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الفصل الخامس
سكب “الحديث” للحديد
امل َ ُ
و الفونت (الحديد الزهر)
135

حترفات ج،1ج2
ُم َ

ُمح َرتفان للتعدين املتوسط
نصف املُص َّنع

هل هذا النشا ُط هو موروثٌ عن ساب ِق ِه ؟ يكم ُن الفرق األسايس،
األحجام األكرب لل ُمحرتَفات
من وجه ِة نظ ِر أمنوذ ِج العمليات التقنية ،يف
ِ
تنتج
و لوسائل االنتاج  :فامل َصا ِه ُر امل ُعتمد ُة هنا ،هي أكرث كفاء ًة و ُ
حجم
كمي ًة وافر ًة من املعدن املصهور .و املنتجاتُ ال ّ
ُمصنع ُة هي أك ُرب اً
تخص ًصا ،مع َّد ٌة كقطعٍ
باالجامل ،و استعامالتُها هي أك ُرث تطل ًبا و ّ
و أجزا ٍء ،عىل العموم ،لل ُمركّبات امليكانيكية ،يف ِمض ّخات املياه أو
ٍ
آالت أخرى .أما ُ
الجوهري الظاه ُر ،فهو استخدا ُم معدنٍ آخر،
الفرق
ُّ
ٍ
منتجات
كالحديد ،أو الفوالذ ،أو الفونت (الحديد الزهر) ،بغي َة صنعِ
قوالب َسك ِْب الربونز و
ُستحصل عليها بواسطة
 136مختلف ٍة عن تلك امل
َ
َ
األلومينيوم .يف الواقع ،و ِ
برصف ال َّنظ ِر عن صل ِة القُرىب و عن التشابه،
مديني
سستام
تنتمي هذه امل ُح َرتفات ،من وجه ِة نظ ِر دراستنا ،اىل
ٍ
ٍّ
كل من امل ُحرتَفني املوصوفَني،
السوق .و ينتمي ٌ
مل يَ ُعد هو سستام ّ
ٍ
مختلف يعو ُد لحقب ٍة زمني ٍة بعي ِنها
مديني
سستام
بدوره أيضً ا ،اىل
ٍ
ٍّ
ِ
سستام و
األخذ باإلعتبار التداخالت املؤكَّدة بني
يف املدينة ،مع
ٍ
آخر .تختلف تكنولوجيا َصه ِر املعدنِ يف امل ُحرتفَينْ  ،املعروضَ ينْ فيام
السوق  :ف َمصاه ُر
يأيت ،عن تلك امل ُعتَ َمدة يف امل َساكِ ِب املوجود ِة يف ّ
الربونز املنخفض ِة (الصغرية) ال تُح ِّول طبيع َة املعدنِ إنمّ ا حالَ ُه فقط،
يف حني أن املِص َه َر ال َعمودي (الكبري) و املصا ِهر الكهربائية مبقدورها
تحويل ِ
الخرد ِة اىل فونت (حديد زهر) أو إىل فوالذ .ففح ُم الكوك

املستخد ُم يف املِص َه ِر ال َعمودي كوقو ٍد لرفعِ درج ِة الحرار ِة ،هو يف
رص ُمح ِّو ٌل يف طبيع ِة املعدنِ مبا يضي ُف ُه من كربون.
الوقت عينه عن ٌ
و يف املِص َهر الكهرو-مغ َنطييس امل ُشغَّل بواسط ِة طاق ِة الكهرباء  :من
ِ
الفحم (الكوك) أن تح ِّول الخرد َة اىل
ُضافات امل ُحت َمل ِة من
شأنِ امل
ِ
ٍ
حديد أو إىل فوال ٍذ عن طريق تعديلٍ يف محتوى الكربون .و يت ُّم
َسك ُْب املعدنِ النات ِج ،يف هذين امل ُحرتَفني ،يف القوالب ،إلنتاج قطعٍ
تقنية ،و يف ُم ِ
السكْب إلنتاج سبائك
حرتف املِص َه ِر الكهربايئ يت ُّم َّ
(الحديد ،و الفوالذ) ،هي ما َّدة أ ّولية وسيطة ُمع ّدة إلعادة تحويلها
من جديد.
ٍ
وظيفي بني امل ُحرتفّينْ  ،يك ُمن يف األسلوب التنظيمي
إختالف
مث َّ َة
ٍّ
املتَّبع يف نقلِ املوا ِد األول ّية من مكانٍ إىل آخر داخل امل ُح َرتف ،كام يف
ُنصهِر [لسكبه يف قوالب] .يتموض ُع املِصه ُر
نقلِ و توزيعِ املعدن امل َ
مودي عىل مقُرب ٍة من مدخلِ امل ُح َرتف ،و هو املكا ُن حيث ت ُسلَّ ُم
ال َع ُّ
ترتيب
الخرد ُة امل ُع ّد ُة إلعاد ِة التدوير ،التي يتغذَّى بها املِص َهر بفعل
ٍ
ٍ
رشف مبارشة عىل
بسيط و فعا ٍل و التي مبؤ ّداه تُرمى فيه من عل ّي ٍة تُ ِ
فوهته .بينام يتموضَ ع املِصهران الكهربائيان ،يف امل ُحرتَف اآلخر ،يف
الداخل عند عم ِقه ،و تتوىل رافع ٌة آلي ٌة س ّيارة ِعبرْ ِ ٍ
السقف،
سكك يف َّ
أم َر إحضا ِر الخرد ِة من املدخل ،حيثُ يت ّم تسلي ُمها ،و إبعادها اىل
قوالب و سبائك.
كل ما يَشغَل األرضية من
الداخل ،مرو ًرا فوق ِّ
َ

الرسم 187
(ج)36.1

الرسم 224

حمل ٍة إىل ُمح َرت ٍف آخر يف الجوار.
املحيط املديني لل ُمح َرتف .يف وسط الصورة ُع اّم ٌل ينقلون بوتقة املعدن املحموم بواسطة اَّ

حي الشيخ خرض (عام .)2005
بطاقتا تعريف مل ُحرتَفني نصف صناعيني َ
لصهر و َسك ْْب املعادن يف ّ
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َمسكب ُة املِصه ِر ال َعمودي إلنتاج الفونت (الحديد الزهر)
السكب يف قوالب الرمل ملحمد الزبيدي
و َّ

ُمح َرتف ج1

منطق ٌة صناعي ٌة غ ُري رشعي ٍة يف حي الشيخ خرض العشوايئ شامل املدينة
ِ
الفونت (الحديد الزهر) ال ّنات ِج يف هذا امل ُح َرتف عبار ٌة
إن معد َن
عن موا ٍد جرى إعاد ُة تدويرها (فونت وخردة) .أ َّما ال ِقطَ ُع املسكوب ُة
أحجام متوسطة ،غال َبا ما تكون قطعاً ُمع َّدة للدوران
هنا ،فهي من
ٍ
1
كات و ٍ
الري أو يف ُمح ِّر ٍ
آالت أخرى  .يق ُع امل ُ
ُحرتف يف
يف ِمض َّخات ّ
قلب األحياء
حي الشيخ خرض ،يف شامل الشامل الرشقي لحلب يف ِ
ّ
الشعبي ِة العشوائية.
الحي
ُمح َرت ُ
ف ّ
138
ُحرتف يف ِ
يتموض ُع امل ُ
حي عشوا ٍّيئ يف الشيخ خرض ،عملت
وسط ٍّ
البلدية عىل تنظي ِمه و ترشي ِعه ،حيث تتواج ُد املساكن و امل ُح َرتفات
جن ًبا إىل جنب .يق ُع اىل شامل املدينة ،و إىل شامل رشق األحياء
األرمنية (حيث ورش تصليح السيارات) األقدم منه يف الزمن ،يف
الحي بكرث ِة
منطق ٍة هي يف طو ِر التَّمدينِ منذ أربعني عا ًما .يُعرف ّ
ِ
السكب ،و الَّتعدين عمو ًما ،فيه .و هو عىل ِمنوا ِل املنطق ِة
حرتفات
ُم
ِ
[حي] الكال ِّسه ،الواقع
الصناعية ،األقدم،
ّ
املتخصصة يف ال َّنسيج يف ّ
السكني عليه .إلاّ
اىل جنوب غرب املدينة القدمية ،يطغى الطابع
ّ
طبقات عىل ِ
ٍ
منط
أن املباين “الصناعية” يف الكلاّ َسة تتأل ُّف من ع َّد ِة
حي الشيخ خرض هي منشآت غري مرتفعة،
املباين ّ
السكنية ،بينام يف ّ
شُ ِّي َدت عىل قطعِ ٍ
أرض صغرية .تتجاو ُز ِمساح َة امل ُح َرتف ،قي َد
الدراس ِة ،الـ 130م ،²و هي ِمساحة كبرية ج ًدا باملقارنة مع قطع ِة
 1هي ِمضخاتٌ تعمل بواسطة محرك احراق وقود املازوت (ديزل) ،تم استريادها
املروي بعد الحرب العاملية
منذ االنتداب الفرنيس بخاصة ،و مع طفرة القطن
ّ
الثانية .األمر الذي ما لبس أن استدعى صيانة محلية (يف حلب) و تبديالً للقطع
التي توقف استريادها من أجل إعادة أنتاجها من ِقبل حرفيني محليني (من
األرمن غالبًا ،يف البداية) ،كالخراطني ،و السكّابني ،و امليكانيكيني .و هذا بال شك
أحد أسباب منو التعدين يف حلب (إىل جانب تصليح السيارات اآللية).

شعبي غري رشعي .تُبينِّ الصور الخارجية التي التُ ِقطَت
أرض منز ٍل
ٍّ
من أَمام املُحترَ ف ،الشَّ كل املم َّيز لهذا ال ّنسيج العمراين  :طرقاتٌ
عادي ٌة غيرَ ُمع َّبد ٍة ،متعامد ٌة يف تقاطعاتها ؛ األرصف ُة غري معتمدة يف
جميع األمكنة و يف حال وجودها فهي من تشييد أصحاب امل ُح َرتفات
تتوس ُط الطريق بسبب
و املنازل ؛ بُ َر ٌك كبري ٌة من املياه املستنقع ِة َّ
تسب مياه الشفّة من شبك ِة ميا ٍه غري رشعية (الرسم  .)187تُذكِّر
رُّ
األشكال املعامرية هنا بأشكا ِل املناز ِل التي شُ ِّيد فيها طابق أريض
مع ّد الحتامل استخدامه للمحال أو الدكاكني ،و طابق يعلوه مز ّود
ُستعمل الطوابق األرضية ،عىل العموم،
ُ
برشف ٍة ُج ِّه َزت برافعة .ت
ك ُمح َرت ٍ
فات ،و يعبرّ وجود الرافعات يف الطابق العلوي عن إمكانية
استخدامه ك ُمح َرت ٍف هو أيضً ا (األمر الذي يُبينّ أن التعايش فيام
بني امل ُح َرتفات و املساكن مسألة واردة) .و قد يُ ْستَخ َدم الشارع
ٍ
كملحقات لل ُمح َرتفات.
و األرصفة
جرى بنا ُء امل ُح َرتف ،موضوع الدراسة هنا ،من أجلِ وظيف ٍة
صناعي ٍة واضح ٍة ،فجاء سقفه عىل إرتفاع ،و مساحته الداخلية
الحي ،الذي ترتكّز
ُمتَّ ِسعة تخلو من التقسيامت .و قد كان شُ ِّيد يف ّ
ٍ
الخاصة
مساحات أكرب من تلك
فيه امل ُح َرتفات الكبرية ،التي تَشغَل
ّ
السكنية .يبدو أن التيار الكهربا ّيئ يُغذِّي هذا الحي بشكلٍ
باملباين ّ
كاملٍ منذ ما قبل عام  ،2011عىل ال َّرغم من أنَّه عشوا ٌّيئ يف األصل.
ت ُظهر الصو ُر امل ُلتقطة هنا ،حرك َة عبو ٍر يف الشارع لحاوي ِة (بوداءا
حملة تسمى شَ ّيال]
من َصاج) معدنٍ ُمنصهِر ،محمول ٍة [بواسطة اّ
العمل (الرسم  ،)186الذين يتوجهون اىل ُم ٍ
حرتف
من قبل ثالثة من اّ
آخر عىل بُ ِ
عد عرشات من األمتار ،األمر الذي يُعبرِّ عن تعاون ،أو
الحي.
عن وجود أمكن ٍة ُملْحق ٍة باملحرتفات ،أو سستام تعاضدي يف ّ
أ ّما املِص َهرين الكهربائيني يف ُم ِ
حرتف اإلتّحاد ،الذي سندرسه الحقًا،
فهام يستهلكان الكثري من الطاقة ،و موجودان يف منطق ٍة صناعي ٍة
رسمي ٍة و رشعية (قانونية).
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الرسم 152
(ج)1.1

مسقط :
الناحية  : 1إيداع املواد األولية يف العل ّية ؛
السكب ؛
الناحية  : 2أكوام الرمل و تجهيز بوتقة َّ
الناحية  : 3املِص َهر ال َعمودي ؛
السكب ؛
الناحية ِ : 4مساحة َّ
الناحية  : 5تجهيز القوالب و أكوام الرمل ؛
الناحية  : 6إيداع و توضيب القوالب.

الرسم 153
(ج)2.1
مقطع ب‘ – ب  :تغذية املِص َهر عرب فوهته.
ت‘ – ت  :قعر املِص َهر و بيت النار.
يت ُّم َوقْ ُد الشُّ علة األوىل يف املِصهر بواسطة
حطب و قليل من وقود املازوت .ثم
يضاف الفحم و يؤجج الّلهب بفعل الهواء
املضخوخ.

األرقام يف هذا املقطع تحيل
إىل النواحي يف مسقط
الرسم  ،152ص.139 .
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مسقط
ت’ ت
ت’

ت

رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 154
(ج)3.1
مقطع أ – أ‘  :تنظيف و تسليك أنابيب
الصهر،
التهوئة ("الـ نَواضري») خالل عملية ّ
كل عرش دقائق  :تشري األسهم [ذات الرأس
األوحد] اىل حركة و مسار الهواء املضخوخ
بصورة رئيسية يف األنابيب بواسطة املنفاخ
الكهربايئ.
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 155
(ج)4.1
مقطع أ – أ‘  :رفع املِدخنة بحبلني ،مرتبطني
مبقبضني عند جانبيها ،بواسطة بَ َك َرتني يف
السقف ،للنفاذ إىل جوف املِص َهر.
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 156
(ج)5.1
مقطع ب‘ – ب  :فتح النصف العلوي من
املِص َهر ،بطريقة الرتجيح املفصلية ،للنفاذ
إىل جوفه بُغية إعادة تدريعه و بناءه من
الداخل (بواسطة الطوب الحراري).

143

رسم م .شانه ساز 2013
1م

املُح َرتف
اوح عدد العاملني يف امل ُحرتَف ،عادةً ،بني الثامنية و العرشة،
يرت ُ
(ستة أو سبعة منهم كانوا موجودين باإلضافة إىل امل ُعلّم حني
متخصصون ،باملعنى الدقيقِ للكلمة،
أجرِيت املعاينة) .ال يبدو أنهم
ّ
السكب أو لتجهي ِز
و يت ُّم استقدا ُمهم ،عىل ما يبدوَ ،سواء عند عملية َّ
السكب أيضً ا عىل سبيل
ِ
قوالب الرمل ،كام إلعاد ِة تجهي ِز حاويات َّ
املثال ،و بعضَ هم من األيدي العاملة البسيطة عىل ما يبدو.
تبل ُغ ِمساح ُة امل ُحرتَ ِف 12م ×11م أي ما يعادل  132م .²و هو
رباعي الشّ كل مؤلَّف من أعمد ٍة و جسو ٍر من الخرسانة
بنا ٌء
ُّ
يتخلل إحداها مناف ٌذ إىل الخارج ،و فيه
ُ
املسلحة ،تحيط به جدرا ٌن
ّ
علّية .شُ ِّيدت الجدران بواسطة حج ِر الخفّان الخام [عال َع ِض ْم] بدون
يتوسط مساحة امل ُحرتَف أربع ُة
كسو ٍة طينية (تب ًعا للعادة الحلبية)ّ .
أعمد ٍة متباعد ٍة تؤلِّف شكالً مربّ ًعا ،تحمل سقفه املرتفع ،و تُح ّدد
كل منها أربع ُة أمتار .يف الجانب امل ُحاذي
عرض ٍّ
ثالث ُة أروق ٍة يبلغ ُ
للشارع من امل ُح َرتف ،ثالث ُة مناف َذ إىل الخارج (بابان كبريان أحدهام
رئييس ،و باب يؤدي اىل ِعلّي ٍة صغرية ،بواسطة سالمل ،خلف املِصهر) ؛
أقل من مرتين] يف الجدا ِر املقابلِ للمدخلِ ،
منف ٌذ آخر صغ ٌري [عرضَ ه ُّ
ٍ
فتحات تُ ِركَت بني
[غري الرئييس] ،يَد ُخل الهواء و نو ُر ال َّنهار من خالل
الحجار ِة املتباعد ِة (عىل منوال «الكلوسرتا») املبني ِة بهذا الَّشكل عىل
 144ارتفا ٍع يفوق املرت عن سط ِح األرضي ِة الرتابية ،وصوالً حتى السقف،

الرسم 186
(ج)35.1

خلفي (الرسم  ،152ناحية  )5؛
يجاورها منف ٌذ صغ ٌري يؤ ّدي إىل فنا ٍء
ٍّ
يف أعىل الجدرانِ فُتحاتٌ إضافي ٌة للتهوئة و االنارة .و األخري ُة ضئيل ٌة
نسب ًيا يف داخل امل ُح َرتف ،عىل عكس املكان الذي يتواجد فيه املِص َهر
(الرسم  ،154ناحية  ،)3عىل َمق ُرب ٍة من املدخل املضا ِء بشكلٍ تام،
و الواقعِ يف الجه ِة املقابل ِة لرشوق الشمس و نورها الطبيعي .تضا ُء
أنابيب
الناحي ُة الوسطى من امل ُحرتَف ،البعيد ُة عن الخارج ،بواسط ِة
ِ
اإلنارة البيضاء الكهربائية (النيون) (الرسم  ،152ناحية  .)4كانت
سكب الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر) من ُذ بضع ِة عقو ٍد،
ِ
ُمحرتَفاتُ
يف فرنسا (و غريها) مفتوح ًة كذلك عىل نطاقٍ واسعٍ عىل الخارج ،ما
يشك َُّل مناف َذ للدخانِ و لغريه من االنبعاثات املل ِّوثة ،تلك التي أُ ْح ِس َن
السيطرة عليها و تصفيتها يف يومنا ،و هو ليس ُ
الحال يف حلب ،حيث
كل يش ٍء يذهب “يف الطبيعة” .تتوزع األنشط ُة يف مكان العمل هذا،
ُّ
ِ
لالحتياجات ،و قد ُ
تتبدل
الواسعِ نسب ًيا و قليلِ التقسيامت  :تب ًعا
يوم و آخر ،باستثنا ِء مكانِ املِص َه ِر و ملحقاته.
أماك ُن ُمزاولتها بني ٍ
يتموض ُع املِصه ُر ،الوحي ُد املوجود يف امل ُح َرتف ،بالقرب من
مدخله الرئييس (عىل بعد  4أمتار من الشارع) اىل جهة الرشق.
رج فيه ،قبل بلو ِغه
ٌ
و يق ُع
مدخل صغ ٌري آخ ُر مبحاذا ِة األَّو ِل ،يؤدي ال َّد ُ
السطح ،إىل علّي ٍة مرشف ٍة تو َد ُع فيها املعاد ُن امل ُع َّد ُة إلعاد ِة التدوي ِر
(قط ُع خرد ٍة ّمجتمع ٍة من الحديد الزهر و الفوالذ) و الوقود (فحم
الكوك) .بُنيَت العلّيّ ُة عىل ارتفا ٍع موا ٍز لفوهة املِص َه ِر ال ُعليا من

ُع اّمل ينقلون الحديد الزهر (الفونت) املحموم املوضوع يف بوتقة-دلو [من الصاج املد ّرع من الداخل
حمل ٍة] إىل ُمح َرت ٍف آخر يف الجوار.
بطبقة من الرمل املدكوك) بواسطة اَّ

الرسم 157
(ج)6.1

أستالم الوقود (فحم الكوك) .يؤدّي الباب األمين إىل به ِو درج الصعود إىل العل ّية (الناحية  )1حيث يتم
إيداع املادّة األ ّوليّة و الوقود التي يُلقَّم املِص َهر بها  :يُ ِ
دخل الباب الرئييس ،الظاهر إىل جهة اليسار ،إىل
املساحة التي يرتكّز فيها املِص َهر ،الناحية رقم .3

ِ
بالوقد و القطعِ برمي ٍة خفيف ٍة من أيدي العاملني.
حيث يت ُّم تغذيته
أسفل الدر ِج مبثاب ِة مستود ٍع لألدوات.
عمل املساح ُة َ
ت ُستَ ُ
يقوم املِص َه ُر ،املعت َم ُد هنا [املسمى ِف ْرن َعمودي] ،عىل أربع ِة قوائ َم
(الرسم  ،)173-175و هو من ال ّن ِ
مط ال َعمودي ،البسيط ج ًدا ،حيث
ٍ
احتكاك مع الوقود فيه و مع جوان ِب ِه
تكون املواد امل ُع َّد ُة للتذويبِ عىل
للصه ِر [فيه ،مبعنى أ ّن جوفَ ُه
الداخلية مبارشةً .أي يَع َمل من غريِ بوتق ٍة َّ
صنف من
بأكمله يلعب دور املِص َهر -البوتقة] .و الوقود املعتم ُد هو ٌ
ُ
احتكاك املعدنِ مع فحم
الفحم الحجري (كوك) (الرسم  .)157يؤدي
تعاظم
الكوك ،عىل درج ِة حرار ٍة عالي ٍة (بني  1400و  1600درجة ؟) ،اىل
ٍ
كربو ٍّين رضور ٍّي للحصول عىل الفونت (الناتج عن إعادة التدوير) .يف
حني أن املصطلح الفرنيس الـ فرن العايل ( )haut-fourneauيشري عاد ًة
املستخدم للحصول عىل الفونت األ ّويل إنطالقًا من موا ٍد
اىل املِص َه ِر
ِ
2
رص املكون َة لل ِمص َهرِ،
َمنجميّة  .تُظهِر الرسوماتُ و الص ُور ،املرفقةُ ،العنا َ
هيكل اسطوا ٌّين َعمود ٌّي من صفي ِح الفوالذُ ،ح ِّص َن من الداخل
و هو ٌ
بطوبٍ حرار ٍّي ،يعلو فوهتَ ُه مدخن ٌة [تخرتقُ
السقف] (الرسم  153اىل
َ

 2الفونت «األويل» املستحصل عليه بواسطة الفرن العايل ،القائم عىل مقربة
من املناجم عمو ًما ،هو منتّج وسيط مؤلف من الحديد الخام و من الفحم
الحجري ،يتم تحويله الحقًا إىل فوالذ و حديد.

 156و الرسم  .)173 ،160-158هذا األمنوذج هو تقني ٌة قدمي ٌة نسبيًا يف
الغرب (تعرف بالفرنسية بـ كوبيلو  ،cubilotو ظهرت التسمية يف فرنسا
عام  ،1841كاشتقاق عن التَّسمية االنكليزية كوبوال  .)Cupolaو هو
ٍ
صناعات صغري ٍة و متوسطة .و ما زال هذا النم ُط من
أسايس يف من ِّو
عن ٌ
رص ٌّ
تصل
االستخدام قليالً أينام كان الغرب يف املساكبِ الصغريةُ .
املصا ِهر قي َد
ِ
سب كم ّياتُ املوا ِد
ِسع ُة املِص َهر يف هذا امل ُح َرتف ،إىل  500كلغ .و تُحتَ ُ
امللقا ُة فيه بالتدريج (قطع/فحم) بعدد الـ زنابيل ،مفردها زِنبيل ،و هي
صنف من الحاويات (القفف) املصنوع ِة من ِ
مطاط (كاوتشوك) دواليب
ٌ
مقابل ِّكل ثالثة زنابيل من املعدن بوزن  16كلغ يف
اآلليات املستعملة ُ :
الـ زنبيل الواحدُ ،
يتطلب تفري ُغ
الفحم بوزن  10كلغ.
يضاف زنبيل من ِ
ُ
ٍ
تأجيج
ساعات من العمل يتخلَّلها
ست
حمول ِة املِص َه ِر و سكبُها بأكملها َّ
ُ
لهبِ اإلذاب ِة لبلو ِغ املوا ِد حا ِل ال ِح َمم .تُنظ َُّف خاللَها فتحاتُ التهوئ ِة
رش دقائق (الرسم
يف األنابيب[ ،امل ُسامّة نواضري مفردها ناضور]َّ ،كل ع ِ
 .)183 ،154يُعا ُد تحص ُني و بنا ُء املِص َه ِر (بالطوب الحراري املستورد) من
ٍ
عمليات من التذويب (سبع َسكْبات).
الداخل ،بع َد ِّكل سبعِ
ِ
الفوهات املختلف ِة يف و ظائفها هي
لل ِمص َه ِر عد ٌد من
(الرسم : )153-156
يتوس ُط قع ُر املِصهرِ ،هو
غلق َ
 ِم ٌالسكبَّ ،
أسفل فوه ِة َّ
بقي من املعدنِ املصهور،
لتفريغ ال َخبَث [الشوائب غري النافعة] و ما َ
الصهر ،أو َ
خالل عملي ِة إعاد ِة بنائِ ِه من الداخل.
عند نهاي ِة عملي ِة َّ
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الرسم 158
(ج)7.1

يل من املِص َهر (الناحية  3م) املتّصل مبنفاخ كهربايئ ،أمين الصورة ،لض ّخ هواء تأجيج
مشهد عام للجزء ُّ
السف ّ
أنبوب يتف َّرع منه ،خلف املصهر ،أنبوبني ينفذان إليه من جانبيه].
الَّلهب [بواسطة
ٍ
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للسكبِ مج ّهز ٌة مبسيل معد ّين (قناة) للتفريغ ،تقع
فوه ٌة َّعند قاعدة املِص َهر ،يعلوها كلمة يارب كُ ِتبت بالطبشور األبيض (الرسم
 175 -174 ،153و [ .)180-178مث َّ َة حفر ٌة قليل ُة العمقِ يف األرضية،
السكب عند التفريغ،
السكب،
َ
تسمح برتكي ِز دل ِو َّ
أسفل املِصه ِر و فوه ِة َّ
ُ
كام تستوعب الشوائب خالل تنظيف أو إعادة بناء جوف املِص َهر].
إنبوبان (نَواضري ،مفردها ناضور) ،عىل ارتفاع  60سم منقاعدة الفرن (الرسم  ،)183 ،158 ،154يت ُّم ِعربهام ُ
إدخال الهوا ِء (بدرجة
حرارة املكان) ،الذي يُض ُّخ بواسط ِة منفا ٍخ كهربا ٍّيئ (كور) ،لتأجي ِج لهبِ
بصم ٍم يدو ٍّي [بسيط ،هو
فحم الكوك داخل املِص َهر .ز ِّو َد ُّ
كل ٍ
أنبوب اّ
حكم بكمي ِة وقو ِة الهواء (يسمى
قطعة صغرية مربعة من صفيح ]،للتّ ِ
الصممان كل ًياً للتمكّنِ من الوصول إىل داخل
إ ِدنْ ،أُذن) ،يُزال هذان اّ
املصهر و تنظيف مجرى الهواء يدويًا بواسطة قضيبٍ معد ٍّين طويل ؛
التلقيم (الرسم  ،)182-160يف الجزء
فوه ُة التغذي ِة أوِ
العلو ّي من املصهر ،عىل مستوى املدخنة (الرسم  153إىل .)182 ،156

الرسم 160
(ج)9.1

فوهة امل َص َهر يف حال الخمود (أنظر املقطع
يف الرسم . )153

الصنع يف َمسكبة املِص َهر ال َعمودي للفونت
عمل ّي ُ
ات ُّ
قبل الرشو ِع بعملية َصه ِر املعدن امل ُع ِّد للَّسكب ،ال ب َّد من
القيام بثالث ِة أنشط ٍة  :تجمي ُع املوا ِد امل ُع ّد ِة إلعاد ِة التدوير ،تجهي ُز
قوالب الرمل ،تجهي ُز أو إعاد ُة تشكيلِ ِدال ِء الَّسكب.
ِ

ِ
األدوات التالفة (بقايا و أجزاء
تجميع قط ِع الغيار أو
يت ُّم
ُ
ٍ
ٍ
مضخات ،أو تلك التي فيها عيوب،
حركات قدمي ٍة أو
مستعملة من ُم
ٍ
شبكات غريِ رسم ّي ٍة ،قد تكون
لدى امليكانيك ّيني ،ألخ ).بواسطة
ِ
تلعب مسأل ُة
النفايات يف البلدية :
عىل تواصلٍ مع جها ِز جمعِ
ُ
ِ
بخالف ما
إعاد ِة التدوي ِر هنا ،دو ًرا وازنًا يف هذا النشاط االقتصادي،
حصل يف أوروبا (يف فرنسا) خالل األعوام  ،1960-1970حني اختفى
تدريج ًّيا جز ٌء من ِ
التقليدي (ت ّجار الخردوات،
نشاط إعاد ِة التدوي ِر
ّ
و العاملني يف جمع و رشاء األشياء املستعملة و العتيقة ،ألخ.).
القيا ُم بدراس ِة هذه األنشط ِة يف حلب هو باألم ِر امل ُجدي.
تُف َّرغ عرباتُ الشحنِ الصغري ِة من حمولتها باملواد امل ُج ّمعة ،أمام
امل ُح َرتف ،و هي عىل العموم قط ٌع كبري ٌة من الفونت ( ُمح ّركات ،أجزاء
العم ِل بتحطيمها بواسط ِة مطرق ٍة ثقيلة
ميكانيكية) .و يقو ُم أح ُد اّ
ِم رْض ِّبه قرب امل ُح َرتف أو يف الشارع ،لجعلها قابل ًة للحملِ و االستخدام
يف املِصهر .ميكن إيجا ُد إجزا ٍء معدني ٍة مطلي ٍة بألوانٍ زاهي ٍة ،بني هذه
ٍ
معلبات ،و قطعٍ ميكانيكي ٍة صغرية تالِفة من الفونت.
القطع ،و
قوالب الرملِ يف هذا امل ُح َرتف ،خالل
مل يتس َّن لنا معاين ُة تجهي ِز
ِ
للسكب :
إجرائنا للتحقيق ،ألنها كانت يف مرحل ِتها النهائي ِة مهيأ ٌة َّ

الرسم 173
(ج)23.1

يَظ َهر امل ُعلّم املسؤول (يف عمق الصورة) و العاملني معه
يف الناحية  3م حيث كان قد تم إشعال املِص َهر للتو ؛ يف
العمق ،العل ّية (الناحية  )2و درج بلوغ السطح.

الرسم 174
(ج)23.1

مودي ؛ ميكن رؤية العامل املسؤول
املِص َهر ال َع ّ
عن تلقيم املِص َهر يف العليّة.

القوالب هنا من أربع ِة أجزاء  :ثالث ُة إطار ٍ
ات ت ُنضَّ د
تتألف هذه
ُ
ُ
فوق ِ
القالب املعدين ،باإلضاف ِة إىل النوا ِة التي تمُ ثِّل
بعضها تؤل ُّف
َ
املنوي استنسا ُخها .كان ممك ًنا رؤي ُة شكلِ
الفراغ الداخيل للقطع َة
َّ
ٍ
هذه النواة ألنها كانت موضوعة بشكلٍ
القوالب قبل
مؤقت فوق
ِ
للسكب بعد إغالقها
فتحها و تركيز النواة فيها لتصبح جاهز ِة
ِ
مييل لو ُن ِ
القوالب املتشكِّلة
جوف و أسط ِح هذه
(الرسم ُ .)159
ِ
اىل الرمادي  :و هو لو ُن ِ
ِ
املضاف كمعالج ٍة ألسط ِح
“الطالء”،
ِ
ِ
الرملِ
للحفاظ عىل دقائقِ هذه
داخل القوالب ،و ذلك
املرصوص َ
السكب ،و لضامنِ جود ِة و نعوم ِة أسط ِح ال ِقطعِ
األسط ِح خالل ّ
املُرا ُد إنتا ُجها[ ،فضالً عن أ ّن ِ
الرمل
الطال َء يلعب دور العازل ما بني َ
و املعدنِ املسكوب] .يُجف َُّف ِ
لهب
الطال ُء يف ِّ
قالب بواسط ِة ِ
كل ٍ
يدوي ،يتغذَّى من قارورة ِغا ٍز ُ
ح ّراقٍ
القوالب
العامل عىل
ُ
يجول بها
ِ
ّ
كافة (الرسم  152ناحية .)5
يت ُّم تجهي ُز قوالِب الرمل ،يف امل ُحرتَف ،عند ال ُّركنِ املضا ِء بال ّنو ِر
الطبيعي ،املقابلِ للمدخل [الثانوي] حيث يتم إيداع ِدالء السكب
ّ
ِ
سكب
املخصصة لنقل و ِ
(الرسم  152ناحية  .)176 ،5كام تُج َّه ُز الدالءّ ،
املعدن ،يف ال ُّركنِ املقابلِ للمدخلِ الرئييس (الرسم  152ناحية .)2
القوالب الرمليّة يف الهياكل املعدنيّ ٍة
وصف عملي ِة تجهي ِز
سبق أن ت َّم ُ
ِ
([العملية هي عينها بالعموم من حيث املبدأ سواء كانت الهياكل]
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الرسم 175
(ج)24.1

الرسم 177
(ج)26.1

السكب يف امل َص َهر من الشوائب.
تنظيف َمسيل التفريغ يف فوهة ّ

السكب.
السكب و تعبئة الحمم األوىل يف دلو-بوتقة ّ
فتح (ثقب) فوهة َّ

الرسم 176
(ج)25.1

للسكب ،يليها يسا ًرا قوالب فارغة موضّ بة ؛ يف الوسط،
الناحية  : 5يف مقدّمة أيرس الصورة القوالب ُمج ّهزة ّ
موقع تجهيز القوالب (حيث يَظ َهر و سادة للجلوس عىل األرض) عند كومة الرمل .عند أمين الصورة ،مجموعة
من ِ
حمالتها.
الدالء الـ بوا ِدء مع اّ

الرسم 178
(ج)27.1

يَظهر يف الصورة حفرة أسفل و عند مقدمة املِص َهر تخ ّول وضع الدلو-البوتقة لتعبئته بالحمم الخارجة من
السكب فيه (الرسم .)154 ،153
فوهة ّ
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الرسم 179
(ج)28.1

الرسم 180
(ج)29.1

السكب يف املِص َهر بعد تعبئة الدلو-البوتقة.
[سدّ] فوهة َّ
إعادة إغالق َ

قشد ال َخ َبث الطايف يف الدلو-البوتقة بواسطة قضيب قاشد ( َع َّزالِه).

الرسم 161
(ج)10.1

يف الناحية  ،2تجهيز الدلو-البوتقة املؤلّف من صفيح
الحديد (مع قعر قابل لإلزالة).

الرسم 162
(ج)11.1

تكديس طبقة من الرمل امل ُرطَّب باليد عىل الجدار
يل و يف القعر.
الداخ ّ

الرسم 163
(ج)12.1

رص الرمل أوالً بواسطة أنبوب معدين ( ُبوري) ،ثم ...
يت ّم ّ

الرسم 164
(ج)13.1

 ...بواسطة مطرقة ( َمطْرأَه) عىل الحافة العلوية.

الرسم 165
(ج)14.1

يل بواسطة نصلٍ
يُع َمل عىل تسوية الجدار الداخ ّ
(أشَّ ِاشه) ،ثم ...

الرسم 166
(ج)15.1

 ...يت ّم صقله بواسطة ِمل َوق [من نُحاس ،و هو أداة
(س َباتُونْ).
خاصة تشبه امللعقة ت ُدعى] ْ
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الرسم 167
(ج)16.1

يُع َمل عىل متليس ِمسكَب الدلو بواسطة مقبض
املطرقة ،ثم ...

الرسم 168
(ج)17.1

 ...من جديد يُصقل بواسطة الـ ْس َباتُونْ.
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الرسم 169
(ج)18.1

يتم د َّك القعر بواسطة مدقة [معدنية ] (طَ َّب ِاشه) يُعادل
قطر اسطوانتها قطر القعر.

دائرية الشكل أو بإشكا ٍل أخرى بحسب القطع امل َنوي سكبها) ،عندما
تناولنا ُمحرتَ ٍ
فات أخرى جرى فيها ُمعاينة هذه العملية ( ُمحرتَف ث1
عامل (أو
يدوي بأكملِه ،يقو ُم به ٌ
نبيل حبش ،ص .)124 .و هو ٌ
عمل ٌّ
أكرث) يف وضعية جلوس عىل األرض أما َم (أو من حول) كومة من

الرسم 170
(ج)19.1

أخ ًريا ،يتم تغليف طبقة الرمل الداخلية بطالء مادّة
الـ غرافيت .أيرس الصورة ،ميكن رؤية األدوات التي
استُخدمت يف العمل ّيات السابقة.

الرمل املستخد ُم
الرمل (الرسم  152 ،129ناحية  188 ،5ناحية ُ .)4
القوالب يُعا ُد استخدا ُمه من ٍ
جديد لعد ٍد من امل ّر ِ
ات ،بعد تفري ِغه
يف
ِ
هياكل القوالب فيت ُّم
ُ
و انتشا ِل القطع ِة املسكوبة املُراد ِة منه .أ َّما
إنتا ُجها يف ُمحرتَ ٍ
لسكب األلومينيوم ،أو يت ُّم استريا ُدها .قد
فات أخرى
ِ

تجهي ِز ِ
الدالء-البوتقة هذه ،فقد ت َّم وصفُها من خال ِل التعليقِ عىل
عمل قوا ُم ُه
سلسل ِة الصو ِر امللتقطة ،الرسم  161اىل  .171وهو أيضً ا ٌ
اليدوي بالرمل و مبواد أخرى مستوردة أو محل ّية .ما زال
التشكيل
ّ
القوالب يعتم ُد عىل العمل اليدوي يف املساكب
جز ٌء كب ٌري من تشكيل
ِ
التكنولوجي يف هذا
الحديثة يف البالد املتق ّدمة تكنولوج ًّيا . ،التأ ُّخ ُر
ُّ
املجا ِل إذن ،يف حلب ليس ذا أهميّ ٍة كبرية.

الرسم 171
(ج)20.1

البوداءا (الخ رَْضا ،أي الرطبة) جاهزة لإلستخدام بعد
التجفيف بواسطة ألسنة النار (تتأىت هنا عن َح ّراق غاز).

املخصص لتشكيلِ
كب ،أم ٌر
الس ِ
ِ
يكون استخدا ُم الرملِ امل ُص ّنعّ ،
قوالب َّ
يل أكرث ،و أضمن ،من الرملِ امل ِ
ُعتمد هنا ،إلاَّ أنه ال ميك ُن إعادة
عم ٌّ
الص ِ
نف من الرمل ،الذي يبدو أنه غ ُري شائعٍ يف حلب.
استعامل ِهذا ّ
يلعب
تتطل ُّب إذاب ُة املعدنِ يف املِصهر ال ّعمودي ،و هو فر ٌن
ُ
جوفه دور املِص َهر-البوتقة (بدون بوتق ٍة داخلية منفصلة) ،القيام
بنقلِ املعدنِ السائلِ (الحمم) يف “ ِدالء” [غالفها من املعدن ،تس َّمى
حمل
بوا ِدء صاج مفردها بوداءا] لسكبِه يف القوالِ ِب املرتاصفة .يت ُّم ُ
حمل ٍة من حديد،
هذه البوا ِدء هنا ،من ِقبَلِ عاملَني اثنني بواسط ِة اّ
دائري أفقي[ ،يُس َّمى كِريس]،
ت ُس َّمى ش ّيال .و هي عبار ٌة عن إطا ٍر
ٍّ
ٍ
مبقبض،
طويل ينتهي
حيث يوضع الدلو ،ثُبِّ َت عن مقدم ِت ِه ذرا ٌع ٌ
و كذلك ث ُ ِّب َت عند َجن ِب ِه اآلخر ذرا ٌع ثانٍ
طويل [ينتهي مبقو ٍد و
ٌ
الحمم من الدلو مع
سكب
مبقبضني] .تمُ كِّن األذر َع الطويل َة من
ِ
ٍ
بقاء العاملني بعيدين من الحرارة املنبعثة[ ،كام يمُ كِّن املِقو َد،
السكب و بك ّمي ِة الحمم املسكوبة]
العامل من التحكُّم بفعل
ِ
مساكب الفوال ِذ األكرث
نقل الدلو ،يف
(الرسم  .)180-186بينام يت ُّم ُ
ِ
تجهي ًزا ،باالستعانة برافع ٍة نقّالة (فيام ييلُ ،محرتَف ج .)2أما عملي ُة

السكب
عملي ُة َّ
بغياب مخت ٍرب إلجرا ِء تحليلٍ دقيقٍ للمواد امل ُع َّد ِة إلعاد ِة التدوير،
ِ
تقريبي لهذه املواد امل ُج َّمعة باإلعتامد عىل ال َّنظر.
يت ُّم إجرا ُء فر ٍز
ٍّ
ِ
ِ
خصائص
و ذلك للتميي ِز ما بني
مختلف القطع الفوالذية و قطعِ
ِ
تحديد ك ّمية الوقود (الكوك) ،أي الكربون املضاف،
الفونت ،بغي َة
بهدف الحصو ِل عىل فونت من ٍ
خالل عملية التذويبِ ،
صنف معينّ ،
تب ًعا لنسب ِة الكربون فيه ( % 3 -2من الكربون) ،بحسب الطَّلب.
كام يمُ ك ُن أيضً ا ِ
تحمل من طالء أو
الشوائب يف الخردة ،و ما ُ
لفائض
ِ
العامل الذي
َ
شحوم (الزيوت) أن ت ُحدثَ عيوبًا يف املعدن .يبدو أن
ميأل الـ نزابيل و يلقّم فوهة املِص َهر مبا تحتويه ،يلعب دو ًرا ها ًما يف
هذا الفرز التجريبي.
منسوب املعدنِ الّسائلِ يف املِص َهر،
تُح ّد ُد درج ُة ارتفا ِع الحرارة ،و
ِ
ِ 153
استخدام آل ٍة كهرو-حرارية لقياس
باإلعتام ِد عىل ال َّنظر أيضً ا ،من دون
ِ
درج ِة الحرارة .و هو ليس باألم ِر غريِ العادي ،نظ ًرا إىل أ ّن املعاي َري
س تا ّم
التجريبي َة الراسخ َة جي ًدا ،معروف ٌة منذ قرون ،و يت ُّم تطبيقها بيُ رْ ٍ

الرسم 159
(ج)8.1

النوى (ماتْش ُو ّي) ،باللون العاجي (و هي تمُ ثِّل أشكال الفراغ
املنوي استنساخها) موزّعة عىل قوالب
املطلوبة يف داخل القطع
ّ
كل منها يف املكان
السكب يف الناحية  ،4بانتظار وضع ٍّ
(أوالِب) َّ
ُخصص لها داخل القالب .ت َّم رصف القوالب يف صفّني لتوفري
امل َّ
السكب (راجع الرسم .)152
مساحات التنقل التي تستدعيها عملية ّ
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الرسم 182
(ج)31.1

يف مقدّمة الصورة ،فوهة املِص َهر و قد امتأل جوفه باملواد األ ّوليّة قيد االنصهار؛ إىل ميني الفوهة ،الناحية  4حيث
السكب يف القوالب ؛ يف عمق الصورة ،القوالب املودعة يف الناحية .6
تت ّم عملية َّ

الرسم 183
(ج)32.1

الصهر (الرسم  )154؛ ميكن رؤية ِ
السدادَة الرملية
تنظيف و تسليك أنابيب التهوئة ("الـ نَواضري») خالل عملية َ
السكب يف املِص َهر.
يف مكانها يف فوهة َّ
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الرسم 181
(ج)30.1

مثقل باألوزان ؛ يف الوسط ،يستند إىل ال َعمود ،من اليسار إىل اليمني ،األداة
العلوي من القوالب ٌ
سكب حمم املعدن يف القوالب ؛ الجزء
ّ
بسدادَة مخروط ّية الشكل من الرمل الحراري ال َر ِطب ِ
املز ّودة ِ
السكب يف املِص َهر بعد تعبئة بودا ِءة السكب،
(سي ْخ طَ ّبون) إلغالق فوهة َّ
يليها الرمح املستخدم إلعادة ف َّض هذه الفوهة بغية عملية سكب جديدة ِ
(سي ْخ ال ِّت ْم) ،ثم قضيب القشد الـ ( َع َّزالِه).
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الرسم 172
(ج)21.1

آلة نابذة كهربائية ( َخالّطَة) لتشذيب نرسات و شوائب
بعض القطع املسكوبة (الناحية  3خ)؛ يف وسط الصورة،
ميكن رؤية قطعتني قيد التشذيب بني املواد الكاشطة
امل ُضافة (من رمل و حىص) داخل األلة.

مع ح ٍّد أدىن من الخربة .تُشك ُِّل هذه املعاي ُري جز ًءا من املعرفة التي
معظم العاملني من خالل
يت ُّم تناقلُها يف امل ُح َرتفات ،حيث يت ُّم تكوين
ِ
مزاول ِة العملِ مبارشة .تت ُّم مراقب ُة الذوبان بال َّنظر إىل داخل املِص َهر
ِ
املسم ِة نَواضري يف قنوات التهوئة ،تلك املناف ُذ
املنافذ
من خالل
اّ
املستخدم ُة أيضً ا ،عند تنظيف “اآلدان” (الرسم  154و .)183
تُظ ِه ُر الصو ُر  177 ،175إىل  179تكرا َر عمل ّي ِة سيالنِ
حمم
ِ
املعدنِ امل ُنص ِه ِر يف الدلو [بودا ِءة صاج] .و قد ُج ِّه َز يف هذا امل ُح َرتف
عدد من ِ
السكب (الرسم .)176
الدالء (ثالثةٌ) لعملي ِة َّ
توصيف العملية باختصار  :تُف ّر ُغ قط ُع املعدن ،التي يت ُّم تغذي ُة
املِص َهر بها مع فحم الكوك ،يف فوه ِته ،فتسقُط فوق حمم القطعِ
التي سبقتها ،و تأخذ بدورِها بالذوبانِ تدريج ًيا بفعل الغاز ِ
ات
امل ُنب ِعث ِة و الحرار ِة املتصاعد ِة من ج ّراء احرتاقِ الفحم (الرسم .)182
ترتف ُع درج ُة الحرارة عند أسفلِ فوهات التهوئ ِة يف بيت النار اىل
بتلقيم املوا ِد يف املِص َهر
العامل
ُ
 1600-1700درجة .و يستم ُّر
ِ
منسوب املوا ِد الذائب ِة التي سبقتها.
انخفض
لتذويبِها كلَّام
َ
ُ
يرتاك ُم املعد ُن املنصه ُر ،البالغ (ما يقارب  1500-1400درجة)،
يطوف عىل ِ
يف الجز ِء الُّسفيل من املِص َهر ،و ُ
سطحه ال َخ َبث ،امل ُس َّمى

الرسم 185
(ج)34.1

تشكيل ِسدادة الرمل الحراري يف ِسي ْخ الطَ ّبون ،يُعاد
تشكيلها مع كل عملية تفريغ جديدة.

خت ،و هو شوائب املعدن امل ُنصهِر .يبقى
هنا كَ َر َم ِخت ،أو كَر َم ْ
السائل و ما عليه من شوائب ،منخفضً ا عن مستوى
مستوى املعدنِ ّ
ِ
السكب).
فوهات
ِ
أنابيب التهوئة (بسامكة  40سم فوق فوهة ّ
السكب ،الواقع ُة أسفلِ املِص َه ِر عند قاعدتِ ِه ،يدويًا
ُفتح فوه ُة َّ
ت ُ
قضيب معد ٍّين طويل يُس َّمى سيخ التِم بهدف سيالنِ
الحمم
بواسط ِة
ٍ
ِ
قضيب آخر من
و تعبئ ِة الدلو (الرسم  .)178-177 ،176و بواسطة
ٍ
الحمم و َ
طاف
املعدن ،يُس َّمى َع ّزالِه ،يُقشد ال َخ َبث الذي تَدفَّق مع
ِ
فوقها يف الدلو ،و يُرمى أرضً ا (الرسم .)180
ميتلئ الدلو حتى تُس ّد فوه َة املِصهر بواسط ِة َسدادة،
ما أن َ
تُس َّمى طَ ّبون (من الفرنسية  tampon؟) و هي ِحفن ٌة من ط ٍني
بكف اليد] عىل
حراري (تراب و كرس فحم حجري و ماء) [تُشك َُّل ِّ
هيئ ِة مخروط[ ،يُ ِ
لصقها العامل عىل ٍ
قرص معد ٍّين صغريٍ أُع َّد لهذا
الغرض ،مبثابة قاعدة ]،عند ِ
قضيب معد ٍّين طويلٍ يُس َّمى سيخ
طرف
ٍ
سكب ِس َع َة الدلو الواحد باملعدن
طَ ّبون (الرسم  .)185 ،184يت ُّم
ُ
القوالب تب ًعا ألحجامها (الرسم  .)181يُعا ُد فَتْ ُح
السائل ،يف عد ٍد من
ِ
[فوه َة ( تِم)] املِص َهر ،من أجلِ سيالنٍ آخر يُع ِّبئ دل ٌو آخر ،لتتواصل
كب ،و هكذا.
الس ِ
عملي ِة َّ

الرسم 184
(ج)33.1

[سدّ] فوهة السكب بواسطة ِسي ْخ الطَ ّبون.
إعادة إغالق َ

كتل تز ُن ع َّد َة كيلوغر ٍ
القوالب
امات قد ت َّم وض ُعها فوق
يُلح ُظ ٌ
ِ
ِ
انتفاخها و تَغيرُّ وض َعها بفعلِ عملي ِة
(الرسم  )181للحؤو ِل دون
نتج عنه من غاز ٍ
كب املعدنِ
ات و أدخنة
َس ِ
ِ
املحموم فيها ،و ما يَ ُ
[ضاغطة] .و من أجل خرو ِج هذه الغازات ،التي ت ِ
ُحدثُ فق ٍ
ّاعات
ِ
انحباسها
الصنع يف حا ِل
ت ُقل ُِّل من صالب ِة القطعِ املُرادة ،أي ٍ
عيوب يف ُّ
داخل القوالب ،مث َّ َة ِمنفَث [ َعمودي (قناة صغرية)] أُ ِع َّد لهذه
الغاية يف القالب الرميل [يجاو ُر فوه َة القنا ِة الصغري ِة التي يت ُّم من
َخرج الغازاتُ من هذا املِنفَث ،مندفع ًة
خاللها َّ
كب يف القالب .ت ُ
الس ُ
بواسط ِة املعدنِ املحموم ،الّذي ما أن ميألَ الفر ِ
داخل القالب،
اغات َ
يخرج من هذا املِنف ِ
َث ُمعل ًنا
أي ميأل جسم القطعة املطلوبة ،حتى َ
ِ
للعيانِ
السكب .يستلز ُم التفري ُغ التا ّم لل ِمص َهر،
وجوب
التوقف عن َّ
َ
ٍ
ساعات من العمل].
ست
و توزي ُع ح َم ِم ِه يف القوالِب كافَّةَّ ،
ِ
كب ،تبدأ عملي ُة صيان ِة املِص َهر و تنظي ِفه
عند نهاي ِة
الس ِ
عمليات َّ
من ال َخبَث الّذي خلّفه املعدن  :يت ُّم إعاد ُة بنا ِء ِ
جوف املِص َه ِر بع َد
ٍ
السكب ،من قبِل العاملني يف امل َسكبة
ّ
كل سبعِ
عمليات من الصه ِر و َّ
و ُمعلّمهم (الرسم .)156
كب يف القوالب امل ُستخدمة ملر ٍة واحد ٍة ،كام
الس ِ
إثر عملية َّ
هو ُ
الحال هنا و هي الطريق ُة األكرث شيو ًعا أيضً ا ،يتوجب القيام
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ٍ
عمليات رضوري ٍة لفصلِ القطع ِة املعدني ِة امل ُنتجة عن الرمل
بع َّد ِة
و تنظيفها منه ،ث َّم لتدمريِ ال ُّنوا ِة الرمليّ ِة التي ال تزال داخل القطعة
ِ
لتخليص
(االنتزاع بالصدم ،التفريغ ،إزالة بقايا الرمل) ،و أخ ًريا
ِ
السكب.
القطع ِة من
الزوائد املعدني ِة الناتج ِة عن عمليّ ِة َّ
تَتمث ُّل العملي ُة األوىل ،التي تخل ُّف آثا ًرا واضح ًة يف امل ُح َرتف،
ِ
بهدف تفكيك الرمل املتامسك
القالب بقو ٍة عىل الحائط
برضب
ِ
ِ
ُ
انتشال القطع ِة
و إسقاطُه ،الّذي يُعا ُد تجمي ُعه و استعامله ،و
قوالب الرمل ،حيثُ
األقرب إىل موقع تجهي ِز
منه .يتميُّز الحائ ُط
ِ
ُ
كوم ُة الرمال امل ُج ّمعة ،إذن ،بتلك اآلثار( ،تآكل يف الجدار ،أو حفر
و خدوش عميقة) ،و هو ما يظهر يف الرسم  176و الرسم ،124‑123
 134و ما يليها.
الرضوري للقطعة قبل
التشطيب
تنتهي هذه العملي ُة مع
ِ
ّ
استخدا ِمها (التقطيع ،التقليم ،الشحذ ،التشذيب ،الخ ،يف املوقع
نفسه أو يف ُمحرتَ ٍف آخر) ،أو قبل االنتقال إىل مرحل ٍة أخرى من
الصنعِ املحتملة ،كاألشغا ِل الجائزة ج ًدا بواسط ِة مخرط ٍة يف
مراحلِ ُّ
ُمحرتَ ٍف آخر ،قد يعود إىل املؤسسة التجارية امل ُس ِّوقةُ .ج ّه َز امل ُحرتَ ُف
املركزي بالدوران
ِفق مبدأ الطَّر ِد
ُ
هنا ،بآل ٍة للتشذيب
تعمل و َ
ّ
املحوري (الرسم .)172
ّ

َمسبك ُة الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر)
و َصهر الخردة املُعاد تدويرها
ُمح َرتف ج2

يف َمصا ِهر كهروِ -مغ َنطيسية ٌ
سياق يبدو يف غرب ٍة عن السوق
معمل اإلتحاد عىل بُ ِ
ات من ِ
عد مثاني ِة كيلومرت ٍ
وسط املدينة،
يق ُع ُ
يف [منطق ِة] الشق ِّي ِف الصناع ّية شاميل حلب ،خارج املدينة امل ُكتظَّ ِة
بالسكان ،إىل الغرب من الطريقِ املؤ ّدي إىل [قرية] امل ُسلم ّية،
ُّ
جنوب مخ ّي ِم الحندرات [أو عني التل] للاّ جئني الفلسطين ّيني.
اوح أحجا ُم امل ُحرتَ ِ
فات املتوسطة ،يف هذه املنطقة الصناع ّية،
ترت ُ
ما بني  200إىل  300مرت مربّع.
يتألف هذا امل ُحرتَ ُف من باح ٍة واسع ٍة (الرسم  ،)188شب ِه مربَّعة،
ُ
مساحتُها تقارب الـ  400مرت مربّع ،تتشك ُّل من ثالث ِة أروق ٍة ُمح َّدد ٍة
ٍ
إنشاءات بسيطة من الخرسانة املسلَّحة ،هي منظوم ٌة
بواسط ِة تقني ِة
املصاطب ،و جدرا ٌن من حجار ِة الخفّانِ
 158من األعمد ِة و الجسورِ ،و
ِ
ِ
الخام بدون كسو ٍة طينية .كام تُالحظ أربع ُة أعمد ٍة معزولة ،غيرُ
رش غريها متخاوي ٌة مع جدرانٍ تُحي ُط بها.
محاط ٍة بشيئ ،و ست َة ع َ
األمامي من امل ُحرتَ ِف مضا ٌء بشكلٍ جيد ،حيث املدخل،
الجز ُء
ُّ
بفعلِ املنا ِف ِذ الكبري ِة عند الواجهة (الرسم  ،)189بينام يبقى الجز ُء
مظلم باتّجا ِه ال ُعمق (الرسم  ،188الناحية  ،)2حيثُ
ال ّداخيل
اً
يتموض ُع املِص َهر .يت ُّم إخراج ال ُّدخانِ و الغاز ِ
ات املنبعثةِ ،ع َرب
ُتحات الجدرانِ العالي ِة ،بواسط ِة ِ
ساح ِ
ف ِ
بات هوا ٍء كهربائ ّي ٍة مثبت ٍة
رص ال ُّدخان أو
يف الجدران  :املكا ُن غري ُمج َّهز مبدخن ٍة أو بغطا ٍء لح ِ
ِ
اإلنبعاثات الغازيّة ،و هو تأخر ،أو خيار يُعبرّ ُ عن
لسحب
بقنا ٍة
ِ
ِ
نصف قرنٍ أو ما
التكنولوجي ت ّم تجاوزُها من ُذ
حقب ٍة من النام ِء
ّ
ٍ
سياقات أخرى و مع املعايريِ الحال ّية [يف العالَم
يزيد ،باملقارن ِة مع
الصناعي] ،بخاص ٍة إذا ما أُخذنا يف االعتبار أ ّن استخدا َم املِص َهر
الكهروِ -مغ َنطييس يتسار ُع بشكلٍ مضطر ٍد يف العالَم منذ  ،1955وفقاً
ٍ
متعاكس مع منحنى
ملنحنى
استخدام املصه ِر ال َعمودي  . 3تبدو
ِ
 3ت ّم اعتامد تقنيات إخالء الغازات و مكافحة التلوث ،التي غالباً ما يتم إهاملها
يف املحرتفات الصغرية أو القدمية ،يف مصانع التعدين الكبرية ألول مرة يف
الواليات املتحدة و يف بعض املناطق يف أوروبا ،و يف وقت متأخر يف مناطق

التنظيم من الوهلة األوىل و األشياء املختلفة
مساح ُة امل ُحرتَ ِف قليل ُة
ِ
فيها مبعرث ٌة و مهملة ،إلاّ أنها يف الواقع منتظم ٌة بشكلٍ
متناغم
ٍ
يل نسب ًيا  :تُعبرّ ال ّرافع ُة اآللي ُة السيارة ،و هي من التجهيز ِ
ات
و عم ٍّ
الدامئة و الثقيلة ،بصور ٍة بالغ ٍة عن املنطق املتّبعِ يف تنظيم املكان.
و هي باإلضافة إىل املِص َهر الكهروِ -مغ َنطييس ،تُشك ُّل جز ًءا من
حداثة املجموع .و اعتام ُدها ،يصبح رضوريّاً نظ ًرا إىل الك ّمي ِة الكبرية
املنص ِه ِر يف هذا النمط من امل َصاهر ،و تال ًيا بعد ِد ِدال ِء
من املعدنِ َ
تفصل بني املِصه َرين و بني
ُ
كب املنقولة ،و إىل املسافات التي
الس ِ
َّ
ِ
سبائك الفوالذ.
سكب
موضع
أثالم ِ
ِ
القوالب أو مكان ِ
الرِواقُ الواق ُع يف الجه ِة اليرسى من امل ُح َرتف (الرسم ،188
ٌ
معزول عن بقي ِة املساحة
أقل عرضً ا من ِسواه و
الناحية  ،)1هو ُّ
ِبواسط ِة جدار[ ،و هو حيثُ
أقيمت ورش ُة أعام ِل الصيانة و تجهي ِز
ْ
خلف األخريِ رِواقٌ آخ ُر (الناحية ،)3
املواد األ ّولية من املعادن] .يق ُع َ
رش للمدخل ،و هو املكا ُن الذي يتواج ُد فيه املِصهران،
هو امتدا ٌد مبا ٌ
ِ
تصل الخرد ُة
السبائِكُ .
مرسح
و
السكبِ يف القوالبِ و يف ِ
أثالم َّ
عمليات َّ
ُ
امل ُج َّمعةُ ،امل ُعتَ َمد ُة كموا ٍد أ ّولي ٍة هنا (يتأل ُّف امل ُعاين منها ،يف حالتنا ،من
ٍ
شاحنات صغري ٍة ،و تُف َّر ُغ لتود َع
صفائح و رشائح رقيقة من حديد) ،يف
قرب املدخل ،ث َّم يت ُّم فرزُها و تقطي ُعها [يدويًا يف الرواق -الورشة ،سابق
الذكر ]،بواسط ِة ح ّراقٍ نفَّاث ،تحضريا ً لصهرِها (الرسم .)190-189
يَشغَل جز ٌء من الرواق الواقعِ يف الجهة اليمنى من امل ُح َرتف
القوالب و إعدا ِد
(الناحية  )4كومتني من الرمل ،و مساح ٌة لتجهي ِز
ِ
َّسكب و إعاد ِة تشكيلها .تتأل ُّف األخري ُة من أوعي ٍة من صفيح
ِدال ِء ال ِ
ٍ
ِ
الحديد يجري تدريعها من الداخلٍ بطبق ٍة من الرملِ
املرصوص
امل ِ
ُختلط مع موا ٍد أخرى  :يف حني املعاينة كان ثالث ٌ ٌة من هذه الدلاِ ء
الرمل
قد ت َّم تجه ُيزها ،يَس ُع الواح ُد منها  50كلغ من الح َمم .يُستخ َد ُم ُ
العم ِل سويًا ،يف تجهي ِز
هنا ملرتني قبل التخل ِّص منهُ .
يعمل عد ٌد من اَّ
أخرى ،و ذلك تب ًعا لحجم الرشكات.
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الرسم 188
(ج)1.2

4م

رسم م .شانه ساز 2013

َمسقَط املُحترَ ف ( :الناحية  )1مكان معالجة و تخزين املواد األ ّول ّية التي س ُيعاد تدويرها ،عىل مق ُرب ٍة من املدخل ؛
للسكب ؛ يليها ِمص َهران كهروِ -مغ َنطيسيان (القطاع  )2؛
(الناحية  )3إىل اليسار ،املكان امل َّ
ُخصص َّ
إىل اليمني ،مكان تجهيز القوالب (الناحية .)4

الرسم 189
(ج)2.2
مشهد عام لل ُمح َرتف ؛ يف مقدمة
الصورة الناحية ( 1مواد أول ّية
إلعادة التدوير) ،يف الوسط
(السكب) ،يف العمق
الناحية َّ 3
الناحية ( 2املِص َهران) ؛ الجدار
الفاصل بني النواحي  2 ،1و 3
يصل إىل منتصف مسافة االرتفاع
لتأمني اإلنارة و التهوئة.

الرسم 190
(ج)3.2
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تقطيع الخردة بواسط ِة ح ّراقٍ
نفَّاث (الناحية  ،)1التي ت ُنقل
بعدها إىل املِص َهرين (الناحية ،)2
يف ُمستو َعب بواسطة رافعة
كهربائيّة.

القوالب ،و هم جالسون عىل األرض ممدودي الساقني ،يف وضعي ٍة
تُشبِه تلك املعاينة يف امل ُحرتَف ث 1مع فارق أن الحريف الذي يعمل
الرئييس يف هذا
منفر ًدا هناك ال ميد سوى رِجل واحدة .إلاّ أن النشا ُط
ُّ
ِ
السبائك يف
امل ُحرتَف ،يف حني إجراء التحقيقات ،كان يرتكّز يف َسكب
السكب (أنظر تال ًيا).
قوالب األثالم التي ت ّم تشكيلُها مبارش ًة يف موقع َّ
يتموض ُع املِصهران الكهربائيان (الناحية  )2جنبًا إىل جنب يف
حمم املعدنِ
عمق امل ُح َرتف ،يف مصطب ٍة مرتفع ٍة مبا يكفي لتفريغِ ِ
املنصه ِر يف ِ
الدالء عند تحريك (قلب) أحد املصهريَن [آليًا و ارتفاعه
مقدار ربع دائرة] يف و ضعي ِة سكب (الرسم  .4 )198تتأل ُّف الرافع ُة
 4مالحظة من النارش .عىل ال َّرغم من اإلصالحات الفنية التي أجريت عىل

رس كبريٍ يس ُري عىل سكتني ث ُ ِّبتتا عىل
الس ّيار ُة امل ُعت َمد ُة هنا من ج ٍ
ِ
األوسط من امل ُحرتَف ،بشكلٍ
رس ،يف الرواقِ
ارتفاعٍ ،و يت َّح ُرك هذا الج ُ
أفقي وعريض،
أفقي و طو ّيل ،يف حني تتح ّر ُك بَكَرتُ ُه الحاملة بشكلٍ ٍّ
ٍّ
كام يتح ّر ُك ُ
مودي .و هذا ما يُخ ِّول
سلك البكرة و شنكلها بشكلٍ َع ٍّ
َ
السبائك
الرافعةُ،
االنتقال من نقط ِة املِص َه ِر إىل حيثُ أُقي َمت ث ُلوم َّ
عىل أرضيّ ِة املُحترَ ف (الناحية 3ب) ،أو إىل أبعد منها قليالً ،يف الرواق،
سكب القطعِ امليكانيكية (الناحية 3ج).
قوالب
حيث ُوض َعت
ِ
ُ
ٍ
ُج ّه ِ
حركات كهربائي ٍة يت ُّم تسي ُريها بواسط ِة جها ِز تحك ٍُّم
زت الرافع ُة مبُ
الصور  191حتى  ،203قد يشوب بعض هذه الصور عيوب متبقية ناتجة عن
انبعاث البقايا و الغبار املتطاير يف أجواء امل ُحرتَف من جراء األنشطة.

الرسم 191
(ج)4.2

تلقيم املِص َهر.

الرسم 192
(ج)5.2

رص املواد يف داخل املِص َهر [بواسطة ِمخل].
ُّ

الرسم 193
(ج)7.2

يقف عىل األرض ،و هو ما يسمح
يك ن َقاّل يمُ ِسك به ٌ
يدوي سل ٍّ
عامل ُ
ٍّ
بدق ٍة كبرية ٍيف االنتقال و التوقّف.
ت َّم استريا ُد املِص َهرين ( ْو َجا َءاتْ ) من أملانيا ،و يُستخدمان
كل م ّر ٍة خارج العمل بداعي
بالتناوب ،بحيث يبقى واحد منهام يف ِّ
إراح ِته ،أو إلجراء الصيانة له .يتطل ُّب املِص ُهر الواح ُد  40دقيق ًة
من الوقت ل ُيل َّق َم باملوا ِد األ ّولي ِة (الرسم  )192 ،191و يُصهِر كامل
ِسع ِت ِه من الح َم ِم البالغة  500كيلوغرام من الوزن .يُشغّل املِصه ُر
لسكب  5إىل  8طن يوم ًيا ،يف هذا امل ُح َرتف ،و يُعاد بناؤه
الواح ُد
ِ
اري و أسالك ال ُّنحاس.
كل عام بواسط ِة
من الداخل َّ
ِ
الطوب الحر ّ
تختلف مقادي ُر املواد و املساحيقِ امل ُضاف ِة إىل املعدن أثناء َصه ِر ِه،
ُ
تب ًعا للمواد امل ُستخدم ِة امل ُعا ِد تدويرها ،و لل ُمنت ِج ال ّنهايئ امل ُبتغى.
ٍ
أشخاص يف هذا امل ُح َرتف عمو ًما .حيثُ يبدو أن
عمل عرش ُة
يَ ُ
ٍ
مؤهالت ،ت ّم تكوينهم
العمل العاديني أو ال ميتلكون
بعضهم من اّ

تعبئة الرمل يف أمنوذج السبائك (الناحية 3أ).

َ
يهتمن
خالل مامرس ِة العمل ،يف حني أن امل ُ ِ
رشفَني ،من األكراد ،اللذينِ اّ
ِ
درجات الحرارة ،و مقادير
باملصهرين و بتشغيلهام هنا  -من ناحي ِة
ِ
ُتخصصني” ،كمثلِ غري ِهم
امل
ُضافات ،و إجرا ِء ِّ
الصيان ِة  -هام من “امل ّ
السكب ،أو إعدا ِد
من اّ
العمل الذين يقومون بإعادة تشكيل أدال ِء َّ
قوالب الرمل.
ِ
كان يُع ّد منطان من املنتجات خالل إجراء التحقيق يف هذا
امل ُح َرتف :
 سبائك معدنية (من حديد أو فوالذ).الس ُ
قوالب
املسمة ْسبيكاتْ  ،يف الهوا ِء الطَّلقِ يف
بائك،
اّ
تُسك َُب ّ
َ
القالب مجموع ٍة
ُرص ُف بالتتابُعِ عىل األرض .يؤل ُِّف
بسيط ٍة من الرمل ت َ
ُ
أثالم ،ت ُس َّمى َمجاري ،من الرمل املرصوص (الصورة 199-
من أربع ِة ٍ
خاصة
 .)201تُشك ُّل هذه األثال ُم من الرملِ املرصوص[ ،بواسط ِة م َّدقة ّ
تُس َّمى طّ ّب ِاشه ]،يف قالب [للـ طّبِع] مصنو ٌع من صفيح [معدين عىل
قلب
هيئ ِة إطا ٍر فيه أضل ٌع ناتئة] (الرسم  .)200‑196 ،195‑193يت ُّم ُ
عقب ]،عىل سط ِح
رأسا عىل ٍ
هذا القالب امل ُ ّعد [و املدكوك بالرملً ،
ِ
مقابض ُج ِّهز بها مبقدا ِر نصف دائرة .ث َّم
األرض[ ،يدويًا بواسط ِة
َ
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الرسم 194
(ج)8.2

توزيع الرمل يف األمنوذج يدويًا.

الرسم 195
(ج)9.2

د َْك الرمل بواسطة مدقة اسطوانية ط َّب ِاشه؛ يتم بعدها قلب
األمنوذج ؛ القالب امل ُنتج يأخذ مكانه بجانب القوالب امل ُنتجة
قبله ،أمين وأيرس الصورة.
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الرسم 197
(ج)10.2

حملته التي ترفع
السكب و اَّ
يف مقدّمة الصورة ،دلو بوداءا َّ
السكب املرتقبة
و يت ّم نقلها بواسطة الرافعة خالل عملية ّ
(الناحية 3ب) ؛ أيرس الصورة ،مجموعة من السبائك امل ُنت َجة
املوضّ بة ؛ أمين الصورة قوالب السبائك بانتظار عملية السكب.

القالب لفصلِ
بواسط ِة الـ طّ ّب ِاشه عينها ،ت ّ
كامل مساح ِة سطح
ُدق ُ
ِ
الرمل املطبوعُ]
الرمل عنه ،و بعدها يُز ُال القالب ،فيبقى يف األرض ُ
عرض
أثالم [ُس َّمى َمجاري ْسبيكات] ال يتجاوز ُ
الذي يشكّل أربع ِة ٍ
يتناسب
الواحد منها الـ  10سم ،بطو ٍل يُقارِب املرت الواحد ،و هو ما
ُ
حصل عليها بواسط ِة إعادة التدوير
مع أبعا ِد السبائك املطلوب ِة امل ُستَ َ
العم ُل إثر عملية السكب بتغطي ِة
(الرسم  .(200 ،196‑194يقو ُم اّ
الس ِ
بائك بالرمل [يدويًا بواسط ِة رفش] (الرسم  )201بهدف تربيدها.
ّ
السبائكِ
ثم يت ّم تخريب
ِ
قوالب الرمل [األثالم] هذه عند انتشا ِل َّ
منها (الناحية 3ث) ،لتُنضَّ د و ترصف يف ناحية من امل ُح َرتف [عىل
ٍ
رس من
مجموعات متجاور ٍة ،مالصق ٍة للجدار ،عند
هيئ ِة
ِ
الجانب األي ِ

الرسم 198
(ج)11.2

تعبئة الدلو-البوتقة (الناحية  )2املحمول برافعة متح ّركة ؛ يتم
تحريك (قلب) املِص َهر بر ّمته إىل األمام من أجل هذه العمل ّية ؛
العامل معصوب الرأس يقف أمام لوحة التحكّم باملِص َهر.

هذا الرِواق األوسط املقابل للمدخل] (الرسم  188الناحية 3ث،
الرسم  )197؛ كام يجري تجمي ُع الرمل و نقلُه إىل موضعٍ آخر
ٍ
جديد م ّر ٍ
ات ِع ّدة.
(الناحية  )4الستعامله من
أثالم الرمل هي تقني ٌة قدمي ٌة (قروسط ّية) يف أوروبا و يف
إ ّن تقني َة ِ
خاصي ًة حلب ّية محلّية  :إذ يبدو
خارجِها ،و هي بهذا املعنى ليست ّ
و كأنّه أُعي َد ابتكاُرها يف القرنِ الثامن عرش يف إنكلرتا مع أبراهام
تنظيم
أسلوب جدي ٌد يف
داريب  ( Abraham Darbyإذ أ َدخل إليها
ِ
ٌ
السبائك يُع َر ُف باللغة اإلنكليزية بـ pig iron comb
ِ
سكب و انتشا ِل ّ
أو  ،)pig iron castingث َّم اعتُ ِم َدت عىل نطاقٍ واسعٍ فيام بعد .يبدو
األسلوب املبتك َر من ِق َبلِ داريب هو عي ُنه الظاه ُر يف صور ِة معمل
أن
َ
شيكاغو ( 1890-1901الرسم  )212من ُمح َرتف Iroquoi Smelting

الرسم 199
(ج)12.2

سكب حمم الحديد يف قوالب أثالم السبائك (الناحية 3ب)
يدويًا من قبل عامل واحد ؛ يتم نقل الدلو-البوتقة بواسطة
رافعة يتحكّم عامل بها آليًا (غري ظاهر ،أيرس الصورة).

 ،Iron Cºحيث يت ُّم توزي ُع املعدنِ امل ُنص ِه ِر ِعبرْ َ قنا ٍة مركزية واحدة،
ِ
أثالم غري نافذ ٍة ،مثل أسنان املِشط
كل
و منها يتف ّر ُع من ِّ
الجهات يف ٍ
(أو مثل “الخنازير الصغرية التي تَرضَ ع من أ ّمها” !).
قوالب رمل ّية (الناحية 3ج).
قط ٌع مختلف ٌة مسكوب ٌة يفَ
ِ
السوق
عىل منوا ِل امل
لس ِ
كب الربونز يف ّ
ُحرتفات الصغري ِة َ
ُ
أعامل تشكيلِ
جلوسا عىل
القوالب
( ُمح َرتف نبيل َه ْبش) ،تت ُّم
ِ
ً
َّسكب تت ُّم مبجهود عاملَني،
األرض (الناحية [ .)4إال أن] عملي ُة ال ِ
حمل ٍة تتدلىّ من
السكب .يمُ ِس ُك أح ُدهام مبقو ِد اّ
يُرافقان [دلو َّ
يتوسطُها] دلو ِ
الح َم ِم [املصهورة ،وآخ ٌر يَتح َّك ُم] بحرك ِة
الرافعةّ ،

الرسم 202
(ج)14.2

سكب مجموعة أخرى من القوالب املغلقة ،التي ت َّم تثبيت
الجزء األعىل منها بواسطة اثنني من األوزان (الناحية 3ج) ؛
يتحكّم بعملية سكب الحمم من الدلو-البوتقة ،املنقول
العمل ،و ذلك لرضورة توخّي الدقّة
بواسطة الرافعة ،اثنني من اّ
السكب يف القالب.
بالتعامل مع صغر حجم فوهة قناة ّ

الرسم 201
(ج)13.2

تربيد حمم السبائك املسكوبة ؛
العامل يدفن أثالم السبائك بالرمل.

الرافع ِة [و تال ًيا الدلو] ذهابًا و إيابًا ارتفا ًعا و انخفاضً ا[ ،بواسط ِة
يك نقّال] (الصورة  ،)202ث ُ َّم [بحرك ٍة من العاملِ
جها ِز تحك ٍُّم سل ٍّ
األول و هو يف وضعي ِة إنحنا ٍء (تصبح قرفصاء يف حال األثالم،
الرسم  ])199يَقلِ ُب الدل َو [بحذ ٍر و مت ُّهلٍ ] لتَ ْن َس ِك َب منه ِ
الح َم ُم يف
القوالب.
بإمكانِ هذا امل ُح َرتف أيضً ا
سكب قطعٍ من الفونت (الحديد 163
ُ
الزهر) املم ّيز ،يت ُّم إعدا ُدها يف املِص َه ِر عي ِنه مع إضاف ِة ِ
بعض
امل ُك ّمالت (مثل الكربون ،و السيليكون ،و الفوسفور ،و غريها) إىل
املعدنِ امل ُعاد تدويُره.

الرسم 203
(ج)15.2

عامل يُلقِّم املِص َهر (الناحية  )2؛ بالخردة املوضَّ بة خلفه و إىل
يساره ،يف أمين الصورة ؛ تَظهر لوحة التحكّم باملِص َهر ،أيرس
الصورة.

رسم م .شانه ساز2015 ،
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الرسم 196
(ج 9.2تابع)

د َْك الرمل بواسطة مدقة اسطوانية ط َّب ِاشه؛ يتم بعدها قلب األمنوذج ؛ القالب امل ُنتج يأخذ مكانه بجانب القوالب
امل ُنتجة قبله ،أمين و أيرس الصورة.

رسم م .شانه ساز2015 ،
الرسم 200
(ج 12.2تابع)

سكب حمم الحديد يف قوالب أثالم السبائك (الناحية 3ب) يدويًا من قبل عامل واحد ؛ يتم نقل الدلو-البوتقة بواسطة
رافعة يتحكّم بها آل ًيا عامل (غري ظاهر يف الرسم).

