
نظام آلي لمعایرة و تخزین مسحوق السكر

:جزأینیحتوي ملف الدراسة على 
) 5/12–4/12–3/12–2/12-1/12(وثائق :ملف تقني- 1
)12/12-11/12–10/12–9/12–8/12-7/12–6/12(وثائق :ملف األجوبة- 2

: مالحظة

:لوصف التشغی1-1

:و یقوم النظام بالوظائف التالیة.یھدف عمل ھذا النظام إلى ملء علب بمسحوق السكر بعد معایرتھ ،  ثم إخالء ھذه العلب
.TMالمتحكم فیھ الدولب المحرك Tعن طریق البساط نقل علب فارغة -
.S5كشف العلبة الفارغة یتم عن طریق الملتقط -
.حوق السكرلكي تتم معایرة مسC1دخول الدافعة -
.لملء العلبة الفارغةC2بعد المعایرة ، یتم خروج الدافعة -
.Tإخالء العلبة المملوءة عن طریق البساط -

:منتج محل الدراسة 1-2

الممثل على الوثیقة TMنقترح دراسة الدولب المحرك 

: معطیات تقنیة 1-3

.2KWطاقة المحرك -
.1500tr/mnسرعة الدوران -

.ال یسمح باستعمال أیة وثیقة خارجیة عن االختبار. 
)12/12-11/12–10/12–9/12–8/12-7/12–6/12(یسلم ملف األجوبة بكامل وثائقھ . 

الملف التقني- 1

1/12وثیقة 

متحان التجریبياال واتي مستغانممتقن بن قلة ت

تر میكانیك3: القسم  ساعات4: المدة



:  سیر الجھاز 1-4
بواسطة المتسننات األسطوانیة ذات أسنان 19الى الدولب 4و 3تنقل الحركة من المحرك الكھربائي المتكون من العتاصر 

)24- 27–28- 1( قائمة

: العمل المطلوب1-5
:دراسة اإلنشاء 1-5-1

-7/12–6/12أجب مباشرة على الوثائق :التحلیل الوظیفي –أ 
: التحلیل البنیوي –ب 

8/12أتمم الدراسة التصمیمیة الجزئیة مباشرة على الوثیقة: دراسة تصمیمیة جزئیة -■
9/12أتمم الدراسة التعریفیة الجزئیة مباشرة على الوثیقة : دراسة تعریفیة جزئیة -■

:دراسة التحضیر 1-5-2
10/12أجب مباشرة على الوثیقة :تكنولوجیة وسائل الصنع -■
11/12أجب مباشرة على الوثیقة : تكنولوجیة طرق الصنع-■
12/12أجب مباشرة على الوثیقة : دراسة اآللیات -■
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:دفتر الموارد
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دراسة االنشاء1- 1-5

:التحلیل الوطیفي–أ 
:التحدید الوظیفي لألبعاد- A-04المخطط الوظیفي أتمم -1

:أتمم جدول الوصالت الحركیة-2

:أتمم الرسم التخطیطي الوظیفي التالي- 3

النظام اآللي

الوسیلةالرمزاسم الوصلةالقطع

14/22

15/21

26/27

10/27

الرسم علىJaأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط 4-1
:التالي

، ø1 ،ø2،ø3التالي التوافقات المناسبة الجدولسجل على 4-2
ø4 على الرسم التاليالموجودة :

النوعوافقالتاألقطار
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:دراسة المتسننات ذات أسنان قائمة-5

:أتمم جدول الممیزات التالي5-1

19أحسب نسبة النقل بین العمود المحرك و الدولب 5-2

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

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

:  19أحسب سرعة دوران الدولب 5-3

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

للعلب التي یتم نقلھا عن Vعة االنتقالیة أحسب السر5-4
220mmطریق البساط المتحرك علما أن قطر الدولب یساوي 

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

:أشرح تعیین مواد القطع التالیة-6

)9  (AlCu4Mg
.................................................

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

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

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

)2 (CuSn9P

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

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

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

…………………………….

:دراسة میكانیكیة للمقاومة-7

حیث ینقل استطاعة تقدر ب لاللتواء1یتعرض العمود 

2KW1500: تقدر ب ةو سرعة دورا نیTr/mn.

8N/mm²= یقیة لالنزالق مقاومتھ التطبتاذا كان

أحسب مزدوجة االلتواء المؤثرة على العمود ؟-1

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

أحسب القطر األدنى للعمود ؟-2

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

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

راف العمود ؟بین أطالوحدویة لاللتواءأحسب زاویة -3
G=80000N/mm²)(

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

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

12/ 7وثیقة 



دراسة بنیویة- ب

:دراسة بیانیة تصمیمیة جزئیة  ■

:لتحسین اشتغال و مردود الطبل المحرك نقوم بالتعدیالت التالیة

.)BC( ذات صف واحد من الكریات بتالمس نصف قطري بمدحرجتین ) 17(و ) 2(تعویض الوسادتین -
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:دراسة بیانیة تعریفیة ■

:موضحا كل التفاصیل البیانیة 27رسم التعریفي للعمود أتمم ال

وضع السماحات الھندسیة- 

بدون قیم}وضع األبعاد الوظیفیة- 
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:دراسة التحضیر2- 1-5

:الصنعوسائلتكنولوجیة -1
في ورشة الصناعة ) 2(، أدوات القطع و المراقبة لتصنیع الوسادة اآلالتالالزمة من حیث نرید دراسة وسائل الصنع 

.المیكانیكیة

أعطي اسم وحدة التصنیع و اآللة xباستعمال العالمة .صنعت في منصب واحد CuSn9Pالوسادة من مادة 1-1
.المناسبة

الوحدات

تاآلال

طبقا للرسم التعریفي الموالي المقترح من طرف مكتب الطرق ،و من بین األدوات التالیة ، ما ھي األدوات التي 1-2
تراھا مناسبة النجاز الوسادة مع ذكر رقم السطح المصنع من طرف كل أداة ؟ 

قطعة مصنعةقطعة خام

الخراطةوحدة التفریزوحدة وحدة التثقیب

FVمفرزة شاقولیةFHمفرزة أفقیة TPمخرطة متوازیة PCمثقبة ذو قائم 

:..................م األداةاس

:................رقم السطح

:....................م األداةاس

:..................رقم السطح

:..................م األداةاس

:................رقم السطح
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:تكنولوجیة طرق الصنع-2
.CuSn9Pمن مادة ) 2(صنع الوسادة نقترح دراسة 

:أتمم جدول سیر الصنع 2-1

.في ورشة مجھزة بآالت للعمل بسلسلة صغیرة و متوسطة) 4، 3(أنجز عقد المرحلة الخاص بتصنیع السطوح 2- 2
. اسبةأنجز رسم المرحلة ، بین أبعاد الصنع ، الوضعیة السكونیة للقطعة و األدوات المن-
.بین العملیات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و المراقبة:معلومات الصنع -

السطوح المشغلةالمرحلة

100

200

300
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:اآللیات-3

:أتمم التركیب الھوائي للنظام حسب  المعادالت التالیة
C1-=s5.s3

C2+=s2
C1+=s4
C2-=s1


