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الرســـم التجميعي
تمثيل ورسم الفتحة والثقب في المساقط والقطاعات
نفترض أن قطعة معدنية تأخذ شكل متوازي المستطيﻼت قد ثقبت بفتحة دائرية في منتصف الواجهة
اﻷمامية .هذه الفتحة ناتجة من ريشة مثقب  Drillقطرها  32مﻠﻢ ) .(Φ32إذا رسمنا المسقطين اﻷمامي
والجانبي لهذه القطعة المعدنية بعيد ثقبها بالفتحة فإننا نحصل عﻠى الشكل التالي:

ﺷﻜل  :1رسم الفتحة في المساقط والقطاعات
إذا كان ثقب القطعة المعدنية ذاتها قد تﻢ إلى عمق  20مﻠﻢ وبالريشة نفسها  (Φ32).فإن المسقطين
اﻷمامي والجانبي يظهران عﻠى الشكل التالي :

ﺷﻜل  :2رسم الثقب في المساقط والقطاعات
تنبيـــه
اﻷبعاد الصحيحة هي اﻷبعاد بالﻠون اﻷزرق الفاتح عﻠى المسقط اﻷمامي أو عﻠى القطاع الجانبي .أما اﻷبعاد
بالﻠون البنفسجي فخاطئة ﻷنها تستند إلى خطوط متقطعة في المسقط الجانبي .كما نعتبر أبعاد المثﻠث
في المسقط الجانبي غير ضرورية ،ﻷن هذا المثﻠث ناتج من تشغيل القطعة بالمثقب ذو الرأس المخروطي
والذي زاوية رأسه o 120تقريباً.
تمثيل ورسم الفتحة والثقب المسننين في المساقط والقطاعات
إذا قمنا بتسنين الفتحة والثقب الواردين أعﻼه وذلك بخراطة اﻷسنان فيهما بحيث يكون ارتفاع السن
)المسافة بين رأسه وجذره(  3مﻠﻢ فإننا نحصل عﻠى الشكل التالي:
مسقط أمامي يشمل الدائرة السابقة بقطر  (Φ32) 32لدائرة بخط مرئي متصل وسميك ممثﻼً لقمﻢ
اﻷسنان .ولبيان وتمثيل اﻷسنان في هذا المسقط اصطﻠح عﻠى رسﻢ  4/5دائرة( تقرأ أربعة أخماس
أسنان مترية نستبدل رمز
دائرة )بقطر  Φ38بخط رفيع ومتصل لتمثيل وبيان جذور اﻷسنان .وﻷننا نتعامل مع
ٍ
القطر  Φبالرمز متري  Mليصبح تعريف المسقط اﻷمامي كامﻼً إذا ما أضفنا البعد  M38بديﻼ ً عن
ً
البعد  Φ38والذي يؤول )البعد اﻷخير( بعداً
خاطئا.
القطاع الجانبي حيث يوجد فيه خطين متوازيين ومتماثﻠين )مرئيين( بخط متصل وسميك ممثﻠين لﻠفتحة
) (Φ32أي لقمﻢ اﻷسنان ،ويتبعهما أيضاً بخط رفيع ومتصل خطان متوازيان ومتماثﻼن لتمثيل وبيان جذور
اﻷسنان.
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المسقط الجانبي حيث يشابه فيه تمثيل الفتحة المسننة والثقب المسنن التمثيل في القطاع الجانبي مع
استثناء وحيد هو تمثيل قمﻢ اﻷسنان بخطين متقطعين كخطوط مخفية.

ﺷﻜل  :3مسقط وقطاع الفتحة المسننة ،تمثيل بسيط لﻸسنان

ﺷﻜل  :4مسقط وقطاع الثقب المسنن ،تمثيل بسيط لﻸسنان
من جهة أخرى ،يضاف لعمق التسنين البعد  10كبع ٍد أساسي وجديد إلى أبعاد الثقب .هذا البعد يضاف
لﻠقطاع الذي فيه تظﻠيل .وعﻠى الطالب أن يتحقق من أن هذا البعد  10عﻠى المسقط الجانبي والمنطﻠق
من خطوط متقطعة غير مفضل .يمكننا إجمال أن تمثيل الفتحة المسننة والثقب المسنن يكون دائماً
بخطوط رفيعة لخطوط جذور اﻷسنان وخطوط متصﻠة وسميكة أو خطوط متقطعة لقمﻢ اﻷسنان في
القطاعات والمساقط عﻠى الترتيب .المسافة بين الخطّين الرفيعين أو قطر  5/4دائرة يكافئ قطر الفتحة أو
الثقب الرئيسي  Major Diameterوالذي يظهر كبعد ،بينما تمثل المسافة بين الخطين المرئيين أو الخطين
المتقطعين قطر الفتحة أو الثقب الثانوي  Minor Diameterوالذي ﻻ يظهر كبعد .ويعرف هذا التمثيل
الهندسي لﻠفتحات المسننة والثقوب وفقاً لﻠشكﻠين  3و  ،4بالتمثيل البسيط لﻸسنان المترية.
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الرسم الهندسي للبرغي المتري بالطريقة البسيطة
يرسﻢ البرغي في المساقط وقبيل تشغيل القطعة لﻠتسنين كمستطيل ممثﻼ ً جسﻢ اﻷسطوانة ،مضافاً
إليه رأساً سداسياً لصمولة الرأس ،ﺷﻜل  .4ومن الطبيعي أن تظهر دائرة مكتمﻠة ضمن مسقطه الجانبي.
وتحدد أبعاد هذه القطعة الميكانيكية بقطرها  ΦDكما طولها والممثل لطول البرغي .وﻻ تظهر أية أبعاد أخرى
لسداسي صمولة الرأس ﻻ ارتفاعها وﻻ ضﻠع السداسي ﻷننا نعتبر أن هذه القطعة الميكانيكية هي قطعة
قياسية محددة اﻷبعاد والمواصفات ضمن جداول قياسية ومعيارية.

ﺷﻜل : 5رسم مساقط جسم اﻷسطوانة ،قطر اﻷسطوانة يمثل بالبعدΦD
مﻼحظات:
تتمثل البراغي واﻷسنان برموز ومصطﻠحات بسيطة وﻻ يفضل تمثيﻠها كما هي في الواقع.
القطر الخارجي لﻸسطوانة هو القطر الرئيسي لﻠبرغي والذي يعرف بعدياً بالرموز ، MDحيث  Mمتري
من  Metricو  Dالقطر منDiameter.
ﻻ يضاف أي بعد وﻻ أي خط إشارة ﻻ لجذور اﻷسنان وﻻ لﻠقطر الثانوي لﻠبرغي.
ترسﻢ خطوط جذور اﻷسنان لﻸعمال السريعة كخطين موازيين لقطر البرغي الرئيسي وبنسبة 0.9 - 0.85
من بعد MD.
ﻻ ترفق أية أبعاد تعرف رأس البرغي )صمولة الرأس( إلى اﻷبعاد الثﻼثة المعطاة ،ﺷﻜل  ،6حيثما يكون
البرغي قطعة قياسية.

ﺷﻜل  :6التمثيل البسيط ﻷسنان البرغي ،القطر الرئيسي لﻸسطوانة يمثل بعدياً بـMD
مﻼحظات:
تتمثل البراغي واﻷسنان برموز ومصطﻠحات بسيطة وﻻ تمثل كما هي في الواقع.
القطر الخارجي لﻸسطوانة هو القطر الرئيسي لﻠبرغي والذي يعرف بعدياً بالرموز  ،MDحيث  Mمتري
من  Metricو  Dالقطر من .Diameter
ﻻ يضاف أي بعد وﻻ أي خط إشارة ﻻ لجذور اﻷسنان وﻻ لﻠقطر الثانوي لﻠبرغي.
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ترسﻢ خطوط جذور اﻷسنان لﻸعمال السريعة كخطين موازيين لقطر البرغي الرئيسي وبنسبة 0.9 - 0.85
من بعد .MD
ﻻ ترفق أية أبعاد تعرف رأس البرغي )صمولة الرأس( إلى اﻷبعاد الثﻼثة المعطاة ،ﺷﻜل  ،6حيثما يكون
البرغي قطعة قياسية.
مﻜونات البرغي ،مصطلحات وتعاريف
القطر اﻻسمي Nominal Diameter
أكبر قطر لﻸسطوانة التي يتﻢ قطع السن منها في مراحﻠه اﻷولية.
القطر اﻷكبر Major Diameter
القطر الذي يكافئ المسافة العمودية بين ذروة سن وأخرى عﻠى جهتين مختﻠفتين.
القطر اﻷصغر Minor Diameter
القطر الذي يكافئ المسافة العمودية بين خط جذر السن وآخر عﻠى جهتين مختﻠفتين.
قطر الخطوة Pitch Diameter
المتوسط الحسابي لﻠقطر اﻷصغر والقطر اﻷكبر.
الرأس ،الذروة Crest
أعﻠى نقطة خارجية عﻠى السن ،بالعادة تتشكل كسطح.
الخطوة Pitch
المسافة بين نقطة عﻠى سن ونقطة أخرى مقابﻠة عﻠى السن التالي أو بشكل عام
ل.
المسافة بين ذروة وأخرى تالية أو بين جذر وجذر تا ٍ
الجذر Root
أخفض نقطة خارجية عﻠى السن وقريبة من محور اﻻسطوانة .وبالعادة يتشكل كسطح.
الدليل Lead
المسافة بين نقطة عﻠى السن ونقطة أخرى مقابﻠة عﻠى السن التالي بعد دورة كامﻠة.
ويمكن وصفه أيضاً بالمسافة التي تقطعها الصمولة محورياً بدورة كامﻠة .ويكون الدليل مساوياً لﻠخطوة في
حالة اﻷسنان اﻷحادية.
ارتفاع السن Height
نصف الفرق الحسابي بين القطر اﻷكبر والقطر اﻷصغر.

ﺷﻜل  :7مﻜونات البرغي ،مصطلحات وتعاريف
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القدس للنشر والتوزيع
أبعاد البرغي المتري العياري بدﻻلة قطره الرئيسي

البرغي قطعة أسطوانية مشغولة ب القطع الحﻠزوني عﻠى محيطها وبامتدادها .يتحدد لﻠبرغي المتري
العياري ثﻼثة أبعاد/قياسات رئيسية مميزة هي قطره وبعد مسافة تسنينه وطوله .هذه اﻷبعاد تتحدد من
جداول ومكتبات وﻻ يمكن تعديﻠها لﻠبرغي المعياري .وكمثال مباشر ،سنرسﻢ البرغي المتري
العياري  M32بالطريقة البسيطة بتدبر الحل ضمن أوتوكاد .نبحث في مكتبة أوتوكاد لنجد ضمن الرابط
C:Program FilesAutodeskACADM2011SampleDesign Center
فنختار المﻠف  Fasteners-Metricﻷن قياساتنا مﻠيمتريه أو مترية بالتحديد ونفتحه.
نختار من مجموعة البراغي المرسومة والتي يمثل كﻼ ً منها كتﻼ ً في مﻠف أوتوكاد البرغي
 ، Hex Head Screw - 10 x 20 mm sideننسخ مسقطيه اﻷمامي والجانبي باﻷمر  Edit>Copyكما في
الشكل التالي:

ﺷﻜل  :8أبعاد ومواصفات البرغي المتري العياري  Hex Head Screwمن أوتوكاد
ونﻠصقهما إلى مﻠف العمل باﻷمر  Pasteعندما تكون الطبقة  0فاعﻠة .النسخ من مﻠف  Fasteners-Metricثﻢ
اﻻنتقال إلى مﻠف العمل الجديد والﻠصق فيه.
نغير حجﻢ هذا البرغي – المسقطان – باستخدام أمر أوتوكاد  Scaleواﻷمر الفرعي  Rمن  Referenceليصبح
قطره  32مﻠﻢ أيM32.
هنا تتغير جميع اﻷبعاد عﻠى المسقطين بنفس النسبة .وﻷنه برغي عياري أي برغي ذو مواصفات عيارية
تصبح جميع القياسات واﻷبعاد اﻹضافية عديمة الجدوى ،أنظر الشﻜل التالي:

ﺷﻜل  :9البرغي العياري  Standardمن مﻜتبة أوتوكاد ،قطره  32كبعد صحيح.
إضافة اﻷبعاد باللون البنفسجي عديم الجدوى هنا.
نفكك البرغي ككتﻠة  Blockبأمر أوتوكاد  Explodeثﻢ نعدل مواصفاته من خطوط وألوان وفقاً لﻠطبقات ومﻠف
أوتوكاد القياسي ونضيف له خط المحور ضمن الطبقة .2

ﺷﻜل  :10تعديل مواصفات البرغي المتري
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نبدل المسقط الجانبي المرقق عﻠى اليسار مسقط جانبي آخر ومن الجهة المقابﻠة.

ﺷﻜل  :11تبديل مسقط جانبي آخر للبرغي العياري
تعديل مواصفات وأبعاد البرغي المتري العياري
يمكن تعريف أبعاد البرغي المتري القياسي دون رسمه بعدة طرق أهمها :


بيان قطره الرئيسي مرفقاً لﻠرمز  ،Mمثﻼ ً  .M32اكتب الرمز  Mأوﻻ ً ثﻢ اتبعه
بقطر البرغي الرئيسي .هذا التعريف البسيط يتطﻠب إدخال البرغي من
مكتبة أوتوكاد ثﻢ تعديل حجمه ومواصفاته إلى الشكل المطﻠوب،
أنظر اﻷﺷﻜال  11-8الواردة أعﻼه ،أو تحديده ورسمه من الجداول العيارية
لﻠبراغي والصواميل مباشرة.



بيان قطره الرئيسي وخطوته مرفقين لﻠرمز  ،Mمثﻼ ً  .M32x3اكتب
الرمز  Mأوﻻ ً ثﻢ اتبعه بقطر البرغي الرئيسي ثﻢ الخطوة مع إشارة الضرب.
هذه الطريقة تتطﻠب إدخال البرغي من مكتبة أوتوكاد ثﻢ تعديل حجمه بحيث
يصبح قطره اﻷكبر  32مﻠﻢ ثﻢ ﻻحقاً تعدل خطوته إلى القيمة المطﻠوبة وهي
 3مﻠﻢ.

ﺷﻜل  :12النظام المتري لﻸسنان مبيناً قطره الرئيسي وخطوته
بيان قطره الرئيسي ،خطوته ،طوله وبعد مسافة تسنينه مرفقة جميعها لﻠرمز ، Mمثﻼ ً M32x3x42x24.
اكتب الرمز Mأوﻻ ً ثﻢ اتبعه بقطر البرغي الرئيسي ثﻢ خطوته وتالياً طوله ثﻢ بعد مسافة تسنينه مع ثﻼث
من إشارات الضرب .هذه الطريقة تتطﻠب إدخال البرغي من مكتبة أوتوكاد ثﻢ تعديل حجمه بحيث يصبح
قطره اﻷكبر  32مﻠﻢ ثﻢ تعديل خطوته إلى القيمة المطﻠوبة وهي  3مﻠﻢ ،وأخيراً تعديل طول البرغي وبعد
مسافة التنسنين إلى القيمتين  42مﻠﻢ و  24مﻠﻢ عﻠى الترتيب.
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ﺷﻜل  :13النظام المتري لﻸسنان مبيناً قطره الرئيسي ،خطوته ،طوله
ومسافة تسنينه
والطريقتان اﻷخيرتان الواردتان أعﻼه يتطﻠبان تعديﻼت إضافية عﻠى أبعاد البرغي المتري العياري والذي
يستنبط من الجداول الميكانيكية المختصة أو من مكتبة أوتوكاد لكن دون إجراء أي تعديل عﻠى قطره
الرئسي .أنظر الفروق بين البرغي العياري ،ﺷﻜل  11والبرغي المعدلة أبعاده ،ﺷﻜل . 15
هذا يعني أن أغﻠب مواصفات هذا البرغي ،خاصة خطوة السن وأبعاده قد تعدلت وأصبحت غير متوافقة مع
القياسات العيارية المأخوذة من الجداول الميكانيكية أو من مكتبة أوتوكاد.
كيف يمﻜن تمثيل ورسم البرغي المتري  M32x3x42x24في أوتوكاد؟
سنكرر الخطوات السابقة في اﻷﺷﻜال  11-8بينما ننطﻠق من الشﻜل اﻷخير  11بالتحديد فنحصل
عﻠى ﺷﻜل .14
نرسﻢ مثﻠثاً متساوي اﻷضﻼع طول ضﻠعه يساوي  3مﻠﻢ .ونحدد منه القطر الثانوي لﻠبرغي.
نرسﻢ الخط البنفسجي )نستخدم اﻷمر متعدد الخطوط ) Polylineومنه نحدد نهاية البرغي بالمسافة 42
مﻠﻢ ثﻢ نهاية التسنين بالمسافة  24مﻠﻢ.
نمحو البعد  M32عﻠى المسقط الرئيسي ﻷنه سيتعدل.

ﺷﻜل  :14تعديل أبعاد ومواصفات البرغي المتري
نﻠغي محواً الحواف المشطوفةChamfer.
نعدل حجﻢ  4/5الدائرة )هنا نصغر( كقطر ثانوي لﻠتسنين في المسقط الجانبي بما يتوافق اسقاطاً من
المسقط الرئيسي عﻠى اليسار.
نرسﻢ اﻷبعاد الثﻼثة الرئيسية كما هي عﻠى المسقطين.
وأخيراً نضيف أو نعدل اﻷبعاد كامﻠة إلى شكل البرغي.
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ﺷﻜل  :15أبعاد ومواصفات البرغي المتري الﻜاملة M32x3x42x24
من جهة أخرى ،تتوفر طرق أخرى أكثر مرونة لتمثيل التسنين المتري سوا ًء في البراغي أو في الفتحات
المسننة .ففي الرسﻢ اليدوي أو في الرسﻢ السريع يتﻢ اختيار المسافة بين المحيط ومسار جذور اﻷسنان
في اﻷعﻠى واﻷسفل من  %10إلى  %15من القطر الرئيسي .وهكذا ،يكون القطر الثانوي مساوياً لـ %85
 %90 -من القطر الرئيسي .أما بقية أبعاد البرغي فيمكن اعتماد ﺷﻜل  16و ﺷﻜل  17لتحديدها.

ﺷﻜل  :16أبعاد البرغي المتري للرسم التقريبي
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ﺷﻜل  :17أبعاد الصمولة السداسية بدﻻلة القطر الرئيسي ،ﻻ يفضل قطع الصمولة كلياً،
يمﻜن قطعها جزئياً
الرسم التفصيلي للمسننات المترية في أوتوكاد ،رسم البرغي المتري
نريد رسﻢ البرغي  M24x4مع أسنانه بالطريقة التفصيﻠية أي كما تظهر في الحقيقة .هذا
البرغي متري لوجود الحرف  ،(Metric)Mقطره الرئيسي  24مﻠﻢ بينما خطوته  4مﻠﻢ
ولذلك ﻻ نعتبره عيارياً  Standardﻷن البرغي العياري مصدره جداول عيارية تعرف
مواصفاته بدقة وبدون تقدير.
نستخدم الطبقة  Defpointsللرسم كطبقة خطوط ﻻ تظهر في الطباعة
نرسﻢ جزء المستطيل الذي يكافئ ارتفاعه قطر البرغي الرئيسي =  24مﻠﻢ بينما طوله إلى
رسم أ:
اليمين غير محدد .
نرسﻢ مثﻠثاً متساوي اﻷضﻼع طول ضﻠعه  4والمكافئ لخطوة السن ونرفقه أي نﻠصقه إلى
حواف البرغي-
اﻷسطوانة في اﻷعﻠى.
رسم ب :ننسخ المثﻠث متساوي اﻷضﻼع إلى الجزء السفﻠي من المستطيل حول محور اﻷسطوانة.

ﺷﻜل  :18خطوات الرسم التفصيلي ﻷسنان البرغي
استخدم الطبقة  1للرسم
رسم جـ :نرسﻢ خطي الحواف اﻷول والثاني وضﻠعي السن في اﻷعﻠى واﻷسفل .أي نرسﻢ سناً واحدة
فقط.
رسم د  :بالنسخ المتكرر  Multiple Copyنكرر نسخ السن المرسومة حتى مسافة التسنين أو أكثر.
رسم هـ :نكمل رسﻢ المسنن بأسننه المتكررة.
رسم و :نقضﻢ الزيادة عن مسافة التسنين باﻷمر  Trإذا تطﻠب اﻷمر ذلك ،ونقضﻢ الحواف
باﻷمر Chamfer.
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رسم الفتحة المسننة مترياً بالطريقة التفصيلية ،ﺷﻜل 19
استخدم الطبقة  Defpointsللرسم
رسم أ :نحدد القطر الرئيسي لﻠفتحة .M24x4
نرسﻢ مثﻠثاً متساوي اﻷضﻼع طول ضﻠعه  4والمكافئ
لخطوة السن ونرفقه إلى حواف الفتحة في الجزء
السفﻠي من المستطيل.
ننسخ المثﻠث المتساوي اﻷضﻼع إلى الجزء العﻠوي من المستطيل.
نستخدم الطبقة  1للرسم
نرسﻢ خطي الحواف اﻷول والثاني وضﻠعي السن في اﻷعﻠى واﻷسفل .أي نرسﻢ سناً واحدة
رسم ب:
فقط.
رسم جـ بالنسخ المتكرر  Multiple Copyنكرر نسخ السن المرسومة حتى مسافة التسنين أو أكثر.
رسم د  :استخدم اﻷمر  Trلقضﻢ الزيادات الناتجة ،وظﻠل المساحات القطاعية.

ﺷﻜل  :19خطوات الرسم التفصيلي ﻷسنان الفتحة المسننة
اﻷسنان المترية الخارجية اليمينية واليسارية ،ﺷﻜل .20
يمكن تمييز اﻷسنان اليمينية بأنها تربط أو تشد إذا دارت دوراناً يمينياً ،أي مع عقارب الساعة ،بينما تحل أو
ترخى إذا دارت دوراناً إلى اليسار .أما اﻷسنان اليسارية فهي تربط أو تشد إذا دارت دوراناً إلى اليسار ،أي
ً
دورانا يمينياً .وفي الشكل الهندسي تظهر اﻷسنان
عكس عقارب الساعة ،بينما تحل أو ترخى إذا دارت
اليسارية كصورة طبق اﻷصل لﻸسنان اليمينية.

ﺷﻜل  :20التمثيل التفصيلي لﻸسنان المترية الخارجية ،اليمينية ثم اليسارية.
أين تستخدم اﻷسنان اليسارية؟
تظهر اﻷسنان اليسارية حيثما تفشل اﻷسنان اليمينية في مهمتها من شد وإحكام لقطع الوحدة
الميكانيكية .فإذا كانت اﻷسنان اليمينية عند دورانها مع عقارب الساعة تشد ويزداد إحكام الوحدة
الميكانيكية فإن اﻷسنان اليسارية تفك وترخي تﻠك الوحدة الميكانيكية عند دورانها بنفس اﻻتجاه السالب،
والعكس صحيح أيضاً .لذلك ،تستخدم اﻷسنان اليسارية في الصناعة لحفظ دوران الوحدة الميكانيكية من
الرخو واﻹنفﻼت .كمثال ،حركة البدالة في الدراجة الهوائية إلى اﻷمام تجعل أجزاءها تفﻠت أو تتراخى مع
استمرار الحركة عند استخدام مجموعة ربط يمينية أي برغي وصمولة تشد إلى اليمين .لذلك ،تستخدم
مجموعة ربط يسارية لشد أجزاء بدالة الدراجة الهوائية.
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ﺷﻜل  :21التمثيل التفصيلي لﻸسنان المترية الخارجية ،اليمينية ثم اليسارية.
علل لماذا تستخدم اﻷسنان اليسارية ﻷسطوانة الغاز في بيوتنا؟ أورد أمثلة آخرى على
استخدام التسنين اليساري؟
اﻷسنان المترية الداخلية اليمينية واليسارية.

ﺷﻜل  :22التمثيل التفصيلي لﻸسنان المترية الداخلية اليمينية ثم اليسارية.
قواعد مهمة للربط بين البراغي والفتحات المسننة
قاعدة :1
يرسﻢ المسنن الخارجي اليميني كصورة معكوسة طبق اﻷصل لﻠمسنن الخارجي اليساري والعكس صحيح
أيضاً.
يرسﻢ المسنن الداخﻠي اليميني كصورة معكوسة طبق اﻷصل لﻠمسنن الداخﻠي اليساري والعكس صحيح
أيضاً.
يرسﻢ المسنن الداخﻠي اليميني كصورة طبق اﻷصل لﻠمسنن الخارجي اليساري والعكس صحيح أيضاً.
قاعدة :2
ما نﻠمسه في المسننات الخارجية باليد هو رؤوس اﻷسنان والتي تمثل القطر الرئيسي لﻠمسنن حيث
يرسﻢ بخط سميك متصل.
ما ﻻ نﻠمسه في المسننات الخارجية باليد هو قواعد اﻷسنان والتي تمثل القطر الثانوي لﻠمسنن حيث
يرسﻢ بخط رفيع ومتصل.
قاعدة :3
ما نﻠمسه باليد في المسننات الداخﻠية هو رؤوس اﻷسنان والتي تمثل القطر الثانوي لﻠفتحة المسننة
حيث يرسﻢ بخط سميك متصل )في حالة القطاع(.
ما ﻻ نﻠمسه في المسننات الداخﻠية باليد هو قواعد اﻷسنان والتي تمثل القطر الرئيسي لﻠفتحة المسننة
حيث يرسﻢ بخط رفيع ومتصل )في حالة القطاع(.
كيف تقاس مواصفات البرغي في النظام المتري والبريطاني؟
يتحدد قياس القطر اﻷكبر لﻠبرغي أياً كان نوعه باستخدام أية أداة قياس مثل الكاليبر أو المايكرومتر أو حتى
مسطرة القياس العادية .أكبر قياس ممكن لقطر البرغي يعرف القطر اﻷكبر  .Major Diameterأما قياس
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خطوة التسنين لﻠبراغي والفتحات المسننة فيتﻢ ذلك بالقياس المباشر لﻠمسافة بين رأسيين متتاليين من
اﻻسنان وعﻠى نفس الجهة .نظرياً ،يمكن قياس المسافة بين جذرين لسنيين متتاليين ،لكن ذلك يواجه
بصعوبة عمﻠية وغير دقيقة .إن زيادة الدقة في قياس خطوة السن يتطﻠب قياس المسافة من رأس أول
سن لرأس السن العاشر ،مثﻼً ،لنعتبر عشر المسافة الناتجة كقياس لخطوة السن .وفي النظام
البريطاني،فإن الطريقة المثﻠى لهذه الحالة تقوم عﻠى استخدام الكاليبر اﻹنشي لقياس خطوة السن.
وعﻠيه وكما في الشكل عﻠى اليسار نجد أن اﻹنش الواحد يحوي  10أسنان .لذلك نقول أن خطوة السن =
 0.1أو .10/1inch

ﺷﻜل  :23قياس خطوة السن في النظام المتري والنظام البريطاني
رسم وتمثيل المسقط الجانبي للبرغي المتري

ﺷﻜل  :24المسقط الجانبي والقطاع الجانبي للبرغي المتري
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رسم وتمثيل المسقط الجانبي للفتحة المسننة مترياً

ﺷﻜل  :25المسقط الجانبي والقطاع الجانبي للفتحة المسننة مترياً
أنماط التسنين للبراغي والفتحات
التسنين عمﻠية تجويف لولبية تعمل من الخارج لﻠقضبان المستديرة ومن الداخل
لﻠفتحات الدائرية .وبشكل عام يتﻢ التسنين بعدة أنماط وأشكال أشهرها:
التسنين المتري العادي ،عﻠى شكل الحرف  :Vيستعمل هذا النوع من اﻷسنان
لضبط العناصر المتداخﻠة مع بعضها لﻠصواميل والمسامير واﻷعمال الخفيفة كأنابيب
النحاس اﻷصفر.
التسنين المتري المعدل ،عﻠى شكل الحرف  Vمع قطع الرأس وتسوية القاعدة:
التسنين بسن ويتورث  :Whiteworth Threadيستخدم في القياسات البريطانية.
التسنين ﺷبه منحرف -آكم  ،Acme Threadأكثر تطوراً من السن المربع ولذلك فهو أفضل في
اﻻستخدام عند التعشيق والفصل المتكرر.
التسنين المربع  :Square Threadيستعمل في مسننات رفع اﻷثقال ونقل القدرة في اﻵﻻت الميكانيكية
ولﻠحصول عﻠى حركة محورية أكبر لﻠصموﻻت والمسامير عند كل دورة.
التسنين المربع المعدل :يستعمل في مسننات رفع اﻷثقال ونقل القدرة في اﻵﻻت الميكانيكية
المختﻠفة.
التسنين أحادي الجانب  :Buttress Threadهو نتاج لﻠجمع بين اﻷسنان المربعة
واﻷسنان المترية حيث يستعمل في نقل القدرة باتجا ٍه واحد كما هو الحال في المﻼزم
والرافعات.
التسنين ذات المقطع نصف الدائري  :Knuckle Threadشكل متطور من اﻷسنان
المربعة .يستخدم حيثما تتعرض الوحدة الميكانيكية لﻺحتكاك كما في وصﻼت عربات
القطارات.
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ﺷﻜل  :26أنماط التسنين الشائعة
التمثيل التخطيطي لﻸسنان المتريـــة Schematic Representations of Bolt
نستخدم الطبقة  Defpointsبالﻠون اﻷسود
نرسﻢ مثﻠثاً متساوي اﻷضﻼع طول ضﻠعه يساوي خطوة السن ونﻠصقه إلى حافة
البرغي في اﻷسفل.
ننسخ المثﻠث في الجهة اﻷخرى من رأس البرغي باﻷمر إنعكاس .Mirror
الرسم بالخطوط المرئية ،طبقة  !1الشﻜل في الوسط
نرسﻢ خطاً رأسياً بين رأسي المثﻠثين في اﻷعﻠى وفي اﻷسفل.
الرسم بالخطوط اﻹنشائية ،طبقة  !4الشﻜل في الوسط
نرسﻢ خطاً رأسياً بين قاعدتي المثﻠثين المتقابﻠتين في اﻷعﻠى وفي اﻷسفل.
نكرر نسخ الخطين اﻷزرق والمرئي عدة مرات حتى نصل إلى نهاية التسنين.

ﺷﻜل  :27تمثيل ورسم البرغي المتري تخطيطياً
اﻷسنان المترية الفردية والثنائية والثﻼثية
سميت اﻷسنان الواردة أعﻼه حتى اﻵن باﻷسنان الفردية أو العادية .وهي اﻷسنان
التي يتحرك محورها مسافة تكافئ خطوة السن عند الدوران دورة واحدة .لذلك ،يكون
لمسنناتها مدخل واحد لدخول الصمولة.
اﻷسنان الثنائية أو الزوجية :هي اﻷسنان التي يتحرك محورها مسافة تكافئ ضعف
خطوة السن عند الدوران دورة واحدة ولها مدخﻼن اثنان لدخول الصمولة.
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ﺷﻜل  :28اﻷسنان الثنائية أو الزوجية Double Threads
اﻷسنان الثﻼثية :هي اﻷسنان التي يتحرك محورها مسافة تكافئ ثﻼث أضعاف خطوة السن عند الدوران
دورة واحدة ،ولها ثﻼثة مداخل لدخول الصمولة.

ﺷﻜل  :29اﻷسنان المتريــة الثﻼثية

ﺷﻜل  :30اﻷسنان المربعة الفردية ،مدخل واحد ،الثنائية ،مدخﻼن والثﻼثية ،ثﻼثة مداخل
اﻷسنان المربعة
رسم المسنن المربع الخارجي بالطريقة التفصيلية
يمثل البرغي المربع في الطريقة البسيطة تماماً كما هو الحال في التمثيل البسيط
لﻠبرغي المتري ،أنظراﻷﺷﻜال  .22 -3فقط عﻠينا استبدال الحرف  Mبالحرفين-
الرمز  SQ) SQجاءت من الكﻠمة  SQuaredالتي تعني ترببع( .من جهة أخرى ،تختﻠف
كﻠياً طريقة رسﻢ البرغي المربع مع أسنانه بالطريقة التفصيﻠية عما ورد سابقا لﻸسنان
المترية.
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مثال مباﺷر
سنحاول تالياً رسﻢ وتمثيل البرغي المربع  SQ28x12بالطريقة التفصيﻠية .هذا
البرغي ذو تسنينمربع لوجود الحرفين  ،SQقطره الرئيسي  28مﻠﻢ بينما
خطوته  12مﻠﻢ.
نستخدم الطبقة  Defpointsبالﻠون اﻷسود
نرسﻢ مستطيﻼ ً بطول البرغي )يمكن أي طول( بينما عرضه يساوي  28مﻠﻢ.
نرسﻢ مربعاً ،طول ضﻠعه  6مﻠﻢ ضمن زاوية المستطيل وننسخه في الجهة اﻷخرى6 .
مﻠﻢ تساوي نصف خطوة السن
ننسخ المربعين اﻷخيرين أربع مرات أخرى كما في الشكل اﻷول عﻠى اليمين.
الرسم بالخطوط اﻹنشائية ،طبقة  !41الشﻜل في الوسط
نرسﻢ خطاً بين رأس السن اﻷول في اليسار إلى رأس السن الثاني في الجهة اﻷخرى.
نكرر نسخ هذا الخط ثﻼث مرات أخرى.
ننسخ الخطوط اﻹنشائية السابقة باﻷمر إنعكاس من الجهة اﻷخرى ،هنا الخطوط تظهر بﻠون آخر.
نستخدم الطبقة 1
بشكل
ونكمﻠه
المتتالية
اﻷسنان
مجموعة
من
واحدة
سن
نرسﻢ
أننا
أي
اﻷولى،
السن
نعﻠﻢ خطوط حواف
ٍ
كامل.

ﺷﻜل  :31الرسم بخطوط إنشائية لتحديد خطوة السن المربع وقطره الرئيسي
نكرر نسخ السن اﻷولى مرات أخرى.

ﺷﻜل  :32إكمال رسم اﻷسنان المربعة ،مع نمطين لرأس البرغي المربع
اﻷسنان المربعة الداخليـة
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ﺷﻜل  :33اﻷسنان المربعة الداخليـة  -يمينية
اﻷسنان ﺷبه المنحرفة الخارجية  ،ACMEﺷﻜل 34
رسم 1
نستخدم الطبقة  Defpointsبالﻠون اﻷسود
نرسﻢ مستطيﻼً ،طوله بطول البرغي بينما عرضه أو ارتفاعه فيساوي القطر الرئيسي.
نرسﻢ مربعات متساوية ومتتالية ،طول ضﻠع كل منها يساوي  P/2عﻠى الجانبين.
نرسﻢ خطاً موازياً لﻠخط المحوري عﻠى بعد  P/4من المحيطد وعﻠى الجهتين ،أي منصفاً ﻷضﻼع المربعات.
الرسم بالخطوط اﻹنشائية الخط البنفسجي.
نرسﻢ الخطوط اﻹنشائية المائﻠة عن الرأسي بزاوية  14.5درجة من منصفات أضﻼع المربع الرأسية يمينا
ويساراً .نستخدم في الرسﻢ اليدوي الزاوية  30درجة.
رسم 2
نستخدم الطبقة  1لتعﻠيﻢ خطوط حواف السن اﻷولى في اﻷعﻠى.
نعﻠﻢ خطوط حواف السن اﻷولى في اﻷسفل وفي اﻷعﻠى ،حيث حوافهما ليسا عﻠى نفس المستوى
الرأسي.
رسم 3
بشكل كامل.
ونكمﻠه
متتالية
أسنان
مجموعة
من
واحدة
كسن
اﻷولى
السن
نرسﻢ
ٍ
رسم 4
نكرر رسﻢ اﻷسنان المتتالية شبه المنحرفة.

ﺷﻜل  :34الرسم بخطوط إنشائية لتحديد خطوة السنACME
التداخل بين البراغي والصواميل والفتحات المترية -تمثيل بسيط
أياً يكن التسنين ،مترياً ،مربعاً أو شبه منحرف أو غيره فالتسنين البسيط يظهر
بالشكل نفسه دون تغيير .ويميز التسنين باﻷبعاد
فنقول  M20أو  SQ20أو .....ACME36الخ .وتظﻠيل السطوح المقطوعة هو الترجمة
الفعﻠية لقطع عناصر المجموعة الميكانيكية .وقد تعرفنا في الباب السادس أن بعض
القطع الميكانيكية عند قطعها طولياً وتظﻠيﻠها ﻻ نحصل عﻠى الفائدة المرجوة من
القطع .لذلك ،اصطﻠح ألية عدم القطع وبالتالي عدم التظﻠيل أبداً .ومن هذه القطع
الصواميل والبراغي والتي ﻻ تقطع وﻻ تظﻠل ﻷنها قطع قياسية معيارية Standard
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 .Partsأما المسامير والمحاور فبالمجمل ﻻ تقطع وﻻ تظﻠل ﻷن قطعها ﻻ يضيف أي
شيء جديد لزيادة التوضيح .وعﻠى ذلك فالربط بين هذه القطع مع بعض يجعل التظﻠيل
يتﻢ كما يﻠي:
الصامولة والبرغي كقطع قياسية معيارية ﻻ يتﻢ قطعهما وﻻ تظﻠيﻠهما أبداً.
الصمولة تخفي كل القطع الموجودة خﻠفها.
البرغي يخفي كل القطع الموجودة خﻠفها باستثناء الصمولة.

ﺷﻜل  :35تمثيل بسيط للتداخل بين برغي وفتحة مسننة ثم بين برغي وصمولة
التداخل بين البراغي والفتحات المترية -تمثيل تفصيلي

ﺷﻜل  :36تمثيل تفصيلي للتداخل بين برغي وفتحة مسننة تفصيلياً ،البرغي يخفي كل أجزاء
الفتحة المسننة
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التداخل بين البراغي والفتحات المسننة بسن مربع ،تمثيل تفصيلي

ﺷﻜل  :37تمثيل تفصيلي للتداخل بين برغي وفتحة مسننتين تسنيناً مربعاً.
أيضاً هنا ،البرغي يخفي كل أجزاء الفتحة المسننة
وسائل الربط Fasteners
يمكن استخدام وسائل ربط مؤقتة و/أو أخرى دائمة لتجميع القطع الميكانيكية المختﻠفة وربطها مع بعضها
البعض حتى نحقق بناء الوحدة الميكانيكية بشكل متكامل .وسنقوم في هذه الوحدة بتوضيح بعض وسائل
التجميع والربط الميكانيكية وكيفية رسمها هندسياً كمساقط وقطاعات واﻹصطﻼحات والرموز التي تتعﻠق
بها .تختﻠف الرسومات التجميعية عن بعضها البعض في كمية المعﻠومات التي تعرفها أو تحددها عن الوحدة
الميكانيكية أي الماكينة أو الميكانيزم المنتج ،وتحديد العﻼقة الترابطية بين قطعها وأجزائها في الماكينة
بشكل فردي أو منفصل.
وتصميﻢ هذه القطع
ٍ
تقسﻢ وسائل الربط بين القطع إلى وسائل ربط مؤقتة وأخرى دائمة .سنعرج فقط عﻠى اﻷولى



وسائل الربط المؤقتة :وهي الوسائل التي تستخدم لربط القطع بعضها مع بعض ثﻢ فكها بدون
إتﻼف أي من قطعها أو حتى كسرها .هذه الوسائل هي قطع قياسية باﻷساس ،متوفرة بكثرة في
الورش وأماكن التصنيع الميكانيكية .و يمكن تقسيﻢ وسائل الربط المؤقتة إلى مجموعات مختﻠفة
نركز شرحنا عﻠى نوعين اثنين وهما:



مجموعة البراغي والصواميل:
تتكون كل مجموعة عﻠى اﻷقل من برغي وصامولة لهما نفس المواصفات الهندسية واﻹنتاجية
لربط وتثبيت عناصر الوحدة الميكانيكية .وﻷنها مجموعة يتﻢ ربطها ومن ثﻢ فكها بكل سهولة ويسر
ل مختﻠفة لكل
أطﻠق عﻠيها وسيﻠة ربط مؤقتة .تتكون هذه المجموعة من برغي وصمولة بأشكا ٍ
منهما ،ﺷﻜل  38وقد يضاف إليهما حﻠقة أو حﻠقات معدنية أو زنبركية ،ﺷﻜل  ،39لتخفيف تأثير
الضغط واﻻحتكاك عﻠى اﻷجزاء الرئيسية وحمايتها من التﻠف .ومن أشهر الصواميل السداسية
والمربعة والتاجية  Castle Nutوغيرهﻢ.
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ﺷﻜل  :38البراغي والصواميل
وقد يرفق لهذه المجموعة قطع إضافية لحماية قطع المجموعة اﻷصﻠية أو الرئيسية من التﻠف والكسر عند
الضغط الهائل .هذه القطع اﻹضافية تأخذ شكل حﻠقات معدنية تدعى في الورشات الميكانيكية رونديﻼ .كما
يمكن أن تكون هذه الحﻠقات زنبركية.Lock Washer

ﺷﻜل  :39بعض أنواع الحلقات المعدنية والزنبركية
تجميع وفك القطع الميﻜانيﻜية
عند بناء جهاز ميكانيكي بمكوناته فإننا نظﻠل القطع المتتالية والمتﻼصقة في قطاعاته بأنماط متنوعة من
حيث الكثافة وزاوية التظﻠيل .وفي أوتوكاد يمكننا التحكﻢ بالتظﻠيل بيسر أكثر من الرسﻢ اليدوي من حيث
الكثافة وزاوية التظﻠيل والﻠون .إذا كانت قطعتان متﻼصقان مع بعض فإننا نظﻠﻠهما بالزاويتين  45درجة و 135
درجة بالترتيب كتظﻠيﻠين متعاكسين تماماً.

ﺷﻜل  :40تظليل قطعتان في الرسم التجميعي
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أما تظﻠيل القطع الثﻼثة المتﻼصقة فيتﻢ بخطوط تميل بزاوية  45و  135درجة لﻠقطعتين اﻷولى والثانية .و
تظﻠل القطعة الثالثة بخطوط يكون ميﻠها مميز عن ميل القطعتين السابقتين كأن يأخذ الزاوية  60أو 120
درجة .يجب اﻻنتباه إلى أن المسافة بين خطوط التظﻠيل حتى اﻵن قد تكون ثابتة.

ﺷﻜل  :41تظليل  3قطع في الرسم التجميعي
في الشﻜل  ،42تظهر اﻷجزاء العﻠوية لـ تجميع صمام  -مضخة مياه يدوية .ضمن القطع المترابطة مع
بعض والمتﻼصقة ،يتﻢ تظﻠيل اﻷجزاء بحيث ندخل زاوية الميل ثﻢ الكثافة و في بعض اﻷحيان يؤخذ الﻠون
أيضاً بعين اﻻعتبار.

ﺷﻜل  :42التظليل في الرسم التجميعي ،بلون واحد وبعدة ألوان
نﻼحظ من الشﻜل  42أن التظﻠيل لﻠقطع المتﻼصقة قد تﻢ كما يﻠي:
القطعة  :1البرغي– المسمار وفي الجهتين لﻢ يظﻠل لعدم وجود أية تفاصيل داخﻠية جديدة.
القطعة  :2تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  45درجة ،المسافة بين خطوط التظﻠيل  2مﻠﻢ.
القطعة  :4تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  135درجة ،المسافة بين خطوط التظﻠيل  2مﻠﻢ.
القطعة  :3تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  60درجة لتﻼصقها مع القطعتين السابقتين  2و  .4والمسافة بين خطوط
التظﻠيل  2مﻠﻢ.
القطعة  :7تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  120درجة ،المسافة بين خطوط التظﻠيل  2مﻠﻢ.
القطعة  5أي الزنبرك :تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  45درجة ،المسافة بين خطوط التظﻠيل  1مﻠﻢ.
القطعة  :6تظﻠيل ،زاوية ميﻠه  135درجة ،المسافة بين خطوط التظﻠيل  1مﻠﻢ.
وإذا استخدمنا اﻷلوان في التظﻠيل لﻠشكل الوارد أعﻼه عندئذ ،نستطيع مﻼحظة الفروق لﻠقطع المتﻼصقة
التظﻠيل بكل يسر.
أما القطع والتظﻠيل لﻠقطع الميكانيكية العيارية  ،Standard Partsأي المركبة من قطع مستنبطة من
الجداول والمتوفرة في الورشات والسوق كالبراغي والصواميل القياسية المختﻠفة فيتﻢ كما يﻠي:
الصامولة كقطعة قياسية ﻻ يتﻢ قطعها ﻻ قطعاً كﻠياً وﻻ نصفياً .يمكن استخدام القطع الموضعي :أنظر
الشﻜل .17
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البرغي ﻻ ُيقطع ﻷنه محور وقطعه ﻻ يضيف أي شيء لﻠتوضيح .يمكن استخدام القطع الموضعي لبيان
تفاصيل جزء من البرغي أو فتحة عرضيه فيه.
وهنا ،نستطيع إجمال ما ذكرناه كما يﻠي:
البرغي والصامولة ﻻ يقطعا ،ولذلك ﻻ ُيظﻠل أي منهما.
البرغي يخفي كل القطع الموجودة خﻠفه ،و الصامولة تخفي كل أجزاء البرغي الداخل فيها وكل القطع –
الخطوط الموجودة داخﻠها أو خﻠفها.

ﺷﻜل  :43الرسم التجميعي عند الربط بالبرغي والصمولة
الزنبركات
الزنبرك أو النابض هو ج سﻢ مرن مصنوع من الفوﻻذ بأشكال مختﻠفة ،وظيفته الرئيسية هي )بذل قوة(
مقاومة عند تغيير شكﻠه وحجمه ،كما يعود إلى حالته اﻷصﻠية عند زوال القوى المؤثرة عﻠيه .يعتبر الزنبرك
أحد العناصر اﻷساسية في العديد من اﻷجهزة الميكانيكية بد ًء من الساعات واٌقﻼم الرصاص والحبر وصوﻻ ً
إلى المركبات الميكانيكية كالسيارات والطائرات والقطارت حيث يبرز عمل الزنبركات في ممتصات الصدمات
المتنوعة .يمكن التمييز بين أنواعٍ مختﻠفة من الزنبركات كاﻹهﻠيﻠجي أو المخروطي أو حتى
السطحي ،ﺷﻜل .44

ﺷﻜل  :44الزنبركات ،زنبرك سطحي ،مخروطي وصمام تنفيس ذو زنبرك إهليلجي
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سنركز دراستنا عﻠى الزنبرك اﻹهﻠيﻠجي فقط ،بما يشمل طريقة رسمه وتوضيح تفاصيﻠها في المساقط
الهندسية والقطاعات .لكن ،قبل هذا وذاك سنحاول أن نرسﻢ الزنبرك تخطيطياً ،ﺷﻜل .45

ﺷﻜل  :45التمثيل البسيط – التخطيطي للزنبركات
كيف سنرسﻢ المسقط أو القطاع اﻷمامي لﻠزنبرك؟
الحــل
لرسﻢ مسقط هذا الزنبرك أو قطاعه عﻠينا تحديد وفهﻢ معنى دورته والتي تتمثل بارتفاع كل لفة/دورة فيه
كالمسافة بين أي نقطتين متكافئتين ومتتاليتين عﻠى مساره .في الشﻜل  ،46الرسم على
اليمين يبين أن عدد الﻠفات/الدورات لﻠزنبرك هي  2فقط .في الرسم الثاني نجد أن عدد الﻠفات/الدورات
هي  2أيضاً إذا نظرنا إلى خط محور السﻠك حيث تخيﻠنا الزنبرك خطياً .تدعى خطوة الزنبرك في الرسم
اﻷول بالخطوة النظامية حيث تﻢ قص الزيادات عن الدورتين الكامﻠتين وأصبح جزء من الزنبرك ذو سطح
مستو ودوراني عمودي عﻠى محوره .
ٍ

ﺷﻜل  :46الدورة النظامية ودورة المحور الﻜاملة
كيف يرسم القطاع والمسقط اﻷمامي للزنبرك؟
هذا السؤال يتطﻠب معرفة المعطيات المرفقة لﻠزنبرك والتي يمكن أن تكون مجموعتين أو نمطين اثنين:
أوﻻ ً :القطر الخارجي ، Doوالقطر الداخﻠي ، Diطوله الحر )أي الطبيعي دون شد أو ضغط ) Lمضافاً لهﻢ عدد
لفات/دورات الزنبرك.
ثانيا ً :قطر السﻠك ، dطوله الحر  Lوالمتوسط الحسابي لقطري الزنبرك الخارجي والداخﻠي، Dm
Dm =(Do–Di)/2
حيث أن  Doالقطر الخارجي بينما  Diالقطر الداخﻠي.
كيف نحسب ارتفاع دورة الزنبرك؟
يتحدد ارتفاع دورة الزنبرك  Pمن قسمة طوله  Lعﻠى عدد لفاته ، nأي أن
P=L/n
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حيث أن  Lهي طول الزنبرك الفاعل والذي يعرف كالفرق بين طول الزنبرك من بدايته لنهايته .هكذا ،عندما
يكون الزنبرك مشدوداً يزيد طوله الحر وعندما يكون الزنبرك مضغوطاً يقصر.
مثال
كيف يرسﻢ الزنبرك المكون من دورتين اثنتين نظاميتين .ارسﻢ قطاعه ومسقطه اﻷمامي.
متوسط قطريه =  25مﻠﻢ ،قطر سﻠكه =  5مﻠﻢ ،وارتفاعه  20لدورتين فقط .
الحـــل
الزنبرك كمجسﻢ ثﻼثي اﻷبعاد يظهر عﻠى اليمين .هو مكون من دورتين منتظمتين .سطح الزنبرك من
مستو.
اﻷعﻠى
ٍ
يرسﻢ قطاعه ومسقطه بسهولة ويسر ،حيث أن المسافة بين النقطة  0و  1تساوي المسافة بين النقطة
 1و  2ومجموع المسافتين يساوي  20مﻠﻢ.
إذن ترسﻢ الدوائر عﻠى اليمين ،بينما يتحدد تموضع الدوائر عﻠى اليسار أفقياً من منتصف المسافة  1-0ثﻢ
 2-1بالترتيب.
يتﻢ تظﻠيل الدوائر عﻠى اليمين وتعدل بعض الخطوط في المسقط لتصبح متقطعة كخطوط مخفية فيه .
تـنـويـــه
الدائرة اﻷولى في اﻷسفل ﻻ يقطعها مستوى القطع الرأسي .لذلك ،ﻻ تظلل إﻻ اصطﻼحاً،
فاقتضى التنويه.

ﺷﻜل  :47القطاع والمسقط اﻷمامي للزنبرك ذو الدورات النظامية
مثال محلول ومباﺷر
أرسﻢ المسقط اﻷمامي والعﻠوي وكذلك قطاعه مرفقاً إليهما القطاع اﻷيزومتري واﻷيزومترك.
المعطيات :طوله الحر  60مﻠﻢ ،عدد لفاته المنتظمة  ،6قطراه ،الخارجي  45مﻠﻢ والداخﻠي  35مﻠﻢ.
الحل :أنظر ﺷﻜل 48

ﺷﻜل  :48القطاع ومسقط الزنبرك للمثال أعﻼه
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براغي الربط
تختﻠف أنواع البراغي باختﻼف أشكال رؤوسها ،كما تتنوع حسب استخدامها في الربط إلى:
برغي جاويط Stud Bolt
برغي عديﻢ الرأس ومسنن من الطرفين يستعمل لربط قطعتين معدنيتين .يتﻢ التسنين الثقبي داخل
إحدى القطعتين و يثبت برغي فيها ثﻢ توضع القطعة الثانية اﻷوسع فتحة فوق اﻷولى بينما يتﻢ ربط
القطعتين بصامولة.

ﺷﻜل  :49برغي جاويط
برغي وصامولة  Bolt & Nutأو برغي نافذ Through Bolt
ب أكبر من قطر المسمار الرئيسي بينما يتﻢ تثبيتهما بصامولة.
يستعمﻼن لربط قطعتين مثقوبتين بثق ٍ

ﺷﻜل  :50برغي وصامولة أو برغي نافذ

25

http://www.alqudspub.net

القدس للنشر والتوزيع

برغي مضبوطFitted Bolt
يستعمل لربط قطعتين بحيث ينفذ البرغي من ثقبٍ داخل القطعتين بدون وجود خﻠوص بين البرغي والثقب
ثﻢ يتﻢ تثبيتهما بصامولة.

ﺷﻜل  :51برغي مضبوط
برغي عاديTap Bolt
يستعمل لربط قطعتين بحيث يتﻢ تسنين ثقب داخل إحدى القطعتين بينما يترك خﻠوص في ثقب القطعة
اﻷخرى وحول جذع المسمار .يجب أن يكون طول الجزء المسنن في البرغي أقل من ارتفاع الثقب داخل
القطعتين .وهنا ﻻ حاجة ﻻستخدام صامولة الربط.

ﺷﻜل  :52برغي عادي
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ﺷﻜل  :53.14جداول العناوين ضمن ملف  Standard 2011في اونوكاد
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