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عناوين درس    

ترسيم پيچ و مهره
انواع نقشه هاي مكانيكي 

يياجرا نقشه 
مركبنقشه

هايي از نقشه مركب مثال
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ترسيم پيچ و مهره
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مقدمه
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كاربرد

اي توپري هستند كه يك شياري مارپيچ روي آنها تعبيه پيچها معموالً استوانه 
.كند شده و نقش سطح شيبدار را بازي مي  

تواند قسمت انتهاي پيچ، قسمت آچارخور پيچ، با توجه به نوع كاربرد پيچ مي     
. شكلهاي مختلفي را به خود بگيرد   
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Part A Part B

Part C

كاربرد

.گيرند پيچ و مهره جهت اتصال موقت قطعات به يكديگر مورد استفاده مي       
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واژگان و اصطالحات       
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) رزوه ( دنده   
 خارجي 

)رزوه(دنده  
 داخلي 

خارجي و داخلي)دندانه  ( رزوه  

.شود مي) رزوه(سطح خارجي استوانه دندانه         

.شود مي) رزوه(سطح داخلي يك جسم دندانه     

داخلي   دندانه     
دندانه خارجي      
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رزوه خارجي  رزوه داخلي   

    ريشه رزوهسر رزوه

زاويه دندانه 

        ريشه رزوهسر رزوه    
خلي

ر دا
قط

جي
خار

طر 
ق

خلي
ر دا

قط

جي   
خار

طر 
ق

گام گام

خارجي و داخلي)دندانه  ( رزوه  
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گويند شكل پروفيل دنده را فرم رزوه مي 
.هاي مختلفي باشد    تواند به شكل   كه مي  رزوه) شكل(فرم 

“منحني ”فرم  : مثال

خارجي و داخلي)دندانه  ( رزوه  
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ايجاد دندانه خارجي

عملكردابزار 
قالب توليد رزوه

قالبدستگيره 
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مته جهت ايجاد سوراخ
ابزار 

حديده

دستگيره حديده

عملكرد

ايجاد دندانه داخلي
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مقايسه ايجاد دندانه خارجي و داخلي

داخلي رزوه خارجيرزوه

قطر خارجي   

قطر داخلي 
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ترسيم دندانه خارجي و داخلي
14



 ترسيم با جزييات ترسيم با جزييات--11

 ترسيم شماتيك ترسيم شماتيك--22

 ترسيم ساده شده ترسيم ساده شده--33

هاي ترسيم دندانه خارجي و داخلي          روش
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خارجي   دندانه   داخلي   دندانه   ترسيم با جزييات   

60oگام

دنده پاياني

شماتيك    ترسيم  

گام )خطوط نازك(سر رزوه
) خطوط ضخيم (ريشه   

هاي ترسيم دندانه خارجي و داخلي          روش
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خارجي  دندانه   دندانه داخلي    

شود  ترسيم مي   ضخيم خطوط  قطر خارجي 
.شود    ممتد در نزديكي قطر خارجي رسم مي      خطوط نازك با  قطر داخليو 

نصف گام 

ريشه 
سر دنده

دنده پاياني

ساده شدهترسيم  

هاي ترسيم دندانه خارجي و داخلي          روش
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نماي برشي 

خارجي  دندانه   داخلي   دندانه  

شود  ترسيم مي   ضخيم خطوط  قطر خارجي 
.شود    ممتد در نزديكي قطر خارجي رسم مي      خطوط نازك با  قطر داخليو 

ساده شدهترسيم  

هاي ترسيم دندانه خارجي و داخلي          روش
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(ISO)دندانه شكل متريك  

دندانه خارجي

دندانه داخلي

محور سوار شده

60o

P ,گام

P/4

P/8

تواند بر روي يكديگر سوار شوند دندانه داخلي و خارجي مي     دقت كنيد هنگامي   
. باشد يكسان   هر دو  گام  و  سايز نامي كه  
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10.0010.111.7512.00M12
8.508.381.5010.00M10
6.756.651.258.00M8
5.004.921.006.00M6

سايز مته سوراخ    
قطر خارجي گامقطر داخلي كاري

(mm)
)نامي  (سايز 

)درشت  (نمايش متريك دندانه         

قطر داخلي =    قطر خارجي  -گام   

رزوه متريكسايز مته سوراخ كاري ≈قطر داخلي   

:جهت ترسيم
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9.008.9171.00
9.259.1880.75

10.00M10
8.758.6471.25

7.006.9171.00
7.257.1880.75

8.00M8

سايز مته سوراخ    
قطر خارجي گامقطر داخلي كاري

(mm)
سايز 

)نامي (

قطر داخلي =    قطر خارجي  -گام   

سايز مته سوراخ كاري ≈قطر داخلي   
:جهت ترسيم

) ريز(نمايش متريك دندانه         
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طول رزوه 

مراحل ترسيم دندانه خارجي    

محل شروع

ترسيم 
محور

جي
خار

طر 
ق

خلي 
ر دا

قط

ترسيم خط
45o

ترسيم خط
30o

ترسيم دايره جهت
نمايش سر رزوه 

ترسيم سه چهارم دايره
جهت نمايش ريشه

رزوه
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)راه به در (  رزوه سرتاسري -1

ترسيم 
محور

جي
خار

طر 
ق

خلي 
ر دا

قط

رسم ريشه رزوه
رسم سر رزوه 

نماي برشي 

ريشه 

سر رزوه    

شوند خطوط هاشور برش به سر رزوه ختم مي   

مراحل ترسيم دندانه داخلي
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خلي 
ر دا

قط

)كور( رزوه با طول محدود    -2

ترسيم 
محور

جي
خار

طر 
ق

عمق سوراخ مته  
عمق رزوه   

مراحل ترسيم دندانه داخلي
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نماي برشي 
)كور( رزوه با طول محدود    -2

مراحل ترسيم دندانه داخلي
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M10 ×1.5
دنده ريز  1.0×

دنده درشت 

xx
طول رزوه

) در صورتي كه دنده ريز است    ( سايز نامي و گام      عالمت فرم رزوه،   -1

 طول رزوه  -2

 دندانه خارجينويسي اندازه   
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عالمت فرم رزوه-3
 سايز نامي رزوه   -4
 گام رزوه -5

 سايز مته سوراخ كاري   -1
 عمق سوراخ كاري  -2

 عمق رزوه  -6

8.50 Drill, 20 Deep,
M10 Tapped, 15 Deep

 دندانه داخلينويسي اندازه   
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ترسيم پيچ و مهره  

28



ترسيم پيچ 
.اي رزوه شده با يك سر  انتهايي، جهت استفاده از آچار است    پيچ يك ميله استوانه   

پيچ با انتهاي شش گوش
و مهره   ضخامت

سر پيچ

طول رزوه

طول
پهنا 
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رسم
محور پيچ

رسم نماي جانبي
سر پيچ

s
H

رسم  
سر پيچ 

s/2 s/2

30o

طول

طول رزوه 

طر
φق

رسم استوانه پيچ

پيچ مراحل ترسيم  

.  از جدول قابل اقتباس است  H و sبا تعيين قطر نامي پيچ مقادير      
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رسم نماي جانبي
سر پيچ

s
H

s/2 s/2

از خط چين داخلي كه نشان دهنده
.شود رزوه داخل مهره صرف نظر مي      

مراحل ترسيم مهره
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كشي نقشه
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)طراحي وساخت (هاي مكانيكي    نقشه

هاي صنعتي انواع نقشه

هاي تاسيساتي نقشه
هاي ساختماني    نقشه
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)پيش ترسيم(هاي اسكچ   نقشه 
و از).  كروكي(كند  اي كه طراح با دست روي كاغذ ترسيم مي       نقشه 

. شود روي آن نقشه اجرا يا مركب به صورت دقيق ترسيم مي    

هاي مكانيكي انواع نقشه

)سوار شده يا مونتاژ (هاي مركب   نقشه 
 مركب از يك دستگاه در حالي كه قطعات بر روي هم سوار شده نقشه 

شود و هدف آن نشان دادن چگونگي سوار و يا پياده كردن رسم مي
. قطعات و مكانيزم دستگاه است 
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)اجزاء يا كارگاهي   (هاي اجرا    نقشه
.شود   نقشه اجرا به منظور تهيه و ساخت يك قطعه ترسيم مي      

هاي مكانيكي انواع نقشه

)با برش يا بدون برش، انفجاري       (هاي مجسم    نقشه
 مجسم بيشتر براي معرفي يك دستگاه براي افرادي كه از اصول نقشه
در بروشور، پوستر و يا. شود   كشي كمتر اطالع دارند ترسيم مي     نقشه

.شود   از اين نوع نقشه استفاده مي    ) كاتالوگ   (كاالنما   
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 اجرا  نقشه
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 اجرا نقشهاطالعات الزم در  

 توصيف شكل -2-1
 توصيف ابعاد    -2-2

 مشخصات ويژه-2-3

 اطالعات عمومي   -1

 اطالعات قطعه -2
جدول نقشه 

نماهاي
جسم 

Notes
)يادداشت(
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اطالعات عمومي   

نام شركت 
)معموالً نام قطعه (عنوان نقشه 

(sheet number)شماره نقشه   )

نام نقشه كش و كنترل كننده       
جدول تجديد نظر) ترسيم، كنترل، تاييد      (هاي مربوطه    تاريخ  

واحد اندازه گذاري 
مقياس

روش ترسيم
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قطعهاطالعات  
رسم سه نما
تصوير مجسم

گذاري و تولرانس اندازه  
مشخصات

توضيحات عمومي
جنس ماده مورد استفاده

پرداخت سطوح
تولرانس عمومي

شماره قطعه، نام و اعداد الزم 

شكل

ابعاد 

خصوصيات حرارتي 
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بررسي جزييات يك نقشه اجرا : مثال

توضيحات

جدول تجديد نظر 

جدول نقشه

 ترسيم نماهاي-1
جسم 

 اندازه گذاري و -2
تولرانس

تولرانس عمومينوع رسم

 پرداخت-3
سطوح
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هاي اجراي هر قطعه روي يك برگ كاغذ استاندارد به صورت نقشه
. شود  جداگانه مي 

هاي اجرا نقشه

. تعداد و نوع تصاوير مناسب الزم و كافي باشد           
. گذاري كامل و دقيق و مطابق قواعد استاندارد باشد       اندازه

با رسم يك جدول ساده در گوشه سمت راست كاغذ ترسيم
. اطالعات مورد نياز در آن رسم درج شود   

.تمام تصاوير در يك مقياس رسم شوند         
…   10:1   5:1    2:1:مقياسهاي استاندارد    1:2.5   1:5   1:10 …
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.شود   براي نشان دادن جزييات از نماهاي كمكي استفاده مي      

هاي اجرا نقشه
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معرفي صريح
شكل جسم

نماي محلي: مثال

هاي اجرا نقشه
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معرفي كامل
شكل شكاف

R6
7

اندازه گذاري
ساده

نماي محلي: مثال 

هاي اجرا نقشه
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نماي اصلي

A

A (3:1)

نماي بزرگ شده   

A (3:1)

يا

ارجاع به محل اصلي
مقياس  

)نما با تغيير مقياس، نماي بزرگ شده      (نماي جزييات     : مثال
هاي اجرا نقشه
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.هاي اضافي در تصاوير معمولي و تصاوير بريده شده حذف گردد    خط چين    

هاي اجرا نقشه
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نماي اصلي

.درك جسم و اندازه گذاري آن مشكل است    

نماي راست نماي چپ

در اين دو نماي متقابل بيان جزييات باعث بروز
شود اشتباه مي  

هاي اجرا نقشه
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ناقصنماي راست     نماي اصليناقص نماي چپ    

.گذاري بهتر است     جهت توصيف جسم و اندازه    

هاي اجرا نقشه
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نقشه مركب از يك دستگاه در حاليكه قطعات بر روي هم سوار شده،
و هدف اصلي از رسم آن نشان دادن نحوه سوار و پياده. شود رسم مي

.كردن قطعات يك دستگاه است   

 مركب نقشه

از كاغذ استاندارد با جدول مركب در گوشه سمت راست آن استفاده
.شود و اطالعات خواسته شده در جدول درج گردد     

.تعداد و نوع تصاوير مناسب، الزم و كافي باشد   

و تنها ابعاد مورد نياز جهت سوار. شود نقشه سوار شده اندازه نويسي نمي     
.شود كردن قطعات مجموعه آورده مي
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 مركب نقشه

شماره گذاري: شوند،  قطعات در نقشه سوار شده شماره گذاري مي 
:مطابق صول زير است  

.ها ترتيب سوار شدن قطعات است    ترتيب شماره-1
.شود  به قطعات مشابه يك شماره داده مي   -2
هاي شماره تالقي نداشته  رابط شماره بايد نازك باشد و با ديگر رابط      -3

.باشند 
.شوند هاي زايد در تصاوير حذف مي   خط چين    

رعايت... ) محل تصاوير برش و (كشي  تمامي اصول استاندارد نقشه     
.شوند مي
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 نقشه مركب انفجاري-1

 نقشه مركب با جزييات -3

انواع نقشه مركب

)عمومي  ( نقشه مركب -2

 به ترتيب  شوند ولي،   در اين نقشه، قطعات به صورت جداگانه رسم مي    
.شوند  محور سوار شدن رديف مي در امتداد  و 

شوند ميتمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم    

شوند  ميتمام قطعات در موقعيت كاربرد  و با اندازه گذاري كامل ترسيم        
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نقشه مركب انفجاري
نمايش تصوير مجسم نمايش تصوير مجسم 

دستگاه نهايي
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نمايش نماهاي قطعاتنمايش نماهاي قطعات     

نقشه مركب انفجاري
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نقشه مركب

تصوير مجسمتصوير مجسم ترسيم نما   ترسيم نما   
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تنها ابعادي كه در رابطه با عملكرد
.شوند  دستگاه باشد، داده مي   

تنها ابعادي كه در رابطه با عملكرد دستگاه
.شوند باشد، در يك جدول داده مي   

) ترسيم نشده (

نقشه مركب
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نقشه مركب
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نقشه مركب با جزييات 
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. شوند    تمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم مي     -1
(Part list) ليست قطعات    -2

 درج شماره قطعات با خطوط راهنما بر روي قطعات-3

 شماره قطعه-2-1
قطعه) توصيف( نام -2-2
 جنس قطعه-2-3
 تعداد قطعه براي هر دستگاه -2-4

 فرآيند سوار كردن، ماشين كاري و ابعاد وابسته به عملكرد دستگاه-4

اطالعات ضروري در نقشه مركب 
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 قطعات سوار شده-
 اعداد مربوط به قطعات-

توضيحات عمومي
جدول عنوان

ليست قطعات

محل درج اطالعات نقشه
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6
5
4

2
3

1

وزن قطعه   شماره قطعه    جنس نام قطعه و توضيحات مربوطه       تعداد  رديف

7

مالحظات 

) تغييرات (

استاندارد  

نقشه كش 
بازبين

نامتاريخ 

) شماره نقشه  ()   نام نقشه (مقياس  

مورد استفاده) نام موسسه() سفارش دهنده(
براي اندازه انطباق

و غيره

جدول عنوان و ليست قطعات
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ليست قطعات

شماره قطعه جنسنام قطعهرديف 

گيرد و به جدول عنوان قرار مي  ) و يا پايين   ( جدول ليست قطعات باال    
. شود  صورت زير تكميل مي  

توضيحاتوزن قطعهتعداد
 2 Kg. چدن تكيه گاه   121

Stainless
Steel

محور 212 4 Kg.

343
Stainless

Steel
 M3 HEXپيچ

SOCK CUP PT

61



نقشه مركب
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 ترسيم قطعات اصلي با توجه به جهت نماي انتخاب شده-4

قطعات اصلي قطعاتي هستند كه ديگر(انتخاب قطعات اصلي،  -3
. شوند   قطعات بر روي آنها سوار مي  

تجزيه و تحليل هندسي و ابعادي قطعات به منظور درك مراحل-1
سواركردن و شكل نهايي دستگاه

 انتخاب يك نما و جهت مناسب-2

مراحل ترسيم يك نقشه مركب    
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 جهت تعيين موقعيت قطعات نسبت به يكديگرنماهاي برشي    كاربرد   -6
در صورت لزوم    

 اضافه كردن تمام قطعات، توضيحات و ابعاد عملكرد دستگاه-7

اضافه كردن جزييات نما با افزودن قطعات باقيمانده در موقعيت-5
كاركرد

ليست قطعات ايجاد جدول    -8

مراحل ترسيم يك نقشه مركب    
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 در نقشه مركب ميتواند يك، دو ، سه و در صورت لزوم بيشترتعداد نماها 
. باشد  حداقل ممكن بايد    اماباشد    

ترسيم نقشه مركب 

قطعات سوار شده) ويا بيشتر    ( تمام، جهتي است كه در آن   جهت مناسب
.  باشند  قابل رويت در موقعيت كاركرد     
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1قطعه  2قطعه 

انتخاب نماي الزم : مثال
قطعات 

A انتخاب B انتخاب

كدام نما براي نقشه سوار شده مناسب است؟

ترسيم نقشه مركب 
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شوند مگرآنكه خطوط نديد بيانگر يك خطوط نديد معموالً، حذف مي     
.ويژگي اصلي از جسم باشند و يا حذف آنها ابهامي را ايجاد نمايد              

ترسيم نقشه مركب 
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A  قطعه

B  قطعه

A

B

C

مناسب نامناسب  

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟         :  مثال 
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A  قطعه

B  قطعه

A

B

مناسب نامناسب  

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟         :  مثال 
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A  قطعه

B  قطعه

A

B

مناسب نامناسب  

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟         :  مثال 
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به منظور واضح نمودن نحوه سوار شدن قطعات مورد نياز است  برشتكنيك 

صحيح

بهتر 

A  قطعه

B  قطعه

.مختلف براي قطعات مجاور استفاده نماييد        ) هاشور (از خطوط برش  

ترسيم نقشه مركب 
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مراحل سوار كردن:  1مثال  

 3پين     

2بازو   

1گاه   تكيه
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رسم هاشور مناسب:  2مثال  
A

B

مناسب نامناسب  

كداميك از نماهاي برشي براي نشان
دادن نحوه سوار شدن مناسب است؟
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مراحل سوار كردن:  3مثال  

3پين    

2شافت

1گاه تكيه
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A B

مناسب نامناسب  

C D

رسم نماي برشي مناسب:  4مثال  

كداميك از نماهاي برشي
براي نشان دادن نحوه سوار

شدن مناسب است؟

75



 3پين     

2بازو   

 1گاه   تكيه

مراحل سوار كردن:  5مثال  
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A

B

مناسب كدام نماي برشي براي نشاننامناسب  
دادن اتصال مناسب است؟    

C

رسم نماي برشي مناسب:  6مثال  
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خطوط رابط

.شوند خطوط رابط به صورت مايل ترسيم مي   

خطوط رابط در داخل جسم وارد شده و به يك دايره توپر ختم شده و در
.شود انتهاي ديگر آن شماره قطعه در يك دايره نوشته مي      

1
2
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