
تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة

بيئة التجميع

Assembly Desgin



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة

التمرين األول
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التمرين الثاني
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Extendedالصفيحة 

 15mmنعطيها سماكة 
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mm 1000ثم نعطيه السماكة  IPEنرسم المقطع Extendedعلى الصفيحة 
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 IPE 240القطعة 
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IPEابعاد المقطع  
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 HEB 240القطعة 

 3000mmنعطيها سماكة 
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HEBابعاد المقطع  
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HEB With Holes

1447

1397

22mmقطر الثقوب 
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ISO 4014 BOLTM20x80 STEEL GRADE A HEXAGON HEADنستدعي البرغي 

THINM20 STEELPREVAILING TORQUE  HEXAGONNUTISO 10511نستدعي الصامولة 

الستخدامها في عملية التجميع Assembly 1نحفظ جميع القطع في مجلد خاص 
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تصميم قطع هندسية من اجل عملية التجميع
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الثالثالتمرين 
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