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احلمد هلل رّب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، 
اأما بعد:

هذا هو امل�شتوى الثالث لكتاب الر�شم ال�شناعي تخ�ش�س اللحام واأ�شغال املعادن، وقد 
جاء وفق الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�شة املقّرة من قبل جمل�س الرتبية، ويتكّون الكتاب 

من اأربع وحدات دراأ�شية:
تتكّون الوحدة الأولى من ثالثة موا�شيع رئي�شة كما ياأتي: 

*  ربط الـمعادن باللحام، وت�شتمل على تو�شيح رموز اللحام الأ�شا�شية والثانوية واملركبة 
وحالت اللحام وتهيئة الو�شالت للحام، وقراءة املخططات ور�شمها.

*  ربط املعادن بالرباغي وال�شواميل، وت�شتمل على تو�شيح اأنواع الرباغي وال�شواميل 
لهذه  امل�شاقط  ور�شم  الو�شالت،  واأنواع  لها  ال�شطالحي  والر�شم  والرونديالت 

الو�شالت. 
*  الرب�شمة وت�شتمل على تو�شيح مفهوم الرب�شمة، واأنواع م�شامري الرب�شام واأ�شكالها، 

ورموز الربا�شيم والو�شالت املرب�شمة وم�شطلحاتها. 
-  وا�شتملت الوحدة الثانية على مفهوم القطاع واأنواع القطاعات وخطوط الته�شري وخطوط 
م�شتوى القطع والأجزاء امليكانيكية التي ل ته�رّص، وقراءة القطاعات ور�شمها، وا�شتنتاج 

امل�شاقط والقطاعات.
-  اأما الوحدة الثالثة، فا�شتملت على تو�شيح مفهوم الر�شم احلر واأدواته والإجراءات الأ�شا�شية 
وم�شاقط  وجبهية  اأيزومرتية  ر�شومات  وتنفيذ  احلرة،  الر�شومات  اإنتاج  وخطوات  له، 

وقطاعات.
الر�شم التخطيطي واأهميته، والإر�شادات  الرابعة على تو�شيح مفهوم  -  وا�شتملت الوحدة 
وحلام  الغاز  وحلام  الكهربائي  اللحام  من  كل  وخمططات  التخطيطي،  الر�شم  يف  العامة 

املقاومة الكهربائية والقطع بالقو�س الكهربائي.
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مت املادة الدرا�شية باأ�شلوب �شل�س ووا�شح من خالل ال�رشح املالئم ل�شتعدادات  و قد ُقدِّ
للفروق  املراعية  والتمارين  والتطبيقات  والأن�شطة  املتنوعة  الأمثلة  ُطرحت  وقد  الطالب، 
الفردية؛ وذلك لإتاحة املجال اأمام الطالب لتحقيق التعلم الذاتي، واإثارة الدافعية لديه ملمار�شة 

دوره كباحث عن املعلومة وتف�شريها. 
الطلبة، كما  الفائدة واخلري لأبنائنا  الكتاب  اأن يجعل يف هذا  �شبحانة وتعالى  اهلل  ن�شاأل 

ن�شاله اأن يوفقنا ملا فيه خري اأمتنا.
واهلل ويل التوفيق

لّـفـون          الـموؤ
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ا؟   ما الفائدة من ربط املعادن ببع�شها بع�شاً
ما طرائق ربط املعادن امل�شتخدمة ؟
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خمتلفة،  معدنية  واأجزاء  قطع  من  امليكانيكية  والرتكيبات  املعدنية  والهياكل  املن�شاآت  تتكون 
ُتو�شل وُتربط ببع�شها لتكون ال�شكل املطلوب للهيكل املراد اإن�شاوؤه.

ويعتمد ت�شميم الو�شالت املنا�شبة واختيارها على ما ياأتي:
1 - نوع املعدن واملن�شاآت املعدنية.

2 - �شمك املعدن املراد و�شله اأو ربطه.
3 - تكاليف الو�شالت والرتكيبات املكانيكية.

4 - توافر املعدات والآلت الالزمة للربط اأو الو�شل.
5 - مكان تنفيذ الو�شالت.

وهناك طرائق عدة وخمتلفة لربط الأجزاء املعدنية وو�شلها، حيث يعتمد اختيار الطريقة على 
باإتالفها،  اإل  الدائمة ل ميكن فكها  فالو�شالت  تنفيذها،  املطلوبة وموقعها وكيفية  الو�شلة  نوع 
بينما تفك الو�شالت املوؤقتة دون اإتالفها، ومن اأهم طرق الو�شل الدائم الرب�شمة والو�شل باللحام، 
اأما الو�شالت املوؤقتة، فتتم بو�شاطة الرباغي وامل�شامري على اختالف اأنواعها. و�شنعر�س خالل هذه 

الوحدة طرائق الو�شل املختلفة، وكيفية ر�شم اأجزاء كل و�شلة مفككة وجمّمعة.

يتوقّع منك بعد درا�شة هذه الوحدة اأن: 
تتعّرف و�شالت اللحام �شائعه ال�شتخدام.

متّيز بني حالت اللحام.
تتعّرف اأ�شكال واأنواع ال�شطفات املالئمة للو�شالت.

تتعّرف رموز  اللحام.
تف�رّص رموز اللحام  املرّكبة.

جتري تطبيقات على رموز اللحام.
تتعّرف اأ�شنان الرباغي وال�شواميل واأ�شكالها والرمز ال�شطالحي لها.

ت�شنف اأنواع الرباغي وال�شواميل واحللقات )الرنديالت(.
تر�شم الرباغي وال�شواميل  يف الر�شومات التنفيذية.

تف�رّص الرموز امل�شتخدمة للرباغي وو�شالتها.
تر�شم م�شاقط وقطاعات لو�شالت  جمّمعة بالرباغي وال�شواميل.

ح مفهوم الرب�شمة. تو�شّ
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تتعّرف اأنواع م�شامري الرب�شام.
تتعّرف اأ�شكال م�شامري الرب�شام وموا�شفاتها.

تر�شم م�شامري الرب�شام.
تتعّرف اأنواع الو�شالت املرب�شمة.

تر�شم امل�شقط الأفقي للو�شالت املرب�شمة.
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يعّد اللحام من اأكرث طرائق ربط املعادن �شيوًعا وانت�شاًرا؛ نظًرا ل�رشعة تنفيذ الو�شالت وقوتها 
ومتانتها مقارنة مع طرائق الربط الأخرى، مثل الرباغي والرب�شمة، وي�شتعمل اللحام يف �شناعة اأجزاء 
الآلت ويف �شناعة ال�شفن وال�شيارات ويف الإن�شاءات املعدنية املختلفة كافة، ويعّد اإظهار اللحام 
ب�شكله احلقيقي على الر�شومات واملخططات يف اأثناء الت�شميم اأمًرا �شعًبا ومعقًدا؛ لذا فقد اتفق على 
ا�شتخدام رموز وم�شطلحات متعارف عليها عامليًّا؛ للدللة على نوع اللحام و�شكله وحالة �شطحه 
ومقا�شاته واملالحظات كلها املتعلقة بذلك، والتي تعرف برموز اللحام، وقد اأ�شبحت لغة التفاهم 

بني املهند�س امل�شمم وفني اللحام.

  1   و�شالت اللحام
اأنواع  يق�شد بو�شالت اللحام )welding joints( كيفية و�شع القطع عند ربطها باأي من 
التعبري عن و�شالت  اللحام املعروفه، وميكن تعّرف نوع الو�شلة من �شكل مقطعها، ويتم 

اللحام يف الر�شم باإحدى الطريقتني الآتيتني:
اأ   - ر�شم مف�شل يظهر الأبعاد كافة، كما يبني ال�شكل )1-1/ اأ (.

ب- ا�شتخدام الرموز التمثيلية، كما يبني ال�شكل )1-1/ ب (.

ال�شكل )1-1(: طرق التعبري عن و�شالت اللحام بالر�شم.

ربط املعادن باللحاماأول

CG

Ü
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يبني اجلدول )1-1( الأنواع الرئي�شة لو�شالت اللحام. 
اجلدول )1-1(: و�شالت اللحام.

�شكل الو�شلةنوع الو�شلةالرقم

1

  )Butt Joint( )التقابلية(:  التناكبية  الو�شلة 
بجانب  الواحدة  حلامها  املراد  القطع  تكون 
اأو من  اللحام من جهة  يتم  اأن  الأخرى، وميكن 

اجلهتني وذلك ح�شب �شمك القطع.

2

  )Lap Joint( :)الو�شلة التطابقية )النطباقية
تكون اإحدى القطع فوق الأخرى ب�شكل غري 
كامل، ويتم اللحام من جهة واحدة اأو  من كال 

اجلهتني.

3

 )Corner Joint( :) الو�شلة الركنية )الزاوية
ت�شكل القطع املراد حلامها فيما بينها زاوية قائمة، 
ا و�شلة حرف- L –، ويتم اللحام  وت�شمى اأي�شً

على الأغلب من اخلارج.

4

)T-Joint ( :T الو�شلة على �شكل حرف
على  عمودية  حلامها  املراد  القطع  اإحدى  تكون 
 ،)T( الأخرى، بحيث ت�شكل القطعتان مًعا حرف

ويكون اللحام غالًبا من اجلهتني.

5
)Edge Joint( :الو�شلة الطرفّية

ب�شكل  اأو  كليًّا  حلامها  املراد  القطع  اأ�شطح  تنطبق 
جزئي، ويتم اللحام على الأطراف من اخلارج.

6

)Flange Joint( :الو�شلة امل�شفهة
يثنى اأحد طريف القطع املراد حلامها اأو كالهما، 
وتو�شع بجانب بع�شها، ويكون اللحام �شطحيًّا، 

IOôØe á¡Ø°ûeáLhOõe á¡Ø°ûeوميكن اأن تكون الو�شلة مفردة اأو مزدوجة.
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2    حالت اللحام
تتطلب عملية اللحام واحدة اأو اأكرث من حالت اللحام )welding Types( املبّينة يف اجلدول 

)1-2(، والتي يجب عليك معرفتها ودرا�شتها باهتمام:
اجلدول )1-2(: حالت اللحام.

�شكل اللحامنوع اللحامالرقم

تر�شيب 1  :)surface welding( ال�شطحي  اللحام 
على  حلام(  )خطوط  طبقات  اأو  حلام(  )خط  طبقة 
اللحام  �شلك  معدن  احتاد  من  مكونة  املعدن  �شطح 
ومعدن الأ�شا�س؛ وذلك بهدف زيادة �شمك املعدن.

الذي 2 اللحام   :)Groove weld( احلّزي  اللحام 
املراد  القطع  بني  احلّز  اأو  الفراغ  ملء  على  يعمل 

حلامها للو�شالت التناكبية.

فيه 3 يكون  حلام   :)fillet weld( التعبوي   اللحام 
مقطع اللحام ب�شكل  مثلث  قائم الزاوية، وي�شتعمل 

يف حالة و�شل قطعتني بينهما زاوية.

اللحام امل�شماري )plug weld(: ويتم اللحام من 4
القطعتني  اإحدى  ل�شطح  اأكرث  اأو  نافذ  ثقب  خالل 

وملئه باللحام.

اللحام 5 ي�شبه   :)Slot Weld( ال�شّقي  اللحام 
امل�شماري، ويختلف عنه يف اأنه يفتح جمرى اأو �شًقا 

يف اإحدى القطعتني ثّم ميالأ باللحام.

حلام النقطة اأو املقاومة )Spot Welding(: ويكون 6
القطع  يف  وت�شتعمل  مفردة،  نقاط  ب�شكل  اللحام 

ذات ال�شمك القليل.
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اللحام الدرّزي ) Seam Welding(: تت�شكل من 7
على  الو�شلة  طول  مع  وتتقدم  متتالية،  حلام  نقاط 

�شكل درزة.

اللحام الطريف )Flange Welding(: اللحام الذي 8
يتم على الو�شالت الطرفية وامل�شفهة.

مترين ) 1-1 (
تاأّمل ال�شكل )1-2(، وتعّرف اأربًعا من و�شالت اللحام، واأربًعا من حالته.1

الو�شالت:

حالت اللحام:

.......................................................................... - 1

.......................................................................... - 2

.......................................................................... - 3

.......................................................................... - 4

.......................................................................... - 1

.......................................................................... - 2

.......................................................................... - 3

.......................................................................... - 4

ال�شكل )1-2(: و�شالت اللحام وحالته.
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3    تهيئه الو�شالت وجتهيزها
جتهز اأطراف الو�شالت عندما يكون �شمك القطع كبرًيا وذلك ح�شب نوعها، من اأجل احل�شول 
على تغلغل وعمق كافيني للحام؛ لإعطاء الو�شله متانة وقوة تتنا�شب مع �شمك املعدن، ويتم 

جتهيز الأطراف )Joint Preparation( باأ�شكال خمتلفة، كما يبني ال�شكل )3-1(.

12345

6789

10111213

ا�شم الو�شلة وال�شطفةالرقم

تطابقية1

T - �شطفة مفردة3

تناكبية مفتوحة5

تناكبية �شطفة مزدوجة7

تناكبية �شطفة مفردة9

تناكبية حرف -U- مفردة11

تناكبية حرف - J - مفردة13

ا�شم الو�شلة وال�شطفةالرقم

T - �شطفة مزدوجة2

T - قائمة4

تناكبية حرف -V- مزدوجة6

تناكبية حرف -V- مفردة8

تناكبية حرف -U- مزدوجة10

تناكبية حرف - J - مزدوجة12

ال�شكل )1-3(: تهيئة اأطراف الو�شالت وجتهيزها.
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ال�شكل )1-4(: العنا�رص الرئي�شة لرمز اللحام.
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c ÖfÉL
º¡°ùdG

4    حالت اللحام
ت�شتعمل رموز اللحام )Welding Symbols( لخت�شار كم كبري من املعلومات حول اللحام 
على  الرموز  هذه  تف�شري  اللحام  عامل  على  ويجب  �شغرية،  م�شاحة  يف  ب�شيطة  كمية  اإلى 
الرموز وامل�شطلحات  اإلى  الوحدة  التنفيذ. و�شتتعّرف خالل هذا اجلزء من  الر�شومات عند 
ور�شمها  موقعها،  وحتديد  الرموز،  هذه  تف�شري  مع  اللحام  وو�شالت  والثانوية،  الأ�شا�شية 
اللحام  رموز  تعطي  كما  التنفيذية،  الر�شومات  على  اللحام  اأنواع  و�شف  يف  وا�شتخدامها 

املعلومات املهمة كّلها لعملية اللحام، والتي تبني نوع اللحام الذي يريده امل�شمم. 
وميكن تعريف رمز اللحام باأنه ر�شم مب�شط يحدد كامل متطلبات اللحام، ويت�شمن العنا�رص الآتية:

.)Reference line( خط املرجع
.)Arrow( ال�شهم

.)Base symbol( الرمز الأ�شا�شي
.)Supplementary symbol( )الرموز الثانوية )التكميلية

.))Dimensions( الأبعاد )طول اللحام، طول اخلطوة، عمق اللحام وفتحة اجلذر
.)Finish symbol( رموز ال�شطح النهائي

.)Notations( العالمات واملالحظات اخلا�شة برمز اللحام
.)Tail( الذيل

وقد ل تكون هنالك حاجة لو�شع بع�س العنا�رش يف حال عدم ا�شتخدامها. 
يبني ال�شكل )1-4( عنا�رش رمز اللحام املجّمع. 

 اأ   -
ب -
جـ -
- د  
- هـ 
- و  
- ز  
 - ح 
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F FACE WELDING طريقة ت�شطيب �شطح اللحام
A ANGLE BEVELING زاوية ال�شق اأو احلز
R ROOTING DEPTH AND OPENING فتحة جذر اللحام وعمقه
S SIZE OF WELD قيا�س اللحام
L LENGTH OF WELD BEAD طول خط اللحام
P PITCH طول اخلطوة للحام املتقطع
E EFECTIVE THROAT

ويف ما ياأتي تعريف موجز لهذه العنا�رش:

اأ  - خط املرجع: يعّد العمود الفقري لرمز اللحام، ويو�شع دائًما بالو�شع الأفقي، ويكون موقع 
العنا�رش الأخرى التي ت�شف عملية اللحام فوقه وحتته، كما يف ال�شكل )1-5(، وي�شرتط يف 

خط املرجع اأن:
1 . يت�شل بخط ال�شهم.

2 . يوازي اأ�شفل الر�شم.

ب- ال�شهم: ي�شل اأحد جانبي الو�شلة املراد حلامها بخط املرجع، كما يف ال�شكل )1-6(، حيث 
اإّن �شكل ال�شهم وموقعه مهّمان جًدا وا�شتعماله اإجباري، وي�شرتط فية اأن:

1 . يالم�س مقطع الو�شلة.
2 . ل يكون موازيًا للر�شم.

3 . ي�شري اإلى القطعة التي مّت جتهيز
      طرفها قبل اللحام.

™LôŸG q§N

ال�شكل )1-5(: خط املرجع.

ال�شكل )1-6(:�شهم خط املرجع.

واجلدول )1-3( يو�شح معاين الأحرف الإجنليزية امل�شتخدمة على رمز اللحام املجمع.
اجلدول )1-3(: تف�شري اأحرف رمز اللحام املجمع.
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ال�شكل )1-7(: �شهم خط املرجع.

ال�شكل )1-8(: اأ�شكال اأخرى لل�شهم.

جهة ال�شهم : اجلهة ال�شفلى خلط املرجع، وت�شري اإلى اجلانب القريب لو�شلة اللحام. 
اجلهة الأخرى من ال�شهم: اجلهة العلوية خلط املرجع، وتكون عك�س جهة ال�شهم، وت�شري اإلى 

اجلانب البعيد للو�شلة، كما يف ال�شكل )7-1(.

 á¡÷G
iôNC’G º¡°ùdG á¡L º¡°ùdG      á¡L

iôNC’G á¡÷G
º¡°ùdG á¡L

iôNC’G á¡÷G

iôNC’G á¡÷G

º¡°ùdG á¡L

حيث  و�شلة.  من  اأكرث  للحام  الرمز  تكرار  حال  يف  ت�شتعمل  لل�شهم  اأخرى  اأ�شكال  هناك 
ُيالحظ اأن خط املرجع يبقى يف امل�شتوى الأفقي، كما يف ال�شكل)8-1(.

º¡°ù∏d iôNCG ∫Éµ°TCG
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يبني ال�شكل )1-9( العالقة بني مو�شع اللحام وموقع الرمز الأ�شا�شي على خط املرجع.
مثال ) 1-1 (

عندما يكون الرمز الأ�شا�س اأ�شفل 
خط املرجع، فيدّل على اأن مو�شع 
يف  كما  ال�شهم،  جهة  يف  اللحام 

ال�شكل )1-9/ اأ (.

املرجع،  فوق خط  الرمز  كان  اإذا 
فاإن مو�شع اللحام يكون يف اجلهة 
الأخرى لل�شهم، كما يف ال�شكل 

)1-9/ب(.

خط  فوق  الرمز  وجود  حال  يف 
يدل  ذلك  فاإن  واأ�شفله،  املرجع 
املطلوب  اللحام  مو�شع  اأن  على 
للو�شلة،  اجلهتني  كلتا  يف  يكون 

كما يف ال�شكل )1-9/جـ(

اأ  - اللحام يف جهة ال�شهم.

ب- اللحام يف اجلهة الأخرى.

جـ- اللحام يف كال اجلانبني.

ال�شكل )1-9(: خط املرجع ومو�شع اللحام.
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ال�شطح  اإلى  ال�شهم  ي�شري  فاإن  الدرزي،  اللحام  اأو  النقطة  اأو حلام  اللحام امل�شماري  يف حال 
اخلارجي لو�شلة اللحام يف مركز اللحام املطلوب، كما يف ال�شكل )10-1(.

اإلى  ي�شري  ال�شهم  راأ�س  فاإن  املفردة،  ال�شطفة  ذات  الو�شالت  وحلام  احلّزي  اللحام  حال  يف 
املقطع العمودي لل�شطح الذي �شيتم جتهيزه، كما يف ال�شكل )11-1(.

مثال ) 2-1 (

مثال ) 3-1 (

ال�شكل )1-10(: خط املرجع ومو�شع اللحام.

ال�شكل )1-11(: خط املرجع ومو�شع اللحام.

CG - CG
CG 

CG …QÉª°ùŸG ΩÉë∏dG õeQ
º¡°ùdG á¡L ‘ ¿ƒµj

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

Ò°ûj IOôØŸG áØ£°û∏d º¡°ùdG
√õ«¡Œ ” …òdG ±ô£dG ≈dEG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
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 جـ - الرمز الأ�شا�شي: و�شف اأو ت�شوير ل�شكل مقطع اللحام للو�شلة، ويعّد اأهم عنا�رص رموز اللحام. 
يبني اجلدول رقم )1-4( رموز اللحام الأ�شا�شية.

اجلدول )1-4(: رموز اللحام الأ�شا�شية.
á¡Ø°ûŸG äÓ°UƒdG( … qõë`dG ) »ÑcÉ`æàdG ΩÉ`````ë∏dG ΩÉë∏dG

»ë£°ùdG
ΩÉë`d

áehÉ≤ŸG
(IRQódG)

ΩÉë`d
áehÉ≤ŸG
(á£≤ædG)

ΩÉë∏dG
…QÉª°ùŸG
»q≤°ûdGh

ΩÉë∏dG
hCG q…hGõdG
…ƒÑ©àdG

ΩÉë∏dG
»Ø∏ÿG áqjhGRáq«aôWá© q°Sƒe

IOôØe
á© q°Sƒe

V ±ôMJ ±ôMU ±ôMáØ£°T
IOôØe

áLhOõe áØ£°T
V ±ôMáªFÉb

يبني اجلدول )1-5( بع�س الرموز الأ�شا�شية ونوع اللحام وموقع الرمز بالن�شبة خلط املرجع.
مثال )4-1(

اجلدول )1-5(: رموز اللحام.

™LôŸG §ÿ áÑ°ùædÉH õeôdG ™bƒe
õ`eô`dGΩÉ`ë`∏dG

(…ƒÑ©àdG) …hGõdG

…QÉª°ùŸG

á£≤ædG ΩÉ◊

IRQódG ΩÉ◊

»ÑcÉæJ

»ÑcÉæJ

T / á«≤HÉ£àdG

 á«≤HÉ£àdG

á¡Ø°ûŸG /á«≤HÉ£àdGπª©à°ùe ÒZ

πª©à°ùe ÒZ

πª©à°ùe ÒZ á¡Ø°ûŸG /á«≤HÉ£àdG

áªFÉb á«ÑcÉæJ

V / á«ÑcÉæJ

á`∏`°Uƒ`dG
º¡°ùdG ÖfÉLôNB’G ÖfÉ÷GÚÑfÉ÷G Óc
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الرموز  مع  وبخا�شة  حمددة  قراءات  و�شف  يف  ت�شتخدم  رموز  )الإ�شافية(:  الثانوية  الرموز   - د 
الأ�شا�شية، كما يف اجلدول )7-1(.

اجلدول رقم )1-7(: رموز اللحام الثانوية.

مترين ) 2-1 (
اأكمل اجلدول )1-6( مبّيًنا حالة اللحام ونوع الو�شلة وموقع الرمز الأ�شا�شي بالن�شبة خلط املرجع.

اجلدول )1-6(: رموز اللحام.

õ`eô`dGΩÉ`ë`∏dGá`∏`°Uƒ`dG

U ±ôM /á«ÑcÉæJ

»ÑcÉæJ

πª©à°ùe ÒZ

πª©à°ùe ÒZ πª©à°ùe ÒZ

™LôŸG §ÿ áÑ°ùædÉH õeôdG ™bƒe
º¡°ùdG ÖfÉLôNB’G ÖfÉ÷GÚÑfÉ÷G Óc

ΩÉë∏dG í£°S πµ°T
ΩÉë∏dG áqjPÉØfΩÉë∏dG ™bƒe»£«ëŸG ΩÉë∏dG

Ü qófiôq©≤emƒà°ùe
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ال�شكل )1-12( ر�شم تو�شيحي يبني موقع الرموز الثانوية بالن�شبة خلط املرجع والرمز الأ�شا�شي.

ΩÉë∏dG áqjPÉØfΩÉë∏dG ™bƒe

»£«ëŸG ΩÉë∏dG

mƒà°ùe í£°ùdG

ô q©≤e hCG Ü qófi í£°ùdG

ال�شكل )1-12(: ر�شم تو�شيحي ملقطع الرمز الثانوي ) التكميلي(.

مثال )5-1(

ΩÉ◊ õeQ
(»£«fi …ƒÑ©J)

Üƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

يبني ال�شكل )1-13( رمز اللحام املحيطي )       ( الذي يو�شع مع الرمز الأ�شا�شي للدللة 
على اأن اللحام حول الو�شلة من غري توقف، اأما رمز موقع تنفيذ اللحام )       (، فيدل على اأن 

اللحام  �شيتم يف املوقع.

ال�شكل )1-13(: رمز اللحام املحيطي.
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مثال )6-1(

مثال )7-1(

ΩÉë∏dG ™£≤e
áªFÉb á«ÑcÉæJ -  CG

1.5

1.5

3

3

V ±ôM á«ÑcÉæJ -Ü

õeôdG

õeôdGΩÉë∏dG ™£≤e

…ƒà°ùŸGÜ qóëŸGô q©≤ŸG

يبني ال�شكل )1-15( رموز �شطح اللحام امل�شتوي واملحدب واملقّعر.

يبني ال�شكل )1-14( رمز تغلغل اللحام )       (، وي�شرتط عند ا�شتعماله ما ياأتي:
-  اأن يكون التغلغل كاماًل.

-  اأن يكون على اجلهة املعاك�شة لرمز اللحام.
-  اأن يكون �شمك التغلغل اإلى ي�شار الرمز.

ال�شكل )1-14(: رمز تغلغل اللحام.

ال�شكل )1-15(: رموز �شطح اللحام.
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قيا�س  بالدرجات، ويو�شع  باملليمرتات والزوايا  اأو  بالإن�س  اللحام  قيا�شات  تو�شع  الأبعاد:  هـ-  
مقطع اللحام على ي�شار الرمز الأ�شا�شي، يف حني يو�شع طول اللحام على ميني الرمز كما يف 

ال�شكل )1-16(، ول يو�شع قيا�س عندما يكون اللحام كاماًل.

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

75010

(Ü)

ΩÉë∏dG ¢SÉ«b

ΩÉë∏dG ∫ƒW

750

10

ال�شكل )1-16(: اأبعاد اللحام.

مهًما  اللحام  �شطح  �شكل  يكون  عندما  اللحام  رمز  مع  ي�شتعمل  النهائي:  الت�شطيب  رموز   - و 
ويتطلب �شكاًل معيًنا )حمدًبا اأومقعًرا اأو م�شتويًا(، ويت�شمن رمز الت�شطيب النهائي كما يبني 

اجلدول )1-8( رمًزا لطريقه الت�شطيب. 
اجلدول )1-8(: رموزالت�شطيب النهائي ونوعه.

∫É`ãeõ`eô`dG

C C

G G

M M

R
R

P P

H H

á≤jô£dG

CHIPPING  á∏eRC’G
GRAINDING  ï∏÷G

HAMMERING  ≥jô£àdG
MACHINING  π«¨°ûàdG ä’BG

ROLLING  á∏aQódG
PEENING  ábô£ŸG óëH ¥ô£dG
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تكون  ما  وغالًبا  الذيل،  يف  تكتب  خا�شة  ورموز  معلومات  اخلا�شة:  الرموز  اأو  العالمات   - ز 
مالحظات خمت�رصة، كما يف ال�شكل ) 17-1(.

.)RSW=resistance spot welding( 1 . حلام املقاومة النقطي
.)back weld( 2 . اللحام اخللفي

.)GTAW=gas tengisten arc welding( 3 . اللحام بقو�س التنج�شتون املحجوب بالغاز

GTAW

BACK
WELD

RSW
áehÉ≤e ΩÉ◊

»Ø∏N ΩÉ◊

¿ƒà°ùéæJ ΩÉ◊

ال�شكل )1-18(: ذيل رمز اللحام.

ال�شكل )1-17(: العالمات اأو الرموز اخلا�شة.

اأي  اأو  ال�شلك  معدن  مثل  اللحام،  بعملية  املتعلقة  املالحظات  على  الذيل  يحتوي  الذيل:  ح- 
غري  املالحظات  تكون  وعندما  ال�شكل)18-1(.  يبني  كما  مطلوبة،  اأخرى  موا�شفات 

م�شتعملة، فاإن الذيل يحذف.  

 πª`©à`°ùJ ¿CG Öéj
IQÉ°TEÓd á`«©Lôª`dG
ΩÉë∏dG äÉ«∏ªY ≈dEG

.á`HƒZôŸG



26

مترين ) 3-1 (
1 - بنّي جهة ال�شهم واجلهة الأخرى على الأ�شهم يف ال�شكل)1 -19/ اأ (.

2 - بنّي على اأي جهة لقطعة العمل يكون اللحام ح�شب الرموز املبّينة يف ال�شكل )1-19/ب(.
3 - اأعِط املعنى الفعلي لرموز اللحام املبّينة يف ال�شكل )1 -19/جـ(.

3

( CG )

(Ü)

(`L)

2 1

ال�شكل )1-19(: تطبيقات على رموز اللحام.
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مترين ) 4-1 (

ار�شم الرمز ال�شحيح لو�شالت اللحام املبّينة يف ال�شكل )20-1(:

»∏«ãªàdG πµ°ûdG»∏©ØdG πµ°ûdG»∏«ãªàdG πµ°ûdG»∏©ØdG πµ°ûdG

ال�شكل )1-20(: رموز اللحام.
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مترين ) 5-1 (
على ال�شكل )1-21(، ار�شم ال�شكل الفعلي للحام ح�شب ما ت�شري رموز اللحام: 

»∏©ØdG πµ°ûdG»∏«ãªàdG πµ°ûdG

( CG )

(`L)

(`g)

( R )

( • )

3

(Ü)

( O )

( h )

(ì)

»∏©ØdG πµ°ûdG»∏«ãªàdG πµ°ûdG

ال�شكل )1-21(: ال�شكل احلقيقي للحام.
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5    الرموز املركبة
ينتج الرمز املركب من ا�شتخدام الرمز الثانوي )التكميلي( مع الرمز الأ�شا�شي لإعطاء و�شف 
وتف�شيل اأكرث عن عملية اللحام املطلوبة، و�شيمّر بك لحًقا العديد من الرموز املرّكبة املختلفة  

التي ت�شتعمل مع الو�شالت، واإليك بع�س الأمثلة:

مثال )8-1(
ف�رص رموز اللحام املبّينة يف ال�شكل )22-1(.

تف�شري الرمز ) اأ ( :
-  نوع الو�شلة: تناكبّية �شطفة مفردة

-  �شطح اللحام: حمّدب
-  طريقة الت�شطيب: التجليخ

-  النفاذيّة : كاملة

تف�شري الرمز )ب(:
-  نوع اللحام: تعبوي

-  حميطي
-  اللحام يف املوقع

G

( CG )(Ü)

ال�شكل )1-22(: رموز اللحام.
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مثال )9-1(
ار�شم ال�شكل احلقيقي لّلحام ح�شب الرمز املبنّي يف ال�شكل )23-1(.

ΩÉë∏dG ™£≤e

:π`ë`dG äGƒ£N

ΩÉë∏dG ™£≤e
6

2
6

6

2

6

6

ΩÉë∏dG ™£≤e

( CG )

(Ü)

ΩÉë∏dG ™£≤e

õeôdG

õeôdG

6    تطبيقات على ا�شتخدام رموز اللحام

اإطالة عمر الأجزاء  اأ  - يف حالة اللحام ال�شطحي: ي�شتخدم اللحام ال�شطحي غالًبا بغر�س 
�شطوح  تلبي�س  اأو  بناء  واإعادة  الحتكاك،  نتيجة ظروف  التدريجي  لالهرتاء  املعّر�شة 

حمامل اأعمدة املرفق وال�شفائح املعدنية.
التي  ال�شطوح  اأو  ال�شطح  اإلى  لالإ�شارة  اللحام  رمز  اإلى  ال�شطحي  اللحام  رمز  ي�شاف 

�شيتم اإن�شاوؤها باللحام، كما يف ال�شكل )24-1(.

ال�شكل )1-23(: خطوات ر�شم ال�شكل احلقيقي.
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1 . ي�شتخدم الرمز نف�شه �شواًء مّت عمل خط اأم خطوط عدة. 
2 . يو�شع الرمز دائًما اأ�شفل خط املرجع. 

3 . ي�شري ال�شهم اإلى ال�شطح الذي �شري�شب عليه اللحام.

املرجع،  نف�شه خلط  اجلانب  اللحام يف  �شمك  ميثل  الذي  البعد  يكون  ال�شطحي:  اللحام  اأبعاد 
ويو�شع اإلى ي�شار الرمز، كما يف ال�شكل )1-25(، ويف حال عدم وجود البعد، فاإن ذلك 

يعني اأن ال�شمك غري حمدد.

õ`eôdG

3

3

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

ال�شكل )1-24(: رمز اللحام ال�شطحي.

ال�شكل )1-25(: زيادة �شمك املعدن ومو�شع البعد اإلى ي�شار الرمز.
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يبنّي ال�شكل )1-26( اأنه ل تو�شع اأبعاد مع رمز اللحام ال�شطحي با�شتثناء ارتفاع الرت�شيب 
)ال�شمك( .

150

37
^5

150
100

100

50

50

10

õeôdG

õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

7575 10

25

5050

100

3

3

25

) اأ ( لل�شطوح امل�شتوية.

)ب(  لل�شطوح املنحنية.

ال�شكل )1-26(: اأبعاد اللحام ال�شطحي.
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ب- يف حالة اللحام احلّزي: ي�ستخدم اللحام احلّزي عادة عندما يراد حلام مقاطع معدنية 
واملفّلجة  القائمة  الو�سلة  وبا�ستثناء   )27-1( ال�سكل  يف  كما  كبري،  �سمك  ذات 
)املّو�سعة(، فاإن واحدة اأو اأكرث من القطع املراد و�سلها يتم جتهيزها لت�سكل �سطفات 
اأو  اإزالة املعدن باإحدى الطرق الآتية: التجليخ   اأو U ، حيث ميكن   ، J ،خمتلفة مثل

لهب الأوك�سي اأ�ستلني اأو اآلت الت�سغيل اأو الأزملة.

(1)

(2)(3)

(4)(5)

(6)(7)

(8)(9)
)1( حلام تناكبي قائم .               )2( حلام تناكبي �سطفة مزدوجة.        )3( حلام تناكبي �سطفة مفردة.

)4( حلام تناكبي V مزدوجة.     )5( حلام تناكبي V مفردة.                )6( حلام تناكبي J  مزدوجة.
)7( حلام تناكبي J  مفرد.           )8( حلام تناكبي U مزدوج.              )9( حلام تناكبي U وفرد.

ال�سكل )1-27(: اللحام احلّزي )التناكبي(.
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يبني ال�سكل )1-28( اأجزاء الو�سلة التناكبية.

اللحام التناكبي املزدوج: اأي من 
ويو�سع  بالرمز،  ثَّل  ميمُ الـجهتني 
املرجع،  خلط  اجلانبني  كال  على 

كما يف ال�سكل )29-1(.

عندما يمُك�رس خط ال�سهم امل�ستعمل 
مع ال�سطفات املفردة، فاإن ال�سهم 
التي مت  اإلى القطعة  اأن ي�سري  يجب 
-1( ال�سكل  يف  كما  جتهيزها، 

.)30

áØ£°ûdG ájhGR
Qò÷G ¬Lh

áq«∏µdG ájhGõdG

Qò÷G áëàa
Qò÷Gô£b ∞°üf

ال�سكل )1-28(: اأجزاء الو�سلة التناكبية.

ال�سكل )1-29(: الرموز املزدوجة.

ال�سكل )1-30(: ك�رس خط ال�سهم لكي ي�سري اإلى القطعة املطلوب 
جتهيزها.

q…hGR ΩÉ◊ áLhOõe áØ£°T áLhOõe J

áLhOõe UáLhOõe V

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
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تو�سع الأبعاد والرموز للو�سالت امل�سطوفة بحيث تراعى الأمور املبّينة يف اجلدول )9-1(.
اجلدول )1-9(: الأمور الواجب مراعاتها للو�سالت التناكبية امل�سطوفة.

3

590

590
560560

3

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

 mƒà°ùe Ö°SÎŸG ΩÉë∏dG
¢SÉ°SC’G ¿ó©e ™e

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

 ™e Ékjƒà°ùe ΩÉë∏dG í£°S πªY q”
ï∏÷G áWÉ°SƒH ¢SÉ°SC’G ¿ó©e

»Ø∏N ΩÉ◊

1 á¶MÓe

õeôdG

G

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

الرقم

1

2

3

4

5

يو�سع قيا�س فتحة اجلذر داخل الرمز.

على  تو�سع  )احلز(  ال�سطف  زاوية 
الرمز.

مع  اللحام  �سطح  ت�سوية  رمز  يو�سع 
اإذا  اللحام  رمز  فوق  الأ�سا�س  معدن 
واأ�سفله  املرجع،  خط  فوق  الرمز  كان 

اإن كان حتت خط املرجع.

�سطح  مع  اللحام  �سطح  ت�سوية  عند 
معدن الأ�سا�س، يتم حتديد نوع الطريقة 
الت�سطيب  يف  امل�ستخدمة  امليكانيكية 

النهائي.

مع  ي�ستعمل  حلام  خط  اخللفي  اللحام 
ال�سطفات املفردة على اجلهة الأخرى 
ملنطقة اللحام، ويتم تنفيذه بعد النتهاء 
ذيل  يف  واملالحظة  الو�سلة.  حلام  من 
حلام  وجود  على  للدللة  اللحام  رمز 

خلفي.
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جـ - يف حالة اللحام التعبوي )الزاوي(: يف اللحام التعبوي يكون مقطع اللحام على  �سكل 
ال�سكل  ويبني  زاوية.  حلامها  املراد  الأ�سطح  ت�سكل  عندما  عادًة  وت�ستعمل  قائم،  مثلث 

)1-31(  اأجزاء اللحام التعبوي. 
1

3 2

4

5

…hÉ°ùàdÉH ΩÉë∏dG - CG

∂ª°ùdG ±ÓàNG -Ü

5:´  8:±
8

5

8

8

ال�سكل )1-31(: اأجزاء اللحام التعبوي.

ال�سكل )1-32(: و�سع الأبعاد للدللة على قيا�س مقطع اللحام.

ي�ستخدم الرمز )        ( يف الدللة على اللحام الزاوي، ويو�سع فوق خط املرجع عندما يكون 
اللحام يف اجلانب الآخر لل�سهم، واأ�سفل خط املرجع عندما يكون اللحام يف جانب ال�سهم.

تكتب الأبعاد على ي�سار الرمز  للدللة على قيا�س مقطع اللحام، وميكن اأن يكون اللحام بالت�ساوي 
على كلتا القطعتني، كما يف ال�سكل )1-32/ اأ (، وقد يختلف ذلك عند حلام قطع ب�سمك خمتلف. 

كما يف ال�سكل )1-32/ب( ]ع: طول ال�ساق العمودي، ف: طول ال�ساق الأفقي[ .
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ال�سكل )1-35(: اللحام املتقطع.

للدللة على  الرمز  البعد على ميني  يو�سع 
ال�سكل )1- اللحام، كما يف  طول خط 

اللحام املتوا�سل لكامل  33(، ويف حالة 
طول الو�سلة فال تو�سع اأبعاد.

قد يكون اللحام التعبوي متوا�ساًل، ويلّف 
حول حميط الو�سلة وذلك ح�سب �سكلها، 

كما يف ال�سكل )33-1(.

ميكن اأن تلحم الو�صالت بخطوط حلام متقطعة ومنتظمة من جانب واحد اأو من كال اجلانبني، 
كما يف ال�سكل  )1-35/ اأ ( اأو بخطوط حلام متقطعة وعك�صية، كما يف ال�صكل )1-35/ب(.

24

6

6
24

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

10

10

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

10

ال�سكل )1-33(: رمز الدللة على طول خط اللحام.

ال�سكل )1-34(: رمز الدللة على اللحام املحيطي .

∫ƒ£dG  (∫)
ÜÜ

Ü      ∫ - ñ
Ü      ∫ - ñ

Ü      ∫ - ñ
Ü      ∫ - ñ

Iƒ£ÿG  (ñ)

º¶àæŸG ™ q£≤àŸG ΩÉë∏dG

º¶àæŸG ( CG )»°ùµ©dG (Ü)

»°ùµ©dG ™ q£≤àŸG ΩÉë∏dG

∫ƒ£dG  (∫)Iƒ£ÿG  (ñ) 2/ñ
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ال�سكل )1-36(: و�سع الأبعاد على الر�سم.

مثال )10-1(

مثال )11-1(

يبني ال�سكل )1-36( مثاًل لو�سع الأبعاد على الرمز يف حال اللحام املتقطع العك�سي)ال�سل�سلة(.

يبني اجلدول )1-10( الرمز الذي يعّب عن �سطح خط اللحام املطلوب بعد الت�سطيب.

اجلدول )1-10(: رموز ال�سطح النهائي خلط اللحام.

MIG  ΩÉë`d3 - 10
3 - 10

33

10

ΩÉë∏dG∫ÉãeõeôdG´ƒædG

mƒà°ùe
FLUSH

ô q©≤e
CONCAVE

Ü qófi
CONVEX
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مترين ) 6-1 (

ال�سكل )1-37(: رموز اللحام.

ار�سم رمز اللحام للو�سالت املبّينة  يف ال�سكل )37-1(.1

CGÜ

`LO

`gh

R

12

10

5 3
9

ì

•…

∑∫
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مترين ) 7-1 (

ال�سكل )1-38(: ال�سكل احلقيقي.

بنّي �سكل اللحام احلقيقي للرموز املبّينة على الو�سالت يف ال�سكل )38-1(.2

CG

`L

`g

R

Ü

O

h

ì
18

50
50

12
100

100

12
5

50
50

50
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قطع  اإحدى  ثقب  خالل  من  ينفذ  دائري  حلام  امل�سماري  اللحام  امل�سماري:  اللحام   - د 
املعدن وتو�سيلها بالقطعة الأخرى، حيث تتم عملية اللحام عب الثقب الذي قد يكون 
متوازيًا اأو منتظًما، وميكن اأن يتم ملء الثقب كليًّا اأو جزئيًّا مبعدن اللحام. ويبنّي ال�سكل 
اللحام  ال�سهم ورمز  اللحام يف جانب  امل�سماري عندما يكون  اللحام  )1-39( رمز 

امل�سماري عندما يكون اللحام يف اجلانب الآخر.

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

ال�سكل )1-39(: اللحام امل�سماري.

)ب( يف اجلانب الآخر.

) اأ ( يف جانب ال�سهم.
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اجلدول )1-11(: الأمور الواجب مراعاتها للو�سالت التناكبية امل�سطوفة.

الرقم

1

2

املخروطية  التخوي�سة  زاوية  مقيا�س 
للحام امل�سماري يكون حتت الرمز اأو 

فوقه.

بالرجوع  امل�سماري  اللحام  يقا�س 
الأ�سا�س،  معدن  على  اللحام  قطر  اإلى 
ويو�سع القيا�س دائًما على ي�سار الرمز.

الر�سم التو�سيحيالبعد

تكتب الأبعاد للحام امل�سماري يف اجلانب الذي يكون فيه رمز اللحام، كما يف ال�سكل )40-1(. 
واجلدول )1-11( يبني تطبيق كل بعد من هذه الأبعاد بالر�سم الرمزي والر�سم احلقيقي.

ΩÉë∏dG ≥ªY

545
9012 10

äGÎª∏ŸÉH OÉ©HC’G

¢ûjƒîàdG ájhGR

Iƒ£ÿG

ΩÉë∏dG ô£b

ال�سكل )1-40(: اأبعاد اللحام امل�سماري.

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

545

12

12 12

545 545
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3

4

امل�سماري  اللحام  يف  التعبئة  عمق 
ي�ساوي ارتفاع اللحام داخل الثقب يف 
حال عدم تعبئته كاماًل  مبعدن اللحام، 

ويو�سع مقدار العمق داخل الرمز.

الفراغ  متثل  امل�سماري  للحام  اخلطوة 
اللحام،  لنقاط  املركز  اإلى  املركز  من 
وي�سري البعد املو�سوع على ميني الرمز 

اإلى مقداراخلطوة.

عندما يبقى �سكل �سطح اللحام امل�سماري كما هو دون اإجراء عمليات ت�سطيب، فاإنه يكتفى بالرمز 
فقط، ويف حال ت�سطيب ال�سطح، فيو�سع رمز ال�سكل ورمز الطريقة امل�ستخدمة يف الت�سطيب.

مترين ) 8-1 (

ال�سكل )1-41(: اللحام احلقيقي.

ار�سم رموز اللحام و�سكل ال�سطح وطريقة الت�سطيب للحام احلقيقي املبنّي يف ال�سكل )41-1(.

õeôdG»FÉ¡ædG πµ°ûdGΩÉë∏dG πµ°T

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

…QÉª°ùŸG ΩÉë∏d Iƒ£ÿG õeQ

õeôdG

10
10 10

52

2
5

5
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مترين ) 9-1 (

ال�سكل )1-42(: رموز اللحام.

ار�سم رمز اللحام ال�سحيح لو�سالت اللحام امل�سماري  املبّينة يف ال�سكل )42-1(.

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG õeôdG
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¢S
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¢U -¢U
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( CG )(Ü)
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ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

CG

CG
CG - CG

Ü - Ü

Ü

Ü
ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

õeôdG

هـ - اللحام ال�سّقي: يتم اللحام ال�سّقي بفتح جمرى يف اإحدى القطع املراد تو�سيلها، ويتم 
تعبئته باللحام لربط هذه القطعة بالقطعة الأخرى، وميكن تعبئة املجرى جزئيًّا اأو كلًيا 

باللحام، وي�ستخدم اللحام ال�سّقي الرمز نف�سه امل�ستخدم للحام امل�سماري.  
اللحام  رمز  فاإن  للقارئ،  بالن�سبة  الأمامية  القطعة  يف  املجرى  اأو  ال�سّق  يكون  عندما 
اأ (. وعندما يكون املجرى يف  ال�سكل )43-1/  اأ�سفل خط املرجع، كما يف  يو�سع 
القطعة الأخرى )اخللفّية( بالن�سبة للقارئ، فاإن رمز اللحام يو�سع فوق خط املرجع، 

كما يف ال�سكل )1-43/ ب(.

) اأ ( يف القطعة الأمامية.

)ب( يف القطعة اخللفية.
ال�سكل )1-43(: اللحام ال�سقي.
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مترين ) 10-1 (

ال�سكل )1-44(: اللحام ال�سقي.

ار�سم رمز اللحام ال�سقي للو�سالت املبّينة يف ال�سكل )44-1(.

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
ƒà°ùe

ï∏÷ÉH
õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
õeôdG

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG
õeôdG
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¢S

¢S
¢S - ¢S

¢S - ¢S¢S - ¢S
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( CG )

(Ü)
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و -  لـحام النقطة )املقاومة الكهربائية(: يف حال حلام النقطة، يمُ�سار اإلى نوع عملية اللحام 
يف ذيل رمز اللحام، كما يف ال�سكل )45-1(.

مقيا�س حلام النقطة  ميثل قطر نقطة اللحام على القطعة  املراد تو�سيلها، ويو�سع مقيا�س حلام النقطة 
اإلى ي�سار رمز اللحام ،كما يبني ال�سكل )46-1(.

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdG

RSWRSW

ÜƒZôŸG ΩÉë∏dG õeôdGCG - CG

CGCG

 8

RSW
8

ال�سكل )1-46(: رمز مقيا�س اللحام يكون على ي�سار الرمز.

ال�سكل )1-45(: رمز حلام النقطة، ونوع عملية اللحام يظهر يف ذيل الرمز.
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ال�سهم  جانب  يلغى  عندئٍذ  املرجع،  خط  مع  حموره  ينطبق  بحيث  النقطة  حلام  رمز  و�سع  ميكن 
امل�سافة بني مركزي نقطتي حلام متتاليتني، حيث يظهرهذا  واجلانب الآخر. وميثل طول اخلطوة 
البعد اإلى ميني رمز اللحام كما يف ال�سكل )1-47/ اأ (. ويو�صع عدد نقاط اللحام فوق رمز حلام 

النقطة، كما يف ال�سكل )1-47/ب( .

150
25

150

CG
CG CG - CG

CG - CG

505025

50

(4)3

3
3

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

õeôdGÜƒZôŸG ΩÉë∏dG

RSW

RSWCG
CG

) اأ ( رمز خطوة اللحام.

)ب( رمز عدد نقاط اللحام.

ال�سكل )1-47(: خطوة حلام النقطة وعدد نقاطها.
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مترين ) 11-1 (

مترين ) 12-1 (

ال�سكل )1-48(: حلام النقطة.

ال�سكل )1-49(: حلام النقطة.

ار�سم ما تعّب عنه الرموز على رمز اللحام يف ال�سكل )48-1(.

�سف الرموز التي تعّب عنها الأرقام يف ال�سكل )49-1(.

8 (3) 5025 RSW

75

(6)12

( CG )

(Ü)

...............................................  - 1

...............................................  - 2

...............................................  - 3

...............................................  - 4

...............................................  - 5

...............................................  - 1

...............................................  - 2

...............................................  - 3
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...............................................  - 5
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ز  -  اللحام الدرزي: كما هو احلال يف حلام النقطة، فاإن اللحام الدرزي يتم بعدة عمليات حلام، 
والعملية امل�ستخدمة ي�سار اليها يف ذيل رمز اللحام، ويكون موقع رمز اللحام الدرزي بالن�سبة 

خلط املرجع من غري حتديد جانب ال�سهم واجلانب الآخر، كما يف ال�سكل )1- 50(.

õeôdGÜƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

RSEW RSEW

ال�سكل )1-50(: رمز اللحام الدرزي

طول الدرزة يكتب اإلى ميني رمز اللحام، كما يف ال�سكل )1-51(، اأما طول اخلطوة 
املتقطعة  اللحامات  على  متماثلتني  نقطتني  بني  البمُعد  اأو  امل�سافة  فهي  الدرزي،  للحام 

)بني املركزين مثاًل(.

ال�سكل )1-51(: اأبعاد حلام الدرزة )طول الدرزة(.

õeôdG

1258

8

25
125

25

¢S - ¢S

¢S

¢S

Üƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

RSEW
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ويكتب البمُعد اإلى ميني الرمزالذي ميثل طول خط اللحام، كما يف ال�سكل )1- 52(. 
حيث يدل الرقم 25 على طول خط اللحام، والرقم 50 يدل على البمُعد بني املركزين.

ال�سكل )1-52(: اأبعاد حلام الدرزة )طول اخلطوة(.

8

825

25

25

50

50

¢S - ¢S

¢S

¢S

õeôdGÜƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

25-50 GTAW

مترين ) 13-1 (

ال�سكل )1-53(:  موقع رموز اللحام.

بنّي موقع املعطيات على خط املرجع املبنّي يف ال�سكل )53-1(.

GTAW  - 1
º¡°ùdG ÖfÉL  - 2

mƒà°ùe …RQO  - 3
IRQódG ∫ƒW ºe 120  - 4
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مترين ) 15-1 (

ال�سكل )1-55(: ال�سكل احلقيقي.

ار�سم ال�سكل احلقيقي بالأبعاد للحامات امل�سار اإليها بالرمز املبنّي يف ال�سكل )55-1(.

8 25-50
RSEW

مترين ) 14-1 (

ال�سكل )1-54(: م�سميات رمز اللحام.

�سمِّ الأجزاء املرّقمة لرموز اللحام املبّينة يف ال�سكل )54-1(.

6 75

..............................................  - 1

..............................................  - 2

..............................................  - 3

..............................................  - 4

1
2

3

4

RSEW
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ح - اللحام الطريف: ي�ستعمل اللحام الطريف للو�سالت امل�سفهة، وذلك عن طريق ثني 
اأو اأحدهما، وقد يتّم تو�سيعها )تفليجها(، وهذا يكون يف العادة  اأطراف القطعتني 
لل�سمك القليل. يبنّي ال�سكل )1-56( اأمثلة عدة لرمز اللحام الطريف، حيث يالحظ 

باأن الرمز يو�سع  دائًما من جانب واحد.
وللو�سلة امل�سفهة التي يثنى فيها طرف كل قطعة، فيمُ�ستعمل الرمز مع عمل انحناء لكال 

اخلطني قبل ات�سالهما بخط املرجع، كما يف ال�سكل )1-56/ اأ ، ب(.
اأما بالن�سبة لو�سلة الزاويّة امل�سفهة، فاإن النحناء فقط خلط واحد، كما يف ال�سكل 

)1-56/ جـ ، د(.

õeôdGÜƒ∏£ŸG ΩÉë∏dGõeôdGÜƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

õeôdGÜƒ∏£ŸG ΩÉë∏dGõeôdG

( CG )(Ü)
(`L)( O )

Üƒ∏£ŸG ΩÉë∏dG

ال�سكل )1-56(: رمز الو�سالت امل�سفهة.
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و�سع الأبعاد للحام الطريف يكون اإلى ي�سار الرمز، وي�سمل ن�سف قطر الثني والرتفاع 
فوق نقطة املما�س وكذلك قيا�س اللحام، كما يف ال�سكل )58-1(.

ال�سكل )1-58(: اأبعاد اللحام الطريف للو�سلة.

áq«aô£dG á¡Ø°ûŸG

ájhGõdG - á¡Ø°ûŸG

3 + 6
3

3 +6
3

6

3

3

¢SÉªŸG ¥ƒa ´ÉØJQ’G

á¡Ø°ûŸG  ( CG )á¡Ø°ûŸG ájhGõdG (Ü)

¢SÉªŸG ¥ƒa ´ÉØJQ’G

ô£≤dG ∞°üf

ô£≤dG ∞°üf

ΩÉë∏dG ¢SÉ«b
ΩÉë∏dG ¢SÉ«b

ال�سكل )1-57(: رمز اللحام الطريف للو�سالت الطرفّية.

يبنّي ال�سكل )1-57/ اأ ( رمز اللحـام للو�سلـة الطرفيـة امللحومـة من الطرفني، بينما 
ميثل ال�سـكل )1-57/ب( اللحام من طرف.

õeôdG

O qófi ÒZ

ΩÉë∏dG ™£≤e

õeôdG

3
333

ΩÉë∏dG ™£≤e
áq«aô£dG á∏°Uƒ∏d êhOõŸG ΩÉë∏dG - CG

O qófi ÒZ áq«aô£dG á∏°Uƒ∏d ΩÉë∏dG ¢SÉ«b -Ü
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مترين ) 16-1 (

ال�سكل )1-60(: اللحام الطريف.

من خالل درا�ستك ملا �سبق، تاأمل ال�سكل )1-60(، وا�ستنتج الرمز ال�سحيح للحام.

(áLhOõŸG á© q°SƒŸG hCG áé∏ØŸG á∏°UƒdG) … qõ◊G ΩÉë∏dG ™e Öcôe ‘ô£dG ΩÉë∏dG

õeôdG

4

ΩÉë∏dG ™£≤e

ال�سكل )1-58(: اللحام الطريف.

مثال )12-1(
يبنّي ال�سكل )1-59( اللحام الطريف للو�سلة الطرفية مع الو�سلة التناكبية املفلجة اأو املو�ّسعة.

õeôdG

4
4

ΩÉë∏dG ™£≤e

(áLhOõŸG á© q°SƒŸG hCG áé∏ØŸG á∏°UƒdG) … qõ◊G ΩÉë∏dG ™e Öcôe ‘ô£dG ΩÉë∏dG
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تعّد طريقة الربط بالباغي وال�سواميل من اأكرث طرق الربط ا�ستخداًما، حيث تدخل يف ربط 
امليكانيكية واجل�سور  املعدنية والرتكيبات  املن�ساآت والهياكل  لتكّون  مًعا؛  املختلفة  املعدنية  الأجزاء 

ومعظم ال�سناعات الأخرى، وذلك ملزاياها الآتية:
-  و�سلة مرنة.

-  �سهولة تنفيذها.
-  قابلة للفك.

�ستتعّرف يف هذا اجلزء من الوحدة عنا�رس الربط: الباغي وال�سواميل واحللقات، واأهم اأنواعها 
ورموزها وكيفية ر�سمها.

 1    اأ�سنان الرباغي وال�سواميل
طبيعة  ح�سب  خمتلفة   واأ�سنان  اأ�سكال  ولها  امل�سننة،  امل�سامري  اأو  باللوالب  الباغي  ت�سمى 

عملها، وهي م�سنعة طبًقا ملوا�سفات قيا�سية عاملية، مثل:
.)ANAB1.1 -1935, B18.3 - 1969( : اأ   - املوا�سفات الأمريكية رقم

.)BS1580, ISO7/ 1, ISO272( : ب- املوا�سفات البيطانية رقم
.)DIN965, DIN7971( :جـ- املوا�سفات املرتية الأملانية رقم

الدويل  القيا�سي  املرتي  النظام  وفق  امل�سنعة  هي  اليوم  امل�ستخدمة  القيا�سية  الباغي  واأ�سنان 
)اآيزو( )International Standards Organization Metric- )ISO. امل�سممة على اأ�سا�س 
منظومة القيا�س العاملية SI، وت�ستخدم الباغي عادة يف: الربط )FASTENING(، ونقل القدرة 

.)ADJUSTMENT( وال�سبط واملعايرة ،)POWER TRANSMISSION(
باأ�سنان  عالقة  ذات  الآتية  الأ�سا�سية   )DEFINITIONS AND TERMINOLOGY( املفاهيم 

الباغي وال�سواميل )SCREW THREADS( التي متّثل اجلزء احللزوين يف البغي اأو ال�سامولة:

اأ�سطواين،   �سطح  يكون على  الذي  ال�سن   :)STRAIGHT THREAD( امل�ستقيم  ال�سن  اأ  -  

ربط املعادن بالرباغي وال�سواميلثـانـيًا
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ب- ال�سن املخروطي )TAPER THREAD(: ال�سن الذي يكون على �سطح خمروطي، كما 
يف ال�سكل )1-61/ب(.

جـ- ال�سن اخلارجي )EXTERNAL THREAD(: يكون على ال�سطح اخلارجي.

د - ال�سن الداخلي )INTERNAL THREAD(: ال�سن الذي يكون على ال�سطح الداخلي، 
مثل الثقوب امل�سننة وال�سواميل.

هـ - ال�سن ال�سمايل )LEFT THREAD(: هو الذي يدور باجتاه الي�سار عند الربط وبعك�س اجتاه حركة 
عقارب ال�ساعة، ويفك عن طريق التحريك باجتاه اليمني ، كما يف ال�سكل )1-62/ اأ (. 

و -  ال�سن اليميني )RIGHT THREAD(: الذي يدور باجتاة اليمني مع اجتاه حركة عقارب ال�ساعة 
عند الربط، ويفك بالعك�س، واأغلب الباغي من هذا النوع، كما يف ال�سكل )1-62/ب(.

ال�سكل )1-61(: ال�سن.

ال�سكل )1-62(: ال�سن الداخلي )اليميني والي�ساري(.

Qƒfi
»ZÈdG

º«≤à°ùŸG ( CG )»WhôîŸG (Ü)

™Hôe »∏NGO …QÉ°ùj qø°S™Hôe »∏NGO »æ«Á qø°S ( CG )(Ü)

م�ستقيم كما يف ال�سكل )1-61/ اأ (.
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ز -  الأجزاء الرئي�سة لل�سن: املبينة يف ال�سكل )1-63(، وهي كما ياأتي:

ال�سكل )1-63(: الأجزاء الرئي�سة لل�سن.

1 .  قطر ال�سن اخلارجي )EXTERNAL DIAMETER(: اأكب قطر لل�سن اأو اللولب، 
ويعّد الأ�سا�س يف ر�سم الباغي وموا�سفات الأ�سنان، كما يبنّي ال�سكل )62-1(.

2 . حمور البغي )THREAD AXIS(: املحور الطويل للبغي.
3 . قطر دائرة اجلذر )ROOT DIAMETER(:القطر ال�سغري للبغي.

وينطبق  لالأ�سطوانة،  وهمي  قطر   :)PITCH  DIAMETER( اخلطوة  دائرة  قطر   .  4
حمورها مع حمور الربغي، وميّر �صطحها بنقاط الأ�صنان، ويكون عندها �صمك ال�صن 

امل�سافة بني ال�سّن والآخر.
5 . اخلطوة )PITCH(: امل�سافة بني نقطتني متماثلتني على �سّنني متتاليني، وتعرف قيمتها 
بالقيا�س املبا�رس اأو من تق�سيم طول البغي على عدد اأ�سنانه، ويرمز لها بالرمز )خ(.

6 . احلّد اخلارجي )CREST(: حّد ال�سن اخلارجي.
7 . زاوية ال�سن )THREAD ANGLE(: الزاوية املح�سورة بني �سنني متجاورين.

8 . جذر ال�سن )THREAD ROOT(:  قاع ال�سن.
9 . عمق ال�سن )DEPTH(: الرتفاع من القاع اإلى القمة.

qø°ù
dG ≥

ªY

qø°ùdG Qƒfi

»ZÈdG
Iƒ£ÿG  ñ
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ح - اأ�سكال اأ�سنان الرباغي: تكون اأ�سنان الباغي باأ�سكال خمتلفة لتالئم الأغرا�س كافة يبني 
اجلدول )1-12( بع�س اأنواع اأ�سنان الباغي ال�سائعة ال�ستعمال.

اجلدول )1-12(: اأ�سكال اأ�سنان الباغي ال�سائعة.
الرقم

1

2

3

4

5

ال�سن املوّحد )UNIFIED( امل�سرتي:
م�سّطح  امل�سطوف  الراأ�س  �سن  ي�سمى 
خارجي  وهو  القاع،  ومدّور  الراأ�س 

فقط. 

:)WHIT WORTH( ال�سن ويت ورث
ال�ســن البيطــاين، واأبعــاده بالبو�سة،  

مدّور الراأ�س والقاع.

:)ACME( ال�سن �سبه املنحرف
الآلت  فـي  الـقـدرة  لـنـقل  ي�سـتعـمل 

امليكانيكية املختلفة.

:)BUTTRESS( ال�سن املن�ساري
وحيد  اأو  الدعامة  �سن  اأحياًنا  ي�سمى 
الكتف، وي�ستخدم يف نقل القدرة يف 

اجتاه واحد ويف الرافعات.

�سكل ال�سّنالنوع

ñ 0^37

2 /
ñ

ñ 
0^

64

560

555

529

ñ

ñ 0^27

ñ 0^12

ñ0
^5 545

5 45

ñ

ñ

ñ

ñ 0^37

2 /
ñ

ñ :)Square( ال�سن املربّع
ي�ستخدم يف نقــل القدرة يف الأجزاء 
الـمختلفـــة، ويتحّمــل  امليكانيكيــة 

الإجهادات وال�صغوط. 
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ي -  الرمــز ال�سطالحــي لبُعــد ال�سن يف النظام املــري: يتم حتديد مقا�ســات الأ�سنان بتحديد 
خطــوة ال�سن والقطر اخلارجــي الذي ي�سبق باحلرف )M(؛ للدللــة على اأنه نظام مرتي 

كما يف ال�سكل )64-1(. 
 )M( حيث يكتــب الرمز
متبوًعــا مبقدار قطر البغي 
الرئي�ــس )12مم( م�رسوًبا 
ال�ســّن )2مــم(،  بخطــوة 
علًما بــاأن الأبعاد جميعها 

بامللمرتات.

M = …ÎŸG ΩÉ¶ædG
12 =   (ºe) ô£≤dG

2 =   Iƒ`£``î``dG
M12 X 2

ال�سكل )1-64(: حتديد مقا�س ال�سن

كما ميكن تعريف اأبعاد البغي دون ر�سمه كما ياأتي:
الأبعاد جميعها بامللمرتات.

)Metric( مرتّي
)Major Diameter( قطر رئي�س
)Pitch( خطوة ال�سّن
)Length( طول البغي
M24X2X60 /40طول اجلزء امل�سنن من البغي

ط - رتبة ال�سن )THREAD CLASS(: مقدار اخللو�س اأو التفاوت بني اأ�سنان الباغي واأ�سنان 
ال�سواميل. وهناك ثالث رتب، هي:

1 . الرتبة الأولى: مقداراخللو�س كبري، لذا تمُرّكب ال�سامولة ب�سهولة.
2 . الرتبة الثانية: مقدار اخللو�س متو�سط.

3 . الرتبة الثالثة: مقدار اخللو�س �سغري، لذا يتّم الرتكيب بقوة.
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 2    ت�سنيف الرباغي  وال�سواميل والرونديالت
اأ  - اأنواع الرباغي: هناك اأنواع متعددة من الباغي امل�سننة، اأهّمها: 

1 . الباغي العادية )bolts(: ت�ستعمل لربط العنا�رس ذات الثقوب النافذة، كما يف ال�سكل 
)1-65/ اأ (.

2 . براغي الراأ�س احللقي )CP SCREWS(: وهي الباغي العادية التي ت�ستخدم من غري �سواميل 
يف ربط العنا�رس ذات  الثقوب غري النافذة، ويبني ال�سكل )1-65/ب(  بع�س اأ�سكالها.

3 . براغــي الآلة )MACHINE SCREWS(: ت�سبه براغي الراأ�س احللقي لكن مقا�سها اأ�سغر، 
وت�ستخدم يف ربط 
ال�سغرية  العنا�ــرس 
ال�سمك،  وقليلــة 
ال�ســـكل  ويـبــنّي 

)1-65/جـ( 
بع�س اأنواعها.

IòaÉædG Üƒ≤ãdG ( CG )

»≤∏◊G ¢SCGôdG (Ü)

á``dB’G (`L)

â«ÑãàdGh §Ñ°†dG (O)

ال�سكل )1-65(: الباغي.
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ال�سكل )1-66(: الأوتاد وبراغي ال�ساج.

4 . براغي ال�سبط والتثبيت: )LOCKING DEVICE( ت�ستخدم يف �سبط عن�رس بو�سع 
معني، ويف تثبيت عن�رس بالن�سبة اإلى اآخر، مثل تثبيت بكرة على حمور، وال�سكل )1-

65/د( يبنّي بع�س اأنواعها.

5 . الباغي امل�سننة من الطرفني )الأوتاد( )STUD BOLTS(: ت�ستعمل الباغي امل�سننة 
من الطرفني لربط قطعتني معدنيتني، بحيث يتّم ت�سنني ثقب داخل اإحدى الفتحتني، 
ويثبت البغي فيها، ثّم تو�سع القطعة الأو�سع فتحة ليتم ربطها اأخرًيا ب�سمولة، وهذه 

الباغي عدمية الراأ�س، كما يف ال�سكل )1-66/ اأ (. 

ما  وغالًبا  م�سـلوب،  وطرفـها  كبرية،  خطوة  ذات  باأنها  تتمّيز  ال�ساج:  براغي   .6
ال�سكل  باأ�سكال وحجوم خمتلفة. كما يف  ب�سكل كامل، وتتوافر  تكون م�سّننة 

)1-66/ب(.

.óJƒdG ( CG ).êÉ°üdG »ZGôH (Ü)
¥

ب- ال�سواميل: ت�ستعمل ال�سواميل )NUTS( كو�سيلة ربط و�سد مع الباغي املالئمة واملنا�سبة 
واأنواع  متعددة  اأ�سكال  ولل�سواميل  والهتزازات،  احلركة  من  ملنعها  وذلك  لأنواعها، 

خمتلفة مبّينة يف اجلدول )13-1(.
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اجلدول )1-13(: اأنواع ال�سواميل.

الرقم

1

2

3

4

5

6

)Hexagonal  Nut( ال�سواميل ال�سدا�سية القيا�سية

)Lock Nut ( )سواميل الزنق )القفل�

)Castle Nut( ال�سواميل البجية

)Ring  Nut( ال�سمولة احللقية

)Squared – Nut( ال�سواميل املربعة

)Wing –Nut( ال�سواميل املجنّحة اأو الفرا�سة

�سكل ال�سمولةنوع ال�سمولة

¥

∫

1∫

¥

∫

¥

1¥

2¥

1´ ´
≥f

´
»eÉeC’G §≤°ùŸG

»eÉeC’G §≤°ùŸG

»ÑfÉ÷G §≤°ùŸG
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جـ - احللقات )الرندياّلت(: احللقة الروندياّل، )WASHERS( قطعة معدنية اإ�سافية تكون 
على �سكل حلقة ت�سمى يف الور�س امليكانيكية )روندياّل(، وت�ستخدم يف حماية قطع 
اأ�سكال  ل�سغط كبري، ولها  تتعر�س  التلف والك�رس عندما  الأ�سا�سية من  الربط  جمموعة 

مبّينة يف اجلدول )14-1(.
اجلدول )1-14( اأ�سكال احللقات املعدنية.

الرقم

1

2

3

4

5

)Washers(  حلقة عادية

)Coil(  حلقة  زنبكية

)Dish(  حلقة ال�سحن

)Internal Teeth(  حلقة اأ�سنان داخلية

)External Teeth( حلقة اأ�سنان خارجية

�سكل الـحلـقـةنوع الـحلـقـة

Ü CG
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3   ر�صم الرباغي وال�صواميل

اأ  -  الر�صم التف�صيلي للربغي والفتحة امل�صننة: حتتاج عملية ر�سم الرباغي والفتحات امل�سننة 
اإلى دقة وجهد كبري لر�شم خطوط متتالية ومتوازية، ويبني ال�شكل )1-67( منظًرا  يدويًّا 

وقطاع  برغي  مل�شقط  حقيقيًّا 
التمثيل  وهذا  م�سننة,  فتحة 
ُيبنينّ  لأنه  واقعية؛  الأكرث  هو 

الأ�شنان ب�شكلها احلقيقي.

ال�سكل )1-67(: الر�شم التف�شيلي للأ�شنان.

ال�سكل )1- 68(: الطريقة املب�شطة يف ر�شم الأ�شنان.

ب- الطريق��ة املب�صطة لر�صم الرباغ��ي وال�صواميل: يتمنّ يف هــذه الطريقـة ر�شم خطني 
متوازيــني �شميكــني ومت�شلني، حيث ميثل الُبعد بينهما القطــر الرئي�س للربغي، �شكل 
)1- 68(، كمــا ميثل جذر ال�شن للربغي بخطني اآخريــن لكنهما رفيعان ومت�شلن، 

وامل�شافة بينهما متثل القطر الثانوي للربغي.
الربغي  قطر  من   )0.85( كن�شبة  ال�شن  جذر  ميثل  الذي  الثانوي  القطر  ير�شم  وعادة 
متثل  ثمنّ  �شميكة،  بدائرة  للربغي  اخلارجي  املحيط  ميثل  الأمامي  امل�شقط  الرئي�س، ويف 
دائرة جذر ال�شن داخل هذه الدائرة مبا يقارب اأربعة اأخما�س دائرة بخط رفيع ومت�شل.
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ال�سكل )1-69(: اأبعاد الرباغي وال�شواميل.

وتر�شم روؤو�س الرباغي و�شواميلها باإحدى الطريقتني: 
 اأ  - بالأبعاد الدقيقة التي يف اجلداول القيا�شية.

ب- بالأبعاد التقريبية املاأخوذة بالن�شبة اإلى القطر اخلارجي لأ�شنان الرباغي. ويبني ال�شكل 
)1-69/ اأ ( اأبعاد الربغي املرتي بدللة قطره )ق(، كما يبنينّ ال�شكل )1-69/ب( 

اأبعاد ال�شامولة ال�شدا�شية، ويبنينّ ال�شكل )1-69/جـ( اأبعاد ال�شامولة الرباعية.

300 300

M ¥

Pitch  qø°ùdG Iƒ£N
Diameter  qø°ùdG ô£b Metric …Îe

Úæ°ùàdG ∫ƒW =2¥ + 6

M ¥

1.
75

 ¥

1.75 ¥

0.8 ¥

0.4 ¥

0.7 ¥

0.8 ¥
1.5 ¥

1.75 ¥

1.
75

 ¥

1.5 ¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

1.5 ¥

0.4 ¥

1.5
 ¥

áq«YÉHQ ádƒeÉ°U

áq«°SGó°S ádƒeÉ°U

.Égô£b ád’óH áq«YÉHôdG ádƒeÉ°üdG OÉ©HCG (`L).Égô£b ád’óH áq«°SGó°ùdG ádƒeÉ°üdG OÉ©HCG (Ü)

.√ô£b ád’óH …ÎŸG »ZÈdG OÉ©HCG ( CG )

Ú∏HÉ≤àŸG Ú©∏°†dG ÚH ó©Ñ∏d
»°SGó°ùdG πµ°ûdG ‘

»ZÈdG ∫ƒW 4
5

`````  IôFGO



67

مثال )13-1(
ار�شم راأ�س الربغي املبنينّ يف ال�شكل )1-69/ اأ ( و�شمولته.

الرقم

1

2

3

قطرها  لأ�شطوانة  والأفقي  الأمامي  امل�شقط  ار�شم 
الربغي )2ق( وارتفاعها )0.7 ق(، كما  �شعف قطر 

يف ال�شكل )1(.

الأفقي  امل�شقط  يف  منتظًما  �شدا�شيًّا  �شكًل  ار�شم 
امل�شتوى  تقع روؤو�شه على املحيط )كما تعلمت يف 
الأول(، وار�شم يف داخله دائرة مت�سنّ اأ�شلعه ومتثل 

دائرة ال�شطف لراأ�س الربغي، كما يف ال�شكل )2(.

اأ�شقط  روؤو�س ال�شكل ال�شدا�شي على امل�شقط الأمامي 
عنينّ النقط )2,1, 3,4(، ثمنّ عنينّ نقطة ) م ( على 
ت�شاوي  م�شافة  الأعلى  من  تبعد  والتي  املحور  خط 

)1.5 ق(، كما يف ال�شكل )3(.

الر�صم التو�صيحيخطوات العمل

¥ 
0^

7
¥ 

0^
7

¥ 
1^

5

Ω

1234

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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الرقم

4

5

6

افتح الفرجار بطول )1.5ق(، وار�شم من )م( قو�ًشا 
بني النقطتني )2-3(، كما يف ال�شكل)4(.

جد مركزي القو�شني ال�شغريين بني ) اأ ،2( و )3،ب( 
من العلقة )نق = 0.4 ق(، ثمنّ ار�شم القو�شني كما 

يف ال�شكل )5(.

النقطتـني  عند   )530( وبزاويـة  ال�شطفتـني  ار�شم 
ر�شــم  اأكمل  ثمنّ   ،)6( ال�شـكل  يف  كـما   ،)1,4(

الأ�شنان يف امل�شقطني كما تعلمت �شابًقا.

الر�صم التو�صيحيخطوات العمل

¥ 1^5

Ω

Ω

Ω

1234

1 CGÜ 234

14
530

¥0^4

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(
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الرقم

7

8

اأكمل ر�شم امل�شقط اجلانبي لراأ�س الربغي 
ال�شكل  املبينّنة يف  العلقات  معتمًدا على 
)1-68/ اأ ( لتح�شل على ال�شكل )7(.

ال�شابقة  ال�شمولة مكرًرا اخلطوات  ار�شم 
ومعتمًدا على العلقات املبينّنة يف ال�شكل 
)1-68/ب( لتح�شل على ال�شكل )8(.

الر�صم التو�صيحيخطوات العمل

ت�ذّك�ر
ولته ي�شاوي �شعف قطر الربغي؛ اأي )2ق(. 1 - قطر الدائرة اخلارجية لراأ�س الربغي اأو �شمنّ

2 - ارتفاع راأ�س الربغي )0.7ق(، وارتفاع راأ�س ال�شامولة )0.8ق(.
3 - يوؤخذ ن�شف قطر قو�س ال�شطفة الكبري يف امل�شقط الأمامي )نق = 1.5ق(، والقو�شان 

اجلانبينّان )نق = 0.4ق(.
4 - ُير�شم قو�شا امل�شقط اجلانبي بطريقة ر�شم القو�س الكبري نف�شها يف امل�شقط الأمامي، ول 

�شطفة على هذا امل�شقط.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(
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ø°ùdG QòL πãÁ ™«aQ §N
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»ÑfÉL ´É£b»eÉeCG §≤°ùe

ال�سكل )1-70(: متثيل الفتحة امل�شننة.

ج� - الر�صم املب�صط لأ�صنان الفتحة امل�صننة:
د قمم الأ�شنان )القطر اخلارجي( للفتحة امل�شننة بر�شم خطني  1 . الثقوب النافذة: حتدنّ
متوازيني �شميكني ومت�شلني يف القطاع اجلانبي، ودائرة بخط �شميك ومت�شل يف 
)القطر  الدائرة  لقطر  واملكافئ  الناجتني  اخلطني  بني  البعد  وميثل  الأمامي،  امل�شقط 
الثانوي لل�شن(، وميثل جذر ال�شن للفتحة يف القطاع اجلانبي بخطني اآخرين لكنهما 
رفيعان ومت�شلن، اأما يف امل�شقط الأمامي، فيمثل بر�شم اأربعة اأخما�س دائرة بخط 
رفيع ومت�شل، ومتثل الفتحة امل�شننة بخطوط متقطعة يف امل�شقط اجلانبي، كما يبني 

ال�سكل )70-1(.
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2 . الثقوب  غري النافذة
اأ   . ار�شم امل�شقط الأمامي والقطاع اجلانبي كما يف ال�شكل )1-71/ اأ (.

ب. ار�شم امل�شقط الأمامي وامل�شقط اجلانبي كما يف ال�شكل )1-71/ب(.

ال�سكل )1-71(: الثقب غري النافذ يف الر�شم.

Ö≤ãd »ÑfÉL ´É£b
Év«∏c q°ùe

Ö≤ãd »ÑfÉL ´É£b
Év«FõL q°ùe

»eÉeCG §≤°ùe

´É£b  ( CG )

§≤°ùe  (Ü)

25

M
 2

8

25
15

5120

»eÉeCG §≤°ùe Ö≤ãd »ÑfÉL §≤°ùe
Év«∏c q°ùe

Ö≤ãd »ÑfÉL §≤°ùe
Év«FõL q°ùe
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4    الرموز امل�صتخدمة للرباغي والو�صالت:
يبنينّ اجلدول رقم )1-15(، ر�شم الو�شلت املختلفة والرباغي ورموزها يف حالة القطاع 

وامل�شاقط.
اجلدول رقم )1-15(: ر�شم الو�شلت املختلفة والرباغي ورموزها

يف حالة القطاع وامل�شاقط.

برغي �صدا�صي الو�صلة
و�صمولة

برغي �صدا�صي دون 
�صمولة

برغي الراأ�س الدائري 
دون �صمولة

برغي الراأ�س الغاط�س 
دون �صمولة

الر�صم التخطيطي 
للرباغي

 والو�صالت

الرمز يف القطاعات

الرمز يف امل�صاقط
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5    تطبيقات على ا�صتعمالت الرباغي وال�صواميل
يبينّ ال�سكل )1-72( طرق الربط بالأنواع املختلفة للرباغي املر�شومة تخطيطيًّا.

ال�سكل )1-72(: بع�س اأنواع الرباغي.

)جـ( برغي ال�شمولة)ب( برغي الراأ�س احللقي) اأ ( الربغي العادي

)د ( برغي �شبط
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مثال )14-1(
يبي ال�سكل )1-73( الر�شم الهند�شي لربط املعادن بالرباغي.

ال�سكل )1-73(: ربط املعادن.

1¥

1¥

1¥

¥ 1^1= 1¥

¥ 1^1= 1¥

¥ 1^1= 1¥

¥

¥

¥

) اأ ( بالرباغي العادية

)ب( بالأوتاد

)جـ( بالرباغي ذات الراأ�س احللقي.
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مثال )15-1(
يبينّ ال�سكل )1-74( الرباغي وال�شواميل يف امل�شاقط الثلثة ويف القطاعات.

ال�سكل )1-74(: الرباغي وال�شواميل يف امل�شاقط والقطاعات.

 545X ¢T
1¥
¥
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1∫
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2¥ 3¥
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ق = قطر الربغي
ق1= 0.85 ق

ع = 0.7 ق
ع1 = 0.8 ق

ع2 = 0.35 ق
�س3 = 0.15 ق

�س1 = �شمك القطعة الأولى،
ق4= 2.2 ق

ق2 = 2 ق
ق3= 1.75 ق

ل1= 2 ق + 6مم
 اأ  = 1.1 ق
نق = 1.5 ق

نق1 = ق
نق2 = 0.4 ق

�س2 = �شمك القطعة الثانية
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اأو و�شل طريف قطعة  اأكرث  اأو  لو�شل قطعتني  املتبعة  الطرق  اإحدى   :)Riveting( الرب�سمة
املعادن، وقد  لربط  الوحيدة  الطريقة  القدمية  الع�شور  العملية ومنذ  املعدن، وقد كانت هذه  من 
ا�شتخدمت ب�شكل خا�س يف �شناعة ال�شفن واجل�شور املعدنية وغريها، اإل اأننّ ا�شتعمال و�شلت 
الرب�شمة تراجع يف الع�رص احلديث نظًرا لتزايد كفاءة عملية اللحام، ولكنها ما زالت هي امل�شتعملة 
يف الأعمال الهند�شية لربط املواد اخلفيفة كالأملنيوم، حيث ي�شعب احل�شول على و�شلت حلام 
العالية  احلرارة  ب�شبب  فيها؛  تغريات غري مرغوب  فيها  التي قد حتدث  املعادن  جيدة، ويف ربط 

املتولدة عن عملية اللحام.

الرب�ص�مةث�ال�ثًا

1    مفهوم الرب�صمة
ربط  عملية   :)Riveting( الرب�سمة 
ك�شفائح  الرقيقة  املعدنية  القطع 
ب�شكل  الأملنيوم،  و�شبابيك  ال�شاج 
يتمنّ  م�شامري  بو�شاطة  وثابت  متني 
اإدخالها يف ثقب منا�شب يف القطعتني 
م�شمار  ن  ويتكونّ مًعا.  ربطهما  املراد 
اأ�شطواين،  وج�شم  راأ�س  من  الرب�شام 
القطعتني،  اإحدى  الراأ�س  يثبت  حيث 
الأ�شطواين  الرب�شام  ج�شم  يقفل  ثمنّ 
على القطعة الأخرى بفرد التبا�شيم اأو 

الطرق، كما يف ال�شكل )75-1(.

ال�سكل )1-75(: ربط القطع املعدنية بالرب�شمة.
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2    اأنواع م�صامري الرب�صمة
تتوافر م�شامري الرب�شمة يف اأ�شكال عدة، منها:

اأ  - م�صامري الرب�صمة امل�صمتة )solid rivets(: اجلدول )1-16(، وت�شمى ح�شب �شكل راأ�شها.
اجلدول )1-16(: الربا�شيم امل�شمتة.

الرقم

1

2

3

4

)Countersunk head( راأ�س غاط�س

)Flat head( راأ�س منب�شط

)Cone head( راأ�س خمروطي

)Button head( راأ�س كروي

�صكل الرب�صاما�صم الرب�صام

ب- م�صامري الرب�صمة الأنبوبية )Semi- tubular Rivets(: كما يف ال�شكل)1-76/ اأ (.
ج� - م�صامري الرب�صمة املجوفة )Hollow rivet(: كما يف ال�شكل )1-76/ب(.

ف) اأ ( الأنبوبي )ب( املجونّ
ال�سكل )1-76(: م�شمار الرب�شام.
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د - م�صامري الرب�صمة املخفية )Blind Rivets(: واأنواعها كما يف اجلدول )17-1(.
اجلدول )1-17(: الربا�شيم املخفية.

الرقم

1

2

3

م�شمار مغلق النهاية
)closed end(

م�شمار مفتوح النهاية
)open end(

م�شمار ب�شاق �شاغط
)drive pin(

�صكل الرب�صاما�صم الرب�صام



79

الرقم

1

2

ذو  الرب�شام  م�شمار 
الراأ�س الكروي

ذو  الرب�شام  م�شمار 
الراأ�س الغاط�س

الأب�ع�اد�ص�كل الرب�ص�اما�صم الرب�صام

3    اأ�صكال م�صامري الرب�صام وموا�صفاتها
تر�شم م�شامري الرب�شام ح�شب �شكل راأ�شها وقطر ج�شمها الأ�شطواين، وبقية الأبعاد تر�شم 
الرب�شام  م�شامري  اأنواع  بع�س   )18-1( اجلدول  ويبني  الأ�شا�شي،  القطر  من  معينة  كن�شبة 

ال�شائعة ال�شتخدام واأبعادها الهند�شية.
اجلدول )1-18(: اأبعاد الرب�شام.

¥

´

1¥

1¥

´

¥

 ق  = قطر م�شمار الرب�شام 
 ع  = ارتفاع راأ�س امل�شمار

      = 0.75ق
ق1 = قطر دائرة قاعدة الراأ�س 

       = 1.75 ق
طول اجل�شم الأ�شطواين = جمموع 

�شمك القطع + 1,5 ق

 ق  = قطر م�شمار الرب�شام 
 ع  = 0.5ق

ق1 = 1.75 ق
طول اجل�شم الأ�شطواين = جمموع 

�شمك القطع + 0.75 ق
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الرقم

3

4

ذو  الرب�شام  م�شمار 
الراأ�س املخروطي

ذو  الرب�شام  م�شمار 
الراأ�س املنب�شط

الأب�ع�اد�ص�كل الرب�ص�اما�صم الرب�صام

1¥

´

¥

1¥

´

¥

 ق  = قطر م�شمار الرب�شام 

 ع  = 0.7ق

ق1 = 1.6 ق

 ق  = قطر م�شمار الرب�شام 

 ع  = 0.25ق

ق1 = 2 ق

4    رموز  الربا�صيم وم�صطلحاتها
لقد و�شعت رموز الربا�شيم )riveting symbols( وم�شطلحاتها من قبل هيئات وموؤ�ش�شات 
توحيد املوا�شفات وامل�شطلحات القيا�شية الهند�شية والفنية يف العامل؛ وذلك لت�شهيل معرفة 
ومكان  ا�شتعمالها  وطريقة  و�شكلها  وحجمها  الربا�شيم  نوع  ت�شمل  التي  املوا�شفات  هذه 

تركيبها ، ومن اأهم هذه القيا�شات وامل�شطلحات ما ياأتي:
قطاع  للرب�شام يف حالة  احلقيقي   ال�شكل  ح  تو�شنّ التي  الأمريكية  القيا�شية  امل�شطلحات 
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تركيبه يف  الرب�شام يف حالتي  لهذا  امل�شتخدم  الرمز  ح  تو�شنّ الرب�شمة، كما  لو�شلة  اأمامي 
هذه   )19-1( اجلدول  ويبني  والإن�شاء(،  العمل  )موقع  الرتكيب  مكان  يف  اأو  الور�شة 

امل�شطلحات ومدلولتها.

اجلدول )1-19(: امل�شطلحات الأمريكية لو�شلت الربا�شيم.
نوع م�صمار

الرب�صام و�صكله
�صكل املقطع لو�صلة

 الرب�صام
الرمز ال�صطالحي يف 

موقع الور�صة
الرمز ال�صطالحي يف 
موقع الرتكيب والإن�صاء

كروي الراأ�س من
 الأعلى والأ�صفل

كروي الراأ�س من 
الأعلى وغاط�س من 

الأ�صفل

كروي من الأعلى 
وخمروطي من 

الأ�صفل
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نوع م�صمار
الرب�صام و�صكله

�صكل املقطع لو�صلة
 الرب�صام

الرمز ال�صطالحي يف 
موقع الور�صة

الرمز ال�صطالحي يف 
موقع الرتكيب والإن�صاء

خمروطي ال�صكل من 
اجلهتني

خمروطي من الأعلى 
وكروي من الأ�صفل

غاط�س من اجلهتني

غاط�س من الأعلى 
وكروي من الأ�صفل
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5    ر�صم م�صامري الرب�صام

مثال )16-1(
20 مم، ي�شتخدم يف جمع قطعتني �شمك كل  ار�شم م�شمار بر�شام ذا راأ�س كروي قطره 

منهما 25مم.
ال�ح�ل

من الأبعاد واملوا�شفات الفنية للرب�شام الكروي، ن�شتنتج الآتي:
 ق   =  قطر م�شمار الرب�شام = 20مم

 ع   =  ارتفاع راأ�س امل�شمار = 0.75 ق  = 0.75 × 20  =  15مم
ق1 =  قطر دائرة قاعدة الراأ�س = 1.75 ق  =  1.75 × 20  =  35مم

طول اجل�شم الأ�شطواين = جمموع �شمك القطع + 1.5 ق
                                    = 25 + 25 + )1.5 × 20( = 80مم

بال�شتعانة بهذه الأرقام، نر�شم ال�شكل )77-1(.

ال�سكل )1-77(: م�شمار الرب�شام املطلوب.

80
15

35 20

مترين ) 17-1 (
20مم، ي�شتخدم يف جمع قطعتني �شمك كل  ار�شم م�شمار بر�شام ذا راأ�س غاط�س قطره 

منهما 25مم.
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6    الو�صالت املرب�صمة
الو�شلت املرب�شمة )riveted joints( نوعان:

 اأ  - الو�صالت النطباقية )lap joints(: كما يف اجلدول )20-2(
ب- الو�صالت التناكبية )butt joints(: كما يف اجلدول )21-2(

وهذه اجلداول تبنينّ كيفية ربط هذه الو�شلت وقطاعها الأمامي وم�شقطها الأفقي.
اجلدول )2-20(: الو�شلت النطباقية.

اجلدول )2-21(: الو�شلت التناكبية.

و�صلة ب�صف واحد
)single riveted(

و�صلة ب�صفني متطابقني
)chain riveting(

و�صلة ب�صفني متعرجني
)zig-zag riveting(

الو�صلة املفردة
)single(

الو�صلة املزدوجة
)Double(

¢S¢S¢S ¢S ¢S¢S

¢S¢S ¢S¢S
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حل�شابات  وفًقا  تتمنّ  واإمنا  ع�شوائية،  لي�شت  الرب�شمة  عملية  اأن  احل�شبان  يف  الأخذ  ويجب 
ح يف ال�شكل )1-78 (، وت�شمل: خا�شة، كما هو مو�شنّ

)خ (  امل�شافة بني مركزي ثقبني متتاليني يف ال�شف نف�شه، حيث  خ = 3 × ق.
)ف( امل�شافة بني مركز الرب�شام واأطراف القطع امل�شتخدمة يف الربط، حيث  ف = 1.5×ق.

) م (  امل�شافة بني �شفنّني، حيث  م  = 2.4 × ق.

ñ

Ω

±

±

ال�سكل )1-78(: الأبعاد بني الربا�شيم.
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مثال )17-1(

مثال )18-1(

ار�شم القطاع الأمامي �س – �س لو�شلة الرب�شمة النطباقية املبينّنة يف ال�شكل )1-79(, الذي 
ميثنّل امل�شقط الأفقي.

ار�شم القطاع الأمامي �س – �س لو�شلة الرب�شمة التناكبية املزدوجة املبينّنة يف ال�شكل )80-1( 
الذي ميثنّل امل�شقط الأفقي.

ال�ح�ل

ال�ح�ل

¢S¢S

ال�سكل )1-80(: امل�شقط الأفقي.

القطاع الأمامي �س - �س

¢S¢S

ال�سكل )1-79(: امل�شقط الأفقي.

القطاع الأمامي �س - �س
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مثال )19-1(
ار�شم م�شتعيًنا بال�شكل )81-1(:

 اأ  - امل�شقط الأفقي 
ب- القطاع الأمامي �س – �س

لو�شلة بر�شمة تربط قطعتني �شمك كلنّ منهما 5مم، با�شتخدام م�شمار بر�شام قطره 10مم .

ال�ح�ل
خ  =  3  × 10    = 30مم
ف =  1.5 × 10 = 15مم
 م  =  2.4 × 10  = 24مم

ال�سكل )1-81(: الر�شم التو�شيحي.

¢S¢S

الر�شم املطلوب

¢S¢S

15

15
30

24

10

55
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مترين ) 18-1 (

مترين ) 19-1 (

ار�شم القطاع الأمامي �س– �س لو�شلة الرب�شمة النطباقية املبينّنة يف ال�شكل )1-82(, الذي 
ميثنّل امل�شقط الأفقي.

ار�شم م�شتعيًنا بال�شكل )83-1(:
1 - امل�شقط الأفقي 

2 - القطاع الأمامي �س – �س
لو�شلة بر�شمة تربط قطعتني �شمك كلنّ منهما 6مم، با�شتخدام م�شمار بر�شام قطره 8مم.

¢S¢S

ال�سكل )1-82(: الذي ميثل امل�شقط الأفقي.

ال�سكل )1-82(: الر�شم التو�شيحي.

¢S¢S
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�صعيفجيدممتازعنا�رص الأداءالرقم

ف و�شلت اللحام �شائعه ال�شتخدام.1 اأتعرنّ

اأمينّز بني حالت اللحام.2

ف اأ�شكال ال�شطفات امللئمة للو�شلت واأنواعها.3 اأتعرنّ

ف رموز  اللحام.4 اأتعرنّ

بة.5 اأف�رصنّ رموز اللحام  املركنّ

اأجري تطبيقات على رموز اللحام.6

ف اأ�شنان الرباغي وال�شواميل واأ�شكالها والرمز ال�شطلحي.7 اأتعرنّ

اأ�شننّف اأنواع الرباغي وال�شواميل واحللقات )الرنديلت(.8

اأر�شم الرباغي وال�شواميل  يف الر�شومات التنفيذية.9

اأف�رصنّ الرموز امل�شتخدمة للرباغي وو�شلتها.10

اأجري تطبيًقا على م�شاقط وقطاعات و�شلت الرباغي وال�شواميل.11

ح مفهوم الرب�شمة.12 اأو�شنّ

ف اأنواع م�شامري الرب�شام.13 اأتعرنّ

ف اأ�شكال م�شامري الرب�شام وموا�شفاتها.14 اأتعرنّ

اأر�شم م�شامري الرب�شام.15

ف اأنواع الو�شلت املرب�شمة.16 اأتعرنّ

اأر�شم امل�شقط الأفقي والقطاع الأمامي للو�شلت املرب�شمة.17

اأ�صتطيع بعد دراأ�صة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

89
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اأ�صئلة الوحدة
-1

اأ   - حدد جهة اللحام ح�شب ما ي�شري ال�شهم، وذلك بو�شع اإ�شارة )�( يف املكان ال�شحيح 
للو�شلت الآتية: 

ب- ماذا تعني الرموز امل�شار اإليها بالأرقام يف ال�شكل الآتي؟

جـ- ار�شم رمز اللحام ال�شحيح للحامات املبينّنة يف ال�شكل اأدناه:

90

(1)(2)(3)

1 9
8 7 6

543
2

565

M

(1)(2)

(3)(4)

»eÉeC’G §≤°ùŸG»∏©ØdG ΩÉë∏dG

»eÉeC’G §≤°ùŸG»∏©ØdG ΩÉë∏dG»eÉeC’G §≤°ùŸG»∏©ØdG ΩÉë∏dG

»≤aC’G §≤°ùŸG»∏©ØdG ΩÉë∏dG
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- 2

اأ   - ار�شم رمز اللحام الطريف للحام املبنينّ يف ال�شكل الآتي: 

ب- ماذا تعني رموز اللحام الآتية؟

جـ- اأكمل الر�شم يف )2( الذي ميثنّل ال�شكل الفعلي لرمز اللحام يف )1(.

91

5
12

10

äGÎª«∏ŸÉH OÉ©HC’G

6
6
6

8
12

(1)(2)
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- 3

ف اأنواع الو�شلت التناكبية يف ال�شكل الآتي:  اأ   - تعرنّ

ب- اأكمل رمز اللحام يف ال�شكل اأدناه ح�شب املعطيات الآتية:

جـ- �شف معنى الرموز امل�شار اإليها بالأرقام لل�شكل الآتي:

92

(1)

(3)

(2)

(4)

على  م�شماري  اللحام 
اجلهة الأخرى

قيا�س اللحام : 12 مم
زاوية التخوي�س: 560

RSW

4

32

1
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- 4

اأ   - ار�شم اللحام املرغوب للم�شقطني اجلانبيني مع املوا�شفات املطلوبة ح�شب الرمز املبنينّ 
يف الر�شم بال�شكل الآتي: 

ي يف ال�شكل املجاور بالبيانات الآتية: ب- اأكمل ر�شم رمز اللحام الدرزنّ

جـ- بنينّ رمز اللحام الذي ي�شف و�شلة اللحام الدرزي يف ال�شكل الآتي:

93

RSEW12

.)GTAW(  حلام تيج )1(
)2( جهة ال�شهم.

)3(  �شطح اللحام م�شتٍو.
)4(  12مم عر�س الدرزة.



94

- 5

د اللحام ال�شطحي بني املحورين العموديني، وار�شم اللحام الذي عر�شه ي�شاوي 9 مم,  اأ   - حدنّ
يف ال�شكل الآتي: 

ب- �شف رموز اللحام يف ال�شكل الآتي:

جـ- املأ الفراغات اأ�شفل الر�شم، وذلك من خلل درا�شتك لل�شكل الآتي:
( CG )(Ü)

12
50

42
540

12

نوع اللحام: ....................................................

ن�شف القطر: ..................................................

الرتفاع فوق نقطة املما�س: ................................

قيا�س اللحام: ..........................................

مكان اللحام: .........................................

ا�شم الو�شلة: ...........................................

3 + 3
2^5

94
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6 - املأ الفراغات يف ال�شكل الآتي: 

95

نوع اللحام:

�شطح اللحام:

طريقة الت�شطيب:

نوع اللحام:

�شطح اللحام:

طريقة الت�شطيب:

نوع اللحام:

�شطح اللحام:

طريقة الت�شطيب:

H

G

M

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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- 7

اأ   - �شمِّ الأجزاء املرقنّمة يف ال�شكل الآتي: 

ب- اكتب اأنواع اأ�شنان الرباغي املبينّنة يف ال�شكل الآتي:

جـ- ماذا يعني الرمز الآتي ) م 36 × 2 ×50/80( ؟ 
 د - اكتب اأنواع ال�شواميل ال�شدا�شية املبينّنة يف ال�شكل الآتي:

96

1

1
2
3
4
5
6

2

4

5

3

6
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- 8

اأ   - �شل بني نوع الربغي و�شكله يف اجلدولني الآتيني: 

ب- ار�شم ال�شمولة ال�شدا�شية )M20( بدللة قطرها.
جـ- ار�شم ال�شمولة املربنّعة )M16( بدللة قطرها.

د  - �شمِّ اأنواع احللقات املبينّنة يف ال�شكل الآتي:

97

برغي م�شننّ من اجلانبني

برغي اآلـة

برغي عادي

برغي راأ�س حلقي
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- 9
اأ   - ار�شم امل�شاقط الثلثة للربغي ال�شدا�شي  الذي مقا�شه ) M24 (  وطول خطوته 3 مم. 

ب- ار�شم التجميعات الآتية مبقيا�س ر�شم منا�شب.

جـ- يبنينّ ال�شكل الآتي امل�شقط الأمامي وامل�شقط اجلانبي لقطعة معدنية متوازية امل�شتطيلت، 
الأمامي  امل�شقط  ر�شم  واملطلوب  ت�شنينه.  وُيراد  مم   )22( قطره  نافذ  بثقب  مثقوبة 

وامل�شقط اجلانبي بالطريقة املب�شطة بحيث ُتظهر �شكل هذا ال�شن.

98

»eÉeCG §≤°ùe »ÑfÉL §≤°ùe
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- 10
اأ   - ار�شم م�شمار بر�شام ذا راأ�س منب�شط قطره 20مم، ي�شتخدم يف جمع قطعتني �شمك كل 

منهما 25مم. 
ب- ار�شم م�شمار بر�شام ذا راأ�س خمروطي قطره 20مم، ي�شتخدم يف جمع قطعتني �شمك 

كل منهما 25مم.
جـ- اأكمل اجلدول الآتي:

99

نوع م�صمار 
الرب�صام و�صكله

�صكل املقطع لو�صلة
 الرب�صام

الرمز ال�صطالحي يف 
موقع الور�صة

الرمز ال�صطالحي يف 
موقع الرتكيب والإن�صاء

كروي الراأ�س من 
الأعلى والأ�صفل

كروي الراأ�س من 
الأعلى وغاط�س من 

الأ�صفل

كروي الراأ�س من 
الأعلى وخمروطي

 من الأ�صفل
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ما الفرق بني امل�سقط والقطاع ؟ 
متى ت�ستخدم القطاعات ؟
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�سبق اأن در�ست يف كتاب الر�سم ال�سناعي للم�ستويني الأول والثاين الأج�سام الهند�سية، التي 
ا�ستنتاج  ثّم  املعطيني  امل�سقطني  ر�سم  اأو  منه،  الثالثة  امل�ساقط  وا�ستنتاج  املنظور  ر�سم  تتلخ�ص يف 
فيتّمّ  الداخلية  والأجزاء  التجاويف  اأّما  بو�سوح،  اخلارجي  ال�سكل  يظهر  الثالث، حيث  امل�سقط 
اإظه�ره� بخطوط متقطعة، وعندم� تكون هذه اخلطوط كثرية ومتداخلة ومت�ش�بكة، ف�إّن ال�شكل 
الع�م للم�شقط �شي�شبح معقًدا وغري وا�شح، ولهذا ال�شبب الرئي�س، يتّم اللجوء اإلى عمل القط�ع�ت، 
و�شيتّمّ يف هذه الوحدة ت�أكيد بع�س املف�هيم ومب�دئه� التي �شبق اأن در�شته�، ب�لإ�ش�فة اإلى املزيد من 
املف�هيم اجلديدة يف القط�ع�ت، و�شيكون الرتكيز على ح�لت القطع للأج�ش�م امليك�نيكية ذات 

العالقة باللحام وت�سغيل املعادن.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
تفّرق بني امل�شقط والقط�ع مبختلف اأنواعه.

تفّرق بني خطوط القطع ودللته� وخط م�شتوى القطع.
تتعّرف اأنواع خطوط الته�شري اللزمة مل�دة اجل�شم املقطوع.

تطّبق القواعد الالزمة لعملية الته�سري على الر�سومات.
تتعّرف الأجزاء التي ل ته�رش والتي ته�رش عند قطعه�.

تر�سم القطاعات مبختلف اأنواعها )الكاملة اأو اجلزئية اأو ن�سف القطاع ...اإلخ(.
تقراأ الر�شم، وذلك ب�لتخل�س من اخلطوط املت�ش�بكة اأو املتقطعة.
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القطاعاتاأّواًل

1    مفهوم القطاع واأهميته
اأ  - مفهوم القطاع: يتمّثل الهدف الأ�ش��س من عمل القط�ع�ت يف امل�ش�قط يف اإظه�ر الأجزاء 
اإذ تكون اخلطوط  ال�شكل،  الأج�ش�م معقدة  اأو معظمه�، وبخ��شة يف  الداخلية كله� 
امل�ش�قط غري  هذه  يجعل  مـّم�  ومت�ش�بكة،  كثرية  الداخلية  اأجزاءه�  متثل  التي  املتق�طعة 
مفهومة، وي�شعب قراءته�، ول�شهولة التخّيل ج�ءت فكرة مفهوم القط�ع )Section(؛ 
لذلك تتخيل اأّن القطع حدث بتمرير م�شتوى ق�طع لقطع اجل�شم مروًرا ب�لأجزاء املراد 
اإظه�ره�، والآث�ر التي يرتكه� امل�شتوى الق�طع على ال�شطح يعرب عنه� بخطوط ته�شري، 
ب��شتثن�ء تـجويف الثقب الذي ل يحتك بـه؛ لذلك يظهر من غري ته�شري، ف�إّن مل يكن 

يف امل�شقط �شيء تريد اإظه�ره بطريقة اأف�شل، فل داعي لعمل قط�ع يف ذلك امل�شقط.
ب- اأهمية القطاعات: تتمثل اأهمية القط�ع�ت يف:

1 . معرفـة التف��شيل الداخليـة للأج�شـ�م حتى ت�شبح وا�شحـة عند قراءة الر�شـوم�ت، 
ولتقليل اخلطوط املتقطعة فى امل�شقط الواحد.

 2 . اإظه�ر الأجزاء الداخلية )غري الظ�هرة(.
 3 . ال�شتغن�ء عن احل�جة اإلى مزيد من امل�ش�قط لتو�شيح ج�شم معني.

يبنّي ال�سكل )2–1/ اأ ( اأ�شطوانة مفرغة، وقد مّر م�شتوى القطع بـمحوره�، وال�شكل 
)2-1/ب( يبنّي تف��شيل الأجزاء الداخلية له� بعد القطع.
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ال�سكل )2-1(: اأ�شطوانة مفّرغة قبل القطع وبعده.

ال�سكل )2-2(: القطاع الأمامي وامل�سقط الأفقي وامل�سقط اجلانبي.

ال�سكل  يف  الأ�سطوانة  قطعت  اأن  بعد 
اأ،   – اأ  الأمامي  القطاع  فاإّن   ،)1-2(
امل�سقط الأفقي وامل�سقط اجلانبي تكون 

كما يف ال�سكل )2-2(. 

CG

CG
»ÑfÉ÷G §≤°ùŸG»eÉeC’G §≤°ùŸG 

»≤aC’G §≤°ùŸG

)ب() اأ (
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املّتبعة يف تنفيذ عملية القطع لإظه�ر الأجزاء الداخلية للمنظور؛  يبنّي ال�سكل )2-3( الآلية 
ليت�شنى لك م�ش�هدة تف��شيل ال�شكل الهند�شي من الداخل.

مثال ) 1-2 (

ال�سكل )2-3(: املنظور قبل عملية القطع وبعده�.

™£≤dG á≤£æe

™£≤dG iƒà°ùe

ô¶ædG √ÉŒG 

الـحـل:
  ) يبنّي ال�سكل )4-2
الأمامي،  القطاع 
اجلانبي،  امل�سقط 

امل�سقط الأفقي.

ال�سكل )2-4(: القطاع  وامل�ساقط.

»ÑfÉ÷G §≤°ùŸG 

»≤aC’G §≤°ùŸG

»eÉeC’G §≤°ùŸG
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يبنّي ال�سكل )2-5( جم�ّشًم� مقطوًع� مب�شتوى قطع يوازي امل�شتوى اجل�نبي، واملطلوب منك 
ت�أّمل الأ�شك�ل )اأ، ب جـ( ملعرفة الأ�شب�ب التي اأّدت اإلى اأن ال�شكل )ب، جـ( خط�أ.

مثال ) 2-2 (

ال�سكل )2-5(: اجت�ه النظر ال�شحيح  بعد عملية القطع.

االأ�سباب هي:
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

»eÉeC’G »eÉeC’G »eÉeC’G

( CG )
í«ë°U

(Ü)
CÉ£N

(ê)
CÉ£N

CG

Ü

ê Ü

CGê
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2    خطوط م�ستويات القطع
حتتوي الكثري من جم�ّشم�ت وم�ش�قط القطع الهند�شية امل�شتخدمة يف ال�شن�عة على عدد كبري 
واملج�ري  ك�لثقوب  املرئية،  الداخلية غري  القطع  اأجزاء  ت�شكل  التي  املتقطعة،  اخلطوط  من 
والتج�ويف، حيث ل ميكنك روؤيته� وقراءته� من م�ش�قط املج�ّشم )املنظور(، ولكي نتمكن 
 ،)Sectioning( املر�شومة  للأج�ش�م  ب�لقطع  ي�شمى  م�  �شن�شتخدم  الأج�ش�م،  قراءة هذه  من 
 ،)Cutting Plane( وذلك بتخّيل مرور م�شتوى قطع وهمي يطلق عليه ا�شم امل�شتوى الق�طع

وخط القطع )Cutting Line(، كما يف ال�سكل )6-2(.

™£≤dG iƒà°ùe

»eÉeC’G CG

CG

™£≤dG §N QÉ°ùe
»eÉeCG ´É£b

»≤aCG §≤°ùe

ال�سكل )2-6(: م�ستوى القطع وم�سار خط القطع.
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اأ  - خط القطع: خط حموري ينتهي عند طرفيه بخطني �شميكني ب�شمك )0.8 مم(، ويكتب 
عند طرفيه حرف�ن مت�ش�به�ن بج�نب �شهمني ي�شريان اإلى اجت�ه النظر بعد عملية القطع، 

وي�شتخدم للدللة على م�شتوى القطع، كم� هو مبنّي يف ال�شكل )7-2(.
وي�شتعمل خط القطع لو�شعه على امل�ش�قط، ليدل على املن�طق التي متر به� م�شتوي�ت 
ويعطي  القط�ع،  به�  ميّر  التي  املنطقة  يحدد  القطع  خط  اأّن  اأي  الأج�ش�م،  يف  القطع 
م�شتوى  خط  وميثل  اجل�شم،  يف  القطع  عملية  بعد  اإ�شق�طه�  املراد  اجلهة  على  الدللة 
القطع حديًث� بخط طويل رفيع يتبعه خط ق�شري رفيع ثّم خط طويل ثّم ق�شري، وهكذا. 

يبنّي ال�سكل )2-7( الأ�شك�ل املختلفة امل�شتخدمة يف عمل القط�ع�ت.

CGCG

ÜÜ

ê ê

ºe6

ºe1^5

ºe1^5 30-20

ºe3

ال�سكل )2-7(: خط القطع.
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٤٥o٤٥o

ال�سكل )2-8(: من�ذج ر�شم خطوط الته�شري.

ب- خطوط الته�سري )Hatching Lines(: واحدة من اأنواع خطوط الر�شم الرئي�شة التي 
يتّم بو�ش�طته� التمييز بني الأ�شطح احلقيقية عن تلك التي ت�شكلت ذهنيًّ� بفعل عملية 
هذه  وتكون  )0.3مم(،  حدود  يف  ال�شمك  رفيعة  خطوط  ر�شم  يتّم  حيث  القطع، 
اخلطوط متوازية وم�ئلة بزاوية 45° ب�لن�شبة اإلى خطوط اإط�ر الر�شم، وترتاوح امل�ش�فة 
ح ال�شكل )2-8( من�ذج خمتلفة  فيما بينها بني 2–4مم، وذلك تبًع� حلجم الر�شم. يو�شّ

لر�شم خطوط الته�شري. 

امل�ش�فة بني اخلطوط 2 مم تقريًب�.
) اأ (

)جـ(

امل�ش�فة بني اخلطوط 4 مم تقريًب�.
)ب(

) د (
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اأ�شك�ل  ح اجلدول )1-2(  املطلوب قطعه. ويو�شّ املج�ّشم  الته�شري على نوع م�دة  يعتمد �شكل 
خطوط الته�شري امل�شتخدمة ملجموعة من خمتلف املواد الهند�شية �ش�ئعة ال�شتخدام.

اجلدول )2-1(: اأ�شك�ل خطوط الته�شري ح�شب م�دة القطعة.

P’ƒa

∂FÉÑ°S ,¢UÉ°UQ ,∂fR

äƒ°üdG ∫RÉY

…QGô◊G ∫RÉ©dG 

QÉ¡°üf’G áÑ©°U OGƒe , Ωƒ«fÉà«J

áfÉ°SôÿG 

¢VQC’G

Qƒî°üdG

πeôdG

iôNCG πFGƒ°Sh ,AÉe

Ö°ûÿG

´hÉ£e ójóM

 ôªMCG ¢SÉëf,ôØ°UCG ¢SÉëf,õfhôH

 Ωƒ«æeƒdCG ,Ωƒ«°ù«æZÉe

∂«à°SÓH , •É£e

ó∏L , È«a , Ú∏a

∑Ó°SC’G áØ«Ød

êÉLR , ôî°U , ΩÉNQ

وجتدر الإ�ش�رة اإلى الرتكيز على ثلثة اأمور، هي: 
1 . امل�ش�ف�ت بني تلك اخلطوط تكون مت�ش�وية، وتقدر من )2-4( ملم اأو تزيد، وذلك 

ح�سب م�ساحة الر�سم. 
2 .  يجب اأن تكون اخلطوط التي حتّد منطقة الته�شري )خطوط الته�شري( جميعه� خطوًط� 
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ظ�هرة ولي�شت خطوًط� متقطعة، ول يجب اأن ميّر خط ظ�هر من خطوط اجل�شم 
الأ�ش��شية داخل منطقة الته�شري، واإن حدث ذلك، فيجب م�شحه. 

3 . اإذا طلب عمل قط�ع يف م�شقط م�، ف�إّن الته�شري يكون يف ذلك امل�شقط، اأّم� حمور 
القطع، فيمّر يف اأّي من امل�شقطني الآخرين. 

القواعد التي يجب اأن توؤخذ ب�حل�شب�ن عند الته�شري مبينة يف اجلدول )2-2(.
اجلدول )2-2(: قواعد الته�سري.

ال�سكل التو�سيحيقاعدة الته�سريالرقم

تر�شم خطوط الته�شري ب�جت�ه واحد وبزاوية 1
بينها  فيما  امل�سافة  وتكون  درجة،   45
مت�ش�وية طبًق� حلجم الر�شم ، وذلك عندم� 
واحًدا  �شطًح�  املقطوع  ال�شطح  يكون 
)كّلم� ك�نت م�ش�حة القط�ع اأكرب، تتطلب 
اأكرب  اأن تكون امل�ش�فة بني خطوط الته�شري 

والعك�س �شحيح(.

ب�جت�هني متع�ك�شني 2 الته�شري  تر�شم خطوط 
اأو  يتكّون من قطعتني  القطاع  اأن  يف حال 
اأكرث، كم� يف ح�ل الر�شم التجميعي الذي 

�شيمّر معك يف امل�شتوى الرابع.

اإذا ك�ن القط�ع عند م�شتويني متوازيني )اأي 3
م�شتوى متنقل(، فيجب األ تنطبق خطوط 
امل�شتويني،  كل  يف  بع�شهم�  على  الته�شري 
لذلك يتّم تغيري امل�ش�فة بني خطوط الته�شري 

اأو تغيري زاوية امليل.
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مكان 4 يف  البعد  كتابة  الأمر  يتطلب  عندما 
يحتوي على خطوط الته�شري، فيرتك مك�ن 
ل  حتى  الته�شري  خطوط  من  خ�لًي�  البعد 
يحدث اأي ت�شوي�س م� بني اخلطوط املختلفة 

للر�سم.

بزاوية 5 عرفت  كم�  الته�شري  خطوط  ُتر�شم 
اإل يف ح�لت خ��شة،  ميل  45 درجة،  
حيث  خمتلفة،  زاوية  على  ر�شمه�  فيتّمّ 
م�ئلة  مر�شومة  ته�شريه�  املراد  القطعة  اإن 
بزاوية 45 درجة، لذا  يف�شل ر�شم خطوط 

الته�سري بزاوية ميل30 درجة.

ذي 6 جزء  على  املحتوي  القط�ع  ح�ل  يف 
هذا  حواّف  ته�شري  فيتّمّ  كبرية،  م�ش�حة 
بني  امل�سافة  تكون  اأن  وعلى  فقط،  اجلزء 
الته�شري  خطوط  من  اأكرب  الته�شري  خطوط 

للم�ش�ح�ت الأ�شغر.

16≥f

30o

45o
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3    االأجزاء امليكانيكية التي التقطع وال ته�رش عند ظهورها يف القطاعات
جُترى عملية قطع الأج�ش�م لإظه�ر م� بداخله� من جت�ويف اأو ثقوب اأو جم�ٍر، اأّم� يف ح�ل 
الأجزاء التي ل تخفي يف داخله� �شيًئ� )كم� يف الرباغي(، فل داعي لقطعه�. لذا فقد ا�شطلح 
دوليًّ� على عدم قطع بع�س القطع امليك�نيكية  يف الر�شم ال�شن�عي، واجلدول )2-3( يبنّي 

معظم هذه الأجزاء.
اجلدول )2-3(: الأجزاء التي ل تقطع ول ته�رش.

ال�سكل التو�سيحيقاعدة الته�سريالرقم

1)Bolts and Nuts( الرباغي وال�سواميل

2 )Shafts Solid( االأعمدة امل�سمتة
فيها  تكن  مل  ما  امل�سمتة  الأعمدة  تقطع  ل 

جم�ري اخلوابري.

3)Handle( مقاب�ض الطارات
واجلزء الذي ل يه�رش.
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4)Rivets( م�سامري الرب�سام
ل تقطع ول ته�رش لأنها م�سمتة، ولي�ص يف 

داخله� اأّي جت�ويف اأو فراغ�ت.

5
االأوتاد امل�ستدقة )املخروطية(

)Taper Pin Joint(
يف  امليكانيكية  الأجزاء  تثبيت  على  تعمل 
الآلت، مثل: البكرات واملح�مل مبح�وره� 

الدورانية.

القطاعات يف الطارات والبكرات واحلذافات6
)Pulleys and Flywheels(

ل ته�رش حني ميّر خط القطع يف اجت�ه مواٍز 
ملحور اأذرعها.

7)Flanges( ظهور الفلنجات يف القطاعات

10o

óJƒdG

CG

CG

CG

CG
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واالأع�ساب 8 الرقيقة  اجلدران  يف  القطاعات 
 )Webs(

اأنه  الع�سب  قطع  يف  الأ�سا�سية  القاعدة 
ل يه�رش اإذا قطع يف اجت�ه مواٍز ل�شطحه، 
ولكنه يه�رش عند قطعه يف اجت�ه عمودي 

على �سطحه.

اأ�سنان الرتو�ض مبختلف اأنواعها9
)Teeth Of Gears(

امل�سننة(،  )العجالت  الرتو�ص  قطع  عند 
فاإّن الأ�سنان ل ته�رش.

10)Keys( اخلوابري
ت�ستعمل ملنع الأجزاء امليكانيكية الدّوارة 
عند  النزلق  من  والبكرات  كالرتو�ص 
 ،)Shafts( تركيبها على الأعمدة الدّوارة
القطاع   يف  �سواء  ته�رش  ل  وجميعها 

الطويل اأم يف القطاع العر�سي.

ÜÜ

CG

CG CG - CG »ÑfÉL ´É£b
 »eÉeCG §≤°ùe

Ü - Ü  »≤aCG ´É£b

Iƒ£ÿG IôFGO

CG

CG
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يبنّي ال�سكل رقم )2-9( بع�س القطع امليك�نيكية التي يجب اأّل ُتقطع اأو ُته�رّش عند ظهوره� يف 
القطاعات.

ال�سكل )2-9(: القطع امليكانيكية التي لتقطع ول ته�رش.

»ZôH

óJh

Ödƒ∏e OƒªY 

∫óY ¢SôJ

ádƒª°U

¢†Ñ≤e

Êó©e πµ«g

اجلزء امليكانيكي                                          �ســح                                               خـطاأ
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ثالثة   )10-2( ال�سكل  يبنّي 
واجلانبي،  )الأمامي،  م�ساقط 

والأفقي( واملطلوب ر�سم: 
-  القطاع الأمامي )ب–ب(

-  القطاع اجلانبي ) اأ - اأ (
-  القطاع الأفقي )ج -ج( 

مثال ) 3-2 (

ال�سكل )2-10(: امل�ساقط.
الـحـل

يبنّي ال�سكل )2-11( حّل املثال.

ال�سكل )2-11(: القطاعات  املطلوبة.

ÜÜ

CG

êê

CG

»ÑfÉ÷G §≤°ùŸG
»eÉeC’G §≤°ùŸG

»≤aC’G §≤°ùŸG

CG - CG »ÑfÉ÷G  ´É£≤dGÜ - Ü »eÉeC’G ´É£≤dG

ê - ê »≤aC’G ´É£≤dG
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يبنّي ال�سكل )12-2(
 Shaft Support )دعامة عمود(

واملطلوب ر�سم: 
-  القطاع الأمامي الكامل. 

-  امل�سقط الأفقي.
-  امل�سقط اجلانبي. 

امل�سقط  على  القطع  خط   -
اجلانبي.

مثال ) 4-2 (

ال�سكل )2-12(: دعامة.

الـحـل
كم� هو مبنّي يف ال�شكل )29-2(.

ال�سكل )2-13(: القطاع  وامل�ساقط املطلوبة.

15≥f

6¥

28

12

10

35

35

50¥

20¥
2  Üƒ≤ãdG OóY12¥

6 ≥ª©dG 30¥

CG
6

28
10

70

15≥f

50¥

20¥

12¥

12 6

30¥

»eÉeC’G ´É£≤dG »ÑfÉ÷G §≤°ùŸG

»≤aC’G §≤°ùŸG

CG
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يبنّي ال�سكل )2-14( امل�سقط الأمامي وامل�سقط اجلانبي لقطعة ميكانيكية، واملطلوب ر�سم ما ياأتي:
- القطاع الأمامي الكامل ) اأ – اأ (.             - القطاع اجلانبي الكامل )ب–ب(.

مثال ) 5-2 (

ال�سكل )2-14(: امل�سقط الأمامي وامل�سقط اجلانبي.

الـحـل
كما يف ال�سكل )15-2(.

ال�سكل )2-15(: حتويل امل�ش�قط اإلى قط�ع�ت.

20

20

75

25

5≥f
55¥

35¥

Ü

Ü

5≥f

CG

CG

25 25

70

50
140

7

35

5

»eÉeC’G §≤°ùŸG»ÑfÉ÷G §≤°ùŸG

CG - CG »eÉeCG ´É£bÜ -Ü »ÑfÉL ´É£b
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يبنّي ال�سكل )2-16( امل�سقط الأمامي وامل�سقط الأفقي ملنظور، واملطلوب ر�سم: 
- امل�سقط الأمامي.        - القطاع اجلانبي ) اأ- اأ (.         - القطاع الأفقي )ب-ب(.

مثال ) 6-2 (

ال�سكل )2-16(: امل�سقط الأمامي وامل�سقط الأفقي.

2045

35

ÜÜ

CG

CG

8

8

30

85

3 Üƒ≤ãdG OóY 16¥

»eÉeC’G §≤°ùŸG

»≤aC’G §≤°ùŸG

35

40
40
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ال�سكل )2-17(: الر�سم املطلوب.

الـحـل
كما يف ال�سكل )17-2(.

20

35
35

CG - CG »ÑfÉ÷G ´É£≤dG

45

35

ÜÜ

CG

CG

8

8

30

85

3 Üƒ≤ãdG OóY 16¥

»eÉeC’G §≤°ùŸG

»≤aC’G §≤°ùŸG

35

40
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.)TYPES OF SECTIONS( 4    اأنواع القطاعات
ت�شّنف القط�ع�ت على اأ�ش��س احل�لة التي ميّر فيه� م�شتوى القطع يف املج�ّشم املراد قطعه يف 

اأنواع عّدة خمتلفة ك�لآتي: 
.)Full Section View( اأ  - القطاع الكامل 

 .)Half Section View( ب- القط�ع الن�شفي اأو ن�شف القط�ع
.)Partial or Local Sections( جـ- القط�ع املو�شعي او اجلزئي

 .)Aligned Sections( د  - قطاعات املحاذاة
 .)Revolved Section( هـ - القط�ع املدار
 .)Removed Section( و  - القطاع املزال

.)Auxiliary Sections( ز  - القطاعات املائلة على امل�ستويات الأ�سا�سية
.)Offset Section( ح - القطاع املتنقل

.)Successive Sections( ط - القط�ع�ت املتع�قبة
 .)Sections through thin material( ي - قط�ع�ت املواد ذات ال�شمك الرقيق

و�شيتّمّ تن�ول كّل نوع ب�شكل منف�شل لكي تتعّرف خ�ش�ئ�س كل نوع، وم� مييزه عن غريه من 
الأنواع مع التو�شيح ب�لر�شم.

اأ  - القطاع الكامل املوازي للم�ستويات الثالثة االأ�سا�سية: يعّد هذا النوع من اأكرث القط�ع�ت 
ا�شتخداًم�، ويعرف ب�لقط�ع التي تكون فيه ح�لة م�شتوى القطع موازية لأحد م�شتوي�ت 
اجل�نبي(،  وامل�شتوى  الأفقي،  وامل�شتوى  الأم�مي،  امل�شتوى   ( وهي  الأ�ش��شية،  اجل�شم 
ف�إذا تخيلت  التم�ثل.  القطع مبحور  يـمّر م�شتوى  املتم�ثلة، حيث  وي�شتخدم للأج�ش�م 
املج�ّشم،  من  ك�مل  ن�شف  واأُبعد  التم�ثل(،  ح�لة  )يف  ن�شفني  اإلى  ُقطع  قد  اجل�شم  اأن 
ف�إّن امل�شقط الن�جت من القطع ي�شمى قط�ًع� ك�مًل، وتق�شم القط�ع�ت الك�ملة واملوازية 

للم�ستويات الثالثة الأ�سا�سية اإلى:
1 . القطاع الأمامي الكامل )Full Sectional El evation(: يبنّي ال�سكل )2-18/ اأ ( 
جم�ّشًم� ُقطع مب�شتوى ق�طع عمودي على م�شتوى اجل�شم الأفقي، ومواٍز للم�شتوى 
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الطرف  اإلى  الطرف  من  اجل�شم  ويقطع  للمج�ّشم،  التم�ثل  مبحور  وميّر  الأم�مي، 
امل�شقط  يف  تكون  الته�شري  وخطوط  ك�مل،  اأم�مي  قط�ع  على  للح�شول  املق�بل 

الأمامي، كما يف ال�سكل )19-2(.

) اأ ( املج�ّسم املراد قطعه مب�ستوى القطع.
ال�سكل )2-18(: قطاع اأمامي كامل.

ال�سكل )2-19(: القطاع الأمامي.

)ب( املج�ّسم مقطوع وقد اأبعدت القطعة املطلوب معاينتها

ويبنّي ال�سكل )2-19( امل�سقط الأمامي وامل�سقط اجلانبي لل�سكل )2-18(، وقد ر�سم القطاع 
والتي  درجة،   45 بزاوية  امل�ئلة  اخلطوط  ذات  الته�شري  خطوط  عليه  مو�شًح�  الك�مل  الأم�مي 

ر�شمت ب�لجت�ه نف�شه كم� اأن امل�ش�ف�ت بني اخلطوط امل�ئلة مت�ش�وية.

πeÉc »eÉeCG ´É£b »eÉeC’CG §≤°ùŸG »ÑfÉ÷G §≤°ùŸG
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 )20-2( ال�سكل  يبنّي 
مواٍز  مب�شتوى  ُقطع  جم�ّشًم� 
واملطلوب  الأم�مي،  مل�شتواه 
من  كامل  اأمامي  قطاع  ر�سم 
جت�ويفه  تف��شيل  تعّرف  اأجل 

الداخلية الكاملة.

مثال ) 7-2 (

ال�سكل )2-20(: املج�ّشم قطع مب�شتوى يوازي الأم�مي.

الـحـل
 )21-2( ال�سكل  يبنّي 
وامل�سقط  الأمامي  القطاع 
الأفقي  للمج�ّسم املقطوع.

ال�سكل )2-21(: قطاع اأمامي كامل.

CGCG

πeÉc »eÉeCG ´É£b 

»≤aCG §≤°ùe
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جم�ّشًم�   )22-2( ال�سكل  يبنّي 
مقطوًع� مب�شتوى مواٍز للأم�مي.

واملطلوب ر�سم ما ياأتي:
-  قطاع الأمامي الكامل.

-  امل�سقط الأفقي.

مثال ) 8-2 (

ال�سكل )2-22(: جم�ّشم قطع مب�شتوى قطع يوازي الأم�مي.

الـحـل
 )23-2( ال�شكل  ح  يو�شّ
وامل�سقط  الأمامي  القطاع 
الأفقي املطلوب ر�سمهما.

ال�سكل )2-23(: القطاع الأمامي الكامل.

»eÉeC’
CG

»≤aCG §≤°ùe

πeÉc »eÉeCG ´É£b
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ب�جت�ه  القطع  م�شتوى  ميّر  عندم�   :)Full Sectional Plan( الكامل  الأفقي  القطاع   .  2
اأو  الأم�مي  امل�شقطني  اأحد  على  القطع  م�شتوى  ويظهر خط  الأفقي،  امل�شتوى  يوازي 
اجل�نبي، ويقطع املج�ّشم ب�لك�مل )من الطرف اإلى الطرف املق�بل(، ف�إّن القط�ع الن�تـج 

اأفقيًّ�،  قـط�ًع�  يكون 
الته�شري  وتـظهر خطوط 
الأفقي،  الـم�شقط  يف 

وال�سكل   )24-2(
       يبنّي ذلك.

ال�سكل )2-24(: املج�ّشم مقطوع مب�شتوى يوازي الأفقي.

ال�سكل )2-25(: القطاع الأفقي الكامل.

يبنّي ال�سكل )2-25( م�ساقط املج�ّسم املقطوع وخط القطع مّت تو�سيحه على امل�سقط 
الأمامي لر�سم القطاع الأفقي الكامل املطلوب.

»≤aC’G

»eÉeC’G

CGCG
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3 . القطاع اجلانبي الكامل )Section Side View  Full(: عندم� ميّر م�شتوى القطع 
ب�جت�ه يوازي امل�شتوى اجل�نبي ويتع�مد مع امل�شتوى الأفقي، ويظهر خط القطع على 
اأحد امل�شقطني الأم�مي اأو الأفقي، ويقطع املج�ّشم ب�لك�مل )من الطرف اإلى الطرف 

القـط�ع  ف�إّن  الـمق�بل(، 
الن�جت يكون قط�ًع� ج�نبًي�، 
الته�شري  خطوط  وتظهر 
يف امل�سقط اجلانبي كما يف 

ال�سكل )27-2(.

ال�سكل )2-26(: املج�ّشم مقطوع مب�شتوى يوازي اجل�نبي.

ال�سكل )2-27(: املج�ّسم مقطوع مب�ستوى مواٍز للجانبي.

ح ال�شكل )2-27( القطاع اجلانبي الكامل املطلوب اإلى جانب القطاع الأمامي  يو�شّ
وامل�سقط الأفقي.

»eÉeC’CG

CG CG

πeÉc »eÉeCG ´É£b 

»≤aCG §≤°ùe

πeÉc »ÑfÉL ´É£b 
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اأزيل  للج�شم وقد  القط�ع تخيلك  بن�شف  املق�شود  القطاع:  اأو ن�سف  الن�سفي  القطاع  ب- 
ربعه مب�شتويني متع�مدين، ميّران مبحوري التم�ثل، وينتج من ذلك م�شقط اأم�مي ن�شفه 
وي�شتخدم  اجل�نبي،  للم�شقط  ب�لن�شبة  احل�ل  وكذلك  م�شقط،  الآخر  والن�شف  قط�ع 
اأجزاء  اإظه�ر  ال�رشوري  التي يكون من  املتم�ثلة  املج�ّشًم�ت  الن�شفي يف ح�لة  القط�ع 

املج�ّسم  الداخلية واخلارجية كما يف ال�سكل )28-2(.

) اأ ( املج�ّسم مقطوع مب�ستويني متعامدين.

ال�سكل )2-28(: القط�ع الن�شفي.

)ب( املج�ّسم املقطوع بعد اإزالة ربعه.

)ب( ن�سف القطاع الأمامي.

™£≤dG iƒà°ùe
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يبنّي ال�سكل )2-29( جم�ّشًم� قطع 
اأزيل عنه  متعامدين، وقد  مب�ستويني 
ن�شف  تف��شيل  لك  ليظهر  ربعه 
القطاع  ون�سف  الأمامي  القطاع 

اجلانبي، واملطلوب ر�سم ما ياأتي: 
-  ن�سف قطاع اأمامي.
-  ن�سف قطاع جانبي.

-  امل�سقط الأفقي. 

مثال ) 9-2 (

ال�سكل )2-29(: القط�ع الن�شفي كمج�ّشم.

الـحـل
يّت�شح مّم� �شبق اأّن الفرق الرئي�س بني القط�ع الك�مل ون�شف القط�ع، يتلخ�س يف اأن القطع يف 
حالة القطاع الكامل يظهر يف م�سقط واحد فقط، اأّما يف حالة ن�سف القطاع، فيظهر القطع 

يف م�سقطني، ويبنّي ال�سكل )2-30( القط�ع الن�شفي لكل من الأم�مي واجل�نبي.

ال�سكل )2-30(: القط�ع الن�شفي.

¬©HQ ∫Gõ oe Qƒ¶æŸG
»eÉeC’G

CG

»≤aCG §≤°ùe

»eÉeCG ´É£b ∞°üf »ÑfÉL ´É£b ∞°üf

CG
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مـج�ّشًم�   )  31-2  ( ال�شـكل  يبنّي 
مب�شتويني  ُقطع  قطعتني  من  يتكّون 
متوازيني، وقد اأزيل ربعه، واملطلوب 
من  لكل  الن�شفية  القط�ع�ت  ر�شم 
الأمامي واجلانبي وامل�سقط الأفقي. 

مثال ) 10-2 (

ال�سكل )2-31(: املج�ّسم مقطوع ومزال ربعه.

الـحـل
 )32-2( ال�شكل  ح  يو�شّ
اأن�ش�ف القط�ع�ت املطلوبة 
الأمامي،  القطاع  )ن�سف 

ن�سف القطاع اجلانبي(.

ال�سكل )2-32(: ن�شف قط�ع اأم�مي واآخر ج�نبي.

»eÉeC’G

»eÉeCG ´É£b ∞°üf

»≤aCG §≤°ùe

»ÑfÉL ´É£b ∞°üf
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جم�ّشًم�   )33-2( ال�سكل  يبنّي 
متع�مدين،  بـم�شتويني  مقطوًع� 
وميّران مبحور القطعة، واملطلوب 

ر�سم ما ياأتي: 
- ن�شف قط�ع اأم�مي ب�جت�ه النظر.

- ن�سف قطاع جانبي.
- م�سقط اأفقي.

مثال ) 11-2 (

ال�سكل )2-33(: املج�ّسم املقطوع مب�ستويني متعامدين.

الـحـل
يبنّي ال�سكل )2-34( اأن�ش�ف القط�ع�ت املطلوبة اإ�ش�فة اإلى امل�شقط الأفقي للمج�ّشم .

ال�سكل )2-34(: ن�سف القطاع الأمامي واجلانبي وامل�سقط الأفقي.

»eÉeC’G

»ÑfÉL ´É£b ∞°üf»eÉeCG ´É£b ∞°üf

»≤aCG §≤°ùe

CG

CG
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ال�شكل  اإظه�ر  اأو اجلزئي يف  القط�ع املو�شعي  ي�شتخدم  اأو اجلزئي:  القطاع املو�سعي  جـ - 
الداخلي يف مك�ن م� يف اجل�شم، ك�إظه�ر فجوة �شغرية اأو ثقب اأو غريه من الأ�شك�ل، 
وع�دة يتّم ذلك يف القطع امل�شمتة كم� هو مو�شح يف ال�شكل )2-35(، وال�سكل )2-
36(. كم� ي�شتخدم يف اإظه�ر مع�لـم الأجزاء التي ل يجوز قطعه� وته�شريه� ك�خلوابري 
والأوتاد يف القطاعات الطولية لالأعمدة التي ل ته�رش، وي�سار للقطاع املو�سعي على 
امل�شقط بخط مت�شل رفيع ي�شمى خط الك�رش، وهو خّط ممّوج ير�شم ب�ليد احلرة فقط، 

ويتّم ته�سري املنطقة الواقعة داخل القطع فقط. 

)ال�سكل )2-35(:  قطاع جزئي يف عمود ملجرى خابور.

)ال�سكل )2-36(:  قطاع جزئي يف قطعة ميكانيكية.

CG
CG



133

مثال ) 12-2 (

ال�سكل )2-37(: القطاع اجلزئي.

الـحـل
يبنّي ال�سكل )2-38( العمود مقطوًع� قط�ًع� جزئيًّ� يف املقدمة، واآخر يف نه�يته.

ال�سكل )2-38(: القط�ع اجلزئي يف املقدمة واآخر يف املوؤخرة.

يبنّي ال�سكل )2-37( عموًدا )Shaft(، واملطلوب عمل قطاع جزئي يف مقدمة العمود ويف 
نه�يته لإظه�ر تف��شيل 

املنطقتني.
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د -  قطاعات املحاذاة: حتت�ج اأحي�ًن� لإجراء قط�ع�ت يف عن��رش ذات زواي� )اأي اأّن اجل�شم 
املراد  الأجزاء  اأو عندم� تكون  الرئي�س(،  للمحور  ب�لن�شبة  م�  بزاوية  اأو جزًءا منه مييل 
اإظه�ره� ل تقع على خط حموري م�شتقيم، وهذا ي�شتلزم تعّرج م�شتوى القطع ليمّر يف 
هذه الزواي�، لذا ف�إّنه يتّم التخيل وك�أّن العن�رش وم�شتوى القطع قد مّت تدويرهم�، بحيث 
ح ال�شكل )2-39( اإحدى احل�لت التي  ي�شتمر القطع يف امل�شتوى الأ�شلي، ويو�شّ
املحدد مب�شتوى قطع ميّر يف )�س- �س(  القط�ع  املح�ذاة. ففي هذا  فيه� قط�ع  ُيعَمل 
)حمور اأفقي للجزء الأي�رش من اجل�شم، ويتّم تخيل اجلزء الذي على زاوية وك�أنه اأ�شبح 

مبحاذاة اجلزء الرئي�ص(. 

ال�سكل )2-39(:  قطاع املحاذاة.

¢S

¢S
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يقع  ل  جم�ّشًم�،   )40-2( ال�سكل  يبنّي 
حموري  خط  على  منه  العلوي  اجلزء 
واملطلوب  ال�شفلي،  اجلزء  مع  م�شتقيم 

ر�سم قطاع )�ص– �ص(.

مثال ) 13-2 (

ال�سكل )2-40(: املج�ّسم املائل.

الـحـل
 )41-1( ال�سكل  يبنّي 
للمج�ّشم  املح�ذه  قط�ع 
املج�ّسم،  يقطع  حيث 
وك�أن  املقطع  ر  وُيدوَّ
حتى  ُدّور  قد  امل�ئل  اجلزء 
ا�شتق�مة  على  القطع  اأ�شبح 

واحدة.

ال�سكل )2-41(: قطاع املحاذاة.

¢S

¢S

¢S

¢S
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م�شتويي  من  الن�جت  القطع  تف��شيل  اإظه�ر  فيه�  يطلب  التي  احل�لة   ) اأ   /42-2( ال�سكل  يبنّي 
قطع متق�طعني ولي�س على ال�شتق�مة نف�شه�، ويف هذه احل�لة ُيلج�أ لعمل قط�ع املح�ذاة عند 

امل�ستوى املعطى بال�سكل ) اأ - اأ ( .

مثال ) 14-2 (

الـحـل
ح ال�شكل )2-42/ب( قط�ع املح�ذاة الن�جت من تدوير املحور الأمين اإلى الو�شع الأفقي  يو�شّ

لي�شبح على ا�شتق�مة املحور الآخر.

ال�سكل )2-42(: املث�ل والـحل.

CG

CG

»eÉeC’G §≤°ùŸG 

»≤aC’G §≤°ùŸG

CG

CG»≤aC’G §≤°ùŸG
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137

هـ - القطاعات املدارة: ت�شتعمل هذه القط�ع�ت يف ح�لت اإظه�ر مق�طع الأج�ش�م التي تريد 
� يف ح�لت التعرف  تعّرف �شكل مقطعه� دون ر�شم ذلك يف م�ش�قط منف�شلة، خ�شو�شً
اإلى مق�طع الأعمدة اأو اأ�شلع التقوية، وغري ذلك من حديد الرتكيب ب�شكل خ��س، ويف 
هذه احل�لة يتّم تخيل اجل�شم متع�مًدا مع امل�شقط، وير�شم مقطعه يف هذا الو�شع، لذلك 
لتو�شيح  الرغبة يف عمل قط�ع يف جزء حمدد من اجل�شم  القط�ع املدار عند  ُيلج�أ لعمل 
ال�شكل )2-43( قط�ًع� مداًرا  ح  الرتكيز عليه و�شكله. ويو�شّ املراد  طبيعة مقطع اجلزء 
يف ذراع التو�شيل من اأجل اإظه�ر �شكل املقطع جل�شم الذراع، مع ملحظة اأن احلدود 

اخل�رجية للقط�ع املدار تر�شم بخطوط خفيفة.

ال�سكل )2-43(:  القط�ع املدار لذراع التو�شيل.

CG

CG
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� )Special Spanner(، واملطلوب ر�سم قطاع  مدار  يبنّي ال�سكل )2-44( مفت�ح ربط خ��شًّ
يف مقب�س املفت�ح ليظهر �شكل املقطع عند ) اأ – اأ (.

مثال ) 15-2 (

ال�سكل )2-44(: مفت�ح ربط خ��س.

الـحـل
يبنّي ال�سكل )2-45( القط�ع املدار يف مقب�س املفت�ح عند املك�ن امل�ش�ر اإليه.

ال�سكل )2-45(: القط�ع املدار يف مفت�ح الربط.

CG

CG
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ال�شكل )2-46(: القطاع املزال.

و - القطاع املزال: ي�شتخدم هذا النوع من القطاعات كما يف احلالة ال�شابقة, ولكن ُير�شم 
كان  اإذا  خا�شة  داخله,  يف  ولي�س  امل�شقط(  )خارج  امل�شقط  بجوار  املطلوب  القطاع 
الفراغ داخل امل�شقط ال ي�شمح بالر�شم اأو الته�شري, اأي غريكاٍف للتو�شيح, ويف هذه 
مييل  الذي  وبخا�شة  قطعه,  املراد  اجلزء  مع  متعامًدا  القطع  م�شتوى  يوؤخذ  القطاعات 
بزاوية حمددة عن املحور االأفقي اأو االأمامي, ويف هذه احلالة ُير�شم القطاع املزال باجتاه 
 )46-2( ال�شكل  ح  ويو�شّ الر�شم.  لوحة  على  منا�شب  اآخر  مكان  اأي  يف  اأو  القطع 

مثالني لر�شم القطاعات املزالة اإحداها يف اجتاه القطع واالآخر يف مكان منا�شب.
ومن ال�رصوري مراعاة  عن�رصين مهّمني عند ر�شم القطاعات املزالة, هما:

1 . ت�شمية القطاع املزال ليتّم ربطه بو�شوح مع م�شتوى القطع املحدد على امل�شقط.
2 . ر�سم احلدود اخلارجية للمقاطع املزالة بخطوط �سميكة.

) اأ ( القطاع املزال عمودي على م�شتوى 
القطع ) اأ - اأ (.

)ب( القطاع املزال مر�شوم يف اأي مكان اآخر.

CG

CG

Ü

Ü

Ü-Ü  ´É£≤dG

CG - CG ´É£≤dG
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يبنّي ال�شكل )2-47( م�شقًطا ملج�ّشم 
مائل, واملطلوب ر�شم القطاع املزال 

عند خط م�شتوى القطع ) اأ – اأ (.

مثال ) 16-2 (

ال�شكل )2-47(: م�شقط ملج�ّشم مائل.

الـحـل
امل�شقط   )48-2( ال�شكل  يبنّي 
املزال  القطاع  بجواره  مر�شوًما 
املطلوب وب�شكل متعامد على خط 

م�شتوى القطع.

ال�شكل )2-48(: القطاع املزال.

CGCG

CGCG

CG - CG ∫GõŸG ´É£≤dG
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ال�شكل )2-49(: القطاع املائل.

ز  - القطاعات املائلة على امل�ستويات الأ�سا�سية: هو القطاع الناجت عندما ميّر م�شتوى القطع يف 
م�سار مييل بزاوية تختلف عن الزاوية القائمة بالن�سبة اإلى م�ستوى الإ�سقاط الأفقي، فكثرًيا ما 
حتتاج بع�ض الأج�سام، وخا�سة املائلة على امل�ستويات الأ�سا�سية لقطاعات، لإي�ساح بع�ض 
اأجزائها الداخلية التي ل ميكن اأن تظهر يف القطاعات العادية، كما يف ال�سكل )49-2(.

CG

CG »eÉeC’G §≤°ùŸG

CG
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ال�شكل )2-50(: القطاع املتنقل.

)ب(

ح - القطاع املتنقل: يعرف القطاع املتنقل باأنه القطاع الذي يكون فيه املحور متنقاًل,  مبعنى 
اأنه ذو اجتاهات متغرية, وي�شتخدم هذا النوع من القطاعات عند قطع املج�ّشمات غري 
املنتظمة، غالًبا ما نحتاج اإلى عر�ض جملة من املعالـم اأو املالمح التي ل تقع على امتداد 
اإلى  اأو النحراف بخط م�ستوى القطع؛ للو�سول  اخلط امل�ستقيم، عن طريق النتقال 

املناطق التى حتتاج اإلى اإظهار تفا�سيلها. 
        يبنّي ال�شكل )2-50( جم�ّشًما ُقطع مب�شتويات قطع متنقلة يف اأماكن متعددة.

) اأ (

™£≤dG iƒà°ùe
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يبنّي ال�شكل )2-51( م�شاقط املج�ّشم املقطوع يف ال�شكل )2-50( ليتّم عر�س القطاع املتنقل 
املطلوب.

CGCG

ال�شكل )2-51(: القطاع املتنقل.
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التي  املزالة، وهي تلك  املقاطع  اآخر من  القطاعات نوًعا  تعّد هذه  املتعاقبة:  ط- القطاعات 
جترى يف اأماكن خمتلفة من املج�ّشم املراد اإظهار تفا�شيله الداخلية, ولكن على التوايل. 
يبنّي ال�شكل )2-52( امل�شقط االأمامي وامل�شقط اجلانبي للوحة تثبيت خا�شة االأغرا�س, 
اأ�شكال  ح  يو�شّ لكي  خمتلفة,  م�شتويات  يف  اأعطيت  قد  اجلانبية  القطاعات  اإّن  حيث 

املقاطع املختلفة وتفا�سيلها.

CG

CG

Ü

Üê

êO

O

»eÉeC’G §≤°ùŸG

»≤aC’G §≤°ùŸG

CG-CG
Ü-Üê-êO-O

`g

`g

`g-`g

ال�شكل )2-52(: القطاعات املتعاقبة.
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ا  ي - قطاعات املواد ذات ال�سمك الرقيقة: عدد كثري من املنتوجات ت�سنع من مواد رقيقة جدًّ
ول ميكن ته�سري مقاطعها فعليًّا، ويف هذه احلالت ُتعمل باللون الأ�سود بالكامل. على 
اأّي حال, اإذا تالم�شت قطعتان اأو اأكرث من املواد ذات ال�شمك الرقيق مع بع�شها, فيجب 
الدعائم  يف  كما  بو�شوح,  املنف�شلة  للعنا�رص  اجلانبي  ال�شكل  يتحدد  لكي  فراغ  ترك 
امل�شتخدمة يف اأعمال االإن�شاءات املعدنية للقطاعات الفوالذية واملر�شومة مبقيا�س ر�شم 
م�شغر, كما هو مو�شح يف ال�شكل )2-53(. والو�شع نف�شه يطبق مع �شناعة قطاعات 

االألواح املعدنية, )الكا�شكيت )البطانة(, احلوافظ(.

ال�شكل )2-53(: القطاعات ذات ال�شمك الرقيق.

)ب() اأ (
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تطبيقات على القطاعاتثانيًا

1    اأمثلة على قراءة القطاعات
اإذا نظرت اإلى ال�شكل )2-54(, �شتجد اأنه من االأ�شكال املاألوفة, والذي �شوف تتعّر�س اإليه 

يف جمال تخ�س�سك، وهو اأجزاء امل�سعل احلاقن وهو ما يعرف ببوري اللحام.

نعني بقراءة القطاعات تعّرف نوع القطاع, وما يهدف له هذا القطاع من اأهمية, وتعّرف اأهم 
التفا�شيل الداخلية التي ي�شعب معرفتها اإال بعمل هذا القطاع. 

يف  ي�شتخدم  والذي  املتحّرك,  الغراب  ل�شنبك  الداخلية  التفا�شيل   )55-2( ال�شكل  يبنّي 
املخارط، وكذلك اأنواع املحامل املختلفة املركبة يف داخله.

øbÉ◊G

Ú∏à°SC’G ìÉàØe

 Úé°ùcC’G ìÉàØe

Úé°ùcC’G RÉZ 

Ú∏à°SC’G RÉZ

الفالة

§∏ÿG áaôZ

ال�شكل )2-54(: امل�شعل احلاقن )ال�شاغط(.

ال�شكل )2-55(: �شنبك الغراب املتحرك.

πØb ádƒª°UIóYÉÑe á≤∏M 
…hôc π«ª– »°Sôc…ôHEG π«ª– »°Sôc

ÊGƒ£°SCG π«ª– »°Sôc
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ال�شكل )2-57(: اأ�سكال مقاطع الق�سبان امل�ستعر�سة.

ال�شكل )2-56(: و�شلة ال�شّد )ال�شداد(.

يبنّي ال�شكل )2-56( تفا�شيل و�شلة ال�شّد )�شداد( من الداخل مع عمل قطاع يف منطقة 
معينة ) اأ - اأ (.

يبنّي ال�شكل )2-57( اأ�سكال مقاطع الق�سبان امل�ستعر�سة يف هيكل ال�سيارة، واأنواع كل منها.

CG

CG CG - CG  ´É£≤dG

) اأ (

)جـ(

) هـ (

)ب(

) د (

) و (

±ôM iô› U

≈∏Y áeÉYO
±ôM πµ°TI

áMƒàØŸG áÑ∏©dG 

êhOõe »bhóæ°U iô›

ÜƒÑfCG πµ«g 

ΩÉ◊ •É≤f 

á≤∏¨ŸG áÑ∏©dG 
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ال�شكل )2-58(: مقاطع الألومنيوم.

يبنّي ال�شكل )2-58( مقاطع الألومنيوم واأنواع كل منها.

) اأ (

)جـ(

) هـ ( مقطع القاعدة

) ز ( ال�شكينة القطعة االأخرى من اجلانب

)ب(

) د (

) و ( مقطع جوانب الإطار )قطعة القفل(

) ح ( مقطع اأعلى الإطار

66

42
¢†jôY »J

1^
5

10

58
44

12

6

23

10 22

32

1^5

10 29

46
31

51

42

¢†jôY OR

¢†jôY ≥∏M

51

42

15

27

á°û«H

10

30
13

2

21
2
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يبنّي ال�شكل )2-59( مقاطع الألومنيوم )الأبواب وال�سبابيك من النوع ال�سحاب(. 
مقاطع الإطار اخلارجي:

ال�شكل )2-59(: مقاطع الألومنيوم.

) اأ ( مقطع قاعدة الإطار ويكون قاعدة الباب ال�سفلية

)ب( مقطع الإطار ويكون ال�سلع العلوي لالإطار

)جـ( مقطع جوانب الإطار ويكّون جانب الإطار 

26

20

464

2 2 240 2031

4¥ 4¥3¥

112

7

7

18

33
41

82
5

13

2

36
15

12542 98

32
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1    اأمثلة حملولة على القطاعات

اأفقيًّا لقطعة ميكانيكّية, واملطلوب ر�شم ما ياأتي  اأماميًّا واآخر  يبنّي ال�شكل )2-60( م�شقًطا 
مبقيا�س ر�شم )1:1(: 

- القطاع االأمامي )اأ – اأ(.            - امل�شقط االأفقي.         - امل�شقط اجلانبي.

مثال ) 17-2 (

25¥

2050
140

32
32

6
15

64

12¥

CG CG

40¥

26¥

ال�شكل )2-60(: امل�شقط االأمامي وامل�شقط االأفقي.
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ال�شكل )2-61(: القطاع االأمامي وامل�شقط االأفقي وامل�شقط اجلانبي.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )2-61( حّل املثال مع مالحظة ما ياأتي:

1- اأ�سبحت بع�ض اخلطوط املتقطعة يف امل�سقط الأمامي خطوًطا مت�سلة. 
2- مّت ته�سري املناطق امل�سمتة التي مّر فيها القطع . 

م امل�شقط الثالث بطريقة اال�شتنتاج التي اأعطيت يف امل�شتوى الثاين. 3- ُر�شِ

25¥

2050
140

32
6

15

64

12¥

CG CG

40¥

32

26¥

64
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يبنّي ال�شكل )2-62( م�شقًطا اأماميًّا واآخر اأفقيًّا لقاعدة, واملطلوب ر�شم ما ياأتي مبقيا�س ر�شم 
 :)1:1(

- القطاع االأمامي )اأ – اأ(.             - امل�شقط االأفقي.             - القطاع اجلانبي )ب-ب(.

مثال ) 18-2 (

60

15
30

40

100

50

Ü

Ü

15

CG CG

5

50

10

50

35

ال�شكل )2-62(: امل�شقط االأمامي وامل�شقط االأفقي لقاعدة.



153

ال�شكل )2-63(: القطاع االأمامي والقطاع اجلانبي وامل�شقط االأفقي.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )2-63( حل املثال مع مالحظة ما ياأتي: 

1- اأ�سبحت اخلطوط املتقطعة يف امل�سقط الأمامي خطوًطا مت�سلة. 
2- مّت ته�سري املناطق امل�سمتة التي مّر فيها القطع. 

م امل�شقط الثالث بطريقة اال�شتنتاج التي اأعطيت يف امل�شتوى الثاين.  3- ُر�شِ
م القطاع الأمامي والقطاع اجلانبي طبًقا خلطوط القطع ) اأ – اأ (, )ب – ب(. 4- ُر�سِ

60

15
3040

35
100

50

Ü

Ü

15

CG CG

5

50

10

50
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.)Pump Body( م�سقًطا اأماميًّا كاماًل وم�سقًطا جانبيًّا كاماًل جل�سم امل�سخة )يبنّي ال�شكل )2-64
واملطلوب ر�شم ما ياأتي مبقيا�س ر�شم )1:1(:

-  القطاع االأمامي ) اأ – اأ (.          - القطاع االأفقي )ب- ب(. 

مثال ) 19-2 (

ال�شكل )2-64(: امل�شقط االأمامي وامل�شقط اجلانبي جل�شم امل�شّخة.

3

6

CG

10

11
5

76

10

76 ¥

6

6

4OóY 8¥

50

35
¥

76
6 25¥

CG

Ü

Ü

6≥f

32≥f

10≥f

50
¥

»eÉeCG §≤°ùe»ÑfÉL §≤°ùe

56 ¥

25 25

76 ¥

24¥
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ال�شكل )2-65(: القطاعات املطلوبة جل�شم امل�شخة.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )1-65( احلل املطلوب: 

76

6 25¥

Ü

10

11
510≥f

»eÉeCG ´É£b

25 25

76

76

»ÑfÉ÷G ´É£≤dG

Ü

3

6

CG

10

50

CG

50
¥

76 ¥
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يبنّي ال�شكل )2-66( م�شقطا اأماميًّا كاماًل وم�شقًطا اأفقيًّا كاماًل لقطعة ميكانيكية ت�شتخدم يف 
مر�شاة ال�شفن )Anchor Block(, واملطلوب ر�شم ما ياأتي مبقيا�س ر�شم )1:1(: 

-  القطاع االأمامي ) اأ  – اأ (.          -  القطاع االأفقي )ب – ب(.

مثال ) 20-2 (

ال�شكل )2-66(: قطعة ميكانيكية.

38

1111

20
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8

3836

560

13≥f

13≥f

19
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3 Üƒ≤ãdG OóY
13¥

60

16¥

10

8

16
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13≥f

38≥f

8

28¥
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ال�شكل )2-67(: القطاعات املطلوبة للقطعة امليكانيكية.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )2-67( احلّل املطلوب.

Ü
Ü

CGCG

»≤aC’G ´É£≤dG

»eÉeC’G ´É£≤dG 
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يبنّي ال�شكل )2-68( م�شاقط املج�ّشم الثالثة )االأمامي, االأفقي, اجلانبي(, واملطلوب ر�شم 
ما ياأتي مبقيا�س ر�شم )1:1(: 

-  ن�سف القطاع الأمامي ) اأ – اأ (. 
-  ن�سف القطاع اجلانبي ) اأ – اأ (. 

-  القطاع االأفقي )ج–ج(. 

مثال ) 21-2 (

ال�شكل )2-68(: م�شاقط قطعة ميكانيكية.
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15¥
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ال�شكل )2-69(: القطاعات املطلوبة للقطعة امليكانيكية.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )2-69( احلّل املطلوب.

CG

Ü

Ü

êê

CG

»ÑfÉ÷G ´É£≤dG ∞°üf»eÉeC’G ´É£≤dG ∞°üf

πeÉc »≤aCG ´É£b



160

م�شقًطا   )70-2( ال�شكل  يبنّي 
رافعة(  )خطاف  ميكانيكية  لقطعة 
)Hook Crane(, واملطلوب ر�شم  

ما ياأتي مبقيا�س ر�شم )1:1(:
-  القطاع ) اأ – اأ (. 

-  القطاع )ب–ب(. 

مثال ) 22-2 (

ال�شكل )2-70(: م�سقط خلطاف رافعة.

الـحـل
احلّل   )71-2( ال�شكل  يبنّي 

املطلوب.

ال�شكل )2-71(: القطاع املدور عند ) اأ – اأ (, )ب – ب(.

1313

24¥ 25≥f

17≥f24≥f

57

17

22≥f
59≥f

65
43≥f

46≥f 46≥f

6≥f
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59≥f
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Ü
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يبنّي ال�شكل )2-72( عموًدا م�شغاًل كما ياأتي: 
-  ثقب حموري بقطر 16 مم وعمق 20 مم. 

-  ثقب بقطر 10 مم م�شطوف احلافة بزاوية 45 درجة.
-  جمرى عر�شه 4 مم. 

-  جمرى خابور بعر�س 8 مم وعمق 4 مم, وثقب بقطر 4ملم يف و�شط املجرى. 
-  وبنهاية العمود برغي م�شنن M16 بطول 23 مم, وم�شطوف بزاوية 45 درجة، واملطلوب 

حة على ال�شكل: عمل القطاعات املتعاقبة عند م�شتويات القطع املو�شّ

مثال ) 23-2 (

ال�شكل )2-72(: عمود.

الـحـل
يبنّي ال�شكل )2-73( احلّل املطلوب.

ال�شكل )2-73(: القطاعات املتعاقبة للعمود.
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�سعيفجيدممتازعنا�رص الأداءالرقم

اأدرك مفهوم القطاع.1

اأمّيز م�شتويات القطع ودالالتها.2

اأمّيز خط القطع ودالالته.3

اأتعّرف موا�سفات خطوط الته�سري.4

اأمّيز خطوط الته�سري ح�سب نوع مادة اجل�سم.5

اأطّبق قواعد الته�سري عند تنفيذ الر�سومات ب�سكل �سحيح.6

اأ�سبط امل�سافة بني خطوط الته�سري.7

اأحّدد الأجزاء التي ل ته�رش عند قطعها.8

اأعّدد اأنواع القطاعات.9

اأمّيز بني اأنواع القطاعات.10

اأحّدد العالقة بني امل�شقط والقطاع.11

اأر�شم القطاع االأمامي الكامل للمناظري.12

اأر�شم القطاع اجلانبي الكامل للمناظري.13

اأر�شم القطاع االأفقي الكامل للمناظري.14

اقراأ الر�شومات واأنفذها.15

اأر�سم ن�سف القطاع الأمامي اأو اجلانبي اأو الأفقي.16

اأر�سم قطاًعا جزئيًّا يف اأي مكان حمدد على امل�سقط.17

اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

162



اأر�شم قطاًعا جل�شم مييل بزاوية ما بالن�شبة للمحور الرئي�س.18

اأر�سم قطاًعا مداًرا ملقطع ج�سم للتعرف اإلى �سكله.19

اأر�شم قطاًعا مزااًل بجوار امل�شقط )خارج امل�شقط(.20

اأر�شم قطاًعا متنّقاًل.21

اأر�شم القطاع املتعاقب عرب اجل�شم بالرتتيب.22

اأر�شم قطاًعا ملواّد ذات �شمك رقيق.23
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اأ�سئلة الوحدة

1- اخرت القطاع ال�شحيح عند خط القطع )�س–�س( للفروع كلها يف ال�شكل )74-2(.

(O) (`L) (Ü) ( CG )
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¢S
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 ( CG )(Ü)(`L)(O)

¢S

¢S

¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG

  ( CG )(Ü)(`L)(O)

¢S

¢S

¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG

( CG )(Ü)(`L)(O)

¢S

¢S

¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG ¢S-¢S ™£≤ŸG

( CG )(Ü)(`L)(O)

)1(

)2(

)3(

)5(

ال�شكل )1-74(: دوالب

)4(
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ياأتي  ما  لدعامة, واملطلوب ر�شم  االأفقي  االأمامي وامل�شقط  امل�شقط  ال�شكل )75-2(  يبنّي   - 2
مبقيا�س ر�شم )1:2(:

اأ  - امل�سقط الأمامي.              ب- امل�سقط الأفقي.          جـ- القطاع اجلانبي )اأ – اأ(.
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ال�شكل )2-75(: امل�شقط االأمامي وامل�شقط االأفقي لدعامة.
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35

50¥

35

5

CG

CG
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3 - يبنّي ال�شكل)2-76( حاملة عمود, واملطلوب ر�شم ما ياأتي  مبقيا�س ر�شم )1:1(:
 اأ  - ن�سف قطاع اأمامي اأمين عند حمور التماثل.

ب- ن�سف قطاع جانبي اأي�رش عند حمور التماثل.
جـ- امل�سقط الأفقي.

ال�شكل )2-76(: حاملة عمود.

28¥
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60

»eÉeC’G

60 50

55

20

20

680
62
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ياأتي  تثبيت, واملطلوب ر�شم ما  امل�شقطني االأمامي واجلانبي لقطعة  ال�شكل )77-2(  يبنّي   - 4
مبقيا�س ر�شم )1:1(:

 اأ  - امل�شقط االأمامي.
ب- القطاع اجلانبي )�س- �س(.

جـ- امل�سقط الأفقي.

ال�شكل )2-77(: قطعة تثبيت.
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ياأتي  ال�شكل )2-78( امل�شقطني االأمامي واالأفقي لكر�شي حمور, واملطلوب ر�شم ما  يبنّي   - 5
مبقيا�س ر�شم )1:1(:

 اأ  - القطاع االأمامي ) اأ – اأ (.                ب- القطاع اجلانبي )ب – ب(.
جـ- القطاع الأفقي  )ج – ج(.

ال�شكل )2-78(: كر�شي حمور.

ê ê

Ü

Ü

CGCG

12
12

52

16¥

5858
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32¥

40
25

16
66

»eÉeC’G §≤°ùŸG
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10
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6 - يبنّي ال�شكل )2-79( قطعة ميكانيكية, واملطلوب ر�شم ما ياأتي مبقيا�س ر�شم )1:1(:
 اأ  - القطاع االأمامي  ) اأ – اأ (.

ب- القطاع االأفقي )ب - ب(.
جـ- امل�سقط اجلانبي.

ال�شكل )2-79(: قطعة ميكانيكية.

Ü Ü
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7 - يبنّي ال�شكل )2-80( امل�شقطني االأمامي واالأفقي لقطعة ميكانيكية, واملطلوب ر�شم ما ياأتي 
مبقيا�س ر�شم )1:1(:

اأ  - القطاع االأمامي ) اأ – اأ (.
ب- القطاع اجلانبي )ب – ب(.

جـ- امل�سقط الأفقي.

ال�شكل )2-80(: قطعة ميكانيكية.
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8 - ار�شم القطاع الناتـج من مرور خط القطع يف م�شاقط ال�شكل )2-81( مبقيا�س ر�شم )1:1(, 
مع ذكر ا�شم القطاع:

ال�شكل )2-81(: م�شقطان لقطعة ميكانيكية.
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9 - يبنّي ال�شكل )2-82( امل�سقط الأمامي وامل�سقط اجلانبي حلامل مت جتميعه باللحام، وتظهر 
خطوط اللحام بال�سكل احلقيقي، واملطلوب ر�سم ما ياأتي مبقيا�ض ر�سم )1:1(:

اأ  - امل�شقط االأمامي.
ب- القطاع اجلانبي ) اأ - اأ ( مبيًنا عليه رموز اللحام.

ال�شكل )2-82(: حامل لعمود.
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- 10

اأ  - ار�شم القطاع االأمامي )�س–�س( لو�شلة الرب�شمة التناكبية املبينة يف ال�شكل )83-2(, 
الذي ميثل امل�شقط االأفقي.

ب- ار�شم القطاع االأمامي )�س–�س( لو�شلة الرب�شمة التناكبية املبينة يف ال�شكل )84-2(, 
الذي ميثل امل�شقط االأفقي.

ال�شكل )2-83(: امل�شقط االأفقي.

ال�شكل )2-84(: امل�شقط االأفقي.

173
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11 - ار�شم:
 اأ  - امل�شقط االأفقي.

ب- القطاع االأمامي )�س- �س( لو�شلة بر�شمة تربط قطعتني �شمك كل منهما 2مم, با�شتخدام 
م�شمار بر�شام قطره 8 مم, م�شتعيًنا بالر�شم التو�شيحي املبني بال�شكل )85-2(.

ال�شكل )2-85(: الر�شم التو�شيحي.

¢S ¢S

174



12- يبنّي ال�شكل )2-87( القطاع الأمامي وامل�سقط الأفقي -مع اإهمال بع�ض اخلطوط املتقطعة-
)م16×2.5×  قيا�س  امل�شد�شة  وال�شواميل  بالرباغي  جتميعها  ُيراد  العمود,  مربط  لقطع 

50/100(. ) م16( عدد )2(.
ار�شم ما ياأتي مبقيا�س ر�شم ) 1:1 (:

 اأ  - القطاع االأمامي  للقطعتني )1( و)2( بعد ربطهما.
ب- امل�شقط االأفقي بعد التجميع.

جـ- اأ�سف الأبعاد ال�رشورية اإلى امل�ساقط والقطاعات املر�سومة.

ال�شكل )2-86(: م�شقطان ملربط عمود.
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2
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ال�شكل )2-87(: جم�ّشم جممع باللحام.

13- يبنّي ال�شكل )2-87( جم�ّشًما جممًعا باللحام, واملطلوب ر�شم االآتي مبقيا�س ر�شم )1:1(:
اأ   - امل�شقط االأمامي مبيًنا عليه رموز اللحام.

ب- امل�شقط اجلانبي مبيًنا �شكل اللحام الفعلي.
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ح يف الأعلى؟  ما الفكرة الفنية التي اأراد املهند�س اإي�ضالها من خالل الر�ضم احلّر املو�ضّ
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الر�سم احلّر اأب�سط اأنواع الر�سم واأ�رسع طريقة للتعبري عن الأفكار الفنية بخطوط ب�سيطة، ويف 
اإ�سافة  التي ي�سعب �رسحها،  التعبريات الكالمية املعقدة  الر�سم ويب�سط  ح  كثري من احلالت يو�سّ
اإلى ذلك، فاإنه يرتجم على الورق الأفكار الإن�سانية اخلالقة التي ت�ستدعي مزيًدا من الدرا�سات. 
ف�ساًل عن اأن قلم الر�سا�ص هو الأداة امل�ساعدة وحلقة الت�سال يف �رسعة ترجمة تلك الأفكار على 

الورق، دون ا�ستعمال اأدوات الر�سم الهند�سية.

يتوقّع منك بعد دراأ�ضة هذه الوحدة اأن: 
تعّرف مفهوم الر�سم احلّر وفوائده.

حتّدد مواد الر�سم احلّر واأدواته.
تطّبق الإجراءات الأ�سا�سية للر�سم احلّر.

ت�ستخدم مبادئ الر�سم احلّر .
تر�سم اخلطوط امل�ستقيمة.

تر�سم اخلطوط املائلة.
تر�سم الدوائر والأقوا�ص.

تتبع خطوات اإنتاج الر�سومات احلّرة.
تر�سم امل�ساقط باليد احلّرة.

تر�سم املج�ّسمات باليد احلّرة.
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الر�ضم الـحّراأول

1    مفهوم الر�ضم الـحّر وفوائده
فوائد  وهناك  الر�سم،  اأدوات  ا�ستعمال  دون  الر�سم   :)freehand sketching( احلّر  الر�سم 

عديدة له، منها:
ا. تنفيذ ر�سم اأجزاء ميكانيكية يف وقت ق�سري جدًّ
اإجراء التعديالت الطارئة على اأجزاء ميكانيكية.

التعبري عن خاطرة فنية علمية تخ�ّص جزًءا ميكانيكيًّا معيًنا.
و�سع احللول وتو�سيح امل�ساكل الفنية يف اأثناء التنفيذ.

اإقناع اأ�سحاب القرار باأهمية الفكرة ومن ثّم تنفيذ امل�ساريع.
تقدمي الأفكار للم�سّممني والر�سامني من اأجل تو�سيح التفا�سيل الفنية وتطويرها. 

2    مواد الر�ضم الـحّر واأدواته
ي�ستدعي الر�سم احلّر توافر الأدوات الآتية:

 اأ  - قلم ر�سا�ص.
ب- ممحاة.

جـ- دفرت مرّبًعات اأو ورق عادي.

3    الإجراءات الأ�ضا�ضية للر�ضم الـحّر
الإجراءات الأ�سا�سية املتبعة  يف الر�سم احلّر �سهلة التطبيق، وهي كالآتي:

 اأ  - يكون و�سع اجل�سم طبيعيًّا ومريًحا.
ب- تو�سع الورقة مائلة مبقدار زاوية ميالن الذراع مع اجل�سم ، كما يف ال�سكل )1-3(

هدوء  ويتطلب  متقنة،  تنفيذية  ر�سومات  لإنتاج  فقط  اليد  ا�ستخدام  ي�ستدعي  الذي  الر�سم 
الأع�ساب، وقوة املالحظة، والقدرة على التعبري باخلطوط امل�ستقيمة واملنحنية.

- اأ  
ب-
- جـ
- د 
- هـ
- و 
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ال�سكل )3-1(: ميالن ورقة الر�سم مع الذراع.

ال�سكل )3-2(: طريقة م�سك القلم.

جـ- م�سك القلم بحيث يكون على بعد )20-30( مم من راأ�ص القلم، كما يف ال�سكل )2-3(.
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ال�سكل )3-3(: حركة الذراع.

ال�سكل )3-4(: ر�سم اخلطوط الأفقية.

يف  الذراع  حركة  على  العتماد   - د 
اليد،  اأكرث من حتريك ر�سغ  الر�سم 

كما يف ال�سكل )3-3(.

4 - مبادئ الر�ضم احلّر
للر�سم  الأ�سا�سية  املبادئ  ياأتي  ما  يف 

الـحّر، وت�سمل: 
 اأ  - ر�سم اخلطوط امل�ستقيمة: تر�سم اخلطوط 
اليمني، كما يف  اإلى  الي�سار  الأفقية من 

ال�سكل )4-3(.
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ال�سكل )3-5(: ر�سم اخلطوط الراأ�سية.

وتر�سم اخلطوط الراأ�سية من اأعلى اإلى 
اأ�سفل، كما يف ال�سكل )5-3(. 

1
2
3

ال�سكل )3-6(: خطوات ر�سم اخلط الطويل.

ويجب األ حتاول ر�سم اخلط الطويل 
دفعة واحدة، اإذ يجب اتباع ما ياأتي:
الرفيعة  1 . ر�سم جمموعة من اخلطوط 
الق�سرية بني النقطتني اللتني متثالن 

طريف اخلط الطويل.
2 . تو�سيل اخلطوط الرفيعة لت�سبح 
تعديل  مع  اأكرب  طول  ذات 

النحرافات يف اجتاه اخلط.
3 . ر�سم الـخط الـمطلوب بخطوط 

�سميكة.
وال�سكل )3-6( يبنّي هذه اخلطوات.
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مترين ) 1-3 (
هو  كما  الر�سم  لوحة  اإطار  ار�سم 

ح يف ال�سكل )7-3(. مو�سّ

الإطار  ذات  الر�سم  لوحة  اق�سم 
يف  كما  مت�ساوية،  اأق�سام  اأربعة  الى 

ال�سكل )8-3(.

ال�سكل )3-8(: تق�سيم لوحة الر�سم.

ال�سكل )3-7(: ر�سم الإطار.

áàHÉK áaÉ°ùe ≈∏Y á¶aÉëŸG
º°SôdG ábQh áqaÉM øe

١٢

٣٤

1- ار�سم خطوًطا اأفقية امل�سافة بينها )10( مم يف الق�سم )1(.
2- ار�سم خطوًطا عمودية امل�سافة بينها )10( مم يف الق�سم )2(.

3- ار�سم م�ستطيالت )20X10( مم يف الق�سم )3(.
4- ار�سم مرّبعات طول �سلعها )10( مم يف الق�سم )4(.
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ب- ر�سم اخلطوط املائلة: تر�سم اخلطوط املائلة ب�سحب القلم بالجتاهات املبّينة يف ال�سكل 
)3-9(، وذلك بتوجيه الورقة للو�سع املالئم، اأي باإدارتها لرت�سم اخلطوط املائلة ب�سكل 

مريح كما لو كانت هذه اخلطوط بالن�سبة للر�سام بو�سع اأفقي اأو راأ�سي.

ال�سكل )3-9(: ر�سم اخلطوط املائلة.

مترين ) 2-3 (
1-  ار�سم اإطار لوحة، واق�سم اللوحة اإلى اأربعة اأق�سام كما يف التمرين رقم )1(.

2-  ار�سم خطوًطا مائلة بزاوية 30° يف الق�سم 1 وبزاوية 45° يف الق�سم 2 وبزاوية 60° يف 
الق�سم 3 وبزاوية 135° يف الق�سم 4 كما يف ال�سكل )10-3(.

ال�سكل )3-10(: ر�سم اخلطوط املائلة.

545

560

530

5135
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جـ- ر�ضم الدوائر والأقوا�س: لر�سم الدوائر والأقوا�ص، اّتبع ما ياأتي:

ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

قطر 1 ي�ساوي  �سلع  بطول  مرّبًعا  ار�سم 
خطوط  حّدد  ثّم  املركز  وحّدد  الدائرة، 

املحاور، كما يف ال�سكل )1(.

باملركز، وحّدد 2 ميّران  اآخرين  قطرين  ار�سم 
على اخلطوط النقاط التي �سيمّر بها القو�ص، 
وار�سم اأقوا�ًسا �سغرية عند النقاط ال�سابقة، 

كما يف ال�سكل )2(.

�سل الأقوا�ص ال�سغرية مع بع�سهما بخطوط 3
متقطعة، كما يف ال�سكل )3(.

الدائرة كاملة، 4 �سل اخلطوط لتح�سل على 
كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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مترين ) 3-3 (
م�ستعيًنا   ،)11-3( ال�سكل  يف  واحلادة  والقائمة  املنفرجة  الزوايا  مي�ّص  الذي  القو�ص  ار�سم 

بنقطة املركز املحّددة على ال�سكل.

ال�سكل )3-11(: ر�سم القو�ص لزاوية قائمة واأخرى حادة.

د - ر�ضم ال�ضكل البي�ضوي: لر�سم ال�سكل البي�سوي، اّتبع ما ياأتي:

ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

ار�سم متوازي اأ�سالع بطول �سلع ي�ساوي قطر 1
الدائرة، كما يف ال�سكل )1(.

ار�سم القطر الأكرب، وحّدد نقاط املنت�سف لأ�سالع 2
املتوازي، كما يف ال�سكل )2(.

1

2

3

4 CG

Ü

`L

O

CG

Ü

`L

O

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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ار�سم القو�ص الذي مي�ص الزاوية املنفرجة د اأ ب  3
يف النقطتني 1، 2، اإذا علمت اأن مركز القو�ص 

هو النقطة )جـ(، كما يف ال�سكل )3(.

ار�سم القو�ص الذي مي�ص الزاوية املنفرجة د جـ ب 4
القو�ص  مركز  باأن  علًما  )3(و)4(،  النقطتني  يف 

هو  النقطة ) اأ (. كما يف ال�سكل )4(.
ار�سم اخلط امل�ستقيم ) اأ 4 (، واخلط امل�ستقيم ) اأ 3(.

بني 5 احلادة  الزاوية  مي�ّص  الذي  القو�ص  ار�سم 
الآخر  القو�ص  ار�سم  ثّم   ،)4( و   )1( النقطتني 
ليكتمل ر�سم ال�سكل البي�سوي، كما يف ال�سكل 

)5(
القطر  تقاطع  نقطة  القو�ص هو  باأن مركز  علًما 

الأكرب واخلّط الأحمر.

1

2

3

4 CG

Ü

`L

O

1

2

3

4 CG

Ü

`L
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1

2

3

4 CG

Ü

`L

O

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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مترين ) 4-3 (

ال�سكل )3-12(: ر�سم مكعب منظور الدائرة.

ار�سم الأ�سكال البي�سوية املبّينة يف 
ال�سكل )3- 12(.

5     خطوات اإنتاج الر�سومات احلّرة
لإنتاج الر�سومات التنفيذية باليد احلّرة، ين�سح مبراعاة ما ياأتي واتباعه:

تخّيل �سورة ال�سكل قبل البدء بالر�سم، وذلك بدرا�سة تفا�سيل ال�سكل للتمكن من 
ر�سمه ب�سكل دقيق .

تقرير اأف�سل الطرق للتعبري عن ال�سكل اإما بر�سم املنظور اأو امل�ساقط.
تقرير حجم الر�سم ون�سبة اأبعاد الأجزاء املكونة له، وميكن تقدير مقيا�ص ر�سم.

حتديد موا�سع الدوائر وخطوط املحاور ومراكزها.
ر�سم اخلطوط الرئي�سة ب�سكل خفيف اأوًل، ثّم ر�سمها بال�سمك النهائي.

ر�سم خطوط المتداد.
ر�سم خطوط الأبعاد وو�سع الأبعاد.

و�سع املالحظات الالزمة على الر�سم.

- اأ  

ب-
- جـ
- د 
- هـ
- و 
- ز 
- ح
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تطبيقات على اإنتاج الر�سومات احلّرةثانـيًا

ار�سم باليد احلّرة ال�سكل )13-3(.
مثال ) 1-3 (

ال�سكل )3-13(: م�سقط.

خطوات الـحل كما ياأتي:
ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

ار�سم امل�ستطيل الذي ميّثل اأق�سى طول وعر�ص، 1
كما يف ال�سكل )1(.

ار�سم اخلطوط الأفقية والراأ�سية التي متثل حدود 2
ال�سكل، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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الدائرة 3 قطر  ي�ساوي  �سلع  بطول  مربًعا  ار�سم 
وخطوط التف�سيالت الأخرى، كما يف ال�سكل 

.)3(

اخلطوط 4 وام�سح  والأقوا�ص،  الدائرة  ار�سم 
الزائدة، كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )4(

ال�سكل )3(

ح بال�سكل )14-3(. ار�سم باليد احلّرة م�ساقط املنظور املو�سّ
مثال ) 2-3 (

ال�سكل )3-14(: املنظور.
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خطوات الـحل كما ياأتي:
ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

امل�ساقط 1 م�ستطيالت  ار�سم 
الثالثة، كما يف ال�سكل )1(.

الداخلية 2 الـخطوط  ار�سم 
وام�سح اخلطوط الزائدة، كما 

يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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ار�سم باليد احلّرة املنظور اجلبهي لل�سكل 
.)15-3(

مثال ) 3-3 (

ال�سكل )3-15(: املنظور الأيزومرتي.

خطوات الـحل كما ياأتي:
ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

ار�سم امل�سقط الأمامي، كما يف ال�سكل )1(.1

بزاوية 2 الأمامي  امل�سقط  امتداد  خطوط  ار�سم 
545، وحّدد نهاياتها، كما يف ال�سكل )2(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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الأيزومرتي  املنظور  احلّرة  باليد  ار�سم 
املبنّي بال�سكل )16-3(.

مثال ) 4-3 (

ال�سكل )3-16(: املنظور الأيزومرتي.

ار�سم اخلطوط الراأ�سية التي متثل الواجهة اخللفية 3
للمنظور، واأ�سف الدوائر لها، كما يف ال�سكل 

.)3(

ام�سح اخلطوط الزائدة واخلطوط غري الظاهرة، 4
كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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خطوات الـحل كما ياأتي:

ال�ضكل التو�ضيحيخطوات العملالرقم

الأيزومرتي، 1 املنظور  حماور  ار�سم 
كما يف ال�سكل )1(.

وعمق 2 وعر�ص  طول  اأق�سى  ار�سم 
على املحاور، كما يف ال�سكل )2(.

امل�ستطيالت 3 متوازي  ار�سم 
)ال�سندوق(، كما يف ال�سكل )3(.

530

5 30

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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تظهر 4 التي  اخلطوط  بع�ص  اأ�سف 
يف  كما  ال�سندوق،  من  جزء  قطع 

ال�سكل )4(.

وام�سح 5 التف�سيالت،  باقي  ار�سم 
ال�سكل  يف  كما  الزائدة،  اخلطوط 

.)5(

ال�سكل )4(

ال�سكل )5(
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ار�سم باليد احلّرة م�ساقط املنظور املبني يف ال�سكل  )17-3(.
مثال ) 5-3 (

ال�سكل )3-17(: املنظور.

الـحـل
 ،)2-3( املثال  يف  تعلمت  كما 
اأوًل،  الثالثة  امل�ستطيالت  ار�سم 
الداخلية،  التف�سيالت  ار�سم  ثّم 
وحّدد اخلطوط الظاهرة واخلطوط 
ال�سكل  على  لتح�سل  املتقطعة، 

.)18-3(

ال�سكل )3-18(: م�ساقط املنظور.
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املنظور  م�ساقط  احلّرة  باليد  ار�سم 
املبني يف ال�سكل )3-19( ح�سب 

نظام الزاوية الثالثة.

مثال ) 6-3 (

ال�سكل )3-19(: املنظور.

الـحـل
ح يف ال�سكل )3-20(، اأ�سف اإلى امل�ساقط اخلطوط املحورية. مو�سّ

ال�سكل )3-20(: م�ساقط املنظور.
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ار�سم باليد احلّرة القطاع اجلانبي الأي�رس وامل�سقط الأمامي للمنظور وم�سقطه الأفقي املبنّي يف 
ال�سكل  )21-3(.

مثال ) 7-3 (

ال�سكل )3-21(: املنظور وامل�سقط الأفقي.

الـحـل
ح يف ال�سكل )22-3(. مو�سّ

ال�سكل )3-22(: املطلوب.

¢S

¢S



�ضعيفجيدممتازعنا�رص الأداءالرقم

اأتعّرف مفهوم الر�سم الـحّر وفوائده.1

اأحّدد مواد الر�سم الـحّر واأدواته.2

اأطّبق الإجراءات الأ�سا�سية للر�سم الـحّر.3

اأ�ستخدم مبادئ الر�سم الـحّر.4

اأر�سم اخلطوط امل�ستقيمة.5

اأر�سم اخلطوط املائلة.6

اأر�سم الدوائر والأقوا�ص.7

اّتبع خطوات اإنتاج الر�سومات احلّرة.8

اأر�سم امل�ساقط باليد احلّرة.9

اأر�سم املج�ّسمات باليد احلّرة.10

اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي
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اأ�ضئلة الوحدة

1- ار�سم باليد احلّرة الر�سومات املبّينة يف ال�سكل )3-23( مبقيا�ص ر�سم )1:1(

ال�سكل )3-23(: ر�سومات هند�سية.
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2 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور.

ب- امل�سقط الأمامي.
جـ- امل�سقط اجلانبي.
 د - امل�سقط الأفقي.

م�ستعيًنا بال�سكل )24-3(.

3 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور.

ب- امل�سقط الأمامي.
جـ- امل�سقط اجلانبي.
 د - امل�سقط الأفقي.

م�ستعيًنا بال�سكل
.)25-3(

ال�سكل )3-25(: املنظور.

ال�سكل )3-24(: املنظور.
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4 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور.

ب- امل�سقط الأمامي.
جـ- امل�سقط اجلانبي.
 د - امل�سقط الأفقي.

م�ستعيًنا بال�سكل )26-3(.

5 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور.

ب- امل�سقط الأمامي.
جـ- امل�سقط اجلانبي.
جـ- امل�سقط الأفقي.

م�ستعيًنا بال�سكل )27-3(.

ال�سكل )3-27(: املنظور.

ال�سكل )3-26(: املنظور.
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6 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور الأيزومرتي مبقيا�ص ر�سم )1:2(.

ب- املنظور اجلبهي مبقيا�ص ر�سم )1:2(.
م�ستعيًنا بال�سكل )28-3(.

7 - ار�سم باليد احلّرة و�سلة الرب�سمة املبّينة يف ال�سكل )3-29( مبقيا�ص ر�سم )1:1(.

ال�سكل )3-29(: و�سلة الرب�سمة.

ال�سكل )3-28(: املنظور.
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8 - ار�سم باليد احلّرة:
 اأ  - املنظور اجلبهي.

ب- امل�ساقط ح�سب نظام الزاوية الثالثة.
م�ستعيًنا بال�سكل )30-3(.

ال�سكل )3-30(: املنظور وم�ساقطه.
204
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ما الهدف من ر�سم منظم �سغط الأك�سجني تخطيطيًّا؟ 
ما الفرق بني الر�سم التخطيطي والر�سم الت�سويري ملنظم �سغط الأك�سجني؟

áfGƒ£°SC’G §¨°V áYÉ°S

π«¨°ûàdG §¨°V áYÉ°S

¿ÉeCG ΩÉ qª°U

¥ÓZEG ΩÉ qª°U
§¨°†dG º q¶æe
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الر�سم التخطيطي ر�سم رمزي ي�ستعمل بكرثة يف الكتالوجات  والدوائر امليكانيكية املتكاملة 
التنفيذية  امليكانيكية  والأعمال  والتربيد(،  والتكييف  املركزية  والتدفئة  ال�سحية  )كالتمديدات 
)كاللحامات واإنتاج الأجزاء امليكانيكية امل�سطلح عليها دوليًّا كالرباغي وال�سواميل والربا�سيم(، 
و�سناديق  والقواب�ض  وامليكانيكية  الكهربائية  )كاملحركات  امليكانيكية  والوحدات  والأجهزة 

ال�رسعات...(، ومقاطع الق�سبان املعدنية خمتلفة الأ�سكال.

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن: 
تتعّرف اأهمية الر�سم التخطيطي.

تطّبق الإر�سادات العامة يف الر�سم التخطيطي.
تر�سم خمطًطا لوحدة اللحام بالقو�ض الكهربائي بو�ساطة اإلكرتود مغلف.

تر�سم خمطًطا لوحدة اللحام بقو�ض التنج�ستون املحجوب بالغاز.
تر�سم خمطًطا لوحدة اللحام بالقو�ض املعدين املحجوب بالغاز.

تر�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية امل�ستقيمة.

تر�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية املعكو�سة.
تر�سم خمطًطا لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.

تر�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة املاء اإلى الكربيد.

تر�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة الكربيد اإلى املاء.
تر�سم خمطًطا ملنظم �سغط الأك�سجني ذي املرحلة الواحدة.

تر�سم خمطًطا ملنظم �سغط الأك�سجني ذي املرحلتني.
تر�سم خمطًطا مل�سعل حلام الأك�سي اأ�ستيلني نوع احلاقن.

تر�سم خمطًطا مل�سعل حلام الأك�سي اأ�ستيلني نوع املتعادل.
ح درجة حرارة لهب م�سعل الأك�سي اأ�ستيلني. تر�سم خمطًطا يو�سّ

ح اللهب املكربن واملتعادل واملوؤك�سد. تر�سم خمطًطا يو�سّ
تر�سم خمطًطا لوحدة حلام النقطة وحلام الدرزة واللحام الومي�سي.
تر�سم خمطًطا لوحدة القطع بالقو�ض الكهربائي بو�ساطة اإلكرتود.

تر�سم خمطًطا لوحدة القطع بالبالزما.
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الر�سم التخطيطياأوًل

1    مفهوم الر�سم التخطيطي
للوحدة  الرئي�سة  املكونات  تعّرف  خالله  من  ميكن  رمزي  تعبريي  ر�سم  التخطيطي  الر�سم 
امليكانيكية، وتو�سيح طريقة عمل هذه الوحدة امليكانيكية وفًقا لرتتيب املكّونات يف الر�سم.

تتعامل  التي  امليكانيكية  الوحدات  لبع�ض  التخطيطي  الر�سم  الآتية  الفقرات  يف  و�ستتعّرف 
معها بكرثة.

2    اأهمية الر�سم التخطيطي
تكمن اأهمية الر�سم التخطيطي لأي نظام اأو وحدة ميكانيكية يف ما ياأتي:

ت�سهيل الر�سم امليكانيكي من حيث الإعداد والقراءة والتنفيذ.
توفري الوقت واجلهد الالزمني لإعداد الر�سم امليكانيكي التقليدي وقراءته وترجمته 

اإلى حّيز التنفيذ.
اإظهار الأجزاء الرئي�سة.

اإظهار العالقة بني املكّونات. 
اإعداد التكاليف التقديرية الأولية. 

بيان مبداأ العمل.
بيان طريقة نقل احلركة بني املكونات.

3    الإر�سادات العامة يف الر�سم التخطيطي
ي�ستخدم اخلط الوا�سح املت�سل يف الر�سم التخطيطي.

ل يفرت�ض و�سع مكونات الوحدة امليكانيكية جميعها بل يكتفى بالأجزاء املهّمة التي 
تبنّي مبداأ العمل. 

عند ر�سم جزء حمّدد يف الوحدة امليكانيكية اأكرث من مرة، فاإنه ير�سم بالأبعاد نف�سها.
ح طريقة ت�سميم مكونات الوحدة امليكانيكية. الر�سم التخطيطي ل يو�سّ

الر�سم التخطيطي يظهر اأ�سكال الأجهزة واملعدات امل�ستعملة يف اأغرا�ض اللحام، وقد ا�ستملت 
هذه الوحدة على اأهّم املعدات التي ي�ستعملها العامل والفني يف الور�ض وامل�سانع لي�سهل عليه معرفتها.

- اأ  
ب-

- جـ
- د 
- هـ
- و 
- ز 

- اأ  
ب-

- جـ
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تطبيقات الر�سم التخطيطيثانـيًا

.)shielded arc welding( مكّونات وحدة حلام القو�ض املغلف )يبنّي ال�سكل )4-1
املطلوب: ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة يبنّي طريقة ربط مكّوناتها مًعا.

مثال ) 1-4 (

ال�سكل )4-1(: مكّونات وحدة حلام القو�ض املغلف.

الـحل 
كما يف ال�سكل )2-4(.

 πª©dG á©£b

 ΩÉë∏dG ádBG

 OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e
 ΩÉë∏dG OhÎµdEG

»°VQC’G §HôŸG

 QÉ«àdG Qó°üe

 πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ∂∏°S πÑ«c

»°VQC’G πÑ«µdG

 ΩÉë∏dG ádBG

 OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e

 ΩÉë∏dG OhÎµdEG

»°VQC’G §HôŸG

 QÉ«àdG Qó°üe

 

 

ال�سكل )4-2(: خمطط وحدة حلام القو�ض الكهربائي املغلف.
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.)TIG welding( مكّونات وحدة حلام التيج )يبنّي ال�سكل )4-3
املطلوب: ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة يبنّي طريقة ربط مكّوناتها مًعا.

مثال ) 2-4 (

ال�سكل )4-3(: مكّونات وحدة حلام التيج.

الـحل 
كما يف ال�سكل )4-4(.

 πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ∂∏°S

π«¨°ûàdG á°ùYO

 ΩÉë∏dG ádBG

 OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e

¿ƒà°ùéæàdG OhÎµdEG

RÉZ
¿ƒZQC’G

»°VQC’G §HôŸG

 QÉ«àdG Qó°üe

 πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ∂∏°S

π«¨°ûàdG á°ùYO

 ΩÉë∏dG ádBG

 OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e

¿ƒà°ùéæàdG OhÎµdEG

RÉZ
¿ƒZQC’G

»°VQC’G §HôŸG
»°VQC’G πÑ«µdG

ΩÉë∏dG ∂∏°S πÑ«c
RÉ¨dG §N

 QÉ«àdG Qó°üe

ال�سكل )4-4(: خمطط وحدة حلام التيج.
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يبنّي ال�سكل )4-5( ر�سم ت�سويري ملكّونات 
 . )MIG welding( وحدة حلام امليج

املطلوب:
-  ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة يف اأثناء العمل 
للر�سم  العامة  بالإر�سادات  م�ستعيًنا 

التخطيطي. 
ح اأ�سماء الأجزاء على الر�سم، وبنّي  -  و�سّ

على الر�سم اجتاه التيار الكهربائي.

مثال ) 3-4 (

ال�سكل )4-5(: الر�سم الت�سويري لوحدة حلام التيج.

الـحل 
كما يف ال�سكل )6-4(.

ال�سكل )4-6(: خمطط وحدة حلام التيج.

RÉ¨dG §N

RÉZ
¿ƒZQC’G

hCG
CO2

 QÉ«àdG √ÉŒG

 QÉ«àdG √ÉŒG

 πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ∂∏°S

»°VQC’G πÑ«µdG

 ΩÉë∏dG ádBG

¢†Ñ≤e
ΩÉë∏dG 

»°VQC’G §HôŸG

 QÉ«àdG Qó°üe
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ار�سم خمطط دارة حلام القو�ض الكهربائي يف حالتي:
)direct polarity( القطبية امل�ستقيمة -

)indirect polarity( القطبية املعكو�سة -
ًحا تغلغل خط اللحام على قطعة العمل. مبيًنا اجتاه التيار الكهربائي على الدارة، ومو�سّ

مثال ) 4-4 (

الـحّل 
 )7-4( ال�سكلني  يف  كما 

و )8-4(.

ملاذا ُو�سعت اأ�سهم تدّل على اجتاه التيار يف وحدة حلام امليج، ومل تو�سع الأ�سهم يف كل من 
حلام القو�ض املغلف وحلام التيج؟

فّكر

ال�سكل )4-7(: خمطط دارة حلام القو�ض الكهربائي يف حالة القطبية امل�ستقيمة.

ال�سكل )4-8(: خمطط دارة حلام القو�ض الكهربائي يف حالة القطبية املعكو�سة.
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ًحا تغلغل اللحام على قطعة العمل. ار�سم دارة حلام القو�ض الكهربائي بالتيار املرتدد تخطيطيًّا مو�سّ
ن�شاط اإثرائي

 )Oxy-Acetylene Welding( ر�سًما ت�سويريًّا لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني )يبنّي ال�سكل )4-9
حا عليها اأ�سماء مكّوناتها.  مو�سّ

املطلوب:
-  ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة م�ستعيًنا بالإر�سادات العامة للر�سم التخطيطي.

ح اأ�سماء الأجزاء على الر�سم. -  و�سّ

مثال ) 5-4 (

ال�سكل )4-9(: الر�سم الت�سويري لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.
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ال�سكل )4-10(: خمطط وحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.

الـحّل 
كما يف ال�سكل )10-4(.

π©°ûe 
ΩÉë∏dG

¢ù«jÉ≤e 
§¨°†dG

äÉª¶æe 

§¨°†dG

áfGƒ
£°S

CG 
Ú∏

«à°S
C’G áfGƒ

£°S
CG 

Úé
°ùc

C’G
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ار�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني )Acetylene Generator( يعمل:
- بطريقة �سقوط املاء على الكربيد.

- باإ�سافة الكربيد اإلى املاء.
حا اأ�سماء الأجزاء على الر�سم. مو�سّ

مثال ) 6-4 (

الـحّل 
كما يف ال�سكلني )4-11( و )12-4(.

ال�سكل )4-11(: خمطط مولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة �سقوط املاء على الكربيد.

ال�سكل )4-12(: خمطط مولد اأ�ستيلني يعمل باإ�سافة الكربيد اإلى املاء.

RÉ¨dG êôfl 
ó«HôµdG

ódƒŸG

AÉŸG

Ú∏«à°SC’G RÉZ

RÉ¨dG »≤æe 

ó«HôµdG

óqdƒŸG

AÉŸG
RÉ¨dG êôfl 

Ú∏«à°SC’G RÉZ

RÉ¨dG »≤æe 
º qµ– ΩÉ qª°U
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يبنّي ال�سكل )4-13( خمطًطا ملنظم �سغط غاز الأك�سجني )gas regulator( ذي املرحلتني:
املطلوب: ار�سم خمطًطا ملنظم �سغط غاز الأك�سجني ذي املرحلة الواحدة، م�ستعيًنا بال�سكل 

.)13-4(
ح اأ�سماء الأجزاء على  و�سّ

الر�سم.

مثال ) 7-4 (

ال�سكل )4-14(: خمطط منظم �سغط اأك�سجني ذي مرحلة واحدة.

الـحّل 
كما يف ال�سكلني )14-4(.

IôjÉ©ŸG »ZôH

¥ÓZEG ΩÉª°U

¿ôŸG AÉ°û¨dG êQÉÿG §¨°†dG ¢SÉ«≤e
áfGƒ£°SC’G øe 

πNGO §¨°†dG ¢SÉ«≤e
áfGƒ£°SC’G 

™æ°üŸG OGóYEG §¨°V ΩÉª°U 

π©°ûŸG ≈dEG

áfGƒ£°SC’G øe 

ال�سكل )4-13(: خمطط منظم �سغط اأك�سجني ذي مرحلتني.

IôjÉ©ŸG »ZôH

¿ôŸG AÉ°û¨dG êQÉÿG §¨°†dG ¢SÉ«≤e
áfGƒ£°SC’G øe 

πNGO §¨°†dG ¢SÉ«≤e
áfGƒ£°SC’G 

¥ÓZEG ΩÉ qª°U

π©°ûŸG ≈dEG
´GQP 

ΩÉ qª°üdG

IóYÉb 
ΩÉ qª°üdG

áfGƒ£°SC’G øe 
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ار�سم خمطًطا يبنّي كالًّ من:
.)neutral torch( امل�سعل املتعادل  -
.)injector torch( امل�سعل احلاقن  -

مثال ) 8-4 (

ال�سكل )4-15(: خمطط امل�سعل املتعادل.

ال�سكل )4-16(: خمطط امل�سعل احلاقن.

الـحّل 
كما يف ال�سكلني )4-15( و )16-4(.
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.)neutral flame( خمطًطا للهب م�سعل الأك�سي اأ�ستيلني املتعادل )يبنّي ال�سكل )4-17
املطلوب: 

ار�سم خمطًطا م�ستعيًنا بال�سكل )4-17( والإر�سادات العامة للر�سم التخطيطي يبنّي كاًل من:
-  اللهب املكربن 

.)carbonized flame(
-  اللهب املوؤك�سد 

.)oxidized flame(

مثال ) 9-4 (

»∏NGódG •hôîŸG 

ال�سكل )4-17(: خمطط اللهب املتعادل.

ال�سكل )4-18(: خمطط اللهب املكربن.

ال�سكل )4-19(: خمطط اللهب املوؤك�سد.

»∏NGódG •hôîŸG 

»∏NGódG •hôîŸG 

الـحّل 
كما يف ال�سكلني )4-18( و )19-4(.
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.)seam welding(  وحلام الدرزة )spot welding( مكّونات وحدتي حلام النقطة )يبنّي ال�سكل )4-20
املطلوب:  ار�سم خمطًطا يبنّي طريقة ربط مكّونات كل من:

- وحدة حلام النقطة.         - وحدة حلام الدرزة.

مثال ) 10-4 (

ال�سكل )4-20(: مكّونات وحدتي حلام النقطة والدرزة.

ال�سكل )4-21(: خمطط وحدة حلام النقطة.

الـحّل 
كما يف ال�سكلني )4-21( و )22-4(.

∫ƒfi

∞∏e 
…ƒfÉK

∞∏e 
»FGóàHG

OhÎµdEG√ÉŒG 
§¨°†dG√ÉŒG 

¿GQhódG
√ÉŒG 

§¨°†dG

¿ó©ŸG øe ¿Éà©£b ¿ó©ŸG øe ¿Éà©£b 

∫ƒfi

∞∏e 
…ƒfÉK

∞∏e 
»FGóàHG

OhÎµdEG
√ÉŒG 

§¨°†dG

¿Éà©£b 
¿ó©ŸG øe
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.)flash welding( ار�سم خمطًطا لوحدة اللحام الومي�سي
مثال ) 11-4 (

ال�سكل )4-22(: خمطط وحدة حلام الدرزة.

ال�سكل )4-23(: خمطط وحدة اللحام الومي�سي.

الـحّل 
كما يف ال�سكل )23-4(.

∫ƒfi

∞∏e 
…ƒfÉK

∞∏e 
»FGóàHG

OhÎµdEG

√ÉŒG 
§¨°†dG

√ÉŒG 
¿GQhódG

¿ó©ŸG øe ¿Éà©£b

∂°SÉe

∫ƒfi

∞∏e …ƒfÉK

∞∏e »FGóàHG

√ÉŒG §¨°†dG
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يبنّي ال�سكل )4-24( املخطط ال�سندوقي لوحدة القطع بالقو�ض الكهربائي.
مثال ) 12-4 (

ال�سكل )4-24(: خمطط �سندوقي لوحدة القطع بالقو�ض الكهربائي.

ال�سكل )4-25(: خمطط وحدة القطع بالقو�ض الكهربائي.

الـحّل 
كما يف ال�سكل )25-4(.

OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e
ΩÉë∏dG OhÎµdEG

»°VQC’G §HôŸG
πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ádBG

 πª©dG á©£b

ΩÉë∏dG ∂∏°S πÑ«c

»°VQC’G πÑ«µdG

 ΩÉë∏dG ádBG

 OhÎµdE’G ¢†Ñ≤e

 ΩÉë∏dG OhÎµdEG

»°VQC’G §HôŸG

 QÉ«àdG Qó°üe
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الأجزاء  اأ�سماء  ًحا  البالزما )plasma cutting( مو�سّ بقو�ض  القطع  ار�سم خمطًطا لوحدة 
على الر�سم.

مثال ) 13-4 (

ال�سكل )4-26(: خمطط وحدة القطع بقو�ض البالزما.

الـحّل 
كما يف ال�سكل )26-4(.

»°SÉ°SC’G ¿ó©ŸG

E

ÉeRÓÑdG ¢Sƒb

‹hC’G ¢Sƒ≤dG

áq«°SÉëf ág qƒa

ájÉª◊G RÉZ
ójÈàdG AÉe

ÉeRÓÑdG RÉZ

¿ƒà°ùéæàdG OhÎµdEG

OOÎdG ‹ÉY /∫É©°TE’G RÉ¡L

‹hC’G ¢Sƒ≤dG

»FÉHô¡µdG ¢Sƒ≤∏d QÉ«àdG Qó°üe



�سعيفجيدممتازعنا�رص الأداءالرقم

اأتعّرف اأهمية الر�سم التخطيطي.1

اأطّبق الإر�سادات العامة يف الر�سم التخطيطي.2

3
اإلكرتود  بو�ساطة  الكهربائي  بالقو�ض  اللحام  لوحدة  اأر�سم خمطًطا 

مغلف.

اأر�سم خمطًطا لوحدة اللحام بقو�ض التنج�ستون املحجوب بالغاز.4

اأر�سم خمطًطا لوحدة اللحام بالقو�ض املعدين املحجوب بالغاز.5

اأر�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية امل�ستقيمة.6

اأر�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية املعكو�سة.7

اأر�سم خمطًطا لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.8

اأر�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة املاء اإلى الكربيد.9

اأر�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة الكربيد اإلى املاء.10

اأر�سم خمطًطا ملنظم �سغط الأك�سجني ذي املرحلة الواحدة.11

اأر�سم خمطًطا ملنظم �سغط الأك�سجني ذي املرحلتني.12

اأر�سم خمطًطا مل�سعل حلام الأك�سي اأ�ستيلني نوع احلاقن.13

اأر�سم خمطًطا مل�سعل حلام الأك�سي اأ�ستيلني نوع املتعادل.14

ح درجة حرارة لهب م�سعل الأك�سي اأ�ستيلني.15 اأر�سم خمطًطا يو�سّ

ح اللهب املكربن واملتعادل واملوؤك�سد.16 اأر�سم خمطًطا يو�سّ

اأ�ستطيع بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

التقومي الذاتي

222
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اأر�سم خمطًطا لوحدة حلام النقطة وحلام الدرزة واللحام الومي�سي.17

اأر�سم خمطًطا لوحدة القطع بالقو�ض الكهربائي بو�ساطة اإلكرتود.18

اأر�سم خمطًطا لوحدة القطع بالبالزما.19



اأ�سئلة الوحدة

1- يبنّي ال�سكل )4-27( الر�سم الت�سويري لوحدة اللحام بالقو�ض الكهربائي.
املطلوب: 

ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة.

-2
 اأ   - ار�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية امل�ستقيمة.
ب - ار�سم خمطًطا لدارة اللحام بالقو�ض الكهربائي ذات القطبية املعكو�سة.

ال�سكل )4-27(: الر�سم الت�سويري لوحدة اللحام بالقو�ض الكهربائي.

ΩÉë∏dG ádBG
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3 - يبنّي ال�سكل )4-28( الر�سم ال�سندوقي لوحدة حلام امليج.
املطلوب:

ًحا اأ�سماء الأجزاء على الر�سم. ار�سم خمطط وحدة حلام امليج يف اأثناء العمل، مو�سّ

-4
 اأ   - ار�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة املاء اإلى الكربيد.
ب - ار�سم خمطًطا ملولد اأ�ستيلني يعمل بطريقة اإ�سافة الكربيد اإلى املاء.

ال�سكل )3-28(: املنظور.

QÉ«àdG Qó°üe Öé◊G RÉZ

πª©dG á©£b  

ΩÉë∏dG ádBG 

ΩÉë∏dG ¢†Ñ≤e 

»°VQC’G §HôŸG 
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5- يبنّي ال�سكل )4-29( الر�سم الت�سويري لوحدة اللحام بقو�ض التنج�ستون املحجوب بالغاز.
املطلوب: 

اأ�سماء  ًحا  الت�سويري، ومو�سّ بالر�سم  م�ستعيًنا  العمل  اأثناء  التيج يف  ار�سم خمطط وحدة حلام 
الأجزاء على الر�سم.

ال�سكل )4-29(: الر�سم الت�سويري لوحدة حلام التيج.
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6- يبنّي ال�سكل )4-30( الر�سم الت�سويري لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.
املطلوب: 

حة على الر�سم الت�سويري. -  اذكر اأ�سماء الأجزاء املو�سّ
-  ار�سم خمطًطا لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني، م�ستعيًنا بالإر�سادات العامة للر�سم التخطيطي.

ال�سكل )4-30(: الر�سم الت�سويري لوحدة حلام الأك�سي اأ�ستيلني.
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7- يبنّي ال�سكل )4-31( �سورة منظم �سغط اأ�ستيلني ذي مرحلة واحدة.
املطلوب: 

ًحا التف�سيالت الداخلية. ار�سم خمطًطا لهذا املنظم، مو�سّ

8- قارن بني اللهب املكربن واملتعادل واملوؤك�سد بالر�سم التخطيطي لكل منها.

ال�سكل )4-31(: �سورة منظم �سغط اأ�ستيلني ذي مرحلة.
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9 -  يبنّي ال�سكل )4-32( مقطًعا ت�سويريًّا مل�سعل الأك�سي اأ�ستيلني.
املطلوب: ار�سم خمطًطا لهذا امل�سعل مبيًنا نوعه.

10- يبنّي ال�سكل )4-33( ر�سًما ت�سويريًّا لآلة حلام الدرزة.
املطلوب: ار�سم خمطًطا لوحدة حلام الدرزة.

ال�سكل )4-33(: ر�سم ت�سويري لآلة حلام الدرزة.
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ال�سكل )4-32(: مقطع ت�سويري مل�سعل الأك�سي اأ�ستيلني.



11- يبنّي ال�سكل )4-34( ر�سًما ت�سويريًّا لآلة حلام النقطة.
املطلوب: 

حة على الر�سم.  اأ  - اذكر اأ�سماء الأجزاء املو�سّ
ب- ار�سم خمطًطا ب�سيًطا لوحدة حلام النقطة.

ال�سكل )4-34(: ر�سم تخطيطي لآلة حلام النقطة.
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12- يبنّي ال�سكل )4-35( مقطًعا ت�سويريًّا لوحدة القطع بالبالزما.
املطلوب: 

ار�سم خمطًطا لهذه الوحدة.

ال�سكل )4-35(: مقطع ت�سويري لوحدة القطع بقو�ض البالزما.
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امل�سطلح املقابل بالإجنليزيةامل�سطلح بالعربيةالرقم

Acetylene Generatorمولد ا�ستيلني1

Acme Thread�سن �سبه املنحرف2

Adjustmentال�سبط والتثبيت3

Aligned – Sectionقطاع املحاذاه 4

AM National Threadال�سن امل�سطوف )الأمريكي(5

Arrowال�سهم6

Arrow Sideجانب ال�سهم7

Auxiliary Sectionsقطاع م�ساعد )لالأ�سطح املائلة ( 8

Base Metalمعدن الأ�سا�ض9

Base Symbolsرموز ا�سا�سية10

Bevel angleزاوية ال�سطف11

Boltsالرباغي12

Bolts and Nutsالرباغي وال�سواميل 13

Both Sidesكال اجلانبني14

 Broken –out  sectionsقطاعات تو�سيحية 15

Butt Jointو�سلة تناكبية16

Buttress Threadال�سن وحيد الأجتاه17

carbonized flameاللهب املكربن 18

Castle Nut�سواميل برجية19

GLOSSARY  قائمة امل�سطلحات
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  Center Lineخط املحور 20

Chippingالأزملة21

Coil Washerحلقة زنربكية22

Concaveمقعر23

Convexحمدب24

Corner Jointو�سلة زاوية25

CP Screws Boltبرغي راأ�ض حلقي26

Crestاحلد اخلارجي27

 Cross- Sectionقطاع عر�سي 28

 Cutting Lineخط القطع29

 Cutting Planeم�ستوى القطع 30

Definitionsمفاهيم31

Desire Weldاللحام املرغوب32

Dimensionابعاد33

Dimensionحتديد املقا�ض34

Dish Nutحلقة ال�سحن35

Drawing Section break for solid shaftر�سم قطاعات العمدة امل�سمتة 36

Drawing Section break for tubingر�سم قطاعات العمدة املجوفة37

Drill ري�سة ثقب38

Edge Jointو�سلة طرفية39

Electric arc cuttingالقطع بالقو�ض الكهربائي40

External Teethحلقة ا�سنان خارجية41
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External Threadال�سن اخلارجي42

Fasteningربط43

Fillet Weldاللحام التعبوي44

Fillisterمدور م�سقوق45

Finish Symbolsرموز الت�سطيب46

Flange Jointsالو�سالت امل�سفهه47

Flange Weldاللحام الطريف                            48

Flangesالفلنجات 49

flash weldingاللحام الومي�سي 50

Flatم�سطح ، م�ستو51

Flush�سطح م�ستو52

Fly wheelsاحلذافات53

freehand sketchingالر�سم احلر          54

Frontامامي55

Full Sectionقطاع كامل56

Full Section Side Viewقطاع جانبي كامل 57

 Full Sectional Elevationقطاع افقي كامل 58

gas regulator منظم �سغط الغاز 59

Grindingاجللخ60

Groove Weldاللحام احلزي61

GTAWحلام التنج�ستون62

Hammeringالتطريق63
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Handleمقب�ض ايادي الطارات 64

 Hatching Linesخطوط الته�سري 65

Hex socket�سدا�سي داخلي66

Hexagon�سدا�سي67

Hexagonal-Nutال�سواميل ال�سدا�سية68

Holeثقب69

injector torchامل�سعل احلاقن 70

Internal Diameterقطر ال�سن الداخلي71

Internal Teeth حلقة ا�سنان داخلية72

Internal Threadال�سن الداخلي73

ISOالأيزو74

Keysاخلوابري75

Knuckle Threadال�سن املدور76

Lap Jointsو�سلة انطباقية77

Left Threadال�سن الي�ساري78

Left-Side viewم�سقط جانبي اأي�رس 79

Lock Nut�سواميل القفل80

Locking Deviceبرغي �سبط وتثبيت81

Machine Screwبراغي الآلة82

Machiningالآت الت�سغيل83

Major Diameterقطر رئي�سي84

Metricمرتي85
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MIG weldingاللهب املتعادل 86

neutral flameامل�سعل املتعادل87

neutral torchمالحظات88

Notationsال�سواميل89

Nutsقطاع متنقل )متعرج( 90

 Offset Sectionاجلانب الآخر91

Other Sideبرغي حمدب92

Ovalاللهب املوؤك�سد 93

oxidized flameحلام الك�سي ا�ستيلني94

Oxy-Acetylene Weldingقطاع جزئي او مو�سعي 95

Partial or Local Sectionsالطرق بحد املطرقة96

Peeningنفاذية97

Penetrationاخلطوة98

Pitchاخلطوة99

Pitchقطر دائرة اخلطوة100

Pitch Diameterالقطع بقو�ض البالزما 101

plasma cuttingاللحام امل�سماري102

Plug Weldنقل القدرة103

Power Transmissionتهيئة وجتهيز104

Preparationالبكرات واحلذافات 105

Pulleys and flywheelsن�سف قطر اجلذر106

Root Radius برغي �سبط وتثبيت107
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Reference lineخط املرجع108

 Removed – sectionقطاع مزال 109

Resistance Weldingحلام املقاومة110

reversed polarityالقطبية املعكو�سة111

Revolved –Sectionقطاع مدار 112

 Right –Side viewم�سقط جانبي اأمين 113

Right Threadال�سن اليميني114

Rivetsالربا�سيم115

Rollingالدرفلة116

Root Diameterقطر دائرة اجلذور117

Root Faceوجه اجلذر118

Root Openingحلام خلفي119

Root Openingفتحة اجلذر120

 Rotated Sectionsقطاع دوراين 121

Roundمدور122

RSEWحلام درزي123

RSWحلام املقاومة124

Screw براغي )ت�سد باملفكات(     125

Screw Threadsا�سنان الرباغي126

Seam Weldingاللحام الدرزي127

Seam weldingحلام الدرزة   128

Sectionقطاع129
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Sectional Elevationقطاع امامي 130

Sectional Planقطاع افقي 131

 Sectional Side Veiwقطاع جانبي 132

Sectioningعمل القطاعات 133

  Sections through thin materialقطاعات املواد ذات ال�سماكات الرقيقة 134

Shaft Supportدعامة عمود 135

 Shaftsاعمدة الدوران لنقل احلركة 136

shielded arc weldingحلام القو�ض املحجوب 137

SIوحدات القيا�ض العاملية138

 Side viewم�سقط جانبي 139

Slot Weldاللحام ال�سّقي 140

Slotted Nutال�سواميل امل�سقوقة141

 Solid Shaftsالعمدة امل�سمتة 142

Spot Weldingحلام النقطة 143

Spot weldingحلام النقطة   144

Spring Washer Nut�سامولة مزودة بحلقة ناب�سة145

Squareرباعي146

Square Threadال�سن املربع147

straight polarityالقطبية امل�ستقيمة148

Straight Threadال�سن امل�ستقيم149

Stud Boltsبرغي م�سنن من الطرفني150

Succesive Sectionقطاع متعاقب 151
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Supplementary Symbolsرموز ثانوية152

Surface Weldاللحام ال�سطحي153

 Symmetrical Sectionقطاع متماثل 154

155T و�سلة حرفT- Joint

Tailالذيل156

Taper pin jointالوتاد امل�ستدقة 157

Taper Pin Nut�سامولة مزودة مب�سمار158

Taper Threadال�سن املخروطي159

Teeth of gearsا�سنان الرتو�ض 160

Terminologyتعريفات161

Thread Angleزاوية ال�سن162

Thread Classرتبة ال�سن163

Thread Depthعمق ال�سن164

Thread Form�سكل ال�سن165

Thread Rootجذر ال�سن166

Thread Series�سل�سلة ال�سن167

TIG weldingحلام التيج 168

Triangle threadال�سن املثلث169

Unified Thread�سن الراأ�ض امل�سطوف170

Washersاحللقات )رونديلالت(171

 Websالع�ساب 172

Weld  Typesحالت اللحام173
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Weld beadخط اللحام174

Weld Bead Lengthطول خط اللحام175

Weld Depthعمق اللحام176

Weld Siteموقع اللحام177

Weld Sizeقيا�ض مقطع اللحام178

Welding Jointsو�سالت حلام179

Welding Rootجذر اللحام180

Welding Symbolsرموز اللحام181

Whit Worth Thread�سن ويت ورث182

Wing Nut�سامولة جمنحة183

Worm Thread�سن دودي 184
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