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  الرســـم التجميعي
  تمثيل ورسم الفتحة والثقب في المساقط والقطاعات

نفترض أن قطعة معدنية تأخذ شكل متوازي المستطيالت قد ثقبت بفتحة دائرية في منتصف الواجهة 
إذا رسمنا المسقطين األمامي   ).Φ32(ملم  32  قطرها Drill من ريشة مثقب الفتحة ناتجة هذه. األمامية

  : ه القطعة المعدنية بعيد ثقبها بالفتحة فإننا نحصل على الشكل التاليوالجانبي لهذ

  
  في المساقط والقطاعات  رسم الفتحة: 1شكل 

فإن المسقطين  .(Φ32) ملم وبالريشة نفسها 20إذا كان ثقب القطعة المعدنية ذاتها قد تم إلى عمق 
   :األمامي والجانبي يظهران على الشكل التالي

 

  الثقب في المساقط والقطاعاترسم : 2شكل 
  تنبيـــه

أما األبعاد . األبعاد الصحيحة هي األبعاد باللون األزرق الفاتح على المسقط األمامي أو على القطاع الجانبي
كما نعتبر أبعاد المثلث . باللون البنفسجي فخاطئة ألنها تستند إلى خطوط متقطعة في المسقط الجانبي

ورية، ألن هذا المثلث ناتج من تشغيل القطعة بالمثقب ذو الرأس المخروطي في المسقط الجانبي غير ضر
 .تقريباً  120oوالذي زاوية رأسه 

 
    تمثيل ورسم الفتحة والثقب المسننين في المساقط والقطاعات

إذا قمنا بتسنين الفتحة والثقب الواردين أعاله وذلك بخراطة األسنان فيهما بحيث يكون ارتفاع السن 
 :ملم فإننا نحصل على الشكل التالي 3) افة بين رأسه وجذرهالمس(

لدائرة بخط مرئي متصل وسميك ممثالً لقمم  (Φ32) 32مسقط أمامي يشمل الدائرة السابقة بقطر 
تقرأ أربعة أخماس ) دائرة 4/5 ولبيان وتمثيل األسنان في هذا المسقط اصطلح على رسم. األسنان

وألننا نتعامل مع أسناٍن مترية نستبدل رمز . ل لتمثيل وبيان جذور األسنانومتص بخط رفيع Φ38 بقطر (دائرة
بديالً عن  M38 البعد تعريف المسقط األمامي كامالً إذا ما أضفنا ليصبح M بالرمز متري Φ القطر
 .بعداً خاطئاً ) البعد األخير(والذي يؤول  Φ38 البعد

 بخط متصل وسميك ممثلين للفتحة) مرئيين(ثلين القطاع الجانبي حيث يوجد فيه خطين متوازيين ومتما
(Φ32)  أي لقمم األسنان، ويتبعهما أيضاً بخط رفيع ومتصل خطان متوازيان ومتماثالن لتمثيل وبيان جذور
 .األسنان
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المسقط الجانبي حيث يشابه فيه تمثيل الفتحة المسننة والثقب المسنن التمثيل في القطاع الجانبي مع 
  .تمثيل قمم األسنان بخطين متقطعين كخطوط مخفيةاستثناء وحيد هو 

 
   تمثيل بسيط لألسنان مسقط وقطاع الفتحة المسننة،  :3شكل 

 

  
  مسقط وقطاع الثقب المسنن، تمثيل بسيط لألسنان: 4شكل 

   
هذا البعد يضاف . كبعٍد أساسي وجديد إلى أبعاد الثقب 10من جهة أخرى، يضاف لعمق التسنين البعد 

على المسقط الجانبي والمنطلق  10وعلى الطالب أن يتحقق من أن هذا البعد . لذي فيه تظليلللقطاع ا
يمكننا إجمال أن تمثيل الفتحة المسننة والثقب المسنن يكون دائماً . من خطوط متقطعة غير مفضل

بخطوط رفيعة لخطوط جذور األسنان وخطوط متصلة وسميكة أو خطوط متقطعة لقمم األسنان في 
دائرة يكافئ قطر الفتحة أو  4/5المسافة بين الخطّين الرفيعين أو قطر . اعات والمساقط على الترتيبالقط

والذي يظهر كبعد، بينما تمثل المسافة بين الخطين المرئيين أو الخطين  Major Diameterالثقب الرئيسي 
ويعرف هذا التمثيل . بعدوالذي ال يظهر ك Minor Diameterالمتقطعين قطر الفتحة أو الثقب الثانوي 

   .، بالتمثيل البسيط لألسنان المترية4و  3الهندسي للفتحات المسننة والثقوب وفقاً للشكلين 
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 الرسم الهندسي للبرغي المتري بالطريقة البسيطة
يرسم البرغي في المساقط وقبيل تشغيل القطعة للتسنين كمستطيل ممثالً جسم األسطوانة، مضافاً 

. ومن الطبيعي أن تظهر دائرة مكتملة ضمن مسقطه الجانبي. 4شكل   اسياً لصمولة الرأس،إليه رأساً سد
وال تظهر أية أبعاد أخرى . كما طولها والممثل لطول البرغي  ΦD وتحدد أبعاد هذه القطعة الميكانيكية بقطرها

كانيكية هي قطعة لسداسي صمولة الرأس ال ارتفاعها وال ضلع السداسي ألننا نعتبر أن هذه القطعة المي
        .قياسية محددة األبعاد والمواصفات ضمن جداول قياسية ومعيارية

  
 

 ΦD رسم مساقط جسم األسطوانة، قطر األسطوانة يمثل بالبعد :5شكل 
 :مالحظات

 .تتمثل البراغي واألسنان برموز ومصطلحات بسيطة وال يفضل تمثيلها كما هي في الواقع
متري  M ، حيثMD هو القطر الرئيسي للبرغي والذي يعرف بعدياً بالرموزالقطر الخارجي لألسطوانة 

 .Diameterالقطر من D و Metric من
 .ال يضاف أي بعد وال أي خط إشارة ال لجذور األسنان وال للقطر الثانوي للبرغي

 0.9 -  0.85ترسم خطوط جذور األسنان لألعمال السريعة كخطين موازيين لقطر البرغي الرئيسي وبنسبة 
  .MD من بعد

حيثما يكون  ،6شكل  إلى األبعاد الثالثة المعطاة،) صمولة الرأس(ال ترفق أية أبعاد تعرف رأس البرغي 
 .البرغي قطعة قياسية

 
 MD التمثيل البسيط ألسنان البرغي، القطر الرئيسي لألسطوانة يمثل بعدياً بـ: 6شكل 
 :مالحظات

 .لحات بسيطة وال تمثل كما هي في الواقعتتمثل البراغي واألسنان برموز ومصط
متري  M ، حيثMD القطر الخارجي لألسطوانة هو القطر الرئيسي للبرغي والذي يعرف بعدياً بالرموز

  .Diameter القطر من D و  Metric من
  .ال يضاف أي بعد وال أي خط إشارة ال لجذور األسنان وال للقطر الثانوي للبرغي
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 0.9 -  0.85لألعمال السريعة كخطين موازيين لقطر البرغي الرئيسي وبنسبة  ترسم خطوط جذور األسنان
  .MD من بعد

حيثما يكون   ،6شكل  إلى األبعاد الثالثة المعطاة،) صمولة الرأس(ال ترفق أية أبعاد تعرف رأس البرغي 
  .البرغي قطعة قياسية

  
 مكونات البرغي، مصطلحات وتعاريف

   
   Nominal Diameter القطر االسمي

  .أكبر قطر لألسطوانة التي يتم قطع السن منها في مراحله األولية
  Major Diameter القطر األكبر

  .القطر الذي يكافئ المسافة العمودية بين ذروة سن وأخرى على جهتين مختلفتين
  Minor Diameter القطر األصغر

  .ن مختلفتينالقطر الذي يكافئ المسافة العمودية بين خط جذر السن وآخر على جهتي
  Pitch Diameter قطر الخطوة

  .المتوسط الحسابي للقطر األصغر والقطر األكبر
  Crest الرأس، الذروة

  .أعلى نقطة خارجية على السن، بالعادة تتشكل كسطح
  Pitch الخطوة

المسافة بين نقطة على سن ونقطة أخرى مقابلة على السن التالي أو بشكل عام 
  .الية أو بين جذر وجذر تالٍ المسافة بين ذروة وأخرى ت

  Root الجذر
  .وبالعادة يتشكل كسطح. أخفض نقطة خارجية على السن وقريبة من محور االسطوانة

  Lead الدليل
  .المسافة بين نقطة على السن ونقطة أخرى مقابلة على السن التالي بعد دورة كاملة

ويكون الدليل مساوياً للخطوة في . رة كاملةويمكن وصفه أيضاً بالمسافة التي تقطعها الصمولة محورياً بدو
   .حالة األسنان األحادية

  Height ارتفاع السن
  .نصف الفرق الحسابي بين القطر األكبر والقطر األصغر

  

 
  مكونات البرغي، مصطلحات وتعاريف: 7شكل 
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 أبعاد البرغي المتري العياري بداللة قطره الرئيسي
  

يتحدد للبرغي المتري . القطع الحلزوني على محيطها وبامتدادهاالبرغي قطعة أسطوانية مشغولة ب
هذه األبعاد تتحدد من . قياسات رئيسية مميزة هي قطره وبعد مسافة تسنينه وطوله/العياري ثالثة أبعاد

وكمثال مباشر، سنرسم البرغي المتري . جداول ومكتبات وال يمكن تعديلها للبرغي المعياري
 نبحث في مكتبة أوتوكاد لنجد ضمن الرابط. لبسيطة بتدبر الحل ضمن أوتوكادبالطريقة ا M32 العياري

C:Program FilesAutodeskACADM2011SampleDesign Center 
 .ألن قياساتنا مليمتريه أو مترية بالتحديد ونفتحه Fasteners-Metric فنختار الملف

  في ملف أوتوكاد البرغينختار من مجموعة البراغي المرسومة والتي يمثل كالً منها كتالً 
 Hex Head Screw - 10 x 20 mm sideننسخ مسقطيه األمامي والجانبي باألمر ، Edit>Copy  كما في

 :الشكل التالي

 
  من أوتوكاد   Hex Head Screw العياري أبعاد ومواصفات البرغي المتري: 8شكل 

ثم  Fasteners-Metric النسخ من ملف. فاعلة 0عندما تكون الطبقة  Paste ونلصقهما إلى ملف العمل باألمر
  .االنتقال إلى ملف العمل الجديد واللصق فيه

ليصبح  Reference من R واألمر الفرعي Scale باستخدام أمر أوتوكاد –المسقطان  –نغير حجم هذا البرغي 
 .M32ملم أي 32قطره 

عياري أي برغي ذو مواصفات عيارية وألنه برغي . هنا تتغير جميع األبعاد على المسقطين بنفس النسبة
 :أنظر الشكل التالي تصبح جميع القياسات واألبعاد اإلضافية عديمة الجدوى،

 
  .كبعد صحيح 32من مكتبة أوتوكاد، قطره   Standard البرغي العياري: 9شكل 

  .إضافة األبعاد باللون البنفسجي عديم الجدوى هنا
ثم نعدل مواصفاته من خطوط وألوان وفقاً للطبقات وملف  Explode بأمر أوتوكاد  Block نفكك البرغي ككتلة

  .2أوتوكاد القياسي ونضيف له خط المحور ضمن الطبقة 

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

  
  ي العياريتبديل مسقط جانبي آخر للبرغ: 11شكل 

  
  تعديل مواصفات وأبعاد البرغي المتري العياري

  :يمكن تعريف أبعاد البرغي المتري القياسي دون رسمه بعدة طرق أهمها 

 بيان قطره الرئيسي مرفقاً للرمز M ًمثال ، M32 .اكتب الرمز  M أوالً ثم اتبعه
هذا التعريف البسيط يتطلب إدخال البرغي من . بقطر البرغي الرئيسي

مكتبة أوتوكاد ثم تعديل حجمه ومواصفاته إلى الشكل المطلوب، 
الواردة أعاله، أو تحديده ورسمه من الجداول العيارية  11-8األشكال  أنظر

  .للبراغي والصواميل مباشرة

 بيان قطره الرئيسي وخطوته مرفقين للرمز M ًمثال ، M32x3 . اكتب
. م الخطوة مع إشارة الضربأوالً ثم اتبعه بقطر البرغي الرئيسي ثM  الرمز

هذه الطريقة تتطلب إدخال البرغي من مكتبة أوتوكاد ثم تعديل حجمه بحيث 
ملم ثم الحقاً تعدل خطوته إلى القيمة المطلوبة وهي  32يصبح قطره األكبر 

  .ملم 3

  

 
  النظام المتري لألسنان مبيناً قطره الرئيسي وخطوته: 12  شكل

 .M32x3x42x24 ، مثالً M وله وبعد مسافة تسنينه مرفقة جميعها للرمزبيان قطره الرئيسي، خطوته، ط
أوالً ثم اتبعه بقطر البرغي الرئيسي ثم خطوته وتالياً طوله ثم بعد مسافة تسنينه مع ثالث M  اكتب الرمز

هذه الطريقة تتطلب إدخال البرغي من مكتبة أوتوكاد ثم تعديل حجمه بحيث يصبح . من إشارات الضرب
ملم، وأخيراً تعديل طول البرغي وبعد  3ملم ثم تعديل خطوته إلى القيمة المطلوبة وهي  32ألكبر قطره ا

  .ملم على الترتيب 24ملم و  42مسافة التنسنين إلى القيمتين 
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النظام المتري لألسنان مبيناً قطره الرئيسي، خطوته، طوله : 13  شكل

  ومسافة تسنينه
أعاله يتطلبان تعديالت إضافية على أبعاد البرغي المتري العياري والذي  والطريقتان األخيرتان الواردتان

يستنبط من الجداول الميكانيكية المختصة أو من مكتبة أوتوكاد لكن دون إجراء أي تعديل على قطره 
    .15شكل  والبرغي المعدلة أبعاده، 11شكل  أنظر الفروق بين البرغي العياري،. الرئسي

مواصفات هذا البرغي، خاصة خطوة السن وأبعاده قد تعدلت وأصبحت غير متوافقة مع هذا يعني أن أغلب 
 .القياسات العيارية المأخوذة من الجداول الميكانيكية أو من مكتبة أوتوكاد

 
 في أوتوكاد؟ M32x3x42x24 كيف يمكن تمثيل ورسم البرغي المتري

  
فنحصل   بالتحديد 11  الشكل األخير منبينما ننطلق  11-8األشكال  سنكرر الخطوات السابقة في

 .14شكل  على
 .ونحدد منه القطر الثانوي للبرغي. ملم 3نرسم مثلثاً متساوي األضالع طول ضلعه يساوي 

 42ومنه نحدد نهاية البرغي بالمسافة  (Polyline نستخدم األمر متعدد الخطوط(نرسم الخط البنفسجي 
 .ملم 24ملم ثم نهاية التسنين بالمسافة 

 .على المسقط الرئيسي ألنه سيتعدل M32 نمحو البعد

 
  تعديل أبعاد ومواصفات البرغي المتري: 14شكل 

  .Chamfer نلغي محواً الحواف المشطوفة
كقطر ثانوي للتسنين في المسقط الجانبي بما يتوافق اسقاطاً من ) هنا نصغر(الدائرة  4/5 نعدل حجم

 .المسقط الرئيسي على اليسار
 .بعاد الثالثة الرئيسية كما هي على المسقطيننرسم األ

 .وأخيراً نضيف أو نعدل األبعاد كاملة إلى شكل البرغي
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  M32x3x42x24 أبعاد ومواصفات البرغي المتري الكاملة: 15شكل 
 

من جهة أخرى، تتوفر طرق أخرى أكثر مرونة لتمثيل التسنين المتري سواًء في البراغي أو في الفتحات 
ففي الرسم اليدوي أو في الرسم السريع يتم اختيار المسافة بين المحيط ومسار جذور األسنان  .المسننة

% 85وهكذا، يكون القطر الثانوي مساوياً لـ . من القطر الرئيسي% 15إلى % 10في األعلى واألسفل من 
 .حديدهالت 17شكل  و 16شكل  أما بقية أبعاد البرغي فيمكن اعتماد. من القطر الرئيسي% 90  -
  

 
 

  أبعاد البرغي المتري للرسم التقريبي: 16شكل 
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أبعاد الصمولة السداسية بداللة القطر الرئيسي، ال يفضل قطع الصمولة كلياً، : 17شكل 

  يمكن قطعها جزئياً 
 

 رسم البرغي المتري الرسم التفصيلي للمسننات المترية في أوتوكاد،
  

هذا . ريقة التفصيلية أي كما تظهر في الحقيقةمع أسنانه بالط  M24x4 نريد رسم البرغي
ملم  4ملم بينما خطوته   24 قطره الرئيسي ،)M)Metric البرغي متري لوجود الحرف

ألن البرغي العياري مصدره جداول عيارية تعرف  Standard  ولذلك ال نعتبره عيارياً 
 .مواصفاته بدقة وبدون تقدير

  خطوط ال تظهر في الطباعةللرسم كطبقة   Defpoints نستخدم الطبقة
ملم بينما طوله إلى   24 =نرسم جزء المستطيل الذي يكافئ ارتفاعه قطر البرغي الرئيسي      :رسم أ

  .اليمين غير محدد
والمكافئ لخطوة السن ونرفقه أي نلصقه إلى  4نرسم مثلثاً متساوي األضالع طول ضلعه 

  -حواف البرغي
    .األسطوانة في األعلى

  .نسخ المثلث متساوي األضالع إلى الجزء السفلي من المستطيل حول محور األسطوانةن     :رسم ب
   

 
  خطوات الرسم التفصيلي ألسنان البرغي: 18شكل 

    للرسم 1 استخدم الطبقة
أي نرسم سناً واحدة . نرسم خطي الحواف األول والثاني وضلعي السن في األعلى واألسفل  :رسم جـ

  .فقط
 .نكرر نسخ السن المرسومة حتى مسافة التسنين أو أكثر Multiple Copy لمتكرربالنسخ ا   : رسم د

 .نكمل رسم المسنن بأسننه المتكررة  :رسم هـ
إذا تطلب األمر ذلك ،ونقضم الحواف  Tr نقضم الزيادة عن مسافة التسنين باألمر  :رسم و

  .Chamfer باألمر
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 19شكل  ة،رسم الفتحة المسننة مترياً بالطريقة التفصيلي
  للرسم  Defpoints استخدم الطبقة

  .M24x4 نحدد القطر الرئيسي للفتحة    :رسم أ
والمكافئ  4نرسم مثلثاً متساوي األضالع طول ضلعه 

لخطوة السن ونرفقه إلى حواف الفتحة في الجزء 
  .السفلي من المستطيل

  .ننسخ المثلث المتساوي األضالع إلى الجزء العلوي من المستطيل
   

    للرسم  1 تخدم الطبقةنس
أي نرسم سناً واحدة . نرسم خطي الحواف األول والثاني وضلعي السن في األعلى واألسفل      :رسم ب

  .فقط
  .نكرر نسخ السن المرسومة حتى مسافة التسنين أو أكثر  Multiple Copy بالنسخ المتكرر     رسم جـ 
   .وظلل المساحات القطاعية لقضم الزيادات الناتجة، Tr استخدم األمر      :رسم د 

  

 
  خطوات الرسم التفصيلي ألسنان الفتحة المسننة: 19شكل 

  

  .20شكل  األسنان المترية الخارجية اليمينية واليسارية،
يمكن تمييز األسنان اليمينية بأنها تربط أو تشد إذا دارت دوراناً يمينياً، أي مع عقارب الساعة، بينما تحل أو 

أما األسنان اليسارية فهي تربط أو تشد إذا دارت دوراناً إلى اليسار، أي . راناً إلى اليسارترخى إذا دارت دو
وفي الشكل الهندسي تظهر األسنان . عكس عقارب الساعة، بينما تحل أو ترخى إذا دارت دورانًا يمينياً 

  .اليسارية كصورة طبق األصل لألسنان اليمينية

 
  .ن المترية الخارجية، اليمينية ثم اليساريةالتمثيل التفصيلي لألسنا: 20شكل 

  
 أين تستخدم األسنان اليسارية؟

تظهر األسنان اليسارية حيثما تفشل األسنان اليمينية في مهمتها من شد وإحكام لقطع الوحدة 
فإذا كانت األسنان اليمينية عند دورانها مع عقارب الساعة تشد ويزداد إحكام الوحدة . الميكانيكية

يكية فإن األسنان اليسارية تفك وترخي تلك الوحدة الميكانيكية عند دورانها بنفس االتجاه السالب، الميكان
لذلك، تستخدم األسنان اليسارية في الصناعة لحفظ دوران الوحدة الميكانيكية من . والعكس صحيح أيضاً 

ل أجزاءها تفلت أو تتراخى مع كمثال، حركة البدالة في الدراجة الهوائية إلى األمام تجع. الرخو واإلنفالت
لذلك، تستخدم . استمرار الحركة عند استخدام مجموعة ربط يمينية أي برغي وصمولة تشد إلى اليمين

  .مجموعة ربط يسارية لشد أجزاء بدالة الدراجة الهوائية
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  .التمثيل التفصيلي لألسنان المترية الخارجية، اليمينية ثم اليسارية: 21شكل 

تخدم األسنان اليسارية ألسطوانة الغاز في بيوتنا؟ أورد أمثلة آخرى على علل لماذا تس
  استخدام التسنين اليساري؟

 
 .األسنان المترية الداخلية اليمينية واليسارية

  
     .التمثيل التفصيلي لألسنان المترية الداخلية اليمينية ثم اليسارية: 22شكل 

 
  مسننةقواعد مهمة للربط بين البراغي والفتحات ال

    :1قاعدة 
الخارجي اليميني كصورة معكوسة طبق األصل للمسنن الخارجي اليساري والعكس صحيح  يرسم المسنن

  .أيضاً 
الداخلي اليميني كصورة معكوسة طبق األصل للمسنن الداخلي اليساري والعكس صحيح  يرسم المسنن

  .أيضاً 
  .ارجي اليساري والعكس صحيح أيضاً الداخلي اليميني كصورة طبق األصل للمسنن الخ يرسم المسنن

  :2قاعدة 
والتي تمثل القطر الرئيسي للمسنن حيث  باليد هو رؤوس األسنان ما نلمسه في المسننات الخارجية

  .بخط سميك متصل يرسم
باليد هو قواعد األسنان والتي تمثل القطر الثانوي للمسنن حيث  ما ال نلمسه في المسننات الخارجية

  .متصليرسم بخط رفيع و
    :3قاعدة 

القطر الثانوي للفتحة المسننة  هو رؤوس األسنان والتي تمثل الداخلية في المسننات نلمسه باليد ما
  ).في حالة القطاع(  بخط سميك متصل حيث يرسم

للفتحة المسننة   باليد هو قواعد األسنان والتي تمثل القطر الرئيسي ما ال نلمسه في المسننات الداخلية
  ).في حالة القطاع( ط رفيع ومتصلبخ حيث يرسم

 
 كيف تقاس مواصفات البرغي في النظام المتري والبريطاني؟

يتحدد قياس القطر األكبر للبرغي أياً كان نوعه باستخدام أية أداة قياس مثل الكاليبر أو المايكرومتر أو حتى 
أما قياس . Major Diameter أكبر قياس ممكن لقطر البرغي يعرف القطر األكبر. عاديةمسطرة القياس ال
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خطوة التسنين للبراغي والفتحات المسننة فيتم ذلك بالقياس المباشر للمسافة بين رأسيين متتاليين من 
يواجه نظرياً، يمكن قياس المسافة بين جذرين لسنيين متتاليين، لكن ذلك . االسنان وعلى نفس الجهة
إن زيادة الدقة في قياس خطوة السن يتطلب قياس المسافة من رأس أول . بصعوبة عملية وغير دقيقة

وفي النظام . سن لرأس السن العاشر، مثالً، لنعتبر عشر المسافة الناتجة كقياس لخطوة السن
. س خطوة السنالبريطاني،فإن الطريقة المثلى لهذه الحالة تقوم على استخدام الكاليبر اإلنشي لقيا

= السن  لذلك نقول أن خطوة. أسنان 10وعليه وكما في الشكل على اليسار نجد أن اإلنش الواحد يحوي 
  .10/1inch أو 0.1

  
  قياس خطوة السن في النظام المتري والنظام البريطاني: 23شكل 

  
  رسم وتمثيل المسقط الجانبي للبرغي المتري

  

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

  
 المسقط الجانبي والقطاع الجانبي للفتحة المسننة مترياً : 25شكل 

  
  أنماط التسنين للبراغي والفتحات

ومن الداخل التسنين عملية تجويف لولبية تعمل من الخارج للقضبان المستديرة 
  :وبشكل عام يتم التسنين بعدة أنماط وأشكال أشهرها. للفتحات الدائرية

   
يستعمل هذا النوع من األسنان : V على شكل الحرف التسنين المتري العادي،

لضبط العناصر المتداخلة مع بعضها للصواميل والمسامير واألعمال الخفيفة كأنابيب 
  .النحاس األصفر

  :مع قطع الرأس وتسوية القاعدة  V شكل الحرف  على عدل،التسنين المتري الم
  .يستخدم في القياسات البريطانية: Whiteworth Thread  التسنين بسن ويتورث
، أكثر تطوراً من السن المربع ولذلك فهو أفضل في Acme Thread آكم -التسنين شبه منحرف

  .االستخدام عند التعشيق والفصل المتكرر
يستعمل في مسننات رفع األثقال ونقل القدرة في اآلالت الميكانيكية : Square Thread التسنين المربع

  .وللحصول على حركة محورية أكبر للصموالت والمسامير عند كل دورة
يستعمل في مسننات رفع األثقال ونقل القدرة في اآلالت الميكانيكية : التسنين المربع المعدل

   . المختلفة
هو نتاج للجمع بين األسنان المربعة : Buttress Thread التسنين أحادي الجانب

واألسنان المترية حيث يستعمل في نقل القدرة باتجاٍه واحد كما هو الحال في المالزم 
  .والرافعات

شكل متطور من األسنان : Knuckle Thread التسنين ذات المقطع نصف الدائري
إلحتكاك كما في وصالت عربات يستخدم حيثما تتعرض الوحدة الميكانيكية ل. المربعة

  .القطارات
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  أنماط التسنين الشائعة  :26شكل 
 

 Schematic Representations of Bolt التمثيل التخطيطي لألسنان المتريـــة
                                      باللون األسود   Defpointsنستخدم الطبقة

خطوة السن ونلصقه إلى حافة نرسم مثلثاً متساوي األضالع طول ضلعه يساوي 
  .البرغي في األسفل

  .Mirror إنعكاس ننسخ المثلث في الجهة األخرى من رأس البرغي باألمر
  الشكل في الوسط! 1الرسم بالخطوط المرئية، طبقة 

  .نرسم خطاً رأسياً بين رأسي المثلثين في األعلى وفي األسفل
  سطالشكل في الو! 4الرسم بالخطوط اإلنشائية، طبقة 

  .نرسم خطاً رأسياً بين قاعدتي المثلثين المتقابلتين في األعلى وفي األسفل
  .نكرر نسخ الخطين األزرق والمرئي عدة مرات حتى نصل إلى نهاية التسنين

  

  
 

     تمثيل ورسم البرغي المتري تخطيطياً   :27شكل 
 

 األسنان المترية الفردية والثنائية والثالثية
وهي األسنان . أعاله حتى اآلن باألسنان الفردية أو العادية  سميت األسنان الواردة

لذلك، يكون . التي يتحرك محورها مسافة تكافئ خطوة السن عند الدوران دورة واحدة
  .لمسنناتها مدخل واحد لدخول الصمولة

هي األسنان التي يتحرك محورها مسافة تكافئ ضعف : األسنان الثنائية أو الزوجية
  .لدوران دورة واحدة ولها مدخالن اثنان لدخول الصمولةخطوة السن عند ا
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  Double Threads الزوجية األسنان الثنائية أو: 28شكل 
 

  هي األسنان التي يتحرك محورها مسافة تكافئ ثالث أضعاف خطوة السن عند الدوران: األسنان الثالثية
 .دورة واحدة، ولها ثالثة مداخل لدخول الصمولة

  

  

 
 ألسنان المتريــة الثالثيةا: 29شكل 

  

 
 

  األسنان المربعة الفردية، مدخل واحد، الثنائية، مدخالن والثالثية، ثالثة مداخل: 30شكل 
   

  األسنان المربعة
  رسم المسنن المربع الخارجي بالطريقة التفصيلية 
يمثل البرغي المربع في الطريقة البسيطة تماماً كما هو الحال في التمثيل البسيط  

- بالحرفين M فقط علينا استبدال الحرف. 22 -3األشكال للبرغي المتري، أنظر
من جهة أخرى، تختلف ). التي تعني ترببع  SQuared جاءت من الكلمة SQ  )SQ الرمز

كلياً طريقة رسم البرغي المربع مع أسنانه بالطريقة التفصيلية عما ورد سابقا لألسنان 
  .المترية
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  مثال مباشر
هذا . بالطريقة التفصيلية  SQ28x12 رسم وتمثيل البرغي المربع سنحاول تالياً 

ملم بينما   28 قطره الرئيسي ،SQ لوجود الحرفين مربعذو تسنين البرغي
  .ملم  12 خطوته

                                    باللون األسود   Defpointsنستخدم الطبقة 
  .ملم  28 عرضه يساويبينما ) يمكن أي طول(نرسم مستطيالً بطول البرغي 

 6 .ملم ضمن زاوية المستطيل وننسخه في الجهة األخرى 6نرسم مربعاً، طول ضلعه 
  ملم تساوي نصف خطوة السن

  .ننسخ المربعين األخيرين أربع مرات أخرى كما في الشكل األول على اليمين
   

           الشكل في الوسط! 41الرسم بالخطوط اإلنشائية، طبقة 
   

  .بين رأس السن األول في اليسار إلى رأس السن الثاني في الجهة األخرى نرسم خطاً 
  .نكرر نسخ هذا الخط ثالث مرات أخرى

  .ننسخ الخطوط اإلنشائية السابقة باألمر إنعكاس من الجهة األخرى، هنا الخطوط تظهر بلون آخر
  1نستخدم الطبقة  

ونكمله بشكٍل  من مجموعة األسنان المتتاليةالسن األولى، أي أننا نرسم سن واحدة   نعلم خطوط حواف
    .كامل

  

 
  الرسم بخطوط إنشائية لتحديد خطوة السن المربع وقطره الرئيسي  :31شكل 

   .السن األولى مرات أخرى  نكرر نسخ
  
  

 
 

  إكمال رسم األسنان المربعة، مع نمطين لرأس البرغي المربع  :32شكل 
  األسنان المربعة الداخليـة
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  يمينية -األسنان المربعة الداخليـة : 33شكل 

 
 34شكل   ،ACME  األسنان شبه المنحرفة الخارجية

  1رسم 
                                      باللون األسود   Defpointsنستخدم الطبقة

  .نرسم مستطيالً، طوله بطول البرغي بينما عرضه أو ارتفاعه فيساوي القطر الرئيسي
  .على الجانبين   P/2ومتتالية، طول ضلع كل منها يساوي نرسم مربعات متساوية

  .من المحيطد وعلى الجهتين، أي منصفاً ألضالع المربعات  P/4 نرسم خطاً موازياً للخط المحوري على بعد
  .الرسم بالخطوط اإلنشائية الخط البنفسجي

ع المربع الرأسية يمينا درجة من منصفات أضال 14.5المائلة عن الرأسي بزاوية  نرسم الخطوط اإلنشائية
  .درجة 30نستخدم في الرسم اليدوي الزاوية . ويساراً 
  2رسم 

  .لتعليم خطوط حواف السن األولى في األعلى 1نستخدم الطبقة 
نعلم خطوط حواف السن األولى في األسفل وفي األعلى، حيث حوافهما ليسا على نفس المستوى 

  .الرأسي
  3رسم 

    .ونكمله بشكٍل كامل من مجموعة أسنان متتالية نرسم السن األولى كسن واحدة
  4رسم 

  .شبه المنحرفة نكرر رسم األسنان المتتالية

 
 

  ACMEالرسم بخطوط إنشائية لتحديد خطوة السن  :34شكل 
 
 تمثيل بسيط -التداخل بين البراغي والصواميل والفتحات المترية 

يره فالتسنين البسيط يظهر أياً يكن التسنين، مترياً، مربعاً أو شبه منحرف أو غ
ويميز التسنين باألبعاد . بالشكل نفسه دون تغيير

وتظليل السطوح المقطوعة هو الترجمة . الخ..... ACME36أو SQ20 أو M20 فنقول
وقد تعرفنا في الباب السادس أن بعض . الفعلية لقطع عناصر المجموعة الميكانيكية

يلها ال نحصل على الفائدة المرجوة من القطع الميكانيكية عند قطعها طولياً وتظل
ومن هذه القطع . لذلك، اصطلح ألية عدم القطع وبالتالي عدم التظليل أبداً . القطع

 Standardالصواميل والبراغي والتي ال تقطع وال تظلل ألنها قطع قياسية معيارية
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Parts .يف أي أما المسامير والمحاور فبالمجمل ال تقطع وال تظلل ألن قطعها ال يض
وعلى ذلك فالربط بين هذه القطع مع بعض يجعل التظليل . شيء جديد لزيادة التوضيح

 :يتم كما يلي
  .الصامولة والبرغي كقطع قياسية معيارية ال يتم قطعهما وال تظليلهما أبداً 

  .الصمولة تخفي كل القطع الموجودة خلفها
  .البرغي يخفي كل القطع الموجودة خلفها باستثناء الصمولة

  

 
  تمثيل بسيط للتداخل بين برغي وفتحة مسننة ثم بين برغي وصمولة: 35  شكل

 

  تمثيل تفصيلي -التداخل بين البراغي والفتحات المترية
  

 
 

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

 
 

  .تمثيل تفصيلي للتداخل بين برغي وفتحة مسننتين تسنيناً مربعاً   :37  شكل
 

  أيضاً هنا، البرغي يخفي كل أجزاء الفتحة المسننة
   

  Fasteners وسائل الربط
   

وربطها مع بعضها أو أخرى دائمة لتجميع القطع الميكانيكية المختلفة /يمكن استخدام وسائل ربط مؤقتة و
وسنقوم في هذه الوحدة بتوضيح بعض وسائل . البعض حتى نحقق بناء الوحدة الميكانيكية بشكل متكامل

التجميع والربط الميكانيكية وكيفية رسمها هندسياً كمساقط وقطاعات واإلصطالحات والرموز التي تتعلق 
علومات التي تعرفها أو تحددها عن الوحدة تختلف الرسومات التجميعية عن بعضها البعض في كمية الم. بها

  الميكانيكية أي الماكينة أو الميكانيزم المنتج، وتحديد العالقة الترابطية بين قطعها وأجزائها في الماكينة
 .وتصميم هذه القطع بشكٍل فردي أو منفصل

  ولىسنعرج فقط على األ  .وسائل ربط مؤقتة وأخرى دائمة تقسم وسائل الربط بين القطع إلى
                     

 وهي الوسائل التي تستخدم لربط القطع بعضها مع بعض ثم فكها بدون : وسائل الربط المؤقتة
هذه الوسائل هي قطع قياسية باألساس، متوفرة بكثرة في . إتالف أي من قطعها أو حتى كسرها

إلى مجموعات مختلفة و يمكن تقسيم وسائل الربط المؤقتة . الورش وأماكن التصنيع الميكانيكية
  :نركز شرحنا على نوعين اثنين وهما

   

 مجموعة البراغي والصواميل:  
تتكون كل مجموعة على األقل من برغي وصامولة لهما نفس المواصفات الهندسية واإلنتاجية 

وألنها مجموعة يتم ربطها ومن ثم فكها بكل سهولة ويسر . لربط وتثبيت عناصر الوحدة الميكانيكية
تتكون هذه المجموعة من برغي وصمولة بأشكاٍل مختلفة لكل . ليها وسيلة ربط مؤقتةأطلق ع
، لتخفيف تأثير 39شكل  وقد يضاف إليهما حلقة أو حلقات معدنية أو زنبركية، 38شكل  منهما،

ومن أشهر الصواميل السداسية . الضغط واالحتكاك على األجزاء الرئيسية وحمايتها من التلف
  .وغيرهم  Castle Nut جيةوالمربعة والتا
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  البراغي والصواميل: 38  شكل
 

وقد يرفق لهذه المجموعة قطع إضافية لحماية قطع المجموعة األصلية أو الرئيسية من التلف والكسر عند 
كما . هذه القطع اإلضافية تأخذ شكل حلقات معدنية تدعى في الورشات الميكانيكية رونديال. الضغط الهائل

  .Lock Washerون هذه الحلقات زنبركيةيمكن أن تك
 

 
 
 

  بعض أنواع الحلقات المعدنية والزنبركية: 39شكل 
 
 القطع الميكانيكية تجميع وفك 

عند بناء جهاز ميكانيكي بمكوناته فإننا نظلل القطع المتتالية والمتالصقة في قطاعاته بأنماط متنوعة من 
مكننا التحكم بالتظليل بيسر أكثر من الرسم اليدوي من حيث وفي أوتوكاد ي. حيث الكثافة وزاوية التظليل

 135درجة و  45إذا كانت قطعتان متالصقان مع بعض فإننا نظللهما بالزاويتين . الكثافة وزاوية التظليل واللون
 .درجة بالترتيب كتظليلين متعاكسين تماماً 

  
  

 
 

     تظليل قطعتان في الرسم التجميعي: 40شكل 
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و . درجة للقطعتين األولى والثانية 135و  45لقطع الثالثة المتالصقة فيتم بخطوط تميل بزاوية أما تظليل ا
 120أو  60تظلل القطعة الثالثة بخطوط يكون ميلها مميز عن ميل القطعتين السابقتين كأن يأخذ الزاوية 

  .يجب االنتباه إلى أن المسافة بين خطوط التظليل حتى اآلن قد تكون ثابتة. درجة
 

  
 

     قطع في الرسم التجميعي 3تظليل : 41شكل 
 

ضمن القطع المترابطة مع . مضخة مياه يدوية -صمام   تجميع ، تظهر األجزاء العلوية لـ42الشكل  في
بعض والمتالصقة، يتم تظليل األجزاء بحيث ندخل زاوية الميل ثم الكثافة و في بعض األحيان يؤخذ اللون 

 .أيضاً بعين االعتبار
  
   

  
 

  التظليل في الرسم التجميعي، بلون واحد وبعدة ألوان: 42شكل 
 

 :أن التظليل للقطع المتالصقة قد تم كما يلي 42الشكل  نالحظ من
  .المسمار وفي الجهتين لم يظلل لعدم وجود أية تفاصيل داخلية جديدة –البرغي: 1القطعة 
  .ملم 2التظليل درجة، المسافة بين خطوط  45تظليل، زاوية ميله : 2القطعة 
  .ملم 2درجة، المسافة بين خطوط التظليل  135تظليل، زاوية ميله : 4القطعة 
والمسافة بين خطوط . 4و  2درجة لتالصقها مع القطعتين السابقتين  60تظليل، زاوية ميله : 3القطعة 
  .ملم 2التظليل 
  .ملم 2درجة، المسافة بين خطوط التظليل  120تظليل، زاوية ميله : 7القطعة 
  .ملم 1درجة، المسافة بين خطوط التظليل  45تظليل، زاوية ميله : أي الزنبرك 5القطعة 
  .ملم 1درجة، المسافة بين خطوط التظليل  135تظليل، زاوية ميله : 6القطعة 

                                          
نستطيع مالحظة الفروق للقطع المتالصقة وإذا استخدمنا األلوان في التظليل للشكل الوارد أعاله عندئذ، 

  .التظليل بكل يسر
   

، أي المركبة من قطع مستنبطة من Standard Parts أما القطع والتظليل للقطع الميكانيكية العيارية
  :الجداول والمتوفرة في الورشات والسوق كالبراغي والصواميل القياسية المختلفة فيتم كما يلي

أنظر  :يمكن استخدام القطع الموضعي. ال يتم قطعها ال قطعاً كلياً وال نصفياً الصامولة كقطعة قياسية 
  .17الشكل 
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يمكن استخدام القطع الموضعي لبيان . البرغي ال ُيقطع ألنه محور وقطعه ال يضيف أي شيء للتوضيح
  .تفاصيل جزء من البرغي أو فتحة عرضيه فيه

  :وهنا، نستطيع إجمال ما ذكرناه كما يلي
  .والصامولة ال يقطعا، ولذلك ال ُيظلل أي منهما البرغي

–البرغي يخفي كل القطع الموجودة خلفه، و الصامولة تخفي كل أجزاء البرغي الداخل فيها وكل القطع 
 .الخطوط الموجودة داخلها أو خلفها

 
 

  الرسم التجميعي عند الربط بالبرغي والصمولة: 43شكل 
 

 الزنبركات
) بذل قوة(سم مرن مصنوع من الفوالذ بأشكال مختلفة، وظيفته الرئيسية هي الزنبرك أو النابض هو ج

يعتبر الزنبرك . مقاومة عند تغيير شكله وحجمه، كما يعود إلى حالته األصلية عند زوال القوى المؤثرة عليه
بر وصوالً أحد العناصر األساسية في العديد من األجهزة الميكانيكية بدًء من الساعات واٌقالم الرصاص والح

إلى المركبات الميكانيكية كالسيارات والطائرات والقطارت حيث يبرز عمل الزنبركات في ممتصات الصدمات 
يمكن التمييز بين أنواعٍ مختلفة من الزنبركات كاإلهليلجي أو المخروطي أو حتى . المتنوعة

 .44شكل  السطحي،
 
  

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

    
 

 التخطيطي للزنبركات –التمثيل البسيط : 45شكل 
 

 أو القطاع األمامي للزنبرك؟كيف سنرسم المسقط 
 الحــل

دورة فيه /لرسم مسقط هذا الزنبرك أو قطاعه علينا تحديد وفهم معنى دورته والتي تتمثل بارتفاع كل لفة
، الرسم على 46الشكل  في. كالمسافة بين أي نقطتين متكافئتين ومتتاليتين على مساره

الدورات /نجد أن عدد اللفات الرسم الثاني في. طفق 2الدورات للزنبرك هي /يبين أن عدد اللفات اليمين
الرسم  تدعى خطوة الزنبرك في. أيضاً إذا نظرنا إلى خط محور السلك حيث تخيلنا الزنبرك خطياً  2هي 

بالخطوة النظامية حيث تم قص الزيادات عن الدورتين الكاملتين وأصبح جزء من الزنبرك ذو سطح  األول
   .رهمستوٍ ودوراني عمودي على محو

  

 
 

 المحور الكاملة الدورة النظامية ودورة: 46شكل 
  

 ؟كيف يرسم القطاع والمسقط األمامي للزنبرك
 :هذا السؤال يتطلب معرفة المعطيات المرفقة للزنبرك والتي يمكن أن تكون مجموعتين أو نمطين اثنين

مضافاً لهم عدد  L (دون شد أو ضغط أي الطبيعي(، طوله الحر Di ، والقطر الداخليDo القطر الخارجي :أوالً 
 .دورات الزنبرك/لفات
 ،Dm والمتوسط الحسابي لقطري الزنبرك الخارجي والداخلي L ، طوله الحرd قطر السلك :ثانياً 

Dm =(Do–Di)/2 
 .القطر الداخلي Di القطر الخارجي بينما Do حيث أن

 كيف نحسب ارتفاع دورة الزنبرك؟
 ، أي أنn على عدد لفاته L من قسمة طوله P يتحدد ارتفاع دورة الزنبرك

               

                  P=L/n 
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هكذا، عندما . هي طول الزنبرك الفاعل والذي يعرف كالفرق بين طول الزنبرك من بدايته لنهايته L حيث أن
 .يكون الزنبرك مشدوداً يزيد طوله الحر وعندما يكون الزنبرك مضغوطاً يقصر

   
 مثال
 .ارسم قطاعه ومسقطه األمامي. يرسم الزنبرك المكون من دورتين اثنتين نظاميتينكيف 

  .لدورتين فقط 20ملم، وارتفاعه  5= ملم، قطر سلكه  25= متوسط قطريه 
 الحـــل

سطح الزنبرك من . هو مكون من دورتين منتظمتين. الزنبرك كمجسم ثالثي األبعاد يظهر على اليمين
 .األعلى مستوٍ 

تساوي المسافة بين النقطة  1و  0طاعه ومسقطه بسهولة ويسر، حيث أن المسافة بين النقطة يرسم ق
 .ملم 20ومجموع المسافتين يساوي  2  و 1

ثم  1-0إذن ترسم الدوائر على اليمين، بينما يتحدد تموضع الدوائر على اليسار أفقياً من منتصف المسافة 
 .بالترتيب 2- 1

     .مين وتعدل بعض الخطوط في المسقط لتصبح متقطعة كخطوط مخفية فيهيتم تظليل الدوائر على الي
 تـنـويـــه

لذلك، ال تظلل إال اصطالحاً، . الدائرة األولى في األسفل ال يقطعها مستوى القطع الرأسي
 .فاقتضى التنويه

 

 
 

 القطاع والمسقط األمامي للزنبرك ذو الدورات النظامية: 47شكل 
  

 رمحلول ومباش مثال
 . أرسم المسقط األمامي والعلوي وكذلك قطاعه مرفقاً إليهما القطاع األيزومتري واأليزومترك

 .ملم 35ملم والداخلي  45، قطراه، الخارجي 6ملم، عدد لفاته المنتظمة  60طوله الحر : المعطيات
                                                                                   48شكل  أنظر :الحل

 

 
 للمثال أعاله القطاع ومسقط الزنبرك : 48شكل 
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 براغي الربط
 :تختلف أنواع البراغي باختالف أشكال رؤوسها، كما تتنوع حسب استخدامها في الربط إلى

  
 Stud Bolt   برغي جاويط

ين الثقبي داخل يتم التسن. برغي عديم الرأس ومسنن من الطرفين يستعمل لربط قطعتين معدنيتين
ربط   إحدى القطعتين و يثبت برغي فيها ثم توضع القطعة الثانية األوسع فتحة فوق األولى بينما يتم

 .القطعتين بصامولة
 

 
 برغي جاويط  :49شكل 

  
 Through Bolt  برغي نافذ أو Bolt & Nut برغي وصامولة  

 .ر الرئيسي بينما يتم تثبيتهما بصامولةيستعمالن لربط قطعتين مثقوبتين بثقبٍ أكبر من قطر المسما
  

 
 برغي نافذ برغي وصامولة أو  :50شكل 
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 Fitted Bolt برغي مضبوط
يستعمل لربط قطعتين بحيث ينفذ البرغي من ثقبٍ داخل القطعتين بدون وجود خلوص بين البرغي والثقب 

 .ثم يتم تثبيتهما بصامولة

 
 برغي مضبوط  :51شكل 

 Tap Bolt برغي عادي
ستعمل لربط قطعتين بحيث يتم تسنين ثقب داخل إحدى القطعتين بينما يترك خلوص في ثقب القطعة ي

يجب أن يكون طول الجزء المسنن في البرغي أقل من ارتفاع الثقب داخل . األخرى وحول جذع المسمار
 .وهنا ال حاجة الستخدام صامولة الربط. القطعتين

 

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


