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 في اآلالت والتجهيزات الميكانيكية   وتعاريف  مصطلحات
 

 

 : Accelerating Pump يعتسر  ّخةمض 3-1
لمزيج غني بالوقود عند    تأمينا    الخانق  اممَّ صبالن  تَّصالم  و   ،مفحم محر ِّك احتراق داخلي  على  ثبَّتانم    ومكبس  أسطوانة صغيرة 

 تسريع المحر ِّك. 
م 3-2  :Accumulator طضغ ُمنظِّّ

 . في النُّظ م الهيدروليكيَّة والهوائيَّة الضغطجهاز يستخدم لتنظيم  
ز 3-3    :Actuator الُمعزِّ

وائل إلنتاج حركةستخدِّ جهاز ي    .مساعدةولتوليد قوَّة ميكانيكيَّة  ،م قوَّة السَّ
ح الُمبرِّد 3-4  : After Coolerق الَّلا

ن من استخدامه بأمان  ك ِّ م  ي    األمر الذي،  للتَّخلُّص من الحرارة النَّاتجة عن رفع ضغط الهواء  مبادل حراري ميكانيكي 
ات  التي ت شغَّل بالهواء.  في المعدَّ

 : Air Compressorضاغط هواء  3-5
 .جهاز يستخدم لزيادة ضغط الهواء

 :  Air Conditioner هواء  يِّفمك 3-6
م بدرجة حرارة الهواء وحركته ورطوبته ونظافته داخل غرفة أو سيَّارة  .جهاز للتَّحكُّ

د بالهواء  رِّكمح 3-7  : Air Cooled Engineُمبرا
 .مائيَّةد بإمرار الهواء حول األسطوانات، وليس بتمرير سائل عبر م غلَّفات برَّ محر ِّك ي   

  :Air Hammer الهوائية قةمطر ال  3-8
باكةآلية  مطرقة  . ت ستخدم لتخشين المطروقات الثَّقيلة في أعمال الس ِّ

 
بة 3-9    :Alternator الُمنوِّ

دي ا   مول ِّد كهرباء ينتج تيَّارا    . تردُّ
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   :Arbor Pressيق شالو  سالمكب 3-10
 .بعضهاعلى األجزاء لتجميعها أو فصلها عن   ا  عالي ا  آلة يدويَّة ت طب ِّق ضغط

 
 آلي.  لتحكم   خاضعة   مخرطة تقوم بعمليَّات قطع  : Automatic Lathe ياةلمخرطة اآللا 3-11

ة باإلنتاج الكم ي اآللي لللَّوالب   :Automatic Screw Machine  آلّيةلولبة    مخرطة3-12   مخرطة خاصَّ
غيرة والرَّنديالت، عن طريق تغذية   يدور   متحر ِّك    حكام بترس  إب  لمحاور ممسوكة    آليَّة    والبراغي واألوتاد والعزقات الصَّ

 .مقابل أداة قطع ثابتة
 

 
  ، آلة م صم مة لتنفيذ لحام قوس كهربائي أو لحام مقاومة:Automatic Welding Machine  يّ آللحام    آلة 3-13

 . بسرعة عالية، بما ي لب ِّي حاجات اإلنتاج الكم ِّي ِّ 
 :Babcock and Wilcox Mill ويلکوکس و   بابكوك  مطحنة 3-14

ل الفحم إلى هباب محمول بتيَّار هواء ساخن، لالستخدام كوقود مراجل، بفعل التَّعريض للقوى الن اتجة  حو ِّ مطحنة جاف ة ت   
اخن  ىعن الحركة الحرَّة لكرات فوالذية كبيرة ضمن جسم مطحنة مشحون بالفحم ومغذ    .بالهواء السَّ

 

 
 : Balance Box صندوق توازن  3-15

 .ةرجي  صندوق مملوء بمواد ثقيلة، يستخدم لمكافأة وزن وظيفي لحمولة رافعة ب   
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 :Balance Crane رافعة الميزان 3-16
راع األخرى    .رافعة بذراعين، إحداهما مجهَّز بما يلزم لموازنة الحمولة المطبَّقة على الذ ِّ

 
 :Balancing Machine ةآلة موازن  3-17

 . الختبار مدى عدم توازن جزء دوَّار، ولتحديد أوزان ومواضع الكتل المراد إضافتها أو إزالتها، وصوال  إلى حالة التَّوازن آلة   
ريطي 3-18  : Band Saw المنشار الشا

   المعدن. أو الخشب لقطع بواسطتها، يمر  عبر بكرات وي شغَّل  منشار نصل من شريط ضي ِّق ال نهاية له 

 
 :Bar Lathe  ةمخَرَطة قضيبي 3-19

كلمخرطة صغيرة منزلقها قضيب واحد مقطعه دائري أو مثلَّث أو مستطيل    .الشَّ
خر المُ  3-20  : Battery ةدا

 . بما يسمح بإطالقها ككهرباء أداة كهروكيميائيَّة لتخزين الطَّاقة الكهربائيَّة كيميائيا   
 :Bed Plate  يتقاعدة تثب 3-21

ب أو من الفوالذ الم     . ع، تستعمل لتثبيت هيكل محر ِّك أو هيكل آلة أخرى صنَّ قاعدة من حديد الصَّ
 :Bench Latheه  يا مخرطة منضد  3-22

ة عمل  . مخرطة صغيرة الحجم يمكن تركيبها على منصَّ
 :Bending Machine يآلة ثن  3-23

فائح    .المعدنيَّة وطي ِّهاآلة مصم مة لثني الصَّ
 :Blower اخالمنف 3-24

غط، وعادة ما تكون من نوع دوَّار أو طارد مركزي  ة هواء منخفضة الضَّ  . مضخَّ
 : Board Drop Stamp  آلة دمغ 3-25

 ين،تحق ِّق عمليَّة الدَّمغ من خالل تحرير مطرقة ممسوكة بالقبض االحتكاكي النَّاتج عن ضغط أسطوانتين متقابلآلة ت   
التَّحريك حقَّ علما بأن عمليَّة رفع وتحرير المطرقة ت    .مثبَّتة تحتهابحيث تسقط بشكل حر على مشغولة   ق من خالل 
 .الدَّوراني واألفقي المتزامن لألسطوانتين
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 :Bolt Making Machine آلة صنع المسامير 3-26

 .دائري المقطع على قضيب   آلة لتصنيع المسامير بتشكيل رأس   
 :Booster Fan مروحة تعزيز 3-27

 . لتعويض انخفاض ضغط الهواء أو الغاز في أنابيب النَّقل، ولتزويد األفران بالهواءمروحة  
 :Boring Machine (Horizontal) يمجواب أفق  3-28

  ن آلة تثقيب وتجويف وتفريز لمشغولة مثب تة على طاولة أفقي ة قابلة للحركة الطُّوليَّة، بأداة قطع محمولة على محور دورا 
 .وشاقوليا   أفقي قابل للتَّحريك محوريا  

 

 
   :Boring Mill (Vertical) يشاقولتفريز  مجواب 3-29

ثبَّتة ثبَّتة على طاولة دوَّارة مقابل أدوات قطع م  ، م  آلة تفريز جبهي ودوراني داخلي وخارجي، لمشغوالت متناظرة دورانيا  
دة قابلة   اقولي والعرضيعلى حوامل متعد ِّ  . للتَّحريك الشَّ

 
 : Broaching Machine  مقوار 3-30

آلة م صم مة لسحب أو لدفع أداة ذات حدود قاطعة متزايدة االرتفاع، إليصال التَّجاويف أو األخاديد إلى القياسات الن ِّهائيَّة 
 .المطلوبة
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 : Capstan Latheه مخرطة برجي 3-31

المحمولة على مِّ   القطع  أدوات  بعدد من  ب وفقا  لف  مخرطة مجهَّزة  دوَّار، الستخدامها بشكل مبوَّ لمتطلَّبات خطَّة   اف 
 . التَّشغيل المعتمدة

 
 : Centre Lathe ياةمخرطة عموم 3-32

 .المراكزأو بين  ممسوكة  إمَّا بترس  ع اللَّولب، على مشغولة   ط  آلة لتنفيذ عمليَّات الخراطة والتَّثقيب وق   
 

 
   :Centrifugal Governor النااظم بالطارد المركزي  3-34

ل تدفُّق الوقود إلى غرفة  م في معدَّ رعة من أجل التحكُّ  .االحتراقجهاز يستخدم قوَّة الطَّرد المركزي الستشعار السُّ
 : Centrifugal Pump المركزي  لطاْردا خاةمض 3-35

ائل إلى المكان   م  قوَّة الطَّرد المركزي ال تي تنتجها عنفه سريعة الد وران لدفع السَّ ة ت ستخدِّ  .المطلوبمضخَّ
 :Centrifuge ي ز مرك دطار  3-36

ائل بقوَّة الطَّرد   د بوعاء سريع الدَّوران يفصل شوائب السَّ  .المركزي جهاز مزوَّ
 : Circuit Breaker (lighting system)  (اإلضاءة نظام) القاطع 3-37

ارة الكهربائيَّة عندما تستجر تيَّارا     . عن الحد ِّ المسموح به وتغلقها عند انخفاضه زائدا   أداة تفتح الدَّ
ور 3-38 ة الدا  : Circulating Pump انمضخا
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ة ت    ر ِّ مضخَّ ائل وت  ح   .دو ِّره بدارة مغلقة، مثل دارة التَّبريد والتَّزييتك السَّ
 : Compressor الضاغط3-39

 .جهاز ميكانيكي لضخ ِّ الهواء بما يؤد ِّي إلى زيادة الضغط في حي ِّز معيَّن 
بترتيب:  Condenser (electrical)  ي(كهربائ)  كثِّّفالمُ 3-40 كهربائي  كهربائيَّة،   ةعنصر  وعوازل  معزولة  الت  موص ِّ

حنة الكهربائيَّة وتفريغها عند اللُّزوم  . لتكثيف الش 
 : Cupola Furnace فرن كوبوال3-41

هر، يستخدم أساسا     .الزَّهرلصهر الحديد   نوع خاص من أفران الصَّ
  :Cylindrical Grinderياة األسطوان ةمجلخال3-42

مَّ  نهاء أو لتصحيح أبعاد األجزاء األسطوانيَّة مثل آلة جلخ م ص   .األعمدةم ة إلِّ

 
   :Diesel Engineل يزدرِّك حم3-43

يشتعل فيه الوقود  االنضغاط، و فيه حقن المازوت في غرفة االحتراق بالقرب من نهاية شوط    جري محر ِّك احتراق داخلي ي
 .بواسطة حرارة االنضغاط فقط

 
لشبه مو 3-44   :Diode صِّّ

 .عنصر يسمح بمرور التَّيَّار الكهربائي في ات ِّجاه واحد فقط
 :Disc Grinder ياةالقرص ةخلالمج3-45

أما المشغولة فمثبَّتة على حامل    ؛ أفقي  على محور دوران  ا  عمودي  ثبَّتة  جلخ واحد أو أكثر، م  ب عليها قرص  ركَّ الخة ي  آلة جِّ  
  .مسطَّح دوَّار أو على طاولة 

 
حقطع  ةشطكم3-46   :Draw-cut Shaper ببالسا

لمعدن مشغولة مثبَّتة على طاولة تتحرَّك شط المنتظم بشوط الرُّجوع، كستخدم لتشغيل السطوح المستوية، من خالل الآلة ت  
 .الثَّابتتحت أداة قطع  محمولة  على هيكل اآللة  ديا  تردُّ 

 :Drill Grinder ّقابثالمجلخة 3-47
ؤوس والحدود القاطعة لريش الثقب ولسكاكين التَّفريزمِّ   ة بشحذ الرُّ  .جلخة خاصَّ
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 : Drill Press يبمكبس تثق3-48

زة بذراع تحريك يدوي لرأ س تثقيب شاقولي،    على مشغولة م ثبَّتة على طاولة    علضغط أداة القطتستعمل  آلة تثقيب م جهَّ
 . اآللة خالل التَّثقيب

 :Drilling Machine بالمثق3-49
،أداة تستخدم بشكل أساسي لتشغيل ثقوب دائريَّة أو لتركيب وشد ِّ عناصر التَّثبيت      .مثل البراغي والعزقات  من  الميكانيكي ِّ

 : Drop Stampالتاثاُقلي  شالناق3-50
فلي ِّ منه ويثبَّ في  من جزأين، توضع المشغولة    ا  آلة تطريق تست خدم قالب   كون ت الجزء العلويُّ على المطرقة، تالجزء السُّ

قوط الحر ِّ الم   ه للمطرقة عمليَّة التَّطريق بالسُّ  . وجَّ

 
 : Dry Cell (dry battery) ةالجاف ةالمدخر 3-51

 ا . مؤين مدَّخرة ال تستخدم سائال   
 :Duplex Miller ةجو زدمفارزة 3-52

 . الوقت نفسه على المشغولةرزة بمحوري دوران أفقيَّين منفصلين، يحمالن أدوات قطع مختلفة، ويعمالن في اف 
   :Dynamometer اس القدرةيمق3-53

 .الدَّوران جهاز يوضع على محور خرج المحر ِّك لقياس عزم 
   : Electric Drill يب كهربائ مثق3-54

 .قادة بالطَّاقة الكهربائيَّةآلة ثقب يدويَّة التَّشغيل وم  
 : Engine رِّكالمح3-55

  .ميكانيكيَّةالط اقة الحراري ة أو الكهربائيَّة إلى طاقة  ل و ِّ آلة تح 
ة اإلزاحة الثاابتةم3-56  : Fixed Displacement Pump ضخا

ات من نوع    .لتَّدفُّقبما يلزم لتعديل ا م جهَّزةغير  المضخَّ
 : Fine Boring Machine يقتخريت دق ةآل3-57
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آلة تجويف م جهَّزة بمحور دوران محمول على محامل هيدروستاتيكيَّة أو هوائيَّة، لضمان أداء عالي الثباتيَّة، ولتحقيق  
قَّة ونعومة أسطح متمي ِّزة  . تمركز عالي الد ِّ

  :Fly Ball Governor ةم الكرة الطاائر كِّ ُمتح3-58
د لمحر ِّك احتراق داخلي أو على معدَّل دوران م   آليَّة للحفاظ تلقائيا   م  قوَّة الطَّرد  ، عن طريق جهاز استشعار ي  لعنفةحدَّ ستخدِّ

م  بتدفُّق الوقود أو   .البخارالمركزي لتحريك عنصر يتحكَّ
 : Forging Machine آلة تطريق3-59

ته في حالة لدنة   زمآلة لتجسيم منتج معدني عندما تكون مادَّ غط الالَّ  . بالتَّسخين، وذلك بتطبيق القوَّة أو الضَّ
دثقب متعمِّ  3-60  : Gang Drilling Machine رالمحاو  دِّ

د بمحاور عِّ قثمِّ   ة بما يسمح بإجراء عدد من عمليَّات الثقب بتمرير المشغولة من رأس تثقيب إلى آخر وفق تسلسل  د  ب مزوَّ
 .لهمخطَّط 

غمِّّ ُمخ 3-61   :Gauge Snubber طد مقياس الضا

غط( في مجرى الوقود،   غط )تنعيم تقلُّبات الضَّ اس ضغط، يستخدم لتخميد قراءات الضَّ مستقر ة،   ايجعلهفجهاز موصول بحسَّ
 . لحماية المقياسكما يستخدم 

ة ُمسنان3-62   :Gear Type Pump اتمضخا
ائل ة تستخدم الفراغ بين أسنان المسنَّنات لتحريك السَّ  . مضخَّ

 :Generator الُمولِّدة 3-63

 .لتوليد الكهرباء  يجهاز كهراطيس 

 : Governor كِّمتحالمُ  3-64

ِّ النَّظر عن    جهاز يحافظ تلقائيا    رعة الدَّورانيَّة لمحر ِّك أو لمولد قدرة رئيسي، ضمن حدود قريبة من المطلوب، بغض  على السُّ
 .المطب قة الحمولة

  :Grinding Machineلخة جْ المِّ  3-65

لة على آالت تشغيل أخرى، ويمكن أ ن تستخدم لتشغيل ق  مة لعمليَّات إنهاء القطع الم  آلة تشغيل م صم   ليَّةدة  اع من مط  شغَّ  .أوَّ

  :Heat Exchanger المبادل الحراري 3-66
وائل بنقل الحرارة من وسط إلى آخر  . جهاز يستخدم لتبريد أو تسخين السَّ

 :   Hoist اعمرفال3-67
 . جهاز أو آلة لرفع أو إنزال حمولة بواسطة أسطوانة أو عجلة رفع يلتف حولها حبل أو سلسلة

 

 :Hydraulic Governor يالهيدروليك كِّمالُمتح 3-68

م في تدفُّق الوقود، ممَّا يؤد ِّي إلى    جهاز يعمل بضغط الزَّيت الستشعار سرعة المحر ِّك ميكانيكيا     . بات سرعة المحر ِّكثوالتَّحكُّ

 : Inter Cooler د البينيلُمَبرِّ ا 3-69

دة في لمبادل حراري   غط المتعد ِّ دة المراحلتبريد الهواء بين مراحل الضَّ واغط المتعد ِّ  . الضَّ
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اخلاُمحرِّك االحتر  3-70  :Internal Combustion Engine يق الدا

 .الطَّاقة محر ِّك يحرق الوقود في األسطوانة نفسها خالل ضغطها بهدف توليد  

 :  Internal Grinder ةداخليّ  َخةمِّجل3-71

اخلية لألسطوانات ومزالق الكرات في المدارِّج ا  لخ جل آلة طوح الدَّ طوح الَّتي تتطلَّب دقَّة عالية أو    لخ كرويَّة، وجلالسُّ جميع السُّ
 .جي ِّدا   إنهاء  

 :Jig Boring Machine بآلة تخريت القوال 3-72

قيق لطاولة العمل ولموضع أداة القطع، وتستخدم بشكل خاص    بط الدَّ آلة شبيهة بالفارزة العاموديَّة، مجهَّزة بما يسمح بالضَّ
 . القوالب مثب ِّتاتو لتثقيب أو لحفر موقع دالئل 

 : Knuckle Press مفصلي سمكب3-73
ل الحركة الدَّورانيَّة للمحر ِّك إلى حركة  ي    الَّذيود المرفق  مول ِّد قوى الكبس من خالل عامكبس آلي قصير الشوط، ي    حو ِّ

ديَّة للكبَّاس  .تردُّ

 

 : Lever ةلعتلا3-74
دة على النهاية ، من خالل تطبيق قوَّة م  نهايتيهذراع صلب يستند على نقطة، ممَّا يسمح بتحقيق عزم كبير عند إحدى   حدَّ

 .األخرى 
 : Lincoln Miller فارزة لنكولن3-75

اقولي   . آلة تفريز بسيطة بطاولة عمل ثابتة ورأس تفريز قابل للضبط باالت ِّجاه الشَّ
 : Linishing Machine لآلة صق3-76

 . مشغولة أو أكثر في وقت واحد، على شريط التلميع أو القرص علم ِّ ت ،آلة تلميع مرايا
 : Liquid Cooled Engine لد بسائرا محرِّك مب3-77

 .تدوير سائل تبريد حول األسطواناتبد رَّ ب  ي  محر ِّك  
  :Lumsden Grinder  مجلخة لومسدن3-78

بعكس ات ِّجاه دوران الرَّأس الحامل ألحجار التَّجليخ، لتحقيق معدَّالت    آلة تجليخ سطحي لمشغوالت مثب تة على طاولة تدور
 . طرق التَّجليخ األخرى بإزالة مرتفعة لمواد األسطح، مقارنة 

 
 :  Machineآلة 3-79
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نجاز العمل المطلوب  . آليَّة أو جهاز ينقل الطَّاقة والحركة إلِّ
 : Machine Toolيل آلة تشغ3-80

ج نتِّ لآلالت ال تي ت    لإلشارة حصريا  عادة   ورش التَّصنيع. يستعمل هذا المصطلح    لقطع المعادن ضمن  قادة آلي ا  ماكينة م   
 والمناشير.ات التَّشغيل على شكل رقائق أو قصاصات، مثل المخارط والمقاشط والمثاقب طاع  قِّ 

ياق3-81  : Mandrel Press مكبس الشِّّ
 .تجاويفها ضمن اآلالتفي مكبس خاص بتركيب أعمدة دوران آالت التَّشغيل   

 : Michigan Gear Shaper اتسنانشطة المُ كمِّ 3-82
اخليَّة والخارجيَّة لمسنَّن  آلة تقطع األسنان    جهَّز بأسنان  عدل  أو حلزوني، بفعل حركات انقضاض شاقولي لحامل دائري م    الدَّ

 .قاطعة، لها نفس شكل وخطوة المسنَّن المطلوب تصنيعه، وحركات تقسيم دوراني م ت زامِّن للطَّاولة الحاملة للمشغولة
 

 
 :Milling Machine آلة تفريز3-83

دة الحدود، وصوال  إلى الشكل واألبعاد المطلوبةصمَّ آلة تشغيل م    د ِّ  .مة إلزالة المعدن من السطح بأداة قطع دوَّارة م تع 
 

 
  : Motor رِّكمحلا3-84

 .ميكانيكيَّةل الطَّاقة الكهربائيَّة إلى طاقة حو ِّ ي   جهاز كهرومغناطيسي دوَّار
 :  Motor Vehicle آلية ةمركب 3-85

فع محمولة مركبة  .جنازيرعلى عجالت أو   ذاتي ة الد 
 : Moulding Machineة آلة قولب3-86

نات المصبوبة أو المحقونة بمعدَّالت عالية  نتاج المكو ِّ  . أداة ميكانيكيَّة إلِّ
د3-87  : Multiple Spindle Drilling Machine المحاورة آلة تثقيب متعدِّ

 . ست خدم  لتشغيل عدد كبير من الثقوب في عمليَّة  واحدة  آلة ت   
دة المحاور3-88  : Multiple Spindle Lathe مخرطة ُمتعدِّ
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المثب تة في طنبور دوَّار، وم  مآلة مؤت  التَّشغيل  جراء عمليَّات قطع مختلفة  رق مة تسلسلي ا  تة، مجهَّزة بعدد من رؤوس  ، إلِّ
 .الطُّنب ورمتزامنة، وبحيث تنجز عملي ة التَّصنيع كاملة عند إتمام دورة واحدة لرؤوس 

 

نة من س  ن للشَّ دمة لقطع صفائح المعاآلة م صمَّ  :Nibbler  ةالقرااط 3-89 ك صغير يتحرَّك ألعلى  نب  كل المطلوب، وهي مكوَّ
قيقة عاليةألسفل بسرعة و     تتابعيا .، فيقضم عددا كبيرا من الم قتطع ات الدَّ

 :Nut Tapping Machine عزقات ُملولِّب3-90
اخلي  من فتحات األجزاء، بمواصفات مختلفة، للثُّ   ات المعالجة لتصنيع األسنان الل ولبي ة على الجانب الد  قوب نوع من معد 

 .ة(نافذالالعمياء )غير و الن افذة 
 : Oil Cooler الّزيترِّد ُمب3-91

 .مبادل حراري لتخفيض درجة حرارة الز يت 
يت3-92  : Oil Pump مضّخة الزا

 .المختلفةجهاز ميكانيكي  لضخ الزَّيت )تحت الضغط( إِّلى دهاليز الزَّيت  
 :Optical Comparator يّ ن بصر ارِّ ُمق3-93

ن ما وت  شاه  المسقط الم   ت كب ِّرآلة    .قارنه بمسقط قياسيد لمكو ِّ
   : Oscilloscope ةراسم إشار 3-94

 .الدخلرة، بما يتناسب مع جهد فلو  جهاز لتسجيل أشكال الموجات على شاشة م  
 : Overrunning Clutchي القابض التجاوز 3-95

حق ِّق تلقائيا عمليات الفصل والوصل، بمرجعية االختالف النسبي بسرعات الدوران، أو نتيجة عدم تطابق ات ِّجاه قابض ي   
 .والمقادةان بين األجزاء القائدة ر الدو 

ر 3-96    : Over Speed Governor عةضابط تجاوز السُّ

 .طةفرِّ م يقطع تدفُّق الوقود أو يطفئ المحر ِّك عند الوصول لسرعة م  م تحك ِّ 

 : Plain Millerقياة أف رزةاف3-97
 . إمكانية تدوير طاولة العمل  عليه، دون وجودية  دز بحدود قطع موازية لسطح المشغولة أو عامو جهَّ آلة تفريز برأس دوار م    

 
  :Planing Machine ةشطة التاسوي كمِّ 3-98

في  تحر ِّكة  تطبيق قوى قطع ناتجة عن تحريك مشغولة مثب تة على طاولة عمل م  ب  آلة إلزالة المواد من األسطح المستوية
 .اآللةتة على جسم ثبَّ مواجهة أداه قطع م  

 :Plano Miller هبرجيفارزة 3-99
بشكل خاص    خدم  ست  ارة، وهي ت  و ق يحمل رؤوس قطع دلِّ نز  ض م  ستعرِّ رزة مجه زة بسرير مسطح لحمل المشغولة، وبرج م  اف 

 .  ألعمال التسوية الثقيلة
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   :Plunger Pump َغطااسال 3-100

ي ا   دِّ أملس يتحرَّك تردُّ امي عدم رجوع، ممَّا يتسبَّب بسحب ودفع كم ِّية من  صم  ضمن حجرة م جهَّزة بِّ   جسم أسطواني 
رف  ات في الصَّ ائل. غالبا ما يستخدم هذا النَّوع من المضخَّ ي ِّ السَّ ح ِّ  .الص ِّ

 : Pneumatic Tool اءأداة ُمشغالة بالهو  3-101
 .الهوائيَّةب الهوائي ِّ أو المطرقة  قأداة يدوي ة تعمل بضغط الهواء، مثل المث 

  :Power Hammerآلية  ةق ر مط 3-102
نةم مصدر طاقة غير عضلي لرفع مطرقة ودفعها بسرعة لتصطدم بقوة بمشغولة معدني ة خدِّ ست  آلة ميكانيكي ة ت   خَّ  .م س 

  : Power Plant ُمنَشأة توليد الطااَقة 3-103
 . الكهربائي ةصناعي ة لتوليد الطَّاقة  م نشأة

 : Press سالمِّكب 3-104
نتاج شكل ما أو تحقيق حالة تشكيل آلة م صمَّ  رائح المعدني ة، بتطبيق ضغط ثابت أو متزايد، إلِّ فائح والش  مة لتعديل الص 

 .م عيَّنة
 : Profiling Machine تنميط ةآل 3-105

  تتحرك ما ينلي، بيبنموذج دل جانبيا   محورها الم ق ادآلة تفريز ناسخة م صم مه لتشغيل المالمح غير المنتظمة، بتحريك  
 . طاولة العمل بزاوية عامودي ة على حركة المحور

 :Prony Brake ح برونيمكب 3-106
 .تول ِّد في المحر ِّكجهاز لقياس العزم الم   

 :  Pump خاةمض 3-107
يَّة أو مكبسي   دِّ تعمل على رفع أو دفع الموائع، للتَّغلُّب على فروق المناسيب    ،أو طاردة مركزي ة  هأداة ميكانيكي ة، تردُّ

 .للجريانعات الخارجي ة مانِّ وعلى الم  
 :  Punching Machine (Punch Press) يمتخر  مكبس3-108

 .المطلوبةمة لقطع تجاويف في صفيحة معدني ة، للحصول على الت فاصيل الشكلي ة آلة م صمَّ 
ي ثقب االمِّ  3-109 َعاعِّ  : Radial Drilling Machineلشُّ

مك ِّنه من نقل األداة بين المواضع المطلوبة، بدال من تحريك جه ز بذراع أفقي دوار حامل ألداة التَّثقيب، بما ي  ثقب م  مِّ  
 .المثقبالمشغولة الكبيرة الحجم الم ثبَّتة على طاولة  
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 :Radiator المِّشَعاع 3-110

 .مباشرة س الهواءك دون أن تالمِّ ر مبادل حراري تتخلى فيه مياه التبريد عن الحرارة المكتسبة من المح 
ة الهيدروليكياة الذااتيةالمِّ  3-111  :  RAM Pump ضخا

نة من صمامي   ة رفع مياه مكوَّ ة    مضخَّ اخل إلى المضخَّ عدم رجوع يعمالن على تحويل الطَّاقة الحركيَّة للماء الجاري الدَّ
زم لرفع الماء إلى مستوى أعلى من مستوى  م يؤم ِّ راكِّ ضمن م   ةزَّنخ  م  إلى طاقة كامنة  غط الالَّ  .الت ذويدن الضَّ

 

 
  :Rectifier مقوِّ المُ 3-112

 . ل التيار المتناوب إلى تي ار مستمرحو ِّ عنصر كهربائي ي  
   :Relay ةلدِّ بالمُ 3-113

 .مفتاح كهرومغناطيسي يستخدم التباين في الجهد الكهربائي من أجل تشغيل دارة أخرى 
 : Relief Valve صمام أمان 3-114

عن قيمة    بهعلى الجو المحيط عند زيادة ضغط المائع المار    ه  ج  ح مخر  فت  د القوة، ي  دَّ ح  صمام آلي مجهز بنابض م  
 .مسبقة التحديد، إلِّطالق بعض ذلك المائع

 :  Relieving Lathe مخرطة تخليص 3-115
القطع   ، إلِّضفاء شكل ددة الحدو متعد ِّ الآلة قطع معادن من صنف المخارط، لتشكيل األسطح الخلفية ألسنان أدوات 

 .)مرتاح( عليها يمنحن
 

 
   :Reverberatory Furnace الفرن مقلوب اللهب 3-116



 

15 

 .للوقود فرن يتم فيه صهر الخام أو المعدن عن طريق الت المس مع اللهب، وال يكون مالمسا  

 
 : Rheostat لمقاومة المتغيرة ا 3-117

 .أداة لتنظيم تدفق التيار بتغيير المقاومة في الدارة 
 : Rigby Hammer مطرقة ركبي   3-118

 .في أعمال التَّطرِّيق خدم  ست  مطرقة بخارية ت   
مة   3-119  :Riveting Machine  الُمبشِّّ

ة بتشكيل رؤوس مسامير التبشيم، لجمع صفائح المواد المعدن  نتاجية ة معا  يأداة يدوي ة أو آلي ة خاص  قة وا  ، بصورة م تَّسِّ
 . عالية

 : Rolling Millاق( )مرق آلة درفلة 3-120
ت    أكعر ِّ آلة  أو  المعدنية لقوى تشكيل ناتجة عن اإلمرار بين أسطوانتي درفلة  الكتل  أو  القضبان  أو  الصفائح  ثر،  ض 

عطائها شكل مقطع عرضي محدد معينا   لمنحها سمكا    . أو إلِّ

 

   :Roll Turners Lathe يلدراف  ة مخرط  3-121
والم   األسطوانية  الدرافيل  لتصنيع  آلية  الصقل آلالت لِّ شكَّ مخرطة  أو  التجفيف  أسطوانات  الدرفلة، ولتصنيع  لمصانع  ة 

، برؤوس قاطعة من جانب  رأو أكث  نبالعموم، يحتوي هذا النوع من المخارط على عربتيصناعة الورق وما شابه ذلك.  
 . تة الضرورية لدعم المشغولة على طولهابواحد أو من جانبين، باإلضافة الحتوائه على أي عدد من المساند الثا

 

 
ص  لناافِّثا 3-122  :  Roots Blowerالُمفصا
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صة ذوات فصوص( ضمن   (آلة لضغط أو تفريغ الهواء أو الغاز، عن طريق تدوير زوج م تشابِّك من العجالت الم فصَّ
 .مناسبهيكل ذو شكل 

 

 
واارا ثالناافِّ 3-123  :  Rotary Blower لدا

نتاج تيَّار غازي اصطناعي بقو ة الط رد المركزي لرِّ   . أو بطارد مركزي  ةبمروحة أو بعنف ةش دوَّارة خاصي  آلة إلِّ
واار  3-124 ة الدا  : Rotary Pump ةالمضخا

ه  عندما تتحرَّك بشكل دوراني أو دوراني ت    ائل المطلوب ضخُّ نات ت ح لُّ محلَّ السَّ ة م جهَّزة بمكو ِّ ردُّدي، حيث يتحقَّق مضخَّ
فع النَّاتج عن التَّغيُّرات  خُّ بفعل الدَّ ائلالضَّ  .الدَّوريَّة في حجم الغرف أو األسطوانات المملوءة بالسَّ

 

 
 :Salt Bath Furnace س الملحيغطَ المِّ 3-125

بائك خدم  ست  لحي ي  س محلول مِّ غط  مِّ    .لتقسية سطوح المشغوالت والمعالجة الحراريَّة للمعادن والسَّ
 : Sawing Machineار نشمال 3-126

 . شريطي ة أو قرص ذي حدود قاطعةآلة لقطع المعادن باستخدام أداة 
 :  Scavenging Pump ضّخة الكسحمِّ  3-127

ة من النوع المكبسيمِّ   هواء مشبع بالوقود، تمهيدا    تستبدل غاز العادم في أسطوانة محر ِّك احتراق داخلي بخليط  ،ضخ 
 .تاليةلدورة احتراق 

  :Scrap Cutter ع ُخرَدةقاطِّ  3-128
لة ك  د  مكابس ثنائي الفعل م جهَّز بمِّ     .جانبي، لقطع الخردة المعدني ة إلى أطوال قصيرة من أجل تسهيل الم ن او 

 :Screw Machine ة(آلة لولب )مخرطة آليّ  3-129
م بحركة  آلة تشغيل مؤتمتة  قَّة، م جه زة بحدبات تتحك  أدوات القطع والملحقات وتجهيزات تغذية المواد    حامل  عالية الد ِّ

لي ة، للحصول   .الت ِّلقائي على منتجات منتهية بمعد الت إنتاج عالية األو 
اسب الحثقَ مِّ ال 3-130  :  Sensitive Drilling Machine سا

س المقاومة ال تي يبديها المعدن  لتب عامودي م جه ز بآلي ة تغذية يدوي ة،  ثق  مِّ  ل التَّغذية المطبَّقة ع، بحيث ت ع دَّ ط  لعملي ة الق  حسُّ
  .لذلك وفقا  
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 :Shaping Machineة شطة الناطاحكالمِّ  3-131
طوح المستوية أو المنحنية، بتطبيق قوى قطع ناتجة عن تحريك أداة محمولة على  دِّي    آلة لتشغيل السُّ ك  تردُّ الحركة،    مِّد 

 .وقابل للت دوير حول محوره الطُّولي، بمواجهة مشغولة م ثب تة على طاولة عمل غير متحر ِّكة
 

 
   :Shearing Machine صآلة الق 3-132

مَّ  فائح المعدني ة، بفعل حد  آلة م ص   .ر ِّكحتقص أو قاطع م   ثابت وأداهِّ  قاطع   مة لتقطيع الص 
وت 3-133   : Silencer كاتم الصا

وض   ف ِّض  الضَّ  . اء الن اجمة عن وصول الهواء إلى المحر ِّك أو خروج العادم منهجهاز ي خ 
   :Slotting Machine  ْشقِّيبتَ شطة مك 3-134

الق   أداة  فيها  تتحرَّك  دي  ع شاقوليا  ط  آلة  زمة   ا  وتردُّ الالَّ األوتاد والخوابير  بتركيب  بما يسمح  األبعاد،  دقيق  أخدود  حداث  إلِّ
 .ن آخركو ِّ للتَّعشيق مع م  

 
 : Solenoid الملف اللاولبي 3-135

م بحالة تشغيلِّ  حو ِّ وشيعة كهرومغناطيسي ة ت    دي ة، للتَّحكُّ مامات الهوائي ة ل الط اقة الكهربائي ة إلى حركة ميكانيكي ة تردُّ الص 
 .والهيدروليكِّي ة

   :Spot Welding Machine آلة اللِّحام النُّقطي 3-136
دة، بالتَّطبيق الموضعي فيحتينآلة لجمع ص  .كهربائي عال   راآللي لضغط مرتفع وتيَّا  معدنيَّتين بلحامات نقطيَّة م تعد ِّ
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احن ال3-137  :Super Charger الفائق نفيعالشا

اخلي، لزيادة كم ِّيَّة غاز األوكسجين المشحونة، ضاغط يقوم بزيادة ضغط أو كثافة الهواء الم زوَّ   د إلى محر ِّك االحتراق الدَّ
  .المحر ِّك في هذا وزيادة كفاءة حرق الوقود 

 : Surface Grinder  ةجلخة سطحيّ مِّ  3-138
طوح المستوية األفقية، بتدوير قرص تجليخ أفقي فوق سطح مشغولة م ثبَّتة على طاولة عمل آلي ة  مِّ  نهاء السُّ جلخة إلِّ

اقوليَّة  . الت غذية باالت جاهات الطُّولي ة والعرضي ة والشَّ
 

 
   : Tapping Machineة  لولبة داخليّ ة آل3-139

ماح   ةمحر ك كهربائي أو هوائي أو هيدروليكي، مثبت عند النهاية الحرة لمجموعة أذرع متمفصل مع بعضها البعض، للس 
 . باستعمال أدوات لولبة عيارِّية لولبتها داخليا  ل ،ثقوباللمواقع  ال  و ثالثي األبعاد، وصالالفراغ في بتحريكه بشكل حر 

 

 
   :Tensile Testing Machine شدلآلة اختبار ا 3-140

قيق، بالز من الحقيقي، لالستطال د مع القياس الد   .الموافقة ةوالقو ة  الحاصل  ةآلة لقياس سلوك المعدن بتعريضه للشَّ
 : Thyristor احقدَ المِّ  3-141

لنوع من أجهزة أشباه الموصالت التي تعمل كمفتاح  تشغيله عندما   يقفعند تطبيق جهد معي ن على البو ابة، و   ، ت شغ ِّ
 . يتدفق التيار بين الطرفين اآلخرين أو ينعكس

 : Tool Grinder عطْ جلخة أدوات القَ مِّ  3-142
 .آلة خاصة لجالخة أدوات قطع الخراطة والتسوية وغيرها من األدوات 
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 :Thread Miller لولبةفارزة  3-143

 .باستخدام أداة تفريز دو ارةآلة قطع لوالب  
 

 
   :Trochoid Pump ةضّخة العجليّ المِّ  3-144

ة مائع مكونة من م  مِّ  عل التَّغيُّر التدريجي  فِّ الضخ فيها بِّ   مع جسم أسطواني، ويحدث    ا  مركزي  رين الحوِّ تم  نين م  سنَّ ضخ 
  قة.بسرعات غير متطاببحجم الفراغ القائم بين أسنانهما نتيجة لدورانهما 

 

 
احِّ 3-145    : Turbo Charger نفيعن الالشا

جهاز يستخدم طاقة غازات العادم لتشغيل ضاغط مهمته دفع المزيد من الهواء إلى أسطوانات محرك احتراق داخلي،  
 .المحركمردود عمل  علتحسين شروط احتراق الوقود المستعمل، وبالتالي لرف

  :Turret Lathe ةرجيبالمخرطة ال 3-146
 .لمتطلبات التشغيل وفقا   بات ِّجاه المشغولة م  يتقدَّ  ،من أدوات القطع ا  ل عدديحمِّ  ا  رجب   م  خدِّ ست  مخرطة عادية ت  

 
 :Universal Grinderعامة  مجلخة 3-147

طوح غير األفقي ة، وهي  مجلخة لها نطاق واسع من التطبيقات  دة   ،مناسبة بشكل خاص لجالخة السُّ   دوارة    بطاولة    مزو 
 . أداة الجالخة ل  حمِّ راب ومحور ي  يل غ  ذو 

  :Universal Milling Machine ةعموميّ  فارزة 3-148
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 فائدتها.   مجال  توسع  إضافية   ميزات  ولها  قوة  أقل  بنية  ذات  تكون   ما  عادة  لكنها  فارزة مشابهة لفارزة السطوح المستوية،
   .أفقي  مستوى  في تدور عمل  طاولة المثال، سبيل على

 :Vertical Milling Machine شاقوليهفارزة  3-149
الق  اف  كما هو الحال في معظم آالت الحفر(، ولكن في بعض النواحي  ي )ع حول محور شاقولط  رزة تدور فيها أداة 

 .مع الفارزة العادية األخرى تشترك كثيرا  

 
ّية الّشاقولي بالمخرطة ال 3-150   :Vertical Turret Machine ة رجِّ

 .عط  من أدوات الق   ا  رج جانبي يحمل عدد خرطة ذات محور شاقولي وب  مِّ 
 :Vibration Damperاز د اهتز مِّّ خمُ  3-151

ماح بعودة األجسام الم  أداة ت    د طاقة الحركة االهتزازية، للسَّ  .لوضع الر احة في أقصر فترة زمنية ممكنةزة هت  بد ِّ

 :Wankel Engine وانكلمحرك  3-152
ل مباشرة  الفصوص   ثالثيمحر ِّك احتراق داخلي، قلبه    ما مة،  في غرفة بيضاويَّ   ا  ال مركزي  ويدور ج  مع محور الخر    يتَّضِّ

ل الضغط المرتفع الناتج عن احتراق الوقود، ضمن أحد حجرات    .دورانيَّةة  إلى طاقة ميكانيكيَّ   ،المحر ِّك الثالثيسمح بتحوُّ
 

 
  :Water Brake  مكبح مائي 3-152

   .لة بشكل مباشر مع عامود دورانصِّ تَّ م   لعنفهحق ِّق وظيفة الكبح لمحر ِّك ما، بممانعة الماء للحركة الدورانية جهاز ي  
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 : Welding Machine اللحام آلة 3-153
القوس  بالل ِّحام الن قطي، آلة الل ِّحام    على سبيل المثال، آلة   .للحام قطعتين أو أكثر مع بعضهما البعض  خدم  ست  آلة ت  

 . الخ ...، الكهربائي
 

وفق التسلسل األبجدي باللغة العربية  التجهيزات  آلالت وا  
 

 Pneumatic Tool أداة ُمشغالة بالهواء  .1

 Machine آلة .2

 Tensile Testing Machine آلة اختبار الشد .3

 Shearing Machine آلة القص .4

 Welding Machine اللحام  آلة .5

 Spot Welding Machine آلة اللِّحام النُّقطي .6

دة المحاور .7  Multiple Spindle Drilling Machine آلة تثقيب متعدِّ

 

 Jig Boring Machine آلة تخريت القوالب  .8

 Fine Boring Machine آلة تخريت دقيق  .9

 Machine Tool آلة تشغيل  .10

 Forging Machine آلة تطريق  .11

 Milling Machine آلة تفريز  .12

 Profiling Machine آلة تنميط  .13

 Bending Machine آلة ثني  .14

 Rolling Mill آلة درفلة )مرقاق(  .15

 Board Drop Stamp آلة دمغ  .16

 Linishing Machine آلة صقل  .17

 Bolt Making Machine المسامير آلة صنع  .18

 Moulding Machine آلة قولبة  .19

 Automatic Welding Machine آليّ لحام  آلة .20

 Screw Machine آلة لولب )مخرطة آلّية( .21

 Tapping Machine آلة لولبة داخلّية  .22

 Balancing Machine آلة موازنة  .23

 Oscilloscope راسم إشارة  .24

 Balance Crane رافعة الميزان  .25

احِّ  .26  Turbo Charger ن العنفيالشا
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احن العنفي .27  Super Charger الفائق الشا

 

ل  .28  Diode شبه موصِّّ

 Relief Valve صمام أمان .29

 Balance Box صندوق توازن  .30

رعة .31  Over Speed Governor ضابط تجاوز السُّ

 Compressor الضاغط  .32

 Air Compressor ضاغط هواء .33

 Centrifuge ي ز طارد مرك .34

 Lever لعتلةا .35

 Plunger Pump َغطااس ال .36

 Plain Miller أفقياة  رزةاف .37

 Plano Miller برجيهفارزة  .38

 Vertical Milling Machine شاقوليه فارزة  .39

 Universal Milling Machine عمومّية  فارزة .40

 Lincoln Miller فارزة لنكولن .41

 Thread Miller لولبة فارزة  .42

 Duplex Miller ة مزدوجفارزة  .43

 Cupola Furnace فرن كوبوال  .44

 Reverberatory Furnace الفرن مقلوب اللهب  .45

 Overrunning Clutch القابض التجاوزي  .46

 :Circuit Breaker (lighting system) ( اإلضاءة نظام) القاطع .47

 Scrap Cutter ع ُخرَدة قاطِّ  .48

 Bed Plate قاعدة تثبيت  .49

 Nibbler القرااطة .50

وت .51  Silencer كاتم الصا

 Heat Exchanger المبادل الحراري  .52

 Relay لةبدِّ المُ  .53

 Inter Cooler د البيني الُمَبرِّ  .54

 Oil Cooler ُمبرِّد الّزيت  .55

 

حق الُمبرِّد .56  After Cooler الَّلا

مة  .57  Riveting Machine الُمبشِّّ



 

23 

 Governor تحكِّمالمُ  .58

 Fly Ball Governor الطاائرة م الكرة ُمتحكِّ  .59

 Hydraulic Governor الهيدروليكي  الُمتحكِّم .60

 Drilling Machine المثقب  .61

اسثقَ المِّ  .62  Sensitive Drilling Machine ب الحسا

يالمِّ  .63 َعاعِّ  Radial Drilling Machine ثقب الشُّ

 Electric Drill مثقب كهربائي  .64

د المحاور مِّ  .65  Gang Drilling Machine ثقب متعدِّ

 Grinding Machine المِّْجلخة .66

 Tool Grinder عطْ جلخة أدوات القَ مِّ  .67

 Cylindrical Grinder األسطوانياة  مجلخةال .68

 Drill Grinder ثّقابمجلخة ال .69

 Disc Grinder القرصياة  المجلخة .70

 Internal Grinder مِّجلَخة داخلّية  .71

 Surface Grinder جلخة سطحّية مِّ  .72

 Universal Grinder عامة  مجلخة .73

 Lumsden Grinder مجلخة لومسدن  .74

 :Boring Machine (Horizontal) مجواب أفقي  .75

 : Boring Mill (Vertical) شاقولي تفريز مجواب  .76

 Engine المحرِّك .77

 Motor المحرِّك .78

اخلي  .79  Internal Combustion Engine ُمحرِّك االحتراق الدا

 Diesel Engine يزل دمحرِّك  .80

د بالهواء  محرِّك .81  Air Cooled Engine ُمبرا

 Liquid Cooled Engine د بسائل محرِّك مبرا  .82

 Wankel Engine وانكل محرك  .83

 Automatic Lathe المخرطة اآللياة  .84

 Turret Lathe المخرطة البرجية  .85

ّية الّشاقولية  .86  Vertical Turret Machine المخرطة البرجِّ

  Capstan Lathe برجيه مخرطة   .87

 Relieving Lathe مخرطة تخليص  .88
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 Roll Turners Lathe درافيل  مخرطة  .89

 Centre Lathe مخرطة عمومياة  .90

 Bar Lathe ة مخَرَطة قضيبي .91

 Automatic Screw Machine آلّية لولبة  مخرطة .92

دة المحاور  .93  Multiple Spindle Lathe مخرطة ُمتعدِّ

 Bench Lathe ه مخرطة منضديا  .94

غطُمخمِّّ  .95  Gauge Snubber د مقياس الضا

خرة المُ  .96  Battery دا

 : Dry Cell (dry battery) الجافة المدخرة .97

 Hoist مرفاعال .98

 Motor Vehicle آلية  مركبة .99

 Booster Fan مروحة تعزيز .100

 Radiator المِّشَعاع .101

ة .102  Pump مضخا

ة اإلزاحة الثاابتة م.103  Fixed Displacement Pump ضخا

واارة.104 ة الدا  Rotary Pump المضخا

وران.105 ة الدا  Circulating Pump مضخا

 

يت .106  Oil Pump مضّخة الزا

ة الطاْرد المركزي .107  Centrifugal Pump مضخا

 Trochoid Pump ضّخة العجلّيةالمِّ .108

 Scavenging Pump ضّخة الكسحمِّ .109

ة المِّ .110  RAM Pump الهيدروليكياة الذااتية ضخا

 Accelerating Pump تسريع  مضّخة.111

ة ُمسنانات .112  Gear Type Pump مضخا

 Babcock and Wilcox Mill ويلکوکس و   بابكوك  مطحنة.113

 

 Air Hammer الهوائية  مطرقةال.114

 Power Hammer آلية  مطرقة.115

 Rigby Hammer مطرقة ركبي .116

ز.117  Actuator الُمعزِّ

 Salt Bath Furnace س الملحيغطَ المِّ .118

 Optical Comparator ن بصريّ ُمقارِّ .119
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 Rheostat المقاومة المتغيرة .120

 Thyristor احقدَ المِّ .121

 Broaching Machine مقوار .122

 Rectifier م قوِّ المُ .123

 Dynamometer مقياس القدرة.124

 Prony Brake مكبح بروني .125

 Water Brake مكبح مائي .126

 Press المِّكبس.127

ياق .128  Mandrel Press مكبس الشِّّ

 Arbor Press الوشيق  المكبس.129

 Drill Press مكبس تثقيب .130

 Punching Machine (Punch Press) تخريم  مكبس.131

 Knuckle Press مفصلي  مكبس.132

 Condenser (electrical) )كهربائي(  الُمكثِّّف.133

 Planing Machine شطة التاسوية كمِّ .134

 Michigan Gear Shaper سناناتشطة المُ كمِّ .135

 Shaping Machine شطة الناطاحةكالمِّ .136

 Slotting Machine ْشقِّيب تَ مكشطة .137

حبقطع  شطةكم.138  Draw-cut Shaper بالسا

 Air Conditioner هواء   مكيِّف.139

 

 Solenoid الملف اللاولبي.140

 Nut Tapping Machine عزقات ُملولِّب.141

 Power Plant ُمنَشأة توليد الطااَقة .142

 Sawing Machine نشارالم.143

ريطي .144  Band Saw المنشار الشا

م.145  Accumulator ضغط  ُمنظِّّ

 Blower المنفاخ .146

بة .147  Alternator الُمنوِّ

 Generator الُمولِّدة.148

 Centrifugal Governor النااظم بالطارد المركزي .149

واارالناافِّ .150  Rotary Blower ث الدا
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ص الناافِّث.151  Roots Blower الُمفصا

 Drop Stamp التاثاُقلي  الناقش.152

 


