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التفاوتات واﻻزدوجات Tolerances and Fits
تتطلب الصناعة وتقوم على انتاج القطع الميكانيكية-المشغوﻻت بالمقاسات الدقيقة تماماً .ومع أن الحقيقة غير ذلك ،فإن الواقع يتطلب انتاج
مقاس )ﺣﺠﻢ( أساسي ببضعة ميكرونات )الميكرون =  3- 10ملﻢ =  6-10متر(.
قدر معين من الدقة كأن تكون أكبر أو أصغر من
مشغوﻻت ذات
ٍ
ٍ
ً
بقطر أكبر أو أصغر من هذه القيمة ببضعة ميكرونات
تصنيعه
يتﻢ
سوف
،
مثﻼ
،
Ø
60
يساوي
المضبوط
قطره
أن
أساس
على
يصمﻢ
فالعمود الذي
ٍ
مهما كانت دقة درجة التصنيع المستخدمة.
مصطلحات أساسية
البعد اﻻسمي .Nominal Size or Dimension
المقاس اﻷساسي المحسوب في التصميﻢ والمعطى في الرسﻢ.
البعد الحقيقي  :actual dimensionالبعد الناتج بعد التشغيل.
انحراف  :deviationالفرق بين القياس الحقيقي والقياس اﻻسمي .
ٌ
مطلوب تركيبه داخل أﺣد الثقوب أو الفتحات .وهو يأخذ أسماء متعددة كالمحور أو المسمار أو
العمود  :Shaftلفظ ٌ يطلق على كل جز ٍء مستدير
القضيب أو البرغي  ..الخ.
ة عملت من أجل ادخال عمو ٍد داخلها لنقل ﺣركة أو لربط قطعتين أو ﺣتى كسدادة زيت.
الثقب  :Holeأي
تﺠويف ،فتح ٍ
ٍ
التفاوت  :Toleranceالفرق المسموح به لقياسات أية قطعة صنعت ،ﺣيث يمثل بالفرق بين بعدها اﻷكبر وبعدها اﻷصغر.
السماح  :Allowanceالفرق بين أصغر قطر ثقب وأكبر قطر عمود في المزدوجة وهو اﻹصطﻼح الذي يعطى للحد اﻷدنى للخلوص أو الحد
اﻷعلى للتداخل .كما يمكن تعريفه كالفرق بين البعد الحقيقي والبعد اﻻسمي للمشغولة .ويميز السماح العلوي للمقاس اﻻسمي بالفرق بين
البعد اﻷكبر للمشغولة وبعدها اﻻسمي كما يميز السماح السفلي للمقاس اﻻسمي للمشغولة بالفرق بين البعد اﻻسمي وبعدها اﻷصغر.
المزدوجة أو ازدواج قطعتين  :Fitمدى تواؤم جزءين مركبين داخل بعضهما البعض من ﺣيث اﻹﺣكام أو التخلخل.
التداخل  :interferenceالتداخل بين عنصري المزدوجة.
الخلوص  :clearanceالفراغ بين عنصري المزدوجة.
ازدواج تداخلي  :interference fitازدواج قطعتين بحيث يكون مقاس العمود أكبر من مقاس الثقب.
ازدواج خلوﺻي  :Clearance fitازدواج قطعتين بحيث يكون مقاس العمود أصغر من مقاس الثقب
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أمثلة على استخدام جداول التفاوتات
مثال  :1حدد المدى القياسي للقطرين الذي سيصنع بهما العمود

الـحـل:
المقاس اﻷساسي لقطر العمود والثقب هو  25ملﻢ.
قياس العمود ،ﺷكل :A.14
أكبر مقاس للقطر يمكن أن يصله العمود هو

+0.005
25 - 0.007

والفتحة

25 -0.008
0.013

في الشكل التالي؟

ﺷــــــكل  :A.14الـتفـاوت واالتوافق

25 + 0.005 = 25.005 mm

أصغر مقاس لقطر العمود يمكن أن يصله هو
25 – 0.007 = 24.993 mm
سيتراوح قطر العمود عند صناعته ما بين  24.993و  25.005ملﻢ .وبالتالي فالتفاوت القائﻢ بين أكبر قياس للعمود وأصغر قياس له هو:
 0.012 = 0.005 + 0.007ملﻢ
أو  12ميكرون.
قياس الفتحة ،ﺷكل :A.14
أكبر مقاس للقطر يمكن أن تصله الفتحة هو
25 + 0.008 = 25.008 mm
أصغر مقاس لقطر الفتحة يمكن أن يصله هو
25 – 0.013 = 24.987 mm
سيتراوح قطر الفتحة عند ثقبها أو تشغيلها ما بين  24.987و  25.008ملﻢ .وبالتالي فالتفاوت القائﻢ بين أكبر قياس لقطر الفتحة وأصغر قياس
لها هو:
 0.021 = 0.008 + 0.013ملﻢ
أو  21ميكرون.
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مثال 2
حدد اﻻزدواج الناﺷئ للعمود داخل مبيته Ø45H8/f7
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المقاس اﻷساسي لقطر العمود والثقب هو  45ملﻢ.
قياس الثقب Ø45H8
أكبر وأقل سماح لقطر الثقب عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول التالي:

ﺷكل  :B.14جدول التفاوتات واﻻزدواجات للثقب Ø45H8
ﺣيث نﺠد أن أقصى سماح يساوي  39ميكرون أو
أدنى سماح ،ﻻ يوجد
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر الفتحة )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو

ES = 39 micron = 0.039 mm
EI = 0 micron = 0.0 mm
45 + 0.039 = 45.039 mm

أصغر قطر ممكن للفتحة هو المقاس اﻷساسي.
قياس العمود Ø45f7
أكبر وأقل سماح لقطر العمود عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول المرفق.
أقصى سماح
أدنى سماح

45 + 0.000 = 45.000 mm

es = -25 micron = -0.025 mm
ei = -50 micron = - 0.05 mm
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ﺷكل  :C.14جدول التفاوتات واﻻزدواجات للعمود Ø45f7
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر العمود )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو

45 - 0.025 = 44.975 mm

أصغر قطر ممكن للعمود هو
لذلك ،فاﻻزدواج الناشئ بين أكبر ثقب وأصغر عمود يعطي الخلوص اﻷكبر
أو  89ميكرون.
أما اﻻزدواج الناشئ بين أصغر ثقب وأكبر عمود فيعطي الخلوص اﻷصغر،
أو  25ميكروناً.

45 - 0.050 = 44.950 mm
0.089 mm

= 0.050 + 0.039

0.025 mm

= 0.000 + 0.025

يدعى هذا النوع باﻻزدواج الخلوﺻي  ،Clearance Fitالذي ينشأ عنه خلوص صغير ،ﺣيث يستخدم في اﻵليات المتوسطة والخفيفة.
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ﺷــــــكـل  :D.14اﻻزدواج الخلوﺻي  Clearance Fitقطر العمود أﺻغر من قطر الفتحات
مثال  :3حدد اﻻزدواج الناﺷئ بين كرسي التحميل  Bearingمع المحور Ø45H7/n6
المقاس اﻷساسي لقطر العمود والثقب هو  45ملﻢ.
قياس الثقب .Ø45H7
أكبر وأقل سماح لقطر الثقب عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول المرفق في اﻷعلى ،ﺷكل .B.14
أقصى سماح
ES = 25 micron = 0.025 mm
أدنى سماح
EI = 0 micron = 0.0 mm
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر الفتحة )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو
45 + 0.025 = 45.025 mm
أصغر قطر ممكن للفتحة هو
45 + 0.000 = 45.000 mm
قياس العمود Ø45n6
أكبر وأقل سماح لقطر العمود عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول المرفق أعﻼه.
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ﺷكل  :E.14جدول التفاوتات واﻻزدواجات للعمود Ø45n6
أقصى سماح
es =+33 micron = + 0.033 mm
أدنى سماح
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر العمود )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو

ei = +17 micron = +0.017 mm
45 + 0.033 = 45.033 mm

أصغر قطر ممكن للعمود هو
لذلك ،فاﻻزدواج الناشئ بين أكبر ثقب وأصغر عمود يعطي الخلوص اﻷكبر
أو  8ميكرون.
أما التوافق الناشئ بين أصغر ثقب وأكبر عمود فيعطي تداخﻼً معيناً ،مقداره

45 + 0.017 = 45.017 mm
0.008 mm

= 0.025 - 0.017

0.000 - 0.033 = - 0.033 mm
أو  33ميكرون.
ولذلك ،فاﻻزدواج الناشئ بين أكبر ثقب وأصغر عمود يعطي خلوصاً ،مقداره  8ميكرونات .كما يعطي اﻻزدواج الناشئ بين أصغر ثقب وأكبر عمود
تداخﻼً ،مقداره  33ميكرونات.
يدعى هذا النوع من اﻻزدواجات Ø 45H7/n6بازدواج الحشر  .Push fitينشأ عنه ،في المتوسط ،خلوصاً ضئيﻼ ً للغاية .وهو من أنواع اﻻزدواجات
قدر ممكن من الخلوص أو التداخل كالحاﻻت التي
اﻻنتقالية  Interference Fitالذي يستخدم في التطبيقات التي تستلزم اﻹبقاء على أدنى
ٍ
تتطلب التخلص من اﻻهتزازات.
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مثال  :4حدد اﻻزدواج الناﺷئ بين عمود وجلبة Ø45H7/s6 Bushing

ﺷكل  :F.14جدول التفاوتات واﻻزدواجات للثقب Ø45H7
المقاس اﻷساسي لقطر العمود والثقب هو  45ملﻢ.
قياس الثقب .Ø45H7
أكبر وأقل سماح لقطر الثقب عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول المرفق في اﻷعلى.
أقصى سماح

ES = 25 micron = 0.025 mm

أدنى سماح
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر الفتحة )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو
أصغر قطر ممكن للفتحة هو

EI = 0 micron = 0.0 mm
45 + 0.025 = 45.025 mm
45 + 0.000 = 45.000 mm

قياس العمود Ø45s6
أكبر وأقل سماح لقطر العمود عن المقاس اﻷساسي نستخرجه من الﺠدول المرفق أعﻼه.
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ﺷكل  :G.14جدول التفاوتات واﻻزدواجات للعمود Ø45s6
أقصى سماح

es =+59 micron = + 0.059 mm

أدنى سماح
لذلك ،فأكبر مقاس لقطر العمود )القطر اﻷكبر( يمكن أن يصله هو
أصغر قطر ممكن للعمود هو
لذلك ،فاﻻزدواج الناشئ بين أكبر ثقب وأصغر عمود يعطي التداخل اﻷصغر

ei = +43 micron = +0.043 mm
45 + 0.033 = 45.059 mm
45 + 0.017 = 45.043 mm
0.025 - 0.043 = - 0.018 mm

أو  18ميكرون.
أما اﻻزدواج الناشئ بين أصغر ثقب وأكبر عمود فيعطي التداخل اﻷكبر
أو  59ميكرون.

0.000 - 0.059 = - 0.059 mm

ولذلك فاﻻزدواج الناشئ بين أكبر ثقب وأصغر عمود يعطي التداخل اﻷصغر ،مقداره  18ميكرونا .كما يعطي اﻻزدواج الناشئ بين أصغر ثقب وأكبر
عمود التداخل اﻷكبر ،مقداره  59ميكروناً.
يدعى هذا النوع من اﻻزدواجات  45H7/s6بازدواج الضغط الشديد  ،Heavy press fitينشأ عنه تداخﻼً يترواح في المقدار .وهو من أنواع
اﻻزدواجات التداخلية  Interference Fitالذي يستخدم في التﺠميعات الدائمة وشبه الدائمة والمكونة على اﻷغلب من عناصر غير ﺣديدية.
يستلزم أﺣياناً تﺠميع عناصر اﻻزدواج تسخين الﺠزء الخارجي و/أو تبريد الﺠزء الداخلي للتركيب.

