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Selebus of mechanical drawing / second year stage / all branch  

 

 الصناع   اسم المادة: الرسم

:  ع  -  األسبوعية ساعات  ال  3مل 

طلحات  صوالمز  و فة الرم ومعر ة  مات الفنيلرسو راءة اقزمة لة الالار ساب المهكت: اة الماد  هدف

 ة ئز المجو جمعة  انيكية المالميك األجزاءسم لر ة  القياسيواصفات  سية والمهندال
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 وسائل الربط

 الربط وھما وسائل الربط الثابت ووسائل الربط القابل للفتح. 

 تشمل وسائل الربط مایلي:  

 .Screw threadsالبراغي بأنواعھا المختلفة  -1

 .Keysالخوابیر   -2

 .Rivetsالبراشیم   -3

 .Pinsالمسامیر   -4

 .Springsض وابالن -5

 ان معرفة طرق تمثیل وسائل الربط لھا اھمیة خاصة في الرسم الھندسي. 
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 طرق رسم البراغي

 وحیث ان: 

 dو قطر البرغي :   Lطول البرغي :  

 : طریقة رسم البرغي السداسي

 حیث ان:   d1اما قطر التسنن فھو  dوبقطر   Lیتم رسم البرغي السداسي بطول معین 

 = 0.8 d  مسنن فیعتمد على نوع التطبیق الذي یستعمل فیھ البرغي الجزء الاما طول

لسداسي خارج دائرةوكما ھو  البرغي السداسي عن طریق رسم مسقط افقي  .ویرسم راس 

 مبین في الشكل ادناه:

 

 R = 1.5 d  :حیث ان 

r = 0.4 d 
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 ادناه:اما بقیة انواع البراغي فھي مبینة في االشكال المرسومة  

 

 لبیةسنان اللوتمثیل اال

 ( . ISO 6410المثبتة بموجب المواصفة الدولیة)  

 تمثل في ھذه الطریقة ، قمة السن بخط سمیك ویمثل جذر السن بخط رفیع كما یلي:

)تقریبا   ناقصة  دائرة  بشكل  الصغیر  القطر  تمثل  التي  ترسم  الربع  ان4\ 3ان  یقع 

ر بسمك رفیع والقطر طر الكبییرسم الق الناقص من الدائرة في اي اتجاه من الرسم. 

 الصغیر بسمك عریض.  

 

 



 

 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 مقطع االسنان

 تمد خطوط القطع ، في مقطع االجزاء المسننة ، الى الخط الذي یمثل قمة السن.  

 البرغي شق 

 الصغیر یمكن رسمھ بشكل خط مفرد.  

 بدایة البرغي

(Vanish threads )سن التالشي 

 بالتناقص الى ان یتالشى السن.  

 یمثل نھایة االسنان الكاملة.  

 قوس صغیر یرسم بعد الخط الذي یمثل نھایة التسنین.  

 واالشكال التالیة توضح التعریفات اعاله.

 



 

 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 وضع ابعاد االسنان اللولبیة

 تعطى البیانات التالیة عند وضع ابعاد االسنان المتریة:

M 40 X 1.25 – L.H. 

M (داللة على السن المتري :Metric) 

)مقاس  40 البرغي  قطر   :

 : فاصلةXاالساسي(

 : الخطوة1.25

: سن ایسر  .L.H: فاصلة-

عموما تكون  )اتجاه السن(

  .R.Hاالسنان ذات اتجاه ایمن  

 ال توجد ضرورة لذكر االتجاه.  

معظم االسنان ھي ذات سن خشن لذا M 40 X 1.5مثال  :  

 یمكن حذف مقدار الخطوة.  

 M 40مثال   :  

 الربط بواسطة البراغي:  

 الربط باستعمال البرغي والصامولة -اوال:  

 

 ویمكن حساب قطر الثقب كما یلي:    dالبرغي  

do = 1.1 d 

 فیعتمدان على سمك االجزاء.  االبرغي وطول الجزء المسنن منھاما طول  

 do ا
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الربط بدون استعمال    -ثانیا: 

الربط بدون استعمال  م یتالصامولة

 الصامولة كما یلي:

 do=1.1dاكبر بقلیل من قطر البرغي حیث ان:    doنثقب القطعة االولى بقطر   -1

 L1 = 1.7d ، d1 = 0.8d : حیث ان   L1 البرغي وبطول 

.L2=1.5d 

 مقطع امامي للجزئین مربوطین.  والشكل ادناه یوضح طریقة الربط  -4
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 (studمار مسنن الطرفین)  الربط بواسطة مس  -ثالثا:  

 .studالبارز من  

 

stud 
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 Keysالخوابیر 

بحیث یدخل جزء منھ في مجرى  الحركة النسبیة بینھما.  وغیرھا من االعمدة ومنع  

 .  االخابور والجزء االخر في مقعد الخابور وحسب نوعھ

 توجد انواع مختلفة من الخوابیر:  

 الخوابیر الموشوریة  -1

 

 مقطع مستطیل   –خابور موشوري   ربعمقطع م –خابور موشوري  

  W= d / 4                   مستدیر الطرفین  –خابور موشوري 

 ھو عرض الخابور  W:حیث ان 

 H ھو ارتفاع الخابورH= d/6 …. d/4  

d ھو قطر العمود 

 

) Key way Key seat 
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 -2 

 (100:1السطح العلوي للخابور سلبة صغیرة )نسبة السلبة  

 -3 

 موضحة في الشكل ادناه
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 (Pinsامیر)  مسال

 موضحة في الجدول التالي:یوجد انواع مختلفة من المسامیر كما ھي  

 المخصص للمسمار في القطعتین .

 التوافق تداخلي فعلى سبیل المثال یستعمل لتثبیت البوشة مع الدشلي.  

 المسمار المشقوق یستعمل كقفل لتمنع خروج الشفت او یوضع    

 تانة.  الماشة في الثقب لكي نزید الم
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 (Rivets)   البراشیم

 الربط الثابت في مجاالت صناعیة كثیرة.  البراشیم ھي من وسائل  

 البراشیم ومنھا ثالثة انواع وھي : ذو رأس كروي ، ومسطح وعدسي.  

 

 الربط بواسطة البراشیم: 

 

2 - strap  butt 
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 حیث ان:  

t= thickness of main plate t2= 

thickness of strap plate,  
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 (Springالنوابض) 

 وجد نوابض الضغط كتلك المستعملة في صمام االمان.  في الجدول ادناه.  ت

 سیارات الحمل لتقلیل الصدمات خاصة في الجزء الخلفي وتوزیع الحمل بشكل منتظم.  

 نشتغل علیھ في ھذه المرحلة نابض ضغط اسطواني ذو مقطع دائري.الذي   النابض

 

 

ا

 ل

 Boarding gage سحب   وابسط   مثال   علیھا   تلك   الموجودة   في   ونوابض  
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 كیفیة رسم النابض: 

LF = free length    النابض االعتیادي بدون حمل.  الطول الحر للنابض ھو طول 

 . 0mm7وطول النابض االعتیادي   0mm5أن یكون مسافة ثابتة  

. Do = spring dimeter . الخطوة   

اخرىالمسافة بین لفة و P = pitch 

d = wire dimeter  .قطر دائرة السلكnt = total coil  

 عدد اللفات الكلیة للسبرنك.

nact = active coil    =عدد اللفات الفعالة.اللفات الفعالة

عندما یكون السلك بحالتھ   Active coils = nact = nt–  22 –عدد اللفات الكلیة 

 LFالحرة یسمى  

  Lغط( یقصر الطول الىعندما تسلط علیھ حمل )ض

 

 . 5.5,   6.5اضافیة  

nact    االستقرار تبرد نصف حلقة.ولزیادة 

  

 حالة انظغاط عند وضعھ في الحیز المتوفر لوضعھ.  

 الحلقات بل تسود وال نوصل خطوط السبرنك بین الحلقات.  

  .nact= 3المقطع االمامي لنابض ضغط اسطواني عدد لفاتھ الفعالة  : رسم  1مثال

 من االعلى ومن االسفل ومن نقطة التقاطع نرسم   45الیمین ثم نرسم خطین بزاویة  

 ونقوم بتوصیل الخطوط بین الحلقات ونھشر الدوائر.  dالدوائر بقطر  

 

4 ,5, 6 

L = Length 
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 االمامي.

 nact. = 3.5اسطواني عدد لفاتھ الفعالة  : رسم المقطع االمامي لنابض ضغط  2مثال

 

 التقسیمات االخرى    ونصف اي ان الجزء االخیر تكون نصف

 البیانات التالیة:  

-1 

L = 150 mm 

Dm = 75 mm 

d = 8 mm 

 5.5عدد اللفات الفعالة =  

-2 

L = 170 mm 

Do = 65 mm 

d = 12 mm 

nt = 7.5 عدد اللفات الكلیة 
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والتوافقات  التفاوتات  

 Tolerancesالتفاوتات  

 عند انتاج عمود على س

 عیوب االخرى.% صالحة من حیث االبعاد ولیس ال

 لقطر العمود مثال 

 49.960او       50.02 

 49.920 50.01 

 %  10  وعند استخدام ھذا الرنج اصبح التلف اقل حوالي تقریبا

 التعرف والدخول على الموضوع یجب ان نعرف التعاریف التالیة:  ولكي یتم  

 ل في وظیفة الجزء . اال ان  المضبوطة الموجودة على الرسم بمقدار قلیل نسبیا دون ان یسبب ذلك اخال

 المقاس عملیا اسھل یحدد مقاس معین یسمى " المقاس االساسي " كما مبین في الشكل:  

 

 یادة التوضیح.  مقاسة بالمایكرومتر وذلك لز

ال یجوز ان نتجاوز الحد االعلى للمقاس فھو اكبر شيء مسموح بھ وال اصغر من الحد االدنى للمقاس  

 بین الحد االعلى للمقاس والمقاس االساسي یسمى االنحراف العلوي.    gapنالحظ ھناك فراغ  
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المقاس   –االنحراف العلوي = الحد االعلى للمقاس  

المقاس    –= الحد االدنى للمقاس  االساسیاالنحراف السفلي  

 االساسي

 ان یصبحوا فوق المقاس االساسي اي موجبین و ممكن ان یكون احدھم موجب واالخر سالب اي ممكن 

 ان یأخذوا الحاالت الثالث بالنسبة للعمود والثقب معا.  

الحد االدنى    –للمقاس  التفاوت = الحد االعلى  

االنحراف   –= االنحراف العلوي   للمقاساو

 نأخذ مثال بالنسبة للشفتالسفلی

 49,960 – 50,000 = 0,04 االنحراف علوي 

 49,920 – 50,000 = 0,08 االنحراف سفلي

 ب كأن یكون بوشة او بلي ننتقل الى الرسم اعاله.  م اعاله على ثقواالن نطبق الكال

 نأخذ مثال بالنسبة للثقب  

 50,02 – 50,000 = 0,02 االنحراف العلوي 

 50,01 – 50,000 = 0,01 االنحراف السفلي
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Graphical illustration of tolerance zones 

 Hویقل تباعا الى    Bاقل من  Cو   Aاقل من   Bفلي ل  ؟ ان االنحراف الس  Cو  Bو  Aما ھو الفرق بین 

H   یكون االنحراف السفلي موجب وبعدH    .یكون االنحراف السفلي سالب 

 یصبح موجب.    Hیكون سالب وبعد  hللعمود االنحراف العلوي قبل  بالنسبة  
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 18وبعدھا تم تقسیم كل منطقة تفاوت الى  

01,0,1,2,3,………,16 

 A15 

 A11  

 A8  

A5  

 االنحراف العلوي یزداد فبذلك تزداد منطقة التفاوت.  

 .  ISOویتم تمثیل ھذه الدرجات على مخطط 

 اما بالنسبة للعمود فان االنحراف العلوي یجب ان یكون متساوي لكل الدرجات  

a5  a8  a11  a15 

 

 

 

 االخرى.  عض الشغالت  للمواصفات الشائعة التي ممكن ان نستنتج منھ ب

 واالن ناخذ امثلة على كیفیة استخدام الجدول: 

ھو المقاس االساس )القطر(واالن ننتقل   40 40 

 <30-40الى الجدول حیث نالحظ                          

>40-50 

A 
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ي  من الفقرة االولى حیث الرقم االعلى یمثل االنحراف العلو 40mmفیتم اخذ االنحرافات عند القطر  

 (.µ=0.001mm1الرقم االسفل یمثل االنحراف السفلي ووحداتھ بالمایكرون حیث)  و

 32  = 

 25  = 

 30 →  > 130 µ 

 30 → > 130 µ 

 30 → > 130 µ 

 ثابت على الرغم من اختالف منطقة التفاوت .

 

 +(  µ21والعلوي لكي نعرف مقدار التفاوت وھو)  

 ( .µ41)  راف العلوي حیث یساوي ( ممكن استنتاج االنح2( و)  1ومن)  

 الفرق بین الثقب والعمود:  

 20  →  

 20  →  

 نفس المسافة لكن تقلب 50  →  

 50  →  
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 القوانین التي تستخدم في التفاوتات:

للمقاس= المقاس االساس+االنحراف العلویالحد الحد االعلى  

ت =  االدنى للمقاس= المقاس االساس+االنحراف السفلیالتفاو

الحد االدنى للمقاساو =       االنحراف    -الحد االعلى للمقاس 

 Fitsالتوافقات     االنحراف السفلي  -العلوي

(C.F) Clearance Fit   وصيالتوافق الخ -1 

 

 50B11/f6رمز التوافق ھو  

الحد االدنى لمقاس   –الخلوص االعلى= الحد االعلى لمقاس الثقب  

الحد االعلى   –لحد االدنى لمقاس الثقب  العمود(+) الخلوص االدنى = ا

 لمقاس العمود(+)  

 الخلوص   االعلى  

 ثقب

B11 

 ود عم

f6 

Zero line 
 الخلوص   االدنى
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 ( Interference Fit (I.Fتداخلي )انضغاطي(التوافق ال -2

 

 دائما اصغر من العمود  اي ان الثقب    مقاسات العمود اكبر من مقاسات الثقبفي التوافق التداخلي یكون  

أو عن   pressدیة فأما نستخدم طریقة الضغط  وحتى تدخل العمود بالثقب فأنھ ال یدخل بالطریقة االعتیا

 طریق تسخین البوشة ویسمى التداخل فیما بینھما توافق تداخلي )انضغاطي(.  

-الحد االعلى لمقاس العمود)    –التداخل االعلى = الحد االدنى لمقاس للثقب  

-الحد االدنى لمقاس العمود)    –لتداخل االدنى  = الحد االعلى لمقاس للثقب  (ا

) 

(T.F) Transition Fit  التوافق االنتقالي -3 

 الثقب والعمود متداخلین حتى ولو بمقاس واحد فیسمى توافق انتقالي .

اخلالتد  االدنى   

 G 50 7 /r6   ھو   التوافق   رمز

 ثقب

G7 

 عمود

r6 

Zero line 

 التداخل االدنى  

 

   االساس   الثقب توافق   نظام   ►

 H   التفاوت   منطقة   على الثقب   نثبت  

H8 و b8 ذا وا 

اخليتد   فنختار   العمود   مط و p6 js7 لوب   توافق   

ا ن

 ل

 . التوافق     في رمز   للثقب H   یعطي   س   االسا   ثقب

 ثقب

H 7 

 ثقب

H 7 

 ثقب

H 7 

 عمود

b 6 

 عمود

P6 

 عمود

Js6 

C.F. 
I.F. T  .F. 
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 50H7/k6رمز التوافق ھو  

الحد االدنى لمقاس العمود(+)   –الخلوص االعلى = الحد االعلى لمقاس الثقب  

 (-لمقاس العمود)  الحد االعلى    –= الحد االدنى لمقاس للثقب    التداخل االعلى

وقد جرت العادة ان یحسب في التوافق االنتقالي  

 على العمود.  

الشائع االستخدام ھو نظام توافق الثقب وذلك ألن تغییر قطر العمود اسھل من تغییر قطر الثقب فالعمود  

 یغیر قطره بالخراطة الخارجیة التي ھي اسھل من الخراطة الداخلیة التي یحتاجھا الثقب.  

 

 قاس والتفاوت  جد نوع التوافق والحد االعلى واالدنى للم

32  

 µ3225 ثقب 

16032µ  عمود( التوافقات   (:2مثال  نوع  جد 

 التالیة:

 ثقب

H 7 

 عمود

k 6 

Zero line 

 : ) 1 ( مثال

 ثقب

A9 

 ثقب

R 7 

 ثقب

K 7 

 عمود

h 6 

 عمود

h6 

 عمود

h6 

I.F. T.F. 
C.F. 
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µ520 .جد رمز التوافق + 

  

H 

 الحد االعلى لمقاس العمود –الخلوص االدنى = الحد االدنى لمقاس الثقب  

X – 0 = 520 

µ = X520 –  والذي یمثل االنحراف العلوي للعمود 

 –µ770نفس الخانة  اف السفلي من  ونأخذ االنحر  یقابلھ 

 الحد االدنى لمقاس العمود –االعلى = الحد االعلى لمقاس الثقب  الخلوص  

(- 770) – y = 1020 

µ = y250والذي یمثل االنحراف العلوي للثقب + 

 فنجد الحرف    150mmونذھب الى الجدول وعند االنحراف العلوي وعند قطر 

جد رمز    -33µوالتداخل االعلى    22µاالعلى  خلوص  الو  32mmالمقاس االساس    (:4مثال) 

 التوافق.

 التوافق انتقالي

 اكبر عمود –اكبر تداخل = اصغر ثقب  

3 :( 150 mm µ 1020  + 

H .b.s 

150 mm - 520 µ 
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 + µ33اكبر عموداكبر عمود =   –  0=  - 33

 اصغر عمود   –اكبر خلوص = اكبر ثقب  

مثال)  39µ=  17+  22اكبر ثقب =  17 –= اكبر ثقب  22

والتداخل    -59µعلى  والتداخل اال 32mmالمقاس االساس    (:5

 جد رمز التوافق.  -µ 17االعلى

 التوافق تداخلي

 اكبر عمود –اكبر تداخل = اصغر ثقب  

 اكبر عمود –  0=  - 59

 59µ

 

نستخرج االنحراف السفلي ) اصغر عمود + = ( 

µ42  اصغر عمود  –اصغر تداخل = اكبر ثقب 

59 
 mm 32 191 ص  

H 7 

n6 
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 اللحام:  

 النھا سوف تتعرض للفشل.  

 یة للحام وھي:  توجد ثالث طرق رئیس

 لحام االوكسي استیلین او لحام الغاز.  1

 لحام القوس الكھربائي.  2

 لحام المقاومة الكھربائیة.  3
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 تمثیل اللحام على الرسم:  

 ( . 2253ISOمواصفة خاصة برموز اللحام)  

 

 لرموز االساسیةا

 تستعمل الرموز االساسیة لتمثل صنف او نوع اللحام المستعمل.  

 الرموز االساسیة النواع اللحام.  (  8.1یبین الجدول)  

 في الجانب االیسر من الرمز.   –ان وجد   –یجب ان یقع الخط العمودي   

 ھم                          

 رمز   سطح  
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 صح                                                  خطأ

 موقع الرمز نسبة الى خط المرجع

 یوضع الرمز مع خط المرجع كما یلي:  

 فوق خط المرجع اذا كان اللحام في جانب السھم ) لحام ظاھر(   -1

 المرجع اذا كان اللحام في الجانب االخر ) لحام مخفي  تحت خط   -2

( 

 عبر خط المرجع اذا كان اللحام في كال الجانبین  -3

 

 رموز سطح اللحام

 .  تبین رموز سطح اللحام شكل السطح الخارجي للحام . الجدول التالي یبین ھذه الرموز

 الرمز شكل سطح اللحام

  مسطح 

  محدب

  مقعر
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 الستعمال رموز اللحامامثلة  

 

 وضع ابعاد اللحام

 ان اھم االبعاد التي توضع مع رموز اللحام ھي:  

 ابعاد مقطع اللحام -

 ابعاد طول اللحام -

 عناصر اللحام بین قوسین.  

 ( طرق وضع االبعاد الرئیسیة للحام.  8.2یبین الجدول)  
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 اد اللحام المثلثابع

 اللحام المثلث:  توجد طریقتان لوضع ابعاد مقطع 

 وضع طول ضلع المثلث -1

 وضع ارتفاع المثلث -2

 المستعمل.  

اذا كان البعد یمثل طول ضلع المثلث یوضع الحرف  

z  المثلث یوضع الحرفa    .مع قیمة البعد 
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 الرموز االضافیة

 للحام كما في االمثلة التالیة:  یمكن اضافة رموز خاصة لبیان بعض الصفات الممیزة  

 المحیط لحام حول  

 السھم مع خط المرجع.  

 

 لحام الموقع

 یمیز اللحام
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 ( رموز بشكل ارقام تدل على طرق اللحام.  ISO 4063وضعت في المواصفة الدولیة)  

 المرجع لھذا الغرض.  

 

 طریقة اللحام الرمز  طریقة اللحام الرمز 

1 Arc welding 3 Gas welding 

115 Coated wire metal arc w 311 Oxy-acetylene w 

12 Submerged arc w 322 Air propane w 

13 Gas shielded melal arc w 4 Pressure w 

15 Plasma arc w 41 Ultrasonic w 

2 Resistance w 42 Friction w 

21 Spot w 7 Other welding processes 

22 Seam w 71 Thermit w 

23 Projection w 751 Laser w 

24 Flash w 753 Infrared w 

 

 التمثیل التخطیطي للحام  

 مملوء.  على طول خط اللحام وفي المقطع یرسم اللحام بشكل  
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 (ISO 2553ابعاد اللحام الرئیسیة)    8.2جدول  
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 تشغیل السطوح

لسطح الى تجلیخ او صقل  فلذلك یجب ان یكون للسطح مواصفات معینة حسب طبیعة عملھ كأن یحتاج ا

 او تلمیع او معاملة حراریة وغیرھا.  

 االنحرافات ھي:  لو وضعنا سطح تحت المجھر نالحظ فیھ ثالثة انواع من 

1- surface roughness 

 واالنخفاضات الموجودة على السطح.  

 ( : وھي انحرافات ذات طابع امواج.  wavinessالتموج)   -2

 (  flawsالخدوش)   -3
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 عالمات التشغیل

 

             

 مقدار   الخشونة : 

CLA Center 

line average CLA 

60 
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 -نأتي االن على الرمز االجباري والبیانات التي تضاف مع الرمز:  

 a -   9.3تعین درجة الخشونة وھناك جدولp.194  

 التي    درجة ضمن المرحلة  12على قیمة الخشونة وھي مصنفة الى  الخشونة او الرقم الذي یدل  

 

تكون االذرع منعمة وتعتمد على طریقة السباكة المصنع بھا البلي ولكن اذا كان عندنا شفت  ان 

 وھكذا.    N5یدور داخل بوشة فنحتاج الى نعومة عالیة فنأخذ  

 -b 

 معاملة حراریة او طالء وھذه كلھا زیادة في المعلومات.  

c-   طول العینة المستخدمة في التشغیل وھيL  . 

d-   (  9.4لخشونة ، یوجد جدول)  ااتجاهP.195 

 الخشونة.  

e-   .مقدار السماح للتشغیل 

- f 

 فتوضع ھذه القیمة بین قوسین تحت الخط االفقي.    CLAطریقة  

 

N5 N9 – N7 

 N12 – N10   العالیة   فنأخذ (    متوسطة   للخشونة اما

 N11 نستخدم   مثال     تحتاج   الى   تنعیم   ف خارجیة   ال
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 درجات الخشونة وقیمھا بالمایكرونات    9.3جدول  

الخشونة طریقة االنتاج تطبیقات

 

الخشونة

 

 تنفیذ ھذا السطح یكلف مبالغ كبیرة 

 
 الدقیقة والحساسة جدا.  االجھزة  

سطح ناعم جدا

(Lapping 

(Honing  الحدیثة ) 

0.025 N1 

0.05 N2 

 تنفیذه مكلف

 

 

 
 العالیة جدا.  

سطح ذو نعومة عالیةصقل ،شحذ  

 (Buffing،تلمیع )

0.1 N3 

 سطح ناعم

 شحذ ، تلمیع

0.2 N4 

 

 
 والكراسي السریعة.  

، او   سطح ذو نوعیة جیدة، صقل
ن شحذ خش

 

0.4 N5 

 

 
 حمولة عالیة.  

 انھاء جید جدا بالماكنة

 
 یتمان بأعتناء كبیر

0.8 N6 

 

 
 المتحركة بسرع عالیة.  

 انھاء جید بالماكنة

 

 

1.6 N7 

   وسرعة قطع عالیة جدا.   

 

 

 
 خفیفة او غیر دائمیة.  

 انھاء متوسط بالماكنة  

 بالقوالب ، بثق ، تقشیط 

3.2 N8 

عام الجزاء المكائن.  التنظیف ال

 

 انھاء خشن 

خراطة ،   ، خشن ، برادة  تجلیخ 

 تفریز ، تثقیب

6.3 N9 

 

. (Jigs and fixtures) 

 انھاء خشن نوعیة واطئة

 
سباكة بالرمل ، حدادة خشنة

 

12.5 N10 

 
 لغرض تحسین المظھر العام

سطح ذو خشونة عالیةسباكة  
 بالمنشار،  بالرمل ، قطع  

(Chipping ) ین تأج  

25 N11 

50 N12 

 الرقم الذي یدل على الخشونة یكون مثل كتابة االبعاد على الرسم الھندسي.  
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assembly drawing الرسم التجمیعي 

 ََ أي ماكنة مكونة من تجمیع عدد الصالِِت أَِو

 

ِم  األجزا ِِءء الُمْختَلفال ُم َْختلِف ِةِة للوحدللوحد ِةِة المجمعة لغر ض التصمیِ بین األجزا

 واإلنتاواإلنتا ِِجج .

 الرسم التجمیعي ھوالذي یُمثُُّل األجزاََء الُمْختَلِفَةَ للماكنة حسب وظیفة كل جزء.

 

 . 
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 (:1مثال) 

 في الشكل ادناه:  C-Clampالملزمة  االجزاء التالیة تمثل االجزاء التي تتكون منھا ماكنة  
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 (:2مثال) 

Screw jack 

 :الشكل ادناه

 

 ع
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(Gears) التروس 
 لضمان نقل الحركة.  

 تستخدم التروس عادة لنقل القدرة والحركة من عمود الى اخر وللتحكم في سرعة الحركة واتجاھھا.  

 االشكال االساسیة للتروس ھي:

 لألعمدة المتوازیةالتروس االسطوانیة   -1

 التروس المخروطیة لألعمدة المتقاطعة.   -2

 لمتقاطعة.  الدودة والدوالب الدوري لألعمدة المتعامدة وغیر ا -3

 الترس والجریدة لتحویل الحركة الدورانیة الى حركة خطیة.   -4

 

 اللدائن وغیرھا كما في الشكل التالي.  
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 Spur gearsالترس االسطواني العدل 

 الترس االسطواني العدل:  رموز   -1

 

Dقطر دائرة الخطوة : 

Do قطر دائرة طرف السن : 

DR قطر دائرة جذر السن : 

N السنان ا: عدد 

m)المودیول )التضمین :Pالخطوة :a  :

:  bارتفاع رأس السن )من دائرة الخطوة(

:  hعمق جذر السن )من دائرة الخطوة(

D 

D R Do 

b 

a 

h 
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:  cالكلي للسن )عمق التفریز(االرتفاع  

: سمك  t: العمق الشغالhwخلوص الرأس

 عرض السن   Fالسن 

α  زاویة الضغط:e   الفراغ بین االسنانLالبعد بین المحاور :Rنسبة السرع : 

n: عدد الدورات في الدقیقةP  (الترس الصغیر :pinion) 

G  (الترس الكبیر :gear)  
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 التنفیذي للترس االسطواني العدلمثال للرسم 
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 ( (Bevel gearsالتروس المخروطیة

 رموز التروس المخروطیة-1

(Pitch angle )زاویة الخطوة : P 

(Pitch diam )قطر الخطوة : D (Hub diam ) الصرةقطر    : Dh 

 outside Do 

(diam (Cone distance ) راسم المخروط 

: A (Add. Angle ) السن زاویة طرف    :α (Ded. 

Angle ) زاویة جذر السن :δ 

(face angle )زاویة الوجھ : Гo (Root 

angle )زاویة الجذر : ГR (Crown height 

 X: االرتفاع التاجي(

Y  (البعد الخلفي :Backing) 

Zالبعد ال :  (خلف التاجيCrown Backing) 

(Mounting distance )بعد التركیب : M 

(Backing angle )الزاویة الخلفیة : B 

(Face width )عرض الوجھ : F 

(a,b,m,N,P,t,h) 
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 لصیغ الریاضیة لحساب التروس المخروطیة:  ا

 

 طریقة رسم التروس المخروطیة:

 وذات االسنان العدلة:   90بزاویة  خطوات رسم التروس المخروطیة التي تتقاطع 

 Pitch angleنرسم سنتر الین افقي ومنھ نرسم زاویة الخطوة   -1 

 Г  وھي الزاویة المحصورة بین راسم مخروط الخطوة والمحورtan ГG = DG/DP  

tan ГP = DP/DG 

Pitch circle diam. 

 الخط االول  یوازي  العمق نوصلھما برأس المخروط وبعدھا نحدد عرض السن ومنھ نرسم خط  

. 

baking  وتحدد من دائرة الخطوة الى انتھاء الترس ویرمز لھاY  . 

-4 hap. 

3 - Mouting distance 

M 

2 - 

a+b ( h 
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 للسنون ویحسب عادة: 

(d)hap = 2 ds 

(L)hap = 2.25 ds 

المائل . ونوصلھا برأس المخروط وبعدھا نمد المیالن االخر الى ان تقطع الخط  (x)میالن السن بنقطة 

 سفل كما في الشكل المبین ادناه.وننزل منھا عمود لال (o)بنقطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 3 - 5 mm  ( 
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 مثال للرسم التنفیذي للترس المخروطي

 
 

 

 

 Worm and worm wheelالدودة والدوالب الدودي 

 كما في الترس االسطواني العدل.  الدودي ،طرف السن ، عمق جذر السن ، .... ھي نفسھا  

 دورة كاملة یتحرك الدوالب الدودي بمقدار سن وفراغ فقط.  

 ن ان ینكسر.  المطلوب دو

 . 50:   1مقدار لنسبة السرع الموصى باستعمالھا ھي نسبة  
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 مثال للرسم التنفیذي للدودة والدوالب الدودي
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 تعشیق التروس

 1شكل رقم)  

 الجانبي للترسین.  یمثل المقطع  

 ا(   ( یمثل ترسان مخروطین متعشقین حیث ان شكل) ب 2شكل رقم)  

   یمثل المقطع الجانبي للترسین.

 المسقط االمامي للدودة وادوالب الدودي معشقین معا. ( یمثل3شكل رقم)  

 

 متعشقان( ترسان مخروطیان متعشقانالدودي  2( الدودة والدوالب شكل رقم)  3شكل رقم)  

Detailed Drawing الرسم التفصیلي 
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 Stuffing boxفي الشكل ادناه یمثل الرسم التجمیعي لماكنة   (: 1مثال) 

 

 لتالیة تمثل الرسم التفصیلي لالجزاء التي تتكون منھا الماكنة اعالهاالجزاء ا

 


