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المادة : الرسـم المیكـــانیكي                                      جامعة القادسیة
الســنة: الثــــــــــانیـــــــــــة                                    كلیة الھندسة

 اعداد : د. خالد عبد الحسین    قسم الھندسة المیكانیكیة

  ):Rivets(البراشیم 

ئرات مثل الطا مجاالت ھندسیة وصناعیة عدیدةفي ستعمل تالتي  ط الثابتمن وسائل الربتعتبر 
  :ممیزاتھامن  افعات والخزانات. والر

  

 .لربط صفائح من المعادن مختلفة صفائح معدنیة وغیر معدنیةتستعمل  -
 .من مواد تشكل على الباردتصنع  -
شرط وجود الحیز الالزم لتشكیل البرشام  ذات اشكال مختلفة أجزاء لربطاستعمالھا یمكن  -

 بالماكنة.
غیل تم التشالتي  األجزاءربط عدد من استعمالھا ل مثال یمكنف المشغولة مسبقا األجزاءربط  -

  تم صبغھا مسبقا. وعلیھا ا
  

  من البراشیم وھي:  أساسیة أنواعثالث ھنالك 

 )Flat Rivet head(لراس ا مسطحبرشام  -1

 )Round Rivet head(الراس  كرويبرشام  -2

 )Lenticular Rivet head(الراس  عدسي برشام -3
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  ):Rivetالبراشم (ربط 
  :نالك نوعان اساسیان من البراشیم یعتمد في تصنیفھ على الیة الربط وھما ھ

  :)Riveted lap jointsالربط التراكبي (أوال: 
الى  بدون الحاجة بربط قطعتین مع بعضھما البعض وبشكل مباشر على یعتمد في األساس

  صفائح أخرى ( احدھما فوق األخرى) 

یكن الحصول علیة من المعادلة التالیة بداللة سمك   ) d(المطلوب  مان قطر البرشا

  وكالتي:   tالصفیحة 

� = 6√� 

 

  كما یمكن ان تقسم أنواع الربط الى ثالث أنواع رئیسیة وھي:

  ) :  Single row riveted lap joints(منفرد التراكبي الربط ال -1
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   : ) Double row (chain) riveted lap joints( المزدوج السلسلةتراكبي الربط ال -2
 

 

 

 Double row (zigzag) riveted lap joints( السلسلة المتدرج مزدوج تراكبي الربط ال -3

 : (  
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  ):riveted butt joints( التناكبي: الربط ثانیاً 
وعلى امتداد واحد وباستخدام بربط قطعتین مع بعضھما البعض  على یعتمد في األساس

  .أكثرصفیحة إضافیة للربط او 

الحصول علیة من المعادلة التالیة بداللة سمك  كنمیو  )2t ان سمك الصفیحة اإلضافیة (

 وكالتي:   tالصفیحة 

�� =
5

8
� 

  من خالل المعادلة التالیة قطر البرشامھ یمكن الحصول على انكما 

� = 6√� 

  الربط الى ثالث أنواع رئیسیة وھي:كما یمكن ان تقسم أنواع 

  

1- Single strap chain riveted butt joint (single row)  
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2- Double strap chain riveted butt joint (double row) 

  

 


