
الرسم التجمیعي 

E14 - 7VISE WORK STOP مثال محلول 4.14: تجمیع ملزمة إیقاف

تتكون الملزمة من ست قطع میكانیكیة، القاعدة والرأس والمسمار مع قضیبین للتثبیت وزنبرك. یربط المسمار القاعدة من األسفل بالتسنین بینما یحشر رأسھ القطعة العلویة-
الرأس من الخارج وعبر فتحة المنتصف. وحتى ال تقترب القاعدة من الرأس لمسافة أكثر من المسافة المحددة یلزم تثبیت زنبرك فوق 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 بین القطعتین القاعدة والرأس = 42 ملم. . 1
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 التثبیت الرأسیین على الیمین والیسار. ارتفاع الزنبرك واالرتفاع الكلي . 3

للوحدة المیكانیكیة.
أضف جدوًال میكانیكیًا للعنوان وجدوًال آخر للقطع المستخدمة مبینا فیھ نوع المواد المصنوعة منھ القطع في الوحدة المیكانیكیة.. 4
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شكل م 1.4.14: قطع ملزمة إیقاف
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شكل م 2.4.14: القطاعات أو المساقط األمامیة والمساقط العلویة أو األفقیة للقطع األساسیة لملزمة إیقاف

الــحــل:
نرسم القطاع األمامي مضافًا لھ المسقط العلوي/األفقي لكل قطعة من القطع األربع الرئیسیة وھي القاعدة، الرأس، المسمار، 

القضیب والزنبرك. یمكن رسم المساقط األمامیة والعلویة/األفقیة فقط، شكل م 2.4.14. 
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E14 - 10 ننسخ كل القطاعات والمساقط األمامیة مع المساقط األفقیة، أي كل رسمات شكل
م 2.4.14 إلى أماكن جدیدة. نتثبت من وجود القطاع األمامي والمسقط األمامي 

للقاعدة على شاشة الرسم بھذا الترتیب، شكل م 3.4.14.

ننقل مسقط القضیب األمامي إلى مكانھ في المجرى الیمین ونكرر ھذه الخطوة 
مرات أربعة، شكل م 4.4.14.

نمحو جزء سطح القاعدة خلف القضیبان في القطاعات كما نعدل جزء القضیب 
المختفي داخل القاعدة إلى خطوط متقطعة، شكل م 5.4.14 

نرسم القطاع األمامي للزنبرك، بحیث یكون ارتفاعھ = 42 + 26 = 68 ملم. 
المسافة 26 ملم ناتجة من عمق الفتحة السفلیة للرأس. الزنبرك بوضعھ الطبیعي 

80 ملم ال یرسم ھنا.

الفتحة  فوق  مباشرة  العلوي  القاعدة  سطح  منتصف  إلى  الزنبرك  قطاع  ننقل 
المسننة في الوسط. حتى االن ال یختفي أي جزء من الزنبرك ولذلك یبقى كما ھو 
إن كان قطاعًا أمامیًا على الیمین أو مسقطًا أمامیًا على الیسار، شكل م 5.4.14 .

شكل م 3.4.14: القطاع والمسقط األمامي للقاعدة

شكل م 4.4.14: تثبیت القضیبین في أماكنھما في القاعدة

شكل م 5.4.14: محو الخط األفقي من القاعدة داخل القضیبین في القطاع وتعدیل خطوط متصلة 
                     لقاعدة القضیب لتصبح متقطعة في المسقط  ثم تثبیت الزنبرك في مكانھ
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E14 - 11 ننقل قطاع القطعة العلویة-الرأس ومسقطھا األمامي على بعد 42 ملم
لقطعة  األمامي  القطاع  ننقل  ھنا  كأفضلیة  العلوي.  القاعدة  سطح  من 
الرأس من مركز الفتحة الداخلیة إلى منتصف سطح الزنبرك العلوي، 

شكل 6.4.14.

نمحو ما ال یظھر أو یختفي من حواف أو سطوح. 
نعدل نمط بعض الخطوط الداخلیة لتصبح مرئیة في القطاع على الیمین 

أو متقطعة في المسقط على الیسار. 

نمحو جزء سطح الرأس خلف القضیبان في القطاعات كما نعدل جزء 
م  شكل  متقطعة،  خطوط  إلى  الرأس  فتحتي  داخل  المختفي  القضیب 

 .7.4.14

شكل م 6.4.14: تثبیت الرأس في مكانھ حول الزنبرك بینما القضیبین في مجریھما

شكل م 7.4.14: محو الخطوط األفقیة داخل القضیبین وداخل التجویف األسطواني في الرأس في 
                    القطاع وتعدیل خطوط متصلة للقضیب والزنبرك لتصبح متقطعة في المسقط 
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E14 - 128.4.14 شكل
في  الوسطى  الفتحة  مركز  إلى  رقبتھ  منتصف  نقطة  من  نقًال  البرغي  ندخل 

الرأس ومن األعلى. 
یدخل البرغي من فتحة الرأس وعبر الزنبرك إلى الفتحة السفلیة. نبرمھ قلیًال 

داخل الفتحة المسننة. 
نكرر ما ذكر أعاله للمساقط على الیسار. 

شكل 9.4.14
وتمحى خطوط  كامًال مع تسنینھ  نكمل القطاع األمامي بحیث یظھر المسمار 

الزنبرك خلفھ في الرسم القطاعي على الیمین.  
خطوط التسنین للفتحة المسننة في األسفل تلغى أو تمحى. أي أن المسمار یظھر 

منھ بعض األجزاء.  
بعض أجزا الزنبرك داخل المقعد (الفتحة العلویة للرأس) تتعدل لتصبح خطوط 

شكل م 8.4.14: إدخال المسمار المسنن متقعطعة.

شكل م 9.4.14: محو كل خطوط الزنبرك داخل المسمار ألنھا 
خلفھ وتعدیل التداخل بین المسمار والفتحة 
المسننة في القطاع وتعدیل خطوط المسمار 
في المسقط إلى خطوط متقطعة
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شكل م 10.4.14: تعدیل أطوال القضیبین والمسمار المسنن ثم  ترقیم القطع ضمن تسلسل التركیب 

الشكل 10.4.14
ھنا غیرنا طول القضیبین من n12x86 إلى n12x110، أي بزیادة قدرھا 18 ملم. 

  .M12x92x30 إلى M12x86x30 وغیرنا أیضًا طول المسمار المسنن من
وأخیرًا رقمنا القطع ضمن الوحدة المیكانییكیة وفقًا لتسلسل تركیبھا. 

شكل م 11.4.14
نضیف األبعاد الرئیسیة للقطاع وھي: البعد 42 ملم كبعد رأسي بین القطعتین. البعد بین المحورین الرأسیین على الیمین والیسار. 

ارتفاع الزنبرك ضمن الرسم التجمیعى للمجموعة المیكانیكیة، 68 ملم. االرتفاع الكلي للوحدة المیكانیكیة بعید التجمیع، 120 ملم. 
نضیف قطاعًا موضعیًا لرأس البرغي لزیادة التوضیح. 

نضیف المسقط العلوي مع خط القطع. ال نبین في ھذا المسقط الخطوط المتقطعة المخفیة.
نضیف جدوًال میكانیكیًا للعنوان وجدوًال آخر للقطع المستخدمة مبینین فیھ نوع المواد المصنوعة منھ القطع المستخدمة.
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شكل م 11.4.14: جدول میكانیكي وجدول بالقطع واألبعاد ضمن  لوحة رسم لملزمة إیقاف مجمعة 


