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سرفصل مطالب 

عاليم كيفيت سطوح
هاي ابعادي تلرانس 

هاي هندسي تلرانس 

انطباقسيستم   
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عاليم كيفيت سطوح   
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عاليم كيفيت سطوح

توان به دو دسته عاليم قديمي و عاليم جديد عاليم كيفيت سطوح را مي     
گذاري قديمي براي بيان نمودن كيفيت سطوح از در عاليم     .بندي نمود  تقسيم  
. مورد نظر قرار مي گيرد قطعه شود كه بر روي سطح      هايي استفاده مي     مثلث

.بايد توجه داشت كه اين نحوه نمايش در حال حاضر نيز استفاده مي شود              
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: تقسيم بندي مي شود    شود به دو نوع كلي      فرآيندي مكانيكي كه بر روي قطعات انجام مي    
براي قطعاتي به.  مانند ريخته گري، آهنگري  : فرآيندهاي مكانيكي بدون براده  -1

شود، در صورت نياز شوند هيچ عالمتي در نقشه گذارده نمي      ها توليد مي  اين روش 
. استفاده مي شود     .                اين قطعات از عالمت در  به سطوحي صاف براي   

روش قديمي: عاليم كيفيت سطوح   

.گيرد سطوحي كه بر روي آن هيچ فرآيند مكانيكي صورت نمي          

: مثال 
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در اين فرآيندها سطوح قطعه به كمكبرداري،    فرآيندي مكانيكي با براده     -2
: اين سطوح داراي صافيهاي مختلف هستند  .دشون  ميبرداري   ماشينهاي ابزار براده    

روش قديمي: عاليم كيفيت سطوح   

 بابراده برداري     خطوط براده برداري    كه پس از هستندي سطوح:  سطوح خشن-الف 
 تا25گودي خطوط از  ( دست حس شده و با چشم غير مسلح قابل رويت است  

.)متر يك هزارم ميلي = يك ميكرون ()   ميكرون160

7



روش قديمي: عاليم كيفيت سطوح   

 كه پس ازهستند ي سطوح:  سطوح صاف-ب
 خطوط آنها با چشم غير مسلح كمي قابلبراده برداري   
). ميكرون40 تا 10گودي خطوط از  ( رويت است 

 كه پس ازهستند ي سطوح:  سطوح خيلي صاف -ج 
 خطوط آنها با چشم غير مسلح قابلبراده برداري   

). ميكرون16 تا 2گودي خطوط از  ( رويت نيست 

 كههستندي  سطوح: العاده صاف    سطوح فوق-د 
ي شودهاي مخصوص انجام م     توسط ماشين   براده برداري   

). ميكرون يك تا چهاردهم    گودي خطوط از   ( 
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روش قديمي: عاليم كيفيت سطوح   

ستفادهدر اين روش براي انجام بعضي از فرآيندها بر روي قطعه از نماد زير ا            
.شود مي

.رنگ زده شود.آب كروم داده شود  

9



روش جديد: عاليم كيفيت سطوح   
طبق تعريف Ra. شود  نشان داده ميRaدر اين روش زبري سطح با عالمت  

ها كه واحد آن ميكرون   ست از متوسط عمق شيارها و ارتفاع بلندي         ا  عبارت
.است  يا ميكرون اينچ   و )  متر يك هزارم ميلي(

0.05 0.2 0.8 3.2 5012.5

اندازه صاف بيخيلي خيلي صاف بسيار صافصافخشن خيلي خشن    
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T X

آزمايش به موازات اين
. شود سطح انجام مي

عالمت

مفهوم

كيفيت سطوح يگيرسيستم اندازه    

آزمايش عمود بر اين
. شود سطح انجام مي

آزمايش در جهت قطر
. شود انجام مي 
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M C R

آزمايش در همه جهات
. شود سطح انجام مي

هاي آزمايش در جهات دايره  
. شود هم مركز انجام مي   

آزمايش در جهت شعاع دايره
. شود مقطع انجام مي

كيفيت سطوح يگيرسيستم اندازه    
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روش جديد: عاليم بيان كننده كيفيت سطوح     
گيرد تعيين كيفيت سطوح با توجه به فرآيند مكانيكي كه بر روي قطعه انجام مي               

براي) متر يك هزارم ميلي (ميكرونبر حسب ) ناصافي  ( Raمقدار مقدار  . دشو مي
:تعدادي از فرآيندهاي ساخت عبارت است از     

125-2000برش با اره و يا شعله ، آهنگري         
30-2000گري  ريخته 

60-500ري كا  مته  
20-120گري با پرس    ريخته 
20-120)  سرد(نورد 

20-120كشيدن  
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روش جديد: عاليم بيان كننده كيفيت سطوح     

250-1000صفحه تراشي      
30-500فرزكاري  

  15-1000ري  كا تراش   
2-120سنگ سمباده      
2-8) چرم و الكتروليتيك    (صيقلي كردن   
1-6)  پودر روغن  (پرداخت عالي      

گيرد تعيين كيفيت سطوح با توجه به فرآيند مكانيكي كه بر روي قطعه انجام مي               
براي) متر يك هزارم ميلي (ميكرونبر حسب ) ناصافي  ( Raمقدار مقدار  . دشو مي

:تعدادي از فرآيندهاي ساخت عبارت است از     
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ها تلرانس
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مقدمه

. شود ساخت استفاده مي  گوناگون  هاي   براي توليد قطعات، در صنعت از روش  
هاي داده شده اندازهرو اين از  .  خاصي است داراي دقت هر روش ساخت  

. شود براي قطعه همواره با مقداري انحراف از اندازه حقيقي ساخته مي    
كه با دقتتوليد نمود اي را   توان قطعه به همين دليل در صنعت، هرگز نمي  

توان به اندازه واقعي نزديك ها را مي  مطلق توليد شده باشد بلكه تنها اندازه    
. نمود

ازبايد و يابد   يتوليد افزايش م  هزينه  رود بديهي است هرچه دقت توليد را باال      
.سود جستماهرتر  تر و كارگر ها و ابزار دقيق  ماشين 

. دشو ميوارد تلرانس ابعادي به نام   پارامتري جديد ،در طراحياز اين رو 
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تعاريف

.آيد اي است كه در طراحي براي قطعه به دست مي        اندازه): اسمي(اندازه مبنا 

.استحداكثر اضافه اندازه كه در ساخت مجاز     :  حد بااليي 
.استحداكثر كاهش اندازه كه در ساخت مجاز       :  حد پاييني

.آيد از افزودن حد باال به اندازه اسمي به دست مي    : بزرگترين اندازه
.آيد با تفاضل حد پايين از اندازه اسمي به دست مي    : كوچكترين اندازه 

.آيد گيري به دست مي    اي است كه به وسيله ابزار اندازه  اندازه): در عمل(اندازه واقعي  
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 تلرانس 

0خط صفر

+

مبنا 
زه 
اندا

منطقه تلرانس اندازه تلرانس

حد بااليي
حد پاييني 

حداختالف بزرگترين اندازه و كوچكترين اندازه و يا مجموع حد بااليي و    : تلرانس
.پاييني است

تلرانس=  بزرگترين اندازه–كوچكترين اندازه 
تلرانس = حد بااليي +  حد پاييني 
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ها نمايش تلرانس 

عدد بااليي. شود ها در مقابل اندازه اسمي دو عدد نوشته مي        براي نمايش تلرانس   
در صورتي كه حدود باال و. بيانگر حد باال و عدد پاييني بيانگر حد پايين است                  

 عالمت مثبت وپايين با هم برابر باشند، همراه با عدد بيان كننده حد باال و پايين                    
.شود منفي هر دو با هم در پشت اين عدد نوشته مي     

1.90 + .00
– .02 1.40 ± .02

:مثال
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گيرند، سطوح آن دو قطعه هنگامي كه دو قطعه در داخل يكديگر قرار مي  
 نوعي انطباق صورت در اين .  شوند مجاور هم قرار گرفته و بر هم منطبق مي   

.حاصل شده است 

انطباقسيستم   

اي كه براي بيان نمودن مفهوم جسم داخل شونده و قطعه          انطباق   سيستم   در 
.دشو شود، از دو مفهوم سوراخ و ميله استفاده مي       جسم داخل آن مي  

تواند لق، انطباق مي  . شود مي، به نحوه درگيري ميله و سوراخ گفته   انطباق  
.تداخلي و فيما بين باشد       
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شود اصطالحاً ميله اي كه در يك انطباق وارد قطعه ديگر مي     قطعههر: ميله
ماننديا  خورد و   شكل كه در يك شيار جا مي  Tاي  مانند قطعه   . شود ناميده مي 

.گيرد يك محور كه درون ياتاقان قرار مي
شود، اي ديگر در آن داخل مي   هر قطعه اي كه در يك انطباق قطعه   : سوراخ

.شود اصطالحاً سوراخ ناميده مي  

انطباقسيستم   

21



هاي سوراخ و شافت قبل از سوار كردن  مقدار مثبت اختالف بين اندازه            : لقي
.به شرطي كه قطر ميله كوچكتر از قطر سوراخ باشد     

انطباقسيستم   

خط صفر

سوراخ

ميله 

سوراخ

ميله 

انطباق لق

لقي

22



خط صفر

سوراخ

ميله 

ميله 

سوراخ

انطباق تداخلي

هاي سوراخ و ميله قبل از سوار كردن وقتي  اختالف منفي بين اندازه         :تداخل  
.كه قطر ميله بزرگتر از قطر سوراخ باشد  

تداخل

انطباقسيستم   
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انطباقسيستم   
.شود   شروع مي (IT)در سيستم ايزو، هر تلرانسي با عبارت       :(IT)تلرانس استاندارد  

 براي هر(IT7)در سيستم ايزو، هر تلرانس مشخص مثل    : درجه تلرانس استاندارد  
. هاي مبنا، داراي دقت متشابهي است        دسته از اندازه
در نمايش هندسي، ناحيه محصور بين دو خط اندازه حد باال و حد:منطقه تلرانس

. پايين خواهد بود
 D13 مثل. رود براي تركيب انحراف پايه و درجه تلرانس به كار مي:كالس تلرانس  

،ِh9
خط صفر در نمايش گرافيكي سيستم انطاقبات، خط مستقيمي است كه: خط صفر  

. دشو مبين اندازه مبنا بوده و تلرانسها نسبت به آن سنجيده مي     
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.ر نظر گرفته استد مرحله براي ميدان تلرانس    28تعداد   ISOاستاندارد 
شوند  مرحله كه هر يك با يكي از حروف التين نشان داده مي       28اين 

:به صورت زير است   براي ميله و سوراخ  

انطباقسيستم   
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قاانطبسيستم   
مبنا 

زه 
اندا

سيستم انطباقي سوراخ

a

b
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اي در ميلهبراي ورود . در نظر بگيريد، H7  مثال   ،سوراخي با تلرانسي ثابت 
 در بعضي از اين حاالت ميله به.وجود دارد  حالت مختلف     28، اين سوراخ  

در برخي از آنها ميله در داخل.  شود راحتي در داخل سوراخ وارد مي
. ودسوراخ لقي دارد و در برخي ديگر بايد ميله را با فشار وارد سوراخ نم 

 و تلرانس سوراخهافتاي با تلرانسي ثابت در نظر گر  توان ميله  همچنين مي  
ومبنا سيستم سوراخ  تحت عنوان  اين دو روش  . را مطابق شكل تغيير دهيم  

. شود مبنا شناخته مي   سيستم ميله  

انطباقسيستم   
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 سيستم انطباقي كه در آن لقي و يا تداخل الزم، به وسيله: سيستم سوراخ مبنا    
ها با يك كالس تلرانس تركيب حاصل از كالسهاي مختلف تلرانس ميله   

.شود سوراخ ثابت ايجاد مي  

قاانطبسيستم   

مبنا 
زه 
اندا

سيستم سوراخ مبنا

Hole “H”
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:  مبنا سيستم سوراخ
ماند و با تغيير موقعيت مي در سيستم سوراخ مبنا، قطر سوراخ در حالت مبنا ثابت 

در. آيد مي تلرانس ميله نسبت به خط صفر حاالت مختلفي از انطباق به دست  
شود و سپس با تغيير مي  سيستم سوراخ مبنا ابتدا سوراخي با تلرانس معين ساخته   

در سيستم سوراخ مبنا. آيد مي تلرانس ميله حالتهاي مختلف انطباق بدست    
البته بايد توجه داشت كه حرف. شود  مي براي سوراخ در نظر گرفته    H موقعيت

H   دديتنها بيانگر موقعيت تلرانس نسبت به خط صفر است و ميزان تلرانس با ع
 15براي سوراخي به قطر  H7به عنوان مثال. شود   مي آيد بيان   مي  كه در كنار آن 

.است  15+18 ميليمتر بيانگر تلرانسي به صورت  

انطباقسيستم   
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زاستاندارد ايزو براي بيان كردن مقدار تلرانسها در انطباقات مختلف ا      
در جداولي كه براي سيستم ثبوت سوراخ طراحي. كند جداولي استفاده مي

شده است ستونهايي وجود دارد كه مقادير حد باال و حد پايين را براي
با مقايسه. كند به ازاي قطرهاي مختلف بيان مي    Hتلرانسهاي مختلف   

. توان تشخيص  داد  تلرانس سوراخ و ميله حالت انطباق را مي 

انطباقسيستم   
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انطباقسيستم   
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در صنعت همواره به اين صورت نخواهد بود كه ابتدا سوراخ و سپس
شود و سپس ميبلكه گاهي اوقات ابتدا ميله طراحي   . ميله طراحي شود 

اين مطلب ما را به سمت تعريف.  كند  مي قطر سوراخ مطابق با  آن تغيير  
.سازد  ميسيستم ديگر براي انطباقات موسوم به سيستم ميله مبنا رهنمون           

انطباقسيستم   
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 سيستم انطباقي كه در آن لقي و يا تداخل الزم، به وسيله:سيستم ميله مبنا    
تركيب حاصل از كالسهاي مختلف تلرانس سوراخها با يك كالس تلرانس

.شود ثابت ميله ايجاد مي  
مبنا 

زه 
اندا

سيستم ميله مبنا

Shaft “h”

انطباقسيستم   
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:سيستم ميله مبنا
ماند و با تغيير موقعيت ميسيستم ميله مبنا، قطر ميله در حالت مبنا ثابت        

تلرانس سوراخ نسبت به خط صفر حاالت مختلفي از انطباق بدست
. شود  مي براي ميله در نظر گرفته   hدر سيستم ميله مبنا، موقعيت   . آيد   مي

انطباقسيستم   
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انطباقسيستم   
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هاي ميله و سوراخ نسبت به خط صفر حالتهاي با توجه به موقعيت تلرانس   
: آيد ميمختلفي از انطباق به دست    

انطباقسيستم   
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. در اين حالت دو قطعه نسبت به هم داراي لقي هستد  : حالت انطباق آزاد 
. ستدر اين حالت بزرگترين اندازه ميله از كوچكترين اندازه سوراخ كمتر ا  

در اين حالت دو قطعه با يك نيروي نسبتاً كم نسبت: حالت انطباق عبوري 
در اين حالت اندازه فعلي ميله به اندازه فعلي. كنند به يكديگر حركت مي  

. سوراخ نزديك است 
در اين حالت قطعه داخل شونده با يك نيروي فشاري: حالت انطباق پرسي 

در اين حالت كوچكترين اندازه ميله از.  شود تقريباً زياد وارد سوراخ مي
. بزرگترين اندازه سوراخ تقريباً بزرگتر است 

انطباقسيستم   
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نمايش تلرانسها و انطباقات بر روي نقشه    
براي اين منظور.  تمامي ابعاد بر روي نقشه بايد با تلرانس آورده شوند          

ها مستقيماً در مقابل عدد اندازه تلرانس مربوطه براي برخي از اندازه 
ها، كه تلرانسهاي آنها بر روي شوند و براي بقيه اندازه    مربوطه آورده مي  

نقشه آورده نشده است، در جدول نقشه و يا توضيحات نقشه ذكر
.شود   مي

انطباقسيستم   
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توان بدون انحراف از اندازه از آنجا كه هيچيك از ابعاد جسم را نمي     
توان جسمي را بدون خطاهاي اسمي ساخت، از طرف ديگر هرگز نمي   

.هندسي توليد كرد     
شود هيچگاه به به عنوان مثال؛ يك استوانه كه در صنعت ساخته مي       

.ي تئوري نخواهد بود  صورت استوانه
 ميزان حد مجاز تغيير شكل جسم از حالت تئوري راهاي هندسي   تلرانس 

. ند ك معرفي مي

هاي هندسي  تلرانس 

.به اين مثال دقت كنيد     
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24.0    0.5

10.0    0.5

1مثال  

يك صفحه مستطيل شكل را
كند  با تلرانس مجاز معرفي مي  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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24.0    0.5

24.5

10.5
10.0    0.5

بزرگترين اندازه اين صفحه
با توجه به تلرانس مجاز

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

24.0    0.5

24.5

10.5
10.0    0.5

23.5

كوچكترين اندازه اين صفحه
با توجه به تلرانس مجاز

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

23.5

23.65

24.5

10.5
9.61

 اينهاي قابل قبول     اندازه  
صفحه با توجه به تلرانس مجاز   

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

23.5

24.45

24.5

10.5
10.45

 اينهاي قابل قبول     اندازه  
صفحه با توجه به تلرانس مجاز   

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

23.5

24.5

10.5  اينهاي قابل قبول     شكل
صفحه با توجه به تلرانس مجاز   

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

23.5

24.5

10.5  اينهاي قابل قبول     شكل
صفحه با توجه به تلرانس مجاز   

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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9.5

23.5

24.5

10.5  اينهاي قابل قبول     شكل
صفحه با توجه به تلرانس مجاز   

1مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22 - 3.24
2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22 - 3.24
3.22

كوچكترين اندازه اين صفحه با توجه به تلرانس مجاز

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22 - 3.24
3.22

3.24

بزرگترين اندازه اين صفحه با توجه به تلرانس مجاز

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22
3.22

3.24

 اين صفحه با توجه به تلرانس مجازهاي قابل قبول    اندازه  

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.24
3.22

3.24

 اين صفحه با توجه به تلرانس مجازهاي قابل قبول    اندازه  

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22

3.24

اين صفحه با توجه به تلرانس مجازهاي قابل قبول      شكل

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22

3.24

اين صفحه با توجه به تلرانس مجازهاي قابل قبول      شكل

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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3.22

3.24

اين صفحه با توجه به تلرانس مجازهاي قابل قبول      شكل

2مثال  

هاي هندسي هاي هندسي   تلرانس تلرانس 
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گذاري هندسي زبان دقيقي است كه فرم، جهت و موقعيت اجزاي تلرانس
. كند گذاري توصيف مي قطعه را در محدوده تلرانس

.شود  هاي هندسي از كادري مطابق شكل زير استفاده مي        براي بيان تلرانس
هاي در اين كادر اعداد، حروف و اشكال مختلفي براي بيان ميزان تلرانس   

ها را نسبت به سطحي همچنين براي آنكه تلرانس  .  شود هندسي آورده مي 
. خاص بيان شود، بايد يك سطح به عنوان سطح مبنا در نقشه معرفي شود      

CA B MM.005 M

هاي هندسي  تلرانس 
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CA B MM.005 M

هاي هندسي  تلرانس 

 شكل   شكل  --اصالح كننده جزء اصالح كننده جزء 
نماد تلرانس هندسي نماد تلرانس هندسي 

) ) در اينجا دايره    در اينجا دايره    ((توصيف محدوده    توصيف محدوده    

مبناي ثانويه   مبناي ثانويه   
مبناي اوليهمبناي اوليه

اندازه تلرانس اندازه تلرانس  مبناي ثالث    مبناي ثالث    
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براي معرفي سطح مبنا؛ حرف بزرگي در داخل يك كادر كه به وسيله خط
شود در محل مورد نازكي به يك مثلث مبناي توپر و يا توخالي وصل مي         

.شود نظر رسم مي 

هاي هندسي  تلرانس 
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شود و نشان اين تلرانس براي يك خط تعريف مي         : تلرانس راستي 
. قرار گرفته استtدهد كه خط مورد نظر بين دو خط موازي با فاصله          مي

تلرانس هندسينمادهاي 

دهد شود و نشان مي اين تلرانس براي يك صفحه تعريف مي   : تلرانس تختي 
.  قرار گرفته استtكه سطح مورد نظر بين دو سطح موازي با فاصله       

دهد كه دايره مورد نظر بين دو دايره كه اين تلرانس نشان مي  : تلرانس گردي 
. است قرار دارد    tفاصله شعاعي آن برابر   

0.2

0.06

0.05
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كه سطح خارجي استوانه،دهد    نشان مياين تلرانس   : اي تلرانس استوانه 
. قرار داردtاي با شعاع     بين دو سطح استوانه   

تلرانس هندسينمادهاي 

دهد كه سطح تلرانس بايد بين دو سطح اين تلرانس نشان مي   : تلرانس توازي  
. است قرار گيردtكه با سطح مرجع موازي هستند و فاصله آنها از يكديگر برابر  

تلرانس تعامد عمود بودن يك سطح نسبت به سطح مرجع را: تلرانس تعامد  
.دهد نشان مي

0.2 A

0.2

0.03 A
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در اين تلرانس ضلع بزرگتر زاويه به عنوان سطح: تلرانس زاويه دار بودن   
. شود  و وضعيت ضلع كوچكتر زاويه بررسي مي       شود    مرجع انتخاب مي 

 tدر اين حالت ضلع كوچكتر بايد بين دو سطح شيبدار موازي با فاصله
. از يكديگر قرار گيرند  

تلرانس هندسينمادهاي 

در اين تلرانس، ميزان انحراف يك موقعيت مشخص را: تلرانس وضعيت 
به عنوان مثال ميزان انحراف موقعيت.   كند نسبت به وضعيت تئوري آن بيان مي    

.شود مركز يك سوراخ توسط تلرانس موقعيت بيان مي     
0.2 A

0.2 A
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محوري كه اين تلرانس براي آن بيان شده است، بايد: تلرانس هم محوري 
. قرار گيرد tاي هم مركز نسبت به محور مرجع و به قطر     در داخل استوانه     

تلرانس هندسينمادهاي 

شود اين تلرانس براي مقطعي از يك محور تعريف مي   :تلرانس لنگي شعاعي 
. است tو بيانگرآن است كه ميزان لنگي در آن مقطع به اندازه         

اين تلرانس بيانگر آن است كه تمام نقاط سطح: تلرانس لنگي محوري 
. قرار گيرند tخارجي محور بايد بين دو استوانه هم محور به فاصله شعاعي             

0.2 A-B

0.1 D

D0.1
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86

57.6
56.6

100
99

8X       7.9 - 8.1

8X 45°

A  C  M0.14   M  

9.6
9.4

25.5
25.4

36
34

41.3
41.1

20.00 - 20.13

0.14 A C

B

M42 X 1.5 - 6g

0.1  M  B   M

0.06 A

6.6
6.1

9.6
9.4

44.60
44.45

0.08  M   A

C

A

0.02

31.8
31.6

0.1 B

تلرانس هندسينمادهاي 
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 0.14اين سوراخها در موقعيت
در     (محدوده قطر در شرايط 

نسبت) كوچكترين اندازه سوراخ
. هستند C و Aبه سطوح   

هاي هندسي  تلرانس 

86

57.6
56.6

100
99

8X       7.9 - 8.1

8X 45°

A  C  M0.14   M  

M
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كند تلرانس عمود بودن را بيان مي  
و بايد سطح عمود، بين دو سطح
موازي كه فاصله آنها از يكديگر

سطح مرجع. است قرار گيرد 0.05
مشخص Aتوسط حرف بزرگ 

.شده است 

هاي هندسي  تلرانس 

9.6
9.4

25.5
25.4

36
34

41.3
41.1

20.00 - 20.13

0.14 A C

B

M42 X 1.5 - 6g

0.1  M  B   M

0.06 A

6.6
6.1

9.6
9.4

44.60
44.45

0.08  M   A

C

A

0.02

31.8
31.6

0.1 B

0.08  M   A
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8X 45º

A

B

∅6.750

5.00

∅8.125 +.000
- .022

8X ∅.625 +.010
- .005

∅.014  M A  B  M 0.65

تلرانس هندسينمادهاي 
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