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الوحدة األولى

أهداف الوحدة األولى:
 .1ســيعرف المشــارك قواعــد وتطبيقــات أســاليب
اإلصــاح.
 .2ســيفهم المشــارك ماهيــة طريقــة اإلصــاح
ومــدى أهميتهــا عنــد القيــام بعمليــة التقييــم.
 .3ســيتعرف المشــاركون علــى مجموعة المعدات
المتخصصــة الالزمــة لتنفيذ إصــاح المركبات.
 .4ســيتمكن المشــارك مــن معرفــة كيفيــة إجــراء
تقييــم علــى األلــواح الخارجيــة للمركبــة واأللــواح
الهيكليــة األساســية.
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األول

1.0

المقدمة

يجــب أن يكــون مقيــم أرضار املركبــات عــى اطــاع كايف باملتطلبــات التاليــة الســتنتاج تقريــر متكامــل عــن أرضار
املركبــة وتشــمل:
• هيكل املركبة وجزئياته وطرق اإلصالح والتقنيات املصاحبة له.
• معلومات حول أنظمة السالمة داخل املركبات.
• معلومات ميكانيكية.
• استخدام الحاسب اآليل والصور الرقمية.
ينبغــي عــى املقيــم أن يخــر العميــل بالــرر الــذي لحــق مبركبتــه وأن يقــدر املتطلبــات الالزمــة إلصــاح املركبــة مــع
تقديــم االستشــارة الفنيــة والنصيحــة حــول أفضــل الطــرق إلصــاح مركبتــه لضــان ســامته.

10

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

كــا يجــب أن يحتــوي تقريــر التقييــم عــى تكاليــف اإلصــاح وقطــع الغيــار واألدوات واملــواد الالزمــة .ويجــب أن يشــر
لبعــض الجزئيــات التــي تتعلــق بأمــن وســامة املركبــة بشــكل مفصــل ودقيق.
يلعــب بنــاء املركبــات اليــوم دو ًرا كبـ ًرا يف كيفيــة إصالحهــا حيــث أنــه مل يعــد إصــاح املركبــة مجــرد عمليــة ســهلة كــا
ســبق .إن أساســيات عمــل املقيــم أن يعــد تقريــر يضمــن ســامة املركبــة ويعيدهــا إىل حالتهــا قبــل الحــادث.
ينبغي أن يعتمد الـمقيم نه ًجا واض ًحا لجمع متطلبات التقرير لضامن اكتامل التقرير بأكرب قدر ممكن من الدقة واملعلومات.
ويتضمن هذا النهج خمسة مبادئ أساسية هي:
• االنتباه للتفاصيل.
• التناسق.
• الدقة.
• النزاهة.
• املعرفة.
فمن مصلحة املقيم بذل قصارى جهده لاللتزام بهذه املبادئ لضامن كفاءة عمله وجودة التقرير.
«القيام بأمر بالشكل الصحيح ،يعني تحقيق ذلك باملرة األوىل ويف كل مرة».
ال ميكــن تنفيــذ التقييــم مــن املكتــب مــن خــال الصــور والخـرات الســابقة ،بــل يجــب أن تجمــع البيانــات «إىل أقــى
حــد ممكــن» أثنــاء وجــود املقيــم مــع املركبــة.
ميكن تقسيم عمليات جمع البيانات الفعلية إىل فئتني هام:
 .1املهام األساسية.
 .2املهام الداعمة.
وسيساعد ذلك عىل ضامن تحليل جميع جزئيات العمل املطلوبة وتسجيلها بشكل صحيح.

2.0

عناصر بناء تقرير تقييم األضرار

ينبغــي اعتــاد تسلســل العنــارص املــوىص بهــا لتنفيــذ التقديــر بنجــاح .وإذا كان املقيــم يتبــع الرتتيــب فســيقطع شــوطًا
طويـ ًـا يضمــن مــن خاللــه ســامة ودقــة التقريــر بعــدم نســيان أي جزئيــة مهمــة.
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وترتب كام ييل:
• معرفة حيثيات حدوث الرضر (ماذا حدث؟).
• جمع بيانات املركبة.
• إجراء التقييم الفعيل عىل املركبة.
• ما هو اتجاه األثر األويل (قد تكون هناك مناطق متأثرة ثانوية كذلك).
• حدد املنطقة أو املناطق املترضرة.
• تحديد أول لوحة غري تالفة.
• تحديد آخر لوحة غري تالفة.
• تسجيل عمليات اإلصالح املطلوبة.
• االطالع عىل طرق اإلصالح املوىص بها.
• التقاط الصور الرقمية التي ستساعد عىل دعم النتائج.
• أخ ًريا مراجعة التقييم (التأكد من اكتامل املعلومات).
يفضــل أال ينتقــل املقيــم مــن تسلســل واحــد إىل آخــر ألن ذلــك يزيــد مــن فرصــة نســيان بعــض الجزئيــات .سيســاعد
االلتـزام بالنهــج املنظــم املقيــم إىل حــد كبــر ويجعلــه أكــر كفــاءة وأقــل عرضــة لألخطــاء.
2.1

العنرص األول :معرفة حيثيات حدوث الرضر (ماذا حدث؟)

يتطلب عىل املقيم قبل بدء عملية التقييم معرفة حيثيات الرضر وذلك من خالل:
• التحدث مبارشة إىل العميل.
• التحدث مبارشة إىل رشكة التأمني (إذا كان العميل غري متوفر).
مام يساعد عىل رسم صورة ملا حدث ليسهل فهم بنية التقرير.
ينبغــي عــى املقيــم إظهــار التعاطــف مــع العمــاء وفهــم الوضــع الــذي يجــدون أنفســهم فيــه ملــا لــه مــن أهميــة يف
بنــاء عالقــة مــع العمــاء وبنــاء الثقــة.

12

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

2.2

العنرص الثاين :جمع بيانات املركبة

رقم الشايص VIN

رقم اللوحة

صناعة املركبة

منوذج تحديد املركبة

نوع الوقود

جهاز نقل الحركة

نوع الهيكل

سنة الصنع أو التسجيل

رمز الطالء ونوعه

أي من خيارات السيارات

حجم اإلطار

وضع اإلطارات

أحزمة األمان

فحص الثبات

عنارص السالمة

ومن الجدير بالذكر أن متطلبات التأمني اإلقليمي أو الترشيعات الحكومية قد ال تشمل بيانات اإلطارات.
ومــع ذلــك ،ســيكون مــن املامرســة الجيــدة أن نالحــظ تأثــر حالــة االطــارات وأنظمــة الســامة املتعلقــة بهــا وأن نقـ ّدم
املشــورة للعميل.

صورة رقم ( :)1أخذ قياسات جودة اإلطار
2.3

العنرص الثالث :هو إجراء التقييم الفعيل

كامل وكيف تأثرت املركبة من الحادث.
من املهم أن يعتاد املقيم عىل امليش حول املركبة وتحديد مدى الرضر ً
ويجب معاينة وفحص كل من:
• زجاج املركبة.
• السقف.
• غطاء محرك املركبة.
• جوانب املركبة.
• املصدات.
• الباب الخلفي.
• مرايا الباب.
• القوالب مطلية.
• العجالت.
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2.4

العنرص الرابع :هو التحقق وتحديد امتداد أثر األرضار

ميكننا اآلن تصنيف رضر املركب يف الفئات التالية بحسب املعايري:
• متوسط.
• خفيف.

• كبري.

عنــد تحديــد فئــة الــرر ،ميكــن للمق ّيــم أن يبــدأ برســم صــورة يف ذهنــه حــول الــرر مــن خــال التن ّقــل حــول املركبــة
ليتمكــن مــن اكتشــاف أي رضر الثانــوي وميكــن لــه اآلن أن يبــدأ يف تحديــد كميــة التدخــل الواجــب القيــام بــه ومقــدار
الــرر عــى األجـزاء الهيكليــة الثانوية.
األمور التي يجب الرتكيز عليها ضمن العنرص الرابع هي:
• هل هنا كأي تغيري عىل فراغات األبواب؟
• هل تغريت الفراغات حول غطاء املحرك أو صندوق املركبة؟
• أدلة عىل فتحات حول املفاصل املختومة؟
• ما هي األرضار التي لحقت بالطالء؟
• هل هنالك أي تلف بالعجالت؟
• إذا كان التأثــر شــدي ًدا ســواء مــن األمــام أو الخلــف ،فاحــرص عــى فحــص لوحــة الــروك وفتحــات الســقف
بســبب األرضار املحتملــة.
• إذا كان هناك تأثري جانبي مرة أخرى يف كل من السقف ومنطقة لوحة الروك.
• تحقق من فجوات اللوحة بحيث أنه ما تعتقده غري مترضر قد يكون ترضر.
2.5

العنرص الخامس :تحديد تلفيات املركبة

اآلن لدى املقيم ما يكفي من املعلومات حول الحادث ليبدأ بتحديد القطع التالفة يف تقرير التقدير.

رضر من الحادث
رضر سابق
2.6

العنرص السادس والسابع :هو تحديد أول وآخر اللوحات التالفة

املرحلة التالية هي النظر عن كثب والتأكد من أول اللوحات غري التالفة وآخر اللوحات غري التالفة.
14
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يقوم املقيم مبارشة بعد تحديد اللوحة األوىل بعمل جولة حول املركبة إىل أن يصل آلخر اللوحات غري املترضرة.
هذا هو التسلسل املنطقي للمتابعة ويجب عليه دو ًما االلتزام بهذا التسلسل حيث أنه سيساعده عىل القيام بعمله بدقة.
يتطلــب عــى املقيــم فحــص املركبــة مــن األســفل للتأكــد مــن ســامتها وعــدم وجــود أي ترسيــب للزيــوت أو الســوائل
يف حــاالت األرضار التــي تتعلــق باألجـزاء امليكانيكيــة ونظــام التعليــق.
2.7

العنرص الثامن :عمليات اإلصالح

هذه املرحلة هي لتسجيل عملية اإلصالح واملهام املطلوبة بالتفصيل.
إن اســتخدام نظــام التقديــر القائــم عــى الكمبيوتــر فقــط وأخــذ مالحظــات موجــزة عــن حالــة املركبــات ومــدى
الــرر الحاصــل قــد يوقعــك يف فــخ األخطــاء.
الطريقــة األكــر دقــة لضــان جمــع املهــام والعمليــات املطلوبــة لتســهيل إصــاح املركبــة هــو إجـراء تقييــم مفصــل.
النظــر فيــا يجــب عــى الفنيــن إج ـراؤه داخــل ورش العمــل الســتكامل اإلصالحــات.
كلام زادت دقة التقييم ستقل األخطاء ونسبة االعرتاضات.
2.8

العنرص التاسع :طرق اإلصالح

يف هذه املرحلة يجرى بحث حول طرق اإلصالح الصحيحة واملطلوبة لتنفيذ عمليات اإلصالح.
مــن ثــم يقــوم املقيــم بعمليــة التقييــم الرئيــي للمركبــة بحيــث يشــمل عــى طــرق اإلصــاح باســتخدام الحاســوب أو
(طــرف ثالــث) أو منهجيــة إصــاح رشكــة التصنيــع نفســها أو أحدهــا.
ستذكر بالتفصيل يف املرحلة التالية.
لكن ليس فقط األساليب األساسية التي نحتاج إىل معرفتها بل أيضً ا لعنارص أخرى مثل:
• إيقاف تشغيل املركبة قبل فصل البطارية.
• معرفة أين تقع جميع مكونات نظام الوسائد الهوائية.
• أنواع الفوالذ واملواد (ميكن أن يكون األلومنيوم أو كليهم).
• أدوات أو معدات خاصة قد تكون مطلوبة.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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2.9

العنرص العارش :أخذ جميع الصور الداعمة

قد تطلب رشكة التأمني الصور الداعمة ويستفيد منها املقيم كمرجع للسجالت.
ميكــن أن تؤخــذ الصــور أثنــاء الحركــة حــول املركبــة كــا ميكــن أخذهــا حــال املعرفــة بعمليــة اإلصــاح الالزمــة كاملـةً،
ميكــن أن تكــون الصــور مبثابــة قصــة صوريــة لدعــم التقييــم عنــد االنتهــاء وستســاعد عــى توجيــه عمليــة اإلصــاح.
يف بعض الحاالت قد تلتقط الصور بعد الفك األويل للسيارة بحيث ميكن متييز األرضار الخفية أو اإلضافية.

2.10

العنرص األخري :مراجعة التقييم مبجرد اكتامله

من خالل املراجعة ميكن تحديد أي رضر مل يذكر أو أجزاء ومن ثم إضافتها.
ال تقــدم التقريــر حتــى تتأكــد أن كل يشء مســجل .ومــن غــر العمــي أن يواصــل الفنيــون العــودة إىل ذكــر مســائل
أخــرى مل تذكــر يف التقريــر أصــا.
خمسة مبادئ للمساعدة يف إعداد تقرير متكامل هي:
• الدقة.
• التناسق.
• االنتباه للتفاصيل.
• املعرفة.
• النزاهة.

16
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3.0

طرق اإلصالح الحديثة

يجب إصالح أي مركبة بحسب توصيات املصنع األصيل وإعادة وضعها إىل حالتها األصلية قبل وقوع الحادث.
للقيــام بذلــك بشــكل صحيــح يجــب أن يســتخدم مركــز تقديــر بيانــات إصــاح املصنــع ويف بعــض الحــاالت بيانــات
إصــاح املؤسســات «طــرف ثالــث» والتــي قــد أجــرت بحــوث حــول عمليــات اإلصــاح مــن قبــل.
ولنتمكن من إجراء اإلصالحات بنجاح ،يجب النظر يف األمور التالية:
 .1تحتاج املنشأة إىل إمكانية الوصول إىل بيانات اإلصالح.
مثال عىل ذلك مواقع اإلصالح املعتمدة مثل .Escrip, ALL DATA
 .2يجب حرص جميع األدوات واملعدات الالزمة.
 .3يجب تفصيل عمليات اإلصالح داخل الورشة لتسهيل النقاط املذكورة أعاله.
 .4يجب أن يكون الفنيني عىل معرفة ولديهم املهارات املناسبة.
النتائج ستكون أفضل مع الوقت.
• مركبات أكرث امانا.
3.0
• راحة أكرب لدى العمالء.
• سمعة أفضل.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

17

يف بعــض األحيــان تكــون عمليــة اإلصــاح الصحيــح الــذي
تتبعــه جميــع الــركات املصنعــة فيــه فــرق ملحــوظ ومن
املرجــح أن يــرى هــذا الــيء العميــل وقــد يفــرض أن
شــيئا مــا خطــأ بينــا يف الواقــع كل يشء عــى مــا ي ـرام
انظــر للصــورة (.)2
هــذا مجــال آخــر ســيحتاج املقيــم أن يرشحــه للعميــل
وهــو كيــف تعمــل عمليــة اإلصــاح.
هــذا مثــال عــى اســتخدام األلومنيــوم وطريقــة الربــط
باســتخدام املســامري واملــواد الالصقــة .املســامري مــا بعــد
البيــع تختلــف عــن املســامري األصليــة.
هــذه املركبــة هــي  BMWولكــن نفــس املشــكلة ســتظهر
مــع مركبــات فــورد وكاديــاك أيضــا.
معرفــة املقيــم بطريقــة اإلصــاح هــو أمــر جوهــري
بالعالقــة مــع العميــل يف هــذه الحالــة ،وهــذا قــد يعطــي
انطبــاع يسء لــدى العميــل وقــد يبنــي عالقــة ســيئة معــه
يف حــال مل نبلغــه بذلــك.

كتيب إصالح املركبات

صورة رقم ( :)2ساق الشايص يف سيارة BMW
قبل وبعد اإلصالح

ملعرفــة طــرق اإلصــاح الصحيحــة باإلمــكان دامئًــا الرجــوع للمرجــع األســايس وهــو كتيــب اإلصــاح الخــاص لــكل
مصنــع مرفــق لكــم أدنــاه نبــذة عــن كتيــب اإلصــاح وســتناقش تفاصيــل الكتيــب خــال التدريــب العمــي عــى
املركبــة حيــث يطــول الــرح هنــا.
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صورة رقم ( :)3نسخة من كتيب صيانة رشكة نيسان

نقطة نقاش

تعديل الشاسية
ما الخطأ يف الصورة أدناه؟

اإلجابة:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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نقطة نقاش

ما الخطأ يف الصورة أدناه؟

اإلجابة:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

نقطة نقاش

هل يجب أن تستخدم األوكسيد/األسيتيلني للتسخني واللحام؟

اإلجابة:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
20
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نقطة نقاش

ما الخطأ يف الصورة أدناه؟

اإلجابة:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ميكــن رؤيــة الفــرق بــن الســيارات الحديثــة والقدميــة مــن
حيــث الســامة مــن خــال هــذه الصــور.
اإلصــاح الخاطــئ ســيؤدي إىل نفــس نــوع مقاومــة االصطــدام
يف الســيارات القدميــة.
وتســتمد أســاليب اإلصــاح مــن البحــوث يف بعــض مؤسســات مثل
مركــز أبحــاث إصــاح الســيارات يف ثاشــام يف اململكــة املتحدة.
تستخدم رشكات التصنيع طرقهم الخاصة.
يــؤدي اإلصــاح بــدون بيانــات صحيحــة إىل إصــاح املركبــة دون
املعايــر املرجــوة.

صورة رقم ( :)5الفرق بني املركبات
الحديثة والقدمية

ســتمكن معرفــة طــرق اإلصــاح مــن معرفــة نــوع املــواد التــي بنيــت املركبــة منهــا ،مثــل :األدوات واملعــدات املطلوبــة.
أيضً ــا ســتمكن مــن معرفــة طــرق الربــط املســتخدمة بالتفصيــل باإلضافــة لطــرق الربــط التــي يجــب اســتخدامها.
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4.0

عمليات سحب وتعديل هيكل المركبة

الحــل األكــر فاعليــة هــو اســتخدام النظــام العاملــي لقيــاس
أبعــاد الهيــكل .وميكــن للنظــم العامليــة أن تلبــي املهمــة
للعديــد مــن أنــواع املركبــات دون الحاجــة إلنفــاق إضــايف عــى
األمــور أخــرى .ومــع ذلــك قــد تــويص بعــض الــركات املصنعــة
بنظــام معــن.
يتناســب هــذا الجهــاز مــع النقطــة التــي يجــب قياســها حيــث
يقــوم الجهــاز بتوجيــه الفنــي للنقطــة املرجعيــة امل ـراد قيــاس
أبعادهــا ،حيــث ترســل إشــارة ال ســلكية مــرة أخــرى إىل
الربنامــج القائــم عــى الحاســب اآليل .ويتــم تحديــث البيانــات
تباعــا .ميكــن أن يبقــى الجهــاز يف مكانــه أثنــاء ســحبه «وتعمــل
عــدة أنظمــة مختلفــة بطريقــة مامثلــة».
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مقابض ثابتة

تثبــت املقابــض يف الصــورة أعــاه أج ـزاء الهيــكل بحســب الرتتيــب املقــرر يف طــرق اإلصــاح مبــا يضمــن أن تعــود يف
مكانهــا بدقــة ومــن ثــم تثبيتهــا بشــكل دائــم بطريقــة الوصــل املقــررة.

لوحة جديدة
مقبض
متلك بعض من الرشكات العاملية املصنعة ملعدات قياس وتعديل الهيكل مقابض خاصة لالستخدام عند السحب.
كام هو الحال يف هذا الرسم ،يتم تعديلها للعمل مع معظم املركبات.

صورة رقم ( :)6معدات تعديل هيكل املركبة بأشكال مختلفة
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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5.0

فجوات وأبعاد جسم المركبة

توفــر بيانــات الرشكــة املصنعــة أبعــاد فجــوات الجســم .ميكــن محــاذاة الفجــوات بشــكل صحيــح دون بيانــات ،عندمــا
يــدرب شــخص فنــي للقيــام بذلــك .تؤكــد البيانــات عــى ســر العمــل .ومــع ذلــك ،فــإن الفجــوات التــي ال تحــاذى بشــكل
صحيــح ترتبــط عــادة مبشــاكل أخــرى ،كمهــارات ضعيفــة للفنــي أو إصــاح خاطــئ .ميكــن لهــذا الفراغــات أن تو ّجــه املقيّــم
إىل املشــاكل التــي قــد تكــون موجــودة يف املركبــة .قــد تشــر املحــاذاة الخاطئــة إىل أرضار هيكليــة بســبب ذلــك الــرر.
a – 3.5 mm 0.5± mm
b – 0.0 mm 0.8± mm
c – 0.0 mm 1.0± mm
d – 4.2 mm 0.5± mm
e – 4.5 mm 0.5± mm
f – 5.1 mm 0.5± mm
g – 0.8 mm 1.0± mm
h – 3.5 mm 0.5± mm

صورة رقم ( :)7دليل أبعاد فجوات املركبة

6.0

أبعاد الهيكل

تكــون أبعــاد الهيــكل نفســه متوفــرة مــن خــال بيانــات
الــركات املصنعــة.
إن معرفــة أبعــاد املركبــة ال يفيــد فقــط يف املســاعدة يف عمليــة
اإلصــاح ولكــن أيضً ــا يســاعد يف حالــة إجـراء التقديــر.
ميكــن أخــذ القيــاس نســبي لبعــض النقــاط املرجعيــة مــن مركبــة
غــر متــررة وعكــس هــذه الق ـراءات عــى مركبــة متــررة يف
حالــة عــدم وجــود أبعــاد معروفــة للمركبــة.
ميكــن للفنيــن اســتخدام املعلومــات قــي عــدة حــاالت .عــى
ســبيل املثــال عنــد عمليــة ســحب ســاق الشاســية يجــب
التحقــق مــن أبعــاد فتحــات الهيــكل يف كل عمليــة ســحب.
24
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صورة رقم ( :)8دليل معرفة أبعاد باب املركبة

7.0

عمليات اللحام وخطوط القطع

بيانــات اإلصــاح تســلط الضــوء بشــكل مفصــل عــى :خطــوط
القطــع ،وأنــواع اللحــام الــذي ســيواجه الفنــي أثنــاء علميــة اإلصــاح.
تســلط البيانــات الضــوء أيضً ــا عــى اللوحــات األخــرى والعنــارص التــي
قــد تحتــاج إىل إزالتهــا.

صورة رقم ( :)9طريقة تثبيت العامود أ مع سقف املركبة
الصــورة رقــم  9تســلط الضــوء عــى القســم الداخــي مــن عمــود أ ومقدمــة ســقف املركبــة ،وتســلط البيانــات الضــوء أيضــا
عــى الهيــاكل الداخليــة ومــا يجــب القيــام بــه.
الشــكل  10توضــح أماكــن القطــع واللحــام املســتخدم يف تثبيــت
عمــود القائــم األوســط
متثــل الخطــوط العموديــة أماكــن القطــع لتبديــل القائــم والنقــاط
متثــل عمليــة لحــام النقطــة املرافقــة.
ويتعــن عــى املقيــم وقــت كتابــة التقريــر أن يحــذر مــن تعــدي
اإلصــاح ملنطقــة ســقف املركبــة مــا يــؤدي إىل أعــال إضافيــة
لإلصــاح أو الطــاء .يف بعــض املركبــات قــد يحتــاج الســقف إىل
اســتبدال كجــزء مــن اإلصــاح.
صورة رقم ( :)10طريقة تثبيت
وإصالح القائم األوسط
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©
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مثال يوضح منهجية إصالح لوحة العمود (أ)
ميثــل الشــكل املجــاور رقــم  11طريقــة اصــاح للوحــة التعزيــز يف
العامــود أ يحــث ميثــل الرقــم  2مــكان القــص املطلــوب والرقــم 4
مــكان تواجــد العــزل الرغــوي.

صورة رقم ( :)11لوحة تعزيز القائم أ
الشــكل  12ميثــل أماكــن صنفــرة الســطح وأماكــن الثقــوب التــي
يجــب عملهــا إلزالــة القطعــة املتــررة.

صورة رقم ( :)12أماكن صنفرة
لوحة التعزيز
بعــد إزالــة القطعــة املتــررة يجــب صنفــرة األســطح املبينــة
وتنظيفهــا بشــكل جيــد قبــل ربــط القطعــة الجديــدة.

صورة رقم ( :)13اللوحة بعد إزالة
الجزء املترضر

26

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

ميثــل الشــكل املجــاور شــكل القطعــة بشــكلها مــن قطــع الغيــار
جديــدة.
يجــب أولً قطــع األجـزاء اإلضافيــة املضللــة مــن ثــم إضافــة ثقــوب
التثبيــت حســب الشــكل

صورة رقم ( :)14لوحة التعزيز الجديدة
ميثــل الشــكل  15طــرق تثبيــت القطعــة الجديــدة وميمكنــك
مالحظــة طــرق التثبيــت الثالثــة.
 .1االوىل عملية اللحام باستخدام .MIG
 .2لحام مقاومة كهربائية.
 .3تثبيت القطعة بواسة الغراء.
صورة رقم ( :)15طرق تثبيت اللوح الجديد

مثال آخر عىل الطريقة لكن هذه املرة ليس من الرشكة املصنعة بل من مركز البحوث

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

27

مالحظات مهمة

• تعطي الرشكة املصنعة توصية لنوع الالصق املستخدم.
• تويص أيضا مبعدات اللحام التي ينبغي استخدامها.
• سوف تحتاج معدات اللحام أيضا إىل ضبط إعدادات معينة تعتمد عىل املنطقة واملواد التي سيتم لحمها.
• يفضل أن تكون اللحامات بأنواع معينة ،عىل سبيل املثال :درز ،غرزة ،مقفل الخ.
• سيتم تحديد عدد مناطق اللحام عىل سبيل املثال ،كم عدد النقاط عىل جزء معني.
• وميكن أيضا أن يوىص باستخدام أدوات محددة.
• يف الطريقــة الســابقة رأينــا أن الرشكــة املصنعــة ذكــرت أن اللحــام كان مــن املقــرر أن يتــم يف بعــض املناطــق بعي ًدا
عــن الحــواف (يف الداخــل) ملنــع حــدوث الــرر بســبب الحـرارة والــذي قــد يســبب ضعــف يف منطقــة اللحام.
• سوف تكون هناك حاجة للحام بعض النقاط بشكل معني.

8.0

معدات وأدوات متخصصة في عمليات اإلصالح

بالنســبة لبعــض اإلصالحــات التــي ســيتم إجراؤهــا عــى املــواد يف الوقــت الحــايل ،ســتكون بحاجــة لبعــض األدوات
املخصصــة وخاصــة لألملنيــوم.
وسوف تكون هناك حاجة أيضا إىل بعض هذه األدوات لتسهيل اإلصالحات عىل الفوالذ واأللومنيوم.
بعض املعدات املتخصصة جدا للمواد التي ميكن استخدامها عليها فقط.

8.1

السحب باستخدام الالصق الشمعي

تلصــق املقابــض البالســتيكية عــى ألــواح املركبــة املتــررة بشــكل بســيط بــدون حــواف بــارزة أو طــرق أو تســخني
تســحب بــأدوات مرافقــة بطريقــة معينــة إلصــاح األرضار .وهــو املعــروف بعمليــات اإلصــاح بــدون طــاء .paint-less dent
تكون املادة الالصقة عىل شكل مادة بالستيكية جافة قابلة للذوبان وتوضع يف مسدس مخصص لهذا الغرض.
يســخن هــذا املســدس املــادة الالصقــة حتــى تــذوب وتصبــح جاهــز ًة لالســتخدام وميكــن بعــد ذلــك وضعهــا عــى
الســطح امل ـراد إصالحــه .ويســتخدم مذيــب خــاص إلزالــة الالصــق عــن الســطح بعــد االنتهــاء مــن اإلصــاح.
28
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صورة رقم ( :)16أدوات إصالح الالصق الشمعي
8.2

أداة سحب الحواف

بهــذه األداة يتــم إصــاح األرضار الطفيفــة يف أطـراف قطــع جســم املركبــة ،وهــي سلســلة مــن الحلقــات يتــم لحمهــا
عــى الســطح املـراد إصالحــه مــن خــال املراحــل التاليــة:
• مترير قضيب من خالل الحلقات.
• ربط أداة للسحب بالقضيب.
• ربط ذراع الشد بحيث تسحب كلتا املنطقتني العلوية والسفلية م ًعا.
للمساحة الكبرية ميكن أن تحاذى لتشمل جميع مناطق الرضر.

صورة رقم ( :)17أدوات سحب الحواف

مالحظة :هذه املعدات غري معرتف بها لالستخدام من جميع الرشكات املصنعة
8.3

أداة السحب النقطية

تأيت أداة السحب النقطية الـ  Pin Pullersيف عدة أنواع وقد صممت بعضها لالستخدام عىل األملنيوم.
يف هــذا املثــال كــا هــو مبــن ،للجهــاز مســند يتــم تثبيتــه عــى الســطح وميــر مــن خاللــه القطــب الكهربــايئ ،قــد
يتعــن عليــك تك ـرار العمليــة عــدة م ـرات عــى نفــس الســطح.

مالحظة :ال تعرتف رشكات التصنيع بهذه املعدات
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صورة رقم ( :)18أدوات سحب نقطية

صورة رقم (:)١٩
إصالحــم مــن أن
 )Paintlessعــى الرغ
أكــواب الشــفط هــي جــزء آخــر مــن املعــدات التــي تقــع ضمــن ( PDRفئــة Dent
بدون
معدات
ميكــن اســتخدامها بشــكل عــام مــع أســاليب إصــاح أخــرى
إعادة طالء

هذه يف الواقع له استخدام محدود ولكن ميكن أن يساعد يف إزالة الخدوش.

صورة رقم ( :)19معدات إصالح بدون إعادة طالء
معدات PDR

مجموعــة مــن قضبــان الرفــع ،مطرقــة ،كتــل وألــواح خفيفــة .وتســتخدم القضبــان لتخفيــف الخــدوش دون اإلرضار
عــى عمــل الطــاء ولكنهــا تحتــاج قــدرا كب ـرا مــن املهــارة الســتخدامها
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9.0

اللحام

اللحام هو أحد العمليات األكرث أهمية التي تجرى عىل هيكل املركبة.
ميكن أن يؤدي اللحام الضعيف وغري املالئم إىل مشاكل كبرية محتملة بالنسبة للمركبة التي تم إصالحها.
حتــى لــو نُفــذ اللحــام بشــكل جيــد ولكــن يف مــكان خاطــئ أو عــى مــواد خاطئــة ،ميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل
مشــاكل كبــرة.
عدم اتباع طريقة اإلصالح املوىص بها لتنفيذ عمليات اللحام هو بالتأكيد ليس بأفضل املامرسات التي قد تقوم بها.
دعونا نلقي نظرة عىل هذا الجزء املأخوذ من نظام إصالح أحد الرشكات الرائدة يف هذا املجال
بســبب األنــواع املختلفــة مــن الصلــب واختــاف قــوة املــواد ،اســتخدم فقــط معــدات اللحــام املعتمــدة مــن (املصنــع)
ألداء أي خدمــات صيانــة.
للحصول عىل قامئة معدات اللحام وأدوات الجسم املعتمدة من (الصانع) ارجع إىل جزء .Workshop Equipment
قم برتکیب دعامة الباب املیکانیکي  -قبل الفصل بین دعامة العمود  Bوهذا سوف مينع من تغيري مكان السقف.
ال ميكن فصل عمود االتزان  Bإال يف األماكن املحددة.
وألسباب السالمة (سالمة االصطدام) ال يسمح بالفصل واللحام يف نقاط غري تلك املشار إليها.
يجب أخذ الحذر من اإلرضار بدعامة السقف إلنه لدوافع السالمة ال ميكن لحم هذه الجزء مرة أخرى.
يجب الحرص عىل عدم إلحاق الرضر باللوحة الخلفية له عند القيام بعملية الفصل والقطع.
إذ كان املق ّيم أو الف ّني ال يستطيع الوصول إىل البيانات فكيف ميكن إجراء اإلصالحات بشكل صحيح؟
والنتيجــة أن ســيعاد اســتخدام نفــس الطــرق التــي كانــت تســتخدم قبــل  20عــام أو أكــر مــا يــؤدي إىل تك ـرار
وجــود ســيارات غــر آمنــة عــى الطرقــات.
وقد استخدم اللحام كوسيلة لربط املركبات لسنوات عديدة.
شــهدت عمليــات اللحــام تغـرا طفي ًفــا جـ ًدا خــال تاريــخ الصناعــة واإلصــاح ،حيــث كان الجــزء الرئيــي مــن معــدات
اللحــام لفــرة طويلــة جــدا هــو مصنــع أوكــي  /األســيتيلني.
ميكن خلط ولحام الفوالذ” الصلب “باستخدام هذه املعدات.
ومــع مــرور الوقــت عــى هــذا النــوع مــن لحــام املقاومــة ،أصبــح اللحــام  Spot Weldingأكــر شــيو ًعا داخــل ورش
املصنعــن لحــام الـــ  Spot Weldingعنــد بنــاء املركبــات وم ّكــن ذلــك محــات االصــاح عــى
العمــل .أصبــح يســتخدم ّ
إرجــاع القطــع وإصالحهــا بنــا ًء عــى معايــر املصنــع.
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كام أصبح نوعي لحام  MIG / MAGأكرث شيو ًعا ،وميكن أن يكتمل اللحام ويجمع األجزاء برسعة أكرب من ذي قبل.
ومــع ذلــك فقــد تــم القيــام بعــدد قليــل جــدا مــن التدريبــات حــول كيفيــة اســتخدام أحــدث املعــدات ولرمبــا ظهــر
فقــط جــزء مــن الــرح واإليضــاح النظــري مــن املورديــن .وكان الفنيــن أيضً ــا يقومــون باللحــام دون معرفــة كيفيــة
إمتــام ذلــك أو كيفيــة إجـراؤه بأفضــل الطــرق وحســب املعايــر.
مــا زال يعــد لحــام املقاومــة النقطــي كأكــر أنــواع اللحــام املســتخدمة داخــل املصانــع حاليــا ،كثــر مــن الطــرق مل تعــد
تســتخدم كطرق الـــ  Bondingوالـــ .Riveting
Resistance spot welding
ملاذا نحتاج هذه اآللة؟
اإلجابة:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

صورة رقم ( :)20معدات لحام
•
•
•
•
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آلة لحام النقطة القدمية التي ال تزال لألسف يف بعض املحالت اليوم.
ال تعكس التكنولوجيا.
تفتقر إىل ما يكفي من التيار الكهربايئ لتكون قادرة عىل تحمل االستخدام.
ال ميكن قياس الضغط من خاللها وأيضً ا ليست قوية مبا فيه الكفاية لالستخدام عىل الفوالذ هذه األيام.
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يتطلب  inverter resistance welderللحام مواد اليوم.
ســيتمكّن اللحــام أيضً ــا عــى وضــع الضغــط عــى طــرف الصحيــح والــذي ســيقاس بوحــدة ديــكا نيوتــن .ومــن املرجــح
مــا يــويص بــه الجهــاز أن يصــل إىل  550ديــكا نيوتــن.
يرجح أن يويص املصنعني باستخدام dome type welding tips
الضبط النموذجي ألداة اللحام موضّ ح يف الصورة . 21

الوضع

الضغط

تيار كهربايئ

الوقت

سامكة املواد نوع املواد

طول الذراع

ميكــن للفنــن تغيــر الق ـراءات ليناســب العمــل الــذي يريــدون القيــام بــه .متلــك بعــض املصانــع خصائــص محــددة
لهــذه اآلالت وقــد أُضيفــت عليهــا بحيــث ميكــن اختيارهــا حســب الجــزء امل ـراد العمــل عليــه.
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املصنع
صورة رقم ( :)22نقاط اللحام بحسب ّ
يجب عىل الفنيني دامئا إجراء اختبار اللحام قبل اللحام لضامن املناطق صحيحة.
يجب إجراء االختبار عىل نفس نوع املادة والسمك.
ويستخدم لحام املقاومة كعملية تكرار للحامات األصلية للمصنعني.
 ملزيد من التفاصيل عن كمية اللحام التي يجب استخدامها ومكان وضعها ضمن جزء أساليب اإلصالح.حتــى اآلن ال ت ـزال العديــد مــن هيــاكل الســيارات داخــل منطقتنــا ال تســتخدم هــذه املعــدات أو ال تســتفيد مــن
كامــل إمكاناتهــا.
عنــد قامــت كاديــاك بإطــاق ســيارتها الهجينــة املص ّنعــة مــن الفوالذ/األملنيــوم  .CT6ط ـ ّورت ج ـرال موتــورز نــوع
جديــد لطريقــة لحــام املقاومــة لألملنيــوم باســتخدام .multi-ring domed electrode
ال ميكن تكرار هذه الطريقة عند عمليات اإلصالح فيام بعد إال بإتباع الطريقة واملعايري التي تضعها الرشكة لذلك

ما هي الـ Inverter Technology؟
ما الفائدة من استخدام هذه التكنولوجيا عند القيام باللحام؟
• أصبحت أخف وزنًا التقليل من حجم املحوالت املستخدمة واآلالت.
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•
•
•
•
•
•
•

ميكن لآلالت أن تعمل يف الرتددات العالية التي بدورها يسلم قوس أكرث سالسة عند اللحام
سوف تستهلك اآلالت طاقة أقل للعمل
مراقبة أكرث دقة من عملية لحام بالتزامن مع تكنولوجيا الكمبيوتر داخل الجهاز
سيتم تكرار كل لحام نفسه يف كل مرحلة التسليم
يسمح للجهد العايل والتيار الكهربايئ كام هو مطلوب
التيار عايل الرتدد يسمح باللحام النابض
انخفاض يف استخدام الغاز واألسالك باملقارنة مع آالت اللحام التقليدية.

كان يســتخدم األوكــي أســيتيلني ملعظــم أنــواع اللحــام عــى املركبــات يســتخدم .كان يســتخدم للحــام األجـزاء الهيكلية
والغــر الهيكلية.

بقعة حرارة منترشة

األوكســيد األســيتيلني ال ينبغــي أبــدا أن يســتخدم عــى الســيارات
الحديثــة ألي عمليــة كانــت بســبب :
• سترض الحرارة باملعادن عالية القوة بشكل مبارش.
• ستضعف بشكل كبري األماكن املشرتكة عىل اللوحات.
• ســتدمر الح ـرارة العاليــة الطــاءات املضــادة للتــآكل وخاصــة يف املناطــق
التــي ال ميكــن رؤيتهــا.
• ال تعرتف بها رشكات التصنيع.
• سترضر يف حال محاولة إصالحها بالتسخني.
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اللحام

هذه نبذة عن نطاقات درجة الحرارة لبعض عمليات اللحام
لحام النحاس MIG

لحام الفوالذ

اوكيس اسيتيلني

ميكــن أن يقــع القــوس بــن
درجتــي حــرارة 1.100-980
درجــة مئويــة .وهــذا ليــس
لحامــا انصهاريــا ،لــذا ليــس
هنــاك حاجــة لتذويــب الطبقــة
الســفلية.

ميكــن أن يكــون القــوس بــن
درجتــي حــرارة 3000-2000
درجــة مئويــة أو أكــر.

تصــل درجــة الحــرارة إىل
 3.200درجــة مئويــة عــى
الرغــم مــن ذوبــان الفــوالذ يف
درجــة حـرارة تقــارب +1.500
درجــة مئويــة وهــذا بســبب
مشــكلة انتشــار الحــرارة.

صورة رقم ( :)23بعض مكائن اللحام
كام ذكر يف الوحدة السابقة آثار الحرارة عىل املعادن التي تستخدم اآلن داخل بناء املركبات.
إنها نقطة تستحق التكرار والتأكيد عليها.
باســتخدام الحـرارة لحمــل اإلصالحــات مثــل تدفئــة الســاق الشــايس بينــا يتــم ســحبها وتقوميهــا عــى  JIGجســم املركبــة،
مــا يضعفهــا بشــكل ملمــوس بحيــث ال تعــود تعمــل كــا يف الســابق يف حــال وقــوع تصــادم أخــر
تنتــر الحـرارة مــن اللهــب عــى مســاحة واســعة وتنتقــل الحـرارة مــن خــال الفــوالذ “ الصلــب ” وقــد تنتقــل لســطوح
أخــرى مــا يــؤدي إىل إيقــاع الــرر بهــا حتــى لــو اســتخدمت الحـرارة عــى األســطح الخارجيــة فقــط.
ما هو لحام الـ MIG / MAG؟
االسم الفعيل لعملية اللحام هذه هو  GMAWوهو يعني Gas Metal arc Welding
لحام الـ  MAGهوMetal Active Gas :
لحام الـ  MIGهوMetal Inert Gas :
باستخدام الغاز الخامل ،الغاز ال يحرق ويستخدم فقط لحامية الـ Weld Pool
الغاز النشط قد يحرق ويكون حرارة اضافية لكنه ايضا يحمي الـ Weld Pool
الغاز الخامل املستخدم هو عادة األرجون النقي
الغاز النشط هو عادة  CO2واألرجون املخلوط
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يذكــر الفنــي لحــام الـــ  MAGكلحــام الـــ  MIGيف جميــع أنحــاء العــامل.
ومــن الواضــح أن هــذا مــن األخطــاء الشــائعة لديهــم
لحــام الـــ  MAGهــو اللحــام مــع الغــاز النشــط وهــو يف املقــام األول
لحــام الصلــب مــع الـــ .Steel electrode wire
ينصهر السلك والسطح ويندمجا معا.
نحــن بحاجــة إىل أن نتذكــر مــدى تغــر درجــات الحـرارة كــا ال ميكــن
لحــام جميــع أنــواع الفــوالذ باســتخدام هــذه الطريقــة.
األفضل هو إتباع التوجيهات وطرق اإلصالح املوىص بها
مكائن لحام  MIG / MAGيوىص بها كـ Inverter Welder

هــذه األنــواع تســتخدم ألــواح رقميــة التــي ميكــن مــن خاللهــا التحكــم
بالباراميــر
مالحظات:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
وقــد اســتخدمت الــركات املصنعــة ومحــات إصــاح الســيارات لحــام
الـــ  MAGلســنوات عديــدة ،ويتــم االنتهــاء مــن لحــام  MAGباســتخدام
 steel electrode wireواســتخدام اللحــام الغــازي.
هــو عبــارة عــن عمليــة لحــام باالنصهــار التــي ال ت ـزال تولــد الكثــر مــن
الح ـرارة.
قــد ال تلتحــم بعــض مناطــق املركبــة باســتخدام هــذه العمليــة ويــوىص
باســتخدام بديــل.

صورة رقم ( :)24مثال عىل لحام MIG

يجــب اســتخدام الـــ  Plug Weldفقــط كخيــار أخــر أو عندمــا تــويص
ورقــة بيانــات الرشكــة املصنعــة فيــه.
مقارنة بـ  Spot Weldفأنه يولد املزيد من الحرارة.
كــا أنــه يســتغرق وقتــا طويــا حيــث أن الثقــوب التــي تصنــع يجــب
أن تغطــى بعــد اللحــام
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وقد استخدمت الرشكات املصنعة لحام  MIGلسنوات عديدة لآلن.
لحام الـ  MIGلأللومنيوم.
أحــد العمليــات الحديثــة التــي تنتهجهــا مراكــز اإلصــاح عــى الرغــم مــن وجودهــا باألســواق ملــدة تزيــد عــن 10
أعــوام.
كــا أن املزيــد واملزيــد مــن الــركات املصنعــة قــد أنتجــت هيــاكل مركبــات مــن األملنيــوم وأصبــح ذلــك أســلوب لحــام
رئيــي عنــد املراكز.
ينبغــي أال تنفــذ عمليــات االصــاح أو اســتبدال لألجـزاء الهيكليــة يف ورش صيانــة الســيارات التــي ال تســتطيع إجـراء
بلحــام األملنيــوم.

متى يتم االنتهاء من التقدير بأفضل طريقة تناسب قدراتك؟
مراجعة طريقة اإلصالح.
هــل هنــاك أي يشء ســوف تحتــاج إىل معرفتــه ،عــى ســبيل املثــال :هــل املركبــة قامئــة عــى األملنيــوم وتحتــاج إىل مــواد
أخــرى مــن مســامري تثبيــت أو غريهــا؟
هل ينبغي استبدال الجزء حسب املواد أو األرضار التي لحقت به؟
هل يجربك التبديل عىل تبديل األجزاء املجاورة لكونها الطريقة الوحيدة للقيام بذلك بالشكل الصحيح؟
هل هناك هياكل أو أجزاء أو أسالك ال تُرى تحتاج إىل أخذها بالحسبان؟
هل ميكن اصالح األجزاء املترضرة بنجاح دون التأثري عىل سالمة املركبة ككل؟

10.0

الملخص

تحقق من الطريقة.
ستظلل خطوط القطع وستعرف كيف وأين توضع اللوحة.
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صورة رقم ( :)25أماكن القص يف جسم املركبة
ستظلل اللحامات املقاومة ومواقعها.
وستظلل مواقع اللحامات الجديدة عند استبدال الطريقة.

سيظلل أي لصاق أو مانع ترسب .وعند استبدال اللصاق أو مانع الترسب سيذكر باسم املنتج.

صورة رقم ( :)26أماكن اللحام والعزل
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