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  الخالصة

  
لك من الضروري دراسة نظرا الستخدام مكائن العدد في آثير من الصناعات الحديثة المهمة وخاصة المعامل والورش االنتاجية  لذ

ان الهدف من البحث هو . هذة االخطاء بالنتيجة تؤثر على دقة المشغوالت.دقة المكائن وتحديد ومعالجة االخطاء التي تحدث السباب عدة
ن والتي تحدث دراسة الدقة الهندسية لماآنتي التثقيب والقشط لتحديد ومعالجة االخطاء واالنحرافات عن المواصفات القياسية لكال الماآنتي

فخالل عملية قياس الدقة لمكائن العدد يجب اعتماد بعض الصفات الهندسية مثال , السباب عدة او تقليلها قدر االمكان
 Opaehaتم عمل عدة اختبارات دقة على ماآنة التثقيب الروسية الصنع عامةالغرض نوع...). االستقامة,التوازي,التعامد(

Nehnhaروسية الصنع عامةالغرض نوع وماآنة القشط,1972موديلCtahkoc Tpontenbhbln  لمعرفة وتحديد الدقة  1972موديل
 الى الهندسية لتلك المكائن وآذلك معرفة االخطاء واالنحرافات التي يمكن ان تحدث باستخدام هذة المكائن ومحاولة معالجتها او تقليلها وصوال

اختبارماآنة التثقيب تضمن اختبار سطح منضدة العمل . ادة االولية في مرحلة التصنيعانتاج منتجات بجودة عالية وتقليل الضياعات في الم
سجلت نتائج االختبارات في ,اما ماآنة القشط فشملت االختبارات اختبار سطح منضدة العمل واختبار المكبس,عمود الدوان ومحور التحميل ,

القياسية وقد اظهرت النتائج وجود انحراف عن المواصفات القياسية في  جداول اعدت لهذا الغرض توضح مقدار االنحراف عن المواصفات
  . بعض االختبارات ومطابقتها للمواصفات في اختبارات اخرى

 
Abstract 
 

Machines tools are used in many important modern industries especially in workshop and in 
manufacturing plant, so it’s very important to study accuracy of this machines to determine and manipulation 
errors that accrued by many cases, these errors affect on product accuracy. 
The main goal of the research is to study the geometric accuracy for Sharping & drilling machines. During 
measurement process for machine tools must be depended several geometric characteristics such as 
(Perpendicularity, Parallelism, Flatness…), In this research many testing are made on Opaeha Nehnha drilling 
machine & Ctahkoc Tpontenbhbln scraping machine to determine the engineering accuracy of these machines 
&also to minimize the errors as much as possible to produce high quality products &minimize the raw 
material wastages during manufacturing process. Drilling machine testing contains; testing the worktable 
surface, rotation shift and loading shift. Sharping machine testing contains; testing of ram (Tool Head) and 
worktable surface. Testing results records in tables explain errors value from standard specifications. The 
results show errors in many accuracy testing. 
   
 

  


