
الشعبیةةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة التربیة الوطنیة

اإلختبـــــــــار في مــــــــــــادة التكنولوجیـــــــة
ساعات   3 المدة: ةالفرع : ھندسة میكانیكی الشعبة : تقني ریاضي

للقولبـــــــة نظـــام آلـــي دراســــة الموضوع: -

یحتوي الموضوع على جزأین
الخاصة بالملف التقني  6/6 ، 6/5 ، 6/4 ، 6/3 ، 6/2 ، تحتوي على الوثائق 6/1 الجزء األول :

بتقدیم الموضوع المتعلق
الخاصة باإلجابة 5/5 ،5/4 ، 5/3 ، 5/2 ، ویحتوي على الوثائق  5/1 الجزء الثاني :

تقدیم: -1
یمكن من الحصول على القطع البالستكیة عن طریق )3/6( الرسم التخطیطي وثیقة اآللي النظام

على یتم الحصولجزئیین،القولبة بالضغط وذلك بحقن المادة في حالة عجین داخل قالب متكون من 
العجین انطالقا من ثالث مواد مختلفة موضوعة في خزانات

مادة صمغیة:1المادة -
مادة مساعدة:2المادة -
مادة إضافیة:3المادة -

Cو BوAفعات مزدوجة المفعولاالثالث بفتحات یتم التحكم فیھا بواسطة ثالث دتتزود الخزانا
)2مو1م( یزانینوالتي تصب المواد في الم

فتحات یتم بواسطة جھاز الخلطوالتي تصب بدورھا في 2و م1میزانینثقل كل مادة تحدد بواسطة الم
Dو Eفیھا بدفعتین مزدوجتي المفعول  التحكم 

فارغ  المیزان م1 و0 -
یحتوي على الثقل المحدد من المادة 1 المیزان م1 و1 -

فارغ المیزان م 2 و2 -
2 یحتوي على الثقل المحدد من المادة المیزان م 2 و3 -
یحتوي على الثقل المحدد من المادة 3 المیزان م 2 و4 -
.أنظمة التسخین تعمل عند تشغیل النظام وال تتدخل في الدراسة

1/6ملف تقني:نظام آلي للقولبة                                 



وصف دورة التشغیل -2
الوضعیة االبتدائیة:-

فارغة و م2 الموازین م1 -
في وضعیات دخولHو  Gناتسیقان الدفع-

صري )  یوجد داخل المخالط ( ملقاط ب0=5المخالط فارغ و- 
التشغیل -3

عند الضغط على زر انطالق الدورة ( أ ) تتم في نفس الوقت العملیتین
على النحو التالي  تتم ھذه العملیة : وزن المادة1

حتى الحصول على الثقل المطلوبAدخول ساق الدافعة - 
داخل المخالط 1للمادة حتى الصب الكلي Dو دخول ساق الدافعة  Aافعة خروج ساق الد- 

: و 3 وزن المادة 2
2حتى الحصول على الثقل المطلوب للمادة Bدخول ساق الدافعة  - 
3و 2للحصول على الثقل المطلوب للمادتین Cدخول ساق الدافعة  Bخروج ساق الدافعة - 
لصب المادة في المخالط Eودخول ساق الدافعة  Cخروج ساق الدافعة  - 

یدور محرك المخالط        تغلق الفتحات  و1=5وونزول المواد داخل المخالطعند االنتھاء من العملیتین
Mt1 ثانیة .60ة القولبة حیث تستمر ھذه العملیة بالضروري لعلالمنتجلخلط

وصف عملیة القولبة : -3
للسماح بنزول الخلیط إلى أنبوب Fاق الدافعة تدخل سالخلطالزمن المخصص لعملیة نھایةعند -

لغلق القالب.        Gوخروج ساق الدافعة .التغذیة
و بالتالي برغي أرخمیدس الذي یدفع المزیج إلى أنبوب Mt2دوران المحرك إلىغلق القالب یؤدي –

عند فراغ المخالط كلیة من المزیجو یتوقف المحركالحقن
) .0=5و( الملقاط البصري 

یطلق عملیة حقن الخلیط داخل القالب بواسطة Fساق الدافعة خروجوMt2ف المحرك  توق-
.Hالدافعة
و فتح القالب .Hرجوع ساق الدافعة إلىؤدي تنھایة القولبة 

دورة جدیدة . قلى انطال) یؤدي إأالضغط مجددا على ( -

2/6ملف تقني:نظام آلي للقولبة 



3/6بة                                                                            ملف تقني:نظام آلي للقول

2م
1م

Mt2

Mt1



4/6نظام آلي للقولبة                                                                             ملف تقني:

م ـــسل
2:

1



سدادة الحقن 1 17
التجارة برغي 1 16
التجارة حلقة 1 15

غالف 1 14
حلقة مرنة لألعمدة 1 13

1 12
التجارة مدحرجة 1 11
التجارة مدحرجة 1 10

جسم الدافعة 1 9
أنبوب الحقن 1 8
أنبوب التغذیة 1 7

جسم 1 6
عجلة مسننة 1 5

ترس 1 4
برغي أرخمیدس 1 3

ھیكل 1 2
عمود المحرك 1 1

المالحظات المادة التعیینــــــــــــــــــات العدد الرقم

5/6نظام آلي للقولبة                                                                            ملف تقني:



I -:التحلیل الوظیفي

یة للنظامأتمم علبة الوظیفة اإلجمال-1

بوضع الوظائف ، ثم صیاغتھا داخل الجدولللنظام اآلليأكمل المخطط التجمیعي -2

FASTمخطط -3
FASTق الوظائف التقنیة على مخطط أذكر الحلول التكنولوجیة التي تحق

أتمم الرسم التخطیطي للدورة الوظیفیة للمجموعة الجزئیة وثیقة (  ).-4

صیاغة الوظائفرمز الوظیفة
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

ةقولبة قطع بالستیكی:  FG

مزج المواد:  FT1

دفع الخلیط إلى أنبوب الحقن:  FT2

دفع الخلیط إلى القالب:  FT3

غلق القالب:  FT4

………………………….

…………………………

…………………………

…………………………

الحل التكنولوجي

2+مادة1مادة
3+مادة

بةنظام آلي للقول

لالمستعم

الكلفةالرطوبة

1/5:اإلجابةملف نظام آلي للقولبة                                                                      



.).4/6للمجموعة الجزئیة وثیقة ( الوظیفیة  أتمم الرسم التخطیطي للدورة -4

.).4/6للمجموعة الجزئیة وثیقة (يأتمم الرسم التخطیطي الحرك-5

) لتوجیھ العمود:11یستعمل المدحرج (-6
؟.............ھذا المدحرجما ھي المادة الموحدة التي تقترحھا لصناعة - أ)
.........................؟02سلسلة الموحد إدا كان ینتمي إلى تعیینھما ھو - )ب

...........................................................برر..........ھدا التوجیھ؟بالئمھل ھدا المدحرج -)ج
....................................................

.........................لمادا؟.............؟ھل ھو مركب بالشد أم بخلوص على العمود- )د

....................ما ھي المادة الموحدة التي صنع منھا؟....................   )؟12ما إسم العنصر(- أ)-7

...............................................................................................................ما ھي ممیزات ھده المادة؟ - ب)

) معرضة لإلحتكاك و الصدمات من بین المواد األتیة ما ھي المادة المناسبة لھا؟5العجلة (-)8
36NiCr16...................المادة المناسبة ھي:  E195       C45CuSn8

:         ما یليرـــــــفس-
36NiCr16 E195                                C45

2/5:اإلجابةملف نظام آلي للقولبة                                                                        



d() 4(لممیزات التالیة الخاصة بالعجلةأحسب ا-أ)ممیزات العجلة:   -9 - Z - da - h(
Ft=1592Nالجھد المماسي: P=5kwإستطاعة المحرك: 

N= 1500tr/mnسرعة دوران المحرك 0.8ρm= 2.5=المردود: 
......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................

............................................................................................إحسب إستطاعة الخروج. -ب)

.)5)/(4على التسنن (مثل الجھود المؤثرة - ج)

Ф40H7P6ھو: 12و 6حساب التوافقات: التوافق بین - 10
ما ھو نوع التوافق حسابًیا.

......................................................                              .........................................................

..........          .....................................................................................................

......................................................                              .........................................................

............................................................................................................ ......................................

........................................................................................ ..........................................................

أرسم سلسلة األبعاد الخاصة -أ)-12
Aالوظیفيبالشرط
يیفأكتب معادلة الشرط الوظ-ب)

A= …………………………………
…..

3/5:اإلجابةملف نظام آلي للقولبة      

II -التحلیل البیاني:
أتمم الرسم التجمیعي بدراسة النقاط التالیة:–)1

KB) بمدحرجات 11) و (10تغییر المدحرجات (-
إبري.) بغمد 12تعویض العنصر ( -

ھذه العجالت؟ما ھي شروط تسنن - د)
...............................................

...............................................



4/5:جابةاإلملف نظام آلي للقولبة                                                                        

)5أتمم الرسم التعریفي للمسنن (-)2

.)4) و (1تحقیق وصلة كاملة بین (-
ت.مثل التوافقات الالزمة لتركیب المدحرجا-

).5للمسنن (يأتمم الرسم التعریف- )2
مسقط أمامي- 
مسقط جانبي أیمن- 



III -ردراسة التحضی
.2/5بواسطة موزع Hفي الدافعة التحكمیتم ات:ـــــــاأللی-)1

............................. ....................................................................................................ما ھي وظیفة ھدا الموزع؟-أ)

........................................................ .              ..................................................2/5إشرح معنى -ب)

تحقیق دلك؟: ساق الدافعة ما إسم العنصر المستعمل لإدا أردنا التحكم في سرعة خروج–ج) 
........................

و العنصر المقترح للتحكم في خروجHمع الدافعة 2/5أتمم تصمیم دارة اإلستطاعة للموزع - د)
Hساق الدافعة 

5/5:اإلجابةملف نظام آلي للقولبة                                                                  

ريــــــد إبـــــــــغم



d D B d D B
12 18 12 25 33 16
14 20 12 30 38 20
16 22 12 35 43 20
18 24 12 40 48 20
20 26 12 44 52 16

d D T r d D T r
10 30 10 1 40 80 19.75 2
15 42 13 1 45 85 20.75 2
20 47 15.25 1.5 50 90 21.75 2
25 52 16.25 1.5 55 100 22.75 2.5
30 62 17.25 1.5 60 110 23.75 2.5
35 72 18.25 2 65 120 24.75 2.5

d a b j k
8 à 10 3 3 d-1.8 d+1.4
10 à 12 4 4 d-2.5 d+1.8
12 à 17 5 5 d-3 d+2.3

d b s d b s
M4 8 3 M8 16 6
M6 12 5 M10 20 8

حلقــــــــة كبــــــح ززةـــة محـــــــصامول

d x pas D B S d1 E G
15 x 1 25 5 4 13.5 4 1
17 x 1 28 5 4 15.5 4 1
20 x 1 32 6 4 18.5 4 1

6/6نظام آلي للقولبة                                                                                       ملف تقني:



الشعبیةةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطی
وزارة التربیة الوطنیة

اختبار الفصل األول في مادة تكنولوجیا
ساعات   3 المدة: ةالفرع : ھندسة میكانیكی الشعبة : تقني ریاضي

I -:التحلیل الوظیفي

أتمم علبة الوظیفة اإلجمالیة للنظام-1

بوضع الوظائف ، ثم صیاغتھا داخل الجدولللنظام اآلليأكمل المخطط التجمیعي -2

FASTمخطط -3
FASTلحلول التكنولوجیة التي تحقق الوظائف التقنیة على مخطط أذكر ا

صیاغة الوظائفرمز الوظیفة
. .FP...قولبة قطع من البالستیك.

.......... FC1.......مقاومة العوامل الخارجیة

......... FC2.تخفیض الكلفة
FC2

FC1

FP

ةقولبة قطع بالستیكی:  FG

مزج المواد:  FT1

دفع الخلیط إلى أنبوب الحقن:  FT2

دفع الخلیط إلى القالب:  FT3

قالبغلق ال:  FT4

Mt1محرك 

برغي أرخمیدس

Hالدافعة  

Gالدافعة    

الحل التكنولوجي

2+مادة1مادة
3+مادة

بةنظام آلي للقول

لالمستعم

الكلفةالرطوبة

حــــــــــــــصحیالت

We+W
p

أمر 
برنامجالضبطلبالتشغی

ةیقولبة قطع بالستیك

نظام آلي للقولبة

مواد صمغیة+مساعدة+إضافیة

قطع
مقولبة

ضجیج
حرارة



أتمم الرسم التخطیطي للدورة الوظیفیة للمجموعة الجزئیة وثیقة (  ).-4

.).4/6للمجموعة الجزئیة وثیقة ( الوظیفیة  أتمم الرسم التخطیطي للدورة -4

.).4/6للمجموعة الجزئیة وثیقة (الرسم التخطیطي الحركيأتمم -5

) لتوجیھ العمود:11یستعمل المدحرج (-6
100Cr6ما ھي المادة الموحدة التي تقترحھا لصناعة ھذا المدحرج؟ - أ)
30BC02Ø.؟02سلسلة الموحد إدا كان ینتمي إلى تعیینھما ھو - )ب
لوجود إجھادات محوریة ناتجة عن برغي أرخمیدسبرر..ال.ھدا التوجیھ؟بالئمھل ھدا المدحرج -)ج

رفلةلتفادي ظاھرة الدلمادا؟..بالشد؟ھل ھو مركب بالشد أم بخلوص على العمود- )د

.Cu Sn 13ما ھي المادة الموحدة التي صنع منھا؟وسادة )؟12ما إسم العنصر(- أ)-7
.تقاوم الحرارة، الصدأ ،سھلة القولبةما ھي ممیزات ھده المادة؟ - ب)

ناسبة لھا؟) معرضة لإلحتكاك و الصدمات من بین المواد األتیة ما ھي المادة الم5العجلة (-)8
36NiCr16      E195.المادة المناسبة ھي:  C45 36NiCr16CuSn8

ر:ـــــــفس-
36NiCr16                                   E195                                C45

1/5نظام آلي للقولبة                                                                                        ملف اإلجابة:

صلب غیر ممزوج
للمعالجات الحراریة

من الكربون0.45٪

لإلستعمال العامصلب 
المقاومة  195 N/mm2

الدنیا للكسر بالشد

ضعیف المزجصلب 
من الكربون36.0٪
كرومأثر من ال-النیكل    من 4٪



d() 4(أحسب الممیزات التالیة الخاصة بالعجلة-أ)ممیزات العجلة:   -9 - Z - da - h(
Ft=1592Nالجھد المماسي: P=5kwإستطاعة المحرك: 

N= 1500tr/mnان المحرك سرعة دور0.8ρm= 2.5=المردود: 
................ C=Ft.d4/2 d4=2C/Ft    C=P/W    W=3.14 N/30= 157rd/s

d4=40mm

...h=2.25m=6.25+2m =454=d4da./m =164= d4z

Pe=4kwη=Ps/P.ج.إحسب إستطاعة الخرو-ب) Ps=η.

.)5)/(4على التسنن (مثل الجھود المؤثرة - ج)
ما ھي شروط تسنن ھذه العجالت؟-د)

mنفس المودیل - 

=Mfmaxإستنتج -د) 21600 N.             Tmax=…630 N……...

ما ھو نوع Ф40H7P6ھو: 12و 6حساب التوافقات: التوافق بین - 11
التوافق حسابًیا.

Jmax= Almax-Armin...

......Jmax=- 0.001.......................................................
Jmin= Almin-Armax.............................................                              ..............

....Jmin=-0.042 ..........
..............................................................................

............

أرسم سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط-أ)-12
Aالوظیفي

يیفأكتب معادلة الشرط الوظ-ب)
A= A5-(A3)..

2/5نظام آلي للقولبة                                                                                         ملف اإلجابة:

3/5ملف اإلجابة:نظام آلي للقولبة                                                                    



4/5إلجابة:نظام آلي للقولبة                                                                                       ملف ا

)5أتمم الرسم التعریفي للمسنن (-)2

II -التحلیل البیاني:
أتمم الرسم التجمیعي بدراسة النقاط التالیة:–) 1

KB) بمدحرجات 11) و (10تغییر المدحرجات (-
) بغمد إبري.12تعویض العنصر ( -

ى
.)4) و (1تحقیق وصلة كاملة بین (-

1.6

A

A

A

m=2.5
Z=

). 5أتمم الرسم التعریفي للمسنن (- )2
مسقط أمامي-
مسقط جانبي أیمن-



III -ردراسة التحضی
.2/5بواسطة موزع Hیتم النحكم في الدافعة ات:ـــــــاأللی-)1

الدافعةتسمح بتوزیع أو منع مرور الھواء المضغوط في إتجاه إحدى غرفتي .ما ھي وظیفة ھدا الموزع؟-أ)
....وضعیتین.              منافد 2/5.5إشرح معنى -ب)

ساق الدافعة ما إسم العنصر المستعمل لتحقیق دلك؟: إدا أردنا التحكم في سرعة خروج–ج) 
الخانق

و العنصر المقترح للتحكم في خروجHمع الدافعة 2/5أتمم تصمیم دارة اإلستطاعة للموزع - د)
Hساق الدافعة 
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