
الرسم التجمیعي 

E14 - 13.14 مثال محلول 3.14: تجمیع ملزمة یدویة بسیطة، شكل م
تتكون الملزمة من ثالث قطع رئیسة وقطعتین إضافیتین. القطع الرئیسة ھي القاعدة BASE، الفك المتحرك 
MOVABLE JAW، والعمود المسنن BOLT. أما القطع اإلضافیة فھي المقبض HANDLE وبرغي التثبیت 

FIXED SCREW، شكل م 1.3.14.  

یتم تجمیع وتركیب وبناء الملزمة كمجسمات وقطع ثالثیة األبعاد كما یلي: 
أوًال: 

یتم تثبیت القاعدة، قطعة 1 على سطح أفقي، شكل م 2.3.14.
ثانیًا: 

بعد محدد. المسافة بین األسطح  األفقي في القاعدة وعلى  المجرى  داخل   2 قطعة  المتحرك،  یتم وضع الفك 
المتقابلة على الیسار = 50 ملم، شكل م 3.3.14.

ثالثًا: 
إدخال العمود المسنن، قطعة 3 في الفك المتحرك عبر الفتحة المسننة للقاعدة، شكل م 4.3.14. 

رابعًا:
إدخال برغي التثبیت، قطعة 4 إلى فتحة الفك المتحرك المسننة بحیث یحشر رأس البرغي السفلي في المجرى 

شكل م 1.3.14

شكل م 4.3.14شكل م 3.3.14شكل م 2.3.14
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شكل م 5.3.14

الدائري لرأس العمود المسنن. ھذا البرغي یصمم وفقًا للفتحة الراسیة في الفك المتحرك، شكل م 5.3.14.
خامسًا:

إدخال المقبض، قطعة 5 في الفتحة الجانبیة للعمود المسنن ووضعھ أفقیًا، شكل م 6.3.14.

كیف نرسم المسقط العلوي والقطاع األمامي التجمیعي مع ربطھم بالمجسمات والقطع ثالثیة األبعاد؟
الجواب: 

الشكل م 7.3.14 یحوي القطاع األمامي للوحدة المیكانیكیة مجمعة ومسقطھا العلوي في األعلى. 
أما في األسفل فیحوي الشكل قطاعًا كامًال ثالثي األبعاد للوحدة المیكانیكیة عند تجمیعھا.

كیف نرسم المساقط والقطاعات التجمیعیة للوحدة المیكانیكیة–الملزمة الیدویة البسیطة في أوتوكاد؟

شكل م 6.3.14

شكل م 7.3.14 
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شكل م 8.3.14: المساقط والقطاعات لقطع الملزمة الیدویة البسیطة، 
                     لكل قطعة قطاع ومسقط  على األقل  
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الجواب:
نرسم مساقط كل قطعة من قطع المجموعة المیكانیكیة، لكل قطعة قطاع 

ومسقط على األقل، شكل م 8.3.14.
األمامي  القطاع  وننسخ  إلى مكان جدید،  للقاعدة  األمامي  القطاع  ننسخ 

شكل م 9.3.14: ننسخ القطاع األمامي للقاعدة، ونكرر ذلك للقطاع األمامي للفك المتحرك. للفك المتحرك إلى مكان قریب من القاعدة، شكل م 9.3.14.

شكل م 10.3.14: إدخال العمود المسنن في ثقب الفك المتحرك عبر الفتحة المسننة األفقیة

ننقل القطعة 2 على بعد 50 ملم من مركز الفتحة األفقیة ینتج، شكل م 10.3.14، على الیمین.

أدخل العمود المسنن، قطعة 3 في القاعدة عبر الفتحة األفقیة المسننة داخل الثقب المفتوح في الفك المتحرك إلى اآلخر، شكل م 11.3.14 على الیمین.
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شكل م 11.3.14: ندخل برغي التثبیت لنثبت العمود المسنن إلى الفك المتحرك المسنن  العمود  لرأس  األسطواني  المجرى  داخل  التثبیت  برغي  ندخل 
فنثبتھ إلى الفك المتحرك في مجراه األفقي، شكل م 12.3.14.

للوحدة المیكانیكیة  العلوي أو األفقي  المسقط  رسم  أیضًا  بسھولة  یمكننا 
المجمعة. إذا تخیلنا نصف المسقط العلوي الخلفي للملزمة الیدویة مضافًا 
إلیھ القطاع األمامي ثم رقمنا القطع تسلسلیًا على الرسم الناتج وأضفنا إلى 
اللوحة التجمیعیة ككل الجدول المیكانیكي A40 وجدول القطع المرفقة 

وعددھا والمواد المصنوعة منھا فإننا نحصل على شكل م 13.3.14:

شكل م 12.3.14: ترقیم القطع والتأكد من التظلیل الصحیح للقطع المجمعة
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شكل م 13.3.14: الوحدة المیكانیكیة مجمعة. القطع مرقمة ومجدولة تسلسلیًا، الجدول المیكانیكي A40 وجدول القطع 
المرفقة وعددھا والمواد المصنوعة منھا مرفقة لھذه الوحة


