك بســب كــرب الــكأس ومــن عيوبــه ثقــل
وزنــه.
الصورة ) :(21مسدس الرش بكأس سفيل

ج .مسدس الرش بدون إناء:
هــو مســدس منفصــل عــن خ ـزان ســائل الدهــان متصــل
بواســطة يل ويتــم ضغــط الدهــان عــرب ايل املتصــل مــع
املســدس ويختلــط مــع الهــواء املضغــوط كــام يف الشــكل
مناســب يف العمــل لألســطح الكبــرية جــدا وللدهــان ذي
اللزوجــة العاليــة.
الصورة ) :(22مسدس الرش بدون إناء
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المالحظات:

اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ وأﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ

1.0

ﻣﻘﺪﻣﺔ

تعتمــد املركبــات الهجينــة عــىل أكــرث مــن مصــدر للطاقــة للتحــرك مثــل البنزيــن والكهربــاء ،أو عــىل طاقــة واحــدة
فقــط مثــل الكهربــاء .وقــد اســتحدث هــذا الجيــل مــن املركبــات لتقليــل معــدل التلــوث البيئــي والتقليــل مــن
اســتخدام املنتوجــات النفطيــة .تتوفــر يف هــذا النــوع مــن املركبــات إىل وحدتــني لتخزيــن الطاقــة .األوىل هــي خـزان
للوقــود ،والثانيــة بطاريــة كبــرية يصــل وزنهــا إىل  50كيلوغـرام تكــون عبــارة عــن بطاريــات تيــار مســتمر  DCصغــرية
مجمعــة معــا كل واحــدة منهــا بالــكاد تزيــد عــن واحــد فولــت تتجمــع معــا يف خاليــا لتشــكل البطاريــة الكبــرية لتنتــج
إجــاميل جهــد مــن  273فولــت إىل  330فولــت.
ويتــم شــحن البطاريــة عــرب توليــد الطاقــة مــن العجــالت عندمــا يخفــف الســائق الرسعــة وهــذا املبــدأ يعــرف باســم
) (Regenerative Brakeعوضــا عــن ضيــاع الطاقــة باالحتــكاك ليتــم توليــد طاقــة كهربائيــة .كــام يعمــل محــرك
البنزيــن عــىل شــحن البطاريــة أيضــا عندمــا تكــون مســتوياتها تحــت نســبة معينــة .ويتوفــر لبعــض املركبــات مقبــس
للشــحن وتســمى . plug-in hybrid
28
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تختلــف ســيارات الهايــربد مــن حيــث الهــدف مــن وراء تصميمهــا لكنهــا يف األصــل صنعــت لتوفــري الوقــود )كــام يف
تويوتــا بريــوس  Toyota Priusوهونــدا ســيفيك  (Honda Civicلكــن الكثــري منهــا كانــت مل تصمــم أصــال لتوفــري
البنزيــن بــل لزيــادة الرفاهيــة حيــث أن ســعة محركهــا تزيــد عــن  2500ســم 3بــل قــد يصــل إىل  6200ســم 3كــام
يف بعــض ســيارات مثــل جــي أم يس يوكــون وشــيفروليه تاهــو ،وتختلــف املركبــات الهجينــة عــن بعضهــا البعــض يف
طريقــة عملهــا بدرجــة كبــرية وذلــك بحســب التصميــم والجهــة املصنعــة.

2.0

أﻧﻮاع اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ

أ .املركبات الهجينة بنظام الشحن الخارجي PHEV
يعتمــد هــذا النــوع مــن املركبــات تعتمــد طاقتهــا الحركيــة
عــىل النظــام الحـراري باســتخدام محــرك الوقــود مســتقل
عــن النظــام الكهربــايئ ،كــام أن ال ميكــن إعــادة شــحن
البطاريــة بشــكل تلقــايئ وإمنــا تحتــاج إىل إعــادة شــحنها
بشــكل كامــل مــن خــالل قابــس كهربــايئ.
الصورة ) :(23مركبة هجينة بنظام PHEV

ب .املركبات الهجينة بنظام الشحن الذايت )(HEV
تتميــز هــذه الفئــة بــان كال مــن النظــام الحــراري
)املحــرك( واملحــرك الكهربــايئ متصلــني ببعــض كــام انــه
ميكــن إعــادة شــحن البطاريــة بشــكل كامــل مــن خــالل
املحــرك .ويعمــل املحــرك الكهربــايئ لهــذا النــوع مــن
املركبــات كمولــد كهربــايئ يف حــاالت معينــة ليتــم عمليــة
شــحن البطاريــة.
ج .املركبات الكهربائية
تعتمــد بشــكل رئيــيس عــىل الطاقــة املخزنــة يف البطاريــة
فقــط ويتطلــب إعــادة شــحنها إىل اســتخدام قابــس
كهربــاء ،وتعتــرب هــذه الفئــة مــن املركبــات مثاليــة
لالســتخدام داخــل املــدن وذلــك لصغــر حجمهــا .كــام أن
حجــم اســتيعاب الطاقــة بهــا ال يتجــاوز عــن االســتخدام
اليومــي .وقــد وفــر بعــض املصانــع محــرك بنزيــن صغــري
للعمــل كمولــد كهربــايئ وإعطــاء ســاعات عمــل أعــىل
للبطاريــة.

الصورة ) :(24مركبة هجينة بنظام HEV

الصورة ) :(25التوزيع العام للمكونات الكهربائية يف املركبات الهجينة
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3.0

أﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ

يعمــل كل مــن املحــرك الحـراري واملحــرك الكهربــايئ ملســاندة منهــم االخــر وذلــك للمحافظــة عــىل أفضــل أداء وعــزم
للمركبــة مبختلــف أنــواع القيــادة وباختــالف طبيعــة الطــرق ،وبأقــل معــدل تلــوث واســتهالك للوقــود .كــام حرصــت
بعــض الــدول املهتمــة بحاميــة البيئــة بإل ـزام اســتخدام املركبــات الهجينــة لســيارات األجــرة لــيك يتــم الرتخيــص لهــا
بالعمــل .وتتلخــص آليــة العمــل للســيارات الهجينــة إىل أربــع مراحــل أساســية ،ومــن هــذه املراحــل بــدأت الــرشكات
املصنعــة بتطويــر مراحــل إضافيــة لرفــع مســتوى أداء املركبــات الهجينــة وهنــا يكمــن االختــالف بــني املصنعــني.
3
1

ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

الصورة ) :(26رشح عمل السيارات الهجينة

 .1التشغيل وبدء الحركة:
عنــد بــدء تشــغيل املركبــة والحركــة فإنهــا تعمــل مــن خــالل املحــرك الكهربــايئ فقــط ويكــون االعتــامد عليــه يف
الرسعــات البطيئــة .ومــن امللفــت لالنتبــاه انــه ال يوجــد صــوت ضجيــج لحركــة املركبــة وامنــا تكــون حركتهــا بهــدوء
تــام .امــا يف حالــة وجــود خلــل يف البطاريــة او ضعــف يف الطاقــة الكهربائيــة املخزنــة يف البطاريــة فيتــم التحــول إىل
املحــرك الح ـراري واالعتــامد عليــه.
 .2القيادة الطبيعية:
دون أي حمــل – يف هــذه املرحلــة يكــون االعتــامد الرئيــيس عــىل املحــرك الكهربــايئ أمــا املحــرك الح ـراري فيكــون
مســاندا لــه وذلــك لتخفيــف الحمــل عليــه ويتــم توزيــع الجهــد بــني املحركــني .كــام انــه مــن خــالل هــذه املرحلــة
يتــم االســتفادة مــن املحــرك الكهربــايئ كمولــد إلعــادة شــحن البطاريــة بالطاقــة االزمــة وعنــد اكتفائــه بالطاقــة االزمــة
للتشــغيل فيتــم االســتغناء عــن عمــل املحــرك الح ـراري ،وتســتمر هــذه العمليــة خــالل هــذه املرحلــة.
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 .3التسارع والقيادة بحمل:
يف حالــة التســارع او الحمــل الكامــل للســيارة وذلــك لحســب ظــروف الطريــق فيعمــل كل مــن املحــرك الكهربــايئ
واملحــرك الحـراري بالطاقــة القصــوى لرفــع أداء القيــادة وخــالل هــذه املرحلــة ال يتــم إعــادة شــحن البطاريــة وذلــك
لعــدم التأثــري عــىل أداء املحــرك الكهربــايئ.
 .4التباطؤ او التوقف:
يف مرحلــة التباطــؤ وعــدم التأثــري عــىل دعســة التســارع أو عنــد البــدء يف عمليــة الكبــح لتوقــف املركبــة ،فإنــه يتــم
االســتفادة مــن حركــة املركبــة وتحويــل الطاقــة الحركيــة إىل طاقــة كهربائيــة بشــكل عكــيس مــن خــالل العجــالت
إىل املحــرك الكهربــايئ ويقــوم بــدوره بالعمــل كمولــد للطاقــة وشــحن البطاريــة إىل ان تتــم عمليــة التوقــف الكامــل
للســيارة .ومــن ثــم يتــم اســتخدامه كمحــرك كهربــايئ اســتعداد للحركــة مــن جديــد.

3
2

اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ )ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮد(Fuel Cell ،

هــي مركبــات تعتمــد عــىل خليــة تولــد الطاقــة الكهربائيــة
عندمــا يختلــط الهيدروجــني باألكســجني .عــرب تفاعــل
كيميــايئ يعمــل عــىل إطــالق تيــار كهربــايئ يعــرب محــول
الطاقــة لتشــغيل املحــرك العــايل الجهــد لتحريــك املركبــة.
الصورة ):(27مركبة هجينة بنظام خلية الوقود
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اﻟﺮاﺑﻊ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
هــي أنظمــة إلكرتونيــة تســاعد ســائق املركبــة أثنــاء القيــادة ،تــم تصميمهــا كوســيط آمــن بــني اإلنســان واملركبــة،
هدفهــا زيــادة ســالمة الــركاب وبشــكل عــام الســالمة املروريــة عــىل الطــرق.
أنواع أنظمة السالمة املستخدمة يف املركبات:
 .1أنظمه السالمة النشطة
 .2أنظمه السالمة االنفعالية
 .3أنظمة السالمة املعلوماتية

1.0

أﻧﻈﻤﻪ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ

يستخدم مصطلح السالمة النشطة أو السالمة األولية بطريقتني مختلفتني.
األول يف الواليــات املتحــدة يشــري إىل أنظمــة الســالمة التــي تســاعد عــىل تجنــب الحــوادث ،مثــل التوجيــه الجيــد
والفرامــل .يف هــذا الســياق ،تشــري الســالمة النشــطة إىل امليـزات التــي تســاعد عــىل تقليــل آثــار وقــوع حــادث ،مثــل
أحزمــة األمــان ،وســائد هوائيــة وهيــاكل االجســام القويــة .هــذا االســتخدام قابــل للتبديــل أساســا مــع رشوط الســالمة
األوليــة والثانويــة.
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 .1نظام منع انغالق املكابح ,Anti-lock braking system
 .2نظام توزيع الكبح االلكرتوين EBD
 .3نظام املساعدة عىل الفرملة BA
 .4نظام التحكم يف الثبات ونظام التحكم بالجر,Traction control, Electronic Stability Control
 .5نظام التحكم باالتزان ,Chassis assist
 .6نظام التحكم بالرسعة,Intelligent speed adaptation
 .7مساعد الفرملة ,Brake assist
 .8نظام تحذير االصطدام ,Collision warning/avoidance
 .9نظام تثبيت الرسعة الذيك .Adaptive or autonomous cruise control system

1
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ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻐﻼق اﳌﻜﺎﺑﺢ أو ﻧﻈﺎم اﳌﻜﺎﺑﺢ اﳌﻀﺎدة ﻟﻼﻧﺰﻻق:

هــو نظــام ســالمة املركبــات الــذي يســمح لعجــالت
املركبــة بالحفــاظ عــىل اتصالهــا مــع ســطح الطريــق وفقــا
ملدخــالت الســائق أثنــاء الكبــح ،مــام يحــول دون قفــل
العجــالت وتجنــب االنــزالق غــري املنضبــط .اإلصــدارات
األخــرية مــن نظــام الفرامــل املضــادة للقفــل ال متنــع فقــط
قفــل عجلــة تحــت الكبــح ،ولكــن أيضــا التحكــم إلكرتونيــا
بتوزيــع الفرامــل األماميــة إىل الخلفيــة.

1
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الصورة ) :(28نظام مانع انغالق املكابح

ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺒﺢ اﻹﻟﻜﱰوين

توزيــع الكابــح اإللكــرتوين أو الحــد الكابــح للفرملــة
اإللكرتونيــة هــو تقنيــة فرملــة املركبــات التــي تــوزع
تلقائيــا مقــدار القــوة املطبقــة عــىل كل عجلــة مــن
عجــالت املركبــة ،بنــاء عــىل ظــروف الطــرق والرسعــة
والتحميــل ومــا إىل ذلــك .مدمجــا مــع أنظمــة الكبــح
املضــادة لالنغــالق ميكــن هــذا النظــام بتطبيــق ضغــط
فرامــل أكــرث أو أقــل عــىل كل عجلــة مــن أجــل تعظيــم
قــوة التوقــف مــع املحافظــة عــىل التحكــم.

الصورة ) :(29نظام توزيع الكبح

عــادة يحمــل الجــزء األمامــي معظــم الــوزن ويــوزع النظــام أقــل ضغــط كبــح عــىل الفرامــل الخلفيــة حتــى ال تنقفــل
وتســبب االنــزالق .يف بعــض األنظمــة ،يــوزع نظــام توزيــع الكبــح اإللكــرتوين املزيــد مــن ضغــط الكبــح يف الفرامــل
الخلفيــة أثنــاء تطبيــق الفرامــل للمــرة األوىل قبــل أن تصبــح آثــار نقــل الــوزن واضحــة.
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3

ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮاﻣﻞ

نظــام مســاعدة الفرامــل هــو ميــزة ســالمة املركبــات
النشــطة املصممــة ملســاعدة الســائقني عــىل التوقــف
برسعــة أكــرب يف حــاالت الطــوارئ.
مــن خــالل تفســري الرسعــة والقــوة التــي يتــم بهــا دفــع
دواســة الفرامــل ،يكتشــف النظــام إذا كان الســائق يحــاول
تنفيــذ توقــف طــارئ ،وإذا مل يتــم تطبيــق دواســة الفرامــل
بالكامــل ،فــإن النظــام يلغــي ويطبــق الفرامــل بشــكل
كامــل حتــى يتــم تثبيــت الفرامــل املضــادة -قفــل نظــام
الفرامــل يعمــل تلقائيــا لوقــف العجــالت

1
4

الصورة ) :(30نظام املساعدة عىل الفرملة

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺠﺮ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺜﺒﺎت

عندمــا يكتشــف النظــام فقــدان التحكــم يف التوجيــه ،فإنــه
يطبــق تلقائيــا الفرامــل للمســاعدة يف »توجيــه« املركبــة
حيــث يعتــزم الســائق التوجــه .يتــم تطبيــق الكبــح تلقائيــا
عــىل العجــالت بشــكل فــردي ،مثــل العجــالت األماميــة
الخارجيــة ) (oversteerملواجهــة أو الخلفيــة الداخليــة
ملواجهــة).(understeer
مكونات نظام التحكم يف الثبات اإللكرتوين:
نظــام التحكــم يف الجــر  ،هــو عــادة وظيفــة ثانويــة للتحكم
اإللكــرتوين يف الثبــات ،املصممــة ملنــع فقــدان الجــر مــن
عجــالت الطريــق مدفوعــة .يتــم تنشــيط عنــد عــدم توافــق
مدخــالت الخانــق وعــزم دوران املحــرك مــع ظــروف ســطح
الطريــق.

الصورة ) :(31مكونات التحكم بالجر

يتكون نظام التحكم يف الجر من واحد أو أكرث مام ييل:
 .1يتم تطبيق قوة الفرامل عىل عجلة واحدة أو أكرث
 .2خفض أو وقف تسلسل وصول الرشارة إىل اسطوانة واحدة أو أكرث
 .3تخفيض إمدادات الوقود إىل اسطوانة واحدة أو أكرث
 .4إغالق الخانق ،إذا كانت املركبة مزودة مبحرك بواسطة خانق سلك
 .5يف مركبات الشاحن التوربيني ،يتم تشغيل امللف اللولبي للتحكم يف دفعة الهواء لزيادة قوة الدفع.
 .6عاد ًة  ،أنظمة التحكم يف الجر تشرتك يف املحرك الكهريب وأجهزة استشعار رسعة العجالت .
34
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ﻛﺎﻣريا اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ

وتراقــب شاشــة الرؤيــة املحيطــة جميــع جوانــب املركبــة
بصــورة متكاملــة مــن االعــىل وتظهــر صــورة متحركــة عــىل
شاشــة املركبــة باإلضافــة إىل عالمــات ممــرات مواقــف
املركبــات أي أجســام مجــاورة.
الصورة ) :(32مكونات نظام الرؤية املحيطة

1
6

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﴪﻋﺔاﻟﺘﻜﻴﻔﻲ : ACC

نظــام التحكــم كــروز التكيفــي  ،ACCالــذي يطلــق عليــه أيضــا التحكــم بال ـرادار ،التحكــم يف حركــة املــرور عــىل
الطريــق أو التحكــم يف رسعــة ال ـرادار الديناميــيك هــو نظــام اختيــاري يضبــط تلقائيــا رسعــة املركبــة للحفــاظ عــىل
مســافة آمنــة مــن املركبــات املقبلــة.
يعمل عن طريق مستشعرات يف مقدمة املركبة ترسل اشارات ما فوق صوتيه لتحديد ابعاد ورسعة االجسام.

الصورة ) :(33مكونات التحكم التكيفي

الصورة ) :(34حساسات استشعار املسافات
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أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻻﺻﻄﺪام

هــو نظــام ســالمة مصمــم للحــد مــن شــدة االصطــدام .ومــن املعــروف أيضــا باســم نظــام التحذيــر مــن االصطــدام
األمامــي ،أو نظــام تخفيــف االصطــدام ،ويعمــل بواســطة مستشــعر ال ـرادار االمامــي .

الصورة ) :(35مكونات نظام التخفيف من التصادم

الصورة ) :(36كيفية عمل نظام التخفيف من التصادم

1
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ﻧﻈﺎم إﻧﺬار ﻣﻐﺎدرة اﻟﺨﻂ

هــو آليــة مصممــة لتحذيــر الســائق عندمــا تبــدأ املركبــة يف
الخــروج عــن مرسهــا عــىل الطــرق الرسيعــة .
تــم تصميــم هــذه األنظمــة لتقليــل الحــوادث مــن خــالل
معالجــة األســباب الرئيســية لالصطدامــات :خطــأ الســائق،
االنحرافــات والنعــاس.
الصورة ) :(35الكامريا الخاصة بقراءة عالمات الطريق
هناك ثالثة أنواع رئيسية من نظم اإلنذار:
• األنظمــة التــي تحــذر الســائق )تحذيــر مغــادرة الخــط( إذا كانــت املركبــة تــرتك حــارة )تحذيـرات مرئيــة ،مســموعة،
و  /أو اهتـزاز(.
• األنظمــة التــي تحــذر الســائق ،ويف حالــة عــدم اتخــاذ أي إجـراء ،تتخــذ تلقائيــا خطــوات لضــامن بقــاء املركبــة يف
ممرهــا )نظــام حفــظ املمـرات(.
36
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ﻧﻈﺎم رﺻﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء

هــو نظــام استشــعار قائــم عــىل كشــف املركبــات األخــرى املوجــودة عــىل جانــب الســائق يف النقــاط غــري املرئيــه
باملرايــا الجانبيــه .تحذي ـرات ميكــن أن تكــون مرئيــة ،مســموعة.
إن نظــام رصــد النقطــة العميــاء هــو الخيــار الــذي ميكــن أن يفعــل أكــرث مــن مراقبــة الجانبــني والخلفــي للمركبــة.
وقــد تشــمل أيضــا »تنبيــه املــرور املتقاطــع« ،الــذي ينبــه الســائقني يف أماكــن لوقــوف املركبــات عندمــا تقــرتب حركــة
املــرور مــن الجانبــني.

الصورة ) :(36نظام رصد املركبات يف النقطة العمياء

2.0
2
1

أﻧﻈﻤﺔ ا.ﻣﺎن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

لســنوات مضــت ،قــدم حـزام األمــان الشــكل الوحيــد املضمونــة لضبــط النفــس املبــارش يف ســياراتنا .تداولــت نقاشــات
عــدة ســالمة ح ـزام األمــان ،وخاصــة فيــام يتعلــق باألطفــال ،ولكــن مــع مــرور الوقــت ،جعلــت القوانــني اســتخدام
ح ـزام األمــان إلزاميــا يف املركبــات إلل ـزام ارتدائهــم أثنــاء القيــادة يف معظــم البلــدان  ..وقــد أظهــرت اإلحصــاءات
أن اســتخدام أحزمــة األمــان قــد ســاهم يف الحفــاظ عــىل اآلالف مــن األرواح التــي كان مــن املمكــن فقدانهــا يف
االصطدامــات.
جنبــا إىل أحزمــة األمــان ،ظهــر مــا يســمى بالوســادة الهوائيــة ،وهــي وســادة لينــة تنتفــخ أمامنــا إذا حــدث تصــادم
معــني ،هــي موجــودة مــن لســنوات عديــدة عــىل الرغــم مــن أن معظــم النــاس يعتقــدون أنهــا حديثــة نســبيا .قــدم
أول بـراءة اخـرتاع عــىل جهــاز قابــل لالنتفــاخ يف حالــة حــدوث هبــوط اضطـراري للطائـرات خــالل الحــرب العامليــة
الثانيــة يف الثامنينيــات.
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ويف عــام  1998ألزمــت جميــع املركبــات الجديــدة بــأن تكــون مــزودة بوســادة هوائيــة .وبــدأت بلــدان أخــرى تحــذو
حــذو ســابقتها مــن املركبــات وأصبحــت الوســادة الهوائيــة نظــام ســالمة مشــرتكة موجــودا يف جميــع املركبــات.
صممــت الوســادة الهوائيــة لتنتفــخ يف جــزء صغــري مــن الثانيــة بعــد أي اصطــدام وتحمــي الراكــب مــن الحركــة لألمــام
قــدر اإلمــكان .ومؤخـرا تــم توزيــع املزيــد مــن أكيــاس الهــواء يف املركبــة .اآلن لدينــا أكيــاس للركبــة ،أكيــاس جانبيــة
وأكيــاس هوائيــة يف املقاعــد .لتلبيــة احتياجــات حاميــة الــركاب مــن اي تصــادم مــن األمــام والجانــب والخلــف كذلــك.
تصنــف الوســادة الهوائيــة عــىل أنهــا مــادة قابلــة لالنفجــار بســبب وجــود عنــرص متفجــر يضبطهــا .هنــاك ثالثــة أجـزاء
للوســادة الهوائيــة التــي تكمــل الحركــة وتحفزها.
الكيــس نفســه مصنــوع مــن قــامش نايلــون رقيــق ،مطــوي داخــل عجلــة القيــادة أو لوحــة القيــادة ،أو يف اآلونــة
األخــرية داخــل املقعــد أو البــاب.
الحســاس هــو الجهــاز الــذي يدفــع الكيــس ألن ينتفــخ .يحــدث االنتفــاخ عندمــا تكــون هنــاك قــوة تصــادم مســاوية
الصطــدام بجــدار مــن الطــوب برسعــة  10إىل  15ميــال يف الســاعة ) 24-16كــم يف الســاعة( ينقلــب املفتــاح الكهربــايئ
امليكانيــيك عندمــا يكــون هنــاك تحــول اجــاميل يغلــق االتصــال الكهربــايئ ،ليعلــم الحســاس بوقــوع الحــادث .يتلقــى
الحســاس معلومــات مــن مقيــاس التســارع املوجــود يف رقاقــة.
يتفاعــل يف نظــام نفــخ الوســادة الهوائيــة كل مــن أزيــد الصوديــوم ) (NaN3ون ـرتات البوتاســيوم ) (KNO3إلنتــاج
غــاز النيرتوجــني.
نرى هنا يتم
تفعيل الستائر
والوسادة
الهوائية يف
عجلة القيادة.
هذه اإلضافات
األخرى عززت
من سالمة
الركاب.
الصورة ) :(37مكونات نظام الوسادة الهوائية األمامية
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الصورة ) :(38توزيع الوسائد الهوائية باملركبة

يف هــذا املثــال ميكننــا أن نــرى تفعيــل كل مــن الوســادة الهوائيــة للســائق
والــركاب .واملشــكلة هنــا هــي أن تحتــاج إىل اســتبدال الحســاس وأغطيــة
الوســائد الهوائيــة باإلضافــة إىل الوســائد نفســها وكلهــا مكلفــة .كان مــن الشــائع
اســتبدال لوحــة القيــادة ولكــن اســتبدالها قــل بســبب أغطيــة الوســائد الجيــدة.

يف هــذه الصــورة ميكننــا أن نــرى تفعيــل الوســادة الهوائيــة للمقاعــد ،وهــي
تشــابه أكيــاس الســتائر التــي يتــم تنشــيطها مــع االصطــدام الجانبــي .يف بعــض
الســيناريوهات قــد تواجــه العديــد مــن عمليــات تفعيــل الوســائد الهوائيــة يف
املركبــة التــي تتعــرض لالصطــدام مــن عــدة اتجاهــات.

الصورة ) :(39الوسادة الهوائية الجانبية

2
2

ﺣﺰام اﻷﻣﺎن

أحزمــة األمــان تؤمــن الراكــب مــن االندفــاع إىل األمــام،
واالصطــدام أثنــاء وقــوع الحــوادث وتعمــل عــىل تقليــل
اإلصابــات الخطــرية ،والقاتلــة بنســبة  50%أثنــاء الحــوادث
ويوجــد يف كل ســيارة حديثــة حــوايل  14مــرت مــن أقمشــة
أحزمــة األمــان ووزنهــا حــوايل  0.8كجــم.
وتصنــع أحزمــة األمــان مــن قــامش منســوج متعــدد
الطبقــات مــن خيــوط بوليســرت عاليــة املتانــة أو النايلــون
فح ـزام األمــان هــو جهــاز ممتــص للطاقــة مصمــم لكبــح
الصورة ) :(40أحزمة االمان
الحمــل الواقــع عــىل جســم الراكــب أثنــاء التصــادم
وأثبتــت الدراســات أن أحزمــة األمــان ميكــن أن تقلــل مــن اإلصابــة الخطــرية والقاتلــة بنســبة  50%وارتــداء »أحزمــة
األمــان األماميــة« و«الخلفيــة »عــىل الســواء أصبــح إلزاميـاً يف كثــري مــن بلــدان العــامل ،وحـزام األمــان مصمــم ليعطــي
امتــدادا ً غــري قابــل للرجــوع لتقليــل قــوى عجلــة التباطــؤ التــي يلقاهــا الجســم عنــد التصــادم ،واالمتــداد غــري القابــل
للرجــوع هــام جــدا ملنــع الراكبــني مــن انجذابهــم للخلــف يف مقاعدهــم ويتحمــل اإلصابــات املفاجئــة فــورا ً بعــد
التصــادم .وح ـزام األمــان الــذي يعمــل بكفــاءة يســمح ملــن يســتخدمه ،بــأن يتحــرك لألمــام فقــط مســافة أقصاهــا
حــوايل  30ســنتيمرت ،لتجنــب أي اتصــال بــأي أج ـزاء ثابتــة يف املركبــة .وطبق ـاً لإلحصائيــات فقــد تــم ابتــكار ح ـزام
األمــان يف نفــس الوقــت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة والســويد ،ويتكــون الح ـزام األمريــيك مــن رشيــط يحيــط
بوســط الراكــب ،يف حــني أن الح ـزام الســويدي لــه رشيــط قطــري مصمــم لدعــم الجــزء العلــوي مــن الجســم .واآلن
يســتخدم بكــرثة الحـزام ذو الثــالث نقــاط الــذي يؤمــن بواســطة ثــالث نقــط تثبيــت نقطتــني عــىل األرضيــة ،والثالثــة
عــىل الجــدار الجانبــي أو العامــود.
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 2.2.1الخصائص املطلوبة يف حزام االمان:
أ .مقاومة االحتكاك »«Abrasion resistance
ب .مقاومة األشعة فوق البنفسجية««UV Ultra violet resistance
ج .مقاومة حرارة املنخفضة »«Heat light resistance
د .قوة الشد العالية » «High tensile strength
ه .خفة الوزن »«Light ability
و .املرونة » «Flexibility
ز .االستطالة من »)« Extension (25% - 30%
ح .تحمل حمل ساكن إىل  1500كجم
 2.2.2ألية العمل:
يتطلــب عــاد ًة مــن الحـزام أن يكبــح حركــة جســم وزنــه  90كيلــو جرامـاً يف تصــادم عــىل رسعــة  50كيلــو مــرت /الســاعة
)حــوايل  30مي ـالً /الســاعة( يف يشء ثابــت ،وينبغــي أن تكــون قــوة الشــد للجــذب املســتقيم عــىل األقــل  30كيلــو/
نيوتن5/ســم .ويجــب أن يــدوم حـزام األمــان طــوال فــرتة حيــاة املركبــة بــدون أي تدهــور ،أو تلــف .وتبعـاً لدمــج نظام
الوســائد الهوائيــة يف كثــري مــن املركبــات ،قــد بذلــت جهــود لعمــل ارتبــاط بــني وظيفــة النظامــني.
 2.2.3شداد حزام األمان:
هــو جهــاز آخــر لزيــادة األمــان .مل يعــد حـزام األمــان مجــرد حـزام األمــان .يف األســاس ،تــم تصميــم الشــدادات لســحب
ح ـزام الكتــف إىل الــوراء خــالل االصطــدام )بعــد أن يســمح للح ـزام بالتمــدد قليــال الســتيعاب القــوى التــي يتعــرض
لهــا الجســد( .يرجــع املشــد الحـزام للمســاعدة عــىل تثبيتــك يف املقعــد ومنــع اصابتــك.
ال تنشــط املشــدات يف جميــع أنــواع االصطدامــات كالوســادة الهوائيــة بعــض الحســابات تأخــذ بالحســبان هــو مــا
يحــدد ذلــك.
يف حالــة تفعيــل الــرتس الداخــيل بعــد االشــتعال ســوف
تتحــرك برسعــة لســحب الحــزام وشــده .تشــبه متامــا
الوســائد الهوائيــة وأجزائهــا حيــث تحتــاج إىل تجديــد مــع
ح ـزام األمــان الــذي كان قــد عــاىن مــن جهــد كبــري مــام
تركــه يف حالــة أضعــف بعــد ذلــك.

الصورة ) :(41نظام شداد حزام األمان
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ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮأس اﻟﻨﺸﻂ

مســند الــرأس النشــط هــو التكنولوجيــا تتفاعــل بــه وســادة مســند الــرأس وتتحــرك إىل أعــىل وإىل األمــام للمســاعدة
يف تقليــل املســافة التــي يتحركهــا الــرأس خــالل حــادث عــىل أمــل الحــد مــن احتــامل االصابــة بالرقبــة.
يحــدد جهــاز التحكــم بالراكــب)  (ORCمــا إذا كانــت شــدة أو نــوع الصدمــة الخلفيــة تتطلــب انتشــار مســند راحــة
الــرأس ) . (AHRإذا كان التأثــري الخلفــي يتطلــب االنتشــار ،ســينترش كل مــن مســند رأس الســائق والراكــب األمامــي.
40
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أثنــاء اصطــدام خلفــي ،ميتــد النصــف األمامــي مــن مســند الــرأس إىل األمــام لتقليــل الفجــوة بــني خلفيــة رأس الراكــب
ومســند الــرأس .وتــم تصميــم هــذا النظــام للمســاعدة يف منــع أو تقليــل مــدى إصابــات الســائق والراكــب األمامــي يف
أنــواع معينــة مــن الصدمــات الخلفيــة.
مالحظة :قد يتم أو ال يتم تفعيل مسند الرأس النشطة يف حالة اصطدام أمامي أو جانبي.
ولكــن إذا حــدث اصطــدام أمامــي ،فقــد يحــدث اصطــدام خلفــي ثانــوي ،قــد يتفعيــل مســند الــرأس بنــاء عــىل شــدة
ونــوع االصطــدام.
تعمــل بعــض مســاند الــرأس ميكانيكيــا ويتــم تفعيلهــا بواســطة غــاز مضغــوط .يف بعــض الحــاالت ،ميكــن إعــادة
ضبــط مســند الــرأس بعــد االصطــدام بينــام يحتــاج اآلخــر إىل قطــع الغيــار .وهــذا يختلــف مــن رشكــة مصنعــة ألخــرى.

الصورة ) :(42مسند الرأس النشط

3.0

ا.ﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

مــن خــالل هــذه الجــزء ،ســنتعرف عــىل االعــامل امليكانيكيــة والكهربائيــة يف املركبــات .ومــا مــدى تأثريهــا عــىل
ســالمة املركبــة أثنــاء ترضرهــا يف الحــادث ،وســوف يتضمــن هــذا الجــزء عــىل مــا يــيل:
• زوايا العجل.
• نظام التدفئة والتربيد
3
1

زواﻳﺎ اﻟﻌﺠﻞ )(Wheel Alignment

توجيــه املركبــة بالشــكل الصحيــح مــن العوامــل األساســية
التــي تحكــم فعاليــة وســائل الســالمة الخاصــة باملركبــة
والتأكــد مــن عملهــا بشــكل صحيــح قبــل وبعــد اصــالح
املركبــة مــن واجبــات مراكــز تقديــر ويكــون ذلــك عــرب
فحــص زوايــا العجــالت باألجهــزة الخاصــة لذلــك.

الصورة ) :(43رسم توضيحي لزويا العجالت
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3
2

ﺗﺼﻨﻴﻒ زواﻳﺎ اﻟﻌﺠﻼت

هنــاك العديــد مــن زوايــا العجــالت مثــل الزوايــا الخاصــة بالعجــالت األمامــي وتلــك الخاصــة بالخلفيــة فقــط ،وهنــاك
زوايــا قابلــة للضبــط وزوايــا ثابتــة ،وزوايــا خاصــة مبيــل العجلــة أو املحــور .وميكــن حــرص زوايــا العجــل فيــام يــيل:
 .1زاوية الكاسرت )زاوية ميل محور توجيه العجلة بالنسبة للمستوى الرأيس ،للخلف أو لألمام(
 .2زاوية الكامرب )زاوية ميل العجلة بالنسبة للمستوى الرأيس ،حول املحور العريض للعجلة(
 .3زاوية التو إن )ميل العجلة بالنسبة للمستوي الرأيس ،حول املحور الرأيس للعجلة(
 .4زاوية استرينج أكسل )ميل محور توجيه العجلة بالنسبة للمستوى الرأيس ،للداخل أو الخارج(
 3.2.1زاوية الكاسرت
هــي زاويــة الحفــاظ عــىل مســري املركبــة بشــكل مســتقيم وميكــن التحكــم بهــا عــرب ميــل محــور دوران العجــالت
االماميــة مــع أماكــن التثبيــت مــع جســم املركبــة ،وتكــون تكــون هــذه الزاويــة موجبــة عــادة يف جميــع املركبــات
الحديئــة لتســهيل عمليــة توجيــه املركبــة ،ويف حــال تعــرض املركبــة لحــادث يؤثــر عــىل أماكــن التثبيــت فــإن النتيجــة
كااليت :

الصورة ) :(44زاوية ميالن كاسرت

اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ
زاوية كاسرت موجبة أكرث من املطلوب

اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ اﳌﺮﻛﺒﺔ
صعوبة يف التوجيه
احساس أكرث مبطبات الطريق
اهتزاز العجلة
زاوية كاسرت سالبة أكرث من املطلوب
صعوبة التوجيه
التأرجح من الشامل لليمني
عدم االتزان يف الرسعات العالية
يحــدث انحــراف ناحيــة العجلــة التــي بهــا زاويــة زاوية كاسرت غري متساوية عىل جانبي املركبة
كاســرت :األكــرث قيمــة ســالبة /األقــل قيمــة موجبــة
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 3.2.2زاوية تاو
مقــدار ميــل العجلــة للداخــل أو الخــارج عنــد النظــر إىل
العجــالت مــن األمــام وعنــد عــدم ضبــط هــذه الزاويــة
بالشــكل الصحيــح يحــدث تــأكل بالحــواف الخارجيــة
لألطــار مــن الداخــل او الخــارج بســحب ميــالن الزاويــة.

الصورة ) :(45زاوية تاو )زاوية مل العجالت(

 3.2.3زواية كامرب
زاويــة ميــل العجلــة بالنســبة للمســتوى الــرأيس عنــد
النظــر إليهــا مــن األمــام ،ويف حــال ميــالن العجلــة للداخــل
عنــد مســتوى االرض تكــون الزاويــة موجبــه ويف حــال
العكــس تكــون الزاويــة ســالبة بحســب الصــورة ).(49
وعنــد اختــالف هــذه الزاويــة عــن ق ـراءة مصنــع املركبــة
ســيكون هنــاك تــأكل يف أط ـراف اإلطــار املالمســة لــألرض
بشــكل مائــل

الصورة ) :(46صورة زاوية كامرب سالبة وزواية كامرب موجبة عىل اليسار

 3.2.4زاوية الدفع
هــي زاويــة ميــالن املحــور األمامــي عــن املحــور الخلفــي
كــام يف الصــوره ) (50التــي يجــب أن تكــون صفــر ) بــدون
ميــالن ( ،ويف حــال اختــالف قرأتهــا عــن الصفــر يجــب
ضبــط زوايــا العجــالت بالخلــف اوال مــن ثــم ضبطهــا
باألمــام.
الصورة ) :(47صورة زاوية الدفع
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اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

1.0

ﻣﻘﺪﻣﺔ

املكيفــات هــي أجهــزة كهربائيــة تعمــل عــىل ضبــط حـرارة الهــواء داخــل الغــرف أو املجمعــات التجاريــة أو املركبــات،
صيف ـاً بتربيــد الهــواء وشــتا ًء بتدفئتــه ،وبــدأ االهتــامم يف علــم التكييــف بعــد أن الحــظ العــامل جــون هاديــيل عــام
 1758أن تب ّخــر الكحــول يعمــل عــىل تربيــد الــيشء الــذي كان عليــه ،وهــذه الفكــرة كانــت حجــر األســاس الــذي اســتند
إليــه العلــامء مــن أجــل تحقيــق حلــم التربيــد للمنــازل ،إىل أن نجحــوا فعليـاً بصناعــة أ ّول مك ّيــف لغرفــة داخــل منــزل
عــام  ،1914وتســارعت خطــوات البحــث والتطويــر يف هــذا القطــاع حتــى دخلــت املكيفــات عــامل املركبــات يف أول
تجربــة يف عــام  1939مــن قبــل رشكــة  ،Packardوحــذت الــرشكات األخــرى حــذو رشكــة باكــرد بــأن طــورت أنظمــة
تكييــف وأضافتهــا إىل ســياراتها ،حتــى أصبحــت نصــف املركبــات املباعــة عــام  1969مــزودة بنظــام تكييــف ،واليــوم
أصبحــت املكيفــات يف املركبــات مــن األساســيات التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا.
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2.0

آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ

املبــادئ الرئيســة التــي يعتمــد عليهــا نظــام التكييــف هــي )التبخــر والتكثيــف( ومــن ثــم )الضغــط والتمـ ّدد( وهــي
مفاهيــم تتعلــق مبــا يعرفــه املهندســون والفيزيائيــون باســم »الديناميكيــة الحراريــة«.

الصورة ) :(48مكونات نظام التكييف

اﻟﺘﺒﺨــﺮ :عندمــا متســح ظاهــر يــدك بقليــل مــن الكولونيــا ستشــعر بالــربودة ،ويعــود هــذا إىل التبخــر ،فلــيك يتبخــر
الكحــول ويتحــول مــن الحالــة الســائلة إىل الحالــة الغازيــة يحتــاج إىل بعــض الحـرارة التــي يأخذهــا مــن يــدك فتشــعر
بالــربودة.
اﻟﺘﻜﺜﻴــﻒ :تحــدث عمليــة التكثيــف عندمــا يالمــس الهــواء املحمــل بالرطوبــة ســطحاً بــاردا ً فتتكثــف الرطوبــة مــن
الحالــة الغازيــة إىل الســائلة ،وهــذا مــا يحــدث يف األيــام البــاردة لزجــاج النوافــذ مــن الداخــل.
اﻟﺤ ـﺮارة اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻀﻐــﻂ :أفضــل مثــال عــىل هــذا هــو عندمــا نقــوم بنفــخ عجلــة الدراجــة الهوائيــة بالهــواء
يدوي ـاً حيــث نالحــظ بعــض الســخونة يف نهايــة املنفــاخ ،فالطاقــة التــي وضعناهــا عــىل الهــواء لنفخــه يف العجــل
تســببت بضغطــه وجعلــت جزيئــات الهــواء تقــرتب أكــرث مــن بعضهــا مــا أدى إىل توليــد بعــض الحــرارة بســبب
االحتــكاك.
اﻟﻀﻐﻂ :عند درجة ضغط معينة تتحول الغازات إىل الحالة السائلة.
اﻟــﱪودة اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻤــﺪّ د :وكــام تــم ذكــره يف املثــال الســابق ،ميكنــك مالحظــة الــربودة التــي تشــعر بهــا عنــد
تبخــر الكحــول ألن حجــم الغــاز يتمــدد برسعــة كبــرية.
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ومــن هــذه املفاهيــم الفيزيائيــة ميكننــا معرفــة آليــة عمــل نظــام التربيــد يف املركبــة ،فتتكــون دائــرة التكييــف مــن
نظــام مغلــق مــن األنابيــب والتمديــدات التــي تصــل بــني أجـزاء النظــام الرئيســة ،والتــي تــؤدي عملهــا وفقـاً للمبــادئ
»التبخــر والتكثيــف والضغــط والتمـ ّدد« التــي تــم ذكرهــا ســابقاً ،ويشــتمل النظــام عــىل خمســة أجـزاء رئيســة وهــي:
أ .الضاغط )كمربيسور(
ب .املكثف
ج .املجفّف
د .صامم التم ّدد
ه .املبخّر)الثالجة(
كــام يســتخدم ســائل الفريــون يف دائــرة التربيــد ويتميــز هــذا الســائل بأنــه يتبخــر عنــد درجــات ح ـرارة منخفضــة
ويتكثــف مجــددا ً عنــد درجــات ضغــط مرتفعــة ،ويف البدايــة كانــت معظــم املركبــات تســتخدم ســائل تربيــد يحمــل
اســم  R-12ولكــن الدراســات أثبتــت تأثــريه الســلبي عــىل طبقــة األوزون ،فاســتبدل بــه ســائل جديــد يحمــل اســم
 R-134Aأقــل رضرا عــىل البيئــة ألنــه ال يحتــوي عــىل مــادة )الكلوروفلوروكربــون( و تــم اســتبداله مؤخـ ًرا بغــاز جديــد
يســمى .R1234 YFغــري ضــار بالبيئــة ولكنــة قابــل لالشــتعال و يتــم دراســة اســتخدام غــار ثــاين اكســيد الكربــون
 CO2كبديــل عــن كل مــا تــم ذكــرة لكنــة بحاجــه لقــوة ضغــط أكــرب مــن الغــازات االخــرى.

3.0

وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

أ .اﻟﻀﺎﻏﻂ:
يرتكــز دور الضاغــط هــو رفــع درجــة حــرارة غــاز التربيــد مــن خــالل عمليــة ســحب غــاز التربيــد مــن الضغــط
املنخفــض وضغطــه داخــل دائــرة التربيــد بــدورة جديــدة مــام يســاعد عــىل تحولــه إىل ســائل نتيجــة الضغــط العــايل.
ب .اﳌﻜﺜﻒ:
يُســتخدم لتحويــل غــاز ســائل التربيــد عــايل الضغــط إىل ســائل مــن خــالل التبديــد الح ـراري ،ويتواجــد املكثــف يف
مقدمــة املركبــة أمــام م ـ ّربد املحــرك ويبــدو شــبيهاً باملــربد ،ونتيجــة للضغــط العــايل لغــاز التربيــد يولــد الكثــري مــن
الح ـرارة ،ويتــم التخلــص منهــا مــن خــالل تدفــق الهــواء مــن خــال املكثــف وتتــم ذلــك مــن خــالل مروحــة تربيــد.
ج .اﳌﺠﻔﻒ:
يتــم تدفــق املــربد بعــد تحولــه إىل الحالــة الســائلة إىل املج ّفــف مــن خــالل قنــاة صغــرية ميــر عربهــا ويعمــل عــىل إزالــة
أي أثــر للرطوبــة قــد تكــون ترسبــت إىل الســائل املــربد ،فوجــود الرطوبــة يف نظــام التكييــف قــد يــؤدي إىل كارثــة،
حيــث تســد قطـرات املــاء املتجمــد األنابيــب وقــد تــؤدي إىل انفجارهــا.
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د .ﺻامم اﻟﺘﻤﺪّ د:
يتحــرك ســائل التربيــد املضغــوط إىل صــامم التم ـ ّدد والــذي بــدوره يزيــل الضغــط عــن الســائل املــربد مــن خــالل
عمليــة تذريــة للســائل ليتم ـ ّدد ويتحــول إىل الحالــة الغازيــة يف املب ّخــر.
ﻩ.اﳌﺒﺨّﺮ:
هــو الجــزء الــذي يتــم مــن خاللــه تربيــد هــواء املقصــورة ،ويتكــون مــن أنابيــب ويوضــع عــادة داخــل مقصــورة
املركبــة خلــف الواجهــة األماميــة وفــوق تجويــف األقــدام ،كــام يوجــد مــع املبخــر مروحــة تعمــل عــىل ســحب هــواء
املقصــورة ومتريــره مــن خــالل املبخــر إىل املقصــورة مــره أخــرى ،ومــن خــالل هــذه العمليــة يتــم تربيــد الهــواء.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ©

47

اﻟﺴﺎدس

اﻟﺴﻼﻣﺔ وا.ﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

1.0

ﻣﻘﺪﻣﺔ

يشــمل مصطلــح الســالمة الحفــاظ عــىل ســالمة العــامل ومســاعدة أصحــاب العمــل يف هــذا القطــاع عــىل تحقيــق
نتائــج إيجابيــة مبــا يتــامىش مــع قوانــني الصحــة وســالمة العاملــني.
خطــوات الســالمة بســيطة إذا تــم االخــذ بعــني االعتبــار اإلج ـراءات الفعالــة والت ـزام العاملــني وســنتطرق لهــا مــن
خــالل هــذا املنهــج.
تغطــي األقســام التاليــة بعــض املخاطــر األكــرث شــيو ًعا التــي تواجههــا مراكــز تقديــر وتوفــر حلــوالً عمليــة للســالمة
ونصائــح عمليــة يف كيفيــة تحســني بيئــة العمــل  .ويحتــوي كل قســم أيضً ــا عــىل مجموعــة مــن فحوصــات الســالمة
الرسيعــة لقيــاس مــدى جــودة مــا اإلج ـراءات وتحديــد مجــاالت تحســينها.
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إن االهتامم بالسالمة واألمان ووضع حلول فعالة لها ميكن املراكز مام ييل:
• زيادة اإلنتاجية.
• تقليل اإلصابات والغيابات.
• زيادة الروح املعنوية والعمل الجامعي.
• تجنب التكاليف املتعلقة باإلصابات.
• تجنب اإلجراءات القانونية أو العقوبات عىل عدم االمتثال.

2.0
2
1

ﺧﻄﻮات ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ

تبــدأ ثقافــة الســالمة الناجحــة مــن األعــىل ،حيــث تكــون أفعــال ومواقــف القــادة واملــدراء قــدوة ورســالة للعاملــني
معهــم بأنهــم يهتمــون ويعملــون بشــكل جــاد ألجــل صحتهــم وســالمتهم .ويجــب االهتــامم بصحــة العــامل وســالمتهم
مــن خــالل تحديــد مســؤوليات العاملــني وقــادة الفريــق واملرشفــني ،وتوفــري املــوارد الالزمــة للوفــاء بتلــك املســؤوليات.
كــام ينبغــي وضــع سياســة تــرشح صحــة وســالمة العمــل ،بالتشــاور مــع العاملــني ،وفيــام يــيل بعــض النقــاط التــي
يجــب أن تحتويهــا السياســة:
• واجبات ومسؤوليات الجميع
• االلتزام بتحسني صحة العمل وسالمته ،وأفضل السبل لتحقيق مكان عمل آمن.
• أن تكون مؤرخة وموقعة ،وأن تظهر يف مناطق العمل ومتاحة للعاملني.
• يتم مراجعتها بانتظام.

2
2

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ

إرشاك األشــخاص الذيــن يعملــون معــك لتحديــد وحــل قضايــا الصحــة والســالمة .كــام أن التشــاور الفعــال يشــجع عىل
زيــادة الوعــي بالقضايــا وميكــن أن تــؤدي إىل تحســني ثقافــة الســالمة والنتائــج .ميكــن أن يتــم التشــاور مــن خــالل
محادثــات اللجــان املنظمــة او االجتامعــات الدوريــة  ،يف حــني ميكــن توفــري معلومــات الســالمة العامــة مــن خــالل
لوحــات اإلعالنــات والالفتــات.
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2
3

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ

هــي عمليــة تحســني مســتمرة لتحديــد املشــاكل )تحديــد املخاطــر( ،وجمــع معلومــات عنهــا )تقييــم املخاطــر( وحلهــا
)الســيطرة عــىل املخاطــر(.
ميكــن اســتخدام طريقــة التسلســل الهرمــي ملســاعدتك يف تخفيــف املخاطــر ،فاملســتوى  1هــو مقيــاس التحكــم األكــرث
فعاليــة واملســتوى  3األقــل فعاليــة ،كمــت ميكــن اســتخدام مزيــج مــن كافــة مقاييــس التحكــم يف التسلســل الهرمــي.
ينبغــي تحديــد جميــع املخاطــر املهــام التــي ميكــن أن تشــكل خطـ ًرا عــىل األشــخاص العاملــني والعمــالء والــزوار ،ومــن
ثــم اتخــاذ إج ـراءات للســيطرة عــىل املخاطــر ،ومــن ثــم تطويــر إج ـراءات عمــل بســيطة وآمنــة توضــح بالتفصيــل
كيفيــة القيــام بذلــك.

2
4

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ آﻣﻦ

مبجرد وضع أنظمة وإجراءات آمنة  ،يجب الحفاظ عليها من خالل الرتكيز املستمر عىل الصحة والسالمة.
باإلمكان الحفاظ عىل مكان عمل آمن من خالل:
• إجراء عمليات تفتيش منتظمة يف مكان العمل
• ضــامن ســالمة املعــدات واألدوات لالســتخدام والحفــاظ عليهــا • تحديــد املخاطــر العاليــة عــىل الفــور وغريهــا
يف أقــرب وقــت ممكــن مــن أجــل مســتوى املخاطــر
• مناقشة اإلصابات الشائعة والعمل املامرسات واإلجراءات مع العامل
• الحفــاظ عــىل معرفــة حديثــة مبلصقــات املنتجــات ،وصحائــف بيانــات الســالمة وأدلــة تعليــامت الرشكــة
املصنعــة
• وجــود خطــر ســهل االســتخدام ،بالقــرب مــن عمليــة اإلبــالغ عــن الضيــاع واإلصابــات باإلضافــة إىل مراجعــة
تقاريــر الحــوادث
• التخطيط واالختبار املنتظم إلجراءات الطوارئ )مثل الحرائق والترسيبات الطبية والكيميائية(
• إبقاء العامل عىل علم بأي تغيريات ،وتوفري فرص التدريب عند إدخال أي يشء جديد يف العمل.

2
5

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

وينبغــي أن يكــون الرصــد والتقييــم هــو اداه لتحســني إدارة الصحــة والســالمة .تتطــور عمليــات الســالمة والعمليــات
مــع مــرور الوقــت  ،ويــأيت العــامل واملعــدات ويذهبــون  ،مــام يغــري املخاطــر يف مــكان عملــك.
بعــد اتبــاع هــذه الخطــوات وتحديــد الطــرق التــي ســتعمل بهــا بأمــان )املعروفــة باســم أنظمــة الســالمة الخاصــة
بــك(  ،يجــب عليــك مراجعــة ورصــد مــدى فعاليتهــا بانتظــام  ،وكذلــك إج ـراء أي تعديــالت رضوريــة للحفــاظ عــىل
تحديثــةا وتحســينها باســتمرار.
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3.0

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ميكــن أن تســبب املخاطــر أّذى عــىل مقيــم املركبــات أثنــاء إجـراؤه للمعاينــة ،وتعــرف املخاطــر بأنهــا أي يشء يســبب
مــا يــيل:
 .1الجروح
 .2التعرث
 .3الحروق
 .4الكسور
 .5أذى األذنني
 .6أذى العينني
 .7األمراض
 .8آالم
 .9التسمم

4.0

ﻻﻓﺘﺎت اﻟﺨﻄﺮ

قد يرى املقيم الالفتات أدناه خالل املعاينة ،يجب عليه أن يكون متن ّبها لإلجراء املتخذ.
أ .اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺸﻮﻛﻴﺔ /آﻟﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ
تنبــه هــذه الالفتــة عــىل وجــود رافعــة شــوكية أو آلــة تحميــل تعمــل يف هــذه املنطقــة.
ولتجنــب خطرهــا ينبغــي املــيش يف املم ـرات املخصصــة وتجنــب الجــري والتيقــظ.
صورة ) :(49الفتة الرافعة الشوكية

ب .اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺰﻟﻘﺔ

صورة ) :(50الفتة األسطح الزلقة

تتســبب االنزالقــات والتع ـرثات مبئــات اإلصابــات ســنويًا .وأكرثهــا شــيو ًعا هــي إصابــات
الجمجمــة ،والجــروح ،والكســور ،والكدمــات ،والخلــوع .وقــد تحــدث إصابــات أكــرث خطورة
مــن ذلــك .تحــدث معظــم االنزالقــات أثنــاء الســقوط مــن املرتفعــات املنخفضــة مثــل
الســالمل واألرصفــة ،والوقــوع يف حفــرة أو مجــرى أو يف مســطح مــايئ .لــذا أهــم املعــدات
الشــخصية التــي يجــب ارتداؤهــا هــو الحــذاء املانــع لالنــزالق.
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ج .ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ
تشــري الالفتــة أعــاله أن املنطقــة معرضــة ملــا قــد يســبب بــأذى للعينــني ،مثــل :ال ـرشار
املتطايــر ،و اللحــام ،والحــرارة ،والشــعاع .وينبغــي ارتــداء معــدات الحاميــة الشــخصية
املناســبةعند معاينــة هــذه املنطقــة .وقــد يتطلــب األمــر شاشــات لحــام أو نظــارات حاميــة.
صورة ) :(51الفتة منطقة معرضة للخطر

5.0

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺪات اﻟﺴﻼﻣﺔ

ارتــداء معــدات الحاميــة الشــخصية .وهــي معــدات تحمــي املقيــم مــن مخاطــر العمــل التــي قــد تؤثــر عــىل الصحــة
أو الســالمة .وهــي عــىل النحــو التــايل:
أ .ﻧﻈﺎرات اﻟﺤامﻳﺔ:
تعتــرب نظــارات الحاميــة أحــد أشــكال معــدات الســالمة التــي تحيــط بالعينــني وتحمــي
املنطقــة التــي حولهــا ملنــع دخــول الجســيامت الدقيقــة ،واملــاء ،والكيامويــات.
صورة ) :(52نظارات الحامية

ب .ﺳﺪادات اﻷذﻧني
ميكــن لســدادات األذنــني أن تقلــل مــن التعــرض لألصــوات الحــادة ،وتحمــي مــن فقــدان
الســمع .إذا تــم ارتداؤهــا بطريقــة صحيحــة فإنهــا ســتوفر أقــىص درجــات الحاميــة.
صورة ) :(53سدادات األذنني

ج .ﺳﱰات اﻟﺴﻼﻣﺔ )اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ(

صورة ) :(54سرتة السالمة

52

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ©

مــن املهــم ارتــداء ســرتة الســالمة عنــد تشــغيل املعــدات الثقيلــة أو قيادتهــا يف املوقــع.
تعكــس األرشطــة املتوهجــة عــىل الســرتة أضــواء املركبــة واملعــدات وهــي كفيلــة بــأن
تجعــل الشــخص واض ًحــا للعيــان .ويف حــال كان العمــل عــىل طــرق عامــة ،فيحــب الحــرص
عــىل ارتــداء الســرتة لتعزيــز رؤيتــه ملــن عــىل الطريــق.

د .ﻗﻔﺎزات اﻟﺴﻼﻣﺔ
توفــر الحاميــة مــن املــواد الكيميائيــة ومصــادر الجهــد الكهربائيــة ،وميكــن ارتداؤهــا لقوتها
الكافيــة يف الحاميــة مــن املــواد الكيميائيــة او الصعقــات الكهربائيــة .
صورة ) :(55قفازات السالمة

ﻩ .ﺣﺬاء اﻟﺴﻼﻣﺔ
تحمــي أحذيــة الســالمة القدمــني مــن التعــرض لإلصابــات يف مــكان العمــل وتقليــل شــدة
خطرهــا .ويعتــرب ارتداؤهــا إجـرا ًء احرتازيًــا عندمــا يكــون املصنــع بالقــرب مــن غابــة مليئــة
بالكائنــات الســامة.
صورة ):(56حذاء السالمة

و .اﻟﺨﻮذة

صورة ) :(57الخوذة

تُلــزم بعــض املنشــآت بارتــداء الخــوذة ،حيــث تعــرف إصابــات الــرأس بخطورتهــا ومــن
املمكــن أن تتســبب بالوفــاة ،ويتســبب بهــذه اإلصابــات ســقوط األجســام أو االرتطــام بهــا.
وال تحمــي الخــوذة الجــزء العلــوي مــن الــرأس فقــط بــل تحمــي كل مــا ارتبــط بالجمجمــة،
مثــل :العينــني ،واألذنــني ،واألنــف ،والفــم.

ز .اﻷﻗﻨﻌﺔ

صورة) :(58قناع الوجه

تعتــرب األقنعــة رضورة يف العديــد مــن املهــن ويف مهــام العمــل املتنوعــة أو يف املنــزل.
وتتطلــب بعــض املصانــع اســتخدام واقــي الوجــه إذا كان العاملــني يتعرضــون لألجســام
املتطايــرة واملعــادن املنصهــرة واملــواد الكيميائيــة الســائلة ،واألحــامض واملــواد الكاويــة،
والغــازات الكيميائيــة أو األبخــرة ،أو األشــعة الضوئيــة الخطــرة املحتملــة.

ح .ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻠﻬﺐ
هــذه املالبــس مصنوعــة مــن القطــن  100%أو قــد تصنــع مــن الصــوف إذا كان وزنــه
مناس ـ ًبا للظــروف التــي يتعــرض لهــا الشــخص مثــل اللهــب والكهربــاء .وهــذه املــواد ال
تــذوب بتزايــد درجــات الح ـرارة ولكــن قــد تشــتعل وتحــرتق.
صورة ) :(59مالبس مقاومة اللهيب
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6.0

ﻻﻓﺘﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ

تأكد دامئا من معرفة املقيم مبا يجب عليه عمله عندما يرى الالفتات التالية.
أ .ﺣامﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨني
تعنــي هــذه الالفتــة وجــوب ارتــداء النظــارات أو مــا شــابه لحاميــة العينــني مــن األضــواء
القويــة وال ـرشارات املتناثــرة واألجســام الدخيلــة ،أو الغبــار والريــاح العاتيــة.
صورة ) :(60الفتة لحامية العينني

ب .ﺣامﻳﺔ اﻟﺴﻤﻊ
تعنــي هــذه الالفتــة وجــوب ارتــداء ســامعات االذن .وهــي أداة تدخــل لقنــاة األذن
لحاميتهــا مــن األصــوات العاليــة ،امليــاه ،األجســام الدخيلــة ،الغبــار ،الريــاح العاتيــة.
صورة ) :(61سدادات األذنني

ميكــن أن ت ُســتخدم ســدادات األذن ذات االســتخدام الواحــد .ومعظمهــا يكــون مــن املطــاط
املصنــوع مــن اإلســفنج املــرن ،يقــوم الشــخص بإدخــال هــذه اإلســطوانة املربومــة لداخــل
القنــاة بإحــكام .ومبجــرد تركهــا ســتغلق هــذه الســدادات قنــاة األذن ،وتعــزل اهت ـزازات
األصــوات التــي تصــل للطبلــة.

ج .ﺳﱰة اﻟﺴﻼﻣﺔ
تتوفــر ســرتة الســالمة باللــون األصفــر ،أو الربتقــايل ،وخطــوط عاكســة بشــارات وحــروف
مطبوعــة عليهــا ،ويعتمــد لــون ســرتة الســالمة عــىل الشــخص ،وبيئــات العمــل أو أنــواع
املصانــع.
صورة ) : (62الفته الرتداء سرتة الحامية

د .اﻟﻘﻔﺎزات
يكــون ارتــداء القفــازات خــالل مشــاريع العمــل لتغطــي وتحمــي اليديــن مــن املعصــم
لألصابــع .وتحافــظ قفــازات العمــل عــىل أيــدي العامــل وأصابعــه مــن الجــروح البســيطة،
مثــل :القطــع والتقرحــات والشــظايا وثقــوب الجلــد والحـرارة والحــروق الكيميائيــة وغريها.
صورة ) :(64الفتة الرتداء القفازات
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7.0

دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ

أ .اﳌﻬﺎم اﻟﻴﺪوﻳﺔ
 اﳌﺨﺎﻃﺮ• زيــادة الــوزن املحمــول يســاوي زيــادة املخاطــر :النــاس تختلــف يف الطــول والــوزن والقــدرة البدنيــة ،لذلــك
فمــن الصعــب تحديــد مــا هــو وزن غــري آمــن للجميــع .ولكــن كقاعــدة عامــة  ،إذا كانــت املهمــة اليدويــة
تبــدو صعبــة أو شــاقة  ،فقــد متثــل خط ـ ًرا كب ـ ًريا .ميكــن أن يكــون عــدم الراحــة يف حمــل الثقــل أكــرب إنــذار
مبكــر بعــدم القيــام مبثــل هــذه املهــام  ،خاصــة إذا تكــرر يف اليــوم التــايل أو يســتمر بعــد أيــام عطلــة.
• الخطــر ليــس فقــط طبيعــة الــوزن :يف كثــري مــن األحيــان يكــون الخطــر بســبب مزيــج مــن الــوزن وطريقــة
حمــل الــوزن  ،مثــل االنحنــاء إىل األمــام ،وتحريــك الحمــل بعيــدا عــن مركــز قــوة الجســم أو التــواء ،فضــال عــن
شــكل أو تكويــن الحمــل نفســه.
• املهــام اليدويــة ميكــن أن تســبب إجهــاد تدريجــي للجســم :الــرضر الــذي يلحــق بالجســم ميكــن أن يرتاكــم
مــع مــرور الوقــت.
• خطــر اإلصابــة تراكمــي عندمــا تكــون الحــركات املتكــررة أو املواقــف الثابتــة بشــكل خاطــئ كل مــرة:
بغــض النظــر عــن عــدد املهــام املختلفــة التــي قــد يؤديهــا العامــل لــكل منهــا ،ميكــن أن توجــد مخاطــر
اإلصابــة إذا كان إجــاميل الوقــت الــذي يقضيــه يف أداء مواقــف أو إجــراءات مامثلــة يتجــاوز ســاعة واحــدة.
• العــامل الشــباب والجــدد :العــامل الشــباب الذيــن مــا زالــوا يطــورون قواهــم البدنيــة ،وأي عامــل جديــد
يفتقــر إىل الخــربة ،هــم أكــرث النــاس عرضــة لإلصابــة.
 ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ :• إجـراء عمليــات تقييــم مســتمر يف مــكان العمــل ومراقبــة املهــام اليدويــة ،والتحقــق مــن تقاريــر اإلصابات/
املخاطــر ،وتحديــد أي عوامــل مســاهمة ذات صلــة )مثل االرضيــات الزلقة(.
• تعديــل تخطيــط مــكان العمــل واملعــدات حيثــام أمكــن )عــىل ســبيل املثــال أمتتــة املهــام اليدويــة،
واســتبدال األدوات اليدويــة بــأدوات أتوماتيكيــة(.
• اســتخدام أدوات الرفــع )مثــل الحامــالت والرافعــات ( القابلــة للتكيــف مــع حجــم أو شــكل العنــارص التــي
يتــم التعامــل معهــا )مثــل املحــركات ونواقــل الحركــة(.
• تعديــل أحــامل العمــل )عــىل ســبيل املثــال إعــادة توزيــع الــوزن ،أو اســتبدال العنــارص الثقيلــة بعنــارص
أخــف وأصغــر(.
• إعــادة تصميــم أمنــاط العمــل )مثــل تغيــري تكـرار ونــوع املهــام التــي يقــوم بهــا العــامل ،وتدويــر العــامل
بــني املهــام(.
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ب .اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﺤﺮك اﳌﺮﻛﺒﺔ
 اﳌﺨﺎﻃﺮوتشــمل املخاطــر املرتبطــة بهــا وكيفيــة الوصــول ألي منهــا وطريقــة الوقــوف الخاطئــة بشــكل مســتمر ،وضعــف
اإلضــاءة واألج ـزاء غــري املحميــة )مثــل األحزمــة وامل ـراوح(.
 ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ• اعتــامد وقفــة العمــل بــني الكتــف والركبــة ،وعــىل مقربــة مــن الجســم ) .اي يعمــل يجــب ان يكــون يف
هــذه الوضعيــة( رفــع املركبــات إىل ارتفــاع الخــرص تقريبــا إلزالــة الحاجــة إىل االنحنــاء بقــدر إىل األمــام.
• تأكــد مــن عــدم البقــاء يف هــذه الوضعيــة لفـرتات طويلــة مــن خــالل تنــاوب الوظائــف ،وذلــك باســتخدام
املرايــا لتقليــل الوقــت يف استكشــاف املحــرك  ،واســتخدام الروافــع املبنيــة لهــذا الغــرض.
• توفــري أدوات أتوماتيكيــة )مثــل األدوات التــي تعمــل بالهــواء( تقلــل مــن الوقــت املســتغرق يف التطبيــق
أثنــاء العمــل .
• إزالة غطاء محرك املركبة للحد من الوقوف بشكل منحني.
• توفري عتبة مستقرة للوصول إىل زوايا املحرك يف املركبات الكبرية.
• تقليل الوزن قبل املناولة )مثل سوائل الترصيف قبل الرفع(.
• ضامن وجود إضاءة كافية.
ج .اﻟﺮواﻓﻊ
 اﳌﺨﺎﻃﺮفشــل معــدات الرفــع ميكــن أن يســبب إصابــات أو وفيــات ال ســمح ﷲ ،كــام أن إدخــال املركبــات للرافعــات وإخراجهــا
ميثــل مخاطــر محتملة.
 ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ• يجــب تدريــب مشــغيل الروافــع عــىل االســتخدام اآلمــن للرافعــات وضــامن أنهــا ال تعمــل تحــت حمولــة
معلقــة دون التحقــق مــن أن ميـزات الســالمة تعمــل بشــكل صحيــح.
• عــرض بــارز معــدات التشــغيل والصيانــة تعليــامت ،فضــال عــن حمولــة العمــل اآلمــن .والتأكــد مــن أن
الرافعــات مــن تواريــخ الصيانــة صالحــه صــادر عــن منظــم صحــة وســالمة العمــل.
• لتجنــب تعــرث العامــل ،تأكــد مــن أن األجـزاء املتحركــة مــن الرافعــة أو حمولتهــا تقــع عــىل األقــل  600مــم
بعيــدا ً عــن أي بنيــة ثابتــة أخــرى أو معــدات تتحــرك.
• تأكد من أن عنارص تحكم املشغل غري مترضرة ومحددة بوضوح وموضع لالستخدام الفعال واآلمن.
• تأكد من أن دعامة السالمة مزودة بأي رافعة هيدروليكية ارضيه.
• إجـراء عمليــات فحــص مــا قبــل التشــغيل يوميًــا )عــىل ســبيل املثــال ،ابحــث عــن الترسيبــات يف املكونــات
الهيدروليكيــة والهوائيــة(.
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ج .ﺣﻔﺮ اﻟﻔﺤﺺ
 اﳌﺨﺎﻃﺮتشــمل مخاطــر العمــل يف حفــر فحــص املركبــات أو حولهــا الســقوط يف حفــرة غــري محميــة أو غــري مغطــاة أو
االختنــاق أو انفجــار أو حريــق.
بعــض أبخــرة الوقــود مــن املركبــات واملنتجــات الثانويــة الغازيــة لالحـرتاق متيــل إىل االســتقرار يف املناطــق املنخفضــة،
مثــل حفــر خدمــة املركبــات.
خاصــة إذا كانــت حفــر الخدمــة تفتقــد للتهويــة وبذلــك تشــكل بيئــة خطــرة ،وينبغــي أن تســتند تدابــري مكافحــة
املخاطــر إىل الوقايــة مــن الســقوط والتهويــة والســالمة مــن الحرائــق.
 ﺣﻠﻮل اﻟﺴﻼﻣﺔ• توفري رافعات متعددة األغراض وعتبات فحص ،بدالً من حفرة الخدمة التقليدية.
• قــم بطــالء الحفــرة مــن الداخــل باللــون األبيــض وطــالء الحــواف مبــا ال يقــل عــن  600مــم بلــون واضــح
)مثــل األصفــر الفســفوري(.
• قــم بتثبيــت درابزيــن حاميــة املصمــم ليتناســب مــع األرضيــة املعــدة ،أو وضــع سالســل حــول الحفــرة
للحاميــة مــن الســقوط.
• استخدام أنظمة التهوية مع فتحات يف الجدران الجانبية للحفرة إلخراج األبخرة والغازات.
• تأكــد مــن أن جميــع اإلضــاءة املحمولــة أو الدامئــة و /أو املعــدات الكهربائيــة داخــل املنطقــة الخطــرة مــن
الحفــرة آمنــة يف جوهرهــا.
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﺟﺐ ﺑﻨﻌﻢ أو ﻻ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ.
الرقم السؤال
1

هل تعلم ماذا يشري اختصار ِAHSS

2

هل تعلم ما يعنيه مصطلح هيدروفورم )التشكيل الحراري(

3

هل تعلم ما يعني اختصار UHSS

4

هل  MPA 500مطلح يطلق عىل نوع لحام

5

هل ميكن استخدام اللحام الرتكيبي عىل الفوالذ
هل ميكن مزج أكرث من نوع من األملنيوم

7

هل تعلم معنى أحادي الهيكل

8

هل ميكن استخدام  GRPيف تصنيع املركبات

9

هل يجب استخدام األكيس استلني يف لحام زجاج السيارة
هل تعلم املقصود ب SPR

6

10
11

هل ميكن سحب هيكل أملنيوم بشكل مستقيم

12

هل تعلم ما املقصود باختصار CFRP

نعم
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺿﺒﻂ زواﻳﺎ اﻟﻌﺠﻼت ا.رﺑﻌﺔ

اﺟﺐ ﺑﻨﻌﻢ أو ﻻ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ.
الرقم السؤال
1

هل تعلم إىل ماذا ينتمي الكامرب

2

هل تعلم ما املقصود بالكاسرت

3

هل تعلم ما هي زاوية املحيط نصف القطري

4

هل تعلم ما هو خط املركبة املركزي
هل تعلم ما هي زاوية الدفع

6

KPIهل ميكن قياس

7

هل تعلم ما يشري إليه اختصار SAI

8

هل تعلم ما هو لوح محمل الكرات املعدنية
هل سمعت مبصطلح الزاوية املتضمنة

10

هل تدرك مفهوم زاوية متباعدة عىل املنعطفات

11

هل تعلم الفرق بني مسار العجالت وضبط زوايا العجالت

12

هل ميكن ضبط زاوية الدفع

5

9

نعم
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ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ

اإلجابة النموذجية لورقة العمل 1
الرقم الوصف
1

أعىل قضيب الوصل

2

قطع غيار لزجاج غرفة القيادة الداخيل األمامي

3

قطع غيار لزجاج غرفة القيادة الداخيل الخلفي جنب السائق

4

قضيب رقم واحد
مفصل العمود األمامي

6

غرفة القيادة األمامية

7

امتداد غرفة القيادة األمامية

8

قطع غيار خلفية مدعمة لزجاج غرفة القيادة االمامية
لوحة تقوية للوح غرفة القيادة األمامية

10

امتداد خلفي للقضيب األمامي

11

قضيب أمامي

12

نهاية القضيب األمامي

13

القضيب األمامي ميتص الطاقة

14

ركيزة املصد األمامي

15

أنبوب املصد األمامي

16

الركيزة الخارجية لزجاج الكشاف األمامي

5

9

72

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ©

اإلجابة النموذجية لورقة العمل 2
الرقم الوصف
1

قطع غيار لزجاج املقعد الخلفي

2

اللوح األريض رقم  5قطع غيار امتداد قضيب عريض

3

قطع غيار للزجاج الخلفي

4

زجاج غرفة القيادة الخلفي
قطع غيار للوح مغلق ركيزة جانبية خلفية ألسفل السيارة

6

قطع غيار المتداد لوح زجاجي أمامي لغرفة القيادة الخلفية

7

امتداد الزجاج األمامي الداخيل لغرفة القيادة الخلفية

8

قطع غيار الركيزة الخلفية
قطع غيار الركيزة – الجزء الخلفي

10

قطع غيار رأس الصفيحة املعدنية لقضيب املصدات الخلفية

11

أسفل السيارة رقم  6تبديل الزنربك العريض

12

أسفل السيارة رقم  6تبديل الزنربك العريض

13

الزجاج األريض للحجرة الخلفية

14

نهاية زجاج الجسم الخلفي

15

قطع غيار لفافة ركيزة املقبض الخلفي )السفيل(

16

قطع غيار لفافة ركيزة املقبض الخلفي )العلوي(

17

قطع غيار املقبض الخلفي

18

قطع غيار لفافة صامم الفرامل الخلفية

5

9
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اإلجابة النموذجية لورقة العمل 3
الرقم الوصف
1

مقطع عريض للزجاج الخارجي

2

مقطع لغطاء زجاجي للضوء األحمر يف خلفية السيارة

3

الربع العلوي لغطاء الزجاج السفيل

4

الربع العلوي للزجاج
مقطع ذراع الزجاج الخارجي

6

قطع غيار الدعامة الخلفية للمصد األمامي) السفيل(

7

قطع غيار الدعامة الخلفية للمصد األمامي) الوسط(

8

قطع غيار الدعامة الخلفية للمصد األمامي) األعىل(

5

اإلجابة النموذجية لورقة العمل 4
الرقم الوصف
1

عمود أ

2

العمود املركزي

3

القطر الداخيل األعىل

4

قطع غيار غرفة القيادة الخلفية
قطع غيار الزجاج الداخيل لغرفة القيادة الخلفية

6

عمود قفل الهيكل املعزز

7

خارج غرفة القيادة الخلفي

8

قطع غيار امتداد العمود الخارجي لغرفة القيادة الخلفية
ذراع الزجاج الداخيل الخلفي
ذراع الزجاج
غطاء ذراع الزجاج الداخيل
ذراع الزجاج الداخيل األمامي

5

9
10
11
12
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اإلجابة النموذجية لورقة العمل 5
الرقم الوصف
1

غطاء محرك السيارة

2

غطاء الحجرة الخلفية

3

مقطع خلفي لهيكل الباب

4

دعامة الباب الخلفي
زجاج الباب الخلفي الخارجي

6

مقطع أمامي لهيكل الباب

7

دعامة الباب األمامي

8

زجاج الباب االمامي الخارجي
املصد األمامي

5

9

اإلجابة النموذجية لورقة العمل 6
الرقم الوصف
1

زجاج السطح

2

الواجهة االمامية

3

التواء السطح

4

التواء السطح
الواجهة الخلفية

5
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