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Assembly Drawing الباب الرابع عشر :الرسم التجمیعي
عند إكمالك لھذه الوحدة ستكون قادرًا على: 

التمثیل البسیط لألسنان الخارجیة والداخلیة.• 
التمثیل التفصیلي والتخطیطي لألسنان الخارجیة والداخلیة.• 
التعرف على أنماط األسنان والتسنین كالمتري، المربع، شبھ المنحرف- أكم وغیرھم.• 
التعرف على المسننات الیساریة والیمینیة والفرق بینھما. • 
التعرف على المسننات الثنائیة والثالثیة والفرق بینھما.• 
التمثیل الھندسي البسیط والتفصیلي للتداخل بین البراغي والصوامیل و/أوالفتحات المسننة. • 
التعرف على وسائل الربط المؤقتة. • 
تمثیل الزنبركات في المساقط والقطاعات.• 
التعرف على طریقة إدخال جدول العنوان الرئیس وجدول القطع  للوحدة المیكانیكیة. • 
التعرف على رسم مساقط وقطاعات الوحدة المیكانیكیة. • 
التعرف على طریقة التركیب والفك التدریجیین لمكونات الوحدة المیكانیكیة وطریقة الترقیم للقطع.• 
بیان األبعاد الترابطیة بین أجزاء الوحدة المیكانیكیة وخصوصًا األبعاد بین المحاور.• 
بیان التفاوت والتوافق بین أجزاء الوحدة المیكانیكیة. • 
بیان كل المصطلحات والرموز للقطع المعیاریة في الوحدة المیكانیكیة كالبراغي والصوامیل .• 



الباب الرابع عشر 

14 - 2 Assembly Drawing الرسم التجمیعي
1.14: مقدمة 

تتكون الوحدة المیكانیكیة أي الماكنة/المیكانیزم من عدة قطٍع (یمكن آالف القطع) مترابطة مع 
بعضھا البعض. ویدعى الرسم الھندسي لمساقط و/أو قطاعات الوحدة المیكانیكیة بعید تجمیعھا 
أو  وأجزاء  قطع  تموضع  بالضرورة  یبین  التجمیعي  الرسم  ھذا  التجمیعي.  بالرسم  وتركیبھا 
األبعاد  إضافة  إن  الترابطیة.  أبعادھا  مع  البعض  لبعضھا  بالنسبة  المیكانیكیة  الوحدة  عناصر 
بما  المركبة  الماكینة  وأجزاء  عناصر  بین  المسافات  بدقة  تحدد  المیكانیكیة  للوحدة  الترابطیة 
یساعد في تجمیعھا وتصمیمھا أو تعدیل التصمیم الالحق مع تحدید إمكانیات ھذه الوحدة. أما 
األبعاد الذاتیة الخاصة بكل قطعة میكانیكیة من أجزاء المجموعة المیكانیكیة فال تضاف للرسم 
التجمیعي، إذ تظھر ھذه األخیرة ضمن المخططات والرسومات التفصیلیة لكل قطعة من قطع 
المجموعة. إن ما ورد أعاله یساعد المصمم والفني على سھولة استیعاب تعلیمات فك وتركیب 

أو تجمیع مكونات الوحدة المعینة والحقًا تصمیمھا وصناعتھا.

شكل 1.14: رسم الفتحة في المساقط والقطاعات

2.14: تمثیل ورسم الفتحة والثقب في المساقط والقطاعات
نفترض أن قطعة معدنیة تأخذ شكل متوازي المستطیالت قد ثقبت بفتحة 
مثقب  ریشة  من  ناتجة  الفتحة  ھذه  األمامیة.  الواجھة  منتصف  في  دائریة 
Drill قطرھا 32 ملم (n32). إذا رسمنا المسقطین األمامي والجانبي لھذه 

القطعة المعدنیة بعید ثقبھا بالفتحة فإننا نحصل على شكل 1.14.
إذا كان ثقب القطعة المعدنیة ذاتھا قد تم إلى عمق 14 ملم وبالریشة نفسھا 

(n32). فإن المسقطین األمامي والجانبي یظھران في الشكل 2.14.
تـنـبـیـــھ: 

األبعاد الصحیحة ھي األبعاد على المسقط األمامي أو على القطاع الجانبي 
(باللون األزرق).

المسقط  في  متقطعة  خطوط  إلى  تستند  التي  األبعاد  ھي  الخاطئة  األبعاد 
الجانبي (باللون البنفسجي). 

أبعاد المثلث في المسقط الجانبي أو القطاع غیر ضروریة بل خاطئة، ألن 
ھذا المثلث ناتج من تشغیل القطعة بالمثقب ذو الرأس المخروطي والذي 

زاویة رأسھ 120o تقریبًا. 

یقوم الرسم التجمیعي للوحدة المیكانیكیة على رسم مسقط أو قطاع رئیسي واحد على األقل بحیث 
یظھر تموضع العناصر بالنسبة لبعضھا البعض ویبین عالقاتھا الوظائفیة بشكل كامل. وبالعادة، 
یشمل ھذا المسقط أو القطاع األبعاد الترابطیة الالزمة والضروریة مع جدولي العنوان والقطع 
المرفقة، كما یشمل خصائص ھندسیة وعددیة مضافًا لھا نوعیة المواد المصنوعة منھا القطع 

المكونة للوحدة المعینة. 
إلى رسم  نحتاج  إذ  اإلنتاج.  وتسبق  التصمیم  تلي  التي  العملیة  الخطوة  التجمیعي  الرسم  یعتبر 
مكونات الوحدة المیكانیكیة كمساقط أو قطاعات أو حتى مجسمات أیزومتریة أو  مجسمات ثالثیة 
األبعاد، وكل ذلك، لبیان أبعاد عناصر الوحدة المیكانیكیة بالنسبة لبعضھا البعض و تموضعھا 
بدقة ومن ثم كیفیة فكھا وتركیبھا أو تجمیعھا. ھنا، سنتعرف على كیفیة إنجاز لوحة رسم تجمیعیة 
كاملة وجاھزة تشمل المساقط والقطاعات لوحدة میكانیكیة – ملزمة یدویة بسیطة أو مخرطة أو 

حتى سیارة مثًال.
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إذا قمنا بتسنین الفتحة والثقب الواردین أعاله وذلك بخراطة األسنان 
فیھما متریًا بحیث یكون ارتفاع السن (المسافة بین رأسھ وجذره) 3 
ملم فإننا نحصل على شكل 3.14، حیث المسقط األمامي یشمل الدائرة 
ولبیان  األسنان.  لقمم  ممثًال  متصل  مرئي  بخط   n32 بقطر  السابقة 
وتمثیل األسنان في ھذا المسقط اصطلح على رسم 4/5 دائرة (تقرأ 
لتمثیل وبیان  n38 بخط رفیع ومتصل  دائرة) بقطر  أخماس  أربعة 
القطر  رمز  نستبدل  متریة  أسناٍن  مع  نتعامل  وألننا  األسنان.  جذور 

n38 برمز التسنین المتري M38 ونلغي كلیًا بعد القطر الثانوي   
n32 من المسقط أو القطاع. 

یشمل القطاع الجانبي خطین متوازیین ومتماثلین بخط مرئي متصل 
رفیع  بخط  أیضًا  ویتبعھما  األسنان،  لقمم  أي   (n32) للفتحة  ممثلین 

متصل خطان متوازیان ومتماثالن لتمثیل وبیان جذور األسنان. 

التمثیل  مع  المسننة  الفتحة  تمثیل  فیھ  فیتشابھ  الجانبي  المسقط  أما 
الجانبي مع استثناء وحید ھو تمثیل قمم األسنان بخطین  القطاع  في 

 متقطعین كخطوط مخفیة بدیًال للخطوط المرئیة.  
من جھة أخرى، إذا استبدلت الفتحة المسننة بثقب مسنن وإلى عمق 
عمق  المسننة  للفتحة  أعاله  الواردة  لألبعاد  یضاف  عندئذ،  محدد 
التسنین، شكل 4.14، حیث أضیف البعد 10 كبعٍد أساسي وجدید إلى 
أبعاد الثقب فأضیف إلى المسقط األمامي بدیًال عن M38 البعد الجیدد  
الجانبي.  المسقط  إلى  منفصًال   10 البعد  أضیف  بینما   M38x10
أخیرًا، على الطالب أن یتحقق من أن البعد 10 على المسقط الجانبي 
والمنطلق من خطوط مخفیة ومتقطعة غیر مفضل إن لم یكن خاطئًا. 

شكل 2.14: رسم الثقب في المساقط والقطاعات

شكل 3.14: مسقط وقطاع الفتحة المسننة، تمثیل بسیط لألسنان
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تمثل قمم األسنان بخطوط مرئیة متصلة في المساقط والقطاعات بینما 

تمثل  قواعدھا أو جذورھا بخطوط رفیعة متصلة. 
تمثل قمم األسنان بخطوط متقطعة في المساقط بینما تمثل  قواعدھا أو 

جذورھا بخطوط رفیعة متصلة. 
تمثل قمم األسنان بدائرة مرئیة متصلة في المساقط والقطاعات، بینما 

تمثل  قواعدھا أو جذورھا بدائرة 4/5 خطوطھا رفیعة متصلة. 
تمثل   بینما  المساقط،  في  مخفیة  متقطعة  بدائرة  األسنان  قمم  تمثل 

قواعدھا أو جذورھا بدائرة 4/5 خطوطھا رفیعة متصلة. 
4.14: تمثیل البرغي المتري ھندسیًا بالطریقة البسیطة 

Simplified Representations of Bolt             
تشغیل  وقبیل  (األمامي)  الرئیسي  المسقط  في  المتري  البرغي  یرسم 
رأسًا  إلیھ  مضافًا  األسطوانة،  جسم  ممثًال  كمستطیل  للتسنین  القطعة 
 .5.14 شكل  (الجانبي)،  اآلخر  المسقط  في  الرأس  لصمولة  سداسیًا 
ومن الطبیعي أن یظھر في المسقط الجانبي دائرة مكتملة ممثلة لجسم 

األسطوانة. بناًء على ذلك، تحدد أبعاد ھذه القطعة المیكانیكیة بقطرھا nD كما طولھا والممثل 
لطول البرغي. وال تظھر أیة أبعاد أخرى لسداسي صمولة الرأس ال ارتفاعھا وال ضلع السداسي 
ألننا نعتبر أن ھذه القطعة المیكانیكیة ھي قطعة قیاسیة معیاریة محددة األبعاد والمواصفات ضمن 

جداول قیاسیة ومعیاریة.
عند تشغیل ھذه القطعة المیكانیكیة النتاج برغي مسنن تتغیر وظیفة خطوط المستطیل المرئیة من 
تعریف حافة خارجیة إلى تعریف قمم األسنان الخارجیة والذي یعرف بالقطر الرئیسي للبرغي. 
لذلك، نضیف في المسقط األمامي البعد MD بدًال من nD دائمًا. ألن األسطوانة أضحت مسننة 
ذات تجویف حلزوني سطحي. یضاف إلى ھذا البعد الرئیسي MD طول مسافة التسنین على سطح 
الداخلي، اصطلح  التسنین  الحال في  6.14. وكما ھو  شكل  الفعلي،  البرغي  األسطوانة وطول 
لتمثیل المحل الھندسي لخطوط جذور أسنان وعلى الجھتین بخطین متوازیین رفیعین ومتصلین. 

المسافة بینھما تحدد القطر الثانوي للبرغي. 
القطر الثانوي = القطر الرئیسي - ضعف ارتفاع الخطوة. 

یتمثل القطر الثانوي بـ 4/5 دائرة بخط رفیع ومتصل في المسقط اآلخر. 

شكل 4.14: مسقط وقطاع الثقب المسنن، تمثیل بسیط لألسنان

nD شكل 5.14: رسم مساقط جسم األسطوانة، قطر األسطوانة یمثل بالبعد
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مالحظات: 5 - 14
تتمثل البراغي واألسنان بشكل عام برموز ومصطلحات بسیطة وال تمثل كما ھي في الواقع.  

 M حیث ،MD القطر الخارجي لألسطوانة ھو القطر الرئیسي للبرغي والذي یعرف بعدیًا بالرموز
 .Diameter القطر من D و Metric متري من

طول البرغي ھو طول جسمھ (اسطوانتھ) قببل تشغیلھ. 
طول التسنین ھو طول جزء االسطوانة المسنن.   

القیاسات  باقي  وتعتبر   .MD الخارجي  القطر  ھو  ووحید  واحد  ببعٍد  فتمثل  القیاسیة  البراغي  أما 
إضافیة وال لزوم لھا. لذلك:

ال یضاف أي بعد وال أي خط إشارة ال لجذور األسنان وال للقطر الثانوي للبرغي. 
وبنسبة  الرئیسي  البرغي  لقطر  موازیین  كخطین  السریعة  لألعمال  األسنان  جذور  ترسم خطوط 

 .MD 0.85 - 0.9 من بعد

 MD شكل 6.14: التمثیل البسیط ألسنان البرغي، القطر الرئیسي لألسطوانة یمثل بعدیًا بـ

ال ترفق أیة أبعاد تعرف رأس البرغي (صمولة الرأس) إلى األبعاد الثالثة المعطاة. 

5.14: مكونات البرغي، مصطلحات وتعاریف، شكل  14.7 
  Nominal Diameter القطر االسمي

أكبر قطر لألسطوانة التي یتم قطع السن منھا في مراحلھ األولیة. 
Major Diameter القطر األكبر

القطر الذي یكافئ المسافة العمودیة بین ذروة سن وأخرى على جھتین مختلفتین. 
Minor Diameter القطر األصغر

القطر الذي یكافئ المسافة العمودیة بین خط جذر السن وآخر على جھتین مختلفتین.
Pitch Diameter قطر الخطوة

المتوسط الحسابي للقطر األصغر والقطر األكبر. 
Crest الرأس، الذروة

أعلى نقطة خارجیة على السن، بالعادة تتشكل كسطح.  شكل 7.14: مكونات البرغي، مصطلحات وتعاریف



الباب الرابع عشر 

14 - 6 Pitch الخطوة
المسافة بین نقطة في سن ونقطة أخرى مقابلة على السن التالي أو بشكل عام المسافة بین ذروة وأخرى تالیة أو بین جذر وجذر تاٍل. 

 Root الجذر
أخفض نقطة خارجیة في السن وقریبة من محور االسطوانة. 

Lead الدلیل
المسافة بین نقطة في السن ونقطة أخرى مقابلة على السن التالي. وھي المسافة التي تقطعھا الصمولة محوریًا بدورة كاملة. ویكون الدلیل 

مساویًا للخطوة في حالة األسنان األحادیة.  
ارتفاع السن 

نصف الفرق الحسابي بین القطر األكبر والقطر األصغر. 
6.14: أبعاد البرغي المتري المعیاري بداللة قطره الرئیسي 

البرغي جسم أسطواني مشقوق حلزونیًا إلى طول محدد مع رأس موشوري سداسي أو مربع أو حتى 
القص  نتیجة  البراغي والصوامیل في االنتاج الضخم  النافذ. تصنع  بالبرغي  دائري والذي یعرف 
والتشكیل على سلك فوالذي طویل ومعالج حراریًا. إذ یقطع السلك إلى قضبان متساویة الطول ثم 
تدفع ھذه القطع لتشكیل الرأس أوًال ثم تسنین ساق البرغي. وبالعادة، تقطع القضبان بطوٍل أكبر من 

طول البرغي المصنع ثم تكبس الزیادات الطولیة فتتعدل إلى صوامیل رأس بأشكاٍل مختلفة. 

سنعتمد االسم البرغي المتري المعیاري لكل برغي نافذ مكون من جزئین أساسیین ھما: 
الساق كجسم أسطواني مسنن من النھایة بمقدار كاٍف یسمح بشد صمولة علیھ بقوة. 

رأس البرغي الذي یعتمد في شكلھ على الغرض الذي من أجلھ صنع، إذ یمكن أن یتشكل كصمولة 
سداسیة أو كصمولة مربعة أو دائریًا كجسم أسطواني قطره أكبر من قطر البرغي. 

تسنینھ  مسافة  وبعد  قطره  أبعاد/قیاسات رئیسیة ممیزة ھي  ثالثة  المعیاري  المتري  للبرغي  یتحدد 
وطولھ. ھذه األبعاد تتحدد من جداول خصوصیة عند إرفاق بعد القطر فقط  للبرغي المعیاري. 

شكل 8.14: أبعاد ومواصفات البرغي المتري المعیاري
                Hex Head Screw في أوتوكاد

شكل 9.14: البرغي المعیاري Standard من مكتبة أوتوكاد، قطره األكبر M32 ھو البعد 
                الصحیح. إضافة األبعاد األربعة األخرى (باللون البنفسجي) عدیم الجدوى ھنا. 

مثال 1
ارسم البرغي المتري المعیاري M32 بالطریقة البسیطة بتدبر الحل ضمن أوتوكاد. 

لـحـل
نبحث في مكتبة أوتوكاد لنجد ضمن الرابط 

C:\Program Files\Autodesk\ACADM2011\Sample\Design Center\
فنختار الملف Fasteners-Metric ألن قیاساتنا متریة أو بالتحدید بالملم ونفتحھ. نختار منھ مجموعة البراغي المرسومة والتي تظھركتًال في ملف أوتوكاد وھي: 
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البرغي الذي رأسھ سداسیًا تحت االسم  Hex Head Screw - 10 x 20 mm side. ننسخ مسقطیھ 7 - 14
 Paste باألمر  العمل  إلى ملف  ونلصقھما   ،8.14 شكل   ،Edit>Copy باألمر  األمامي والجانبي 
عندما تكون الطبقة 0 فاعلة. النسخ یكون من الملف Fasteners-Metric في مكتبة أوتوكاد الوارد 

أعاله  ككتلتین Blocks ثم االنتقال إلى ملف العمل الجدید واللصق فیھ. 

نغیر حجم ھذا البرغي (المسقطان الملصقان) باستخدام أمر أوتوكاد Scale واألمر الفرعي R من 
Reference لیصبح قطره 32 ملم أي M32، فتتغیر ھنا جمیع األبعاد على المسقطین بنفس النسبة. 
وألن البرغي معیاري أي برغي ذو مواصفات وقیاسات معیاریة ضمن جداول خصوصیة تصبح 
جمیع القیاسات واألبعاد المرفقة لـ شكل 9.14، باستثناء M32 عدیمة الجدوى وزائدة عن الحاجة.  
نفكك كتلتي البرغي (المسقطان الملصقان) بأمر أوتوكاد Explode ثم نعدل مواصفات مكوناتھ من 

 .Ma شكل 10.14: تعدیل مواصفات البرغي المتري خطوط وألوان وفقًا للطبقات وملف أوتوكاد القیاسي باالمر

شكل 11.14: مسقط جانبي آخر للبرغي المعیاري  

نضیف لألشكال الناتجة خطوط المحاور ضمن الطبقة 2، شكل 10.14. نستبدل المسقط الجانبي المرفق على الیسار بمسقط جانبي آخر ومن الجھة المقابلة، بحیث نضیف و/أو 
نعدل الخطوط المرئیة المتصلة والمخفیة المتقطعة، شكل 11.14. 

7.14: تعدیل مواصفات وأبعاد البرغي المتري المعیاري 

یمكن تعریف أبعاد البرغي المتري المعیاري دون رسمھ بعدة طرق أھمھا:
بیان قطره الرئیسي مرفقًا للرمز M، مثًال M32. اكتب الرمز M أوًال ثم اتبعھ بقطر البرغي • 

الرئیسي. ھذا التعریف البسیط یتطلب إدخال البرغي من مكتبة أوتوكاد ثم تعدیل حجمھ ومواصفاتھ 
إلى الشكل المطلوب، أنظر األشكال 8.14 - 11.14 الواردة أعاله، أو تحدیده ورسمھ من الجداول 

المعیاریة للبراغي والصوامیل مباشرة.
بیان قطره الرئیسي وخطوتھ مرفقین للرمز M، مثًال M32x3. اكتب الرمز M أوًال ثم اتبعھ بقطر • 

البرغي الرئیسي ثم الخطوة مع إشارة الضرب، شكل 12.14. ھذه الطریقة تتطلب إدخال البرغي 
من مكتبة أوتوكاد ثم تعدیل حجمھ بحیث یصبح قطره األكبر 32 ملم ثم الحقًا تعدل خطوتھ إلى 

القیمة المطلوبة وھي 3 ملم.
مثًال •   ،M للرمز  جمیعھا  مرفقة  تسنینھ  مسافة  وبعد  طولھ  خطوتھ،  الرئیسي،  قطره  بیان 

M32x3x42x24. اكتب الرمز M أوًال ثم اتبعھ بقطر البرغي الرئیسي ثم خطوتھ وتالیًا طولھ 
ثم بعد مسافة تسنینھ مع ثالث من إشارات الضرب، شكل 13.14. ھذه الطریقة تتطلب إدخال 
البرغي من مكتبة أوتوكاد ثم تعدیل حجمھ بحیث یصبح قطره األكبر 32 ملم ثم تعدیل خطوتھ 
إلى القیمة المطلوبة وھي 3 ملم، وأخیرًا تعدیل طول البرغي وبعد مسافة التنسنین إلى القیمتین 

42 ملم و 24 ملم على الترتیب.
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المعیاري والذي یستنبط من 8 - 14 البرغي المتري  أبعاد  الواردتان أعاله یتطلبان تعدیالت إضافیة على  والطریقتان األخیرتان 
الجداول المیكانیكیة المختصة أو من مكتبة أوتوكاد مع تعدیل على قطره الرئیسي. أنظر الفروق في األبعاد بین البرغي 
المعیاري، شكل 11.14 والبرغي المعدلة أبعاده، شكل 15.14. ھذا یعني أن أغلب مواصفات ھذا البرغي، خاصة خطوة 
السن وأبعاده قد تعدلت وأصبحت غیر متوافقة مع القیاسات المعیاریة المأخوذة من الجداول المیكانیكیة أو من مكتبة أوتوكاد. 

شكل 12.14: النظام المتري للبرغي مبینًا 
                  قطره الرئیسي وخطوتھ

شكل 13.14: النظام المتري لألسنان مبینًا قطره الرئیسي، خطوتھ، طولھ ومسافة تسنینھ

مثال 2: 

كیف یمكن تمثیل ورسم البرغي المتري M32x3x42x24 في أوتوكاد؟

الـحـل

سنكرر الخطوات السابقة في األشكال 8.14 - 11.14 فنحصل على الشكل 14.14 

نرسم المثلث متساوي األضالع، طول ضلعھ = 3 ملم كما في المسقط األمامي وبالتالي نحدد منھ 
القطر الثانوي الجدید للبرغي. 

نمحو القطر الثانوي القدیم للبرغي، ونكمل رسم البرغي وفقًا لمواصفاتھ الھندسیة. نجعل طولھ = 
42 ملم.

نقصر مسافة التسنین إلى 24 ملم فنرسم خطًا رأسیًا یمثل نھایة جذر السن (نستخدم األمر متعدد 
 .(Defpoints الخطوط لرسم الخط البنفسجي ضمن طبقة غیر مطبوعة، مثًال

نلغي محوًا الحواف المقطوعة Chamfer لرأس البرغي. وتبعًا لذلك نمحو أصغر دائرة على الیمین. 
الدائرة المرئیة تمثل الحواف المقطوعة.

نعدل حجم الدائرة 4/5 (ھنا نكبر) كقطر ثانوي للتسنین في المسقط الجانبي بما یتوافق اسقاطًا من 
المسقط الرئیسي (األمامي) على الیسار. 

نرسم األبعاد الثالثة الرئیسیة كما ھي على المسقطین. حیث نعدل البعد M32 على المسقط الرئیسي 
إلى M32x3 أو نغیر مكانھ.لنضیف أو نعدل أخیرًا األبعاد الكاملة إلى شكل البرغي، شكل 15.14.

یجب االنتباه إلى أن أبعاد وشكل رأس البرغي ال تتغیر. أما جسم البرغي ومسافة التسنین فیتعدل 
طولھما وفقًا للمعطیات المطلوبة. 

شكل 14.14: تعدیل أبعاد ومواصفات البرغي المتري  
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من جھة أخرى، تتوفر طرق أخرى أكثر مرونة لتمثیل التسنین المتري سواًء في البراغي أو 9 - 14
في الفتحات المسننة. ففي الرسم الیدوي أو في الرسم السریع یتم اختیار المسافة بین المحیط 
ومسار جذور األسنان في األعلى واألسفل من %10 إلى %15 من القطر الرئیسي. وھكذا، 
یكون القطر الثانوي مساویًا لـ %85 - %90 من القطر الرئیسي. أما بقیة أبعاد البرغي ورأسھ 

السداسي فیمكن اعتماد الشكلین 16.14 و 17.14 لتحدیدھا.

شكل 16.14: أبعاد البرغي المتري للرسم التقریبي 

شكل 15.14: أبعاد ومواصفات البرغي المتري M32x3x42x24 كاملة

24

42

Ø32x3

  
   

شكل 17.14: أبعاد الصمولة السداسیة والرباعیة بداللة القطر الرئیسي، ال یفضل قطع الصمولة كلیًا، یمكن قطعھا جزئیًا  
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8.14: رسم المسننات المتریة بالطریقة التفصیلیة في أوتوكاد10 - 14
رسم البرغي المتري بالطریقة التفصیلیة، شكل 18.14

نرید رسم البرغي M24x4 مع أسنانھ بالطریقة التفصیلیة أي كما تظھر في الحقیقة. ھذا البرغي متري لوجود الحرف M، من Metric، قطره الرئیسي 24 ملم بینما خطوتھ 
 .Standard 4 ملم ولذلك ال نعتبره معیاریًا

نستخدم الطبقة Defpoints للرسم كطبقة خطوط إنشائیة ال تظھر في الطباعة
رسم أ: نرسم جزء المستطیل الذي یكافئ ارتفاعھ قطر البرغي الرئیسي = 24 ملم بینما طولھ إلى الیمین غیر محدد. 

         نرسم مثلثًا متساوي األضالع طول ضلعھ 4 والمكافئ لخطوة السن ونرفقھ أي نلصقھ إلى حواف البرغي- األسطوانة في األعلى.   

شكل 18.14: خطوات الرسم التفصیلي ألسنان البرغي

رسم ب: ننسخ المثلث متساوي األضالع إلى الجزء  
السفلي من المستطیل حول محور األسطوانة.

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

نكرر   Multiple Copy المتكرر  بالنسخ   : د  رسم 
مسافة  حتى   1 الطبقة  ضمن  المرسومة  السن  نسخ 

التسنین أو أكثر.
رسم ھـ: نكمل رسم المسنن بأسنانھ المتكررة. 

تطلب  إذا   Tr باألمر  التسنین  مسافة  عن  الزیادة  نقضم  و:  رسم 
تعدیل  یتم  ثم   Chamfer باألمر  الحواف  ونقضم  ذلك،  األمر 

نھایات الزوایا. 

رسم الفتحة المسننة متریًا بالطریقة التفصیلیة، شكل 19.14
استخدم الطبقة Defpoints للرسم 

.M24x4 رسم أ: نحدد القطر الرئیسي للفتحة
لخطوة  والمكافئ   4 ضلعھ  طول  األضالع  متساوي  مثلثًا  نرسم 
السن ونرفقھ إلى حواف الفتحة في الجزء السفلي من المستطیل. 
ننسخ المثلث المتساوي األضالع إلى الجزء العلوي من المستطیل.

نستخدم الطبقة 1 للرسم  
شكل 19.14: خطوات الرسم التفصیلي ألسنان الفتحة المسننة رسم ب : نرسم خطي الحواف األول والثاني وضلعي السن في 
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األعلى واألسفل. أي نرسم سنًا واحدة فقط.11 - 14
رسم جـ :  بالنسخ المتكرر Multiple Copy نكرر نسخ السن المرسومة حتى مسافة 

التسنین أو أكثر.
رسم د  : استخدم األمر Tr لقضم الزیادات الناتجة، وظلل المساحات القطاعیة.  

9.14: األسنان المتریة الخارجیة الیمینیة والیساریة، شكل 20.14 وشكل 21.14
یمكن تمییز األسنان الیمینیة بأنھا تربط أو تشد إذا دارت دورانًا یمینیًا، أي مع عقارب 
الساعة، بینما تحل أو ترخى إذا دارت دورانًا إلى الیسار. أما األسنان الیساریة فھي تربط 
أو تشد إذا دارت دورانًا إلى الیسار، أي عكس عقارب الساعة، بینما تحل أو ترخى إذا 
دارت دورانًا یمینیًا. وفي الشكل الھندسي تظھر األسنان الیساریة كصورة طبق األصل 

لألسنان الیمینیة. 
شكل 20.14: التمثیل التفصیلي لألسنان المتریة الخارجیة، الیمینیة ثم الیساریة.

أین تستخدم األسنان الیساریة؟ 
تظھر األسنان الیساریة حیثما تفشل األسنان الیمینیة في مھمتھا من شد وإحكام لقطع الوحدة المیكانیكیة. فإذا كانت األسنان الیمینیة عند دورانھا مع عقارب الساعة تشد ویزداد 
إحكام الوحدة المیكانیكیة فإن األسنان الیساریة تفك وترخي تلك الوحدة المیكانیكیة عند دورانھا بنفس االتجاه السالب، والعكس صحیح أیضًا. لذلك، تستخدم األسنان الیساریة 

  3D  شكل 21.14: التمثیل الحجمي
لألسنان المتریة الخارجیة، الیمینیة ثم 
الیساریة.

يساري  يمیني 

في الصناعة لحفظ دوران الوحدة المیكانیكیة من الرخو واإلنفالت. كمثال، حركة البدالة في الدراجة الھوائیة إلى 
األمام تجعل أجزاءھا تفلت أو تتراخى مع استمرار الحركة عند استخدام مجموعة ربط یمینیة أي برغي وصمولة 

تشد إلى الیمین. لذلك، تستخدم مجموعة ربط یساریة لشد أجزاء بدالة الدراجة الھوائیة. 

علل لماذا تستخدم األسنان الیساریة ألسطوانة الغاز في بیوتنا؟ أورد أمثلة آخرى على استخدام التسنین الیساري؟ 
10.14: األسنان المتریة الداخلیة الیمینیة والیساریة شكل 22.14. 

شكل 22.14: التمثیل التفصیلي لألسنان المتریة الداخلیة الیمینیة ثم الیساریة.  



الباب الرابع عشر 

11.14: كیف تحدد مواصفات البرغي في النظام المتري والبریطاني، شكل 23.14. 12 - 14

یتحدد قیاس القطر األكبر للبرغي أیًا كان نوعھ باستخدام أیة أداة قیاس مثل الكالیبر أو المایكرومتر أو حتى مسطرة القیاس العادیة. أكبر قیاس ممكن لقطر البرغي یعرف 
القطر األكبر Major Diameter. أما قیاس خطوة التسنین للبراغي والفتحات المسننة فیتم ذلك بالقیاس المباشر للمسافة بین رأسیین متتالیین من االسنان وعلى نفس الجھة. 
نظریًا، یمكن قیاس المسافة بین جذرین لسنیین متتالیین، لكن ذلك یواجھ بصعوبة عملیة وغیر دقیقة. إن قیاس خطوة السن بدقة یتطلب قیاس عشر المسافة من رأس أول سن 
لرأس السن العاشر، بما یعني قیاس المسافة ثم الحقًا القسمة على عشرة. أما في النظام البریطاني، فإن الطریقة المثلى لھذه الحالة تقوم على استخدام الكالیبر اإلنشي لقیاس 

خطوة السن. وكمثال، في الشكل 23.14 یحوي اإلنش الواحد 12 سنًا. لذلك نعرف خطوة السن ضمنیًا كأن نقول 0.5x12، الشكل على الیسار.    

شكل 23.14: قیاس خطوة السن في النظام المتري على الیمین والنظام البریطاني في الیسار

قواعد مھمة للربط بین البراغي 
والفتحات المسننة تفصیلیًا

قاعدة 2: 
ما نلمسھ في المسننات الخارجیة بالید ھو رؤوس األسنان والتي تمثل القطر الرئیسي للمسنن. یرسم بخط مرئي متصل. 

ما ال نلمسھ في المسننات الخارجیة بالید ھو قواعد وجذوراألسنان والتي تمثل القطر الثانوي للمسنن. یرسم بخط رفیع ومتصل.

قاعدة 1: 
األصل  طبق  معكوسة  كصورة  الیمیني  الخارجي  المسنن  یرسم 

للمسنن الخارجي الیساري. 
األصل  طبق  معكوسة  كصورة  الیمیني  الداخلي  المسنن  یرسم 

للمسنن الداخلي الیساري.
للمسنن  األصل  طبق  كصورة  الیمیني  الداخلي  المسنن  یرسم 

الخارجي الیساري.
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14 - 13

شكل 24.14: المسقط الجانبي والقطاع الجانبي للبرغي المتري

قاعدة 3: 
ما نلمسھ بالید في المسننات الداخلیة ھو رؤوس األسنان والتي تمثل القطر الثانوي للفتحة المسننة. یرسم بخط مرئي متصل (في حالة القطاع). 

ما ال نلمسھ في المسننات الداخلیة بالید ھو قواعد وجذور األسنان والتي تمثل القطر الرئیسي للفتحة المسننة. یرسم بخط رفیع متصل (في حالة القطاع).

12.14: رسم وتمثیل قطاعات البراغي والفتحات المسننة متریًا، شكل 24.14 و شكل 25.14.

شكل 25.14: المسقط الجانبي والقطاع الجانبي للفتحة المسننة متریًا  
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التسنین المربع Square Thread: یستعمل في مسننات رفع األثقال ونقل القدرة في اآلالت 14 - 14
المیكانیكیة وللحصول على حركة محوریة أكبر للصموالت والمسامیر عند كل دورة. 

التسنین المربع المعدل: یستعمل في مسننات رفع األثقال ونقل القدرة في اآلالت المیكانیكیة 
المختلفة.  

التسنین أحادي الجانب Buttress Thread: ھو نتاج للجمع بین األسنان المربعة واألسنان 
المتریة حیث یستعمل في نقل القدرة باتجاٍه واحد كما ھو الحال في المالزم والرافعات.

التسنین ذات المقطع نصف الدائري Knuckle Thread: شكل متطور من األسنان المربعة. 
یستخدم حیثما تتعرض الوحدة المیكانیكیة لإلحتكاك كما في وصالت عربات القطارات. 

شكل 26.14: أنماط التسنین الشائعة   

13.14:أنماط التسنین للبراغي والفتحات، شكل 26.14.

التسنین عملیة تجویف لولبیة تعمل من الخارج للقضبان المستدیرة ومن الداخل للفتحات 
الدائریة. وبشكل عام یتم التسنین بعدة أنماط وأشكال أشھرھا: 

التسنین المتري العادي، على شكل الحرف V: یستعمل ھذا النوع من األسنان لضبط 
العناصر المتداخلة مع بعضھا للصوامیل والمسامیر واألعمال الخفیفة كأنابیب النحاس 

األصفر. 

التسنین المتري المعدل، على شكل الحرف V مع قطع الرأس وتسویة القاعدة: 

التسنین بسن وایتورث Whiteworth Thread: یستخدم في القیاسات البریطانیة. 

التسنین شبھ منحرف- آكم Acme Thread، أكثر استخدامًا من السن المربع ولذلك فھو 
األفضل عند التعشیق والفصل المتكرر.
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 14.14: التمثیل التخطیطي لألسنان المتریـــة، شكل 1527.14 - 14
 Schematic Representations 

نستخدم الطبقة Defpoints باللون األسود                                   
ضلعھ یساوي خطوة •  األضالع طول  متساوي  مثلثًا  نرسم 

ننسخھ  ثم  األسفل،  في  البرغي  حافة  إلى  ونلصقھ  السن 
لخط  بالنسبة   Mirror إنعكاس  باألمر  األخرى  الجھة  في 

المحور.
ارسم بطبقة 1 الخط الرأسي بین قاعدتي المثلثین ثم ارسم • 

بطبقة 4 الخط الرأسي بین رأسي المثلثین.
شكل 27.14: تمثیل ورسم البرغي المتري تخطیطیًا   أعاله •  الواردین  الرأسیین  الخطین  رسم  نكرر 

إلى  نصل  حتى  مرات  عدة  والمرئي  األزرق 
نھایة التسنین.

15.14: األسنان المتریة الثنائیة والثالثیة

باألسنان  اآلن  حتى  أعاله  الواردة   األسنان  سمیت 
العادیة. وھي أسنان فردیة تتحرك مسافة تكافئ خطوة 
السن عند دوران محورھا دورة واحدة. لذلك، یكون 

لمسنناتھا مدخل واحد لدخول الصمولة. 

األسنان الثنائیة أو الزوجیة: ھي األسنان التي تتحرك 
مسافة تكافئ ضعف خطوة السن عند دوران محورھا 
لدخول  اثنان  مدخالن  لھا  یكون  لذلك،  واحدة.  دورة 

 الصمولة، شكل 28.14 
مسافة  تتحرك  التي  األسنان  ھي  الثالثیة:  األسنان 
تكافئ ثالثة أضعاف خطوة السن عند الدوران دورة 
واحدة. لذلك، یكون لھا ثالثة مداخل لدخول الصمولة، 

شكل 29.14.

أنظر أیضًا، شكل 30.14

Double Threads شكل 28.14: األسنان الثنائیة أو الزوجیة

شكل 29.14: األسنان المتریــة الثالثیة 
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16.14: األسنان المربعة 16 - 14
رسم المسنن المربع الخارجي بالطریقة التفصیلیة

یمثل البرغي المربع في الطریقة البسیطة تمامًا كما ھو الحال في التمثیل البسیط 
 M للبرغي المتري، أنظر األشكال 3.14 - 22.14. فقط علینا استبدال الحرف
التي تعني ترببع). من جھة أخرى،   Squared الكلمة  SQ من  بالحرفین/الرمز 
تختلف كلیًا طریقة رسم البرغي المربع مع أسنانھ بالطریقة التفصیلیة عما ورد سابقا 

لألسنان المتریة. 

مثال 3
ارسم البرغي المربع SQ28x12 بالطریقة التفصیلیة، شكل 31.14. 

ھذا البرغي قطره الرئیسي 28 ملم بینما خطوتھ 12 ملم.
الـحـل

شكل 30.14: األسنان المربعة الفردیة، مدخل واحد، الثنائیة، مدخالن والثالثیة، ثالثة مداخل

شكل 31.14: رسم برغي مسنن بسن مربع 
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نستخدم الطبقة Defpoints، الشكل على الیمین                            17 - 14

نرسم مستطیًال بطول البرغي (یمكن أي طول) بینما عرضھ یساوي 28 ملم.
نرسم مربعًا، طول ضلعھ 6 ملم كمكافئ لنصف الخطوة ضمن زاویة المستطیل وننسخھ في الجھة األخرى. 

ننسخ المربعین ثالث مرات أخرى كما في الشكل األول على الیمین.

الرسم بالخطوط اإلنشائیة، طبقة 41، الشكل الثاني من الیمین 
نرسم خطًا بین رأس السن األول في الیسار إلى رأس السن الثاني في الجھة األخرى. 

نكرر نسخ ھذا الخط ثالث مرات أخرى. 
ننسخ الخطوط اإلنشائیة السابقة باألمر إنعكاس من الجھة األخرى، ھنا الخطوط تظھر بلون آخر، طبقة 42.

نستخدم الطبقة 1 
نعلم خطوط حواف السن األولى، أي أننا نرسم سن واحدة من مجموعة األسنان المتتالیة ونكملھ بشكٍل كامل، الشكل الثالث. 

نكرر نسخ السن األولى مرات أخرى، الشكل األخیر.

األسنان المربعة الداخلیـة، شكل 33.14. 
ننتبع تقریبًا الخطوات نفسھا كما في األسنان الخارجیة، لكن الناتج ال یظھر تطابقًا كامًال.

شكل 32.14: إكمال رسم األسنان المربعة، 
مع نمطین لرأس البرغي المربع 

شكل 33.14: األسنان المربعة الداخلیـة - یمینیة
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ACME شكل 34.14: الرسم بخطوط إنشائیة لتحدید خطوة السن

17.14: األسنان شبھ المنحرفة الخارجیة ACME، شكل 34.14 
رسم 1

                                   .Defpoints نستخدم الطبقة
نرسم مستطیًال، طولھ بطول البرغي بینما عرضھ أو ارتفاعھ فیساوي القطر الرئیسي.

نرسم مربعات متساویة ومتتالیة، طول ضلع كل منھا یساوي P/2 على الجانبین.
نرسم خطًا موازیًا للخط المحوري على بعد P/4 من المحیط وعلى الجھتین، أي منصفًا ألضالع المربعات.

الرسم بالخطوط اإلنشائیة الخط البنفسجي. 
نرسم الخطوط اإلنشائیة المائلة عن الرأسي بزاویة 14.5 درجة من منصفات أضالع المربع الرأسیة یمینا ویسارًا. نستخدم في الرسم الیدوي الزاویة 30 درجة.

رسم 2 
نستخدم الطبقة 1 لتعلیم خطوط حواف السن األولى في األعلى. 

نعلم خطوط حواف السن األولى في األسفل وفي األعلى، حیث حوافھما لیسا على نفس المستوى الرأسي.
رسم 3

نرسم السن األولى كسن واحدة من مجموعة أسنان متتالیة ونكملھ بشكٍل كامل.  
رسم 4

نكرر رسم األسنان المتتالیة شبھ المنحرفة. 
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شكل 35.14: تمثیل بسیط للتداخل بین برغي وفتحة مسننة ثم بین برغي وصمولة    

18.14: التداخل بین البراغي والصوامیل المتریة- تمثیل بسیط، شكل 35.14. 
أیًا یكن التسنین، متریًا، مربعًا أو شبھ منحرف أو غیره فالتسنین البسیط یظھر بالشكل نفسھ 
دون تغییر. ویمیز التسنین باألبعاد فنقول M20 أو SQ20 أو ACME36 .....الخ. وتظلیل 
السطوح المقطوعة ھو الترجمة الفعلیة لقطع عناصر المجموعة المیكانیكیة. وقد تعرفنا في 
القطع المیكانیكیة طولیًا  المرجوة عند قطع  بعض  الفائدة  أننا ال نحصل على  الباب الثامن 
وتظلیلھا. لذلك، اصطلح ألیة عدم القطع وبالتالي عدم التظلیل أبدًا. ومن ھذه القطع البراغي 
أما   .Standard Parts معیاریة  قیاسیة  قطع  ألنھا  تظلل  وال  تقطع  ال  والتي  والصوامیل 

المسامیر والمحاور فبالمجمل ال تقطع وال تظلل ألن قطعھا ال یضیف أي شيء جدید لزیادة 
 التوضیح. وعلى ذلك فالربط بین ھذه القطع مع بعض یجعل التظلیل یتم كما یلي:

الصامولة والبرغي كقطع قیاسیة معیاریة ال یتم قطعھما وال تظلیلھما أبدًا. • 
الصمولة تخفي كل القطع الموجودة خلفھا. • 
البرغي یخفي كل القطع الموجودة خلفھا باستثناء الصمولة. • 
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شكل 36.14: تمثیل تفصیلي للتداخل بین برغي وفتحة مسننة تفصیلیًا، البرغي یخفي كل أجزاء الفتحة المسننة  

التداخل بین البراغي والفتحات المتریة- تمثیل تفصیلي، شكل 36.14 

التداخل بین البراغي والفتحات المسننة بسن مربع، تمثیل تفصیلي، شكل 37.14 

شكل 37.14: تمثیل تفصیلي للتداخل بین برغي وفتحة مسننتین تسنینًا مربعًا. أیضًا ھنا، البرغي یخفي كل أجزاء الفتحة المسننة  
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14 - 21Fasteners 19.14: وسائل الربط

یمكن استخدام وسائل ربط مؤقتة و/أو أخرى دائمة لتجمیع القطع المیكانیكیة المختلفة وربطھا مع بعضھا البعض حتى نحقق بناء الوحدة المیكانیكیة بشكل متكامل. سنقوم في 
ھذه الوحدة بتوضیح بعض وسائل التجمیع والربط المیكانیكیة وكیفیة رسمھا ھندسیًا كمساقط وقطاعات واإلصطالحات والرموز التي تتعلق بھا. تختلف الرسومات التجمیعیة 
عن بعضھا البعض في كمیة المعلومات التي تعرفھا أو تحددھا عن الوحدة المیكانیكیة أي الماكینة المنتجة، وتحدید العالقة الترابطیة بین قطعھا وأجزائھا في الماكینة  وتصمیم 

ھذه القطع بشكٍل فردي أو منفصل.

تقسم وسائل الربط بین القطع إلى وسائل ربط مؤقتة وأخرى دائمة. سنعرج فقط على األولى 

وسائل الربط المؤقتة: وھي الوسائل التي تستخدم لربط القطع بعضھا مع بعض ثم فكھا بدون إتالف أي من قطعھا أو حتى كسرھا. ھذه الوسائل ھي قطع قیاسیة باألساس، 
متوفرة بكثرة في الورش وأماكن التصنیع المیكانیكیة. ویمكن تقسیم وسائل الربط المؤقتة إلى مجموعات مختلفة نركز شرحنا على نوعین اثنین وھما: 

شكل 38.14: البراغي والصوامیل

شكل 39.14: بعض أنواع الحلقات المعدنیة والزنبركیة

مجموعة البراغي والصوامیل: • 
تتكون كل مجموعة على األقل من برغي وصامولة لھما نفس المواصفات الھندسیة 
واإلنتاجیة لربط وتثبیت عناصر الوحدة المیكانیكیة. وألنھا مجموعة یتم ربطھا ومن ثم 
فكھا بكل سھولة ویسر أطلق علیھا وسیلة ربط مؤقتة. تتكون ھذه المجموعة من برغي 
وصمولة بأشكاٍل مختلفة لكل منھما، شكل 38.14 وقد یضاف إلیھما حلقة أو حلقات 
األجزاء  الضغط واالحتكاك على  تأثیر  لتخفیف   ،39.14 شكل  أو زنبركیة،  معدنیة 
Cas- الرئیسیة وحمایتھا من التلف. ومن أشھر الصوامیل السداسیة والمربعة والتاجیة

tle Nut وغیرھم. 

وقد یرفق لھذه المجموعة قطع إضافیة لحمایة قطع المجموعة األصلیة أو الرئیسیة 
من التلف والكسر عند الضغط الھائل. ھذه القطع اإلضافیة تأخذ شكل حلقات معدنیة 
الحلقات زنبركیة  ھذه  تكون  أن  یمكن  المیكانیكیة روندیال. كما  الورشات  في  تدعى 

.Lock Washer
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الزنبركات• 22 - 14
الزنبرك أو النابض ھو جسم مرن مصنوع من الفوالذ بأشكال مختلفة، وظیفتھ الرئیسیة ھي (بذل قوة) مقاومة عند تغییر شكلھ وحجمھ، كما یعود إلى حالتھ األصلیة عند 

زوال القوى المؤثرة علیھ. یعتبر الزنبرك أحد العناصر األساسیة في العدید من األجھزة المیكانیكیة بدًء من الساعات وٌاقالم الرصاص والحبر وصوًال إلى المركبات 
المیكانیكیة كالسیارات والطائرات والقطارت حیث یبرز عمل الزنبركات في ممتصات الصدمات المتنوعة. یمكن التمییز بین أنواٍع مختلفة من الزنبركات كاإلھلیلجي أو 

المخروطي أو حتى السطحي، شكل 40.14.
سنركز دراستنا على الزنبرك اإلھلیلجي فقط، بما یشمل طریقة رسمھ وتوضیح تفاصیلھا في المساقط الھندسیة والقطاعات. لكن، قبل ھذا وذاك سنحاول أن نرسم الزنبرك 

تخطیطیًا، شكل 41.14. 

شكل 40.14: الزنبركات، زنبرك سطحي، مخروطي وصمام تنفیس ذو زنبرك إھلیلجي 

كیف یرسم المسقط أو القطاع األمامي للزنبرك؟ 

لرسم مسقط ھذا الزنبرك أو قطاعھ علینا تحدید وفھم معنى دورتھ والتي تتمثل بارتفاع كل لفة/دورة فیھ كالمسافة بین أي نقطتین متكافئتین 
ومتتالیتین على مساره. في الشكل 42.14، الرسم على الیمین یبین أن عدد لفات/دورات ھذا الزنبرك ھي 2 فقط. في الرسم الثاني على الیسار 

نجد أن عدد اللفات/الدورات ھي 2 أیضًا إذا ما نظرنا إلى خط محور السلك. تدعى خطوة الزنبرك في الرسم األول بالخطوة النظامیة حیث تم 
قص الزیادات عن الدورتین الكاملتین وأصبح جزء من الزنبرك ذو سطح مستٍو ودوراني عمودي على محوره.  

لرسم ھذا الزنبرك في ھذا السؤال یتطلب معرفة المعطیات المرفقة للزنبرك والتي یمكن أن تكون ضمن مجموعتین أو نمطین اثنین ھما:
أوًال: القطر الخارجي Do، والقطر الداخلي Di، طولھ الحر (أي الطبیعي دون شد أو ضغط) L مضافًا لھم عدد لفات/دورات الزنبرك. 

 ،Dm والمتوسط الحسابي لقطري الزنبرك الخارجي والداخلي L طولھ الحر ،d ثانیًا: قطر السلك
Dm =(Do–Di)/2

شكل 41.14: التمثیل البسیط – التخطیطي للزنبركات 
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شكل 42.14: الدورة النظامیة ودورة المحور الكاملة 

حیث أن Do القطر الخارجي بینما Di القطر الداخلي. 
كیف نحسب ارتفاع دورة الزنبرك؟ 

یتحدد ارتفاع دورة الزنبرك P من قسمة طولھ L على عدد لفاتھ n، أي أن 
P=L/n

حیث أن L ھي طول الزنبرك الفاعل والذي یعرف كالفرق بین طول الزنبرك من بدایتھ لنھایتھ. 
ھكذا، عندما یكون الزنبرك مشدودًا یزید طولھ الحر وعندما یكون الزنبرك مضغوطًا یقصر. 

مثال 4، شكل 43.14
كیف یرسم الزنبرك المكون من دورتین اثنتین نظامیتین. ارسم قطاعھ ومسقطھ األمامي. 

المعطیات:
 متوسط قطریھ = 25 ملم. 

قطر سلكھ = 5 ملم.
ارتفاعھ 20 لدورتین فقط.  

الحـــل 
الزنبرك كمجسم ثالثي األبعاد یظھر في األسفل. ھو مكون من دورتین منتظمتین. سطح الزنبرك في األعلى مستٍو. 

یرسم قطاعھ ومسقطھ بسھولة ویسر، حیث أن المسافة بین النقطة 0 و 1 تساوي المسافة بین النقطة 1 و  2 
ومجموع المسافتین یساوي 20 ملم. 

إذن ترسم الدوائر على الیمین، بینما یتحدد تموضع الدوائر على الیسار أفقیًا من النقطتین 3 و 4 بالترتیب. النقطة 4 
على نفس المستوى مع النقطة 1. 

یتم تظلیل الدوائر على الیمین وتعدل بعض الخطوط في المسقط لتصبح متقطعة كخطوط مخفیة فیھ.     

     تـنـویـــھ: الدائرة األولى في األسفل ال یقطعھا مستوى القطع الرأسي. لذلك، ال تظلل إال اصطالحًا. 
مثال 5، شكل 44.14

أرسم المسقط األمامي والعلوي وكذلك قطاعھ مرفقًا إلیھما القطاع األیزومتري واألیزومترك. 
المعطیات: 

طولھ الحر 60 ملم.
عدد لفاتھ المنتظمة 6.

قطراه، الخارجي 45 ملم والداخلي 35 ملم. 

الحل على الصفحة التالیة ضمن انفنتور كبرنامج ثالثي األبعاد. 
شكل 43.14: القطاع والمسقط األمامي للزنبرك ذو الدورات النظامیة 
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براغي الربط
تختلف أنواع البراغي باختالف أشكال رؤوسھا، كما تتنوع حسب استخدامھا في الربط إلى: 

Stud Bolt  برغي جاویط
برغي عدیم الرأس ومسنن من الطرفین یستعمل لربط قطعتین معدنیتین. یتم التسنین الثقبي داخل 
إحدى القطعتین و یثبت برغي فیھا ثم توضع القطعة الثانیة األوسع فتحة فوق األولى بینما یتم  ربط 

القطعتین بصامولة. 

 Through Bolt أو برغي نافذ Bolt & Nut برغي وصامولة
یستعمالن لربط قطعتین مثقوبتین بثقٍب أكبر من قطر المسمار الرئیسي بینما یتم تثبیتھما بصامولة.

شكل 44.14: القطاع ومسقط الزنبرك الذي طولھ الحر 60 ملم، عدد لفاتھ المنتظمة 6، 
                 قطراه الخارجي 45 ملم والداخلي 35 ملم. 

قطاع أیزومتري أیزومترك

 Fitted Bolt برغي مضبوط
بین  خلوص  بدون وجود  القطعتین  داخل  من ثقٍب  البرغي  قطعتین بحیث ینفذ  لربط  یستعمل 

البرغي والثقب ثم یتم تثبیتھما بصامولة. 

Tap Bolt برغي عادي
یستعمل لربط قطعتین بحیث یتم تسنین ثقب داخل إحدى القطعتین بینما یترك خلوص في ثقب 
القطعة األخرى وحول جذع المسمار. یجب أن یكون طول الجزء المسنن في البرغي أقل من 

ارتفاع الثقب داخل القطعتین. وھنا ال حاجة الستخدام صامولة الربط.

مالحظات:  
الرسم على الیسار ضمن بیئة إنفنتور ثالثي األبعاد. 

الخطوط بین الدوائر على الیمین والیسار منحنیة ولیست مستقیمة.
آخر دائرة في األسفل وعلى الیمین لم تظلل ألن مستوى القطع ال یقطع 

الزنبرك عندھا، بل یالمسھا. 



الرسم التجمیعي 

14 - 25

شكل 45.14: برغي جاویط                                                              
شكل 46.14: برغي وصامولة أو برغي نافذ

شكل 48.14: برغي عادي              شكل 47.14: برغي مضبوط          
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20.14: تجمیع وتركیب القطع المیكانیكیة 26 - 14
عند بناء جھاز میكانیكي بمكوناتھ فإننا نظلل القطع المتتالیة والمتالصقة 
وفي  التظلیل.  وزاویة  الكثافة  حیث  من  متنوعة  بأنماط  قطاعاتھ  في 
أوتوكاد یمكننا التحكم بالتظلیل بیسر أكثر من الرسم الیدوي من حیث 
الكثافة وزاویة التظلیل واللون. إذا كانت قطعتان متالصقان مع بعض 
فإننا نظللھما بالزاویتین 45 درجة و 135 درجة بالترتیب كتظلیلین 

متعاكسین تمامًا، شكل 49.14. 

أما تظلیل القطع الثالثة المتالصقة فیتم بخطوط تمیل بزاویة 45 درجة 
و 135 درجة للقطعتین األولى والثانیة. أما تظلیل القطعة الثالثة فیتم  
بخطوط یكون میلھا ممیزًا عن میل القطعتین السابقتین كأن یأخذ الزاویة 
60 أو 120 درجة. یجب االنتباه إلى أن المسافة بین خطوط التظلیل 

حتى اآلن قد تكون ثابتة، شكل 50.14. 

شكل 49.14: تظلیل قطعتان في الرسم التجمیعي  

في الشكل 51.14، تظھر األجزاء العلویة لـ تجمیع صمام-مضخة میاه یدویة. ضمن القطع المترابطة مع بعض والمتالصقة، یتم تظلیل األجزاء بحیث ندخل 
زاویة المیل ثم الكثافة و في بعض األحیان یؤخذ اللون أیضًا بعین االعتبار. 

نالحظ من الشكل 51.14 على الیمین أن تظلیل القطع المتالصقة قد تم كما یلي: 
القطعة 1: البرغي– المسمار والمحاور في الجھتین لم تظلل لعدم وجود أیة تفاصیل داخلیة جدیدة، أنظر األشكال الخمسة 16.8- 20.8. في الرسم القطاعي.

القطعة 2: تظلیل، زاویة میلھ 45 درجة، المسافة بین خطوط التظلیل 2 ملم.
القطعة 4: تظلیل، زاویة میلھ 135 درجة، المسافة بین خطوط التظلیل 2 ملم.

القطعة 3: تظلیل، زاویة میلھ 60 درجة لتالصقھا مع القطعتین السابقتین 2 و 4. والمسافة بین خطوط التظلیل أیضًا 2 ملم.

شكل 50.14: تظلیل 3 قطع في الرسم التجمیعي  



الرسم التجمیعي 

14 - 27

شكل 51.14: التظلیل في الرسم التجمیعي، بلون واحد وبعدة ألوان  القطعة 7: تظلیل، زاویة میلھ 120 درجة، المسافة بین خطوط التظلیل 2 ملم.
القطعة 5 أي الزنبرك: تظلیل، زاویة میلھ 45 درجة، المسافة بین خطوط التظلیل 1 ملم.

 القطعة 6: تظلیل، زاویة میلھ 135 درجة، المسافة بین خطوط التظلیل 1 ملم.
المتالصقة  للقطع  الفروق  نستطیع مالحظة  عندئذ،  أعاله  الوارد  للشكل  التظلیل  في  األلوان  استخدمنا  وإذا 

التظلیل بكل یسر، شكل 51.14 على الیسار

أما القطع والتظلیل للقطع المیكانیكیة العیاریة Standard Parts، أي المركبة من قطع مستنبطة من الجداول 
والمتوفرة في الورشات والسوق كالبراغي والصوامیل القیاسیة المختلفة فیتم كما یلي: 

الصامولة كقطعة قیاسیة ال یتم قطعھا ال قطعًا كلیًا وال نصفیًا. یمكن استخدام القطع الموضعي: أنظر الشكل 
.17.14

لبیان  الموضعي  القطع  استخدام  یمكن  للتوضیح.  شيء  أي  یضیف  ال  وقطعھ  محور  ألنھ  ُیقطع  ال  البرغي 
تفاصیل جزء من البرغي أو فتحة عرضیھ فیھ.

وھنا، نستطیع إجمال ما ذكرناه كما یلي: 
البرغي والصامولة ال یقطعا، ولذلك ال ُیظلل أي منھما. • 
البرغي یخفي كل القطع الموجودة خلفھ، والصامولة تخفي كل أجزاء البرغي الداخل فیھا وكل القطع • 

–الخطوط الموجودة داخلھا أو خلفھا. 

شكل 52.14: الرسم التجمیعي عند 
                 الربط بالبرغي والصمولة 
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21.14: أھمیة األبعاد في الرسم التجمیعي28 - 14
تلعب األبعاد في الرسم التجمیعي دورًا مھمًا في تحدید مواضع القطع الفردیة بالنسبة لبعضھا البعض ضمن الوحدة المیكانیكیة. فاألبعاد بین المحاور وأبعاد قطعة عن أخرى 
تالیة أو مرتبطة باألولى بشكل ما ھي أبعاد ضروریة ومھمة في الرسم التجمیعي. یجب االنتباه والتركیز إلى أن أبعاد القطعة الواحدة المضافة إلى الرسم التجمیعي تصبح 

عدیمة الجدوى والمعنى ألنھا مكررة مع أبعاد قطع الرسومات التفصیلیة الفردیة. 
ما ھي األبعاد الضروریة للرسم التجمیعي:

األبعاد بین المحاور.• 
األبعاد بین قطعتین رئیسیتین.• 
ارتفاع الزنبرك عند تركیبھ وتجمیعھ في الوحدة المیكانیكیة. • 
األبعاد التي تبین أقصى ارتفاع و/أو أقصى عرض للوحدة المیكانیكیة.• 
أبعاد القطع العیاریة كالصوامیل والبراغي والمحامل والبراشیم والتي تظھر ضمن الجدول المرفق.• 

أخیرًا، یجب التنویھ إلى أن األبعاد الزائدة عن الحاجة كما الخطوط المتقطعة للحواف المخفیة والتي تظھر بكثرة في الرسم التجمیعي تؤدي إلى الغموض واإلرباك. لذلك، یتم 
توضیح بعض التفاصیل الداخلیة في الوحدة المیكانیكیة بأخذ قطاع مناسب لألجزاء الغامضة لسبر أغواره. كما یمكن توضیح ما خفي من تفاصیل في ذلك الجزء باإلشارة إلیھ 
ونقلھ إلى مكان آخر في لوحة الرسم وتكبیره ھناك بمقیاس رسم مناسب. ولتالفي رسم األجزاء والقطع العیاریة كالصوامیل والبراغي والمحامل والبراشیم یمكن اإلشارة إلیھا 

ضمن جدول المعلومات المرفق.

22.14: ترقیم القطع في الوحدة المیكانیكیة
عند رسم القطاعات والمساقط في الرسم التجمیعي فإنھ یشار إلى القطع باألرقام 1، 2، 3، ..... یجب التذكیر إلى أن یكون تسلسل األرقام نابعًا من ترتیب القطع للتركیب 
والفك المتسلسل للوحدة المیكانیكیة. ھذه األرقام ثابتة لكل قطعة، حیث یساعد ذلك العامل الفني على طلب بدل الجزء التالف من الشركة المنتجة أو تصمیمھ وإنتاجھ والحقًا 
لترتیب القطع الجدیدة والصالحة داخل المستودعات الفنیة. وإذا طرأ تعدیل على الجزء المعین فیتم تعدیل القطعة إلى رقم آخر ممتد من الرقم األصلي، مثًال، یصبح رقم القطعة 

1 الجدید  1-1 أو  2-1 ...الخ.  

23.14: الجدول المیكانیكي وجدول القطع للوحدة المیكانیكیة في الرسم التجمیعي، شكل 53.14
افتح ملف أوتوكاد Standard 2011. أرفق للملف وعلى شاشة الرسم باألمر Insert جداول العناوین أو الكتل التالیة: 

جدول A4: جدول عادي بحجم ورقة A4. استخدمناه سابقًا لتعریف عنوان مستخدم أوتوكاد الذي یرید أن یطبع عملھ في نھایة جلسة العمل. یشمل معلومات أساسیة كـ اسم 
لوحة الرسم واسم الرسام مع رقمھ الجامعي والتاریخ. 

جدول A40: جدول بحجم ورقة A4، شبیھ بـ جدول A4 لكنھ یشمل معلومات میكانیكیة كاسم الوحدة المیكانیكیة ومقیاس الرسم الذي رسمت بھ، مضافًا إلى ذلك المعلومات 
األساسیة كـ اسم لوحة الرسم واسم الرسام مع رقمھ الجامعي والتاریخ. 

جدول A400: جدول صغیر یرفق فوق الجزء السفلي لـ جدول A4 أو حتى جدول A3.  یشمل معلومات أساسیة ألرقام القطع المیكانیكیة المكونة للوحدة المیكانیكیة، اسم 
القطعة، مادة الصنع وأخیرًا عددھا. القطع ترتب تسلسلیًا من األسفل لألعلى من 1، 2، 3،  ....... الخ. 

جدول A3: جدول بحجم ورقة A3، یرفق إلیھ العنوان في األسفل وعلى الیمین.  یكافئ جدول A40 لكنھ أكبرحجمًا. یشمل معلومات میكانیكیة كاسم الوحدة المیكانیكیة ومقیاس 
الرسم الذي رسمت بھ، مضافًا إلى ذلك المعلومات األساسیة كـ اسم لوحة الرسم واسم الرسام مع رقمھ الجامعي والتاریخ. 
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شكل 53.14: جداول العناوین ضمن ملف Standard 2011 في أونوكاد 

Tolerances  and  Fits 24.14: التفاوتات واالزدوجات
تتطلب الصناعة وتقوم على انتاج القطع المیكانیكیة-المشغوالت بالمقاسات الدقیقة تمامًا. ومع أن الحقیقة غیر ذلك، فإن الواقع یتطلب انتاج مشغوالت ذات قدٍر معین من الدقة 
كأن تكون أكبر أو أصغر من مقاٍس (حجم) أساسي ببضعة میكرونات (المیكرون = 3-10 ملم = 6-10 متر). فالعمود الذي یصمم على أساس أن قطره المضبوط یساوي 

n60، مثًال، سوف یتم تصنیعھ بقطٍر أكبر أو أصغر من ھذه القیمة ببضعة میكرونات مھما كانت دقة درجة التصنیع المستخدمة. 

مصطلحات أساسیة 
 .Nominal Dimension البعد االسمي

المقاس األساسي المحسوب في التصمیم والمعطى في الرسم.
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14 - 30 :Actual dimension البعد الحقیقي
البعد الناتج بعید إكمال التشغیل، أي إنتاجھا. 

 :Shaft العمود
لفٌظ یطلق على كل جزٍء مستدیر مطلوٌب تركیبھ داخل أحد الثقوب أو الفتحات. وھو یأخذ أسماء متعددة 

كالمحور أو المسمار أو القضیب أو البرغي .. الخ.
 :Hole الفتحة/الثقب

أي تجویٍف، فتحٍة عملت من أجل ادخال عموٍد داخلھا لنقل حركة أو لربط قطعتین أو حتى كسدادة 
زیت. 

 :Allowance السماح
الفرق بین أصغر قطر فتحة وأكبر قطر عمود في المزدوجة وھو اإلصطالح الذي یعطى للحد األدنى 
األكبر  البعد  بین  بالفرق  االسمي  للمقاس  العلوي  السماح  ویمیز  للتداخل.  األعلى  الحد  أو  للخلوص 
للمشغولة وبعدھا االسمي كما یمیز السماح السفلي للمقاس االسمي للمشغولة بالفرق بین البعد االسمي 

وبعدھا األصغر.   
 :Deviation انحراف

الفرق بین القیاس الحقیقي والقیاس االسمي.
 :Tolerance التفاوت

الفرق المسموح بھ لقیاسات أیة قطعة صنعت، حیث یمثل بالفرق بین بعدھا األكبر وبعدھا األصغر. 
ازدواج قطعتین أو المزدوجة Fit: مدى تواؤم جزءین مركبین داخل بعضھما البعض من حیث اإلحكام 

أو التخلخل. 
التداخل Interference: التداخل بین عنصري المزدوجة.
الخلوص Clearance: الفراغ بین عنصري المزدوجة. 

ازدواج تداخلي Interference fit: ازدواج قطعتین بحیث یكون مقاس العمود أكبر من مقاس الفتحة/
الثقب

مقاس  من  أصغر  العمود  مقاس  یكون  بحیث  قطعتین  ازدواج   :Fit Clearance خلوصي  ازدواج 
الفتحة/الثقب

شكل 54.14:  الـتفـاوت واالتوافق

أمثلة على استخدام جداول التفاوتات
مثال 1:

حدد المدى القیاسي للقطرین الذي سیصنع بھما العمود  والفتحة 
 في الشكل 54.14؟ 

الـحـل:  
المقاس األساسي لقطر العمود والثقب ھو 25 ملم. 

قیاس العمود، شكل 54.14:
أكبر مقاس للقطر یمكن أن یصلھ العمود ھو 

25 + 0.005 = 25.005 mm
أصغر مقاس لقطر العمود یمكن أن یصلھ ھو 

25 – 0.007 = 24.993 mm
سیتراوح قطر العمود عند صناعتھ ما بین 24.993 و 25.005 ملم. وبالتالي فالتفاوت القائم 

بین أكبر قیاس للعمود وأصغر قیاس لھ ھو:  
0.007 + 0.005  =  0.012 mm

أو 12 میكرون.
قیاس الفتحة، شكل 54.14:

أكبر مقاس للقطر یمكن أن تصلھ الفتحة ھو 
25 + 0.008 = 25.008 mm

أصغر مقاس لقطر الفتحة یمكن أن یصلھ ھو 
25 – 0.013 = 24.987 mm
سیتراوح قطر الفتحة عند تشغیلھا أي ثقبھا ما بین 
فالتفاوت  وبالتالي  ملم.   25.008 و   24.987
وأصغر  الفتحة  لقطرھذه  قیاس  أكبر  بین  القائم 

قیاس لھا ھو:  
0.013 + 0.008  =  0.021 mm

أو 21 میكرون.
لمزید من المعلومات والتمارین المحلولة على التفاوتات واالزدواجات راجع القدس للنشر والتوزیع ضمن ھذا الرابط 

http://www.alqudspub.com/files/1263049628/file/Tolerances%20&%20Fits.pdf

http://www.alqudspub.com/files/1263049628/file/Tolerances%20&%20Fits.pdf
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25.14: أمثلة محلولة 31 - 14
سنقوم تالیًا بحل عدة أمثلة على الرسم التجمیعي. األمثلة تتدرج من السھل جدًا إلى الصعب. كل مثال مكون من مخطط مفكك ألجزائھ 

التفصیلیة مع األبعاد وأسماء القطع والذي قد یشمل ترتیب أولي للتجمیع. 
المطلوب ھنا باألساس ھو بیان قطاع تجمیعي لجمیع القطع وھي مركبة مع بعض كوحدة میكانیكیة یظھر تموضع العناصر بالنسبة لبعضھا 
البعض ویبین عالقاتھا الوظائفیة بشكل كامل مع إضافة جدول بالقطع وجدول میكانیكي آخر یظھر فیھ اسم اللوحة واسم المصمم /الطالب 
.....الخ. لذلك، یتطلب األمر رسم المساقط والقطاعات الھندسیة الضروریة لكل قطعة من مكونات الوحدة المیكانیكیة. وبالعادة، یشمل ھذا 
المسقط أو القطاع األبعاد الترابطیة الالزمة والضروریة مع جدولي العنوان والقطع المرفقة، كما یشمل خصائص ھندسیة وعددیة مضافًا 
لھا نوعیة المواد المصنوعة منھا القطع المكونة للوحدة المعینة. أخیرًا تجمع القطاعات المتتالیة لكل القطع المكونة للرسم التجمیعي في 

لوحة واحدة.    
مثال محلول 1.14:

Free Bolt Assembly تجمیع مسمار حر داخل قطع أخرى
تجمع ھنا ثالث قطع عادیة، والمكونة من مسمار عادي أي غیر مسنن، قطعة رقم 1، القاعدة قطعة رقم 2 و األسطوانة قطعة رقم 3. 

لتجمیع ھذه القطع فعلیًا نوقف المسمار رأسیًا على رأسھ، نلصق القاعدة فوقھ ثم نلصق األسطوانة فوق القاعدة وحول المسمار بحیث 
تتسامت المحاور الثالثة على بعضھا. كیف تجمع ھذه القطع كمساقط وقطاعات في أوتوكاد؟

نرسم لكل قطعة من القطع الثالث مسقطین اثنین على األقل مسقط أمامي وآخر علوي أو أفقي. كما یمكن رسم قطاع أمامي ومسقط علوي 
أو أفقي، شكل م 2.1.14. 

شكل م 1.1.14

شكل م 2.1.14: مساقط القطع على الیمین وقطاعاتھا على الیسار
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شكل م 3.1.14: ننسخ المسقطین األمامیین للقطعتین 1 و 2 إلى مكان جدید. ننقل المسقط األمامي للقاعدة فوق المسقط األمامي للمسمار. نكرر ذلك للقطاعات على الیسار

شكل م 4.1.14: نغیر نوع الخطوط المشتركة للمسمار داخل فتحة القاعدة إلى خطوط متقطعة. نمحو قضمًا في القطاعات خط السطح العلوي للقاعدة داخل  المسمار.
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شكل م 5.1.14: ننسخ المسقط األمامي للقطعة 3 إلى مكان قریب من المسقط األمامي لتجمیع القطعتین 1 و 2. ثم ننقل ھذا المسقط إلى مكانھ فوق القاعدة وبحیث تتسامت المحاور 
الثالثة على بعضھا. نكرر ذلك للقطاعات على الیسار

شكل م 6.1.14: نغیر نوع الخطوط المشتركة للمسمار داخل فتحة االسطوانة إلى خطوط متقطعة. نلغي بعض خط السطح العلوي لألسطوانة داخل  المسمار.
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شكل م 7.1.14: تمثیل التجمیع إما قطاع كامل في األعلى  أو قطاع نصفي في األسفل.  

یمكننا تمثیل التجمیع إما قطاع كامل في األعلى  
أو قطاع نصفي في األسفل، شكل م 7.1.14.

للوحدة  المكونة  الثالثة  القطع  جمعنا  إذا 
األمامیة  القطاعات  لھم  ورسمنا  المیكانیكیة 
المسقط العلوي –األفقي  المجمعة مضیفین لھم 
تسلسلیًا  القطع  رقمنا  ثم  المجمعة  للوحدة 
الجدول  إلیھم  وأضفنا  التجمیعي  الرسم  على 
عددھا  مع  المرفقة  القطع  وجدول  المیكانیكي 
والمواد المصنوعة منھا فإننا نحصل على شكل 

م 8.1.14.
 

شكل م 8.1.14: القطع الثالثة المكونة للوحدة المیكانیكیة مجمعة قطاعیًا مضافًا لھم 
المسقط العلوي مع الترقیم التسلسلي ومرفقًا لھم جدول القطع والجدول المیكانیكي. 
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المسمار  أن  في  االختالف  یكون  ھنا  واألسطوانة.  المسنن–البرغي  والمسمار  القاعدة  من  والمكونة  عادیة،  قطع  ثالث  ھنا  تجمع 
واألسطوانة مسننین متریًا.  

لتجمیع ھذه القطع نتبع التسلسل السابق. نوقف المسمارالمسنن رأسیًا لألعلى ثم نلصق علیھ القاعدة بحیث ینطبق محورھا على محور 
المسمار. نبرم المسمار داخل األسطوانة كلیًا حتى ینعدم الفراغ بین القطع الثالث الملتصقة. 

كیف نجمع ھذه القطع كمساقط وقطاعیًا في أوتوكاد؟ 

نرسم لكل قطعة من القطع الثالث على األقل المسقطین األمامي والعلوي أو األفقي لرسمھا بالمساقط، أو نرسم القطاعات األمامیة 
ومساقطھا العلویة أو األفقیة عند رسمھا قطاعیًا، شكل م 2.2.14. 

شكل م 1.2.14

شكل م 2.2.14: المساقط والقطاعات ألجزاء الوحدة المیكانیكیة برغي مسنن مع قطع
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إلى 36 - 14 السفلي، شكل م 2.2.14،  الثالث 1، 2 و 3 في الجزء  ننسخ القطاعات األمامیة للقطع 
مكان جدید ثم نركبھا على بعض كأن ننقل القطاع األمامي للقاعدة فوق المسقط األمامي للمسمار 
المسنن ثم تالیًا ننقل القطاع األمامي لألسطوانة إلى مكانھ فوق القاعدة بحیث تتسامت محاور 

القطع الثالثة المجمعة، شكل م 3.2.14، في األعلى.

ننسخ المساقط األمامیة للقطع الثالث 1، 2 و 3 في الجزء العلوي إلى مكان جدید ثم نركبھا 
على بعض كأن ننقل المسقط األمامي للقاعدة فوق المسقط األمامي للمسمار المسنن ثم تالیًا ننقل 
المسقط األمامي لألسطوانة إلى مكانھا فوق القاعدة بحیث تتسامت محاور القطع الثالثة المجمعة، 

شكل م 3.2.14، في األسفل.

یمكن ھنا االستفادة من تسلسل األشكال م 2.1.14– 8 في المثال األول شكل م 1.14. نغیر 
 نوع الخطوط المشتركة للمسمار المسنن داخل فتحة القاعدة واألسطوانة إلى خطوط متقطعة. 

یمكننا االستفادة من تناسق األشكال في األعلى وفي األسفل لتعدیل بعض الخطوط المتقطعة إلى 
أخرى متصلة وشطب أو محو بعضھا اآلخر ثم الحقًا تظلیل ما یتطلبھ األمر. 

نمحو الخطوط المشتركة بین كٍل من القاعدة واالسطوانة والمسمار المسنن یصبح لدینا قطاعًا 
تجمیعیًا كامًال كما یلي: 

یمكن الحصول على قطاع الرسم التجمیعي الكامل أو النصفي، شكل م 4.2.14. 

شكل م 3.2.14: التجمیع قطاعیًا في األعلى وبالمساقط في األسفل
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إذا رسمنا القطاع األمامي والمسقط العلوي–األفقي للوحدة المیكانیكیة المجمعة (یمكن نصف المسقط) حتى 37 - 14
بدون أیة خطوط متقطعة فیھ ثم رقمنا القطع تسلسلیًا على الرسم التجمیعي وأضفنا إلیھم الجدول المیكانیكي 

وجدول القطع المرفقة مع عددھا والمواد المصنوعة منھا فإننا نحصل على شكل م 5.2.14.

شكل م 4.2.14: القطاع النصفي والقطاع الكامل
شكل م 5.2.14: لوحة التجمیع النموذجیة تحوي المسقط 

                    العلوي أو األفقي والقطاع األمامي 
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مثال محلول 3.14: تجمیع ملزمة یدویة بسیطة، شكل م 383.14 - 14

شكل م 1.3.14

تتكون الملزمة من ثالث قطع رئیسة وقطعتین إضافیتین. 
المتحرك  الفك   ،BASE القاعدة  ھي  الرئیسة  القطع 
أما   .BOLT المسنن  والعمود   ،MOVABLE JAW
القطع اإلضافیة فھي المقبض HANDLE وبرغي التثبیت 

FIXED SCREW، شكل م 1.3.14.  

الحل یوجد في الرابط التالي:
http: / /www.alqudspub.com/index.

php?page=1429641955
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یربط  وزنبرك.  للتثبیت  قضیبین  مع  والمسمار  والرأس  القاعدة  میكانیكیة،  قطع  ست  من  الملزمة  تتكون 
فتحة  وعبر  الخارج  من  العلویة-الرأس  القطعة  رأسھ  یحشر  بینما  بالتسنین  األسفل  من  القاعدة  المسمار 
المحددة یلزم تثبیت زنبرك فوق  الرأس لمسافة أكثر من المسافة  القاعدة من  المنتصف. وحتى ال تقترب 
القاعدة وحول المسمار بینما یكون محشورًا في األعلى ضمن التجویف األسطواني للقطعة الثانیة –الرأس. 
وللتحكم في حركة القاعدة والرأس باتجاه (أو بعیداًً عن) بعضھما البعض ولتكون حركتھما عمودیة على 
أسطحھما الداخلیة المتقابلة نرفق لھما قضیبي التثبیت ضمن المجریین الرأسیین واللذین یثبتان في قواعدھما 

على القاعدة یمینًا ویسارًا، شكل م 1.4.14

مواصفات الزنبرك:
n30 = متوسط قطره

.n5 = قطر سلكھ
طول الزنبرك الطبیعي 80 ملم.

 ،M12x86x30 مواصفات البرغي
أي أن قطره الرئیسي = M12، وطولھ = 86 ملم بینما مسافة تسنینھ = 30 ملم.

n12x86 مواصفات القضیبان متطابقان، أي لھما نفس الطول والقطر

المطلوب:
ارسم المسقط األمامي ومن ثم القطاع األمامي للوحدة المیكانیكیة مجمعة عندما تكون المسافة الداخلیة . 1

بین القطعتین القاعدة والرأس = 42 ملم. 
ارسم المسقط العلوي أو األفقي بدون إظھار أیة خطوط متقطعة  للحواف والسطوح المخفیة في المسقط.  . 2
أضف األبعاد الرئیسیة للقطاع: البعد 42 ملم كبعد رأسي بین القطعتین. البعد بین محوري قضیبي . 3

التثبیت الرأسیین على الیمین والیسار. ارتفاع الزنبرك واالرتفاع الكلي للوحدة المیكانیكیة.
منھ . 4 المصنوعة  المواد  فیھ نوع  مبینا  المستخدمة  للقطع  آخر  وجدوًال  للعنوان  میكانیكیًا  جدوًال  أضف 

القطع في الوحدة المیكانیكیة.

الــحــل في الرابط التالي 

http://www.alqudspub.com/index.php?page=1429641955شكل م 1.4.14: قطع ملزمة إیقاف

http://www.alqudspub.com/index.php?page=1429641955
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یبین الشكل م 5.14 المساقط والقطاعات الضروریة لقطع صمام آمان ضمن االسقاط في الزاویة األولى. 
تشمل الصفحات 14.53 - 14.54 معطیات المثال المحلول. 

المطلوب  

BASE أوًال: القاعدة
ارسم القطاع الجانبي المائل B – B والمسقط العمودي علیھ.

أضف األبعاد وأضف جدول العنوان العادي ثم اطبع بمقیاس رسم 1:1.  

 COVER ثانیًا: الغطاء
ارسم القطاع الجانبي المائل B–B والمسقط العمودي علیھ. أضف األبعاد الكاملة.  

ثالثًا: الزنبرك 
ارسم القطاع األمامي للزنبرك عندما یكون االرتفاع 50 ملم. أضف األبعاد الكاملة.

أرفق الغطاء والزنبرك إلى لوحة واحدة، ثم ضعھما ضمن جدول عنوان میكانیكي. اطبع بمقیاس رسم 1:1.  

رابعًا: الوحدة المیكانیكیة 
ارسم القطاع الجانبي B – B والمسقط العمودي علیھ لجمیع القطع. أضف جدول العنوان المیكانیكي وجدوال بالقطع مع الترقیم المتسلسل على الوحدة المیكانیكیة. 

أضف األبعاد الضروریة والممكنة. اعتبر الزنبرك مضغوطًا إلى الطول 50 ملم، قطر سلكھ 6 ملم، قطره المتوسط n36 بینما عدد لفاتھ 5.

الـحـل
تشمل الصفحات من ص 14.55 حتى 14.63 الحل المتدرج.

BASE القاعدة
نرسم القطاع B- B (المائل) للقاعدة رقم 1 ثم نرسم المسقط العمودي علیھ. القطاع والمسقط العمودي علیھ یدوران لیصبحان كما في شكل م 2.5.14، ص 14.55.  

نرسم ونضیف األبعاد الضروریة والكاملة. شكل م 3.5.14، ص 14.55
.A4 یمكن إرفاق جدول العنوان العادي

 COVER الزنبرك والغطاء
نرسم القطاع األمامي للزنبرك كقطعة رقم 3 من قطع صمام اآلمان لالرتفاع 50 ملم، ص 14-56.

نرسم للغطاء كقطعة رقم 4 القطاع B-B والمسقط العمودي علیھ من قطع صمام اآلمان، ص 14-56.

نبدأ بتركیب القطع وادخالھا ضمن أحیازھا مستندین إلىالقطع األساس - القاعدة BASE، ص 14-57.
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شكل م 1.5.14: قطع صمام اآلمان: الغطاء، الصمام، المسمار والزنبرك. 
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شكل م 1.5.14: قطع صمام اآلمان - القاعدة
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شكل م 2.5.14: القطاع B-B  والمسقط العمودي علیھ للقاعدة، كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان. 
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الـحـل : 44 - 14

شكل م 3.5.14: قطع صمام اآلمان 
القطاع األمامي للزنبرك كقطعة رقم 3 من قطع صمام اآلمان لالرتفاع 50 ملم. 

القطاع B-B والمسقط العمودي علیھ للغطاء كقطعة رقم 4 من قطع صمام اآلمان 
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شكل م 4.5.14: القطاع B-B  والمسقط العمودي علیھ للقاعدة كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان 
والصمام Valve، كقطعة رقم 2 قبیل إدخال األخیرة وتثبیتھا في القاعدة.  
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 Valve والمسقط العمودي علیھ للقاعدة كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان: الصمام  B-B شكل م 5.5.14: القطاع
ثبت في مكانھ والزنبرك تالیًا. أنظر الفرق بین مسقطي القاعدة في الشكلین األخیرین. 
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شكل م 6.5.14: القطاع B-B  والمسقط العمودي علیھ للقاعدة كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان: الصمام 
والزنبرك ثبتا في أماكنھما والغطاء تالیًا. أنظر الفرق بین مسقطي القاعدة في الشكلین األخیرین. 
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شكل م 7.5.14: القطاع B-B والمسقط العمودي علیھ للقاعدة كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان: الصمام، الزنبرك والغطاء ثبتت في أماكنھا داخل القاعدة 
والبراغي الثمانیة تالیًا. أنظر كیف یختلف  المسقط بعید تركیب وتثبیت الغطاء على القاعدة إذ تظھر الفتحات المسننة باإلضافة إلى الفتحات العادیة. لذلك، 

داخل ھذه الفتحات یمكن مشاھدة الفتحات المسننة أیضًا لكننا نفضل حذفھا تالیًا ألن البراغي معیاریة. 
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شكل م 7.5.14: القطاع B-B والمسقط العمودي علیھ للقاعدة كقطعة رقم 1 من قطع صمام اآلمان: الصمام، الزنبرك، الغطاء والبراغي الثمانیة ثبتت في أماكنھا. أنظر كیف 
یختلف المسقط بعید تركیب وتثبیت الغطاء على القاعدة. الفتحات تصبح مسدسات منتظمة كرؤوس البراغي الثمانیة المثبتة للغطاء بالقاعدة. 
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شكل م 8.5.14: القطاع النھائي B-B ونصف المسقط العمودي علیھ لصمام اآلمان SAFETY VALVE. أضیف إلى الشكل 
جدول العنوان المیكانیكي وجدول القطع مع إضافة المواد المصنوعة منھا القطع وبعض األبعاد الھامة. 
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شكل ت 1.14: التركیب التسلسلي للصمام الغشائي  BASE شكل ت 1.14: الصمام الغشائي – القاعدة

26.14: تمارین الباب الرابع عشر

Diaphragm Regulator تــمــریــن 1.14: الصمام الغشائي

یبین شكل ت 1.14 أجزاء وقطع المنظم الغشائي. 
على الیسار التسلسل التركیبي للقطع.

في األسفل وعلى الصفحتین التالیتین القطع المكونة للصممام الغشائي. 
یوجد أیضًا جدول بالقطع والمواد المصنوعة منھا مكونات الصمام الغشائي. 

نبرم المسمار - البرغي قطعة 2 في الغطاء قطعة 1 من األسفل. 
نركب القطعة 3 على رأس المسمار داخل التجویف األسطواني للغطاء قطعة 1 كقاعدة للزنبرك. القطع جمیعھا متسامتة مع المحور الرأسي.
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 COVER شكل ت 1.14: الصمام الغشائي – الغطاء شكل ت 1.14: جدول القطع المستخدمة في الصمام الغشائي

 SPRING الزنبرك
الطول الطبیعي = 42 ملم 
n18 = القطر الخارجي
n36 =  القطر الداخلي

عدد اللفات  = 6  دورات 

شكل ت 1.14: الصمام الغشائي –  الزنبرك 

نركب بشكل منفصل وبوضعیة الحشر برغي التثبیت قطعة 5 داخل الغشاء قطعة 6 وداخل الطبلة قطعة 7. 
یركب ھذا التجمیع الفرعي، أي  القطع 5، 6 و 7 لیمسك ویثبت الزنبرك من األعلى. 

نبرم القاعدة  قطعة 8 فوق التجمیع الفرعي قطع 5، 6 و 7 و فوق الغطاء قطعة 1.

المطلوب للوحدة المیكانیكیة: 
Full Sectional Front أرسم القطاع األمامي الكامل

.Half Right View أرسم المسقط الجانبي األیمن یفضل نصفھ مع بیان بعض الخطوط المتقطعة
أرسم قطاع موضعي  Local Section بتكبیر 2:1 یبین التداخل بین القاعدة والغطاء. 

أضف جدول العنوان المیكانیكي وجدوًال بالقطع مع بعض األبعاد الضروریة.
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شكل ت 1.14: الصمام الغشائي – مجموعة أخرى من القطع 
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المفكك للمجموعة المیكانیكیة. المجموعة مكونة من ثالث قطع  2.14 یبین الرسم التجمیعي  الشكل ت 

أساسیة تربط وتجمع بواسطة العدید من البراغي والروندیالت والصوامیل.
یستند تركیب وتجمیع ھذه المجموعة المیكانیكیة BOLT NUT ASSEMBLY إلى وضع القطعة األولى-
القاعدة BASE على مستوى أفقي أوًال ثم تركب على سطحھا القطعة الثانیة- القلنسوة  CAP فتثبان مع 

بعض بواسطة البراغي والروندیالت والصوامیل المعیاریة كما یلي:
.M5x24x16 قیاس Tap Bolt برغیان عادیان

.M5x47x14 ستة براغي نافذة
ثماني روندیالت، قیاس 8xn6/n10 وسمك 2 ملم.

ستة صوامیل، قیاس M5 في األسفل.
بعید تركیب وتجمیع قطعتي القاعدة والقلنسوة نركب علیھما القطعة األساسیة األخیرة، رقم 7 أي الغطاء 
COVER، ونثبتھم جمیعًا بواسطة برغي نافذ، قیاس M10x56x18 یدخل في الفتحة من األعلى وینفذ 
إلى أسفل القاعدة من المنتصف. تتم حمایة القطعة األساسیة، رقم 7 من البرغي األخیر في األعلى بواسطة 
روندیال n12xn18 قیاس 3 ملم، بینما نستخدم لحمایة القاعدة صمولة بنفس القیاس M10، حیث تثبت 

من األسفل. 
المطلوب:

ارسم لكل قطعة من القطع الثالثة ألساسیة المساقط الضروریة بحیث یكون أحدھا القطاع األمامي. 
أكمل وضع األبعاد على مساقط القطع الثالثة.

أضف جدول العنوان العادي إلى الرسم واطبع بمقیاس رسم 1: 1.
جمع القطع واربطھا كما ھو وارد أعاله. 

أرسم المسقط العلوي أو األفقي للمجموعة المیكانیكیة BOLT NUT ASSEMBLY مجمعة دون إظھار 
أیة حواف مخفیة ودون رسم أو بیان الخطوط المتقطعة.

بین خط القطع عل المسقط العلوي-األفقي بحیث یمر خط ومستوى القطع من المنتصف.  
ارسم القطاع األمامي كامًال.  

رقم القطع بالترتیب حسب تركیبھا في المجموعة المیكانیكیة.
أضف جدول العنوان المیكانیكي إلى الرسم المجمع مظھرًا فیھ جدوًال بالقطع األساسیة والقیاسیة.  

 SAFETY VALVE تمرین 3.14: تجمیع قطع صمام آمان
یبین الشكل ت 3.14 التركیب التسلسلي لقطع صمام اآلمان . 

 COVER والغطاء BASE المطلوب للقطعتین القاعدة
ارسم المساقط الضروریة وأضف األبعاد الالزمة. أرفق جدول العنوان العادي.   

للزنبرك
ارسم المسقط األمامي لطولھ الطبیعي 58 ملم ومسقط القطاعي عند تلك المواصفات.

للوحدة المیكانیكیة 
ارسم نصف القطاع األمامي.

أرسم المسقط العلوي (األفقي)، حیث یمكن رسم نصفھ الخلفي فقط ألنھ متماثل. 
أضف األبعاد وأضف جدول العنوان العادي ثم اطیع بمقیاس رسم 1:1.  

الوحدة  على  المتسلسل  الترقیم  مع  بالقطع  وجدوال  المیكانیكي  العنوان  جدول  أضف 
المیكانیكیة مع إضافة بعض األبعاد الضروریة والممكنة.

اعتبر الزنبرك مضغوط إلى أقصى حد ممكن. طولھ الطبیعي = 58 ملم،  قطر
سلكھ = 9 ملم، قطره المتوسط n36 بینما عدد لفاتھ 4.

   http://www.alqudspub.com/index.php?page=1310270046  مالحظة: یمكن فھم الحل بشكل أحسن ضمن ھذا الرابط

http://www.alqudspub.com/index.php?page=1310270046
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BOLT NUT ASSEMBLY شكل ت 2.14: التسلسل التركیبي لتجمیع القطع بالبراغي والصوامیل
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شكل ت 3.14: التركیب التسللي لصمام آمان


