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اگر بخواهید تصویر قطعه ای سه بعدي را بكشید. باید سطح کاغذ را که دو بعدي است 
 Z,Y,X ــان دهید. روش رایج  براي این کار کشیدن سه محور ــه بعدي نش مانند فضاي س

است.

ــه بعدي  ــه محور و مقیاس روی محور ها تصاویر س ــته به زاویه قرار گرفتن این س بس
ــده  ــان داده ش ــود که برخي از انواع این تصویر ها در نمودار1-4 نش گوناگوني ایجاد مي ش

است.

 

از بین تصویرها ی سه بعدی نمودار 1-4 تصویر محوري  ایزومتریک دراین واحد کارآموزش 
داده می شود.

  نمودار 4-1
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بـررسـی
در نمودار 1-4 سه دسته مهم تصویرهای سه بعدی محوری را پیدا کرده و آن ها را به 

هم مقایسه کنید.

1-4- تصوير سه بعدی ايزومتريك

شكل 2-4 یک تصویر سه بعدی  ایزومتریک را در مقایسه با تصویر مرکزی یا پرسپكتیو 
با یک نقطه فرار نشان مي دهد. تصویر مجسم ایزومتریک برای نشان دادن قطعات صنعتی 

مناسب تر است و تصویر های مرکزی بیشتر در معماری و عمران کاربرد دارد.

                                        

تصویر مرکزی  با  یک  کانون - محورهای تصویر ساز در یک نقطه به هم می رسند.

تصویر سه  بعدی ایزومتریک- محورهای تصویر ساز به سه دسته اند و هر دسته با یكی از محورهای 
مختصات موازی و عمود بر یكی از صفحات تصویر هستند.

شكل 4-2

شكل 4-1
بالف

بالف
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 برخی از اصول رسم تصویر ایزومتریک عبارت اند از:

• ارتفاع و به  	Z ــت که محور ــكل2-4 به گونه اي اس محورها در این نوع تصویر مانند ش
صورت قائم است، دو محور x, z نسبت به خط افق زاویه30 درجه دارند.

                                       

•مقیاس روي هر سه محور یكسان است به این مفهوم که ابعاد در هر سه محور به یک  	
نسبت بزرگ یا کوچک مي شوند. 

ــیده مي شوند موازي با یكي از محورها  ــه بعدی کش •بیش تر خط هایی که در تصویر س 	
هستند.

2-4- رسم سه نما  از روي تصوير سه بعدی

ــیدن سه نما از روی تصویر سه بعدی مي توانید تصویر سه بعدی را مانند یک  براي کش
قطعه فرض کنید. البته اندازه تصویر سه بعدی ارایه شده ممكن است برابر با اندازه واقعی 

نباشد.

در گزینش نمای روبرو به نكات زیر توجه کنید:

•پیچیده ترین سوی تصویر سه بعدی را نمای روبرو انتخاب کنید. 	

•انتخاب نمای روبرو به گونه اي  باشد که تا حد ممكن خط ندید، در سه نما نباشد. 	

•طول بزرگ تر برای نمای روبرو انتخاب شود. 	

شكل 4-3
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شكل 5-4 رسم خط افقی، قائم و دومحور با زاویه 30 درجه

3-4- روش رسم تصوير سه بعدی ايزومتريك

می خواهیم نقشه ایزومتریک قطعه شكل 4-4 را بكشیم.

                                 شكل 4-4 تصویر مكعب مستطیل

سه محور  Z,Y, X را به گونه اي بكشید که محور Y, X با خط افق زاویه 30 درجه   .1
و محور Z زاویه90 درجه داشته باشد.

 

روي محورها، اندازه هاي داده شده را نشانه گذاري کنید و   .2

   

شكل را به گونه اي تكمیل کنید که شكل مكعب مستطیل درست شود.  .3

                                   

با کشیدن خط های موازی، دیگر خط ها و سطح ها را به دست   .4
ــیب دار نقطه آغاز و پایان آن را پیدا  ــیدن خط های ش آورید. برای کش

کرده و آ ن ها را با خط کش یا گونیا به هم وصل کنید.

mmmm mmX=60      ، Y=32        ، Z=42 دنباله خط محورها را پاک کنید.

شكل 4-7

   شكل 4-6
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خط های اضافی را پاک کنید و خط های اصلی را پر رنگ نمایید.  .5

 

                                            

كار در كارگاه
تصویر سه بعدی شكل 9-4 را  در کاغذ A4  با مقیاس مناسب بكشید.

                               

كشيدن دايره در تصوير سه بعدی ايزومتريك

ــد در تصویر سه  همان طور که پیش از این گفته ش
ــكل های هندسی دگرگونه می شوند،  بعدی، برخی از ش
ــع مانند لوزی و  ــكل بیضی، مرب برای نمونه دایره به ش
مستطیل به شكل متوازی االضالع دیده می شوند )شكل 

.)4-10

شكل 10-4 – تصویر ایزومتریک پایه یاتاقان 

شكل 4-9

شكل 4-8
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اگر دایره روی سطحی باشد که یكی از سه محور مختصات 
ــكل بیضی دیده خواهد شد. در  ــد، به ش با آن صفحه موازی باش
شكل 11-4 قاعده استوانه به شكل دایره است که در سه نما، به 
شكل دایره دیده می شود، اما این دایره در شكل سه بعدی، بیضی 

کشیده شده است.

ــكل دایره به بیضی، در  ــكل12-4 چگونگی تغییر ش در ش
تصویر ایزومتریک نشان داده شده است.

 

ــه بعدی کشیدید در اینجا  ــتطیل را روی تصویر س پیش از این مربع و مس
ــوزش داده  ــه بعدی ایزومتریک آم ــكل های س ــیدن دایره در ش چگونگی کش

می شود.

برای کشیدن دایره در یک صفحه  ایزومتریک مانند صفحه xz ، نخست   .1
مرکز دایره )o( را نشانه گذاری کنید از نقطه o، دو خط محور دایره را در راستای 

محور x و محور z بكشید)شكل4-12(.

روی دو خط کشیده شده، شعاع دایره را اندازه گذاری کنید تا نقاط 1،    .2
2 ، 3 و 4 به دست آید. 

ــتای محور x دو خط AB و  ــكل 13-4 در راس از نقطه 1و 3 مانند ش  .3
CD و در راستای محورZ  از نقطه 2 و4  دو خط AD و BC را بكشید تا شكل 

لوزی ABCD به دست آید.

 

         

شكل4-11

شكل 4-12

شكل 13-4 کشیدن لوزی پیرامونی دایره در تصویر سه بعدی ایزومتریک
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دو گوشه نزدیک به هم لوزی را که دو نقطه B و D هستند به وسط دو   .4
ضلع روبروی شان وصل کنید )شكل 14-4(. یعنی نقطه  B به نقطه 3 و سپس 
به نقطه 4 و نقطه D  را به دو نقطه 1 و 2 وصل کنید تا نقاط m وn به دست 

آیند.

 

                                        

                                                                          شكل 4-14

سوزن پرگار را روی نقطه m و سر مدادی آن را روی نقطه 3 بگذارید و   .5
کمانی تا نقطه 2 بكشید مانند این کار را از نقطه n انجام دهید)شكل 4-15(.

 D کمانی از نقطه 4 به نقطه 3 بكشید. همین کار را از نقطه B از نقطه  .6
برای کشیدن کمان بین نقطه 1 و 2 انجام دهید.

 

                                                                       شكل 4-15

خط های اضافی را پاک کنید.  .7

نـكتـه
ــیده می شود که نزدیک به بیضی است ولی با آن  با این روش بیضی نما کش

یكی نیست )شكل 4-16(.

 

                                                شكل16-4 اختالف اندازه بیضی نما و بیضی
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ــب ایزومتریک نیز، مانند  ــیدن دایره در دیگر صفحه های مكع کش
روش گفته شده است )شكل 4-17(

       شكل 17-4 – رسم دایره در صفحات مختلف ایزومتریک

برای آسان تر کشیدن تصویر ایزومتریک یک روش کاربرد کاغذ ایزومتریک است، که 
در واحد کار اول دیدید.

كار در كارگاه
تصویر مجسم ایزومتریک شكل 18-4را روی کاغذ  ایزومتریک بكشید.

  

شكل 18-4- تصویر ایزومتریک

كار در كارگاه
تصویر مجسم ایزومتریک شكل 19-4را در کاغذ A4 با مقیاس 2:1 بكشید.

 

                                                               شكل4-19 
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4-4- اندازه گذاری تصاوير ايزومتريك

در اندازه گذاری تصویر ایزومتریک افزون بر رعایت موارد گفته شده در باره اندازه گذاری 
تصویر دو بعدی، به نكات زیر توجه کنید:

خط راهنما تا حد امكان با یكی از محور های اصلی موازی باشد.  .1

اندازه گذاری نباید به گونه اي باشد که تصویر بیش از اندازه پیچیده شود.  .2

نوشته ها موازی با سطحی باشند که اندازه گذاری می شود.  .3

كار در كارگاه
ــر ضلع مربع را  ــذاری کنید. طول ه ــكل 20-4 را اندازه گ ــده در ش ــم ش تصویر رس

10میلی متر در نظر بگیرید.

 

شكل 4-20
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                                 آزمـون

دو نوع مهم پرسپكتیو را نام ببرید.  .1

در شكل های زیر نوع تصویر سه بعدی را زیر شكل بنویسید.  .2

     

        الف                                    ب                                                 ج

مشخصات تصویر در پرسپكتیو ایزومتریک را شرح دهید.  .3

ــده را با کادر، جدول و اندازه گذاری رسم  ــه بعدي ایزومتریک داده ش ــه س نقش  .4
کنید. 



5
برش ساده قطعات صنعتی و هاشور زنی

آمـوزه پنـجم



آمـوزه پنجـم

                 برش ساده قطعه های صنعتی و هاشور  زنی

تـوانايـي

رسـم برش قطعه های ساده صـنعتي و هاشـور زدن

هدف های رفتاری- شما با ياد گيري اين واحد كار، مي توانيد:

•ضرورت برش قطعه را بیان کنید. 	

•صفحات برش و مسیر برش را توضیح دهید. 	

•انواع برش قطعه های ساده صنعتی را توضیح دهید. 	

•تصویر برش خورده را توضیح دهید. 	

•هاشور را تعریف کنید. 	

•برخی از انواع هاشور را که در تصویر برش خورده به کار می روند، توضیح دهید. 	

•نقشه قطعه را با برش ساده،  بكشید. 	

                                                        زمـــان )ســاعــت(

 نظری             عملی

3                    1  
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1-5-  نـقشه كشـي قطعه برش خورده 

ــاي درونی آن در تصویر  ــت که بخش ه ــی موارد، قطعه به اندازه ای پیچیده اس برخ
ــانی و درستی درک نمی شود. برش زدن روشي  ــه بعدی به آس دوبعدي یا حتی تصویر س
است که بخش هاي دروني و پیچیده قطعه را به گونه ای بهتر، نشان مي دهد. در شكل 5-1 

یک قطعه برش خورده را می بینید.                                                                 

ــده است، عمل برش با یک صفحه فرضي  ــكل نشان داده ش همان طور که در این ش
ــه برش می تواند موازی با  ــود، که این صفحه را صفحه برش می نامیم. صفح انجام می ش
صفحه  تصویر قائم، افقي یا قائم جانبي باشد. با برش قطعه با این صفحات برش می توانیم 

نماي روبرو، افقي و جانبي را به شكل برش خورده ببینیم )شكل5-2، 5-3 ، 5-4(. 

   

                                                          

 

          

شكل5-1

شكل 3-5 - برش جانبیشكل2-5- برش قائم   

  شكل 4-5 برش افقی
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1-1-5- انواع برش

برش ساده : اگر صفحه برش موازي با یكی از صفحه های تصویر باشد و قطعه را به 
صورت کامل برش  دهد، چنین برشی را برش ساده می گویند. هر کدام از شكل های 5-2، 

3-5 و 4-5 برش ساده را نشان می دهند.

 

شكل 5-5- برش ساده سیلندر و سر سیلندر برای نشان دادن بخش های درونی موتور

نیم برش، برش شكسته و برش موضعي از جمله برش هایی هستند که در نقشه کشی 
ــتر با آن ها مي توانید کتاب هاي رسم فني و نقشه کشي  ــنایی بیش کاربرد دارند. براي آش

پیشرفته تر را بخوانید.

   

                        

2-1-5- مسير برش

ــا عبور مي کند و  ــی که صفحه برش از آنج جای
ــرش مي نامند. این  ــیر ب قطعه را برش مي دهد، مس
مسیر مانند شكل 7-5 با خط محورکه دو طرف آن 
ــود. نام گذاري مسیر  ــت نشان داده مي ش پهن تر اس
برش، با حروف بزرگ التین مانند AA,BB, … انجام 
شده و راستای دید با پیكان نشان داده می شود. خط 

برش تا بیرون از تصویر ادامه می یابد.

ب- برش جعبه دنده الف- نیم برش یک قطعه   
شكل  5-6

شكل 5-7
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2-1-5- هاشـور 

 براي نشان دادن سطح برش خورده، خط هایی نازک یا شكل های ویژه ای به کار مي رود 
که به آن ها هاشور می گویند. با هاشور زدن افزون بر نشان دادن سطح بریده شده می توان 

جنس قطعه را نیز نشان داد. 

نـكتـه
ــتاندارد ویژه ای را به کار  ــاید برخی موسسات اس ــتاندارد نیستند و ش ــورها  اس هاش

ببرند)جدول5-1(.

                           

                               

روش هاشور زدن: 

• کشیده مي شود.  هاشور با خط نازکی با زاویه◦45	

 

                                شكل 5-8

ــند، زاویه هاشورها، غیر هم سو یا با  ــوار شده باش •وقتي دو یا چند قطعه روي هم س 	
فاصله نابرابر خواهد بود )شكل 5-9(.

        جنس                           فوالد                 فلزات نرم و غیر فلزات               مایعات

شكل هاشور

جنس

شكل هاشور

        مقطع چوب              چوب در راستای الیاف                  آجر

جدول1-5 شكل هاشور
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•هاشور نباید از خط اصلي بگذرد. 	

•اگر سطح بزرگی برش خورده باشد می توان فقط پیرامون آن را که نزدیک خط اصلی  	
است، هاشور زد.

     )شكل 5-10( 

                                     شكل 5-10

•قطعه های نازک، اگر برش زده شوند نیاز به هاشور زدن ندارند و می توان ناحیه برش  	
خورده را به رنگ پُر نشان داد )شكل 5-11(.

 

ــاچمه، پرچ، دندانه چرخ دنده، پره یا تیغه هنگام برش  •قطعات کوچک مانند خار، س 	
ــوند. این موارد را  استثناهاي برش یا  ــور زده نمی ش ــده و هاش قطعه، برش داده نش

بی برش می گویند.

 برخي از بی برش ها در جدول2-5 نشان داده شده است.

                         

شكل 5-11

    شكل 5-9
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              نام قطعه                                         شكل ساده                                    شكل برش خورده

چرخ دنده

ساچمه

خار

پين

پرچ

پره

جدول 2-5-  بی برش ها
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كار در كارگاه
ــب  ــت، با رعایت تناس ــكل 12-5 را که در آن نمای روبرو در برش اس ــه نمای ش س

بكشید.

                                           

  شكل 12-5 - برش قائم
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آزمــون

چرا برخی مواقع در کشیدن سه نما نیاز به برش داریم؟  .1

صفحه برش، مسیر برش و خط برش را توضیح دهید.   .2

دو نوع برش را نام برده کاربرد آن ها را بیان کنید.   .3

شكل زیر چه برشی خورده است؟   .4

 

سه نمای داده شده برای قطعه سه بعدی را کامل کنید.  .5

   





آمـوزه ششـم 6

نــقشـه خـوانـی 



آمـوزه ششـم 
                                   نــقشـه خـوانـی 

تـوانايـي
خواندن تصوير قطعات مكانيكي : پيچ و مهره – فنر ، ميله و محور –چرخ 
دنده – چرخ زنجير –  پولي ، خار، پين ، رينگ ، كاسه نمد ، بوش، بلبرينگ به 

صورت تك قطعه ای و گسترده 

خواندن نقشه هاي مركب، گسترده و شماتيك قطعات مكانيكي

هدف های رفتاری -  با ياد گيري اين واحد كار ، شما مي توانيد :

تصویر قطعات مكانیكي به صورت تک قطعه اي را بخوانید. 1 .

قطعات مكانیكي گوناگون را در نقشه شناسایي نمایید. 2 .

نقشه مرکب و گسترده را توضیح دهید. 3 .

نقشه های مرکب مربوط به قطعات و مكانیسم ها را بخوانید.  4 .

نقشه های گسترده مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید. 5 .

نقشه هاي مرکب مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید. 6 .

نقشه شماتیک قطعات مكانیكي را بخوانید.  7 .

                                                         زمــان آمـــــوزش
 نظری             عملی

8                    2  
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پیش از این با برخی از قطعات ساده مانند پیچ و مهره 
و ... در ساختمان ماشین ها آشنا شده اید. از به هم پیوستن 
این قطعات ساده مكانیسم)شكل 1-6( و از به هم پیوستن 

چندین مكانیسم نیز، ماشین ساخته می شود. 

یكی از مهارت های تكنسین ها، شناسایی و توانایی پیاده 
ــت. همان گونه که  ــتم اس ــوار کردن قطعات یک سیس و س
می دانید، براي شناساندن چگونگی بسته شدن قطعات یک 
سیستم نقشه هاي مرکب به کار برده مي شود در این نقشه ها، 
براي نشان دادن برخی از قطعات درونی بخش هایی  از نقشه 

در برش، نشان داده مي شود.

 با شناخت نمایش فنی قطعات ساده مانند پیچ و مهره، 
ــمه و  ــرچ، خار، پین، فنر، یاناقان ها، چرخ دنده، چرخ تس پ
ــه آن ها، می توانید نقشه  مكانیسم ها و  توانایی خواندن نقش

ماشین ها را شناسایی و چنین نقشه هایی را بخوانید. 

شكل2-6شكل6-1

شكل6-3

شكل6-4
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1-6- نقشه خوانی قطعات ساده

1-1-6 - پيچ و مهره 

ــا جابجایی حرکت و نیرو به کار می ر ود،  ــتن  قطعات ی پیچ و مهره براي به هم بس
شكل 5-6  انواع پیچ و مهره را نشان مي دهد.  

                             

شكل 5-6- برخی از انواع پیچ ها در نقشه گسترده
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شكل کلی برخی از انواع مهره که در نقشه های گسترده می آید در شكل 7-6 نشان  
ــكل دو بعدی داده می شوند در  ــده اند. برخی از ویژگی های پیچ و مهره که در ش داده ش

شكل 8-6 نمایان است. 

گام پيچ : در شكل 2-6 گام و  قطر پیچ نشان داده شده است. فاصله دو دنده متوالي 
را گام پیچ مي گویند.

ــته  ــود. پیچ ها، به دو دس ــانده مي ش ویژگی ها و اندازه پیچ ها با حروف و اعدد شناس
متریک و اینچي دسته بندی می شوند.  پیچ هاي متریک با حرف  M نشان داده می شوند 

برای نمونه پیچ M8 پیچي است که قطر آن 8 میلي متر است.

انواع مهره در شكل 8-6 نشان داده شده است.

شكل 8-6 - انواع مهره

شكل6-7

جدول 6-1

شكل6-6

در شكل 6-6 یک پیچ و مهره را به صورت برش خورده می بینید.
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در جدول 1-6  و 2-6  نقشه دو بعدی و سه بعدی انواع  پیچ و مهره  نشان داده 
شده است که  یا یادگیری آن ها می توانید انواع پیچ و مهره را در نقشه شناسایی کنید.

   پیچ سر استواه ای آلنیپیچ سر استوانه ای شیار دار    پیچ سر شش گوش

   پیچ سر خزینه شیار دار      پیچ مغزی آلنی    پیچ دو سر دنده

       مهره خروسكی          مهره آجدار        مهره کالهكی

       مهره چاگنت          مهره تاجی      مهره شش گوش

شكل 9-6- اندازه گذاری برخی از 
پیچ ها در نقشه دو بعدی

  جدول 1-6 – نقشه دو بعدی و سه بعدی برخی از پیچ ها

جدول 2-6 – نقشه دو بعدی و سه بعدی برخی از مهره ها
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كـار در كـالس
چهار نوع پیچ رایج برای بستن قطعات تراکتور را  از هنرآموز 

گرفته، ویژگی های فنی آن ها را بررسی کنید.

ــكل 10-6 نگاه کنید در این شكل یک نقشه گسترده  به ش
داده شده است که در آن چگونگی بسته شدن چند قطعه با پیچ 

مهره به هم بسته نمایان است.

ــر  ــكل می بینید  قطعه 3 با پیچ س ــه که در این ش همانگون
ــود. هم چنین قطعه 1 و  ــته ش خزینه دار 4 باید به قطعه 2 بس
ــته  ــر 7 از دو طرف به هم بس 2 با پیچ 7 به کمک مهره 6 و واش

می شوند. 

نـكتـه
ــان دادن پیچ و مهره  ــكل 10-6  به دلیل تقارن از نش در ش

برای بستن سوی دیگر قطعه، خودداری شده است.

بررســی
در شكل 10-6  نام دو نوع پیچ نشان داده شده را شناسایی و در زیر بنویسید.

ــره، هنگام  ــه پیچ و مه ــرای این ک ب
ــوند، برخی از  ــوند باید قفل ش کار باز نش
ــی که برای قفل کردن پیچ یا مهره  قطعات
به کار می روند در شكل 11-6 نشان داده 

شده اند.

   

شكل 6-10

شكل 11-6 - نمای سه بعدی، 
برش خورده و نمای افقی پیچ و 

قفل آن
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ــود اندازه آن و نام   ــاخت یا خرید آن داده می ش یكی از ویژگی های پیچ که برای س
آن است. اندازه پیچ بر پایه نوع پیچ به روش های گوناگون داده می شود. در شكل 6-12 

چند نوع پیچ و نام گذاری آن ها داده شده است.

                                   

                                         شكل 6-12

2-1-6- خار 
براي به هم بستن قطعات، افزون بر پیچ و مهره ، خار نیز به کار برده می شود. خارها 

انواع گوناگونی دارند که در شكل  13-6  چند نوع رایج آن نشان داده شده است.



واحدکار ششم         

89

       

هزار خار

ــه  دیگری از خارها که از حرکت دورانی دو قطعه  گون
ــبت به هم جلوگیری می کنند، هزار خار است)شكل  نس

.)6-14

                                                                          

خار فنری

خارهایی که پیش از این گفته شد، از دوران یک قطعه به دور محور 
ــتای محور  جلوگیری می کردند ولی خار فنری از حرکت قطعه در راس
جلوگیری می کند. خار فنری را به صورت درونی یا بیرونی می بندند. از 
ویژگی های خار فنری که باید هنگام ساخت یا خرید داده شوند اندازه 

قطر بیرونی، درونی و پهنای آن است.

d- خار ناخنیc- خار تخت دو سرگردb- خار گوه ایa- خار تخت

شكل 6-13

  ب- برش عرضی الف- هزار خار در برش

شكل 14-6-هزارخار

شكل 15- 6 – خار و پولک فنری 
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3-1-6- پين

پین مانند خار براي به هم بستن قطعات به کار می رود و چندین گونه است. سه نوع 
رایج آن پین استوانه اي، مخروطي و فنري است)شكل 9-6(. از ویژگی های پین طول، 

قطر و جنس آنست در پین مخروطی باید شیب آن نیز داده شود.

b- انطباق دو قطعه با پین مخروطی              a- بستن دو قطعه با پین استوانه ای 

 شكل 6-16

4-1-6- اشپيل 

 اشپیل بیش تر براي مهار حرکت به کار برده می شود) شكل 17-6(. برای شناساندن 
اشپیل باید ویژگی هایی مانند جنس، اندازه قطر و بلندی آن داده شود. 

شكل 17-6 – کاربرد اشپیل

5-1-6- پرچ 

پرچ براي اتصال چند قطعه به هم به کار می رود و انواع گوناگونی از اندازه قطر، شكل 
سر، بلندی ساق پرچ و جنس دارد) شكل 6-18(.
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6-1-6- چرخ دنده ،چرخ تسمه ،چرخ زنجير

چرخ دنده براي انتقال حرکت، تغییر جهت و سرعت دوران به کار می رود) شكل 6-19(.

 

 

                                                

7-1-6- فنر 

ــات به کار می رود. فنر گونه های زیادی  فنرها براي ذخیره انرژي یا کاهش ارتعاش
دارد، در شكل 21-6 فنر استوانه ای فشاری نشان داده شده است. این فنر را در نقشه 
با قطر داخلی ، قطر خارجی و بلندی آن نشان می دهند.                                                                                                                                   

8-1-6- ياتاقان 

محورها نیرویی را که روی آن ها بارگذاری می شود به تكیه گاه خود منتقل می کنند. 
این تكیه گاه را اگر محور دارای حرکت دورانی باشد یاتاقان می نامند. درشكل 22-6 دو 

نوع یاتاقان لغزشی وغلتشی نشان داده شده است.

شكل 18- 6

شكل 6-20

شكل 6-19

نقشه سه بعدی و 
برش خورده دو چرخ دنده

دو چرخ دنده در گیرشده 
با هم

شكل 6-21
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9-1-6- بلبرينگ 

اگر سرعت دورانی روی یاتاقان زیاد باشد، اصطكاک لغزشی زیادی ایجاد می شود که 
در زمان کوتاه یاتاقان  را فرسوده می کند. برای جلوگیری از این کار یاتاقان، های غلتشی 

مانند بلبرینگ و رولبرینگ به کار برده می شود.

 

     

                                       شكل 24-6-نقشه برش خورده چند نوع یاتاقان غلتشی

 شكل 22-6- ساختمان بلبرینگ
الف- بلبرینگ کف گرد    ب- رولبرینگ مخروطی         ج- رولبرینگ           د- بلبرینگ 

شكل 23-6- چند نوع یاتاقان

1-کنس بیرونی 2- کنس داخلی 
3- ساچمه 4- قفسه ساچمه

الف- بلبرینگ               ب- رولبرینگ               ج - رولبرینگ مخروطی     د- بلبرینگ کف گرد 
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10-1-6- كاسه نمد ها

ــه نمد برای جلوگیری از نشت روغن یا  کاس
مایعات دیگر در سیستم های هیدرولیک یا نشت 

گاز در سیستم های بادی به کار می رود.

 

11-1-6- بوش

هنگامی که یاتاقانی فرسوده می شود باید آن را با یک یاتاقان نو جایگزین کرد که 
چنین کاری  هزینه بر و زمان بر است. برای کاهش هزینه و بازسازی آسان تر یاتاقان در 
درون آن، حلقه ای به نام بوش جای می گذارند. که اگر بوش خراب شود می توان همان 

قطعه را  با بوش نو جایگزین کرد.

                        

2-6- نقشه گسترده

در واحد کار یک گفته شد، یكی از نقشه هایی که براي نشان دادن و شناساندن یک 
سیستم، به کار برده می شود، نقشه گسترده است. در این نقشه قطعات سیستم جدا از 
ــبت به دیگر قطعات نشان داده می شود. در زیر نقشه شماره  ــت نس هم و در جای درس
قطعات و برخی از ویژگی های آن ها مانند جنس و شماره فنی را می آورند )شكل6-27(. 
نقشه های گسترده را می توانید برای آشنایی با روش باز و بستن قطعات و جایگاه آن ها 

به کار ببرید.

 

شكل 6-25

شكل 26 -6
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بررســی 
به شكل 28-6  نگاه کنید و نام قطعه را با شكل آن مقایسه کنید.

بررســی 
ــكل 29-6  نگاه کنید و نام قطعات نشان داده شده را در  به ش

زیر شكل با  شماره آن بنویسید.

                    

 

 شكل 27-6 نقشه گسترده سر سیلندر

شكل 6-28



واحدکار ششم         

95

3-6- نقشه های مركب

این نقشه ها، قطعات گوناگون یک سیستم مكانیكی  یا مكانیزم ها را در کنار 
.)a -6 -28 هم و به صورت بسته شده نشان می دهند)شكل

در برخی از این نقشه ها، اطالعاتی مانند نام، جنس قطعات، همچنین لقی 
بین آن ها در متن یا جدول همراه نقشه نوشته می شود.

شكل 29-6 نقشه مرکب یک موتور که بخشی از آن در برش است
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كار در كارگاه
آن و  ــد  کنی ــی  بررس را  ــده  ش داده  ــه  نقش  6-29 ــكل   ش

 چه را که درآن می بینید در زیر بنویسید.
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 4-6- نقشه های اختصاری

ــم ها به کار می روندبرای خواندن چنین  ــاده مكانیس ــه ها برای معرفی س این نقش
نقشه هایی باید نقشه اختصاری اجزای ماشین را خونده باشید.

1-4-6- چرخ دنده

 

 

جدول 6-3
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شكل 29-6- فنر مارپیچی

2-4-6- فنر

ادامه جدول 6-3
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