
  

  عنالحلقة الدراسیة : الموضوع 
  وأثرھا على المعدات الصناعیةاالھتزازات 
 ٥/١٢/٠١٣٢إلى  ١/١٢ المدة من

  
  

   دـلسيا
  
  

  طيبة وبعد،، تحية    
، يسرنا أن ننهى إلى  ٢٠١٣الحلقات الدراسية للجمعية لعام  لبرنامج تنفيذا  

دة في هذا البرنامج ، ونبين فيما يلي الوار ١٤الحلقة الدراسية رقم  عقدسيادتكم أنه تقرر 
  : عن الحلقة المطلوبةبعض البيانات 

  
  وأثرها على المعدات الصناعيةاالهتزازات : موضوع الحلقة

  
،  ٢٠١٣ديسـمبر   ٥ إلى الخميس سمبردي ١األحد  من :تاريخ ومكان االنعقاد 

ومن ،  ٤/١٢/٢٠١٣،  ٣،  ٢،  ١مساءاً أيام إلى التاسعة  خامسةمن ال مسائيةفترة  في
بمقر الجمعية  ٥/١٢/٢٠١٣عشر ظهراً يوم الخميس  الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية

  ).القاهرة –ش رمسيس ٢٨(
  

  :الھدف من إقامة الحلقة 
تشمل الحلقة التعريف باالهتزازات وآثارها ، ودراسة أنظمة قياسها وتحليلها ، والتعرف 

، وتتناول الحلقة الجوانب النظرية والتحليلية  على مصادر اإلثارة لوضع األسس لكبحها
  .والتطبيقية ، ودراسات حاالت لكبح االهتزازات وعناصرها التفصيلية

  
  :المھندسون المعنیون بحضور ھذه الحلقة 

يهم المهندسين العاملين في مجاالت الصناعات المعدنية  الحلقةهذه  موضوع
لنقل والمواصالت ومحطات القوى الكهربائية والبترول وا والتعدينوالكيماوية والهندسية 

  .شركات قطاع األعمال والخاص والمشترك وجميعوالصناعات الحربية 
  

  

   

 

  

 المهندسين الميكانيكيين جمعية
  القاهرة –شارع رمسيس  ٢٨

  مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب .ص
  ٢٥٧٤١٢٩٠ – ٢٥٧٧٠٠٢١: ت

 ٢٥٧٧٠٠٢١ – ٢٥٧٤٠٥٦٩: فاكس



  
  :نظام االشتراك في الحلقة 

ويعزز ذلك  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 
  .ورود الطلبات بتاريخكتابة بموجب خطاب واألولوية 

  : الشتراكارسوم * 
 .لمهندس الواحدقيمة اشتراك اجنيها  ٥٥٠ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
  .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §

  
الحلقة ، وذلك بموجب شيك يحرر باسم السـيد   مقدما وقبل بدء االشتراكتسدد قيمة * 

 ٢٨جمعيـة المهندسيـن الميكانيكييـن أو يرسل على العنوان  صندوقأمين /المهندس
يسلــم   أو،  ) مركز حركـة بريـد رمسـيس    ١٤٩ب .ص( بالقاهرةشارع رمسيس 

الضرائب طبقـا   كافةللجمعيـة باليد بواسطة مندوبكم ، علمـا بـأن الجمعية معفاة من 
  .٢٠٠٢لعام  ٨٤للقانون 

  
التكرم بالمبادرة في االشتراك بالحلقة قبل موعد عقدها حتـى   -رغبتكم لدى -نرجو * 

  .بها ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها مكانكميمكن حجز 
  

  .برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا
  

  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع
  

  تتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، أن نرجو
  
  الشئون العلمية أمين                              

  
  
  

  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ
  ٢٠١٣/      /      في  تحريراً
  الحلقة برنامج -التعريف بالحلقة  : مرفقات
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  جمعية المهندسين الميكانيكيين
  القاهرة - ش رمسيس ٢٨ 

  سيةالحلقة الدرا
  ازات وأثرها على المعدات الصناعيةاالهتز

  ٢٠١٣ديسمبر  ٥ – ١
  التعريف بالحلقة

تصنع من مواد يغلب عليها معامل مرونة مرتفع لتمكنها من  راً ألن أغلب المعدات الصناعيةنظ
الصمود لألحمال الديناميكية التى تؤثر عليها من داخل المعدة أو من البيئة المحيطة بها ، هـذه  

د مثل المعادن وسبائكها وبعض المواد المركبة المرنة ، فإن أجزاء هذه المعدات تتعـرض  الموا
الهتزازات نتيجة لتجاوب المادة مع الحمل للتخفيف من شدته ثم االرتداد بعد زواله وتتكرر هذه 

  .الدورة ذاتياً أو مع تكرر الحمل
وتكون عملية االهتزاز بالغة الخطورة أحياناً وباألخص إذا توافقت صفاتها مع االهتزاز الـذاتى  

أو استمرت دونه لمدة معينة تصاب المادة بعدها بالكالل وفى الحـالتين تصـاب المعـدة    للمادة 
بانهيار جزئى أو كلى أو اختالل فى أدائها يحتم اتخاذ منهج هندسى لتجنـب أضـرار ظـاهرة    

العمر  لمنها ويضع األسس لعدم تجاوزه خال تزازات فى المعدات يحدد أقصى مستوى مقبولااله
  .المفيد للمعده

كير السادة الدارسين بالنظريات الحاكمـة  ذيعد ما سبق هو الهدف الرئيسى من الحلقة ويشمل ت
يمية ، لالهتزازات وما يتعين اتخاذه من وسائل للوقاية من أضرارها واكتشاف مسبباتها التصـم 

ثم دراسة وسائل قياسها وتقييمها سواء كانت معملية أو محمولة أو محتواه داخل المعده ، ثـم  
دراسة المصادر المسببة لها مع اهتمام خاص باختالل االتزان الديناميكى والتـدويم وانحـراف   

بهـا   األعمدة وهى أشهر هذه المصادر وأكثرها تكرراً ، وتكتمل الدراسة بوسائل الكبح الممكن
  .تخفيض المستوى وتقليل األضرار

ويتركز االهتمام فى هذه الحلقة فى دراسة تغطية سريعة التطور الستخدام قياس االهتزازات فى 
التعرف على حالة المعده ومدى احتياجها للصيانة واإلصالح ، ذلك بأن مستوى االهتزاز يرتفع 

ويفيد هـذا القيـاس   ها بتفكك أو كسور ، بتقدم عمر المعده أو بزيادة األحمال عليها أو بإصابت
  .كإنذار مبكر يقى من انهيار مفاجئ

وتحتوى الحلقة أيضاً على دراسات حاالت واقعية فى االهتزازات ، ذلك باإلضافة إلى ما يعرضه 
  .السادة الدارسون من حاالت تناقش بصورة جماعية

  واهللا الموفق ،،،
  مشرف الحلقة         

  جبالىحسن ال/ مهندس     
  عضو األمانة الفنية بالجمعية
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  برنامج احللقة الدراسية

  على املعدات الصناعية وأثرهاازات االهتز
  ٢٠١٣ديسمرب  ٥إىل  ١من املدة 

  
  المشرف على الحلقة

  عضو األمانة الفنية بالجمعية –حسن الجبالى / المهندس السيد
 المحاضر الموضوع الفترة اليوم

  األحد
١/١٢/٢٠١٣ 

١٧.٥٠-١٧.٠٠ 
الدعوة لجهود  –التعارف والتعريف بالبرنامج  –تقديم 

 الدارسين
 حسن الجبالى .م

٢١.٠٠-١٨.١٠ 
 –االهتزازات الحرة والمقهرة  – نظرية االهتزازات

 درجات الحرية
  سيد متولى. م.د.أ

  االثنين
٢/١٢/٢٠١٣ 

١٨.٥٠-١٧.٠٠ 
خدام االست –القياس والتحليل  –اختبارات االهتزازات 

 أحمد أبوزيد. م  فى إزالة اإلجهادات

٢١.٠٠-١٩.١٠ 
 –التدويم  –عدم االتزان : مصادر االهتزازات الشائعة

 محمد قرقر. م  انحراف األعمدة

  الثالثاء
٣/١٢/٢٠١٣  

١٩.٤٠-١٧.٠٠ 
 – وسائل المقاومة والكبح -مصادر االهتزازات 
تقنية  –بصمة االهتزازات  –مستوى االهتزازات 

  التوسط

  . م.د.أ
 مدحت الحكيم

 حسن الجبالى. م  حاالت دراسة –عرض لجهود الدارسين  ٢١.٠٠-٢٠.٠٠

  األربعاء
٤/١٢/٢٠١٣  

 عصام عبدالحليم. م  حاالت عملية لتقييم وعالج االهتزازات ١٩.٤٠-١٧.٠٠

٢١.٠٠-٢٠.٠٠ 
تقييم  – دراسات حاالت –عرض لجهود الدارسين 

  الحلقة
 حسن الجبالى. م

  الخميس
٥/١٢/٢٠١٣  

١٢.٠٠-١٠.٠٠  
 صباحاً

 عصام عبدالحليم. م  لقياس وتقييم االهتزازاتعرض عملى 
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