
همــان طور كه مي دانيد ، براي ســاخت هر محصول به تهية 
نقشة آن نياز داريم. محصوالت و دستگاه هاي فراواني وجود 
دارند كه براي توليد آن ها نقشــة هاي متعددي بايد ترســيم 
شوند . «نقشة هاي تركيبى  » اين محصوالت از ده ها ، صدها 
و در برخي از موارد هزاران  قطعة تشــكيل شده است.  شكل 

زير يك نمونه را نشان مي دهد.

  اين مجموعه از تعدادي قطعة مجزا تشــكيل شده ، كه براي 
ساخت هر كدام از آن ها الزم است نقشة هاي اجرايي مختلفي 
تهيه شود. همچنين تهية يك «نقشة تركيبى » براي اين مجموعه 
مي تواند به درك ارتباط قطعات با همديگر و موقعيت آن ها 
كمك كند و در حين «مونتاژ قطعات1 *» نيز مفيد واقع گردد .

montage *1( مونتــاژ (ســوار كــردن

فصل 1بخش  پنجم

آشنايى با نقشه هاى تركيبى

نقشه هاى تركيبى

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� ويژگى هاى يك نقشه تركيبى را نام ببرد.

� مولفه هاى شناسايى نقشه تركيبى را توضيح دهد.
�    روش هاى تفكيك (دمونتاژ)قطعات را از روى نقشه تركيبى توضيح دهد.

�   روش هاى سوار كردن (مونتاژ)را براى ترسيم نقشه تركيبى توضيح دهد.
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فصل اول
آشنايى با نقشه هاى تركيبى

نقشــة تركيبي نقشــة اي اســت كه از چند قطعة تشكيل شده 
باشــد . اصطالح نقشــة تركيبي  در مقابل «نقشة ساده» به كار 
مي رود . اگر نقشــه تنها  مربوط به يك قطعة باشــد ، آن را 

«نقشة ساده » مي گويند .
(شــكل-الف 1) نقشــة ساده، يك جســِم  واحد را نشان مي 

دهدو ( شكل-ب 1 ). تصوير مجسم مربوط به آن است.

اگرتصاويري از يك مجموعه چند قطعه اى(مثل گونيا)،تهيه كنيم 
مي گوييم «نقشــة تركيبي»ترسيم كرده ايم(شــكل-الف2 ). يك 
نقشــة تركيبي مجموعه اي از قطعات را در كنار هم نشان مي 
دهد كه هر كدام از قطعات هدف و كاربرد معين و مشخصي 
دارند. مثــًال دراين گونيا ، وظيفة قطعة ۲ در نقش نگه دارندة 
تيغــة ۱ و همزمان در نقش دســتگيره به وظيفة خود عمل مي 

كند.(شكل-ب 2)تصوير اين گونيا را نشان مى دهد.

نقشة تركيبي را «نقشة مركب» نيز مي نامند .

ب 2
ل-

شك

ف 1
ل-ال

شك
ف2

ل-ال
شك

شماره  نام قطعه  تعداد  جنس اندازه مواد خام

شماره نقشهتولرانس
مشخصاتتاريخ

ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

مقياس 

تيغه 
دسته 
پرچ 

 1
 2
1

 st
 st
st

شماره نقشهتولرانس
مشخصاتتاريخ

ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

مقياس  قطعه سواخدار 

ب 1
ل-

شك

 1
 2
3

گونيا
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بخش پنجم

وظيفة نقشة تركيبي 
نقشة تركيبي وظيفه دارد قطعات يك مكانيزم  را معرفي كند.  
تصاوير مقابل مجموعه اى از قطعات يك جعبه دنده را نشــان 
مى دهد.براى معرفى عملكرد و موقعيت اين قطعات نسبت به 
همديگر، عالوه بر نقشــه تك تك قطعات نياز به تهيه نقشــه 

مركب نيز وجود دارد.

در تصاوير زيــر مكانيزم هايي را مي بينيد كه براي ســاختن 
آن ها نياز به تهيه نقشة هاي ساده تك تك قطعات وهمچنين 

نقشة هاي تركيبي آن ها وجود دارد.
*نام هركدام از آن ها را در زير تصاويرشان يادداشت كنيد.

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

..................................................                          ..............................................                                 ..................................................                                  
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ويژگي هاي يك نقشة تركيبي 
براي آن كه يك نقشة تركيبي بتواند وظيفه اش را به درستي 

انجام دهد بايد يك سري ويژگي ها داشته باشد :
تمامي قطعات و نحوة ارتباط آن ها را با يكديگر نمايش دهد .

اطالعات ضــروري ، مانند: نام قطعــات ، تعداد ، جنس و 
مشخصات استاندارد را در اختيار قرار دهد .

كاركرد هر قطعة را نمايش دهد .
* اين اطالعات مي تواند با استفاده از تكنيك هاي نقشة كشي  
مانند برش ، خطوط و .... ويا درج در جدول مشــخصات در 

نقشة آورده شود .

(شكل الف) ، نقشة تركيبي و( شكل ب) ، نقشة سادة قطعات 
يك «گردو شكن» را نشان مي دهد .

* به نقشــة اجزاي قطعه ، كه به صــورت جداگانه تفكيك و 
ترسيم شده است ، نقشة دمونتاژ1*  ( پياده شده ) نيز   مي گويند.
      در يك نقشة تركيبي الزم نيست كه جزئيات هر قطعة به 
طور دقيق معرفي شــود . معرفي شكل هندسي دقيق هر قطعه 
برعهدة «نقشة ساده» است . نقشة تركيبي را مي توان با حداقل 

تصاوير نيز نشان داد ، به شرطي كه : 
-  بهترين حالت هاي تصوير انتخاب شود..

-  از برش هاي مناسب استفاده شود.
-  شماره گذاري صحيح و مشخصي روي قطعات انجام شود.

-  از خطوط نامرئي ( نديد ) غير ضروري استفاده نشود .
1*   Demontag پياده شده (دمونتاژ)

ف
 -ال

كل
ش

-ب
كل 

ش

شماره  نام قطعه  تعداد  جنس اندازه مواد خام

گردو شكن

آلومينيوم
پيچ آلومينيوم

مهره
 1
2

۴

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box
    



285

بخش پنجم
نمايش نقشه هاى تركيبى 

براي تهيه و ترسيم نقشة هاي تركيبي بايد اصولي را در نظر گرفت : 
- قطعات مجموعة نقشة مركب بايد شماره داشته باشند .

- در موارد ضروري بايد اندازه هاي كلي مجموعه داده شود. 

مثال: نقشة زير مربوط به يك راهنما ( جيك ) سوراخكاري است.

واشرزير سرى
پين مخروطي

بوش سوراخ كاري
مهرة دستي
پين لنگ  
بدنة راهنما

شماره نام قطعه تعداد جنس اندازه مواد خام 

شماره نقشه تولرانس 
مشخصات تاريخ

ترسيم كننده 
تغييراتكنترل كننده

مقياس راهنما (جيك)سوراخكارى براى پين هاى غلتكى
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اجزاي استاندارد ( ماشين ) در نقشة هاي تركيبي 
قطعــات در مجموعــه ها اغلب به يكديگر متصل مي شــوند 
تــا كار خود را به طور صحيــح انجام دهند. اتصال قطعات به 
همديگر ممكن است دائمي باشد، مثل: اتصال توسط جوش 
يا پرچ. يا ممكن اســت اتصال به صورت غير دائمي (موقت ) 

باشد، مثِل: پيچ و مهره ، خار ، گوه و .....
از طرف ديگر، در مجموعه ها ممكن است قطعات استاندارد 
ماشــين نيز وجود داشته باشد . قطعاتي مثل:  ياتاقان ، فنر و ....
وظيفة اين قطعات در مجموعة تركيبي، انتقال نيرو يا حركت است .

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

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

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

      
 قبل از آن كه با اصول خواندن نقشةهاي تركيبي آشــنا شويد، 
در زير تعدادي نقشــة ارائه شده كه نشــان مى دهند در نقشة 
هاي تركيبي از «اجزاي  استاندارد ماشين» و يا «اجزاي  اتصال 
دهنده» استفاده شده است. دربخش 4 مطالبي را در اين مورد 
آموختــه ايد ، در اين جا به منظور ياد آوري در زير هر نقشــه 
نــام اجزاي  به كار رفته در نقشــة مركــب را ( مطابق مثال )  . 
مشــخص كنيد به چه موردى در نقشــه تركيبى اشــاره شده 

است؟!

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

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

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

................................................................................................................................................................................................. .
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پيــچ ومهره ها اجزائى هســتند كه بيش از اجــزاي ديگر در 
اتصاالت مورد اســتفاده قرار مى گيرند. برخالف اتصاالتي 
مثــل جوش و پرچ ، اتصــاالت پيچ و مهــره اى را مى توان 
بدون آن كه آســيبى به آن ها و قطعات متصل شــونده برسد 
، از هــم باز كرد و به دفعات به يكديگر متصل نمود. اجزاى 
ماشــين ها،  مانند بدنة ماشين ها ، گيربكس ها  و... توسط پيچ 
ومهــر به يكديگر متصل مى شــوند.پيچ ها به غير از اتصال ، 
جهــت انتقال حركت و نيرو ، تبديل حركت َدَورانى به خطى 

و... مورد استفاده قرار مى گيرند. 

دراين فصل با نحوه نمايش برخى از پيچ ومهره ها در نقشه ها 
آشنا مى شويم.

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

پيچ و مهره ها

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� روش نمايش رزوه پيچ و مهره را توضيح دهد.

� روش معرفى رزوه هاى متداول را به كمك عالئم و نمادهاى آن ها بيان كند.
�     روش نمايش پيچ و مهره سوار شده را توضيح دهد.

� اندازه هاى مربوط به معرفى رزوه ها را تفسير كند. 
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رزوه ؛ عبارت است از شيارى كه به فرم ها و زواياى معينى 
به صورت مارپيچ حول محور ايجاد مى گردد. اگر شــيار 
مارپيچ روى ميله ايجاد گردد به آن  پيچ  گفته مى شــود و 
اگر اين شــيار مارپيچ در داخل سوراخ ها ايجاد شود ، آن 

را  مهره  مى نامند.

             

توليدپيچ با حديدهپيچ ( رزوة خارجى )مهره (رزوة داخلى )توليد مهره با قالويز

برخى از اندازه هاى مهم
جى

خار
طر 

ق

قطر خارجى

سط
متو

طر 
ق

سط
متو

طر 
ق

لى
داخ

طر 
ق

قطر داخلى
زاوية دندانه

يچ
پ

گام( فاصلة دو دنده متوالى در پيچ يك راهه )

توليد پيچ با دستگاه تراش

مهره
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بخش چهارم

نمايش رزوه پيچ 
به منظور صرفه جويى در وقت ، براى ترســيم نقشــه ها رزوة پيچ را با شكل حقيقى (مطابق شكل -1) ترسيم نمى كنند ، بلكه 

به شكل ساده (مطابق شكل ها 2 ، 3 و 4) يا در برش (مطابق شكل هاى 5 و6 ) معرفى مى شوند .
         براى معرفى تصوير روبه رو ( مطابق شكل -2 ) قطر خارجى پيچ را با خط اصلى و قطر داخلى آن را با خط اصلى نازك 

نشان مى دهند . مطابق (شكل- 2) خط انتهاى رزوه ، با خط اصلى معرفى مى شود . 
        براى معرفى تصوير جانبى ( مطابق شكل 3 و 4 ) قطر خارجى را به شكل دايره با خط اصلى و قطر داخلى آن را با خط 
3  از يك دايره ) ترســيم مى كنند.در صورتى كه تصوير جانبى از جهتى باشد كه 

4 اصلى نازك و به شــكل دايرة ناقص (تنها
3 آن با خط نديد (مطابق شكل 4)  معرفى مى شود . 

4 رزوه ديده نشود ، دايرة 

3 به صورت نديد ارائه مى شود .
4   * در تصوير جانبى ديد از چپ (شكل 4)، رزوه ديده نمى شود ، بنابراين دايرة 

 در مواقعى ممكن است الزم باشد پيچ را در برش نشان دهند. در چنين حالتى هاشور مى تواند از روى خط نازك رزوه
(شكل -6و 5) عبور كند. 

         

                4            

3

2

1

گام

شكل حقيقى

پخ

خط نازكخط انتهاى رزوهخط اصلى ( براى معرفى قطر خارجى ) 
 ( براى معرفى قطر داخلى )

ديدB ( تصوير از چپ ) 
خط نازك

ديدA ( تصوير از راست )

خط اصلى
 ( براى معرفى قطر خارجى )

طول رزوه  

نقشة فنى  

عبورهاشور از روى خط رزوه

لولة رزوه شده

قطر بزرگ
قطركوچك 

قطر اصلى d1d قطركوچك 
ميله ( توپر) رزوه شده

جى
خار

طر 
ق

 
جى

خار
طر 

ق
 

لى
داخ

طر 
ق

 

1 15 6

طول رزوه  
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 نمايش رزوة مهره
در مورد رزوة مهره ها نيز - همانند رزوة پيچ ها - براى صرفه جويى در وقت ترســيم نقشــه ها ، رزوة مهره را با شكل حقيقى 

(مطابق شكل ت) ترسيم نمى كنند ؛ بلكه به شكل ساده (مطابق شكل هاى ج، ث و ح )معرفى مى شوند.
         ســوراخ رزوة شــده مهره ها ممكن اســت سرتاسرى يا بن بست (كور) باشد. شكل هاي( الف تا پ )مراحل ايجاد يك 
ســوراخ رزوه شــده بن بست را نشــان مى دهند. براى معرفى تصوير روبه رو  در حالت برش   (مطابق شكل-ت) قطر خارجى 
مهره را با خط اصلى نازك و قطر داخلى را با خط اصلى نمايش مى دهند(شــكل-ج). چنانچه ســوراخ رزوة مهره بن بســت 
بود، خط انتهاى رزوه نيز با خط اصلى (مطابق شكل- ج) نمايش داده مي شود. در حالت برش، خطوط هاشور به قطر داخلى 

(قطر سوراخ مته) منتهى مى شود.
         براى معرفى تصوير جانبى (مطابق شــكل-ث ) قطر داخلى را به شــكل دايره با خط اصلى و قطر خارجى آن را با خط 
3 از يك دايره ترســيم مى كنند. در صورتى كه تصوير جانبى از جهتى باشــد كه 

4
اصلى نازك و به شــكل دايرة ناقص تنها 

رزوه ديده نشود ، هر دو قطر داخلى و خارجى به صورت نديد (مطابق شكل ح) معرفى مى شود.   

طول سوراخ كارى

جى
خار

طر 
ق

پخ

طول رزوه  

شكل حقيقى

Bديد
 ( تصوير از چپ)

طول رزوه  

نقشة فنى ( درحالت برش )

خط انتهاى رزوه
 ( خط اصلى ) 

 Aديد
( تصوير از راست )

قطر خارجى
 ( خط نازك ) 

قطر داخلى
( خط اصلى )

عمق سوراخ   عمق رزوه  

لى
داخ

طر 
ق

جى
خار

طر 
ق

لى
داخ

طر 
ق

۱۰

Baharestan
Text Box



 در صورتــى كه رزوة داخلى در حالت برش نشــان داده نشــود، در تصوير روبرو هر دو قطــر خارجى و داخلى به صورت 
نامرئى و با خط چين مشخص مى شوند.

          ممكــن اســت رزوه هــاى داخلــى به طول محدودى در داخل ســوراخ هاى 
سرتاســرى ايجاد شــوند. در اين حالت نيز- همانند حالت هاى رزوه هاى بن بست - 

خط انتهاى رزوه در برش با خط اصلى ترسيم مى شود. 

قطرداخلى
 (خط اصلى)

قطر خارجى 
( خط نازك ) 

 Aديد
( تصوير از راست)

نقشة فنى (در حالت نديد)

طول سوراخ كارى
طول عمق رزوه

خط نديد انتهاى رزوه

 B ديد
( تصوير از چپ) 

ســوراخ 
كارى

قالويــز 
كارى

نقشة فنى 
( درحالت غيربرش)

نقشة فنى
   (درحالت برش) 

رزوة سرتاسرى با 
مقطع حقيقى

گتر
بزر

طر 
ق

كتر
وچ

ر ك
قط

         نكتـه: پخ هــاى مربــوط بــه ســر ميله 
پيچ هاو خزينه هاى ســوراخ هاى قالويز شده 
در تصاويــر كه جهت ديد عمــود بر محور 
پيچ يا سوراخ قالويز شــده است،نشان داده 

پخپخنمى شود.

رزوه هاى داخلى در مواردى 
نيز به صورت سرتاسرى 
توليدمى شوند، همانند 

رزوه هاى بن بست. در اين 
حالت نيز هاشور از روى 
خط نازك رزوه عبور 

مى كند و تا لبه قطر داخلى 
كه با خط اصلى ضخيم 

نشان داده شده است، امتداد 
مى يابد.

لى
داخ

طر
ق  

جى
خار

طر
ق  

نقشة فنى ( در حالت برش)

نقشة فنى ( در حالت غيربرش)

طول رزوه

طول رزوه

طول رزوه

خط اصلى
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پيچ هاى دندة مثلثى متريك 
• در اين نوع پيچ ها : كلية اندازه ها بر حســب ميلى متر اســت. 
• فرم هندسى دندانه به شــكل مثلث متوازى االضالع است ، با 

سر دندة تخت و ته گرد.
است.  • ۶۰º زاوية پهلوي دندانه

نماد اين نوع پيچ حرف التين M•  است.
عالمــت M۲۰•  ، يعني پيچ ميلي متري كــه قطر خارجي آن  

۲۰mm است.
• در اندازه  گذاري رزوه هــاي دندة ريز، معموالً گام را نيز به 

همراه قطر خارجي مي نويسند. 
 •M۱۸×۱٫۵  مثًال

پيچ هاي دندة مثلثي اينچي (ويتورثي) 
• در اين نوع پيچ ها: كلية اندازه ها مثل قطر خارجي، قطر داخلي 

و گام برحسب اينچ است.
• فرم هندســي دندانه به شــكل مثلث متساوي الســاقين با سرو ته 

دندانة قوسي شكل.
زاوية پهلوي دندانهْ 55•  اســت و در دوسري دنده درشت و دنده 

ريز ساخته مي شود.
• قطر پيچ هاي دنده درشت فقط به اينچ نوشته مي شود. 

• درپيــچ هاي دنده ظريف قطر خارجي بــه ميلي متر و گام را به 
اينچ به همراه نماد w مشخص مي كنند.

1•   اينچ است .
2

1 يعني پيچي كه قطر خارجي آن 
2

پيچ 

طبق اســتاندارد براي هر اندازة اسمي 
يك گام در نظر گرفته شــده اســت 
كــه به صورت گام درشــت و يا گام هاي ريز ســاخته 
   d مي شــوند. در شكل مقابل با ثابت بودن اندازة اسمي
روي پيچ ومهره، دو نوع رزوه با گام درشت و ريز نشان 

گام ريزداده شده است.

گام بزرگ ( درشت ) 

Ø
dي

سم
زه ا

اندا

گام ريز

گام بزرگ ( درشت ) 

Ø
dي

سم
زه ا

اندا

۱۲
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بخش چهارم

پيچ هاي دنده ذوزنقه اي 
• در ايــن نوع پيچ ها:  كلية اندازه هــا، مثل قطر داخلي و 

خارجي و گام آن ها بر حسب ميلي متر است.
• فرم هندسي اين نوع پيچ ها به صورت ذوزنقه است.

زاوية پهلوي دندانه ۳۰º•  است.
نماد پيچ هاي دنده ذوزنقه اي حرف Tr•  است.

عالمت Tr۳۰•  يعني پيچ يا مهرة دنده ذوزنقه اي به قطر 
اسمي ۳۰mm است .

پيچ هاي دنده اره اي 
• در اين نــوع پيچ ها: كلية اندازه ها بر حســب ميلي متر 

است .
• فرم هندسي دندانه ها به شكل ذوزنقه است.

زاوية پهلوي دندانه ها۳۰º•  است.
نماد پيچ هاي دنده اره اى حرف S•  است.

عالمــت S۳۰•  ، يعنــي پيچ يا مهرة دنــده اره اي به قطر 
اسمي ۳۰mm است .

پيچ هاي دنده گرد 
ر اين نوع پيچ ها:  قطر خارجي به ميلي متر و گام آن ها  د• 

به اينچ است.
• تمام قسمت هاي دندانه ، قوسي شكل است.

زاوية بين دنده ها۳۰º•  است.
نماد پيچ هاي دنده گرد حرف Rd•  است.

، يعني پيچ دنده گــرد به قطر   •Rd ۳۰×  1
8 Íعالمــت

1  اينچ (۸ دندانه در اينچ)
8

اسمي ۳۰mm وگام 

۱۳
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ترتيب ارائة نمادنماد ( روش معرفي )مفهومنقشه

رزوة دنده اره اي با قطر 
۱۲ mm معرف قطر بزرگخارجي

 ( mm به ) (قطرخارجي) حرف التين نماد دنده اره اى

 

رزوة متريك با قطر 
خارجي ۲۴mm گام 
حقيقي ۹mm و سه 

راهه

نماد متريك

اندازه اسمي

گام  × ( قطر خارجي) حرف التين)

رزوة دنده ذوزنقه اي به 
۳۶mm قطر خارجي
گام حقيقى ۶mm و 

دو راهه

تعداد راه
اندازة اسميگام حقيقي

نماد دنده 
ذوزنقه اي

( قطر خارجي ) حرف التين

- گام حقيقي× (n) تعداد راه 

رزوة دنده ذوزنقه اي به 
۴۴mm قطر خارجي
۱۴mm وگام حقيقي
 دو راهه و چپ گرد

نماد دنده 
ذوزنقه اي

اندازة اسمي

( قطر خارجي ) حرف التين

تعداد راه (n) - گام حقيقي ×

-LH*   

رزوه متريك 
دنده ريز باقطر خارجي 

۱٫۵mm ۲۰ وگامmm
نماد متريكگام حقيقي

اندازه اسمي

پيچ اينچي دنده درشت با قطرخارجي  اينچ

روش معرفي واندازه گذاري برخى از  رزوه ها

مثال

مثال

گام

تعداد راه 
گام حقيقي

مثال

مثال

مثال
جهت گردش 

رزوه
تعداد راه 

( قطر خارجي ) حرف التين

(n) - گام حقيقي× تعداد راه 

  RH و عالمت ( Light hand) LH عالمت پيچ چپ گرد *
(Right hand) فقط در صورت ضرورت قيد مي شود،(چون 
اكثر پيچ ها راســت گرد هســتند) . ممكن است در قطعه اي 

(مطابق نقشة مقابل) از دو نوع رزوه استفاده شده باشد. 
يكي چپ گرد و ديگري راســت گــرد، لذا در چنين حالتي 

چپ گردراست گردبايد چپ گرد و راست گرد بودن هر دو طرف قيد شود.

۲۰mm پيچ متريك دنده درشت با قطر خارجي

پيچ متريك دنده ريزبا قطر خارجي ۱۶mmو 
۱٫۵mm گام

پيچ متريك دنده درشت با قطر خارجي ۲۰mm و 
گام حقيقي ۵ و دوراهه

  1
8

پيچ اينچي (ويتورثي) با قطر خارجي۴۸mm و گام

پيچ دنده ذوزنقه اي با قطر خارجي۲۴mm و
 ۶mmگام

پيچ دنده اراه اي با قطر خارجي۳۲mm و
 ۶mmگام 

1   اينچ 
10 پيچ دنده گرد با قطر خارجي۲۸mm و گام 

( ۱۰ دنده در اينچ )

چند مثال

3  اينچ
4

پيچ اينچى دنده درشت با قطر خارجي

۱۴
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321

الف

ب
پ

پيچ ها
      متداول ترين و پر مصرف ترين پيچ ها در صنايع، پيچ هاي 
سرشش گوش اســت، كه براي درگيري بهتر و آسان آچار 
بــا پيچ، ســر آن ها را تخــت زاويه ۳۰º ( دور تــا دور ) پخ 
مي زنند. در نقشــه ها معموالً پيچ شش گوش را فقط در يك 

تصوير ( مشابه نقشة زير ) به همراه سه اندازة مهم : 
(الف)قطر خارجي رزوه ،

 (ب)طول رزوه و
(پ) طول ميلة پيچ نشان مي دهند.  

پيچ سر خزينه پيچ مغزي آلني پيچ دو سر رزوه

پيچ سرشش گوش پيچ سراستوانه اي با شيارتخت پيج سراستوانه اي آلني

 و 
ول

تدا
ي م

 ها
يچ

از پ
گر 

 دي
خي

بر
برد

كار
پر

* با مشخص بودن قطر خارجي رزوه مي توان ساير اندازه  هاي 
ضــروري ديگر را از جدول اســتاندارد اســتخراج نمود .

 در صورت نياز به ترســيم دقيــق پيچ ، اندازه هاي مهم در 
شكل مقابل ارائه شده است . 

در جدول زير با برخي ديگر از پيچ هاي متداول آشنا مي شويم .

اندازه هاي H و e با توجه به قطر رزوه 
پيچ از جدول استانداردها استخراج 

مي شود. 

d    قطر خارجى

يچ
له پ

ل مي
طو

زوه
ل ر

طو

SW=۰/۸۷×e
H=۰٫۷×d
e=۲×d

۱۵
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مهره ها 
متداول ترين و پرمصرف ترين مهره ها در صنايع ، مهره هاي 
سرشــش گوش است ، كه براي درگيري بهتر و آسان  آچار 
با مهره ها ســر آن هــا را تحت زاويــه  ۳۰º (دور تادور ) پخ 

مي زنند. 
معموالً مهره ها از دو طرف پخ خوردگي دارند(شكل الف). 
در مواردي نيز ممكن اســت مهــره از يك طرف پخ خورده 

باشد ( شكل ب).

درصــورت نياز به ترســيم دقيق مهره ، انــدازه هاي مهم در 
شكل مقابل ارائه شده است . 

در جــدول زير بــا برخي ديگــر از مهره هاي متداول آشــنا 
مي شويم.

 

      

   
     

فاصله گوش تا گوش
اندازه هايe و mبا توجه به قطر رزوة مهره
 از جدول استانداردها استخراج مي شود. 

مهرة شش گوشمهرة تاجي  مهرة كالهي

مهرة سوراخ صليبيمهرة خروسكيمهرة آج دار

SW =

m=۰٫۸d

e=۲×d

آچارخور
sw

eاندازه گوش تا گوش

ره 
 مه

فاع
 ارت

m

(الف)(ب)

برد
كار

و پُر
ول 

تدا
ي م

ه ها
مهر

راز 
ديگ

خي 
بر

فاصله آچارخور
ارتفاع مهر ه

۰٫۸۷×e

۱۶
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بخش چهارم

سوار كردن اجزاي دنده شده 
• در هنگام بستن مهره روي پيچ ، دندانه هاي پيچ در داخل 
شــيارهاي مهره قرار مي گيرند.شــكل هــاي 1 و 2 نحوه 
ترســيم پيچ و مهــره را قبل از مونتاژ و شــكل هاي 3 و4 

نحوه ترسيم را بعد از مونتاژ نشان مي دهند .
:  پيچ ها مانند ميله ها جزء اســتثنائات برش هستند  نكتة 1• 
و در جهت طولي بــرش نمي خورند. در مورد پيچ هايي 
كه روي مهره بسته شــده اند ، در قسمتي كه پيچ با مهره 
درگير اســت ، خط هاشــور بــه قطر بزرگ پيــچ منتهي 

مي شود ( شكل هاي 3 و 4 ). 
توجـه•  : در برش عرضي ( برش مقطع ) پيچ و مهره هاي 
مونتاژ شــده ، كل مقطع پيچ، هاشور زده مي شود. ضمناً 

جهت هاشور پيچ و مهره عكس يكديگرند.
: خطوط هاشور در قسمت رزوه شدة مهرة (قبل از  نكتة 2• 

مونتاژ) به قطر كوچك مهره منتهي مي شود
 (شــكل2 و 1) و درمرحله بعد از مونتاژ ، به قطر بزرگ پيچ 

منتهي مي شود.( شكل 4 و 3 ) 
به جزئيات z نيز توجه كنيد.

 

در شكل زير سه قطعةB ، A و C در موقعيت ( الف ) نمايش داده شده است . دو مهرة AوC را روي قطعة B بپيچانيد 
و تصوير سوار شدة آن را با دست آزاد در پايين اين صفحه ( در موقعيت ب ) ترسيم كنيد .

ارزش يابى

 A B C

الف)

ب)

رزوه مهره سرتاسرىرزوه مهره بن بست(كور)

سوراخ
رزوه

بعد از مونتاژ بعد از مونتاژ

قبل از مونتاژ قبل از مونتاژ

(شكل -1) (شكل -2)

(شكل -3) (شكل -4)

۱۷
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اتصال هاي پيچي 
شكل مقابل شــش مورد از پيچ هاي متداول در صنعت 
را نشان مي دهد. به خطوط خارجي(قطر بزرگ) پيچ ها 
در  شــكل ت  و تصوير افقي آن ها در (شكل ج) توجه 

كنيد .
 ( الف)  برخي از پيچ هاي متداول

قطعاتي كه بايد به هم متصل شوند.

(ب) قطعةفوقاني 
  

(پ) قطعةتحتاني

 
 (ث)نقشةدو قطعه كه روي هم قرار گرفته اند

 (تصوير رو به رو در حالت برش ) 

 (ث)نقشة سوار شده دو قطعه با استفاده از پيچ و مهره 

 تصوير افقي مجموعة ســوار شده به همراه نمايش تصاوير افقي 
پيچ  و مهره ها 

        
       

  

ب

سوراخ ساده سوراخ خزينهسوراخ ساده
 استوانه اي

سوارخ خزينه
 مخروطي

پ

سوراخ هاى قالويز شده

مهرة شش گوش
مهرة چهار گوش

سوراخ ساده

الف

پيچ سرشش گوش پيچ مغزي
پيچ آلن پيچ سرنيم گرد  پيچ 

سرخزينه
پيــچ 

سراستوانه

ت

ث

ج

۱۸
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      1

اتصال دو يا چند قطعه 
درصورتي كه بخواهند دو قطعه را توســط اتصاالت پيچي به هم متصل نمايند ، معموالً يكي از ســه حالت زير مورد استفاده 

قرار مي گيرد : 

الف) اتصال توسط پيچ و مهره 

   

ج) اتصال توسط پيچ ومهره  ب) اتصال توسط پيچ 
دوسررزوه

قطعه B (مهرة) در حال قالويزكاري

زوه
ع ر

رتفا
ا

به نظر شما در كدام تصوير مهرة B  در 
حالت رزوه به طور صحيح معرفي شده 

است ؟ ( شكل 1 يا 2 ) 

الف) اتصال توسط پيچ

سوراخكارى قطعه پايينى 

سوراخكارى قطعه بااليى 

براي اتصال دو قطعة A وB به همديگر، 
قطر ســوراخ قطعة A  بايد نسبت به قطر 
سوراخ قطعة B بزرگ تر باشد تا پيچ به 

راحتي از قطعة A عبور كند .
       عمــق ســوراخ مهــره مقداري بيش 
از عمــق رزوه مــورد نظر اســت تا مواد 
زائد بــراده در آن قســمت باقي بماند و 
 B به قالويز آســيب نرساند.  داخل قطعة
را بــه اندازة قطر خارجــي روزه پيچ وبه 

ارتفاع الزم قالويز مي كنند .

زوايه سر مته
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قطعــة A روي قطعــة B  قــرار مي گيرد وبا قرار دادن يك واشــر در زير كلگي پيچ ، آن را از داخل ســوراخ قطعة A عبور 
مي دهند و در داخل مهره ( قطعة B ) مي بندند. تصاوير زير اين مراحل را به ترتيب شماره نشان مي دهد . 

           
       عمق رزوه براي هريك از دو پيچ A وB را با ترسيم دايره بر روي اندازة مورد نظر نشان دهيد.

پيچ
واشر

Bقطعه
Aقطعه

Bقطعه

Aقطعه

پيچ

واشر

نقشه خوانى

نقشه سوار شده (دربرش) نقشه سوار شده
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كل 

ش

3-
كل 

ش

 ب ) اتصال قطعات توسط پيچ و مهره 
وقتــي صحبت از اتصال قطعات توســط پيچ و مهره اســت ، 
هدف ايجاد ســوراخي يكنواخت وســرتا ســري در قطعاتي 

است كه بايد به هم متصل ( بسته  ) شوند.
 بــراي بســتن قطعات به هــم ، از دو جزء به نــام پيچ و مهره 
و بعضــاً به همراه آن ها از جزئي ديگر به نام واشــر اســتفاده 

مي كنند .(شكل -1)
 قطر سوراخ ايجاد شده در قطعاتي كه بايد توسط پيچ ومهره 
به هم بســته و متصل شوند يك سان و از اندازة قطر خارجي 
پيچ بزرگ تر اســت . فرضاً اگر قطر پيچ  M۲۰ باشــد ،دو 
قطعة AوB  را با مته اي به قطر برزگ تر از ۲۰mm  سوراخ 
مي كنند(شكل -2) و سپس ميله پيچ M۲۰ ، با توجه به لقي 
موجــود ، بــه راحتي از ميان دو قطعــة Aو B عبور مي كند. 

(شكل -3)

2-
كل 

ش

d2>d1

حداقل 6 گام

ضخامت قطعات متصل شده به هم

حداقل 2 گام
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ج ) اتصال قطعات توسط پيچ دو سر رزوه 
پيچ دو ســر رزوه ميله اي است كه طرفين آن رزوه شده و با 

مهره هايي با همان قطر مورد استفاده قرار مي گيرند .
 

دو قســمت رزوه شــده به وســيلة يك فاصله بدون رزوه از 
هم جدا مي شــوند . زماني كه قطعات مورد اتصال ضخامت 
زيادي دارند يا نياز به تعويض مكرر قطعة كار وجود دارد از 

پيچ هاي دو سر رزوه استفاده مي كنند.
      

 شكل مقابل نقشة يك پيچ دو سر رزوه براي اتصال دو قطعة 
AوB به همديگر را نشــان مي دهد. به محدوده هاي انتهايي 

هاشورها توجه كنيد. 
جدول زير مراحل انجام كار براي اتصال توســط پيچ دو سر 

رزوه را نشان مي دهد. 
    

     

 d ۱ 1- ايجاد سوراخ با مته به قطر
L۲ و به عمق

2- ايجاد رزوه توسط قالويز 
 d  به قطر A روي قطعة
۰٫۵d+L۱ و به عمق

3- پيچ دو سر رزوه و سوراخ رزوه شده

A 4- بستن پيچ دو سر رزوه داخل قطعة

A بر روي قطعة B 5- نصب قطعة
(d بزرگ تراز قطر B قطر سوراخ قطعة )

6- قرار دادن واشر روي پيچ دو سر رزوه
و قطعة B و نهايتاً بستن مهره

تراشيده شده

غلتك خورده
پيچ هاي دو سررزوه ممكن است داراي گاه باشند يا نباشند

حداقل 6 گام

حداقل 2 گام

بخش رزوه نشده  
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بخش چهارم

اندازه گذاري سوراخ هاي رزوه شده 
در راستاى آن چه كه در صفحه244 اشاره شد ، در اندازه گذاري سوراخ هاي رزوه شده ، عالوه بر قطر اسمي رزوه ، عمق 
ســوراخ مته و عمق ســوراخ رزوه شده به همراه جهت رزوه از ضروريات اســت . در سمت چپ عمق روزه از نماد  ×  و در 
ســمت چپ عمق ســوراخ از نماد / استفاده مي شود . سوراخ هاي بدون مشخصة عمق ، در واقع سوراخ راه به در (سراسري) 

هستند.

نمايش ساده
نمايش كامل

اندازه گذاري كاملاندازه گذاري ساده
توصيف ( شرح )

سوراخ : سرتاسري
عمق رزوه : سرتاسري

۱۰mm : قطر اسمي رزوه
(M) نوع رزوه : متريك

سوراخ : سرتاسري
۱۸mm : عمق رزوه

۱۰mm : قطر اسمي رزوه
(M) نوع رزوه : متريك
 جهت رزوه : چپ گرد

سوراخ : بن بست
۲۰mm : عمق سوراخ مته

۱۸mm : عمق رزوه
۱۰mm : قطر اسمي رزوه
(M) نوع رزوه : متريك
سوراخ رزوه : بن بست 
۲۰mm : عمق سوراخ مته

۱۸mm : عمق رزوه
۱۰mm : قطر اسمي رزوه
(M) نوع رزوه : متريك
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قفل كردن پيچ و مهره ها
از آنجايي كه ممكن است پيچ و مهره ها بعد از مدتي كاركردن به 
تدريج شل و باز شوند، لذا آن ها به كمك تجهيزاتي ثابت مي كنند. 
در جدول زير برخي از متداول ترين اين تجهيزات معرفي شده اند.

برخي از تجهيزات مرسوم براي قفل كردن پيچ ومهره ها

* واشر قفل زبانه دار ( شكل الف وب ) ، 
كه زبانة آن بر روي سطح آچارگيرپيچ خم شده است  * اســتفاده از واشــر فنري (شــكل پ ).

* استفاده از اشپيل ( شكل ت ) ، كه پس از 
بستن مهره ، اشپيل از داخل سوراخ مهره و 
پيچ عبور مي كند و دو سر آن خم مي شود .

الفب پ ت

* استفاده از اشپيل
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 خارها و گوه ها براي اتصال و انتقال حركت اجزاي گردان 
مثل چرخ دنده ها ، چرخ تسمه ها و ... بر روي محور - جهت 
اتصال موقت - مورد اســتفاده قرار مي گيرند. متداول ترين 

خارها عبارت اند از: خارهاي منشوري و خارهاي هاللي 
( ناخني ). متداول ترين گوه ها نيز به صورت شيب دار، ساده 

يا دماغه دار مورد استفاده قرار مي گيرند . 

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

 خارها و گوه ها

 در ايــن فصل با نحــوه نمايش برخى از خارهــا و گوه ها در 
نقشه ها آشنا مى شويم.

   پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� انواع خارهاى متداول را نام ببرد.
� انواع گوه هاى متداول را نام ببرد.

�    خارهاى متداول را بر روى نقشه مشخص كند.
�     گوه هاى متداول را برروى نقشه مشخص كند.
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نكات ترسيمي در مورد خارها 
خارها در درون شيار ايجاد شده بر روي محور و قطعة مورد اتصال به طور محكم قرار مي گيرند و در داخل شيار محور بدون 
لقي و در درون شيار قطعة سوارشونده، با لقي خيلي كمي جاگذاري مي شوند . در تصاوير زير با نحوة نمايش جاي خار روي 

محور و اندازه هاي مهم آن ها آشنا مي شويد.

تصوير مقابل،  نقشــة ســوار شــدة محور و توپي را 
به همراه خار نشــان مي دهد. خارها جزء اســتثنائات 
برش هســتند و زماني كه در مسير برش طولي قرار 
مي گيرند، هاشــور نمي خورند، اما در برش عرضي 

داخل آن ها هاشور ترسيم مي شود.

* قطعة سوار شوندة ۳ (چرخ دنده، چرخ تسمه و ...) 
به جز شــيار جاي خار، در ساير قسمت هاي توپرآن 

هاشور ترسيم مي شود.
 همان طور كه در شــكل ديده مي شود، طول  شيار  
جاى خار روى قطعة سوار شونده (قطعة ۳) بزرگ تر 

از طول خار است.

h ارتفاع خار  
 

b پهناي خار 
  

d قطر محور

 .(dقطر )محورها مي توان هاشور ترسيم كرد A-A در تصور جانبي برش مقطع *

   * از آن جايي كه در برش طولي محورها هاشــور ترســيم نمي شــود، اســتفاده از برش موضعــي در تصوير روبه روي 
محورهاي شياردار مجاز است (مطابق تصاوير باال و پايين).

 قطعه سوار شونده 

 خار 

 محور 
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برخي از خارهاي متداول 
 خارهاي تخت انطباقي 

 (Aفرم ) و سرگرد ( B فرم ) اين خارها در دونوع ســرتخت
ساخته مي شوند كه بايد در شيار خود بر روي محور با سفتي 
كمي جا زده شــوند ، به طوري كه از بــاال داراي لقي كمي 
باشــند. ابتدا خار را درون شــيار خود روي محور نصب مي 
نمايند سپس قطعة ســوار شوندة مورد نظر ( مثل چرخ دنده ، 

پولي و ... ) را بر روي آن سوار مي كنند. 

 خارها نوع اين از خارهاي ناخني( پولكي )
 محورهاي روي بر ًمعموال و كم نيروهاي انتقال براي
 با تماس اثر در خارها اين .شود مي استفاده مخروطي

 منطبق برآن لغزندو مي خود به خود ، قطعه داخل شيار
 جاي عمق)دارند تنظيمي خود خاصيت يعني(شوند مي

 سطح با كه شود مي ساخته خار روى توپى طوري
. باشد نداشته تماس خار  فوقاني

 
نحوة معرفي خار تخت

 

(h)ارتفاع
(b)(سرنيم گرد)پهنا

شمارة استاندارد

نحوة معرفي خار ناخني
(h)ارتفاع خارها(b)عرض جاي خار

شمارة استاندارد  

جاى خارتوپى

محور

A با فرم (L) طول

B فرمAفرم
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 نكات ترسيمي در مورد گوه ها 
گوه ها در شيار محور و توپي به طور محكم قرار مي گيرند .نيروي اتصال توسط سطح شيب دار روي گوه صورت مي گيرد.  
بنابراين شيب شيار روي توپي با شيب گوه متناسب است . اين شيب استاندارد و مقدار آن برابر 1:100 است . جهت شيب به 

وسيلة يك نماد مثلثي شكل مشخص مي شود . اصول و قواعد ترسيم گوه ها مشابه خارهاست.
   

  

شيب روي گوه

شيب روي 
توپي

توپي 

محور

گوه دماغه اى

نقشه سوار شده گوه روى محور و توپى
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A فرم Bفرم

Aمشخصة يك گوه نصبي با فرم
فرم خار

شمارة استاندارد

مشخصة يك گوه جازدني

شمارة استاندارد
مشخصة يك گوة دماغه دار

شمارة استاندارد

الف)گوه هاي نصبي ( جاسازي شده) 
اين گوه ها در دو شكل سر نيم گرد ( فر مA)  و سرتخت ( فرم B)ساخته مي شوند . گوه هاي نصبي در داخل شيار قرار 

مي گيرند و ســپس قطعة سوار شــونده ( توپي ) روي آن رانده مي شود. 
اين نوع گوه روي محور قرار مي گيرد و سپس گلويي قطعة سوار شونده 

را بر روي آن مي رانند. 

برخي از گوه هاي متداول 

ب ) گوه هاي جازدني ( رانشي ) 
اين گوه ها به صورت پيشــاني تخت 
ساخته مي شوند. ابتدا توپي(قطعة سوار 
شــونده) روي محور جا زده مي شود، 
ســپس خار به صورت رانشــي داخل 

فضاي موجود قرار مي گيرد.

ج ) گوه هاي دماغه دار (زبانه اي)  
درمواردي كه جازدن(كارگذاشــتن) 
گــوه ها فقــط از يك طــرف امكان 
پذير باشد ، از اين نوع گوه ها استفاده 
مي شــود. ازدماغة گوه براي جازدن و 
يا خارج ساختن آن استفاده مي شود. 
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دماغه ي گوه ها در قطعات دوار باعث ايجاد حادثه مي شود. 
به همين رو براي جلوگيري از ايجاد سانحه بايد از درپوش 

محافظ استفاده كرد.

ــكل هاي زير كاربرد و شيوه ي ترسيم انواع گوه هاي   در ش
دماغه دار را مالحظه مي كنيد.

ــتاندارد  ــي، كه طبق اس ــكل زير گوه دماغه دار قوس  در ش
ــا 150 ميلي متر  ــراي ميله هايي به قطر 22 ت DIN 6889 ب

ساخته مي شوند، معرفي مي گردند.
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هر گاه كــه در حين انتقال حركت ، قــدرت زيادي از يك 
محور به محور ديگر منتقل شــود ، از محورهاي شياردار، كه 

به آن اصطالحاً هزارخار مي گويند، استفاده مي شود.
       اتصــال با محــور هزارخار به اين ترتيب به وجود مي آيد 
كه شــيارهاي منظم و يك نواخت بر روي ميله تعبيه مي كنند 
(شــكل الف) و ســپس شــيارهايي عين آن خارها و با همان 
ترتيــب بر روي ســوراخ قطعه درمي آورند كــه به آن  توپي    

گفته مي شود (شكل ب). 
   قسمت خارجي  توپي ممكن است شكل هاي مختلفي داشته 
باشد اما شكل هندسي قسمت داخلي آن بايد مطابق محوري 

باشد كه داخل آن قرار مي گيرد. 

از محورهاي هزارخار زماني اســتفاده مي شــود كه بخواهيم 
اجــزاي انتقــال حركت ( ماننــد چرخ دنده هــا) روي محور 
حركت داشــته باشــند. دراين فصل با نحوه نمايش برخى از 

هزارخارها در نقشه ها آشنا مى شويم.

 

(الف) (ب)

توپى خاردار

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

 هزارخارها

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� هزارخارهاى متداول را نام ببرد.

� محور و توپى هزارخارها را بر روى نقشه مشخص كند.

محور خاردار

ابزار

قطعه كار
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تعداد دندانه86
625652464236322826232118161311 d

68

12

62

10

58

10

50

9

46

8

40

7

36

6

32

7

30

6

26

6B

رديف
يك

75

12

65

10

60

10

54

9

48

8

42

7

38

6

34

7

32

6

28

6

25

5

22

5

20

4

16

3,5

14

3B

رديف
متوسط

ــه ي هزارخار و  ــيم ميل ــي ترس ــر چگونگ ــكل زي در ش
ويژگي هاي آن را مالحظه مي كنيد.

n تعداد دندانه                       6 =
d = 28f7    قطر داخلي و نوع انطباق
D1=32                    قطر خارجي

گوه ها
ــه فلكه ها  ــتند كه محورها را ب ــيب داري هس ــطوح ش س
ــيب  ــازند. ش (فولي ها)، چرخ دنده ها و غيره محكم مي س
ــطح گوه  ها معموالً 1:100 است. شيب سطح  استاندارد س
ــد و  ــز بايد برابر با 1:100 باش ــيار گوه (جاي خار) ني ش

به عبارتي شيب شيار بايد با شيب گوه متناسب باشد. 
ــز مي گويند جزء  ــاي طولي ني ــه آن ها خاره ــا كه ب گوه ه
ــدني هستند. نيروي محكم كننده از طريق  اتصاالت جداش
ــطح شيب دار صورت مي گيرد. براي انتقال دورهاي كم  س

از اين نوع اتصاالت استفاده مي شود.
شكل گوه ها به نوع كاربردشان بستگي دارد. 

هزارخار
ــتفاده ي محور هزارخار در قطعات لغزنده است.  مورد اس
نحوه ي ترسيم محور هزارخار را در شكل روبرو و جدول 
ــتاندارد DIN ISO14 مالحظه  ــق اس ــوط به آن را، طب مرب

كنيد.
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مقطع هاي رايج در هزار خارها عبارت اند از : 

هزارخار دنده ايهزارخار با وجوه موازي

توپي محور

(شكل - 1) نمايش محور هزار خار با وجوه موازي  را به صورت  نماي حقيقي  نشان مي دهد : 
* روش معرفى محور هزار خار

قطر  و  انطباقي  رديف  همراه  به  محور  كوچك  قطر 
بزرگ ارائه مي شود.

 ،(۳۰mm) قطر بزرگ D
 (f۷ ۲۰ با رديف انطباقيmm) قطر كوچك d

N تعداد دندانه = ۶ عدد
نيروي  مقدار  به  محور  محيطي  خارهاي  تعداد   : نكته 
انتقالي بستگي دارد. ممكن است روي محور هزارخار 

4 ، 6 ، 8يا  10 خار محيطي وجود داشته باشد .
* (شكل-2) نمايش توپي هزار خار  با وجوه موازي   را 

به صورت نماي حقيقي در برش نشان مي دهد :
روش معرفي توپي هزار خار 
N= تعداد دندانه ( 6 عدد ) 
 (۳۰mm) قطر بزرگ =D

 ( ۲۶mm) قطر كوچك =d
* براي سهولت در ترسيم و خواندن نقشه و صرفه جويي 
در وقت ، نقشه هاي محور و توپي هزار خار به صورت 
با اصول استاندارد (مشابه جدول صفحة  ساده و منطبق 

بعد) ارائه مي شوند .

   f 7 ×20f 7×6 ×30       محور هزار خار

محور

دنده 
اينولوتى

توپي 
توپي 

محور

دنده 
فاقى

تعداد دندانه
قطر كوچك رديف انطباقى

قطر بزرگ

پخ روى محور براى سهولت در نصب شكل-1

شكل-2

محور هزارخار(دنده فاقى)محور هزارخار(دنده اينولوتى) محور و توپى هزار خار با وجوه موازى

توپى هزار خار
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جدول زير نمايش استاندارد محور وتوپي هزارخار را به طور  ساده  نشان مي دهد: 

محورتوپينقشة ساده (اتصال محور و توپي)
ش

ن بر
دو

ب

زي
موا

وه 
وج

ر با 
 خا

زار
ي ه

توپ
ر و

حو
م

اتصال محورو توپي در 
حالت نيم برش

ش
ت بر

حال
در 

ش
ن بر

دو
ب

ش
ت بر

حال
در 

 اي
نده

ارد
رخ

هزا
پي 

وتو
حور

م

اتصال محورو توپي
 در حالت نيم برش

چند نكته: 
1    قطر كوچك محور هزار خاردر نماى روبه رو و جانبى (در حالت بدون برش) با خط اصلي 

نازك نمايش داده مي شوند .
2   در محور وتوپي هزار خار نوع : ʺدنده ايʺ روي قطر متوسط محور و توپي  در تصوير روبه  رو 

و جانبي   خط محور ترسيم مي شود .
3     در استاندارد از نماد  براي معرفي هزارخار با وجوه موازي و از نماد   براي معرفي 
هزارخار با وجوه دنده اي استفاده مي شود . در تصاوير باال به جاي نقطه چين در كنار اين دو نماد، 
از شمارة استاندارد ، تعداد دندانة خار و اندازه هاي قطر كوچك و قطر بزرگ استفاده مي شود. 
4     در  نقشه هاي ساده  مطابق جدول فوق از ترسيم پخ انتهاي محورهاي توپي و لبه هاي داخلي 

توپي صرف نظر مي شود ( تصاوير سمت راست باال ). اما در عمل اين پخ ها وجود دارند .
5    قوس انتهاي شيارخارها نيز در نمايش ساده ( مطابق جدول باال ) نشان داده نمي شوند.

3

3

22

5

4

3

21
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جوش 
هدف از جوشكاري اتصال دائمي قطعات به همديگر است. 
قطعات جوشكاري شده معموالً از قطعات توليد شده توسط 

روش هايي مثل آهنگري يا ريخته گري سبك ترند. 

بعد از جوش قبل از جوش

در اين فصل با عالئم ساده در نقشه هاي اتصاالت جوشكاري 
آشنا مي شويم.

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

 جوش

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� درز جوش هاى متداول را نام ببرد.

� نمادها و عالئم مربوط به درز جوش هاى متداول را نام ببرد.
�     عالئم و نمادهاى مربوط به درز جوش ها رااز روى نقشه تفسير كند.
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به هم متصل  اگر بخواهيم دو قطعه را از طريق جوشكاري 
قراردهيم  سرهم  يا  هم  كنار  در  را  قطعات  مي توانيم  كنيم 
. سطوح هاشور  بپردازيم(شكل -1)  به جوشكاري  و سپس 
قبل  را  قطعه  دو  تماس  سطح  مقابل  شكل هاي  در  خورده 
اطمينان  و  استحكام  اگر  اما  دهند.  مي  نشان  جوشكاري  از 
بيشتر در جوشكاري مدنظر باشد ، شيار يا فضاي خالي بين 
دوقطعه را براي نفوذ بهتر جوش در نظر مي گيرند كه به آن  
درزجوش  مي گويند.درز جوش قطعات را در محل اتصال 

سطوح به هم متصل مي كند.
در  اما  دارند،  قرار  سطح  يك  در  قطعات   ،(2- (شكل  در 
لبه هاي محل اتصال آن ها درزي را به وجود مي آورند كه 

در آن قسمت عمل جوشكاري انجام مي شود . 

به هم درزجوش  از موقعيت هاى هندسي قطعات كه  برخي 
قبل از جوشكاري بعداز جوشكاري مي شوند، در جدول زير ارائه شده اند :  درز جوش

دونوع درز جوش

اتصال سربه سر
با درزجوش دوطرفه ( از باال و پايين ) 

اتصال سربه سر 
با درزجوش يك طرفه ( از طرف باال ) 

اتصال سربه سر 
بدون درز جوش 

درز جوش

(شكل -1)

(شكل -2)
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براي شناخت بهتر درزجوش ها چند نمونه از مهمترين آن ها در جدول زير ارائه شده است.

  

  

ُگرده ماهي 

لب به لب

Vشكل 

 v نيم

جناغي

نيم جناغي 

الله اي 

نيم الله اي

گوشه 

نماد
شكل درزجوش(قبل از جوشكاري)شكل درز جوش( بعدازجوشكاري )

تصوير دو بعديتصوير سه بعديتصوير دوبعدي
نام درزجوش تصوير سه بعدي
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عالئم و نمادها در جوشكاري 

عالئم جوش به نقشه خوان كمك مي كنند تا چگونگي و 
نوع جوش را در نقشه متوجه شود . براي اين منظور شكل 
پايه و  به همراه عالمت  نمادهايي  به صورت  درز جوش ها 

عالئم تكميلي بر روي نقشه هاي به كار مي رود .

از يك  و ب)  الف  مشابه (شكل   پايه  (عالمت  پايه  عالمت 
) به همراه خط مرجع تشكيل شده  30� خط راهنما ( با زاويه 
موازات  به   . دارد  قرار  فلش  راهنما يك  انتهاي خط  است. 
شناسايي  خط  عنوان  به  نيز  نديد  خط  يك   ، مرجع  خط 
ارائه مي شود كه مفهوم ديد يا نديد بودن درز جوش را مي 

رساند. 
صفحات  در  كه   ،  ( جوش  مقطع  شكل   ) جوش  درز  نماد 
بعد بيش تر توضيح داده خواهد شد، روي عالمت پايه قرار 

مى گيرد.
عالمت پايه هميشه افقي نيست ، بلكه مي تواند در موقعيت 

هاي ديگري مثل (شكل هاي پ  تا ث) به كار مي رود .
      

         

خط مرجع

خط شناسايي

خط راهنما
 ( خط اشاره ) 

عالمت تكميلي

نماد جوش

خط مرجع

خط شناسايي

خط راهنما 

براي ساده كردن نقشه ها از نماد ها و عالئم جوشكاري استفاده مي شود . به عبارت ديگر نمادهاي جوشكاري مشخص كننده 
فرم هندسي، آماده سازي و اجراي اتصال جوش هستند.

براى مثال در شكل زير، دوقطعة استوانه اي شكل به هم جوش خورده اند . به دو روش مي توان نقشه دو بعدي اين قطعه را 
نمايش داد : يك نقشه بدون نماد(نمايش اجرايى) (ب)، يك نقشه با نماد ساده (الف)

(پ)
(ت)

(ث)

 (ب) (الف)

(ب)

(الف)
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نقشه خواني جوش 

از   بايد  نوع جوش  معرفي  براي  اشاره شد،  همان طور كه 
عالمت پايه   استفاده كنيم . روي عالمت پايه ، نماد جوش 
و مقدار آن قرار مي گيرد. فرض كنيد مي خواهيم دو قطعه 
نظر  به هم جوشكاري كنيم. درز جوش مورد  را   B و   A

براي اين اتصال از نوع گوشه است.

    
   

 
  

شكل درز جوش گوشه به صورت       مي باشد و

                      نماد آن به صورت        است .

قطعات قبل از جوشكاري

قطعات بعد از جوشكاري 

تصوير روبه روتصوير جانبي

قطعات مورد جوشكاري در حالت برش خورده مخالف يكديگر هاشور زده مي شوند .

پايه
ت 

الم
ك ع

كم
 به 

ش
جو

ده ) 
ه ش

ساد
كل 

 ( ش
شه

نق
نيم

ي بي
ه م

ه ك
گون

ان 
 هم

ش
جو

ي ) 
قيق

ل ح
شك

ه (
نقش

تصوير رو به رو تصوير جانبي 

�

�
یا

نماد جوش را فقط روى يك تصوير نشان مى دهند.

نمايش اجرايى
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چون مقطع درز جوش به چشم ناظر 

نماد درز جوش   نزديك است  

روي خط مرجع قرار مي گيرد.

جوش  درز  مقطع  كه  صورتي  در 

 ، گيرد  قرار  قطعه  پشت  قسمت  در 

روي  درزجوش   نماد  عالمت  

خط نديد قرار مي گيرد.
خط شناسايي نديد براي رساندن مفهوم ديد يا نديد بودن

 درز جوش مورد استفاده قرار مي گيرد  

چند نكته : 
1- عالمت جوش فقط روي يك نما گذاشته مي شود.

2- عالمت درز جوش همواره عمود بر خط مرجع قرار دارد.
درز  عالمت  كنار  در  و  مرجع  خط  روي  كه  اطالعاتي  جمله  از   -3

جوش قرار مي گيرد، ضخامت جوش است .
4-  در برخي از جوش ها مثل جوش گوشه اي الزم است كه ضخامت 

جوش نوشته شود.
      (a) ضخامت درزجوش ( ارتفاع مثلث متساوي الساقين)

(z) ضخامت پايه درز جوش (طول ضلع مثلث متساوي الساقين) 

ضخامت درز 
جوش

a= ۳mm 

ضخامت پايه 
جوش

z =۴mm  

شكل درز جوشخط مرجع

خط 
شناسايى

خط راهنما

خط مرجع

نماد عمود بر خط مرحع
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جوش دو طرفه 
اگر بخواهيم دو طرفه بودن اتصال جوش را مشخص كنيم ، از ترسيم خط نديد بر روي عالمت مبنا صرف نظر مى كنيم و به 

جاي آن دو بار عالمت جوش به كار برده مي شود.

جدول پايين چهار نوع از درز جوش ها را به صورت يك طرفه و دو طرفه نشان مي دهد

شكل برخي از درزجوش هاي يك طرفه شكل برخي از درزجوش هاي دو طرفه نام وشكل نماد تصوير سه بعدي درز جوش

 v دو طرفه

نيم v  دو  طرفه

الله اي دو طرفه 

نيم الله اي دو طرفه

دو مثال از درز جوش هاي دو طرفه به همراه نماد آن بر روي نقشه 

به همين دليل واژه  دوطرفه  ،  دوبل  
يا  دوسويه  به عنوان پسوند جوش 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
مثًال : جوش گوشه اي دو طرفه  يا  
ياجوش  دوبل  اي  گوشه  جوش 
گوشه اي دو سويه در جدول شكل 

مقابل .

جوش گوشه اى يك طرفهجوش گوشه اى دو طرفه
 (درز جوش در سوى ديگر قرار دارد)

جوش گوشه اى يك طرفه
 (درز جوش به چشم ناظر نزديك است)

يا يا
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درز جوش ها به همراه نماد 
درز جوش ها بسيار متنوع هستند. در جدول زير با تعدادي از مهم ترين آن ها آشنا مي شويد.

 اتصال V ( جناغي تيز ) 

درز جوش قبل از جوشكاري

نمايش اجرايينمايش ساده 

تصوير مجسميا

درز جوش قبل از جوشكاري

ǀǀ اتصال لب به لب 

نمايش اجرايينمايش ساده 

اتصال نيم Vاتصال الله اى

اتصال نيم الله اىاتصال گوشه

نما

نمايش اجرايينمايش ساده نمايش اجرايينمايش ساده 

نمايش اجرايينمايش ساده 

تصوير مجسميا

نما

تصوير مجسميا

نما

تصوير مجسميا

نما

تصوير مجسميا

نما

درز جوش قبل از جوشكاري درز جوش قبل از جوشكاري

درز جوش قبل از جوشكاري درز جوش قبل از جوشكاري

تصوير مجسميا

نمايش اجرايينمايش ساده 

نما
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 مثال :  
جوشكاري  هم  به  زير  شكل  مطابق  قطعه  چهار  است  قرار 
از  بدهند. جوشكاري  تشكيل   را  قطعه جديد  شوند و يك 
شده  گرفته  نظر  در   4mm ضخامت  به  و  گوشه  درز  نوع 

است.
   -  قطعه 2 روي قطعه 1 قرار مي گيرد (شكل هاى 1 و2) در 

مرز مشترك a (شكل -3) به هم جوش مي خورند.
 2 قطعه  جلويي  درقسمت  و   1 قطعه  روي   3 قطعه   -   
به   cو b قرارمي گيرد (شكل هاى 1 و2) و در مرز مشترك 

هم جوش مي خورند. (شكل -3)
(شكل هاى  مى گيرد  قرار  و3   2 قطعه  روي  نيز   4 قطعه   -   
1 و 2 ) و در مرز مشترك e و d به هم جوش مي خورند.

(شكل-3)
-آيا مي توانيد بگوييد در نقشه زير در كدام مرز مشترك ها 
و كدام قطعات از درز جوش گوشه دو طرفه استفاده شده 

است ؟ (شكل -4)
...........................................................................        

(شكل- 1)

(شكل- 2)

(شكل- 3)

(شكل- 4)
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جهت پيكان نشانه ( عالمت پايه )   -
الزم  كه  حالتي  هر  در  مي تواند  نشانه  پيكان  خط   -
باشد ( باال ، پايين ، چپ ويا راست ) مطابق( شكل 

الف و ب )قرار گيرد.

قطعه  از دو  بر روي يكي  فقط  پخ  در صورتي كه   -
زده شود - يعني اتصال غير متقارن - جهت نشانه، 
زده  پخ  آن  روي  بر  كه  مي كند  قطعه اي  به  اشاره 

شده است ( به سمت سطح غير عمودي ). 
به( شكل پ و ت) توجه كنيد.

 
درز جوش غير متقارن

تصوير مجسم و جهت ديد نماد جوش نمايش ساده 

درز جوش متقارن

صحيحغلطصحيحغلط
نماد

 جوش 

(ت) (پ)

الف

ب
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عالمت پيكان جاي جوش را نشان مي دهد. سرپيكان سوي جوشكاري را معلوم مي كند. قسمتي از لبة جوش كه به سر پيكان 
نزديك تر است ،  سمت پيكان  يا  سوي پيكان  ناميده مي شود. قسمتي ديگر كه از سرپيكان دورتر است ،  سمت ديگر  يا  

سوي ديگر  ناميده مي شود .
سمت ديگر

سمت پيكان

سمت ديگر سمت پيكان

به دو شكل الف و ب توجه كنيد :

B اتصال A اتصال  + 

*براي پيكان ۱ :
A سمت پيكان و A۱ سمت 

ديگر است. 
*براي پيكان ۲ :

B سمت پيكان وB۱ سمت ديگر 
است.

B اتصال A اتصال  + 

*براي پيكان ۱ : 
B سمت پيكان وB۱ سمت ديگر است. 

*براي پيكان ۲ : 
A سمت پيكان و A۱ سمت ديگر است.

با توجه به توضيحات فوق ، به مثال هاي حل شده زير توجه كنيد.

تصوير سه بعدينما تصوير سه بعدينما 
A اتصال

B اتصال

A اتصال

يا 

يا 

يا 

A اتصال

B يا اتصال

A اتصال

يا 

A اتصال

B يا اتصال

A اتصال

 الفب

(شكل ب ) (شكل الف )
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چند مثال

سمت پيكان
 B اتصال     

سمت ديگر
A اتصال 

سمت ديگر
 B اتصال  

سمت پيكان
A اتصال 

A سمت پيكان اتصال
A سمت ديگر اتصال

 B سمت ديگر اتصالB سمت پيكان اتصال

ده 
ل ش

ي ح
ل ها

مثا

 B ل
صا

ات

 A
ال 

تص
ا

 B اتصال  A اتصال

 B اتصال A اتصال

 روي عالمت پايه، نماد درز جوش گوشه را نمايش دهيد.
ارزش يابي:
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جوشكاري دورتا دور
كه  شود  داده  نشان  كه  اين  براي 
تا  دور  بايد  جوشكاري  عمليات 
يك عالمت  شود،  انجام  قطعه  دور 
اشاره  خط  مشترك  فصل  در  دايره 
(خط راهنما) و خط مرجع قرار داده 

مي شود، استفاده مي كنند.

خط مرجع 
خط اشاره

نمادنوع درزجوشدايره معرف جوشكاري دور تا دور

تصوير سه بعدينوع اتصالنمايش اجرايينمايش ساده

( اتصال محيطي 
حلقوي) دور تا دور 
قطعه به شكل حلقه 
روي قطعه ديگر 

جوش داده مي شود .

جوشكاري در هنگام مونتاژ
براي اين كه نشان دهند در كارگاه جوشكاري صورت مي گيرد از عالمتى به شكل پرچم استفاده 

مي كنند. اين عالمت عمود بر فصل مشترك خط اشاره و خط مرجع قرار مي گيرد.
تصوير سه بعدينوع اتصالنمايش اجرايينمايش ساده

  اتصال هنگام مونتاژ  

 با توجه به نمايش اجرايي بر روي عالمت پايه با توجه به 
درزجوش v ، عالمت  جوشكاري در محل  را روي نقشه 

نشان دهيد.

ارزش يابي
عالمت  روي  به  اجرايي  نمايش  به  توجه  با 
پايه با توجه به درزجوش گوشه اي عالمت 

درزجوش گوشه دور تا دور را نشان دهيد.

ارزش يابي

يا 
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نمادجوشتصوير مجسم نمايش ساده توضيح

شكل سطح مسطح ( تخت )محدب ( قوسي )مقعر ( گود )
درزجوش

نماد اضافي

مثال

فرم سطح هر درز جوش را در زير آن بنويسيد.

چند مثال 

اتصال نيم v تيز
 با سطح محدب

اتصال نيم v تيز
 دو طرفه با سطوح تخت و محدب

اتصال گوشه دو طرفه
 با سطح مقعر

نمادهاي تكميلي اتصاالت 
نمادهاي تكميلي ، فرم  سطح درزجوش ها   را مشخص مي كند.

نماد هاي تكميلي را بر روي سه اتصال زير مشاهده مى كنيد .

........................ ........................ ........................
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دو نقشه نمونه 
در زير دو مورد نقشه نمونه ارائه شده است .

در مورد نحوة معرفي قطعه ، نماها ونحوة عالئم جوش در نقشه با معلم خود گفت و گو كنيد .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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طول درزجوش
جوش ها چه يك طرفه و چه دو طرفه باشند، ممكن  است هميشه يكسره و ممتد نباشند.به دو شكل زير توجه كنيد.

جوش يك طرفه 
       (غير ممتد) 

بعضي اوقات ممكن است اتصال جوش به پهناي قطعه مجاورش نباشد.
 در شكل زير ضخامت اتصال ۵mm و طول درزجوش ۶۰mm است .  طول درزجوش بعد از عالمت درزجوش روي 

عالمت پايه ، نوشته مي شود . (مقدار ۶۰mm در شكل زير).

در مواردي نيز ممكن است اتصال جوش به صورت ممتد نباشد.  دراين موارد بعد از عالمت درزجوش:
 ابتدا تعداد اتصال: (n) ،سپس طول جوش (L) و فاصله اتصاالت از يكديگر (e)  در داخل پرانتز نوشته مي شود .

جوش يك طرفه غير ممتد
     (با درز جوش گوشه) 

جوش دو طرفه غير ممتد
     (با درز جوش گوشه) 

جوش دو طرفه 
       (غير ممتد) 

جوش دو طرفه 
       (غير ممتد) 

a =5mm

۵۰
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در صورتي كه اتصال جوش از لبه قطعه فاصله داشته باشد ، مقدار آن را در تصوير نشان مي دهيم: 

  v : فاصله از لبه  
  e : فاصله اتصاالت از يكديگر 

  l : طول جوش
 n :تعداد تكه جوش 

مثال :  اتصال  گوشه اي در شكل مقابل ، با ضخامت 
درزجوش ۵mm ، دو اتصال جوشكاري هر كدام به 
طول ۳۰mm ، فاصله اتصال از يكديگر ۲۵mm و 

فاصله از لبه ۲۰mm است .

در مواردي ممكن است در جوش هاي دو طرفه ، طول اتصال جوش در راستاي يكديگر نباشند . به اين نوع اتصال چپ و 
راست يا زيگزاگ (zig-zag ) مي گويند و نماد آن شبيه حرف Z است .

درز  ضخامت  با  اي  گوشه  اتصال  مقابل  شكل  در  مثال: 
جوش ۴mm ، دو اتصال جوشكاري در يك طرف هر كدام 
 ۲۵mm ۳۰ از همديگر وmm ۲۰ با فاصلهmm به طول
فاصله از لبه طرف چپ ، سوي ديگر : سه اتصال جوشكاري 
هركدام به طول ۲۰mm با فاصله ۳۰mm از همديگر كه 

از لبه قطعه فاصله اي ندارند .

جوش يك طرفه غير ممتد

۵۱
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نكته 1 :
در مواردي كه نوع جوش كم اهميت باشد ، به جاي آن كه مشخصات را از طريق نماد جوش ، روي 
نقشه درج كنند ، به صورت نمايش اجرايى و غيرفني قسمت هاي مورد اتصال را مشابه نقشه زير نمايش 

مي دهند.

نمايش اجرايى( غير فني) 
 در اين نقشه نمونه به قسمت هاي قهوه اي رنگ كه جايگزين نماد جوش شده است، توجه كنيد. 

نكته 2 :
فرايند  نوع  اين كه  فرايند جوش است. توضيح  به  اشاره  براي  مبنا   نشانه  به  اضافه كردن دو شاخه 
جوشكاري به همراه ساير اطالعات كمي و كيفي جوش و مشخصات سيم جوش باذكر شماره استاندارد داده مي شود كه 

تعيين اين موارد بر عهده مهندسان طراح است. براى  مثال به نماد زير توجه كنيد .

مشخصات الكترود مصرفى

ارزش گذارى جوشموقعيت حوضچه مذاب
(cs گروه كيفى) DIN 1913

عالمت مشخصه مثال111 مربوط 
به جوشكارى دستى برقى 

نوع پوشش ِگل 
جوش

رقم شناسايى كيفى

عالمت كوتاه(جوشكارى دستى برقى)
شماره استاندارد كيفيت
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پــرچ ها براي اتصال دائمــي ورق ها يا قطعات به همديگر به 
كار مي روند . قطعاتي كه توسط ميخ پرچ به يكديگر متصل 
مي شــوند براي مقاصد و اهداف گوناگوني مورد اســتفاده 
قــرار مي گيرنــد كه از آن جمله مي توان به ســه نوع اتصال 

زير اشاره كرد : 
 ، فلــزي  هــاي  ســاختمان  در   : محكــم  - اتصــال 

خودروسازي و ...
- اتصال محكم و آب بندي : در مخازن ومنبع سازي

-  اتصال آب بندي : در ورق هاي نازك. 
       در پــرچ كاري ، قطعــات مورد اتصال ، پس از ســوراخ 
كاري توســط ميخ پرچ به روش دســتي يا ماشــيني ، به هم 

متصل مي شوند.
در اين فصل با نحوه نمايش برخى از ميخ پرچ ها در نقشــه  ها 

آشنا مى شويم.

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

پرچ

۵۳
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بخش چهارم

       ميخ پرچ ها از لحاظ شكل ظاهري بسيار متتنوع اند ، اما 
آن ها معموالً در دو گروه  توپر  يا  توخالي  مشترك اند. ميخ 
پرچ هاي توپُر فوالدي به لحاظ شكل كلگي متداول اند و در 
سازه هاي فوالدي و ديگ سازي مورد استفاده قرار مي گيرند. 
برخي از انواع متداول آن ها در تصاوير زير معرفي شــده اند 

 :

(الف) سر نيم گرد ( براي سازه هاي فوالدي )
(ب) سر خزينه دار ( براي سازه هاي فوالدي )

(پ) سر نيم گرد
(ت)سر خزينه دار

(ث) سرعدسي 
(ج) سر عدسي تخت

       ميخ پرچ هاي ســر نيم گرد(مطابق شكل مقابل)بيشتر از 
ساير پرچ ها در ماشين سازي كاربرد دارند.

يك ميخ پرچ خام از ميله اي به قطر d  به نام تنه ( ســاق ) و 
سرپرچ ( كلگي نشست ) ، تشكيل شده است .

كلگى نشستتنه

تنه
كلگى نشست

(الف) (ب) (پ) (ت) (ث) (ج)

۵۴



232

روند انجام كار 
روش پرچ كاري مطابق مراحل جدول زير انجام مي گيرد:

7

6

54            3        

2      1

1- انتخاب ميخ پرچ مورد نظر با قطر 
ø d

ø d1 2- سوراخ كاري با مته اي به قطر

 قرار گرفتن ميخ پرچ داخل سوراخ

ميخ  سر  قراردادن 
تكيه  داخــل  پرچ 
دادن  قــرار  و  گاه 
پرچ  ميــخ  ســاق 
ســوراخ  درون 
قلــم تنظيــم براي 
صحيح  جاگيــري 
فشرده  و  پرچ  ميخ 
كار  قطعات  شدن 

به همديگر.
برداشتن قلم تنظيم و زدن ضربات آهسته 

با چكش
گرفتن (تا انتهاي ميخ پرچ لبه دار شود)  قــرار  نهايت  در 

يك قلم پرچ كاري
 ( كه قســمت ســر آن 
داراي فرورفتگــي هــم 
انــدازه با ســر ميخ پرچ 
اســت ) بر روي قسمت 
زدن  پرچ و  انتهايي ميخ 
روي  بر  چكش  ضربات 
قلــم ( تا فُرم كلگي قفل 

ميخ پرچ شكل گيرد).  آماده شدن اتصال

1d d 1mm

كلگى نشست

كلگى قفل

كلگى نشست

=

۵۵



خطــوط شكســتگي دســتي ( از نــوع خــط نازك دســتي ) 
بــه مفهوم آن اســت كــه قطعــه ازاين قســمت ادامــه دارد ، 
امــا به دليــل افزايش طــول ، همة آن را ترســيم نمــي كنند .

قرار گرفتن دو قطعه وتعيين موقعيت سوراخ كاري و قرار گرفتن ميخ پرچ
سوراخ كاري .

ميخ پرچ هاي توپر جزء اســتثنائات برش اســت ، بنابراين در برش طولي هاشــور زده نمي شــوند، اما در برش 
عرضي مقطع ساق آن ها هاشور مي خورد.

مسيربرش در امتداد ميخ پرچ است.مسير برش در امتداد ميخ پرچ نيست

ميــخ پرچ اگر در مســير برش قرار نگيرد ، مي توانيم ســاق آن 
را در حالت نديد ترســيم كنيم(شــكل الف ). در صورت لزوم 

مي  توانيم همزمان از برش موضعي نيز استفاده كنيم
(شكل ب ). 

F

صحيح غلط

اتصال آماده 

 F ديد

نحوه نمايش ميخ پرچ در اتصال 

هاشــور  مقطع  صــورت  به   -1
خــورده ( قطر دايره ها به اندازه 

قطرd  است) 

3-  به صورت قطرD كلگي 
ميخ پرچ

2- به صورت دوخط نازك عمود 
برهم(در مواردي كه نقشه با مقياس 

كوچك ترسيم مي  شود)

اگر جهت ديد عمود برمحور ميخ پرچ باشد ، تصوير ميخ پرچ را در سه 
حالت زير مي توانيم نشان دهيم:

ديد از باال

۵۶
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ميخ پرچ هاي سرنيم گرد
ميخ پرچ هاي سر نيم گرد فوالدي به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:

الف ) ميخ پرچ هاي سازه هاي فوالدي: باهدف اتصال ثابت 
ب ) ميخ پرچ هاي ديگ سازي: با هدف اتصال ثابت و آب بندي

اندازه هاي مهم يك ميخ پرچ سر نيم گرد: 
 D :  قطر سرميخ پرچ 

 d : قطر تنة ميخ پرچ 

 *تمامي اندازه هاي يك اتصال پرچي بســتگي به قطر 
تنه پرچ دارد ( انتخاب d تقريبا ًمعادل دو برابر قســمت 

ورق است.) 
      d١=d+١mm  قطر سوراخ ميخ  پرچ : d١

 K : ارتفاع سرميخ پرچ

 S : ضخامت قطعات پرچ شونده( طول درگيري) 

 F : طولي كه بايد پرچ كاري شود. 

   F d  1.5  L : طول ميخ پرچ 

  ( طول ميخ پرچ متناســب با قطر و فرم ســوراخ ميخ 
L S F  پرچ انتخاب مي شود ) .

در  پــرچ  ميــخ  ســوراخ 
ســازه هاي فــوالدي فقط 
بــه مقدار جزئــي پخ زده 
مي شود و پخ آن در برش 

نمايش داده نمي شود.

 
ايجاد پخ بــه آب بندي مطمئــن اتصال در 

(a عمق خزينه) مخازن كمك مي كند

مشخصة يك ميخ پرچ سر نيم گرد براي مخازن مشخصة يك ميخ پرچ سر نيم گرد براي سازه هاي فوالدي

ميخ پرچ سرنيم گرد (براي مخازن)ميخ پرچ سر نيم گرد (براي سازه هاي فوالدي)

ميخ پرچ كوبيده نشده
كلگي قفل

سوراخ كاري دو ورق
 نكتــه: كلگــي ميخ پرچ هاي ســازه فــوالدي از كلگي ميخ 

پرچ هاي ديگ سازي (مخازن)كوچك تر است.

گــردي  شــعاع 
عمق  با  پرچ  تنة 
خزينه  ســوراخ 
(a) برابر است .

جنسجنس
طول ميخ پرچ

L=۴٠mm 
طول ميخ پرچ

L=۴٠mm d=١۶mm قطر ميخ پرچ
پرچ ميخ   قطر 
d=16mm

شمارة استانداردشمارة استاندارد

ميخ پرچ كوبيده نشده ميخ پرچ كوبيده شده

تنهتنه

 r a
1 2S S S 

 ميخ پرچ كوبيده شده

كلگي قفل
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انواع اتصال در ميخ پرچ ها 
اتصاالت پرچي از نظر قرار گرفتن ميخ پرچ ها به دو روش: 
روي هم (شكل الف ) و لب به لب (شكل ب )ساخته مي شوند.

الف ) اتصال روي هم 
همــان طور كه از نام اتصال مشــخص اســت ، در اين نوع 
اتصــال لبة يك قطعه روي قطعة ديگر قرار مي گيرد و پرچ 

كاري انجام مي شود. (تصاوير پايين)

نكتـه : پــرچ ها را براي اتصــال مطابق با نيــروي الزم ، به 
صورت يك رديفه يا چند رديفه طراحي مي كنند:

1- اتصال روي هم يك رديفه( شكل 1)
2- اتصال روي هم دو رديفه ( شكل 2)

3- اتصال روي هم چند رديفه ( شكل 3)

* ترتيب قرار گيري پرچ ها:
وقتــي دو يا چند رديف پرچ مورد نياز باشــد ، ترتيب قرار گيري 

پرچ ها مي تواند «زنجيره اي » يا «زيگزاگ»  باشد. 
       - اگــر ميــخ پرچ ها در مقابل هم قرار داشــته باشــند، اتصال را 

"موازي" يا "زنجيره اي" مي نامند(شكل هاي 2 و 3 ). 
       - در غير اين صورت اتصال را "زيگزاگ" مي نامند

      ( شكل هاي 4 و 5 ).

(شكل -1 )(شكل -2 )

(شكل -3 )

(شكل -4 )(شكل-5 )
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در اين قسمت شما اتصال لب به لب دو رديفه، يك وصله اى، 
(زيگزاگ) را طراحى و آن را با دست آزاد ترسيم كنيد.

اتصال لب به لب يك رديفه، يك وصله اى اتصال لب به لبه يك رديفه، دو وصله اى

اتصال لب به لب دو رديفه /(موازى)، دو وصله اى 

اتصال لب به لب دو رديفه (زيگزاگ)،دو وصله اى 

اتصال لب به لب دورديفه (موازى)،يك وصله اى 

ب ) اتصال لب به لب
 ( اتصال وصله اي) 

در اتصــال لب به لــب ، لبه هاي 
دو قطعه به هم جفت مي شــوند و 
يك قطعه ورق ( يا تسمه فلزي ) به 
صورت وصله ، زير يا روي محل 
اتصال دو قطعه قــرار مي گيرد و 

وصله: پرچ كاري مي شود .
قطعه  ۵ و۴

وصله: 
قطعه۲

وصله۲

وصله۱

وصله۱وصله۲

21

يك 
وصله
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براي انتقال حركت از يك محور گردنده به محور ديگر- اگر 
فاصله محورها كم باشد - از چرخ دندانه استفاده مي شود . 
چرخ دندانه ها مي توانند حركت دوراني و گشتاور گردشي 
منتقل  دقيق  نسبت  با  دور  افت  بدون  و  لغزش  بدون  را 
نمايند. چرخ دنده ها ممكن است داراي دنده هاي خارجي 
يا داخلي باشند. بيش ترين كاربرد چرخ دنده ها در جعبه 
دنده ها ( گيربكس ها ) است . در اين بخش با نقشه خواني 
دو نوع از متداول ترين آن ها ، يعني چرخ دنده هاي ساده 

و مخروطي، آشنا مي شويم .

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

چرخ دندانه ها

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� اجزاى چرخ دنده  ساده رانام ببرد.

� روش نمايش چرخ دنده ساده را شرح دهد.
�    روش نمايش دو چرخ دنده ساده درگير را شرح دهد.

�    اجزاى چرخ دنده مخروطى را نام ببرد.
�     روش نمايش چرخ دنده  مخروطى را شرح دهد.

�     روش نمايش دوچرخ دنده مخروطى درگير را شرح دهد.

۶۰
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چرخ دنده ها 
تقريباً در تمام ماشين ها الزم مي شود كه قدرت و حركت را 
از ميله اي به ميله ديگر انتقال داد.در ساده ترين حالت ، اين 
سوار  ميله ها  روي  كه  استوانه هايي  تماس  وسيلة  به  عمل 
هستند انجام مي شود. به اين صورت كه با فشار آوردن به 

يكديگر، انتقال اصطكاكي انجام مي شود. 

 ، بلغزند  هم  روي  ها  استوانه  دارد  امكان  كه  آن جايي  از 
اين درگيري را با ايجاد دندانه هايي در روي هر دو چرخ 
به نحو مطلوبي ايجاد مي كنند تا بتوانند در داخل يكديگر 
قرار گيرند و با هم كاركنند، اين قسمت به نام چرخ دنده ها 

مشهورند.

يا  خارجي  دنده  داراي  اصوالً  است  ممكن  دنده ها  چرخ 
داخلي باشند. چرخ دنده هايي كه دنده خارجي دارند داراي 
جهت حركت مخالف اند. در صورتي كه جهت حركت چرخ 
دنده هايي كه دنده داخلي دارند يكي است و فاصله مركز تا 

مركز آن ها زياد نيست.

دنده داخلي(جهت گردش موافق هم و فاصله مركزتا مركز كوتاه)  دنده خارجي (جهت گردش مخالف هم) 
چرخ دنده ساده با دنده شانه اى(حركت دوراني به يك حركت مستقيم الخط هم جهت تبديل مي شود و يا برعكس)   

فاصله مركز تا مركزفاصله مركزتا مركز

چرخ دنده هايي كه دنده خارجي يا داخلى دارند:

۶۱



فصل چهارم

269

بخش چهارم

چرخ دندانه ساده
براي ترسيم و نقشه خواني تا حدودي به شناسايي و اجزاى 
چرخ دندانه ساده نياز  داريم . بنابراين در مورد مهم ترين 

آن ها توضيحات مختصري ارائه مي شود.
اگر دو چرخ دندانه ساده AوB روي دو محور موازي محكم 
از اين چرخ دندانه ها حول  شده باشند ، چنان چه يكي 
محور يا شافت خود حركت نمايد ، چرخ دندانه ديگر را به 

حركت درمي آورد.
براي اين كه چرخ دندانه ها در يكديگر درگير شوند و به 
دايرة  است  الزم   ، نمايند  حركت  صدا  بدون  و  روان  طور 
متوسط ( قطر متوسط ) هر دو چرخ دندانه در هر لحظه 

درگيري بر يكديگر مماس باشند.
 به قطر دايره متوسط ،  قطر دايرة گام  (do) نيز مي گويند. 
( بر حسب قرارداد ، هميشه دايره متوسط را با خط محور 

نازك مشخص مي كنند) 
* دايره سر (da ): دايره اي كه از باالترين نقاط دندانه ها 

( از سردندانه ها ) عبور مي كند. 

( از كف  ها  دندانه  از عمق  كه  اي  دايره   :(df) پا  دايره   *
دندانه ها ) عبورمي كند .

پا يك  : فاصله بين دايره سر و دايره   (h) ارتفاع دندانه  *
چرخ دندانه است .

قسمت فوقاني دندانه ( قسمتي كه باالتر از دايره گام است ) 
را ارتفاع سر دندانه (ha ) و قسمت پايين آن را ارتفاع پاي 

(h= hf+ha)  . مي نامند (hf) دندانه

* عرض دندانه b) ) : پهناي بخش دندانه شده چرخ دنده 
را عرض يا ضخامت چرخ دنده مي گويند .

 B دايره اوليه چرخ
قطر متوسط

 A دايره اوليه چرخ
قطر متوسط

A

B
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* گام دايره اي (p) : فاصله دو دندانه مجاور واقع بر روي 
دايره گام را مي گويند.

* تعداد دندانه در هر چرخ دندانه را با نماد z نشان مي دهند 
كه بايد عدد صحيح باشد.

* محيط دايره گام برابر است با حاصل ضرب تعداد دندانه ها 
(p) در گام دايره اي (z)

           (b)محيط دايره گام =π×do
 

از تلفيق دو رابطه(a)و (b ) خواهيم داشت :

چرخ دندانه هايي كه با هم درگير مي شوند از لحاظ اندازه 
و فرم دندانه مشابه يكديگر و داراي يك مدولاند. 

 * مدول : (m) براي اين كه قطر دايره گام عددي ساده، 
باال  رابطه  (از   p

π
دقيق و قابل اندازه گيري باشد ،نسبت 

ناميده  اين عدد  مدول   باشد.  بايد يك عدد ساده  نيز   (
مي شود .

=m مدول  p
π

P=m×π گام   ،      

                                                     

با در دست داشتن مدول (m) و تعداد دندانه (z) مي توان 
ساير مقادير مهم يك چرخ دنده معمولي را تعيين كرد.

تعداد دندانهz× گام P= طول محيط دايره گام 

           (a) p= طول محيط دايره گام
Z

�

pdo z= ×
π

فاصله مركز تا مركز

چرخ دندانه1
چرخ دندانه2

دانه
ض دن

عر

 قطر دايره گام

pdo z m z= × = ×
π

do m z= ×
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چرخ دندانه ها را معموالً در دو تصوير نمايش 
مي دهند :

كه  ( تصويرى  جانبي  تصوير  و  جلو  از  تصوير 
پهناى چرخ دندانه را نشان مى دهد،معموالً در 

برش ساده يا نيم برش نشان مي دهند)
استثنائات  جزء  ها  دندانه  چرخ  هاي  دندانه 
ترسيم  هاشور  ها  آن  داخل  و  هستند  برش 

نمي شود.
قطر دايره سر dA (قطر خارجي) را با خط پر 

ضخيم (خط اصلي) نشان مي دهند. 
قطر پاي دندانه df (قطر كوچك) در نمايى كه 
چرخ دنده را به صورت دايره نشان مى دهند 

ترسيم نمي شود.
با خط   ( متوسط  قطر   )  do گام  دايره  قطر 

محور نازك نمايش داده مي شود .
باشد  داشته  توپي  دندانه  چرخ  چه  چنان   *
، قطر توپي با خط اصلي نشان داده مي شود.

نمايش چرخ دندانه هاي ساده در نقشه 
با توجه به اين كه چرخ دندانه ها اكثر استاندارد هستند وبراي ترسيم آن ها وقت زيادي صرف مي شود ، جهت صرفه 

جويي در وقت و سهولت در ترسيم ، آن ها را به روش هاي زير نمايش مي دهند .
(do قطر متوسط ) قطر دايره گام

 daقطر دايره سر
df قطر دايره پا

do

df
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درگيري دو چرخ دندانه ساده 
(شكل- 1) درگيري دو چرخ دندانه ساده را نشان مي دهد. در (شكل-2)مشاهده مي كنيد كه قطر متوسط چرخ دندانه 
(دايره هاي گام) با يكديگر مماس مي شوند. براي دو زوج چرخ دندانه درگيرنيز – همانند چرخ دنده ساده – به ترسيم 

قطر اصلي و قطر دايره گام اكتفا مي شود .
 * مشخصات مورد نظر را روي چرخ دندانه ۲ (نقشه شكل- 2) يادداشت كنيد.

  

 شكل زير دو تصوير رو به رو و جانبي براي زوج چرخ دندانه ساده را  در حالت درگيري نشان مى دهد.

قطر دايره متوسط
         قطر دايره سر 

دايره مربوط

به قطر توپي 

شكل -1

2

2

11

شكل -2

ه 2
ندان

خ د
چر

سر 
اع 

رتف
ا

ه 1
ندان

خ د
چر

سر 
اع 

رتف
ا

1

2
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به دو شكل 1و 2 كه درگيرى دو چرخ دندانه ساده را نشان مى دهند توجه كنيد.

ارتفاع پا چرخ دندانه ۱
ارتفاع سر چرخ دندانه ۱

لقى ارتفاع پا چرخ دندانه ۲

ارتفاع سر چرخ دندانه ۲

لقى

ه ۲
ندان

خ د
چر

 پا 
فاع

ارت

ه ۱
ندان

خ د
چر

 پا 
فاع

ارت
(d

k ۱) 
ه  

ندان
خ د

چر
سر 

ره 
 داي

طر
ق

(d
k ۲) 

ه  
ندان

خ د
چر

سر 
ره 

 داي
طر

ق

ضى
 فر

ش
ر بر

سي
م

1

2

قى
ل

قى
ل

2

1

(شكل -1)

(شكل -2)
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چرخ دندانه هاي مخروطي 

همانند چرخ دندانه هاي ساده براي ترسيم و نقشه خواني 
چرخ دندانه هاي مخروطي تا حدودي به شناسايي و اجزاى 
مورد  در  زير  در  كه  داريم،  نياز  ها  دنده  چرخ  نوع  اين 

مهمترين آن ها توضيحات مختصري ارائه مي شود.

مطابق  ناقص،  هاي  از مخروط  دندانه هاي مخروطي  چرخ 
(شكل- 1) با رأس s و مولدSA تشكيل شده اند.

چنان چه هر دو چرخ دنده به صورت چرخ هاي بدون دندانه 
فرض شوند، مي توان تجسم كرد كه سطوح پيرامون هر دو 

مخروط غلتشي روي همديگر بغلتند.
قرار  محور  دو  هر   S تقاطع  نقطه  در  آن ها  رأس مشترك 
دارد. دو چرخ دنده مخروطي در صورتي به خوبي با هم كار 
مي كنند كه مدول آن ها يكي باشد و  مخروط هاي اوليه 
آن ها در يك مولد اشتراك داشته و رأس آن ها در يك 

نقطه به هم برسند.

 s

 A
 s

 s

۶۷



275

بخش چهارم

تعاريف 
* مخروط اوليه (مخروط گام) 

اين مخروط توسط قطر اوليه (قطر گام) و زاويه α  (زاويه 
مخروط گام) مشخص مي شود .

* مخروط مكمل : عبارت است از مخروطي كه مولدهاي آن 
به مولدهاي مخروط اوليه عمود هستند .

( محل برخورد قطر دايره مخروط اوليه را با مخروط مكمل، 
قطر اوليه مى نامند و آن را با do نمايش مي دهند ) 

* مخروط سر دنده : 
عبارت است از مخروطي كه از رأس دندانه (s)  بگذرد . 
زاويه اين مخروط توسط قطر سر دنده dk و زاويه مخروط 

سر (β) مشخص مي شود .
β = α+θK

* مخروط پا ( ته دندانه ) : 
اين   . از ته دندانه ها بگذرد  از مخروطي كه  عبارت است 
 (γ) پا  مخروط  زاويه  و   df دنده  ته  قطر  توسط  مخروط 

مشخص مي شود. 
γ = α-θf

      

     
   α= زاويه مخروط گام
   θf =  زاويه ته دندانه

θk = زاويه سر دندانه
  β = زاويه مخروط سر

γ= زاويه مخروط پا

مخروط اوليه
 ( مخروط گام ) 

زاويه مخروط گام

مخروط مكمل 

مخروط اوليه 

مخروط پا 
( ته دندانه ) 

مخروط سردنده 

مخروط مكمل
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مدول:  
چون چرخ دندانه مخروطي است ، ارتفاع دندانه ها در طول 
دنده تغيير مي كند .به عبارت ديگر گام و ارتفاع دندانه ها 
به سمت رأس مخروط باريك مي شوند .بنابراين چرخ دنده 
مخروطي در هر نقطه از عرض دندانه داراي مدول هاي 
متفاوتي است ، لذا براي ساخت يا ترسيم نقشه چرخ دنده 

مخروطي، بزرگ ترين مدول(ma ) را در نظر مي گيرند.  

hk: ارتفاع سردندانه:
عبارت است از فاصله دايره گام (قطر قاعده مخروط گام)  تا 

دايره سر دنده (قطر قاعده مخروط سر دنده)
 hk=ma .است ma برابر با مدول (hk) ارتفاع سردندانه 

  hf: ارتفاع ته دندانه: عبارت است از فاصله دايره گام ( قطر 
قاعده مخروط گام) تا دايره ته دنده (قطر قاعده مخروط 

ته دنده)  

زاويه مخروط پا 
زاويه سر دندانه 

زاويه ته دندانه
زاويه مخروط گام

زاويه مخروط سر 
مخروط سر 

مخروط اوليه
مخروط پا

ارتفاع سر دندانه 

ارتفاع ته دندانه 
قطر ته دندانه 

قطر دايره گام (قطر متوسط)
قطر دايره سر دندانه

ارتفاع دندانه

طول مخروطى

 h: ارتفاع دندانه: 
فاصله بين دايره سر دنده و دايره پاي دنده(ته دنده) را 
ارتفاع دندانه مي نامند .اين فاصله از مجموع ارتفاع سر دنده 

hk و ارتفاع پاي دندانه hf به دست مي آيد. 

hk = ma                          b     L                    h = hk+hf     
hf =1.16ma            

�
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بخش چهارم

 

2- زماني كه جهت ديد عمود بر محور سوراخ چرخ دندانه باشد: (شكل- 2ب)
 در چنين حالتي نماي چرخ دنده را در جهت عمود بر محور سوراخ آن و. قطر دايره سر را با خط اصلي ترسيم مى كنند.همچنين ، قطر 
دايره گام ( قطر متوسط ) را با خط محور نازك و قطر تورفتگي يا برجستگي هاي مربوط به توپي و سوارخ آن را توسط خط اصلي نشان 

مي دهند. 
در  كنار نقشه چرخ دنده مشابه چرخ دنده هاي ساده ، عالوه بر مشخصات مدول و تعداد دندانه ها اندازه هاي مهم و الزم ديگري نيز روي 

نقشه قيد مي شوند.

نماي جانبى (واقعى)
 ( اين نما ترجيحاً مورد استفاده قرار نمي گيرد) 

نماي جانبي 
جهت ديد: عمود برمحورسوراخ چرخ دنده 

نماي روبه رو درنيم برش 
جهت ديد: به موازات محور چرخ دندانه

شكل -2

الفب

ترسيم نما به طور كامل 
(اين نما ترجيحاً مورد استفاده قرار نمي گيرد)

شكل -1

نمايش چرخ دنده مخروطي در نقشه 
چرخ دنده هاي مخروطي همانند چرخ دنده هاي ساده در دو تصوير 

نمايش داده مي شوند :
نماي روبه رو و نماي جانبي 

1- زماني كه جهت ديد به موازات محور چرخ دندانه باشد. (شكل-1) 
در چنين حالتي ترسيم ودرك نقشه چرخ دنده مخروطي درحالت 
مشابه  بنابراين  كنيد.  (شكل-1)توجه  به  بود.  خواهد  دشوار  نما 
چرخ دنده هاي ساده از كشيدن دندانه ها به طور واقعي صرف نظر 
مي شود و براي درك ساده و بهتر نقشه چرخ دندانه مخروطي را 
زير معرفي  يا برش كامل مطابق تصاوير  نيم برش  به دو صورت 

مي كنند.

نيم برش برش كامل 

۷۰



درگيري دو چرخ دندانه مخروطي 
مقدار مدول و ساختمان فرم دندانه هاي هردو چرخ دندانه 
مخروطى همانند درگيري دو چرخ دندانه ساده،  با يكديگر 
دندانه  چرخ  دو  هر   ( گام  ( دايره  متوسط  دايره  و  برابر 
مخروطى  در حين درگيري با هم مماس اند.(شكل 2و1)

و  گام  دايره  ابتدا  مخروطي،  دندانه  چرخ  دو  نمايش  در 
مخروط گام ترسيم مي شوند. امتداد خطوط گام زوج چرخ 

دندانه به نقطه s ختم مي شوند.(شكل -3)
 زاويه اي كه محورهاي يك زوج چرخ دندانه مخروطي با 
هم مي سازند، زاويه محورها Σ= α۱ +α۲ناميده مي شود. 
زاويه محورها به زواياي مخروطي هاي اوليه بستگي دارد .

s

(شكل -1)

(شكل -2)

(شكل -3)

۷۱



شكل -1 شكل -2

(شكل-1)تصوير مجسم دو زوج 
در  را  مخروطي  دندانه  چرخ 
مي دهد.  نشان  درگيري  حالت 
 (1 (شكل-  (شكل-2)همانند 
است اما دو زوج چرخ دنده ها را 
در حالت برش نمايش مي دهد.

 

ارتفاع سر دندانه (چرخ دندانه۱)

پاي دندانه (چرخ دندانه۲)

ارتفاع سردندانه (چرخ دندانه۲)

پاي دندانه (چرخ دندانه۱)

شكل -3

در (شكل-3) تصوير روبه رو، در برش كامل به همراه تصوير جانبى و جزئيات z به صورت بزرگ نمايي شده ارائه شده 
است.

 به كمك تصوير اين جزئيات، خطوط ديد و نديد را در فضاي بين دندانه ها درخواهيد يافت. 

۷۲
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ارير

 
جدول زير نحوه نمايش برخي از چرخ دنده ها به همراه چرخ زنجير و چرخ تسمه را جهت اطالعات بيش تر به شما 

معرفي مي كند. 

جهت دندانه ها 

چرخ دنده ساده داخلي

چرخ دنده ساده خارجى

چرخ دنده ساده با دندانه شانه اي 

چرخ حلزون و حلزونچرخ زنجيرچرخ تسمه 

دندانه مايل چپ دندانه مايل راست دندانه جناغى
دندانه مايل راست

دندانه مايل چپ

چرخ دنده هاى ساده

۷۳



ياتاقان ها محل اســتقرار و نشيمن گاه زبانه محورها و قطعات 
متحــرك هســتند و وظيفه تحمــل و راهنمايي آن هــا را به 
عهــده دارنــد. ياتاقان ها با توجه به كاربردشــان  به دو گروه 

لغزشي(شكل -الف) و غلتشي(شكل -ب) تقسيم مي شوند.

در اين فصل بــا نحوه نمايش برخى از ياتاقان ها غلتشــى در 
نقشه ها آشنا مى شويم.

نقشه خوانى اجزاى ماشين 

ياتاقان ها

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� ياتاقان هاى غلتشى متداول را نام ببرد.

� ياتاقان هاى غلتشى متداول را در نقشه مشخص كند.
�    روش معرفى ياتاقان هاى غلتشى در نقشه را توضيح دهد.

(ب)(الف)

۷۴
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ياتاقان هاي غلتشي 
چنان چه بين محور و ياتاقان، قطعات گردنده اي قرار گيرند، 
اصطكاك لغزشــي آن به اصطكاك غلتشي تبديل مي شود  
كه به آن ياتاقان هاي غلتشــي مي گوينــد . اين ياتاقان ها بر 
حسب شكل اجسام غلتان به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :

الف) بلبرينگ ها : كه بيش تر ياتاقان هاي غلتشي ازاين نوع 
هستند. اجسام غلتان اين نوع ياتاقان ها به شكل ساچمه (ُكره) 

است. 
ب) رولربرينگ هـا: اجســام غلتــان اين نــوع ياتاقان ها به 
شكل استوانه، مخروطى، بشكه اى و سوزنى هستند. به همين 
دليل رولر برينگ ها درانواع مختلف: اســتوانه اي، مخروطى، 

بشكه اي و سوزني وجود دارند. 

فرم هاي مختلف اجسام غلتان

ساچمه اي استوانه اي بشكه اى مخروطى سوزنى

حلقه (پوسته خارجى)

قطعات گردنده به شكل هاى 
مختلف،كره و ... حلقه(پوسته داخلى)

قفسه(غالف)
نگهدارنده قطعات

ياتاقان ها از چهار قسمت اصلي تشكيل شده اند.

۷۵
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اندازه هاي ياتاقان غلتشي 
مهم ترين اندازه هاى يك ياتاقان غلتشــي، قطر سوراخ حلقه 

داخلي و قطر خارجي حلقه بيروني و پهناى آن است
 (شكل -1)

(شكل -2) دو سري ياتاقان غلتشي را نشان مي دهد. 
در ( شكل-الف 2 ) قطر سوراخ ثابت وقطر خارجي متغير است. 
در (شكل- ب 2)قطر خارجي ثابت و قطر سوراخ متغير است.

 
 

شــماره ۳ مربوط به ياتاقان غلتكي مخروطى 
است .

  DIN۶۲۳- ۱-طبق استاندارد
نوع ياتاقان

سري قطرياتاقان

قان
ياتا

ي 
پهنا

ي 
سر

مشخصات ياتاقان هاي غلتشي 
هر ياتاقان غلتشــي با يك كد شناســايي معرفي مي شــود . عالمت شناسايي ياتاقان 
غلتشــي از ارقام و يا تركيبي از حروف و ارقام تشــكيل مي شود . عدد اول مشخص 
كننده نوع ســاختمان ياتاقان است .  عدد دوم سري پهناي ياتاقان و عدد سوم سري 
قطر ياتاقان را نشان مي دهد . اندازه سوراخ حلقه داخلي ياتاقان از حاصل ضرب دو 

رقم آخر عدد شناسايي در عدد 5 حاصل مي شود .

عدد  مشخصه سوراخ

1-
كل 

ش

(شكل -الف2)(شكل- ب2)

سرى اندازه سرى پهناسرى قطر خارجى

 نوع ياتاقان
سرى ياتاقان (d/5) اندازه ياتاقان

سرى ياتاقان

قطر داخلي

*
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ترسيم (نمايش) بلبرينگ ها در حالت برش 
در نقشــه ها بلبرينگ هــا و رولربرينگ هــا را در حالت برش 
ترســيم مي كنند. با اين كه بلبرينگ ها از چند قطعه تشــكيل 
شــده اند، اما براي نمايش آن ها در حالت بــرش تمام اجزاء 
آن هــا را به عنوان يــك قطعه واحد در نظر مــي گيرند. لذا 
هاشــور حلقه داخلي و خارجي آن ها در يك جهت ترســيم 
مي شوند. تصوير مقابل برخي از ياتاقان هاي غلتشي پرمصرف 

را در حالت برش نمايش مي دهد.

در ترسيم نقشه هاي سوار شده به جاي رسم ياتاقان هاي غلتشي 
در بــرش مي توان آن ها را به صورت اختصاري (شــماتيك) 

مطابق (شكل -2) نشان داد. 

در ( شكل -1 ) مجموعه سوار شده  ياتاقان در حالت برش و 
در ( شكل-2) در حالت اختصاري نمايش داده شده است.  

 

ياتاقان ساچمه اى  ياتاقان استوانه اى

ياتاقان كف گرد

ياتاقان مخروطى

ياتاقان ساچمه اى دو رديفه

ه اى
توان

ن اس
تاقا

يا

ه اى
زاوي

ى 
مه ا

ساچ
ان 

اتاق
ي

دو 
ى 

مه ا
ساچ

ان 
اتاق

ي
ظيم

د تن
خو

فه 
ردي

ه اى
چم

 سا
قان

ياتا
زنى

سو
ان 

اتاق
ي

طى
خرو

ن م
تاقا

يا

ه اى
شك

ان ب
اتاق

ي

گرد
ف 

ن ك
تاقا

يا

ايل
ى م

مه ا
ساچ

ان 
اتاق

ي

فه 
ردي

دو 
ى 

كه ا
 بش

قان
ياتا

ظيم
د  تن

خو

جدول زير تصاوير اختصارى( شماتيك) و برش خورده برخى از ياتاقان هاى غلتشى را نمايش مى دهد.

ياتاقان استوانه اى دورديفه

( شكل -1) ( شكل -2)
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وقتي طراح، يك قطعه را طراحي مي كند، در حقيقت يك 
دهد. يك  مي  ارائه  نقشه  از طريق  )را  ايده ل  (طرح  انديشه 
طرح ايده آل فقط در ذهن وجود دارد ، در ساخت وتوليد  
هميشه   انحرافاتي، بين اندازة روي نقشه و اندازة قطعة پس 

از توليد، به وجود مي آيد .
     با توجه به اين كه ساخت دقيق اندازه هاي قطعه مطلقاً با 
قطعه  ساخت  در  بايد  لذا   ، نيست  پذير  امكان  اسمي  اندازة 

انحراف هاي مُجاز و احتمالي را در نظر گرفت .
 حد تغييرات مُجاز در اندازه ها ،  تولرانس   ناميده مي شود 

.

خوبي  به  اندازه ها  تولرانس  ابزارگير،  اين  ساخت  در  اگر   
بلكه  شويم،  مي  خطا  دچار  درتوليد  تنها  نه   ، نشود  رعايت 
ممكن است حادثه نيز ايجاد كند. دراين فصل مطالبى راجع 

به تولرنس ها و انطباقات خواهيدآموخت.

فصل  2  
بخش سوم 

تولرانس ها و انطباقات 

نقشه خوانى اندازه ها و عالئم

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� مفهوم تولرانس را بيان كنيد.

� ميزان انحراف ها را از روى جدول تولرانس ها استخراج كند.
� مفهوم انطباق رابيان كند.

� مفاهيم لقى وسفتى را توضيح دهد.

� سيستم هاى انطباقى را نام ببريد.

� عالئم و نمادهاى مربوط به انطباقات را بيان كند.

� عالئم و نمادهاى مربوط به تولرانس ها و انطباقات را از روى نقشه تفسير كند.

۷۸

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle



بخش سوم
فصل دوم

تولرانس ها وانطباقات 
قسمت اول : تولرانس هاي ابعادي 

براي ساختن هر قطعه اي دانستن اندازة ابعاد آن ضروري است. 
اين اندازه ها به سازنده كمك مي كند تا براساس آن قطعة مورد 

نظر را بسازند .
پس از ساختن قطعه، مشاهده مي شود كه ابعاد جسم ساخته شده 
و  خطا  از  مبرا   ، است  داشته  آن  سازندة  كه  دقتي  و  سعي  تمام  با 
لغزشي نيست. اين اختالف اندازه ممكن است به ابزار كار، جنس 

قطعه ، مقدار باري كه به دستگاه وارد 
مي شود، كم و زياد شدن دور دستگاه و بستگي داشته باشد . 
به طور كلي هرچند در حين اجراي كار دقت به عمل آيد و از 
ماشين آالت و وسايل پيشرفته و مدرن نيز استفاده شود ، باز هم در 

ساخت ابعاد قطعه احتمال خطاي جزئي هست.
بنابراين طراح به سازنده اجازه مي دهد تا در موقع ساخت قطعه 
، ابعاد مورد نظر را تا حد قابل قبولي از نظر اندازة درج شده در نقشه 
كم تر يا زيادتر در نظر بگيرد. اين مقداراختالف را  تولرانس   يا  

اختالف اندازة مُجاز  مي نامند .
امكان  كه  است  آن  ها  تولرانس  مزاياي  ترين  بزرگ  از  يكي 
توانيم  مي  نتيجه  در  است،  آورده  فراهم  را  يدكي  قطعات  توليد 
شده  مستهلك  يا  معيوب  قطعة  همان  فقط   ، خرابي  صورت  در 
دستگاهي  در  بلبرينگ  يك  اگر   ، مثال  براي  كنيم.  تعويض  را 
فرسوده يا شكسته شود ، اين بلبرينگ مطابق با اصول استاندارد با 
چنان دقتي ساخته شده است كه در محل ( جايگاه ) خود مجدداً 
. دهد  مي  انجام  مطلوب  نحو  به  را  وظيفة خود  و  شود  مي  نصب 

۷۹

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle



بخش سوم

فصل دوم

تعاريف و اصطالحات 

آشنا  تولرانس ها  در  شده  برده  كار  به  اصطالحات  از  برخي  با  ابتدا  ببريم،  پي  بيشتر  تولرانس  مفهوم  به  كه  اين  براي 
مي شويم:

 اندازه اسمي ( اندازه نامي )  
نظر  بدون در  فني  نقشة  قطعات كار، كه در روي  ابعاد  اندازة  تمام 
گرفتن انحراف ها آورده مي شوند ،  اندازة اسمي   ناميده مي شود 

و آن را با حرف N نمايش مي دهند.
اندازة  الف) و  اندازة قطر۱۱/۵mm فشنگ (در شكل   ، مثال  براي   
 ۱۴۰mm ۱۸۵  دستگيره (درشكل ب ) و اندازة طولmm طول

آچارتخت (درشكل پ ) را  اندازة اسمي  مي گوييم .

يك اندازه را هرگز نمي توان با دقت مطلق و مطابق اندازة اسمي ساخت. دستگيرة شكل ب را در نظر بگيريد . ساختن 
آن بدون هيچ خطايي با طول ۱۸۵mm ( يعني ۱۸۵,۰۰۰۰ ) از نظر فني امكان پذير نيست. لذا بايد انحراف مُجاز را براي 

ساخت قطعه در نظر گرفت .

        اگر بخواهيم اندازة واقعي را به اندازة اسمي نزديك تر كنيم، 
مستلزم صرف هزينة زيادتري است و حتماً ماشين و ابزارآالت 

دقيق تري بايد به كار گرفته شوند كه مقرون به صرفه نخواهد بود . 
بعدها مي بينيم كه انحراف اندازة ها نسبت به اندازه اسمي سنجيده 

مي شوند. به اندازة اسمي  اندازة نامي  نيز مي گويند. 
185.0000

(ب)

(الف)

(پ)
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بخش سوم
فصل دوم

خط صفر
انحراف ها نسبت به يك مبدأ يا مبنا به نام خط صفر سنجيده مي شوند.خط صفر خطي است منطبق بر اندازة اسمي و يا مرزي 

است كه در آن جا انحراف اندازه ها برابر صفر است.

انحراف ها  
انحراف هاي  بايد  بنابراين  نيست.  امكان پذير  به طور مطلق  اندازة اسمي  با  قبًال اشاره شد، ساختن قطعه اي  همان طور كه 

مُجازي را براي ساخت قطعه در نظر گرفت.

به عبارت ديگر ،تمام دستگيره هاي ساخته شده كه اندازة طول تمام شدة آن ها بينmm ۱۸۴/۵  تا ۱۸۶mm باشد ، قابل قبول 
است. 

 ۱۸۵mmطول براي  مثال،  براي 
دستگيره،طراح انحراف هاي مُجاز 
را         در نظر گرفته است 
 .يعني سازنده مجاز است طول 
دستگيره را ۱mm بيشتر تا
mm ۵/ ۰كمتر از اندازة اسمي 

بسازد. 

صفر
ط 

خ

صفر
خط 

mm
mm

+1
-0/5
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بخش سوم

فصل دوم

 انحراف بااليي و انحراف پاييني1

فاصلة بين خط صفر و بزرگ ترين اندازة مجاز را  انحراف بااليي  و فاصلة بين خط صفر و كوچك ترين اندازة مجاز را  
انحراف پاييني   گويند .

 ، نظر  مورد  دستگيرة  فني  نقشة  در 
را  پاييني  انحراف  و  بااليي  انحراف 
اگر   دهند.  مي  نمايش  شكل  مطابق 
انحراف  و  بااليي  انحراف  مقدار 
پاييني را با هم برابر در نظر بگيرند، 
مقدار انحراف ها بعد از اندازة اسمي 
و نماد ± قبل از مقدار انحراف ارائه 

مي شود
 ( مثال ۵/ ۰ ± ۱۸۵ يا۱۸۵±۱) .   

 *بزرگ ترين اندازه و كوچك ترين اندازه 
بزرگ ترين اندازه ، از جمع جبري اندازة اسمي و انحراف بااليي و كوچك ترين اندازه ، از جمع جبري اندازة اسمي و 

انحراف پاييني حاصل مي شود. 

١-  به انحراف بااليي و پاييني ، انحراف فوقاني و تحتاني نيز گفته مي شود. 

كوچك ترين اندازة مجاز = انحراف پاييني  + اندازة اسمي 
۱۸۵+(-۰٫۵)=۱۸۴٫۵mm

بزرگ ترين اندازة مجاز =انحراف بااليي + اندازة اسمي 
 ۱۸۵+(+۱)=۱۸۶mm

انحراف پايينى انحراف بااليى

انحراف پايينى

انحراف بااليى

انحراف
اندازه اسمى

يا
�

�

انحراف پايينى
انحراف بااليى

انحراف
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بخش سوم
فصل دوم

 تولرانس1
حد تغييرات مُجاز در اندازه را تولرانس مي گوييم . مقدار تولرانس از تفاضل بزرگ ترين اندازه از كوچك ترين اندازه 

حاصل مي شود(شكل -1). 
همچنين تولرانس را مي توان به طورمستقيم از تفاضل انحراف اندازة بااليي ازانحراف اندازة پاييني به دست آورد (شكل-2 )

مقدار تولرانس را با حرف T نمايش مي دهند.در دستگيرة مورد نظر مقدار تولرانس عبارت است از : 

اندازة فعلي (اندازة حقيقي/ واقعي) 
شده  تمام  اندازة  يا  حقيقي  اندازة  آن  به  كه  فعلي  اندازة 
با  توليد  فرايند  از  پس  كه  است  اي  اندازه   ، مي گويند  نيز 

اندازه گيري به وسيلة ابزارهاي اندازه گيري به دست 
مي آيد . يعني همان اندازة تمام شده اي كه از روي قطعة كار 

خوانده مي شود.

     اندازة قطعة ساخته شده هنگامي مورد قبول واقع مي شود 
واقع  مُجاز  اندازة  ترين  كوچك  و  ترين  بزرگ  ميان  كه 
شده باشد. براي مثال در مورد دستگيره ،اگر كنترل اندازه 
با كوليس مقدار ۱۸۵٫۵۵ را نشان دهد، اين اندازه قابل قبول 
است . چون در محدوده هاي اندازة مجاز قرار گرفته است.

در  آن)  نقشة  به  توجه  تواند(با  مي  دستگيره  طوركلي  به 
محدودة 

      ۱۸۴٫۵mm≤۱۸۵mm≤۱۸۶mm
 قابل قبول باشد. 

١-  /Toleranceتولرانس را با حرف T نمايش مي دهند .معني ديگر آن حد تحمل يا رواداري   است.

كوچك ترين اندازه مجاز – بزرگ ترين اندازة مُجاز = تولرانسانحراف پاييني – انحراف  بااليي = تولرانس

T = (+ ۱) - (-۰٫۵)=۱٫۵mm T= (۱۸۶) - (۱۸۴٫۵)  =۱٫۵mm

شكل -1 شكل-2

اندازه فعلى 1
اندازه فعلى 2

انحراف بااليى
انحراف پايينى
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بخش سوم

فصل دوم

كيفيت تولرانس ( درجة تولرانس ) 

از آن جايي كه انتخاب دلخواه مقدار تولرانس (براي اندازه هاي اسمي مختلف) ، صنايع مكانيك و ماشين سازي را دچار 
هرج و مرج مي كند ، لذا به منظور هماهنگي در كارهاي صنعتي، براي نشان دادن كيفيت (درجه ) تولرانس در سيستم 
ايزو ISO)) از  اعداد   استفاده مي شود . براي اين منظور  استاندارد(ايزوISO) ، 20 مرحله كيفيت را براي تولرانس در 
نظر گرفته است . اين مراحل با ۰۱ شروع مي شود و تا ۱۸ ادامه دارد . اين اعداد را به اختصار  1IT  مي نامند . همان طور 
كه در شكل زير مشاهده مي شود .براي كيفيت تولرانس ۰۱ كوچك ترين مقدار و براي كيفيت تولرانس ۱۸ بزرگ ترين 

مقدار تعلق دارد. 

از ميــان ۲۰ كيفيــت تولرانــس، 
كيفيت تولرانس ۱ تا۱۸  

كاربــرد عمومي دارنــد. كيفيت 
صلــي  ي ا نس ها ا لر )تو جه ر (د

IT۰۱تا  IT۰۷در مكانيك دقيق 
براي تعيين مقدار تولرانس 

فرمــان هــاي كنتــرل و  IT۶ تا 
 IT۱۳در مكانيك معمولي براي 
انطباقــات و كارهاي فــرم دادن  
بــراده بــرداري، مانند:هونينگ 
كاري ،لپينــگ كاري ،ســنگ 
زنــي، فــرزكاري ، تراشــكاري 
و IT۱۲ تــا  و ســوراخ كاري 
 IT۱۸در مكانيك خشــن براي 
كارهــاي فــرم دادن غيــر براده 
بــرداري ، ماننــد نــوردكاري،  
پرسكاري ، كشيدن ، آهنگري و 
ريخته گري  اســتفاده مي گردد. 

مكانيك 
خشن،كارهاى 

فرم دادن 
غير

 براده بردارى

فرمان هاى كنترل 
مكانيك دقيق

 مانند ساعت سازى

مكانيك 
معمولى،انطباقات 

و كارهاى فرم 
دادن،

 براده بردارى

كيفيت (درجه)تولرانس

01 0   1   2   3   4   5   6   7  8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18

* IT - 1  مخفف ISO Tolerance است.
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بخش سوم
فصل دوم

مقادير تولرانس هاي اصلي 
مقادير تولرانس هاي اصلي با مقادير اندازه هاي اسمي و كيفيت ( درجه) تولرانس هاي اصلي ارتباط مستقيم دارد . هرچه 
اندازة اسمي و عدد درجة تولرانس در نقشة قطعة كار بيشتر باشد ، مقدار تولرانس بيشتر و دقت ساخت و هزينة توليد آن 
نيز ،كم تر مي شود . درجة تولرانس هاي اصلي را با واژة IT مشخص مي كنند .استاندارد  ISO  مقادير تولرانس هاي 
اصلي را براي كيفيت( درجه ) تولرانس IT۰۱ تا IT۱۸ و براي اندازه هاي اسمى مختلف در جدولى ( مطابق شكل زير 

 )گردآوري كرده است . اين جدول مهم است واساس و مبناي مطالب تولرانس هاست. 
راهنماي استفاده از 

جدول 
جدول  باالى   *رديف 
اندازة اسمي قطعه( به طول 
   (mmيا به قطر برحسب
است .مثال ًاگر اندازة قطر 
ميله اي ۴۰mm باشد،  
بايد اين اندازه را مابين دو 
اندازة اسمي۵۰…۳۰<   

جست وجو كنيم. 
 *نكتة مهم : اگر اندازة 
مورد نظر ما عددي بود كه 
در دو ستون  جدول تكرار 
شده بود{مثل عدد ، ۱۲۰}

با توجه به اين كه اندازه اسمي ۱۲۰ در دو ستون جدول آمده ، از ستون قبلى يعنى  ۱۲۰..………۸۰<      استفاده مي كنيم. 
 *اولين ستون سمت چپ مربوط به كيفيت تولرانس (IT)است كه تا  ۱۸ادامه دارد. واحدها بر حسب μm هستند .مثال:  
براي ميله اي به قطر ۴۰mm مي خواهيم كيفت ۶ و ۷را تعيين كنيم . ابتدا اندازة ۴۰mm  را از ستون ششم جدول(يعني ستون  
اندازه هاي۵۰..………۳۰<   ) انتخاب و همزمان از رديف IT۶ وIT۷  از ستون اول به سمت راست حركت مي كنيم . 
مشاهده مي شود كه مقدار تولرانس براي دو كيفيت ۶ و۷ به ترتيب ۱۶ μm( ۰٫۰۱۶mm) و۲۵ μm ( ۰٫۰۲۵mm) است.حاال 

شــما به كمك جدول، 
مقدار IT۸ وIT۹ را براي 
 ۴۰mmميلــه اى به قطر
قســمت  در  و  تعييــن 
نقشــه  (روى  چين  نقطه 
كيفيت۶كيفيت۷كيفيت۸كيفيت۹مقابل )يادداشــت كنيد. 

(mm بر حسب) درجه اندازه اسمى
تولرانس هاى 

(IT)اصلى تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا
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بخش سوم

فصل دوم

موقعيت و ميدان تولرانس 
موقعيت تولرانس عبارت است از وضعيت انحراف اندازة مُجاز نسبت به خط صفر.

به عبارت ديگر، چگونگي قرارگيري انحراف بااليي و پاييني نسبت  به خط صفر را موقعيت تولرانس مي گويند. 
به طور كلي پنج نوع ميدان تولرانس قابل تشخيص است.براي مثال ، اگر اندازة اسمي قطر يك ميله  ø 30 باشد ، با در نظر 
گرفتن تولرانس هاي مختلف مي توان پنج وضعيت مختلف را براي آن نسبت به خط صفر به دست آورد كه در كارهاي 

صنعتي كاربرد مخصوص به خود را دارند و در مبحث انطباقات راجع به آن هابيش تر صحبت خواهيم كرد .
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بخش سوم
فصل دوم

تولرانس هاي عمومي1  
طراح قطعه مقدار تولرانس ابعادي را بر مبناي تجربه و كاركرد قطعه و بر اساس استاندارد مربوطه تعيين مي كند. در مواردي 
كه براي اندازه هاي طولي مقادير انحراف اندازة روي نقشة آن ها پيش بيني نشده باشد ، معموالً براي تعيين انحراف اندازة 

مُجاز از تولرانس هاي عمومي كمك مي گيرند. 
      تولرانس هاي عمومي در سيستم ايزو طبق استاندارد

 ISO ۲۷۶۸ و در چهاردرجة تولرانس ظريف (f)، متوسط 
زير  مطابق جدول   (  v) و خيلي خشن    (c) ، خشن   (m)
ارائه شده است. شمارة استاندارد تولرانس عمومي و درجة 
تولرانس آن در قسمتي از جدول نقشه(مطابق شكل مقابل)

.(ISO۲۷۶۸-m:مثًال)نوشته مي شود
مفهوم آن اين است كه مقدار انحراف ها براي اندازه هاي 
تولرانس  جدول  از  پاييني  و  بااليي  انحراف  بدون  اسمي 

هاي عمومي قابل استخراج است.
 

ISO۲۷۶۸ (       اندازه بر حسب)(جدول-1) محدودة تولرانس ها براي اندازه هاي طولي

ISO۲۷۶۸ (mmاندازه بر حسب) (جدول-2) محدودة تولرانس ها براي اندازه هاي شعاع قوس ها، پخ ها و ارتفاع خزينه ها

مثال 1  : قطعه اي به طول ۵۰mm با درجة تولرانس m توليد خواهد شد . مقدار انحراف بااليي و پاييني آن  از (جدول-1) 
برابر ۰٫۳mm± خواهد بود .

از  آن  پاييني  و  بااليي  انحراف  مقدار  شد.  خواهد  توليد   m تولرانس  درجة  با   ۵mm شعاع  به  اي  قطعه  قوس   :  2 مثال 
(جدول-2) برابر ۰٫۵mm ± خواهد بود .

 ١ - General Tolerance/ به تولرانس هاي عمومي  تولرانس هاي آزاد  نيز مي گويند.

باالى۲۰۰۰
۴۰۰۰تا

باالى ۱۰۰۰
۲۰۰۰ تا

باالى ۴۰۰
۱۰۰۰ تا

باالى ۱۲۰
۴۰۰ تا

باالى ۳۰
۱۲۰تا

باالى ۶
۳۰ تا

باالى ۳
 تا ۶

از ۰٫۵
  تا۳

fظريف ۰٫۰۵ ۰٫۰۵± ۰٫۱± ۰٫۱۵± ۰٫۲± ۰٫۳± ۰٫۵± ±-
mمتوسط۰٫۱ ۰٫۱± ۰٫۲± ۰٫۳± ۰٫۵± ۰٫۸± ۱٫۲± ۲± ±
cخشن۰٫۱۵ ۰٫۲± ۰٫۵± ۰٫۸± ۱٫۲± ۲± ۳± ۴± ±
vخيلى خشن۰٫۵ ۱± ۲٫۵۱٫۵±± ۴± ۶± ۸± ±

باالى۶ باالى
۳ تا ۶

از ۰٫۵
۳تا

محدوده تولرانس

± ۱
fظريف ۰٫۲ ۰٫۵± ±

mمتوسط

± ۲
± ۱± ۰٫۴

cخشن
vخيلى خشن

mm

 درجه تولرانس 

 درجه تولرانس 
محدوده تولرانس 
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بخش سوم

فصل دوم

تولرانس زوايا

ساختن يك زاوية قطعة كار به طور دقيق با اندازة اسمي امكان پذير نيست ، لذا در ساختن آن انحراف مُجازى را در نظر 
مي گيرند و آن را بر حسب درجه( ْ ) ، دقيقه ( َ ) و ثانيه ( ًَ ) در سمت راست اندازة اسمي مي نويسند :

براي زوايايي كه در روي نقشة آن ها انحراف بااليي و پاييني داده نشده است ، به منظور تعيين انحراف اندازة با توجه به 
ضلع كوتاه تر زاويه از تولرانس هاي عمومي ISO ۲۷۶۸  استفاده مي كنند .

(جدول-3) محدودة تولرانس هاي اندازة زوايا براي محدودة اندازة اسمي ( با توجه به ضلع كوتاه تر زاويه )
ISO۲۷۶۸ (mm اندازه ها بر حسب)

مثال : شيار دوم چلچله اي قطعة مقابل با درجة تولرانس m ساخته خواهد شد. مقدارانحراف زاويه، با توجه به( جدول-3)  
۳۰َ± خواهد بود .

باالى ۱۲۰تا باالى ۴۰۰
۴۰۰

باالى ۵۰
تا ۱۲۰

باالى ۱۰
تا۱۰تا ۵۰

± ۵'± ۱۰'± ۲۰'± ۳۰'± ۱°
fظريف 
mمتوسط

cخشن'۱°۳۰ ±'۵۰ ±'۲۵ ±'۱۵ ±'۱۰ ±
vخيلى خشن°۳ ۲°± ۱°± ±'۳۰ ±'۲۰ ±

 درجه تولرانس 
محدوده تولرانس 
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بخش سوم
فصل دوم

 قسمت دوم: انطباقات 

وقتي دو قطعه در داخل يكديگر 
قرار مي گيرند،مي گوييم آن دو 
قطعه بر هم منطبق شده و انطباقي 

را به وجود آورده اند.
 از نظــر تعريــف، رابطة موجود 
بين اندازه هاي دو قطعة انطباقي 
AوB ( درشــكل زير) را قبل از 
مونتاژ كــردن آن ها به يكديگر  

انطباق  مي گويند.

انطبــاق دو قطعه زمانــي امكان 
پذير اســت كــه اندازة اســمي 

مشتركي داشته باشند.
در اين كارخانه اجزاي  ميل لنگ كشتي

 روي هم منطبق مي شوند .

 بــراي هماهنــگ كردن 
لزوم  مــورد  اندازه هــاي 
قطعات به منظور رســيدن 
نظر،  مــورد  انطبــاق  بــه 
بين  اســتاندارد  موسســه 
(ISO)ايــزو المللــي 

انطباقات را زير پوشــش 
اســتاندارد خود قرار داده 
  ISO كه به نام  انطباقات
معــروف اســت. رعايت 
صنعت  در  ايزو  انطباقات 
با عث دقت و صحت در 

مونتاژ قطعات مي گردد. 

باق
 انط

زاي
اج

سطح انطباق
سطح انطباقسطح انطباق

سطح انطباق

سطح انطباقسطح انطباق

سطح انطباق سطحي است كه اجزاي مونتاژ شونده با همديگر تماس خواهند داشت. 

نتاژ
 مو

ل از
قب

 
نتاژ

 مو
د از

بع

الف الف الف

ب ب ب

الف+ب الف+ب الف+ب
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بخش سوم

فصل دوم

       قطعات انطباقي بر حســب انتظاري كه از آن ها مي رود ، مي توانند تولرانس هاي متفاوت و نســبت به هم داراي لقي يا 
ســفتي متفاوت داشته باشــند. قبل از آن كه به مفهوم  سفتي  و  لقي  بپردازيم، الزم است با اصطالحات به كار برده شده در 

انطباقات و مفهوم آن ها آشنا شويم.

  ميله 
به نماي اندازه هاي بيروني قطعات كار كه داراي سطوح بيروني است  ميله  مي گويند، مانند قطر ميله ها و محورها  با فرم هاي 

مختلف مقاطع ( گرد ، چهارگوش ، شش گوش و ... ) ، ابعاد زبانه ها ، پهنا و ضخامت تسمه ها و... 

 سوراخ 
به نماي اندازه هاي داخلي قطعات كار كه داراي ســطوح داخلي است  سوراخ مي گويند، مانند قطر سوراخ هاي گرد، چهار 

گوش، شش گوش و پهناي شيارها و....

توجـه:  در اين مبحــث مفاهيم موجود در انطباقات را با ميله وســوراخ  گرد  
آمــوزش مي دهيــم و از تصاويــر زير به منزلة نماد  ميله و ســوراخ   اســتفاده 

خواهيم كرد.

يايايا
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بخش سوم
فصل دوم

 آشنايي با مفاهيم لقي و سفتي  
لقـي: تفاضل اندازة قطر سوراخ ازقطر ميله را لقي مي گويند. 
درصورتــى كه كه انــدازة قطر ســوراخ از انــدازة قطر ميله 

بزرگ تر باشد. 
       از آن جايي كه ميله و سوراخ هر كدام داراي تولرانس اند، 
لذا در عمل ممكن اســت لقي هاي متفاوتي ( از بزرگ ترين تا 

كوچك ترين لقي) بين دو قطعه به وجود آيد.

* بزرگترين لقي وقتي پيش مي آيد كه سوراخ بزرگ ترين و 
ميله كوچك ترين اندازة ممكنه را داشته باشد.

* كوچــك تريــن  لقــي وقتــي پيــش مي آيد كه ســوراخ 
كوچك تريــن  و ميله بــزرگ ترين اندازة ممكنه را داشــته 

باشد.

سـفتي: تفاصــل انــدازه قطر ميله از قطرســوراخ را ســفتي 
مي گويند. 

در صورتي كه اندازه قطر ميله از اندازه قطر سوراخ بزرگ تر 
باشد. 

از آن جايــي كــه ميله و ســوراخ هر كــدام داراي تولرانس 
مي باشــند، لذا در عمل ممكن اســت ســفتي هاي متفاوتي از 
كوچك ترين  تا بزرگترين ســفتي بين دو قطعه وجود داشته 

باشد.
* بــزرگ ترين ســفتي وقتي پيش مي آيد كــه ميله بزرگ 
ترين  و سوراخ كوچك ترين  اندازه ممكنه را داشته باشد .

*كوچــك تريــن ســفتي وقتــي پيــش مي آيد كــه ميله 
كوچك ترين  وسوراخ بزرگ ترين  اندازه ممكنه را داشته 

باشد.

لقى

كوچكترين لقى 
بزرگترين لقى 

بزرگترين سفتى 

كوچكترين سفتى 
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بخش سوم

فصل دوم

انواع انطباق 
قطعــات انطباقي بر حســب انتظاري كه از آن هــا مي رود ، 
مي توانند تولرانس هاي متفاوت و نســبت به هم داراي لقي و 
يا سفتي متفاوت داشته باشــند. به طور كلي مي توان سه نوع 

انطباق   بازي دار 1 ،  عبوري 2 و  پرسي 3  را تعريف نمود .
بــراي درك بهتر ســه نــوع انطباق  بــازي دار   ،   عبوري  و   

پرسي   به مثال ساده زير توجه كنيد :

كاميونــي در حال حركت بايــد از تونلي عبور كند. 
در شــكل الف به دليل آن كه ســقف تونــل به قدر 
كافي بلند است ، كاميون به راحتي و بدون هيچ گونه 
اِشكالي عبور مي كند. در اين صورت مي توان گفت 

كه عبور به طور روان و آزاد انجام پذيرفته  است .

در شكل ب به دليل آن كه ارتفاع سقف تونل تقريباً  
برابر با ارتفاع كاميون است ، عبور آن به راحتي انجام 
نمي شود و در مقابل ، حركت آن كمابيش مقاومتى 
صــورت مي گيرد ، اما به هــر حال عبور به طور فيت 

انجام مي شود .

در شكل پ اختالف ارتفاع زياد سقف تونل ( پايين 
بودن ارتفاع تونل نسبت به كاميون ) باعث برخورد و 
اصطكاك بســيار شديد مي شود ، به طوري كه عبور 

كاميون با مشكل مواجه مي شود .

١- به انطباق  بازي دار  ، انطباق  آزاد  ،  روان   ،  لق  يا  انتقالي  نيز گفته مي شود.
٢- به انطباق عبوري ، انطباق  فيت  ، جذب  يا  في مابين  نيز گفته مي شود.

٣- به انطباق پرسي ، انطباق  فشاري  نيز گفته مي شود.

الف 

ب 

پ 
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بخش سوم
فصل دوم

انواع انطباق

انطباق بازي دار 
انطباق بازي دار (كه به آن انطباق  روان  يا  آزاد  هم گفته مي 
شود) ، انطباقي است كه همواره بين سوراخ وميله ، لقي ايجاد 
مــي كند. انطباق بــازي دار زماني پيش مــي آيد كه بزرگ 
ترين اندازة ميله از اندازة ســوراخ كوچك تر و يا حداكثر با 

كوچك ترين اندازة سوراخ باشد.  

- ممكن اســت لقي زياد باشد ، طوري كه براي جا زدن نياز 
به نيرو نباشد(شكل -1). 

- ممكن اســت لقي متوسط يا كم باشد ، طوري كه براي جا 
زدن ، فشار كم دست كافي باشد(شكل -2 ). 

در انطباق بازي دار ، قطر ميله همواره از اندازه قطر ســوراخ 
كوچك تر اســت و ميله در داخل سوراخ مي تواند حركت 

آزاد و روان داشته باشد ( شكل الف وب-3).
  
  

(قبل از انطباق)

( الف)

(بعد از انطباق) 

تولرانس سوراخ
تولرانس ميله 

(ب)

ميدان تولرانس سوراخ 

خط صفر

ميدان تولرانس ميله 

(شكل -2) انطباق با فشار كم دست

(شكل -1) انطباق بدون فشار دست

كوچكترين لقى 

بزرگترين لقى 

 ( شكل-3)
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( بعد از انطباق ) 

 انطباق عبوري 
انطباق عبوري كه به آن انطباق  روان  نيز مي گويند، انطباقي 
است كه ممكن است بين سوراخ و ميله  لقي يا سفتي  ايجاد 
كند، كه نوع آن بســتگي به اندازة واقعي (فعلي) سوراخ و 

ميله دارد .

- ممكن است لقي خيلي كم باشد ، طوري كه جازدن با تنظيم 
دقيق ميله درامتداد محور ســوراخ انجام گيرد( شكل -1 ).

- ممكن است هيچ گونه لقي وجود نداشته باشد ، طوري كه 
جازدن باضربات ماليم چكش سبك ميسر باشد ( شكل -2 ).

در انطباق عبوري اندازة قطر ميله بر حسب مورد مي تواند از قطر سوراخ بزرگ تر يا كوچك تر باشد.
برحسب اندازة فعلي، ميله در داخل سوراخ مي تواند نسبت به هم ، حالت بازي دارتا پرسي را داشته باشد(شكل - پ 3).

( قبل از انطباق )
ميدان تولرانس سوراخ 

خط صفر

ميدان تولرانس ميله 

تولرانس سوراخ
تولرانس ميله

ميدان هاى تولرانس ميله 

ميدان تولرانس سوراخ 
خط صفر

(الف) (ب)

(شكل -2) انطباق با ضربه چكش سبك

(شكل -1) انطباق با فشار دست

(ث)

(پ )

فتى
قىس
ل

(شكل - 3)
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( قبل از انطباق )( بعد از انطباق ) 

ميدان تولرانس سوراخ 
خط صفر

ميدان تولرانس ميله 

(a)

(c)

كوچكترين سفتى 

 انطباق ِپرسي  

انطباقي است كه همواره بين سوراخ و ميله، سفتي ايجاد كند. 
انطباق پرسي زماني پيش مي آيد كه كوچك ترين اندازة قطر 
ميله از اندازة قطر ســوراخ بزرگ تر و يا حداكثر مســاوي با 

بزرگ ترين اندازة سوراخ باشد. 

       براي انجام انطباق پرســي به نيروي فشــار (با شدت هاي 
مختلف) نياز اســت. هرچه اندازة ميله نسبت به سوراخ بيشتر 

شود، نيروي فشار بيش تري براي انطباق آن دو نياز است.

در( شــكل الــف )، ميله در داخل ســوراخ با فشــار ضربات 
چكش ســنگين منطبق مي شود. در( شــكل ب )فشار توسط 
پرس دستي يا پرس هيدروليكي باعث انطباق پرسي بين ميله 
وســوراخ مي شود. به كمك انبســاط (گرم كردن سوراخ) و 
انقباض (سرد كردن ميله) نيز، انطباق ميله و سوراخ در حالت 

پرسي انجام مي شود.

بزرگترين سفتى 

تولرانس سوراخ تولرانس ميله

(b)

(الف) 

(ب) 

(پ) 

(الف) 
(ب)

(پ)
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بخش سوم

فصل دوم

سيستم انطباق 
انواع انطباق ها( بازي دار ،عبوري وپرسي)مي توانند برحسب 
مورد لزوم در يكي ازدو سيســتم:  ثبوت ســوراخ   يا سيستم  

ثبوت ميله   مورد استفاده  قرار گيرند.

 سيستم ثبوت ميله(ميله مبنا) 
در  سيستم ثبوت ميله ، اندازة قطر ميله هارا ثابت نگه مي دارند.  

وبا انتخاب انحراف اندازه هاي الزم  ، قطر ســوراخ ها را 
بر حســب مورد نياز به نحوي تغيير مي دهند كه هر نوع 

انطباقي كه الزم باشد حاصل شود. 
      در ايــن روش چــون ابتــدا قطر ميله آمــاده و تنظيم 
مي شود ،مي توان گفت كه ميله مبناي كار است  ،لذا به اين 
روش،سيستم  ميلة مبنا يا سيستم  ثبوت ميله  گفته مي شود.

تصاوير رو به رو را از باال به پايين بررسي كنيد .مشاهده 
مي شــود كه در اين سيســتم براي همة ميلــه ها انحراف 
انــدازة بااليي برابر صفر، بزرگ ترين انــدازة ميله برابر 

اندازة اسمي است و همگي منطبق برخط صفرند. 
در سيستم  ثبوت ميله ، انحراف بااليي ميله برابر صفر است.

      از سيستم ثبوت ميله در صنعت ماشين آالت نساجي 
كه در ساختن آن ها تعداد زيادي ميله به كار رفته است 
اســتفاده مي گــردد، زيرا هنــگام تعميرات يــا تعويض 
ياتاقان ها، نسبت به تعويض ميله ها هزينة كمتري خواهد 

داشت. 
از ديگر مواردي كه سيستم ثبوت ميله استفاده مي شود، 
مي توان ماشين هاي برقي ، بلبرينگ ها و رولر برينگ ها، 

ماشين هاي كشاورزي، مكانيك ظريف و ... را نام برد.

 انطباق آزاد انطباق پرسى

قطر ميله ثابت

تغيير قطر سوراخ

سيستم انطباقى ثبوت ميله

حور
زه م

اندا
ين 

گتر
بزر

 

مى
  اس

ازه
اند

سوراخ 

محور

حور
زه م

اندا
ين 

گتر
بزر
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بخش سوم
فصل دوم

 سيستم ثبوت سوراخ ( سوراخ مبنا ) 

در سيستم ثبوت سوراخ ، اندازة قطر سوراخ ها را ثابت نگه 
مي دارند و با انتخاب انحراف اندازة الزم، قطر ميله ها  را بر 
حسب  مورد نياز به نحوي تغيير مي دهند كه هر نوع انطباقي 
الزم باشد حاصل شود. در اين روش چون ابتدا قطر سوراخ 
آماده و تنظيم مي شــود، مي توان گفت كه ســوراخ مبناي 
كار اســت ، لذا به اين روش سيستم  سوراخ مبنا   يا سيستم  

ثبوت سوراخ  گفته مي شود .

تصاويــر روبه رو را از باال به پايين بررســي كنيد. مشــاهده 
مي شــود كه در اين سيستم براي همة ســوراخ ها،  انحراف 
اندازة پاييني برابر صفر وكوچك ترين اندازة ســوراخ برابر 

اندازة اسمي وهمگي منطبق برخط صفرند.

 در سيستم ثبوت سوراخ، انحراف پاييني سوراخ برابر صفر 
است.

       از سيســتم ثبــوت ســوراخ در صنايــع ماشين ســازي، 
خودروســازي، هواپيماســازي، ســاخت ماشــين هاي ابزار 
و ... اســتفاده مي شود. زيرا ســاخت و كنترل اندازة ميله ها 
بــا اندازه هاي دقيــق وباكيفيت ســطح مطلــوب به كمك 
تراشكاري و سنگ زني از تهية سوراخ هاي دقيق به كمك 
مته كاري و برقو كاري بســيار آسان تر است. به عالوه براي 
تهية ســوراخ هاي دقيــق در  اندازه هاي مختلــف، به تعداد 
زيادي برقو احتياج اســت كه ســرمايه گذاري بيشــتري را 

مي  طلبد.

 انطباق آزاد انطباق پرسى

سيستم انطباقى ثبوت سوراخ
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بخش سوم

فصل دوم

مراحل انطباق 
انواع انطباقات (آزاد، عبوري، پرسي) مي توانند بر حسب مورد لزوم در يكي از دو سيستم:   ثبوت سوراخ   يا   ثبوت ميله  
مورد اســتفاده قرار گيرند. از طرفي مشــاهده شــد كه در هر كدام از حالت هاي انطباقي  ( آزاد ، عبوري و پرسي) مي توان 
لقي و ســفتي هاي متفاوتي را در نظر گرفت: ( لقي كم، لقي متوســط، لقي زياد يا سفتي كم، سفتي متوسط و سفتي زياد). 
همچنين در مبحث موقعيت تولرانس ها  در صفحه 125 اشــاره شــد كه وضعيت انحراف اندازة مُجاز نسبت به خط صفر در 

پنج حالت كلي (مطابق شكل زير) وجود دارد.

       اما از آن جايي كه در عمل، پنج مرحلة فوق براي مشــخص كردن وضعيت انحراف اندازه هاي مُجاز، نســبت به خط 
صفر كافي نيســت ، اســتاندارد ايزوISO  ( به جاي پنج مرحلة كلي فوق ) ، 28 موقعيت ميدان تولرانس را ،نســبت به خط 

صفر در نظر گرفته است. اين 28 مرحله با  حروف التين  مشخص مي شوند .

* انتخاب حروف التين
موقعيت ميدان تولرانس نســبت به خط صفر توســط يك يا دو حرف از حروف A تاZC براي ســوراخ ها وa تا zc براي 

ميله ها در نظر گرفته مي شود.4 
در شــكل زير مشاهده مي كنيد كه فاصلة ابتدايي ميدان هاي تولرانس تا خط صفر باحروف التين( مثلd ياD) نشان داده 

شده است. بنابراين حروف التين نشان دهندة كوچك ترين فاصلة  ميدان تولرانس از خط صفر مى باشند. 
      

٤۸ البته برخي از حروف التين (براي جلوگيري از اشتباه) مورد استفاده قرار نمي گيرند، مثل w،W، q،Q ،o ،O ، l ،L ،i ،I و به جاي آن ها 

از حروف  JS، fg،FG ،ef،  EF،cd، CD ، zc ، ZC، zb  ، ZB ،za ،ZA  و js استفاده مي شود.   

ميدان تولرانس ميله

فاصلة ابتدايــي ميدان تولرانس 
تــا خــط صفر،كه بــا حروف 

التين نشان داده مي شود
 (موقعيت ميدان تولرانس)

(IT)كيفيت تولرانس ميدان تولرانس سوراخ

(IT) كيفيت تولرانس

          خط صفر

۹۸
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موقعيت ميدان تولرانس براى  ميله ها

در سيســتم  ايــزو  ISO براي ميله هــا ، 28 موقعيت ميدان 
تولرانــس نســبت به خط صفر ( از a تــا zc ) در نظر گرفته 

شده است.
در مورد ميله از حروف التين كوچك  استفاده مي شود. 

با توجه به نمودار مقابل : 
از حــروف a تا g قطر ميله ها كوچك تر از اندازة اســمي 

هستند و پايين تر از خط صفر قرار دارند. 

در مرحلةh بزرگ ترين اندازة ميله با اندازه اسمي برابر است 
( به عبارتي بر خط صفر منطبق است). 

از حرف h به بعد اندازة هاي ميله ها بزرگتر شــده اند و در 
باالي اندازة اسمي ( خط صفر ) قرار مي گيرند .

� نتيجه اين كه : 
 براي ايجاد انطباق آزاد مي توان از حروف a تا g اســتفاده 

كرد.
 گفتني است كه بيشترين لقي در حرف a و كمترين لقي در 

حرف g وجود دارد.
 بــراي ايجاد انطبــاق عبوري از حــروف js تا p اســتفاده 

مي شود.
 براي ايجاد انطباق فشاري از حروف r تا zc استفاده مي شود 

.
گفتني است كه كمترين سفتي در حرف r و بيشترين سفتي 

در حرف zc به وجود مي آيد.

         
1- در مرحله انطباقي js مقدار انحراف بااليي و پاييني 

برابر است .
انحراف بااليي

انحراف پاييني

خط صفر

2 - در مرحلــه انطباقــي h ، بــزرگ ترين انــدازة ميله 
براندازة اسمي منطبق است .

 به عبارت ديگــر در مرحلة انطباقي h ، انحراف بااليي 
ميله صفر است.

س
لران
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يت

وقع
م
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س
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 تو
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كيف

اندازه هاى خارجى
(محورها)

js

*دو نكته مهم 

مى
ه اس

داز
ان

انطباق بازى دار
انطباق
عبورى انطباق پرسى
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جدول زير، حروف التيني كه براي 28 مرحلة انطباقي  ميله   در نظر گرفته شده اند را نشان مي دهد .
         

درسيستم   ثبوت سوراخ  حرف H مشخص كننده موقعيت ميدان تولرانس سوراخ است و همواره سيستم ثبوت سوراخ را 
تداعي مي كند(حرف H براي سوراخ مبنا برگزيده شده است). ميله ها با توجه به موقعيت ميدان هاي تولرانس مربوطه 

(از a تا zc ) مي توانند انطباق هاي متفاوتي را با سوراخ مبناH (مطابق شكل و مثال هاي زير ) به وجود آورند: 

    

 

* توجه:      
 وقتي مي نويسيم ø۴۲H۷/g۶ به مفهوم آن است كه انطباق مربوط به يك ميله و سوراخ با اندازة اسمي ۴۲mm است. 

ابتدا ميدان تولرانس سوراخ ( مثلH۷ ) و سپس ميدان تولرانس ميله ( مثل g۶ ) با يك عالمت / معرفي مي شود .

آزاد ( روان )
مبنا

عبوري

پرسي
ميله

مرحلة h مبناست  

بازي دار
 عبوري  

   پرسي
مثال  :  

مى
ه اس

داز
ان

انطباق بازى دار
انطباق
انطباق پرسى عبورى

سيستم ثبوت سوارخ (سوراخ مبنا)

به شكل مقابل دقت كنيد.
هرچــه از حــرف a بــه طرف حــرف zc نزديك 
شويم، نوع انطباق محكم تر مي شود . به اين ترتيب 
ســوراخي با موقعيت ميدان تولرانــس H ، با ميله 
هايي با موقعيت ميــدان تولرانس از a تا h  انطباق 
 zc تا r انطباق عبــوري  و از p تا j بــازي دار و از

انطباق پرسي را به وجود مي آورند.

۱۰۰



انطباق آزاد عبورىانطباق انطباق پرسى

انطباق آزاد انطباق
عبورى انطباق پرسى

به مفهوم ø ۲۵H۷ /f۷ توجه كنيد: 

ميدان تولرانس سوراخميدان هاى تولرانس ميله

سوراخ 
H

مي
ة اس

داز
ان

25s625n6

مثال
مثال

مثال

مثال : در سيستم انطباقي   ثبوت سوراخ   در شكل زير براي اندازة اسمي ø ۲۵، سه حالت انطباقِي آزاد ، عبوري و پرسي در 
نظر گرفته شده است .

* دو اندازه: يكي  ۲۵f۷ ø براي ميله  وديگري ø ۲۵H۷  براي سوراخ  � يك انطباق آزاد ( لق) را فراهم مي كند.

* دو اندازه: يكي  ø ۲۵n۶ براي ميله  و ديگري  ø ۲۵H۷  براي سوراخ  �  يك انطباق عبوري را فراهم مي كند.
* دو اندازه:  ۲۵s۶ ø براي ميله  وديگري   ø ۲۵H۷ براي سوراخ   �  يك انطباق پرسي را فراهم مي كند.

در سيســتم انطباقي   ثبوت ســوراخ  با نوشــتن اعداد 1 تا 4 (در داخل دايره ها ، زير تصوير ميله ها) مشخص كنيد هر 
اندازه اي  متعلق به كدام ميله است ؟

راهنمايي: ميله ها با توجه به نوع انطباق ، حروف مختلفي دارند. حروف بعد از P ، معرف انطباق پرسي و حروف قبل 
از h ، معرف انطباق بازي دار است.

۱) Ø۲۰  g۶

۲) Ø۲۰  r۶

۲) Ø۲۰  k۶

۲) Ø۲۰  js۶

(IT) كيفيت تولرانس سوراخ  
  نماد موقعيت فاصلة تولرانس سوراخ تا خط صفرنماد موقعيت فاصله تولرانس ميله تا خط صفر
(IT )كيفيت تولرانس ميله

 ميدان تولرانس ميله ميدان تولرانس  سوراخ
ø ۲۵H۷/ f ۷ مفهوم 

اندازة اسمي

ارزش يابي  

 ø ۲۰H۷

۱۰۱



بخش سوم

فصل دوم

موقعيت ميدان تولرانس براي سوراخ ها
در سيســتم  ايزوISO  بــراي ســوراخ ها، 28 موقعيت ميدان 
تولرانس نسبت به خط صفر ( از A تا ZC ) در نظر گرفته شده 
است . در مورد سوراخ از  حروف التين بزرگ  استفاده مي شود.

با توجه به نمودار مقابل : 
از حرف A تا G قطر سوراخ ها كوچك تراز 
اندازة اســمي اســت وپايين تراز خط صفر 

قرار دارند. 
درمرحلة H كوچك ترين اندازة سوراخ با 
اندازة اســمي برابر است (به عبارتي بر خط 

صفر منطبق است).
 از حــرف H بــه بعد،اندازه  هاي ســوراخ 
كوچك تــر مي شــوند و در پاييــن اندازة 

اسمي (خط صفر) قرار مي گيرند. 

�نتيجه اين كه: 
* بــراي ايجــاد انطبــاق آزاد مي تــوان از 
حروف A تا G اســتفاده كرد. گفتني است 
كه بيشــترين لقي در حــرف A و كمترين 

لقي در حرف G وجود دارد. 
  JS بــراي ايجاد انطباق عبوري از حروف *

تا P استفاده مي شود .
 R براي ايجاد انطباق فشــاري از حروف *
تا ZC اســتفاده مي شــود . گفتني است كه 
كمترين سفتي در حرف R و بيشترين سفتي 

در حرف ZC به وجود مي آيد.

2- در مرحلة انطباقي H،كوچك ترين اندازة سوراخ بر 
اندازة اسمي منطبق است .

 بــه عبارت ديگــر در مرحلة انطباقــيH انحراف پاييني 
سوراخ صفر است.  

1- در مرحله انطباق JS ، مقدار انحراف بااليي و پاييني 
برابر است. 

انحراف بااليي 

خط صفر

انحراف پاييني

*دو نكته مهم 

اندازه هاى داخلى
(سوراخ ها)
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كيفيت سطح  

نقشه خوانى اندازه ها و عالئم

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� مفهوم كيفيت سطح را شرح دهد.

� روش هاى مرسوم در تعيين كيفيت سطح را توضيح دهد.
�    عالئم و نمادهاى كيفيت سطح را بيان كند.

�    عالئم و نماد هاى كيفيت سطح را از روى نقشه تفسير كند.

  فناورى مدرن ، ضرورت پرداخت سطح را ايجاب مي كند تا كار 
كرد مناسب و عمر مفيد و طوالني قطعات ماشين ها تضمين گردد .
      اغلب قطعات صنعتي به صافي ســطحي مناسب نياز دارند 
تا به نحو مطلوب كار كنند.پرداخت ســطح بهتر هميشه مورد 
نياز نيســت وتنهاســبب افزايش هزينه توليد مي شود. جهت 
جلوگيري از پرداخــت كاري بيش از حد يك قطعه ، ميزان 
پرداخــت مورد نظر، بر روي نقشــه كارگاهــي نمايش داده 
مي شود. اين اطالعات كه ميزان پرداخت را مشخص مي كند 

به وسيله نمادهايي به كاربر منتقل مي شود . 

در اين فصل با مفاهيم پرداخت سطح ، پارامترهاي  مهم آن و 
نمادهاي مربوطه در   نقشه هاي صنعتي  آشنا مي شويم.

فصل 4
بخش سوم

۱۰۳

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle

azaz
Rectangle



177

بخش سوم

فصل چهارم

مقدمه 
بيشــتر توليدات مورد استفادة روزمره ، اعم از وسايل خانگي 
يــا صنعتي از چند قطعة مجزا تشــكيل مي گــردد كه به طور 

جداگانه ساخته و روي هم سوار مي شوند .
      هريــك از اين قطعات محدود به ســطوحي اســت و هر 
كدام كــم و بيش در عملكرد دســتگاه وظيفــه اي بر عهده 
دارند. ســطحي كه با قطعات مجاور در تماس نباشــد ( سطح 
آزاد ) ، مســتقيماً در كاركرد دستگاه نقشي ندارد. ، در حالي 
كه ســطوح در تماس به تناسب كاري كه در مجموعه انجام 
مي دهند از اهميت ويژه اي برخوردارند. اين ســطوح از نظر 
كيفيت بايد داراي پرداخت ســطح معيني باشــند تا عملكرد 

مناسبي داشته باشند .(شكل 1)
سطوح آزاد ( يعني سطوحي كه يا خارج از درگيري هستند يا از 
قطعة هم جوار فاصله دارند ) بايد با پايين ترين  پرداخت سطح  
استاندارد توليد شوند تا صرفة اقتصادي داشته باشد.(شكل -2)

در گيره اي ، مطابق( شــكل -3)، و دو قطعة (شــكل -4) آيا 
مي توانيد برخى از ســطوح آزاد را با كشيدن يك خط اشاره 

مشخص كنيد ؟ 

سطح آزاد 

2-
كل 

ش

3-
كل 

ش

4-
كل 

ش
1-

كل 
ش

به سطوحى كه با هم در تماس هستند توجه كنيد.

۱۰۴
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بخش سوم
فصل چهارم

تصوير زير ، يك گيره ( كارگاهي ) را نشان مي دهد 
ميزان پرداخت ســطوح اجزاي اين گيره با هم متفاوت اســت. با اندكي دقت مالحظه مي شود كه روي گيره سطوح مختلفي 

قابل تشخيص است :
مشــاهده مي شــود كه تمام سطوح گيره به يك اندازه پرداخت نشده اند. ســطوح ياد شده با دقت هاي مختلفي از نظر درجه 

صافي ساخته مي شوند.

    

 

 

در صنعت ، هر سطح را با توجه به درجة اهميت و كاربرد آن پرداخت مي نمايند ، زيرا پرداخت زيادتر از نياز باعث صرف 
وقت و هزينة بيش تر مي شود ، كه اين در نهايت ، باال رفتن قيمت توليد را به همراه دارد .

در نتيجه : 
هر سطح تا آن اندازه پرداخت مي شود كه بتواند وظيفة مورد انتظار را با دقت الزم انجام  دهد. 

البته نوع صافي هر ســطح به مورد اســتفاده آن قطعه در صنعت بستگي دارد و در موقع ساختن بايد مشخص شود كه هر سطح 
از چه درجة صافي بايد برخوردار باشــد . به طور كلي شــرايطي كه ســطوح قطعه دارد در عملكرد قطعه ، طول عمر و شكل 

ظاهري آن تأثير گذار است .

سطوحي كه پرداخت آن ها خيلي باالست .
سطوحي كه پرداخت سطح آن ها متوسط است . 

سطوحي كه به همان حالت اوليه اى كه توليد شده اند باقي مي مانند و پرداخت سطح آن  ها پايين است . 
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چون براده برداري از يك سطح الزاماً به كمك ابزار صورت 
مى گيرد و عملكرد اين ابزار در نهايت كندن ذرات با اندازه 
هاي متفاوت از ســطح مورد نظر است ،ايجاد پستي و بلندي 
روي ســطح اجتناب ناپذير خواهد بود ، بنابراين امكان ندارد 
كه ســطحي مطلقاً صاف به دســت آيد. لذا سطح ، نسبت به 
سطح ايده ال ، انحرافاتي خواهد داشت. انحرافاتي مثل:  موج 

دار بودن   يا  شيارهاي ريز   .

در صفحات بعدي با مفهوم  زبري  بيشتر آشنا مي شويم .

شكلمعايب سطحعلت

ارتعاش قطعة كار
 و يا ماشين.

خطا در بستن قطعة كار

ايجاد سطح موج دار
موج دار بودن (موج وارى)

فرم نامناسب لبة براده ابزار.
انتخاب مقدار پيشروي و 

عمق بار نامناسب
ايجاد شيارهاي ريز (زبري)

زبرى موج دار بودن

سطح

خواب سطح

زبرى

رى
ج وا

 مو
فاع

ارت

رى
ع زب

رتفا
ا

فاصله بين شيارهاى ريز

شيارهاى ريز (زبرى)

موج وارى
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بخش سوم
فصل چهارم

زبرى سطح 
براي درك بهتر مطلب ، مقطعي از يك قطعة توليد شــده را 
توســط يك صفحة صاف برش مي زنيم ، كه به آن  پروفيل 

سطح  مي گويند. 
نكته : صفحة برش عمود بر جهت توليد ، عبور داده شده است 
. بــه كمك اين پروفيــل مي توانيم با مفهــوم  موج داربودن  
و  زبري ســطح   بيش تر آشنا شــويم. اگر قسمتي از پروفيل 
سطح را چند برابر بزرگ كنيم ، تصويري مانندشكل a را مي 
بينيم . اگر آن را چند برابر ديگر بزرگ تر كنيم شــكل b را 

خواهيم داشت .
در دو (شــكل  الف وب) تفاوت ظاهري بين  موج دار بودن   

و  زبري  را مشاهده مي كنيد .

ارتفاع زبري  
ارتفاع زبري عبارت است از ارتفاع بلندترين نقطة زبري ( قله ) 
تا پايين ترين نقطة آن ( دره ) در يك طول محدود و مشخص 

 مورد اندازه گيري كه به آن  طول نمونه  مي گويند.

ري
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

جهت توليد

قسمتي از قطعة كار
مقطع پروفيل سطح

صفحه برش

طول محدود ومشخص

      ارتفاع زبري

زبري
قله

دره

موج دار بودن

موج دار بودن

برش پروفيل

(طول نمونه)

وليد
ت ت

جه

(الف)

(ب)
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بخش سوم

فصل چهارم

      

 

2- شعاع نوك رنده 
هر چه شعاع گردي نوك رنده بيشتر انتخاب شود ، ارتفاع زبري كم تر و سطح تراشيده شده، صاف تر خواهد بود .

3- سرعت برش 
ارتفاع زبري ســطح به ســرعت برش و نيروي برش بستگي دارد. وقتي ســرعت برش زياد شود ، نوع براده ها روان تر است و 

سطح صاف تري ، توليد مي شود. 

ارتفاع زبري سطح به عوامل زيادي بستگي دارد كه در اين جا به چهار مورد آن اشاره مي شود :
1- مقدار پيشروي رنده 

هر چه مقدار پيشروي كم انتخاب شود ، ارتفاع زبري كم تر و سطح ايجاد شده صاف تر است .

ري
ع زب

رتفا
ا

پيشرويپيشروي

كار
طعه 

ى ق
رج

 خا
طر

ق

رى
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

ري
ع زب

رتفا
ا

پيشرويپيشروي

كار
طعه 

ى ق
رج

 خا
طر

ق
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4-استفاده از مايع برش ( خنك كاري )
مايــع برش ، عالوه بــر خنك كاري و ازديــاد طول عمر لبة 
برنده ابزار، تا درصد بااليي كيفيت سطح بهترى را، به وجود 
مي آورد و اجازه مي دهد تا ســرعت برش را افزايش دهيم .

جدول زير رابطة بين  ارتفاع زبري  با  سرعت برش  ،  مقدار پيشروي  و  شعاع نوك رنده  در تراشكاري را نشان مي دهد.

شكل سطح خارجي  

اندازه گيرى ارتفاع زبرى 

  μm
ي 

زبر
اع 

رتف
ا

ش
ر بر

ابزا
ك 

ع نو
شعا

( m
m

متر
ميلي

 ) r

 (s
ي (

شرو
ر پي

قدا
م

ر ) 
 دو

 هر
 در

متر
لي 

(مي
m

m
/u

قه 
 دقي

ر بر
v مت

ش 
ت بر

سرع
 

  ( m
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)   

     
     

    

ف
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طول نمونه 
طبق اســتاندارد ايزو (ISO) براي تعيين و اندازه گيري ميزان 
پرداخت ســطح قطعه ، قســمتي از ســطح را عمود بر جهت 
توليدانتخاب مي كنند و مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهند.

  طول نمونه ها اســتاندارد است. جدول زير اندازه هاي طول 
نمونة ( L ) را بر حسب ميلي متر نشان مي دهد .

توجه : براي سطوح صاف تراز طول نمونة كوچك تر وبراي 
سطوح زبرتر از طول نمونة بزرگ تر استفاده مي شود. 

به خطي كه از پروفيل ســطح مى گذرد و سطوح باال و پايين 
زير انحراف ها را به طور تقريبي نصف مي كند،  خط ميانگين   

(خط مياني ) مي گويند.
بــراي اندازه گيري و كنترل دقيق پرداخت ســطح قطعه،  مي 
توان از تجهيزات الكترونيكي استفاده كرد . در اين تجهيزات 
، يك ميلة حس كننده بر روي ســطح قطعــة كاربه حركت 
درمى آيد و زبري هاي سطح را حس مي كند. اين اطالعات 
پس از پردازش ، برحسب ميكرومتر بر روي صفحه نمايشگر 
دســتگاه قابل مشاهده است و امكان چاپ نمودار آن بر روي 

كاغذ نيز وجود دارد .

خط ميانگين ( خط مياني ) 

طول نمونة مورد ارزيابي وسنجش 

  S۲ مساحت سطوح = S۱ مساحت سطوح

طول نمونه

طول نمونه

۸۲٫۵۰٫۸۰٫۲۵۰٫۰۸
نمونه  طــول    L

   mmبرحسب

شاخص دستگاه در يك طول مشخص و 
معين مقدار صافى سطح را كنترل مى كند.
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(شكل -1)

خط ميانى
             طول نمونه

                  طول نمونه

قله

دره

(شكل -2)

 (شكل -3)

(شكل -4)

 Ra =
مجموعه سطوح
 طول نمونه 

روش هاي تعيين زبري سطح 
زبري ســطح كار را مي توان با روش هاي مختلف نشان داد. 
اما دو مورد از آن ها روش هاي متداول و معروفي هستند كه 

. Rz و Ra بيش ترين كاربرد را دارند: روش هاى

Ra تعريف زبري سطح
Ra عبارت اســت از ميانگين ارتفاعات زبري ســطح . براي 
درك بهتر مطلب به( شــكل-1) توجه كنيد. طولي از ســطح 
مورد نظر را به مقدار ۲٫۵mm براي ارزيابي انتخاب كرديم،  
سپس توسط ميكروسكوپ قوي طول مورد ارزيابي L را چند 

برابر بزرگ تر كرديم تا (شكل- 2)  به دست آيد. 
      حاال خط ميانگين (  خط مياني ) ox را به طور تقريبي  به 
گونه اي در نظر مي گيريم  كه در حد متوسط پستي ها ( دره 
هــا ) و بلندي ها ( قلــه ها ) قرار بگيرد . به عبارت ديگر، بايد 
مســاحت انحراف بااليي خط (S۱ ) با مساحت انحراف هاي 

پاييني خط (S۲)  تقريباً مساوي باشد ( شكل -3 ).
 در ( شكل -4 ) داريم :

A۱+A۲ +A۳ +... = A´۱ +A´۲ +A´۳

حال اگر مجموع مســاحت ها را به طول نمونة مورد ارزيابي 
تقسيم كنيم، مقدار Ra به دست مي آيد .

                
                                                                                      

            (A۱+A۲ +A۳ +...) +  (A´+۱A´۲ +A´۳ +…)
L

Ra =

۱۱۱
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طول نمونه

 مثلث اولمساحت

مشــاهده مي شــود Ra برابر با عرض نوار مستطيل به ارتفاع 
۸μm است.

A =۱۲۵mm  ×۸μm =۱۰۰۰μm.mmمساحت مستطيل 

واحد اصلي كه اندازه هاي صافي سطح برحسب آن اندازه گيري 
مــي شــوند ،  ميكرون متر   اســت، كــه برابر اســت بايك 
ميكرون متر)  mμ

11 = 1000000  متر (متــر  
m
-610 ميليونيــم 

اگر كل مجموعه ســطح را با A نشان دهيم ؛ در اين صورت 
مي توان A را ســطح نواري مستطيلي به طول OX و عرض 

يك نواخت دانست.
بنابراين عرض اين نوار ، ميانگين ارتفاع زبري يا همان  Ra  است .
A=A+۱A۲ +A۳ +...+ A´۱ +A´۲ +A´۳ +…

مثال : 
در ســنجش قطعــة كاري، طول نمونــه 125mm و مجموع 
مســاحت ها برابر بــا ۱۰۰۰μm.mm اســت. مي خواهيم 

مقدار Ra را تعيين كنيم .
پاسخ : طبق نمودار شكل زير مجموعة مساحت هاي باالي 

خط ميانگين برابربا : 

مجموع مساحت هاي پاييني خط ميانگين نيز برابر با : 

مساحت مسطيل

A A A m.mm∑ = + = μ1 2 150+ +125 + 225 = 500

A A A m.mm

A A m.mm

′ ′ ′∑ = + = μ

′∑ + ∑ = μ
1 2

300+ 200+ 225 = 500
500+ 500 = 1000 

۱۱۲



بخش سوم
فصل چهارم

Rz تعريف زبري سطح
Rz  عبارت است از ميانگين بلندترين قله هاى (ارتفاعات)

(le) زبري در 5 طول نمونة
براي درك بهتر مطلب به شكل مقابل توجه كنيد.

همانند آن چه كه براي Ra گفته شــد ، طول نمونة مشخصي 
را براي ارزيابــي در نظر مي گيريم . در اين جا خط ميانگين 

ox نيز مطرح است .

طول نمونة  L  را به پنج قسمت مساوي (le ) تقسيم مي كنيم. 
Rz برابر با ميانگين 5 ارتفاع Z۱ تا Z۵ در طول مورد ارزيابي 

L  اســت. هر عمق ناصافــي Z ، فاصلة بين باالترين و پايين 
ترين نقطه در فاصلة اندازه گيري le است. 

مقدار Rz( مانند Ra ) به طور خودكار توســط وسايل اندازه 
گيري قابل سنجش و نمايش است.

 

 با دستگاه هاي ثابت يا سيار مقدار كيفيت سطح براي Ra يا Rz  قابل نمايش است و چاپ نمودار آن ،  به همراه 
ساير مقادير و پارامترهاي ديگر زبري سطح نيز ، امكان پذير است .

گين
ميان

ط 
خ

Rz = (Z Z Z Z Z )

Rz ( m m m m m

Rz m

+ + + +

= μ μ μ μ μ

= = μ

1 2 3 4 5
1
5
1 1 + 4.5 + 12 + 7, 8 + 35
33.3 6, 665
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ارتباط Ra و Rz با همديگر 
Rz و Ra نمودار تبديل ( مقايسه اي ) مقدار زبري

مشخصات كيفيت سطح در برخي از نقشه ها به روش 
Ra و در برخي ديگر به روش Rz معرفي مي شوند . 
براي تبديل مقادير Ra به Rz و بالعكس مي توانيد از 

نمودار زير استفاده كنيد : 
* براي تبديل Ra به Rz از روي محور عمودي مثًال 
مقدار   Ra =۰٫۲۵μm0 را انتخاب مى كنيم به سمت 
راست امتداد مي دهيم . پس از برخورد با اولين خط 
شيب دار ( قسمت بااليي محدودة پراكندگي ) آن را 
 Rz = 1μmبه ســمت پايين امتداد مي دهيم تا مقدار

به دست مي آيد .
سوال : براي Ra =۰٫۱۶μm0 معادل Rz آن چه مقدار 

است ؟ .............

* بــراي تبديــل Rz بــه Ra از روي محــور افقــي مثــًال 
مقــدار Rz =۱۰μm0 را انتخــاب مى كنيم وبه ســمت باال 
امتــداد مي دهيم. پس از برخــورد با اولين خط شــيب دار 
(قســمت پايين محدودة پراكندگي) آن را به ســمت چپ 
امتــداد مي دهيم تا مقدارRa = ۰٫۶۳ μm به دســت آيد. 

ســوال: بــراي Rz =۲٫۵μm0 معــادل Ra آن چــه مقدار 
است؟

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

ه پراكندگى 
دود

مح

 Ra حد بااليى
براى تبديل
Ra به  Rz 

 Rz حد بااليى
براى تبديل 
Rz به  Ra

μm به  Rz مقدار

μm
 به 

 Ra
دار 

مق

۱۱۴



Ra (mμ)ميانگين زبرى سطح

مثال براي روش توليد كف 
تراشي : 

محــدودة  ۰٫۴ تــا  ۱٫۶ با 
دقت باال ( بــراي كارهاي 
 ۱۲٫۵μm دقيق ) و مقادير 
تا۵۰μm براي دقت كم و 
پايين مورد استفاده قرار مي 
گيــرد . محدودة۱٫۶μmتا 
و  معمولي  دقت   ۱۲٫۵μm
متوســط را در روش توليد  
كف تراشي  نشان مي دهند .

* هــر چــه روش توليــد 
دقيق تر و ظريف تر باشــد  
عدد Ra   مقدار زبري نيز 

كاهش مي يابد.

Rz نيز وجود دارد. جدول استاندارد همين تصاوير براى *

Ra

د ...
تولي

ش 
رو

Ra  مقادير عددي
Ra هر عددي را مي تواند داشــته باشــد ، اما اســتاندارد ايزو (ISO) براي دسته بندي ســطوح از نظر پرداخت ، 12 مرحله         

( طبقه ) را براي Ra در نظر گرفته است.
     

   بــا توجــه بــه روش توليــد ، مقــدار زبري ســطح توســط طــراح انتخاب مي شــود. بــه عنوان مثــال بــراي روش توليد:  
كــف تراشــي  زبــري ســطح در روش Ra مطابــق جــدول زيــر ( در يــك محــدودة مشــخص) انتخــاب مــي گــردد.

يعني مي توان هريك از مقادير ۰٫۴ ،۰٫۸ ، ۱٫۶ ، ۳٫۲ ،۶٫۳ ،۱۲٫۵ ،۲۵ ، ۵۰ را انتخاب كرد .
اما اين مقادير بســته به نوع دقت توليد محدود مي شــوند. اگر به عالمت در زير جدول توجه كنيد ، مالحظه 
خواهيد كرد كه ســمت چپ اين تصويرمتعلق به كيفيت ســطح با دقت باال وســمت راست آن متعلق به كيفيت سطح با دقت 

پايين است. اعداد روي خط صاف با دقِت متوسط است.
 

، داخل تراشى

، رزوه كارى

 خان كشى

N

0,0250,050,10,20,40,81,63,26,312,52550
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ثت
پ

ب

انتخاب روش توليد با توجه به عالمت كيفيت سطح
ســطوح مربوط به يــك قطعــه در كارگاه بــه روش هاي 

گوناگون توليد مي شوند . اين روش ها بسيار متنوع اند.
در شــكل مقابل فرم هندســي داخل و خارج قطعه توســط 

ابزارهايي مختلف كامل مي شود. 
آيا مي توانيد نام هر فرآيندرا بگوييد؟ 

(ب) ............................... ( الف ) رزوه تراشي (خارجى)  

(ث )............................... (پ ).............................  

(ج ) ............................... (ت ) ............................  
...............................  ( (ح  (چ ) ............................  

.

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ارزش يابي
قسمت هاي مختلف يك قطعة ريخته گري شده ، با هشت فرآيند در حال براده برداري و كامل شدن است. با توجه به نام هر 

فرايند ، مقدار كيفيت سطح را از جدول صفحه قبل تعيين و در جدول زير ( مطابق مثال ) يادداشت كنيد. 

الف 
ب

پ

ث

ت ج
چ

ح

Ra (mμ )فرآيندمقدار كيفيت سطح
الف۵۰μm تا ۰٫۴μm   مثال

ب
پ
ث
ت
ج
چ
ح

داخل تراشي
فرزكاري

برقو كاري

خان كشي
سوراخ كاري
رزوه تراشي
كف تراشي

سنگ زني

مثال

۱۱۶
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بخش سوم
فصل چهارم

عالئم كيفيت سطح
همان طور كه اشاره شــد، كيفيت و تكميل سطح يك قطعة 
كار با ابزارهاي مختلفي انجام مي شــود كه به عملكرد مورد 
انتظــار از آن ،  بســتگي دارد. براي اطالع رســاني در مورد 
چنين شــرايطي ، كيفيت ســطح مورد انتظار توسط عالئم و 
نمادهايي در نقشــه عالمت گذاري مي شــوند تا سازندگان و 
توليد كنندگان به كمك اين نمادها از مقدار كيفيت ســطح 

الزم براي توليد قطعة مورد نظرشان مطلع شوند. 
 در نقشــه هاي فني هر مقــدار زبري را مي توان بــا نمادهاي 
ســاده معرفــي كرد. بــه قطعــه اي مطابــق (شــكل- 1)،كه  
ريخته گري  شده و قرار است ماشين كاري شود، توجه كنيد. 
در اســتانداردهاي قديمي كه به  روش مثلثي  موســوم است  

ميزان پرداخت سطوح را با عالمت مثلث نشان مي دادند.*1
 در اين روش هر چه تعداد مثلث ها بيش تر باشد، كيفيت سطح 
باالتر است. در اين اســتاندارد براي معرفي قطعة ريخته گري 
شده و سطوح ماشين كاري شده بر روي آن مطابق(شكل-2)

عالمت مثلث روي سطوح مورد نظر قرار مي گيرد .
         بــا پيشــرفت صنعــت و تكنولــوژي و افزايــش و تنوع 
روش هاي مختلف ســاخت وتوليد ، تقســيم بندي به روش 
مثلثي ، گويا و كافي نبوده و منســوخ شــده اســت . به همين 
جهت براي دقت بيشــتر و رســيدن به صافي ســطح مطلوب، 
نمادهــاي جديدى موســوم بــه نمادهاي  راديكالــي  به كار 
گرفتــه   مــي شــود. اين نمادهــا توســط اســتاندارد (ايزو ) 
توصيــه و در اغلــب كشــورها ازآن اســتفاده مي شــود. 2*
(شكل -3) همان قطعة قبلي است كه به روش راديكالي ( روش 
جديد ) نماد كيفيت ســطح بر روي نقشة آن ارائه شده است. 

(شكل -1)

(شكل -2)

(شكل -3)

۱۱۷
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بخش سوم

فصل چهارم

 خواب سطح
ســطوح مربوط به قطعــات در كارگاه به روش هاي مختلفي 
براده برداري مي شــوند . اين روش ها بســيار گوناگون اند. 

شكل مقابل نمونه هايي از آن ها را نشان مي دهد. 

با توجه به تصوير مقابل نام هر روش ماشين كاري را بنويسيد. 
الف  ) ...........................  

ب ) ..........................
پ ) ..........................            

ت ) ..........................

در هــر روش بنا بر وضعيــت حركت ابزار ، نــوع حركت ، 
جنــس قطعه ، جنس ابزار و .... ســطح بــا كيفيت خاصي به 
دســت مي آيد . نقش هاي بسيار ظريف به جا مانده از روش 

ماشين كاري را  خواب سطح  مي نامند. 

        اگــر بــراي توليد هر ســطح بهترين شــرايط را در نظر 
بگيريــم، باز هم ممكن اســت خواب ســطح (جهــت براده 
برداري) با چشــم ديده شود. بعضاً ممكن است با كشيدن سر 

ناخن بر روي سطح،  خواب سطح  را احساس كنيد .

الف ب

پ ت

به«خواب سطح» در سه تصوير زير توجه كنيد.

خواب سطح

به نقش هاى به جا مانده از روش ماشين كارى در شكل 
باال توجه كنيد.

۱۱۸
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جهت شيار (جهت توليد )
اگر نياز به كنترل در جهت توليد باشد از عالئم مربوطه 

(مطابق جدول صفحه196 ) استفاده مى شود.

μmبر حسب Ra مقدار زبرى
. (N) ياعدد درجه زبرى 

مشــخص كردن روش توليد يــا انجام هر 
گونه عمليات سطحى (مثل سنگ زدن)

ساير مقادير زبرى سطح
Rz مثل

مشخص كردن طول نمونه
 اين طول فقط زمانى نوشته 

مى شود كه با مقادير استاندارد 
متفاوت باشد.

سطح قطعه كار 

مقداره براده بردارى مجاز 
به ميليمتر

 مشخصات ويژة كيفيت سطح
در اســتاندارد جديــد( راديكالــي ) مشــخصات مختلفي از 
سطح،از جمله  جهت خواب سطح  ،  طول نمونة مورد اندازه 
گيري  ،  مقدار مجاز ماشــين كاري  و ...- آورده مي شــود .

* جايگاه نشانه ها نسبت به عالمت كلي مطابق شكل زير است:  
 (N  يا عدد درجة زبري) μm بر حسب Ra مقدار زبري ( a

b ) روش توليد، نوع پوشش و ...
c ) طول نمونه 

d ) جهت شيار ( جهت توليد )
e) اضافــة تراش ( مقــدار مجاز 

ماشين كاري ) 
f) ساير مقادير كيفيت سطح كه 

داخل پرانتز نوشته مي شود. 

b

۱۱۹
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مفهوم نمادهاي كيفيت سطح 
سطوح قطعات توليدي ممكن است تماماً ماشين كارى نشوند. 
قســمتي از سطح قطعه ممكن است به همان روش توليد شده 
باقي بمانند . در هر حال ، اگر قرار باشــد ســطح قطعة كار به 
همان روش توليد شــده باقي بماند يــا عمليات متفاوتي روي 
ســطوح آن انجام شــود، بايد اين موارد را در نقشه مشخص 
كنيــم. براي اين منظــور از نمادهاي مخصوص اســتفاده مي 
كنيــم. در اســتاندارد قديمــي از عالمت مثلــث (�) و در 
) استفاده  استاندارد جديد از عالمت شــبيه به راديكال (
مي شــود . در استاندارد جديد عالمت كيفيت سطح به شكل 
مقابل اســت ،  كــه به تنهايي مفهومي نــدارد و با تغييراتي بر 
روي آن قابليت استفاده پيدا مي كند. در جدول زير، به طور 

خالصه به اين تغييرات اشاره مي كنيم .
سطح قطعه كار

جدول عالئم اصلي صافي سطح
مثال و مفهوم آننماد ومفهوم آن

عالمت اصلي 
( بدون اطالعات اضافي هيچ گونه معنايي ندارد ) 

عالمت اصلي با يك خط بلند در كنار آن 
هنگامي كه الزم اســت عمليات خاصي روي ســطح انجام شود به 
عالمت اصلــي پاره خط بلندي ( از بازوي بلندتر) رســم مي كنيم 

وعمليات موردنظر را روي آن مي نويسيم.  

عالمت اصلى با اطالعات اضافى 
اين عالمت با سطوحي به كار مي رود كه با هر روش توليدي 

بتوان مشخصة ذكر شده را ايجاد كرد*

* وقتي كه فقط يك عدد براي پرداخت مشخص شده باشد ، معرف حداكثر مقدار پرداخت ( عمق زبري ) مجاز است .
در صورتي كه تعيين مقدار حد باال و پايين پرداخت الزم باشد ، هر دو مقدار را مشخص مي نمايند و در اين صورت مقدار حد 

بااليي (a۱) را باالتر از مقدار حد پاييني (a۲) مي نويسند .
 ۶٫۳μm مثال : يك سطح با بيشترين مقدار زبري

Ra ۱٫۶ در روشμm وكمترين مقدار زبري

سطح ممكن است به هر طريقي توليد شود منتها با مقدار زبري 
       ≤ 3.2μm سطحRa

سنگ زده شود 

به همان روش توليد شده ماشين كارى مى شود
باقى مى ماند 

مثال

۱۲۰
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توجه : نمادهاي ماشــين كاري روي نقشــه ها براي تعيين ســطوحي كه بايد روي آن ها ماشــين كاري انجام شــود ، به كار
 مي روند . نمادهاي صافي سطح و حروفي كه روي نماد ماشين كاري به كار مي برند ، مقدار ماشين كاري را كه الزم 

است در پايان كار حاصل شود، نشان مي دهند.

عالمت اصلي با دايرة اضافي
دايره اضافه شده به معني آن است كه كيفيت سطح در 

تمام سطوح قطعه يك سان است.

عالمت اصلي با ترسيم يك پاره خط كوتاه روي آن
عالمت صافي سطح براي سطوحي كه بايد با يك نوع 
روش براده برداري حاصل شود ؛ همچنين اين عالمت 

حامل دستوري براي توليد بهتر است.

ادامة جدول عالئم اصلي صافي سطح

عالمت اصلي با يك دايره داخل آن
بيانگر غيرمجاز بودن عمليات براده برداري است.

( ســطح قطعة كار بايد به همان وضعيت قبلي باقي 
بماند؛ مثل ســطوح ريخته گري يا آهنگري شده يا 
ســطوحي كه توسط شــركت هاي توليد مواد خام 

ايجاد مي شوند )

ميزان زبري سطح در تمامي سطوح قطعه يك سان 
و برابر با ۳٫۲μm ( در روش Ra ) است.

سطحي كه به روش براده برداري با مقدار 
زبري سطح   μm  ۳٫۲ ≥ Ra  ايجاد 

مي شود.

مثال و مفهوم آننماد ومفهوم آن

سطح بايد به همان گونه اي كه از مراحل ساخت 
حاصل مي شــود باقي بمانــد، منتها با درجة 
. Ra ۳٫۲ در روشμm پرداخت ماكزيمم
ممكن اســت اين ســطح به هر روشي توليد 

شده باشد.

آب ُكرم
چند نمونه

عالمت صافي سطح با مجاز بودن براده 
برداري با حد فوقاني زبري ۰٫۲μm در 

Ra روش

عالمت صافي سطح بدون براده برداري 
با حد فوقاني زبري۰٫۱μm  در روش 

Ra -آب كرم براي تمامي سطوح

عالمت صافي سطح بدون براده برداري با 
Rz ۱۰  در روشμm حدفوقاني زبري

سطح ممكن اســت به هر روش توليد 
شــود ، امــا با مقــدار زبــري حداكثر 

Ra ۰٫۸ در روشμm

عالمت صافي ســطح با مجاز بودن براده 
برداري با حــد فوقاني زبري۶٫۳μm در 

روش Ra ،  براي كل سطح قطعه

ســطح ممكن اســت به هر روش 
توليــد شــود،امابا مقــدار زبــري 

Rz ۳٫۵  در روشμmحداكثر

۱۲۱
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توجه : چنان چه هريك از اين خصوصيات بر روي عالمت كيفيت سطح در نقشه ذكر نشده باشد ، دليل ناچيز بودن تأثير آن عامل در كاركرد  
قطعة مورد نظر است .

در ادامه ، به معرفي بيشتر هر يك از پارامترهاي a،b،c،d،e،f مي پردازيم: 
 

مثال و مفهوم آننماد و مفهوم آن

مقدار زبري Ra بر 
حسب μm  يا عدد    

N درجة زبري

هنگامي كه براده برداري ماشيني مورد نظر 
باشد ، حداكثر مقدار پرداخت مجاز درروش  

Ra درج مي شود يابه صورت عدد درجة 
زبري N نوشته مي شود.

روش توليد ، 
انجام هرگونه 

عمليات سطحي يا 
نوع پوشش سطح 

در بسياري از اوقات ،روي سطح عمليات 
اضافي مثل آبكاري ، رنگ كاري و ... انجام 

مي شود و يا اين كه سطح بايد با عمليات 
مخصوص توليد شود. در اين صورت الزم 
است كه باالي خط افقي اطالعات الزم به 

زبان ساده نوشته شود.

در اين نماد مقدار مجاز ماشين كاري 
۳٫۲μm در روش Ra يا معادل آن 

رديف ۸ عدد درجة زبري است.

در اين نماد دستور براده بردارى به 
كمك فرز داده شده است.

فرزكارى شود

فاصله مرجع
( طول نمونه )

اگرذكر طول نمونه ضروري باشد ، آن را در 
زير راديكال و در قسمتي كه با حرف C نشان 

داده شده ، ذكر مي كنند.
 ( اگر مقدار آن تعيين نشده باشد ، يعني مقدار 

استانداردآن انتخاب مي شود)
در اين نماد ، طول نمونه 2.5mm است

جهت  خواب
( جهت توليد )

اگر نياز به كنترل در جهت توليد باشد، به وسيلة 
عالمتي كه به عالمت كيفيت سطح اضافه 

مي شود ( با توجه به جهت توليد مطابق جدول 
در اين نماد جهت توليد عمود بر صفحه 196 ) يكي از نمادها انتخاب مي گردد. 

سطحي است است كه عالمت روي 
آن گذاشته شده است.

يا

a

b

c

b

(جدول-1) معرفى پارامترها

۱۲۲
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جهت شيارها (جهت توليد) 
امتــداد و جهت شــيارها، چگونگي خواب ســطح را نشــان 
مي دهنــد. بي نظمي هاي ســطح، كه ناشــي از حركت ابزار 

است، توسط اين نمادها معرفي مي شوند.
* اين نمادها هنگامي در عالئم كيفيت سطح به كار مي روند 

كه نياز به كنترل جهت توليد (خواب ابزار) باشد، 
به نظر شــما در شــكل مقابــل جهت شــيارها(جهت توليد ) 

چگونه است ؟ 

     
      
     

     
 

زار
ه اب

ساد
ى 

 ها
ب

خوا

زار
ه اب

جهت
د 

چن
ى 

 ها
ب

خوا

نمايش تصويريتوضيحنمادنمادتوضيحنمايش تصويري

حالتــي كه جهت  براي 
توليد چند تايي اســت ، 
جهات  در  ســطح  يعني 

مختلف توليد مي شود.

براي حالتي كه جهت 
توليد نسبت به مركز 
صفحه حالتي تقريباً 

شعاعي دارد.

كه  حالتــي  بــراي 
جهت توليد موازي 
با سطحي است كه 
عالمت براي آن به 

كار رفته است.

كــه  حالتــي  بــراي 
عمود  توليــد  جهت 
بر ســطحي است كه 
آن  بــراي  عالمــت 

گذاشته شده است.
بــراي حالتي كه جهت 
مركز  به  نســبت  توليد 
صفحــه حالتــي تقريباً 

دايره اي دارد. 
متقاطع

عمود

موازى

بــراي حالتي كه جهت 
سطحي  به  نسبت  توليد 
كه عالمت براي آن به 
كار رفته اســت، حالت 

ضربدري دارد . 

براي حالتي كه سطح 
فاقــد شــيار و جهت 

است
 ( بدون خواب).

موازى
ــــــــــــ

┴
عمود

متقاطع

R

M

C

P

M

R

C

P

=

┴
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مثال و مفهوم آننماد و مفهوم آن

مقدار براده برداري 
الزم (به ميلي متر)

زماني كه الزم باشد مقدار مجاز ماشين كاري 
مشخص شود ، آن را مطابق شكل نشان 

مي دهند. اين مقدار در سمت چپ عالمت 
كيفيت سطح قرار مي گيرد.

درايــن نماد، مقــدار مجاز 
ماشين كاري۳mm است.  

ساير كميت هاي 
اندازه گيري زبري

ديگر اندازه هاي ناصافي سطح
(Rz : مثًال) 

 در اين نماد ، 
بيــش ترين مقــدار  عمــق ناصافي در 

روشRz برابر با ۱۰μm  است .

ارزش يابي
نمادهاى الف  وب رادر شكل مقابل توصيف كنيد.

الف ) .....................................
.......................................

ب) ....................................
 ........................................

e

(f)

سنگ زنى شده

 در استانداردجديد براى روش Ra ،مقدار مشخصه كيفيت سطح (a) در قسمت زير راديكال                            
((مشابه  شكل مقابل) قرار مى گيرد.

يك نمونه نقشهچند مثال 

ادامه (جدول-1) معرفى پارامترها
۱۲۴



بخش سوم
فصل چهارم

 N (درجة زبري) عدد زبري
ارقام زبري N۱ تا N۱۲ را مي توان به جاي مقادير ميكرومتري 

روي نقشه ذكر كرد .
در جدول زير 12 طبقه از استاندارد دسته بندي سطوح از نظر 
پرداخت را مالحظه مي كنيد كه در آن مقدار زبري Ra برحسب 
ميكرومتر و معــادل درجة زبري (N) درج گرديده اســت .

رديف پايين جدول معرف درجة زبري برحسب يك عدد است .
در باالي هر شماره N ، حد نهايي زبري مجاز آن نوشته شده 
اســت. براى مثال N۸ يعني درجة زبري شــمارة 8 ، هنگامي 
كه در نقشــه عدد درجة زبري N۸ انتخاب مي شــود ، يعني 

پرداخت آن معادل ۳٫۲μm   در روش Ra است. 
همان طور كه اشــاره شد ، در روي نقشه مي توان از يكسري 
اعــداد همراه با N به جاي اندازه هــاي ميكروني براي تعيين 

زبري استفاده كرد .

 N۸ از عدد زبري Ra۳٫۲μm در نقشــة زير به جاي مقادير
بر روي عالمت كيفيت ســطح اســتفاده شده است. حاال شما 
به جــاي دو مقدار Ra۱٫۶μm و Ra۰٫۸μm از عدد درجه 
زبري مناسب اســتفاده كنيد و بر روي نقشة پاييني اين مقدار 

را نشان دهيد .

Ra مقدار زبري

ISO عدد زبري N

(ميكرومتر)

مقادير پيشنهادي استاندارد براي اعداد زبري

۱۲۵
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مفهوم ( طبق DIN۳۱۴۱ )عالئم صافي سطح  

شكل-1

سطح : خام 
سطح به همان صورتي كه توليد 

شده ، باقي خواهد ماند.
(بدون توجه به روش توليد )

شكل-2

سطح :  خام 
با روش ساخت دقيق 

( بــدون براده برداري، اما دقيق )

شكل-3

شكل-4

شكل-5

شكل-6

سطح : زبر
شــيارها محســوس بوده و با 
مي  ديده  غيرمســلح  چشــم 

شوند. 

سطح : پرداخت 
شيارها با چشم غير مسلح هم 

ديده نمي شوند .

سطح : پرداخت ظريف 
شيارها ديگر با چشم غير 

مسلح ديده نمي شوند. 

سطح : فوق پرداخت

روش مثلث ها 
در اســتانداردهاي قديمي براي نشان دادن نمادهاي پرداخت 
سطح در روي نقشه ها از نمادهاي مثلثي استفاده مي كردند . 
براي تغيير عالمت نقشه هاي قديمي ( مثلثي ) به روش جديد 
( راديكالي ) بهتر است اطالعاتي راجع به آن ها داشته باشيم .

* نمايش پرداخت سطح به روش مثلث ها 
در روش مثلــث ها ، ميزان پرداخت ســطح قطعــة كار را به 
چهارمرحله تقســيم مي كردند كه براي نشــان دادن آن ها از 

مثلث متساوي االضالع استفاده مي شد.
از مثلث ها زماني اســتفاده مي شود كه روي سطح ، عمليات 

براده برداري انجام شده باشد ( شكل 3 تا 6 ). 
هر چه تعداد مثلث ها بيش تر باشــد ، درجة پرداخت ســطح 

بهتر است .

خيلــي از مواقع پيش مــي آيد كه ســطوحي از قطعه پس از 

توليــد به همان حالــت اوليه باقي مي ماند و روي ســطح آن 

هيــچ گونــه عملياتي صــورت نمي گيــرد .در ايــن حالت 

هيــچ گونــه عالمتي روي ســطح قطعه گذاشــته نمي شــود 

( شــكل -1 ). اما اگر الزم باشد در ساخت قطعه دقت كامل 

به عمل آيد وســطح پس از توليــد  نيز به همان صورت اوليه 

باقــي بماند از عالمت           اســتفاده مي شود(شــكل -2 ).
 

 
 

~
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بخش سوم
فصل چهارم

نحوة چينش عالمت پاي نقشــه در روش مثلث ها نيز مشــابه 
روش راديكالي است.

در شــكل مقابل دستور پرداخت ســطح در پايين نقشه ارائه 
شــده اســت . عالمــت            داراي ايــن مفهوم اســت كه 
كلية ســطوح ، عالمت گذاري نشــده به همــان روش توليد 
شــده باقي مــي مانند- ضمــن آن كه در توليد اين ســطوح 
دقت مي شــود – عالمت مثلث ها در داخل پرانتز ارائه شده 
اســت . اين ها نمادهايي هســتند كه روي نقشــه به كار رفته 
و بــه ترتيب، آن ها داخل پرانتز معرفي شــده اند. ســطوحي 
كه با عالمت مثلث ها مشــخص شــده اند به مفهوم آن است 
كــه عمليــات بــراده بــرداري روي آن ها انجام مي شــود .

    

جدول زير، نماد كيفيت سطح به روش مثلث ها را به همراه ارتفاع زبري و برخي از روش هاي توليدنشان مي دهد .

ارزش يابي

براده هاى خيلى ظريف
سايش با پارچة

براده هاى ظريف
سنگ زدن

عمق برادة كم،پيشروي كم
تراشكاري يا فرزكاري دقيق

   عمق برادة زياد،پيشروي 
زياد،تراشكاري و فرزكاري 

ريخته گرى در قالب فلزى غير دقيق

۴۰۰μm تا ۴۰ = ارتفاع زبرى  ۴۰μm تا ۱۰ = ارتفاع زبرى  ۱۰μm تا ۲٫۵ = ارتفاع زبرى  ۲٫۵ ≥  ارتفاع زبرى 

 اگر تمام سطوح قطعه (مطابق شكل) به غير از بدنة اصلي 
آن بــه ميزان  براده برداري ظريف شــود و بدنة آن به 
همان روش توليد شده باقي بماند ، بر روي نقشه به روش 
مثلث ها نماد كيفيت سطح بگذاريد و عالمت پاي نقشه را 

نيز يادداشت كنيد .

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

~
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تبديل عالئم قديم به عالئم جديد 
به داليلي ممكن اســت نياز داشــته باشــيم  عالئم قديم را به 

جديد تبديل كنيم .
بــراى مثــال ، ( شــكل -1 ) نقشــه اي قديمي را نشــان مي 
دهــد كه بــا روش مثلث ها *1 عالمت گذاري شــده اســت 
و بايــد بــه نقشــه اي مطابق اســتاندارد جديد تبديل شــود .

  بــه كمك جدول زير مي توانيم عالئم پرداخت ســطح اين 
نقشــه را از روش مثلث ها به روش جديدRa ( شكل -2 ) يا 
Rz ( شكل -3 ) يا برحسب عدد درجة زبريN ( شكل -4)  

ارائه كنيم .
    

1 * در نقشه هاى جديد نبايد از روش مثلث ها استفاده كرد . 

روش 
مثلث ها

( شكل -1 ) 

( شكل -2 ) 

( شكل -3 ) 

( شكل -4 ) 

2
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بخش سوم
فصل چهارم

كاربرد نمادها و نشانه ها 
عالئم و نمادهاي كيفيت ســطح روي هر سطحي ، با توجه به 

نياز، مورد استفاده قرار مي گيرند.

(شــكل -1 )، حالت ترســيم عالمت پرداخت سطح را روي 
سطوح عمود برهم نشان مي دهد. 

در مواردي كه روي ســطح قطعه فضا وجود نداشــته باشــد 
يا ســطح قطعــه انحنــادار باشــد مي تــوان بــه كمك خط 
رابط يــا فلش نمادها را مشــابه( شــكل- 2) نيز نشــان داد .

 در صورتــي كه هر ســطح قطعه از يك نوع كيفيت ســطح 
برخوردار باشد ، روي هر سطح عالمت پرداخت سطِح مورد 

نظر داده مي شود .

در ( شكل- 3)  سه نوع پرداخت سطح مختلف بر روي قطعه 
انجام مي شود .

( شكل- 1)

( شكل- 2)

( شكل- 3)

۱۲۹
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بخش سوم

فصل چهارم

وقتي كه همة سطوح قطعه صافي سطح يك نواخت و 
يك ساني دارند ، اطالعات مربوط به پرداخت سطح دركنار 

نقشه گذاشته مي شود ( شكل -1 ) .
 ۳٫۲μm در شكل مقابل تمامي سطوح داراي پرداخت سطح

در روش Ra است .

اگر در كنار نقشه شماره قطعه وجود داشت ، عالمت پرداخت 
سطح در طرف راست شمارة قطعه نوشته مي شود ( شكل -2 ) .

در (شــكل-2) عدد 2  معرف شــمارة قطعه وپرداخت سطح 
كل قطعة ۲۵μm  در روش Rz است .

در صورتي كه پرداخت ســطوح يك قطعه مختلف باشــد ، 
پرداخت هر سطح روي خودش و پرداخت سطوح مربوط به 

كل قطعه در خارج از پرانتز ارائه مي شود ( شكل -3 ) .
 ۳٫۲μmدر( شــكل-3) پرداخت ســطوح قطعه كار با مقادير
و۰٫۸μm ، كه روي ســطح قطعه گذاشته شده است، داخل 
 ۶٫۳μmپرانتز ، اما پرداخت ســطوح كل قطعه ، كه مقدار آن

است ، در بيرون پرانتز معرفي شده است .
* به عبارت ديگر، عالمت خارج  از پرانتز معرف تمام سطوح 
عالمت گذاري نشده و عالمت داخل پرانتز معرف سطوحي 

است كه عالمت گذاري شده است .

( شكل- 1)

( شكل- 2)

( شكل- 3)

۱۳۰



در ( شــكل -1 ) يــك عالمت مبنــا            داخل پرانتز ارائه 
شده است  عالمت داخل پرانتز به مفهوم سطوح حداقل نقشه 

است .
در نقشــة (شكل -1) تمام ســطوح قطعه داراي كيفيت سطح 
۶٫۳μm  اســت به غير از سطوحي كه بر روي نقشه مشخص 

شده است. در اين جا از عالمت مبنا       به جاي مقادير                                 
       و          استفاده شده است.

در مواردي ممكن اســت نقشــه به كمك توضيحات (مطابق 
شكل -2 ) عالمت گذاري شود. 

در نقشة(شــكل-2) تمــام ســطوح قطعــه داراي پرداخــت
۶٫۳μm اســت، بــه جــزء ســطوحي كــه در روي نقشــه با 

مقاديــر ۰٫۸μm و ۳٫۲μm عالمــت گذاري شــده اســت . 

در مواردي كه فضاي كافي بر روي نقشه وجود نداشته باشد 
مي توان از عالئم ســاده تري كه همان معنا را داشــته باشــد 

استفاده كرد.

اســت.  قطعــه  شــمارة  معــرف    ۵ عــدد  (شــكل-3)  در 

پرداخــت بيش ترين ســطح قطعه بــه مقدار۳٫۲μm اســت. 
در داخــل پرانتــز بــه مفهــوم ســطوح اقليت  عالمــت
اســت ، يعني ســطوحي كه با zوy معرفي شــده انــد. براي 
zو بــه  جلوگيــري از شــلوغي نقشــه اطالعــات مربــوط 
y در كنــار نقشــه يا نزديك جدول نقشــه ارائه مي شــود .

پرداخت سطح قطعه، در قسمتي كه با y نشان داده شده است، 
 z ۰٫۴ انجام مي شــود ؛ اما سطحي از قطعه كه باμm به مقدار
نمايش داده شده است، به همان روش توليد شده باقي مي ماند.

(شكل-1)

(شكل-2)

(شكل-3)

به  غير از سطوحى كه روى نقشه مشخص شده اند.        تمام سطوح 

۱۳۱
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كرم اندود

شکل-۱

در صورتي كه كيفيت سطِح قسمت محدود يا به خصوصي 
از جسم قرار است تغيير كند – مثًال به سطح مورد نظر الزم 

است آب ُكرم داده شود – بايد اطالعات را همراه با نماد 
روي يك خط نقطة پهن نشان داد .

در نقشه ( شكل -1 ) سطح مشخص شدة  آب ُكرم  مجاز 
نيست كه مجدداً به روش براده برداري ماشين كاري شود .

   
 

نقشه خوانى

با توجه به نقشة ارائه شده ، برداشت خودرا از عالمت پاي نقشه                                 يادداشت كنيد. 

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

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

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

............................................................
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مثال هايي در مورد نقشه خواني عالئم كيفيت سطح از روي نقشه

تمامي ســطوح  محور  داراي 
بيش ترين مقدار زبري مجاز 
۳٫۲μm در روشRa است. 

سوراخ سر تاسري  

مثالمفهوم

محور

تمامي سطوح  ياتاقان فالنچ  به همان صورت اولية ساخت باقي 
مي ماند ، به اســتثناي سطوحي كه روي آن ها عمليات ماشين كاري 
انجام مي شــود ( بيش ترين مقدار زبري سطح براي سطوح عالمت 
گذاري شده در روي نقشه برابر با ۱۲٫۵μm  و ۳٫۲μm  در روش 

Ra  است.  

ياتاقان فالنچ

تمامي ســطوح  پايه   به همان صورت اولية ســاخت باقي مي ماند ، به 
استثناي سطوحي كه روي آن ها عمليات ماشين كاري انجام مي شود. 
( بيش ترين مقدار زبري ســطح براي سطوح عالمت گذاري شده در 

روي نقشه برابر با ۱۰۰μm و ۲۵μm  در روش Rz است.

(2)پايه (3)

(1)

۱۳۳
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مثال هايي در مورد نقشه خواني عالئم كيفيت سطح از روي نقشه
   

 
 

مثالمفهوم

تمامي ســطوح  مغزي شير  ، به 
اســتثناي ســطوحي كه در نقشه 
روي آن هــا مقــدار  ۴μm در 
Rz قيــد شــده اســت ،  روش 
ماشــين كاري مي شــود.( مقدار 
زبــري حاصل از ماشــين كاري 
كل سطح قطعه بايد ۲۵μm در 

روش Rz باشد.) 

مغزي شير

تمامي ســطوح  مغزي شــير 
كاري  ماشــين  دروازه اي  

مي شود. 
از  حاصــل  مقدارزبــري 
  ۳٫۲μmماشــين كاري بايد
درروشRa  باشد.  به استثناي 
ســطوحي كه در نقشــه روي 
در   ۰٫۸μmمقــدار آنهــا 

روش Ra قيد شده است. 
قســمت  مخروطــي  ســطح 
خارجي شير ســنگ زده مي 
شــود و مقدار زبــري حاصل 
شده پس از فرايند سنگ زني 
به ميــزان ۰٫۸μmدر روش 

Ra خواهد بود.

مغزي شير

تمامي ســطوح محور واسطه ،  
به استثناي سطوحي كه در نقشه 
۱۲٫۵μmروي آن ها مقادير

قيــد   Ra۳٫۲درروشμmو
كاري  است،ماشــين  شــده 
مي شود. (مقدار زبري حاصل 
از ماشين كاري بايد۰٫۸μmدر 

روش Ra باشد.)  

محور واسطه 3 شيار در محيط با زاويه 120֯

5mm عمق شيار

4

5

7

شود
نى 

گ ز
سن

(4)

(5)

(7)

۱۳۴



به كمك اين 6 مورد مي توانيد از قطعات تشكيل دهنده نقشة تركيبي درك بهتري داشته باشيد . در ادامه ، به معرفي هر يك 
از اين موارد مي پردازيم .پس از مطالعة اين بخش شــما آمادگي آن را خواهيد داشــت تا به كمك يك ســري نكات ديگر، 
قطعات يك مجموعه را از روي نقشة تركيبي آن بخوانيد ، نقشه هاي قطعات آن را شناسايي و تفكيك نمائيد و  در صورت 

لزوم تصاوير آن ها را ترسيم كنيد .

براي شناســايي و تفكيك قطعات تشــكيل دهندة يك مجموعه از روي نقشة تركيبي ، جهت درك و خواندن نقشه و ترسيم 
آن مي توان  از 6 مورد زير بهره گرفت : 

2-استفاده از نوع برش و جهت هاشورها در قطعات1-استفاده از شماره هاي روي قطعات

4-اســتفاده ازاندازه هــاى داراى تولرانس عالئم 3-استفاده از اندازه هاي كلي و جزئي بر روي نقشه ها
انطباقي در روي نقشه ها

6- استفاده از تصوير مجسم 5-استفاده از جدول نقشة تركيبى 

اصول خواندن نقشه از روي  نقشة تركيبي  فصل 2

۱۳۵
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1- استفاده از شماره هاي روي قطعات 
هر يك از قطعات يك نقشــة تركيبي با شمارة قطعه مشخص 
مي شوند . شمارة قطعة به بزرگي تقريباًً دو برابر اعداد اندازه 

و در كنار شكل قطعة با خط اصلي نوشته مي شود .

       جهت ارتباط شماره با قطعة مورد نظر از خط مبنا 
( خط پُرنازك ) اســتفاده مي شــود . انتهاي خط مبنا توسط 
 1mm يــك دايرة كوچك توخالي يا توپُــر به قطر حداكثر

ارتباط تصوير را با شمارة قطعه برقرار مي كند .

        با توجه به شمارة نوشته شده براي هر قطعه ، خيلي سريع 
متوجه تعداد قطعــات نيز خواهيم شــد. در مجموعه (مطابق 
شكل، تعداد شــماره ها پنج عدد است و قطعات آن هم پنج 

عدد خواهد بود .

نكته : براي قطعات تكراري ( يك ســان ) فقط يك شــماره 
در نظر گرفته مي شود. 

تصوير سه بعدي 
قبل از مونتاژ 

( دمونتاژ )

تصوير دو بعدي 
قطعات مجموعه ، 

قبل از مونتاژ
 ( دمونتاژ ) 

تصوير سه بعدي سوار شده
 قطعات مجموعه (مونتاژ)

۱۳۶
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نكته : در مواردي شــماره گذاري يــك مجموعه به ترتيب 
سوار شدن قطعات گذاشته مي شود . 

در نقشة زير قطعات يك ياتاقان به ترتيب شماره ها روي هم 
سوار مي شوند .

نقشة ياتاقان را به ترتيب سوار شدن 
قطعات شماره گذاري كنيد .

ارزش يابي 
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در  هاشـور  و جهـت  بـرش  نـوع  از  اسـتفاده   -2
قطعات: 

اســتفاده از انواع برش در نقشــة هاي تركيبي كمك مؤثري 
است براى خواندن آن ها ؛ خصوصاً تغيير جهت هاشور براي 

قطعات مجاور هم ، به خوبي مرزها را معين مي كند . 
تغيير جهت هاشــور ، اســتفادة كننده از نقشــه را ســريعاً به 

اطالعات زياد و گسترده اي مي رساند .
در شكل( الف-1)، مطابق اصول و قواعد برش ، خط هاشور 
از روي خط اصلــي (جزئي ) نمي تواند عبور كند . اين خط 

اصلي مرز مشترك بين دو قطعة ۱ و۲ است .
اگراين خط مرز مشــترك را – طبق اصــول برش – حذف 
كنيد، مرز مشترك از بين مي رود و شكل چنان نشان مي دهد 

كه يك قطعه بيش تر نيست!( شكل ب-1 ).
 در( شكل پ-1)، هر دو جنبه مراعات شده است و هر قطعة 
بــراي خود جهت هاشــور جداگانــه اي دارد ، در حالي كه 

خطوط هاشور به خط مرزي مشترك منتهي مي شوند .

در مورد نقشة هاي تركيبي كه بيش تر از دو قطعة دارند و داراي 
مرز مشترك با همديگرند ، از خطوط هاشور با فاصلة كم تر 
يا بيش تر استفاده مي شود ، مثل قطعة ۳ در (شكل الف -2). 
در صورتــي كه قطعــات تركيبي در يك تصوير ارائه شــده 
باشــند، عالئم اندازه گذاري مثــل ، Ø و□ ... كمك كننده 

خواهد بود.(شكل الف- 2).
زماني كه به درستي از برش استفاده شود ، مي توان از كشيدن 

خطوط نديد صرف نظر كرد تا نقشه شلوغ نشود .
با ترســيم نماى روبه رو در برش، از ترسيم نديد سوراخ هاي 

زيرين در  (شكل ب- 2) صرف نظر شده است .

تصوير سه بعدي
 قبل از مونتاژ 

تصوير ســه بعدي بعد از 
مونتاژ ( در حالت برش )

الف) غلط

ب) غلط

پ) صحيح

تصوير دو قطعة 
مونتاژشده 

( در حالت برش ) 

تصوير سه بعدي ، بعد از مونتاژ 
( درحالت برش ) 

(شكل-1)

(الف)

(ب)

(شكل-2)

تصوير سه بعدي 
قبل از مونتاژ 

۱۳۸
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مثال : در نقشة تركيبي مي توان از انواع مختلف برش به طور 
همزمان استفاده كرد. 

آيا مي توانيد حدس بزنيد اين نقشة متعلق به چيست ؟ 

در نقشة   زبانة كشويي  زير با ترسيم هاشور(توسط خط كش و گونيا) در قطعات ۲ و۵ ،نقشة تركيبي را كامل كنيد .

ارزش يابي 

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

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

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

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

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

............................................................................................
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3- اسـتفاده از انـدازه هاي كلـي و جزئي بر روي 
نقشه ها 

معموالً در نقشــة هاي تركيبي اندازه هــاي كلي و مؤثر داده 
مي شــود . مثًال بــزرگ ترين طول ، بــزرگ ترين عرض يا 
بزرگ ترين ارتفاع ، طول درگيري ، اندازه آچارخور و .... يا 
موقعيت قطعات نسبت به يكديگر يا نسبت به يك سطح مبنا.

شكل مقابل، نقشة پايه چرخ را نشان مي دهد . 
       اندازه هــا مي توانند به درك بهتر قطعات و موقعيت آن ها 

نسبت به قطعات مجاورشان كمك كنند.

شــكل زير نمونة ديگري از كاربرد اندازه هاي اصلي  ومهم 
در يك نقشة تركيبي است .

نقشــة زير، تصاوير مربوط به  ياتاقان بندي انتهايي محور  را نشــان مي دهد . اندازه هاى روى نقشــه  با توجه به جدول 
ارائه شده، مي تواند تغيير كند .

در مورد روش استفاده از اين جدول با معلم خود گفت وگو كنيد .

SVEALJHGFCB1Bd2d1GroBe
M121615019071235027307165235303

M121817021086306033358186050404
M122017021090316034358206060505

نوع
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بخش پنجم

فصل دوم

مثال :روي نقشــه هاي تركيبي مي توان اندازه هاي كاملي را 
هم ارائه داد . به نقشة زير و اندازه هاي روي آن توجه كنيد.

به نظر شــما براي معرفــي مجموعه  
دستگيره اى مطابق نقشه به چه اندازه 
هاي اساســي و اصلي نياز اســت؟ با 
ترسيم خط اندازه              اندازه هاي 

مورد نظر را نشان دهيد .
(از گونيا استفاده كنيد)

ارزش يابي 

روغن نماى كاسه اى

۱۴۱
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بخش پنجم
فصل دوم

4- اسـتفاده از اندازه هاي داراي تولرانس و عالئم 
انطباقي در روي نقشة ها:

اندازه هــا به همراه عالئم انطباقــي در روي قطعات مي توانند 
براي خواندن ودرك نقشة تركيبي راهنماي مفيدي باشند.

در صورت مساوي بودن اندازه هاي اسمي قطعات سوار شده 
بر روي هم مي توان قضاوت كرد كه قطعات به هم مربوط اند .

در (شــكل الف- 1) ،Ø۲۵H۷ قطر سوراخ و Ø۲۵g۶ قطر 
ميله اســت . اندازه هاي اســمي هر دو قطعة يك سان و برابر 
۲۵mm  اســت. در(شــكل ب-1) ، خطــوط جداره هاي 

 a خارجي ميله و جدارة داخل ســوراخ در حــد فاصل نقطة
 ۲۵mm بر همديگر منطبق اند، زيرا اندازة  قطر هر دو b تــا

است .
 اين خط مرز مشترك بين دو قطعه است .

 ۳۰H۷ قطــر محــور ۳ و Ø۳۰h۶ در( شــكل- 2)  اگــر
قطر داخلــي بوش ۲ باشــد ، صرف نظر از اختــالف اندازه 
هاي مجاز ، اندازه هاي اســمي هر دو قطر ۳۰mm اســت .

نكته : قطعات ســوار شــده زماني كه به صــورت جدا از هم 
ترســيم مي شــوند ، موقع پياده ( دمونتاژ )شدن ،  اندازه هاي 

انطباقي   و  عالئم كيفيت سطوح  را همراه خود دارند .
  

 

( الف

(ب

تصوير دو قطعة قبل از مونتاژ

بعداز سوار شدن  

تصوير دوقطعة سوار شده 
( درحالت برش )

(شكل -1)

(شكل -2)

تصوير سه قطعة قبل از سوار شدن

تصوير قطعة سوار شده 
تصوير سه بعدي قبل از سوار شدن       ( در حالت برش )  

تصوير سه بعدي
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بخش پنجم

فصل دوم
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بخش پنجم

فصل دوم

مثال :
به سه قطعة مقابل توجه كنيد. هر كدام از قطرهاي روي 
محور ۱ اندازة اسمي و رديف انطباقي خود را دارند. 
به اندازه هاي اســمي روي سوراخ ها نيز توجه كنيد .

قطر بزرگ تر محور ۱ داخل ســوراخ قطعة ۲ و قطر 
كوچك تر محــور ۱ داخل ســوراخ قطعة ۳ منطبق 
مي شــود. به اندازه هاي روي نقشــة تركيبي نيز توجه 

كنيد .

در مجموعة زير سه قطعة داخل هم مونتاژ مي شوند. قطعة ۲ با اندازة ۲۶n۶ داخل قطعة ۱ با حالت پرسي مونتاژ  مي شود. 
قطعة ۳ نيز با اندازه Ø۲۰j۶ داخل بوش ۲ كه اندازة سوراخ آن Ø ۲۰H۷ است به صورت عبوري منطبق مي شود.

اندازة قطعات فوق را بر روي نقشة تركيبى( به صورت انطباقي) اندازه گذاري كنيد .

ارزش يابي 

۱۴۳
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5-استفاده از جدول نقشة تركيبي: 
قطعات تشكيل دهنده مجموعه ها و دستگاه ها(شكل -1) را 

مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد : 
*الف ) قطعاتي كه براساس استاندارد به صورت پيش ساخته 

عرضه مي شوند، مثل ياتاقان ، خار ، فنر و ....

زمانــي كه اجزاي يك مجموعه آماده شــد ، مشــخصات همة قطعات 
آن – اعم از قطعات پيش ســاخته يا قطعاتي كه بايد ساخته شوند – در 

يك جدول معرفي مي شوند .
از آنجايي كه جدول نقشــة هاي ساده (شكل -2 ) جوابگوي اطالعات 
همه اين قطعات نخواهد بــود، لذا بايد براي اين كار جدول خاصي در 

نظر گرفت . به اين نوع جدول ،  جدول تركيبي  مي گويند
(شكل -3). 

جدول نقشة هاي تركيبي همانند جدول نقشة هاي ساده است ، 
با اين تفاوت كه يك  ليست قطعات  نيز به آن اضافه مي شود .

*ب ) قطعاتي كه بايد ساخته شوند، مثل بدنه ها (پوسته ها)،محفظه ها ، چرخ دنده ها و ....

خارياتاقان

فنر

بدنه

چرخ دندهمحفظه

شماره  نام قطعه  تعداد  جنس اندازه مواد خام

1   2  3  4   5

كاغذ نقشه

(شكل-2)

كاغذ نقشه

(شكل-3)

(شكل -1)

۱۴۴
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با اســتفاده از اطالعات مندرج در جدول نقشــة هاي تركيبي 
واز روي نقشــه ها تا حد بســيار بااليي مي توان به شناخت و 

درك قطعات پي برد.
       اطالعاتي كه ذكر آن ها باعث شــلوغي نقشة مي شوند ، 
مثل : تعداد قطعات ، اندازة مواد خام قطعه ، جنس قطعه و .... 
توسط جدول نقشة تركيبي در داخل يك ليست تحت  عنوان  

ليست قطعات  معرفي مي شوند .
جدول نقشــه هــاي تركيبي يــك حالت اســتاندارد و كامًال 
مشخص ندارد و هر كارخانه با توجه به نوع و تنوع محصوالت 

توليدي ، از جدول خاصي استفاده مي كند.
جدول نقشه هاي تركيبي همانند جدول مشخصات نقشه هاي 
ساده ، در قســمت پايين سمت راست كاغذ نقشة كشي قرار 

مي گيرد .
در جدول نقشــة تركيبي ، فهرســت كاملي از قطعاتي كه در 

مجموعة يك دستگاه به كار مي روند ، آورده مي شود.
ليســت قطعات ممكن است به جدول مشخصات نقشة متصل 

باشد ( شكل -1 ).
همچنيــن ممكن اســت فهرســت قطعــات جــدا از جدول 
مشخصات در روي نقشــة (شكل -2 ) يا بر روي برگه هايي 

جداگانه - خارج از نقشة – تهيه شود( شكل -3).
زماني كه ليســت قطعات به جدول مشــخصات نقشة متصل 
باشــد ( شكل الف-4) اطالعات ، داخل ليست قطعات نوشته 

مي شود و جهت خواندن آن از پايين به  باالست.
زماني كه ليســت قطعات به جدول مشــخصات نقشة متصل 
نباشــد ( به صــورت جداگانه ارائه شــود )، اطالعات داخل 
ليســت قطعات نوشته مي شــود و جهت خواندن آن از باال به 

پايين است ( شكل ب- 4). 

( 2-
كل 

 ( ش
 ( شكل -1 )

 (ب ) ( الف)

(3- 
كل

 ( ش

 ( شكل -4 )

 شماره قطعات

 ليست قطعات

 جدول مشخصات

جايگزينى ليست قطعات روى نقشه جايگزينى ليست قطعات جدا از نقشه

دن
خوان

ت 
جه دن

خوان
ت 

جه
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بخش پنجم
فصل دوم

مثال
اطالعات مربوط به مجموعة قلم گير و قطعات آن را از روي جدول نقشة تركيبي استخراج كنيد.  

مهره شش گوشه  
قلم گير  

پيچ 

واشر 

قلم گير  

شماره   نام قطعه  تعداد   جنس   اندازه مواد خام  

شماره نقشه  تولرانس  
مشخصات  تاريخ  

ترسيم كننده  
تغييرات كنترل كننده  

مقياس  
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بخش پنجم

فصل دوم

6- استفاده از تصوير مجسم 
به نقشة ســه بعدي ( تصوير مجسم ) گيره مطابق( شكل -1 ) 
توجه كنيد . گاهي اوقات تصوير مجســم به درك بهتر نقشة 
تركيبي بسيار كمك مي كند. ضمن آن كه كاركرد و شكل 
ظاهري و موقعيت قطعات را به راحتي به اســتفاده كنندة آن 
منتقل مي نمايد . تصوير مجسم ممكن است در حالت مونتاژ 
(سوار شده ) باشد. ( شــكل -1 )، يا به صورت قطعة قطعة و 
جدا از همديگر ارائه شده باشد كه به آن  نقشة انفجاري   مي 

گويند .

(شكل- 2الف) ، تصوير مجسم انفجاري يك نوع گيره را به 
همراه نقشة تركيبي آن ( شكل-ب 2 ) نشان مي دهد.

در حقيقت نقشــة انفجاري از يك نقشــة تركيبــي به وجود 
مي آيد . به اين صورت كه قطعات باز شده در حالت هاي:

 دو بعدي  يا  سه بعدي  طوري ترسيم مي شوند كه ارتباط آن 
ها با همديگر ديده مي شوند .

تصوير مجسم انفجاري گيره

تصوير دوبُعدي اين قطعات براي معرفي جسم كافي نيستند و 
نياز به نماهاى بيشترى دارند!(شكل-3)

(شكل-1)

(شكل-2)

(شكل-3) برخى از تصاوير دو بعدى باز شده قطعات گيره

الف

ب

۱۴۷
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برخي از كاربردهاي نقشة هاي انفجاري
از نقشة هاي انفجاري در زمينه ها و موضوعات مختلفي استفاده 
مي شود كه در اين جا به سه مورد از مهم ترين  آن ها اشاره مي كنيم .

الف ) كمك به مونتاژ
يك نفشــة انفجارِي باز شده مي تواند به مونتاژ كاران كمك 
كند تا در زمان بستن قطعات بر روي همديگر، درك بهتري 
از ارتباط صحيح قطعات با هم داشــته باشــند و قطعات را به 

طور صحيح روي هم سوار ( مونتاژ ) كنند.
ب ) تعمير و نگه داري 

از نقشة هاي انفجاري ، مي توان براي تعمير ، نصب و 
نگه داري و مونتاژ مجموعه ها نيز اســتفاده كرد. يك نفشــة 
انفجــاري به بازكردن و بســتن مجدد يــك مجموعه كمك 

مي كند .
نكته :

تصاوير آموزشى يا تبليغاتى گاهى نيز به كمك فرآيندهاى: 
عكاسى ، تصوير سازى ، رســامى و....از قطعات مجموعه ها 
(به صورت باز شده ياسوار شده ) تهيه مى شوند كه مى تواند 
براى استفاده كنندگان جنبه تبليغاتى يا آموزشى داشته باشد.

عکاسی 

تصویرسازی
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ارزش يابي

ج ) ساخت 
بعضي از نقشــة هاي تركيبي، كه درك آن ها براي توليد كنندگان مشــكل است ، به كمك نقشة هاي انفجاري مشكل شان  
برطرف مي شود. نقشه هاى انفجارى به توليدكنندگان كمك مي كند تا ساختار نقشه تركيبِي دو بعدي را كامًال درك كنند.

 

تكيه گاه گردان

با استفاده از نقشة تركيبي دوبُعدي باال ، قطعات را ( بر روي تصوير مجسم زير ) شماره گذاري كنيد .
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يك بار بدون كمك گرفتن از نقشة انفجاري (مطابق شكل) 
و بارديگر با مشاهده و رجوع به نقشة انفجاري ببينيد در نقشة 
تركيبي زير تا چه حد ارتباط قطعات و شناخت هر يك از آن 

ها را متوجه مي شويد ! سپس دو مورد زير را انجام دهيد: 
1-شــماره هاي مشخص نشــده بر روي نقشة تركيبي را 

يادداشت كنيد .(شكل -1)
2-تصوير روبه روي  قطعة 1(شــكل-2) (كه به صورت 

ناقص ارائه شده است ) را كامل كنيد .

(شكل -2)
(شكل -1)

شير

رسام 
بازبين 

شماره نقشه: 
شماره صفحه: 

نام  تاريخ 

پيش نياز: مطالعه صفحات299تا301كتاب درسى رسم فنى تخصصى
موضوع: ارزشيابى و نقشه خوانى

نام هنرستان:
............................................................................

۱۵۰ارزش يابي و نقشه خوانى 



شايد براي شما نيز پيش آمده باشد كه  مجموعه  يا  دستگاهي 
صنعتــي  به هر دليل خراب شــده باشــد ، يا ايــن كه به دليل 
كنجكاوي و عالقه مندي نسبت به عملكرد آن تصميم گرفته 

باشيد آن مجموعه را باز كنيد .

باز كردن اجزاي يك مجموعه يا دستگاه را  دمونتاژ  يا  پياده 
كردن  آن مي نامند .(شكل هاى 2و 1)

يكــي از تمرين ها و راه هاي مناســب براي ايجاد مهارت در 
نقشــة خواني نقشــة هاي تركيبي ، پياده كــردن اجزاي يك 

مجموعه هاى ساده و غير قابل استفاده است .

در عمل بــراي توليد مجموعه ها يا دســتگاه هــا ، ابتدا بايد 
قطعات آن  به طور  جداگانه طراحي و ســاخته شــود تا پس 
از ساخته شــدن، آن ها را روي هم سوار كرده و مجموعه يا 

دستگاه را ايجاد كنيم .

بديهي اســت براي توليد اجزاي هر دســتگاهي نياز به  نقشة 
هاي ساده  اجزاي آن مي باشد . لذا براي هر جزيي از دستگاه  
ابتدا نقشــة ســاده آن تهيه شده ، عمل ســاخت بر اساس آن 
انجام مي شــود ، ســپس مجموعه ســوار (مونتاژ) مي شود .

(شكل-3)

(شكل-الف4) قطعات مجموعه يك  بست  را نشان مي دهد 
كه با سوار كردن آن ها بر روي همديگر بست (شكل-ب4) 

ساخته مي شود .

1-
كل 

ش
2-

كل 
ش

4-
كل 

ش
3-

كل 
ش

(ب)

(الف)

بعد از مونتاژ

قبل از مونتاژ

پياده كردن (دمونتاژ)
فصل 3
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٣٠٣

تهيه نقشة ساده 
همان طور كه اشاره شد براي ساختن هر كدام از قطعات يك 
مجموعه ( مثل گيره دســتي مطابق شكل ) بايد نقشة ساده اي  
براي هر قطعة تهيه كرد ؛ چرا كه نقشة هاي ساده ، نقشة هاي 
اصلي ساخت وتوليد هســتند . به عبارتي در مورد نقشة هاي 

ساده مي توان گفت : 
1- اين نقشة ها بايد اطالعات و نيازهاي ساخت يك قطعة را 

معرفي كنند .
2- آن ها بايد در بهترين شرايط ممكن از نظر تصويري معرفي 

شوند و در معرفي آن ها از برش هاي مناسب استفاده شود .
3- نقشــة اين قطعات ســاده بايد شــامل اندازه هــاي الزم ، 
تولرانس ، عالئم كيفيت ســطح و ... باشــند ، همچنين جنس 

قطعات بايد مشخص شوند .
4- هر قطعة بايد روي يك برگه جداگانه ترسيم شود و براي 

هر قطعة جدول ساده تهيه شود .
تصاويــر زيــر نقشــة هــاي ســاده هــر يــك از قطعــات 
مجموعــه گيــره دســتي شــكل مقابل را نشــان مــي دهند . 
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پياده كردن قطعات 

منظور از پياده كردن قطعات ، جدا كردن قطعات موجود در 
يك نقشــة تركيبي و نمايش هر يك از اجزاي آن با تصاوير 
كافي اســت ، به نحوي كه بتوانيم از روي اين نقشه، قطعات 

مربوط به مجموعه را دقيقاً بسازيم .

همــان طور كه در صفحات قبل اشــاره شــد بــراي خواندن 
نقشــه و ترســيم صحيح قطعــات ، عوامل مهمــي در تجزيه 
يك مجموعــه به ما كمك مي كنند تا بتــوان قطعات آن را 
به درســتي تشخيص داد و آن ها را تفكيك كرد. اين عوامل 

مهم عبارت بودند از :

 شماره گذاري ، برش ها ، اندازه ها و .....

اگر يافتن شــكل صحيح يك قطعه يا جزئياتي از آن مشكل 
باشــد، اين عوامــل به ما كمك مي كنند تابا شناســايي دقيق 
قطعــات مجــاور هر قطعــة و حذف تك تك آن ها شــكل 

صحيح را شناسايي و تعيين كنيم. 

( شكل -1 )نقشة تركيبي يك  گيره دستي  را نشان مي دهد.
(شكل -2 ) نيز قطعة شماره ۳ آن را كه پياده شده است نشان 

مي دهد .

(تصوير سه بعدى اين گيره در صفحه قبل ارائه شده است.)

پين
دسته
مهره

پيچ اصلي
فك متحرك

فك ثابت
شماره  نام قطعه  تعداد جنس اندازه مواد خام

شماره نقشه تولرانس
مشخصاتتاريخ

تغييرات 
ترسيم كننده
كنترل كننده

مقياس گيره دستي

(1-
كل 

(ش
(2-

كل 
(ش

شماره نقشه تولرانس
مشخصاتتاريخ

تغييرات 
ترسيم كننده
كنترل كننده

مقياس

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 st45
 st45
 st45
 st45
 st45
 st45
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٣٠٥

مثال : 
نقشة مطابق ( شكل -1 )يك  قالويزگردن  را نشان مي دهد . 
عوامل مهمي كه ما را در تجزيه ( تفكيك ) صحيح مجموعه 

كمك مي كنند، عبارتند از : 
دانستن طرز كار مجموعه 

شماره قطعات  
برش ها 

و .... ســاير مــواردي كه در بخــش قبل توضيح داده شــد .
براي ترســيم تصاوير هر قطعة تفكيك شــده ، در نظر داشته 
باشــيد كه تصوير اصلي هميشه بايد شامل حداكثر اطالعات  

ممكن درباره شكل و اندازه هاي جسم باشد. 

براي ترسيم تصاوير بهتر است مطابق زير عمل شود :
1-تصاوير قطعات با مقياس مناسب ترسيم شوند .

2-ترسيم خط محور براي قطعات متقارن 
3-ترسيم خطوط اصلي 

4- استفاده از برش هاي مناسب  
5-ترسيم خطوط اندازه 

6-نوشتن اعداد اندازه به همراه تولرانس ، انطباقات و كيفيت 
سطوح. 

    

توجه : رنگ داخلي نقشــه تركيبي فقط جنبه آموزشي دارد 
وبراي درك بهتر نقشه و تفكيك قطعات آن (در صفحه بعد) 

انجام شده است .

فنر فوالد فنر
حجم استوانه اى  فوالد فنر

دسته
مهره

نگاهدارنده
نام قطعه

شكل-1

شكل-2

شماره  جنس اندازه مواد خام

شماره نقشه تولرانس

قالويز گردان

مشخصاتتاريخ
تغييرات  ترسيم كننده

كنترل كننده

مقياس

 st 37
 ms 45
 ms 451

2
3
4
5
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اگر يافتن شكل صحيح يك قطعة ( يا جزئياتي از آن ) مشكل 
باشد ، سعي كنيد با شناسايي دقيق قطعات مجاور آن و حذف 

تك تك آن ها شكل صحيح را تعيين كنيد .
 در زير مراحل پياده كردن مجموعه  قالويز گردان  را بررسي 

مي كنيم :
1 – ابتدا قطعات استاندارد را شناسايي كنيد.

 به عنوان مثال ساچمه ۴ و فنر شماره ۵ ( در شكل -1 )

2- در نقشــة هــاي تفكيكي و پياده شــده ، معمــوالً قطعات 
استاندارد شده ترسيم نمي شوند و به جاي آن شماره استاندارد 

و جنس آن در جدول نقشة تركيبي قيد مي شود.

3- سپس قطعات ساده ( غير استاندارد ) را در نظر گرفته ، 
ترسيم كنيد. به عنوان مثال دسته شماره ۳ ( در شكل -2 ). 
همچنان كه در (شكل -2) ديده مي شود ، قطعات بلند را 

مي توان به صورت كوتاه ( بريده شده ) نشان داد .

4- در مرحلــه بعدي ، يكي ديگر از قطعات اصلي را انتخاب 
كنيــد . در اين مرحله مهره شــماره ۲ را در نظــر بگيريد. به 
كمك تجسم ساير قطعات مجاور اين قطعة را به طور فرضي 

حذف و مهره را در بهترين حالت نشان دهيد. 
در اين جا مهره ۲ در حالت نيم برش ارائه شــده است . چون 
مهره شــماره ۲ داراي شــيار و رزوه داخلي است و از طرفي 
اندازه آن كوچك مي باشــد با مقياس بزرگ تر ترسيم شده 

است. ( شكل -3 ) را ببينيد .
نگهدارنده (قطعة شماره ۱ ) كه نسبت به ساير قطعات كمي 
دشوارتر است را در مرحله آخر ترسيم كنيد. ( شكل - 4 ) 

* قطعات اســتوانه اي و مدور را بهتر اســت به صورت افقي 
ترسيم كرد .

 

( شكل -2 )

( شكل -3 )

( شكل -4 )

( شكل -1 )
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٣٠٨

مثال :
 اين تصوير مربوط به يك تكيه گاه قابل تنظيم v شــكل اســت. با چرخاندن قطعة ۱ ( توســط دست ) ، قسمت v شكل يعني 

قطعة ۶ به كمك قطعة ۴ باال يا پايين مي رود . از اين وسيله جهت تنظيم ظريف استفاده  مي شود .
*به قطعات مجاور هم، هاشورها و نحوه كاركرد مجموعه با توجه به نقشه تركيبى ،توجه كنيد.  
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مكانيزم 
يــك مكانيزم با توجه به حركــت و كار مورد نياز طراحي و 

ساخته مي شود . در شكل مقابل از طريق نقشة تركيبي 
مي توانيم با مكانيزم گيره كه شامل : اجزا ء گيره ، روابط بين 

قطعات و طرز كار مي باشد ، پي ببريم .
*تصوير سه بعدى اين گيره در صفحه299 ارائه شده است.

تمام مثال هاي كه در زير ارائه شده ، نمونه هايي از 
مكانيزم هايي هســتند كه در صفحات بعدى جهت آشــنايي 
بيش تر با طرز كار و نحوه ارائه نقشة هاي تركيبي ، به برخي 

از آن ها اشاره مي شود .

نام مجموعه را در زير تصوير يادداشت كنيد.

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

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

............................................................................................................................................................
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٣١٠

گيره ها 
 گيره ها  گروه بزرگي از ثابت كنند ها هستند. 

در يك گيره مي توان كارهايي با شكل هاي متنوع و مختلف 
را بست .

معموالً يك گيره را طوري طراحي مي كنند كه دهانه آن به 
مقدار معيني  حداكثراندازه كارگير  باز شــود . بنابراين يكي 
از پارامترهــاي يك گيره مقــدار حداكثر فاصله بين دو فك 

آن خواهد بود .

در مورد نحوه عملكرد و كاربرد گيره هاى نشان داده شده 
با دوستان و معلم خود گفتگو كنيد .

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

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

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

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

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

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

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

................
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٣١١

جك ها 
از جك ها براي بلند كردن و يا نگهداشتن قطعة يا جسمي در 

ارتفاعي معين استفاده مي كنند .
جك ها مانند گيره ها بسيار متنوع هستند.

 تصوير مقابل تعدادي جك پيچي را نشان مي دهد . 

شكل زير نقشة نوعي جك را نشان مي دهد . اين جك روي 
ميز ماشــين فرز قرار مي گيرد تا قطعة كار را در ارتفاع معين 

براي فرز كاري آماده كند .

١٢

٣٤

 به نظر شما تصوير افقي قطعة ۱ ، چگونه است ؟
ارزشيابى
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تصوير ........
قطعة ........

تصوير ........
قطعة ........

تصوير ........
تصوير ........قطعة ........

قطعة ........

ارزشيابي 
براي جك پيچي مطابق شكل ؛ نام هر تصوير را با ذكر شماره 
قطعة در كنار آن نوشــته ، و تصويــر ناقص را ( مطابق مثال ) 

كامل كنيد .

تصوير ........
۲قطعة ........

افقى

۱۶۱

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box

aaa
Text Box



٣١٣

قطعات تكراري 
در بســياري از نقشــة ها قطعات مشــابهي  وجود دارند ، كه در اين مورد براي جلوگيري از شلوغ شدن نقشه، معموالً يكي از 
آن قطعات را به عنوان نمونه ترسيم مي كنند ، همچنين از ترسيم خطوط نديد تا حد امكان صرف نظر كرده وبه جاي آن از 

انواع برش استفاده مي شود.
 به عنوان مثال ترسيم كننده در نقشة  پولي كش  زير ،  از ترسيم قطعات تكراري ( شماره هاي : ۴ و ۵و ۶ )صرف نظر كرده 
است و به كمك برش مناسبي كه بر روي مجموعه ترسيم كرده ، از ترسيم خطوط نديد  براي قسمتي از قطعات ۳ ، ۴ و ۲كه 

در فضاي قطعة ۱ قرار مي گيرند، صرف نظر شده است .
در تصوير افقي نيز – كه به صورت نيم نما ارائه شده است – فقط تصوير افقي قطعة ۲ و ۱ ارائه شده است .
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٣١٥

در ايــن جــا روش كار عكــس روش پيــاده كردن قطعــات از يك مجموعه اســت . بــه طوري كه قطعــات به صورت مجــزا داده
 مي شوند و به صورت مجموعة تركيبي خواسته مي شود .دو شكل زير اجزاي يك «رنده گير» را به صورت نقشه هاي سادة دو بعدي نشان 
مي دهد.(شكل-1) اگر با توجه به آن ها مجموعه سوار شده را ترسيم كنيم ، مي گوييم يك نقشة تركيبي به دست آمده است .(شكل-2) 

  

نقشه هاي سادة قطعات رنده گير (شكل-1) 

نقشة تركيبي سوار شدة رنده گير(شكل-2) 

شماره نقشه تولرانس

مقياس

مشخصات
ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

تاريخ

سوار كردن (مونتاژكردن) فصل 4

شماره نقشه تولرانس

مقياس

مشخصات
ترسيم كننده

تغييرات كنترل كننده

تاريخ
شماره نقشه تولرانس

مقياس

مشخصات
ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

تاريخ

رنده گير

پيچبدنه(نگهدارنده)

مهره
واشر
پيچ
بدنه
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٣١٦

روش انجام كار 
قبل از شروع به ترسيم «نقشة تركيبي سوار شده»  بايد : 

* اطالعــات خود را در مورد هر قطعه ، تعداد آن و موقعيت 
آن نسبت به ساير قطعات كامل كنيم .

* از نحوة كاركردن مجموعه مطلع باشيم .
* نماهاي الزم و بهترين نما را براي معرفي مجموعه در نظر بگيريم .

براي معرفي هر قطعه  مشخص كنيم از چه نوع برشي
 مي توانيم استفاده كنيم .

* قطعة اصلي مجموعه را مشخص كنيم .
*اندازه ها و عالئم انطباقي رابراي مونتاژ، مورد توجه قرار دهيم .

□ با توجه به موارد فوق مي خواهيم قطعات يك «جك پيچي» 
را روي هم ســوار كنيم ( اين جك كوچك ، مخصوص ميز 

ماشين فرز است )
مثال : روش انجام كار براي مونتاژ يك «جك پيچي»

ابتدا اطالعات خود را در مورد هر قطعه كامل مي كنيم :
قطعة شــمارة ۱ : قطعة اصلي جك اســت. روي بدنة قطعة 
اصلي يك سوراخ وجود دارد كه مي توان اين جك را روي 

تكيه گاه مستقر كرد .
قطعة شــمارة ۲ : يك مهره اســت كه روي ســطح بيروني 
آن آج زده شــده اســت. آج كمك مي كند تا بتوان مهره را 
با دســت چرخاند. با چرخش مهره ، قطعة شــمارة ۳ ( پيچ ) 
به ســمت باال يا پايين حركت خواهد كرد و ارتقاع جك را 

افزايش يا كاهش مي دهد .
قطعة شمارة ۳ : يك پيچ با سر v شكل است. روي بدنة اين 
پيچ ، شــياري طولي وجود دارد كه براي تنظيم اســت. روي 

اين جك قطعه اي استوانه اي شكل مي تواند تكيه كند.
قطعة شــمارة ۴ : يك پيچ است كه دور قسمت كلگي آن 
آج زده شده اســت. اين قطعه از چرخش قطعة ۳ جلوگيري 

مي كند.

(قطعات يك جك پيچى كوچك)

1

:Aديد
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٣١٧

نكات كمكي در موقع سوار كردن 
هماننــد نــكات كمكــي كه براي «پيــاده كردن قطعات» اشــاره شــد ، در اين جا نيــز به چند نكتة مهم اشــاره مــي كنيم : 

توجه داشته باشيد كه مطالبى كه قبًال آموختيد با تلفيق نكات زير به ترسيم نقشه سوارشده ( مونتاژ) كمك مي كند.
◘ نكتة اول : استفاده از تصوير مجسم ( تصوير سه بعدي )

ترســيم تصوير مجســم هر يك از قطعات با دســت آزاد ( به صورت اسكچ ) به ترسيم نقشة سوار شده بسياركمك مي كند . 
به طور مثال، قطعة ۱ ( مربوط به جك پيچي صفحة قبل ) با دو تصوير بيان شده بود ، كه در اين جا با يك تصوير سه بعدي 

مشخص شده است .
       چنانچه با دســت آزاد، با رعايت تناســب اندازة قطعات ، به راحتي بتوانيد تصوير مجســم ( تصوير سه بعدي ) تهيه كنيد  
خواهيدديد كه تا چه حد كار درك نقشــه آســان خواهد بود . شكل زير مجموعة آماده شده اي از تصاوير سه بعدي قطعات 

را نشان مى دهد .

همان طور كه قبًال توضيح داده شــده به اين نقشــه ، كه تصاوير ســه بعدي را به صورت باز شده نشان مي دهد، 
«نقشة انفجاري » مي گويند .
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٣١٨

چون نام مجموعه ، طرز كار و وظايف اجزاي آن را مي دانيم ، مشكلي در ترسيم نقشة سوار شدة آن نخواهيم داشت . براي 
شروع كار از قطعة اصلي ( پايه ) استفاده مي كنيم . تصوير مجسم به ما كمك مي كند تا از قطعات – خصوصاً قطعة ۱– و از 
انتخاب روش مناســبي  براي معرفي بهتر آن - درك بهتري داشــته باشيم. در( شكل- 1) ، قطعة اصلي را كه همان پاية جك 

است در دونما ترسيم مي كنيم . براي معرفي بهتر ، تصويرروبه رو قطعة ۱  ، آن را در حالت نيم برش ارائه كرده ايم . در
(شكل -2) ، مهرة آج دار ( قطعة ۲ ) را بر روي مجموعه ( در دو نما )  سوار كرده ايم ، به گونه اي كه محور مهره با محور 

سوراخ قطعة ۱ منطبق باشد . با توجه به استفاده از نيم برش براي قطعة ۱ ، قطعة شمارة ۲ نيز شامل نيم برش مي شود .

      

تصويرافقي 
قطعة ۲

تصويرروبه رو«قطعه۱» د ر حالت نيم برش 

تصويرروبه رو
«قطعه2»در حالت نيم برش 

(شكل -1)(شكل -2)
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٣١٩

  حاال پيچ ۳ را ( مطابق شــكل 3 ) روي مجموعه ســوار مي كنيم . نظر به اين كه قطعات ۱ و۲ را در دونما معرفي كرديم ، 
قطعة ۳ نيز در دو نماي رو به رو- و افقي ارائه مي شود . از آن جايي كه محورهاي توپُر جزء استثنائات برش اند ، قطعة ۳ نيز 
درنمــاى  روبــه رو برش نمي خورد . در مرحلة بعد ، قطعة ۴ را – به عنوان آخرين قطعه – ( مطابق شــكل 4 ) روي مجموعه 

سوار مي كنيم . تصوير روبه رو قطعة ۴ نيز به تبعيت از دو قطعة ۱ و۲ در حالت نيم برش قرار مي گيرد .
   

       

تصوير افقي قطعة ۳

(شكل -4)

تصويرروبه رو قطعة ۴

(شكل -3)
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٣٢٠

  پس از بســتن قطعة ۴ ، براي مشــخص شدن وضعيت 
بهتــر قطعات درگير – خصوصاً نحوة ارتباط قطعة ۴ با 
شــيار روي قطعة ۳  - مي توانيم از برش كمكي مقطع 

A-A استفاده كنيم .

قطعة ۴ يك پيچ تنظيم اســت كه جزء استثنائات برش 
است و هاشور زده نمي شود. 

پس از اتمــام كار ، موقعيت تصاوير هر قطعه و ارتباط 
هر يك از قطعات را با همديگر مجدداً كنترل و سپس 

جهت شماره گذاري روي مجموعه اقدام مي كنيم . 
قطعة اصلي ( پايه )             قطعة شمارة: ۱
قطعة شمارة: ۲ مهرة آج دار                
قطعة شمارة: ۳ پيچ باسر V شكل  
قطعة شمارة: ۴ پيچ تنظيم   
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٣٢١

◘  نكتة دوم : اندازه گذاري ها 
اندازه هاي ابعادي موجود روي قطعات مي تواند تا حدودي 
بــه تركيب و ســوار كــردن صحيح قطعــات روي هم ديگر 

كمك كند . 
 M۲۰ مثــًال در تصاوير زير  ، ســوراخ   روي قطعة ۴ يا رزوة
بر روي قطعة ۳ نشان مي دهد كه قطعة ۵ قرار است از داخل 

يكي از آن ها عبور كند و در داخل ديگري پيچ شود. 
يا ســوراخ ø ۴۰  در نماي رو به رو قطعة ۱ نشان مي دهد كه 
دو قطعة ۳ و ۴  با قطر خارجي ø ۴۰  به اين ســوراخ مربوط 
مي شوند . بنابراين اندازه ها با قطر بيروني ø ۴۰  براي مونتاژ 

مي توانند آگاهي بخش و كمك كننده باشند.

نام مجموعه : بي حركت كنندة سادة پيچي
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٣٢٢

◘ نكتة سوم : عالئم انطباقي ( اندازه هاي انحراف دار ) 
اندازه هاي انحراف دار يا عالئم انطباقي مربوط به ميزان  دقت در يك انطباق بين يك «زبانه و شكاف»يا يك «ميله وسوراخ» 
است كه اگر اين اندازه ها يا عالئم انطباقي روي «ميله و سوراخ » يا «زبانه و شكاف»  وجود داشته باشد ، در صورت تشابه 

در «اندازه هاي اسمي »مي توانيم بگوييم كه كدام قطعات به هم مربوط مي شوند .(شكل-1)

درتصاوير( شــكل -2) ،  اندازة اســمي قطر سوراخ قطعة ۱ برابر ۳۶mm ، همچنين قطر خارجي قطعة ۲ در يك طرف آن 
برابر با ۳۶mm اســت . بنابراين اين دو قطعه به هم مربوط مي شــوند . عالمت انطباقي H۷ در كنار اندازة اســمي سوراخ 
در قطعة ۱ و عالمت انطباق n۶در كنار اندازة اســمي  ø ۳۶ روي قطعة ۲ نشــان مي دهد كه دو قطعه پس از سوار شدن چه 

نوع انطباقي را خواهند داشت.

نقشة سوار شده سه قطعه با اندازه هاي انحراف دار

بدنه اصلي بــوش  بوش سوراخ كاري

 به نظر شما انطباق دو قطعة ۱ و۲  چگونه است ؟ 
......................................................................................

انطباق قطعة ۳ با ۲ چگونه است ؟ 
......................................................................................

( شكل -1)

( شكل -2)
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٣٢٣

◘ نكتة چهارم : شماره گذاري 
ممكن است نحوة شماره گذاري قطعات به سوار كردن قطعات كمك كند .

- اگر شماره گذاري به ترتيب سوار كردن باشد ، از قطعات شماره هاي ۱ و به ترتيب ۲ ،  ۳ و.... شروع مي كنيم .
- اگر شماره گذاري به ترتيب پياده كردن باشد از شمارة آخر شروع مي كنيم . 

چرا بايد از شماره آخر شروع كنيم ؟
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

بوش سخت شده 
لوله سمانته شده 

دگمة ضربه خور ( سخت شده ) 

بوش ضربه اي ( جهت جا زدن كاسه نمد )

1
2
3

تولرانس

شمارهتعدادجنساندازه مواد خام  نام قطعه

شماره نقشه 

مقياس

مشخصات
ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

تاريخ
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نكتة پنجم :  جدول نقشه تركيبي 

همــان طــور كــه در مبحث نقشــه هــاي پياده 
كردني توضيح مختصري ارائه شــد ،  اطالعات 
مربــوط بــه نقشــه را در داخــل جــدول وارد 
مي كنند. در نقشــه هاي سوار شــده ( تركيبي ) 
چون اطالعــات يك مجموعه بايد ثبت شــود 
، جدول ســاده نمي تواند پاســخ گو باشد ، لذا 
از يك جدول كامل و جامع اســتفاده مي شود 
كه به آن جدول « نقشــة تركيبي» مي گويند. به 
كمك جدول نقشة تركيبي مي توان همزمان با 
شــمارة قطعه ، از تعداد آن ، نــام آن ، جنس و 
استاندارد قطعه مطلع شد ، كه اين موارد به نحوة 
ســوار كردن قطعات بســيار كمك مــي كند .

سنبه 
بيرون انداز 

صفحة سنبه گير
فنر بيرون انداز

پيچ آلن  
توپي 

فوالد سخت
s.p.k فوالد سخت
فوالد نيمه سخت 

قالب پولك بُر ( براي پولك هاي پالستيكي يا مقوايي ) 

سنبه

تولرانس

شمارهتعدادجنساندازه مواد خام  نام قطعه

شماره نقشه 

مقياس

مشخصات
ترسيم كننده
تغييرات كنترل كننده

تاريخ
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