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 اندازه گذارى خاص 

فصل  1  

نقشه خوانى عالئم و اندازه ها

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى  رود:
� اندازه گذارى قسمت هاى مختلف يك قطعه را تشخيص دهد.

� عالئم و نمادهاى به كار رفته در اندازه هاى يك قطعه را معرفى كند.
�    عالئم و نمادهاى به كار رفته بر روى نقشه قطعات را تفسير كند.

� اندازه هاى خاص را بر روى يك نقشه توضيح دهد. 

....  نقشة يك قطعة كار هنگامي مي تواندبراي ساخت يا توليد 
آن قطعه به كار رود كه عالوه برداشــتن شكل كامل و گويا، 
مشــخصات، جنس مواد و... كليــة اندازه هاي آن دقيقاً تعيين 

شده باشد .
      از طــرف ديگــر كمبود هــر اندازه اي در نقشــه يا اندازه 
گذاري كامل ، اما غير اصولي و مغاير با روش توليد و كنترل 

آن، ساخت قطعه را با مشكل مواجه مي كند. 
بنابرايــن طراحان بر اســاس انتظاري كه از قطعــه دارند، بايد 
انــدازه هاي آن را براي ســازندگان به طور دقيق ، كامل و به 

روش استاندارد مشخص نمايند.

نظر به اين كه شــكل هندســي و شرايط هر قطعه اي نسبت به 
قطعات ديگر ، خاص و متفاوت است ،  در اين فصل ، بحث   
اندازه گذاري خاص   را مطرح مي كنيم تا با برخي از اين نوع 

اندازه گذاري ها آشنا شويد .

بخش سوم
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بخش سوم

فصل اول

مقدمه 
نقشه ها ، حاوي اندازه هايي هستند كه سازنده و توليدكننده مي تواند 
به كمك آن ها قطعه را طبق نقشه و اندازه هاي مندرج در آن بسازد 

و كنترل كند. 
     انــدازه گذاري قطعات ، بــا توجه به روش توليد ، روش كنترل و 
عملكــرد قطعة كار، در مجموعه اي  كه بايدبه كار گرفته شــود ، با 

يكديگر فرق دارند.
     دراين بخش قصدداريم با نحوة اندازه گذاري و خواندن اندازه ها 
از روي نقشه ها، خصوصاً اندازه گذاري قطعات صنعتي ( مشابه برخي 
از نمونه هاي زير ) كه  فرم هندســي خاصي  دارند، آشنا شويم . لذا 

اين مبحث عنوان  اندازه گذارى خاص  ارائه شده است. 

به سطوح تخت چندوجهي(انتهاي قطعه) 
وقسمت آجدار روي قطعه توجه كنيد. 

به شكل مخروطي و سطوح تخت روي 
به شعاع و پخ هاي لبة حفره توجه كنيد. بدنة استوانه اي قطعات توجه كنيد. 

به تقارن حفره ها ، سوراخ ها و قوس هاي 
روي اين قطعة عظيم توجه كنيد .

به سوراخ هاي فراوان روي قطعة 
استوانه اي شكل توجه كنيد.

به سطح ُكروي روي قطعة 
ماشين كاري شده توجه كنيد. 
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اندازه گيري شعاع ها 
قطعاتي وجود دارند كه داخل يا بيرون آن كمان هايي به صورت ناقص يا كامل ايجاد شده است .

 

اندازة شــعاع ها در همة حاالت با گذاشتن حرف R و هم  ۱  
اندازه با عدد اندازه ( قبل از عدد اندازه ) مشــخص مي شوند .

خط اندازة شعاع ، فقط يك نوك پيكان به سمت پيرامون  ۲  
قوس دارد .

هــر گاه موقعيــت مركز قــوس ها براي روش ســاخت يا  ۳  
كنتــرل آن ها مورد نياز باشــد ، مي تــوان آن ها را با تالقي دو 

خط محور نشان داد. 
وقتي مركز قوس مشخص نشده باشد ، خط اندازه مستقيماً  ۴  
مركز قوس واقعي را نشــان مي دهــد و يا در مواردي ، به دليل 
محدوديت فضا ، به طور عمودي شكسته و كوتاه رسم مي شود .

چنانچه روي قطعة كار چند قوس با شــعاع هاي مســاوي  ۵
وجود داشته باشد، مي توان همة آن ها را با يك عبارت معرفي 

نمود.
شعاع داده نشده R ۱  هستند.

سه نمونه نقشه:

 در مورد اين نقشه ها با معلم خود 
گفت وگو كنيد.
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اندازه گذاري كمان

كــه  دارنــد  وجــود  قطعاتــي 
قسمت هاي داخلي يا بيروني آن 
ها داراي كمان ها و قوس هايي 

با گوشه هاي انحنادار است.

 

الف ب

پ

ت
ث

ج

ح

الف  عالمت  قبل از عدد ،نشــانة يك اندازة كمان 

است
ب  در نقشه هاي دستي عالمت  را روي عدد اندازه 

رسم مي كنند. 

پ  در انــدازه گذاري زاويه ، خط اندازة هم مركز 

- با نقطة مركزي قوس o - بين دو ضلع زاويه نشان 
داده مي شود.

ث  در صورت وجود شــعاع هاي زيــاد ، مي توان 

يك دايرة كمكي ترسيم و خط هاي اندازه را به آن 
متصل كرد.

ت   در اندازه گذاري وتر ، خط اندازه موازي وتر ترسيم مي شود. 
ج  اندازة كمان ها با گذاشــتن قوس در باالي عدد اندازه نشان 
داده مي شــود .اگــرα≤۹۰° باشــد خط اندازه به صورت قوســي 

ترسيم مي شود.
ح  اگرα>۹۰° باشــد خط كمكِي انــدازه به طرف مركز قوس 
است.خط اشاره، قوس مورد نظر اندازه گذاري را نشان مي دهد. 

دو نمونه نقشه 
در مورد اين نقشــه ها با معلم خود 

گفت وگو كنيد .
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بخش سوم

فصل اول

 اندازه گذاري قطرها
قطعاتي وجود دارد كه داخل يا بيرون آن ها داراي برجستگي ها يا سوراخ هايي استوانه اي شكل است .

   

  

 دايره ها دو خط محور ( خط مركز ) عمود بر هم دارند 
كه يكديگر را در مركز دايره قطع مي كنند .

    اندازة قطر با دوپيكان ( سهمي ) منتهي به پيرامون دايره 
با خطوط كمكِي اندازه ترسيم   مي شود.

 بــراي تمــام قطرها عالمــت Ø  قبل از عدد انــدازه قرار 
مي  گيرد .ارتفاع نماد Ø  با عدد اندازه مطابقت دارد .

    در قطعات استوانه اي و گرد به كمك نمادØ و به 
همراه عدد اندازه مي توان از كشيدن تصاوير ديگر 

صرف نظر كرد.

  در صــورت كمبود جا ، مي توان خطوط اندازة نمايش 
قطر را با عالمت پيكان بيروني جاي گزين كرد .

سه نمونه نقشه: 

در مورد اين نقشه ها با معلم خود گفت وگو كنيد .
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104

بخش سوم
فصل اول 

اندازه گذاري اجزاي فرم دار يكسان  
قطعاتــي وجود دارد كه بر روي آن ها تقســيمات مشــابه ، بــه فاصله هاي 

مساوي، بر روي قطعة كار به صورت سوراخ يا شيار انجام گرفته است.

                4            

3       

2

      

1

۲  شيار يا سوراخ هاي مشابه روي قطعه را مي توان ابتدا 

با تعدادشان ، سپس با ذكر اندازه معرفي كرد. 
مثال : 5 شكاف ، به عمق ۴mm و به پهناي ۱۲mm و 

.۱۰mm5 سوراخ به قطر

۱  قطعاتي كه در فاصله هاي مســاوي داراي ســوراخ يا   
شكاف هاي مشــابه هســتند، ابتدا تعداد تقسيمات ، سپس 
فاصله تقســيم و نهايتاً طول كل تقســيم آن هــا در پرانتز 

معرفي مي شود .

۳   اگر دو يا تعداد بيشتري سوراخ يا شكاف به طورمنظم 

بر روي دايرة خط محور ســوراخ ها و جود داشته باشد ، 
بيان زاوية بين آن ها ضروري نيست .

۴  دايــره اي فرضي را ، كه ســوراخ هــا روي آن قرار 
مي گيرنــد ، مي توان متصل به تصويــر يا در نماي ديگر 
ترسيم نمود و تعداد سوراخ ها را روي آن اندازه گذاري 

كرد. 
 سه نمونه نقشه : 

در مورد اين نقشه ها با معلم خود گفت وگوكنيد.
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 اندازه گذاري پخ ها 
قطعاتي وجود دارد كه براي امنيت در كار يا بهتر نصب شدن بر روي قطعات مجاور ، به لبة آن ها پخ مي زنند.

ابعــاد پخ ها ( بريدگي هاي مّورب ) را كه زاوية 
آن ها°45 نباشد ، بايد با استفاده از خطوط اندازه 

و خطوط رابط كمكي نمايش داد .

ابعاد پخ هايي كه زاوية آن ها°45  باشد به شكل 
ســاده و (به صورت °45  × عرض بريدگي پخ ) 

نمايش مي دهند.

ابعاد پخ را (چه در نقشــه مشــخص شده باشد، 
چه نباشد)، مي توان به كمك يك خط را هنما 

نمايش داد.

ابعــاد خزينه هــاي مخروطي  با اســتفاده از قطر و 
زاويــة خزينــه و يا به كمك عمــق و زاوية آن ها 

معرفي مي شوند.

پخ در نقشه مشخص نيست
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بخش سوم
فصل اول 

اندازه گذاري سادة سوراخ ها 
قطعاتي وجود دارد كه روي سطح 
آن ها سوراخ هايي با سطوح شيب 

دار يا صاف ايجاد مي كنند .

  

سوراخ هاي بن بست ( كور ) 
منظــور از عالمــت U ، عمق ســوراخ كور 
تخت اســت كه در صورت نياز بعد از عدد 

اندازه ارائه مي شود . 
در نمايش ساده: 

   -  در تصويــر روبه رو به جاي خط محور از 
خط كامل استفاده مي شود .

  - در تصويــر افقي از دو خــط اصلي عمود 
بــر هم ( عالمت جمع )، بــه جاي نماي باالي 

سوراخ ، استفاده مي شود .

سوراخ هاى پله دار
در ســوراخ هاي با دو پله  يا بيشتر ، اندازه ها 
زيــر همديگر نوشــته مي شــوند؛ ابتدا قطر 

بزرگ تر،  سپس قطر كوچك تر.
خطوط مورد استفاده براي نمايش سادة آن، 

مشابه حالت قبلي است .

خزينه ها و پخ ها 
در خزينه ها و پخ سوراخ ها ، ابتدا قطر بزرگ 

پخ و سپس زاوية خزينه داده مي شود.
ال 

و مث
د

ســوراخ به قطر۱۰ راه به در(سراسري) 
پخ ۴۵°×۱

.۰/۳mmخزينه استوانه اي۸. به  عمق
،سوراخ راه به در به قطرØ ۴/۳mm.با

 خزينة مخروطي  °۹۰.، قطر خزينه
.۸mm 

كنترل

نمايش كاملنمايش كاملنمايش ساده
تصوير مجسم

اندازه گذارى كاملاندازه گذارى ساده
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بخش سوم

فصل اول

   اندازه گذاري شيار و شكاف جاي خار
 قطعاتي وجود دارند كه براي اتصال آن ها به قطعات ديگر، روي سطح داخلي يا خارجي آن ها شيار يا حفره هايي ايجاد   مي كنند .

 

            

            3       

2

      

1

1

۱  انــدازه گــذاري ، جــاي خارهاي سراســري  
محورها و سوراخ ها ، مطابق دو شكل مقابل انجام 

مى شود.

۲  در اندازه گــذاري ، جاي خارهاي محدود 

(بســته) محورها و ســوراخ ها ، عرض و عمق 
شيار نشان داده مي شود .

عمق شــيارهاي نماي از بــاال را مي توان به   ۳

صورت ساده نشان داد.

۴  براي جــاي خارهاي حلقوي ، عمق جاي خار 

را مي توان به همراه پهناي جاي خار نشان داد.
مثال: پهناي شــيار جــاي خار روى محــور ۱/۳ با 
رديف انطباقــي H۱۳. ، قطر نشــيمنگاه جاي خار 

.h۱۱ ۲۳ با رديف انطباقيmm
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بخش سوم
فصل اول 

 اندازه گذاري قسمت هاي تخت
 (خارجي/ داخلي)

 قطعاتــي وجــود دارد كه روي ســطح جانبي 
يا داخــل آن ها را موازي با هــم – به صورت 

مسطح وتخت – ماشين كاري مي كنند.

 يك منشــور مربع القاعده مي تواند در يك نما معرفي و اندازه 
گذاري شود. براي شناســايي سطح مربع، جلوي عدد اندازه از 

نماد مربع (�) استفاده مي شود.
     عالمت � هنگامي به كار مي رود كه فقط يك نما موجود 
باشــد.با عالمت ضربدر (خطوط نازك) مي توان سطوح تخت 

روي قطعات گرد را مشخص نمود .

 عالمت ضربدر در صورتي به كار مي رود كه فقط  يك 
نما موجود باشد.

     فــرم هــاي مربعي معمــوالً در نمايي انــدازه گذاري 
مي شوندكه شكل مربع آن قابل شناسايي باشد.

  در مورد قطعاتي كه ســوراخ داخلي آن هابه شكل مربع 
است ، همين قاعده حاكم است .

عالمت SW ، كه عرض آچار خور را باآن نشان مي دهند، 
بيــان كنندة فاصلة دو ســطح موازي اســت كه به صورت 
متقــارن مقابل يكديگــر قرار گرفته انــد . در نماي اندازه 
گذاري شــدة روي اين سطوح ، مشــابه حالت هاي قبلي، 

عالمت ضربدِر قطر را با خط نازك نشان مي دهند.

چهار نمونه نقشه : 

در مورد نقشه هاي زير با معلم خود گفت و گوكنيد .
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بخش سوم

فصل اول

 اندازه گذاري سـطوح كروي
 قطعاتي وجود دارد كه سطح خارجي 
يــا داخلي آن ها به شــكل ُكره ايجاد 

شده است .

چهار نمونه نقشه : 

 در انــدازه گــذاري قطعات ُكروي ، كلمــة كرة قبل از 
عالمت نمايش قطرØ يا قبل از عالمت نمايش R ، نوشته 

مي شود .
     حــرف S ( مخفف Sphere )به معناي ُكره اســت . 
در صورتي از عالمت نمايش قطرØ  اســتفاده مي شــود 
كه مركز كره موجود باشد.(S Ø)در غير اين صورت از 

(SR). استفاده مي شود (R) عالمت نمايش شعاع

در مورد نقشه هاي زير با معلم خود گفت و گو كنيد

۱۱
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 انواع اندازه گذاري
در مواردي مهم اســت كه موقعيت سوراخ ها و شكاف هاي يك قطعه ، نسبت 

به همديگر يا نسبت به يك سطح مبنا ،  سنجيده شوند .

 در صورتي كه چند خط اندازه وجود داشته باشد: 
- اندازه هاي طولي به صورت موازي هم ارائه مي شوند.

- اندازه هــاي مربوط به زوايا نيز بــه صورت هم مركز 
ارائه مي شوند .

- مبــدأ اندازه ها از نقطه اي به نام نقطة مبدأ - كه با يك 
دايرة كوچك معرفي مي شود – مشخص مي گردد. 
- براي هر راستا فقط يك خط اندازه به كار مي رود.

در صورت كمبود جا ، دو يا چند خط اندازه به كار مي رود .
- خطــوط اندازه به صورت بريده شــده بــه كار مي رود 
- اگر اندازه اي در خالف جهت مبدأ باشد با يك عالمت 

منفي (- ) به كار مي رود.

 اندازه گذاري مختصاتي 
 مقاديرمختصات براي هر سوراخ مي تواند : 

- يا در جدول درج شود .
- يا در كنار نقطة مختصاِت مورد نظر ارائه شود .

- مبــدأ مختصــات بــا يك دايــرة كوچــك معرفي 
مي شود. 

- اگــر اندازه اي در خالف جهت مبدأ باشــد، با يك 
عالمت منفي (-) به كار مي رود .

 اندازه گذاري موازي

 اندازه گذاري زنجيري ( پشت سرهم )

*pos:(position) موقعيت

*

يا
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 اندازه گذاري آج ها 
در برخي از قطعات ،كه توسط دست مورد 
اســتفاده قرار مي گيرند يــا در مواردي كه 
مــي خواهند از حركــت دَوَراني يك ميلة 
داخل يك ســوراخ جلوگيــري كنند ، از  

آج استفاده مي كنند. 

نحوة معرفي در نقشه1 
مشخصات : 

آج راست - چپ ، تيز 
 t= ۰ . ۸ با گام

1-   براي اطالع از اندازه هاي قطر نامي و قطر اوليه به همراه گام و .... به كتاب جداول استانداردها مراجعه فرماييد .

آج با خطوط: 
به موازات محور

آج با خطوط:
 راست

آج با خطوط:
 چپ

آج با خطوط:
 راست- چپ

(گود و برآورده)

آج ضربدري 
(گود و برآورده)

دو نقشه نمونه

برآمدهگودبرآمدهگود
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اندازه هاي خاص

* قطعات تخت و نازك 
قطعاتي را كه داراي ضخامت ناچيز وبه صورت 
مسطح وتخت اند، مي توان در يك نما ترسيم و 

اندازه گذاري نمود .
حرف t به مفهوم:ِ  ضخامت (thick )به همراه 
مقدار عددي نشان دهندة ضخامت يك سان كل 

قطعه است.

 قطعات مشابه و يك سان 
در نقشه هاي الگو ( نقشه هاي مربوط به قطعه اي 
كه بايد به شكل مشابه ولي در اندازه هاي مختلف 
توليد شود ) ، ابعاد مختلف را با كمك حروفي غير 
نمايش  نقشه  بر روي   ، ابعادي مربوط  مقادير  از 
مي دهند و مقادير عددي اين حروف را در جدول 

جداگانه اي مشخص مي كنند .

اندازه هاى خارج از مقياس
 اعداد اندازه اي كه در نقشه هاي مقياس دار  بدون 
مقياس  نوشته مي شوند، زير آن ها يك خط تيره 

كشيده مي شود.

 ابعاد كمكي 
ها  آن  از   ، قطعه  توليد  از  پس  كه  هايي  اندازه 
براي كنترل استفاده مي شود به نشانة اندازه هاي 
داخل  در  اضافي)  اطالعات  بيان  (براي  كمكي 

پرانتز معرفي مي شوند .
كمكي  اندازة  يك   ۶۰ اندازة  مقابل  شكل  در 

است. 
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بخش سوم
فصل اول 

اندازه هاي خاص

*تصاويرنقشه هاي گسترده
(اندازه هاي ابتدايي و پاياني)  

نشانةابعاد  به  را   ( قطعه  ابتدايي  ( ابعاد  اوليه  ابعاد 
كمكي داخل پرانتز قيد مي كنند ( شكل الف )

گستردة قطعه توسط  خط دو نقطه نازك  نمايش 
داده مي شود. 

هنگامي كه طول اوليه نشان داده نشده باشد ، براي 
مشخص ساختن اين اندازه مي توان از نماد  طول 

مؤثر   (مطابق شكل ب ) استفاده نمود.

 ابعاد بازبيني ( كنترلي ) 
گرد  هاي  گوشه  با  كادري  داخل  در  بازبيني  ابعاد 

قرار مي گيرد .
صاحب كار ( تحويل گيرنده)،  ابعاد را 

هنگام پذيرش ، بررسي خواهد كرد .
گيرنده)،  ( تحويل  كار  صاحب 
 ابعاد را هنگام پذيرش ، 100٪ بازيد خواهد كرد .

*مناطق محدود 
باشد بر روي قسمتي از سطح قطعة  هر گاه الزم 
كار عمليات خاصي ( مثل سختكاري ، آبكاري و 
... ) انجام دهند ، آن مناطق محدود را با استفاده از 

خط نقطه ضخيم نمايش مي دهند .

 جزئيات نقشه (ديتايل)
صورت  به  را  نقشه  يك  جزئيات  نتوانيم  اگر 
اندازه گذاري كنيم ، مي توان  دقيق نشان دهيم و 
عنوان  تحت  تر  بزرگ  مقياس  با  جداگانه  را  آن  
جزئيات ( ديتايل ) ترسيم كرد. پيرامون قسمتي از 
دايرة   ، دهند  نشان  را  بايد جزئياتش  كه  را،  نقشه 
نازكي ترسيم مي كنند و با استفاده از حروف آخر 
كنند مي  مشخص  برايش  نام  يك  التين  الفباي 
آن  براي  نيز  نمايي  بزرگ  مقياس   .(  Z  : (مثًال 
نزديك  در   – التين  حرف  همراه  به  و  مشخص 

تصويِر بزرگ نمايي شده – معرفي مي شود .

(الف) (ب)
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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

۱۸

Baharestan
Text Box

Baharestan
Text Box

Baharestan
Text Box

aaa
Text Box
   

amir
Rectangle



239

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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الف ب پ

ت

ث

ج

ح

 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
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 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

۲۱
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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

۲۲
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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 

۲۳
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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

۲۴
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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

۲۵
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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

۲۶
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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)
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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

۲۸
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2

      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

۲۹
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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

۳۰
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 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 

۳۶

Baharestan
Text Box

Baharestan
Text Box

aaa
Text Box
   

amir
Rectangle



257

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

۵۴
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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

۶۰
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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

۶۱
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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

۶۲
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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

۶۳
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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)

۶۴
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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

=

۶۵
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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

۶۶
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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.
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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:
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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
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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 
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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)
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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. 
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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

۸۳

amir
Rectangle



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)
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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.
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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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