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نقشه هاي تركيبي
نقشه تركيبي به نقشه مجموعه اي از قطعات گفته مي شود 
كه براي انجام كار خاصي س��اخته ش��ده و به هم متصل يا 

بسته مي شوند.
     ش��كل زير نقش��ه يك گيره  دستي را نشان مي دهد كه 
در يك نما معرفي ش��ده  است كه براي بستن يا چسباندن 

نكته

عمل باز و بسته كردن توسط پيچ شماره 3 صورت مي گيرد.

دو يا چند قطعه مورد استفاده قرار مي گيرد.
    ب��ا چرخاندن دس��ته ي ش��ماره 1 در جهت يا خالف 
جهت عقربه هاي س��اعت، پيچ ش��ماره 3 به س��مت باال يا 
پايين حركت مي كن��د. بدين ترتيب قطعات كار را كه بين 
س��طح تخت قطعه  1 و صفحه  فش��اردهنده  شماره 4 قرار 

مي گيرند را مي توان بسته و باز كرد.
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[شكل زير يك دستگاه انتقال حركت پولي را نشان مي دهد 
كه در دو نما معرفي شده است. قطعه ي شماره 1 كه بدنه 
يا پايه ناميده مي شود را مي توان روي بدنه  دستگاه و يا در 
جايي كه مورد نياز اس��ت، محكم بست. بوش شماره 3 و 
س��وراخ پولي شماره 2 كه داراي يك انطباق پرسي است، 

مي تواند حول محور شماره 4 گردش كند و به همراه پولي 
شماره 2 كار انتقال حركت را انجام دهد. با كمي توجه به 
شكل مالحظه كنيد كه عمل اتصال قطعات به وسيله پيچ و 

مهره صورت گرفته است.

A - A
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پولي، بوش و غيره از محورهايش��ان مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند و با توجه به ابعاد و س��اختمان محور و چرخ از 
دو، س��ه و يا چهار فك، در اندازه هاي گوناگوني س��اخته 

مي شوند.
    در پولي كش ش��كل زير فك هاي ش��ماره 2 مي توانند 
روي بدنه  ش��ماره 1 جابه جا شده و س��پس به وسيله پيچ 
ش��ماره 5 در جاي خود تثبيت شوند. پيچ شماره 6 كه در 

داخل مهره ايجاد شده، در بدنه  شماره 11 

نكته

ديتايل كه همال نقش��ه جزئي اس��ت براي نمايش 
جزييات قس��متي از نقش��ه آن را با مقياس بزرگ تر 

رسم مي كنند.

در ش��كل زير نقش��ه  مجموعه  ي��ك دس��تگاه پولي كش 
)فولي كش( را مالحظه مي كنيد كه در دو تصوير روبه رو و 

نيم رخ با مقياس 1:2 رسم شده  است.
ديتال A، نقش��ه جزئي قطعات ش��مارهاي 6، 7، 8، 9، 10 
اس��ت كه با مقياس بزرگ تري ترسيم شده است. در نقشه  
جزئي مشخصات قطعات 6 تا 10 به طور كاماًل دقيق نشان 

داده شده است.
     دس��تگاه هاي پولي كش براي خارج ساختن چرخ دنده، 
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كاربرد نقشه هاي تركيبي
اصوالً براي طراحي يك دس��تگاه، آش��نايي با طرز كار آن 
جهت انج��ام تعميرات احتمالي و همچنين س��وار كردن 
قطعات، به نقشه هاي تركيبي نياز است. با داشتن نقشه هاي 
تركيب��ي مي توان ارتباط بين قطعات، وظيفه  هر قطعه را از 
ديگري تشخيص داد. به همين دليل نقشه هاي تركيبي يك 

نياز اساس��ي براي مهندس��ين و توليدكنندگان در صنعت 
به حساب مي آيد. يك نقشه كش ماهر بايد از توانايي خوبي 

در ترسيم نقشه هاي تركيبي برخوردار باشد. 

رأس مخروط شماره 8 در مركز محور قرار داده مي شود.
فاصله بين دو فك بايد به گونه اي تنظيم شود كه زبانه  فك 

در پشت چرخ، مطابق شكل، قرار گيرد.
تسمه  شماره 3 را در جهت عقربه  ساعت چرخانده تا پيچ 
ش��ماره 6 به طرف پايين حركت كن��د و نيرويي به محور 
وارد ش��ود كه آن را در راس��تاي خود به پايين فشار دهد.
اين كار باعث مي ش��ود تا زبانه  فك ه��ا نيرويي در جهت 
عكس به چرخ وارد كنند كه اين نيرو س��بب خارج شدن 

آن از محور مي گردد.

نقشه تركيبي

روش استفاده از پولي كش و چگونگي خارج كردن چرخ 
از محور را در شكل زير مالحظه مي كنيد. براي آشنايي با 

طرز كار آن به توضيحات زير توجه كنيد:

كاربرد نقشه هاي تركيبي در طراحي
فرض كنيد هدف، طراحي يك قالب يا يك حلقه اتصال 
اس��ت. طراح فكر خود را به صورت اسكچ)ترسيم نقشه با 
دس��ت آزاد( )كروكي( معرفي مي كن��د. براي ارتباط دقيق 
بين قطعات و بررسي آن، كروكي بايد به صورت يك نقشه 

تركيبي ارائه شود. 
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در شكل هاي زير كروكي ارائه شده و نقشه تركيبي آن را مالحظه مي كنيد.

كروكي نقشه تركيبي
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سوار و پياده كردن دستگاه ها
اصوالً از روي يك نقشه تركيبي مي توانيم با طرز كار يك 
دس��تگاه و نحوه  اتصال قطعات آن آش��نا شويم. همچنين 
قطعات  آن را روي هم س��وار و ي��ا از هم جدا كنيم و در 

صورت لزوم به تعمير آن بپردازيم.
با توجه به مطالب گفته شده، ساختمان و طرز كار يك 
دستگاه و قطعات مربوط به آن به وسيله  يك نقشه  تركيبي 

معرفي مي ش��ود. از اين رو يك نقش��ه كش بايد به شيوه ي 
ترسيم يك نقش��ه  تركيبي به خوبي آشنا باشد و نيز بتواند 

قطعات آن را پياده سازد و در تصاوير الزم ترسيم كند. 
شكل زير نقشه  دس��تگاهي را در دو نما با مقياس1:1 
رس��م ش��ده، نش��ان مي دهد. آيا مي توانيد نام دستگاه را 
حدس بزنيد؟ با كمي توجه به شكل، با نام قطعات، شكل 

هر قطعه و طرز كار دستگاه آشنا مي شويد.

ميله

بوش
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قطعه  ش��ماره 2 پيچ M10 اس��ت كه با سوراخ مهره شده 
بدنه  ش��ماره 3 درگير اس��ت . پيچ ش��ماره 2 فقط داراي 
حركت دوراني اس��ت و به وسيله دسته  شماره 1 مي تواند 

در جهت عقربه هاي ساعت و يا خالف آن بچرخد.

به طراحي بدنه  قطعه  شماره 3 توجه كنيد. زبانه هاي شماره 
5 در داخل ش��يار بدنه قرار گرفته و به وسيله دو عدد پين 
ش��ماره 5 ازطرفين به آن متصل شده اند. درگيري سوراخ 

نام قطعات و طرز كار آن ها
قطعه  شماره 1 دسته است. از دسته براي باز كردن و بستن 

پيچ شماره 2 استفاده مي شود.

مهره شده با پيچ شماره يك حركت طولي را در آن ايجاد 
مي كن��د و در نتيجه مي توانند با قطعات ش��ماره 4 و 5 به 

طرف باال و پايين حركت كنند.

مهره  ش��ماره 4 كه با پيچ M20 قطعه  3 درگيراست، براي 
تنظيم و تثبيت فاصله بين دو فك بازوهاي شماره 5 مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. براي اين منظور س��طح مخروطي 
آن بايد با منحني س��طح باالي قطعه ي شماره 5 در حالت 

تماس قرار گرفته باشد.
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اين بازو مي تواند حول پين شماره 6 حركت كند. با توجه 
به ابعاد موردني��از فاصله ي بين دو فك تنظيم و با مهره ي 
شماره 4  تثبيت مي شود. پين شماره 6 براي اتصال بازوي 
شماره 5 به قطعه ي شماره 3 به كار رفته است. تعداد آن دو 

عدد است.

قطع��ه  ش��ماره 5 يا بازوها كه تعداد آن ها دو عدد اس��ت، 
به وس��يله پين شماره 6 به بدنه  ش��ماره 3 وصل مي شود. 

آشنايي با طرز كار يك دستگاه
با نام قطعات و طرز كار آن ها آشنا شديد. طرز كار دستگاه 
بسيار ساده اس��ت. همان طور كه در شكل نشان داده شده 
كار دس��تگاه، خ��ارج كردن بوش از محور اس��ت. بديهي 

اس��ت ك��ه بين بوش و محور يك انطباق پرس��ي س��بك 
برقراراست. براي آشنايي با طرز كار دستگاه به توضيحات 

زير توجه كنيد.
زبانه  پيچ ش��ماره 3 را در سطح باالي محور و درست در 

مركز آن قرار مي دهيم.
س��طح باالي فك هاي ش��ماره 6 را در سطح زيرين بوش 
قرارمي دهيم و س��پس فاصله بي��ن آن ها را تنظيم مي كنيم. 

اين فاصله ها به وسيله  مهره  شماره 4 تثبيت مي گردد.
با چرخاندن دس��ته  شماره 1 در جهت عقربه  ساعت، بدنه  
شماره 3 با بازوهاي شماره 6 به سمت باال حركت مي كنند 

و در نتيجه بوش را از محور خارج مي سازند.
با توجه به توضيحات داده شده، كار دستگاه خارج كردن 

بوش، پولي يا چرخ از محور است.

اصول ترسيم نقشه هاي تركيبي
 همان طور كه در بحث قبلي توضيح داده ش��د، وظيفه  هر 
نقش��ه  تركيبي، معرفي دقيق س��اختمان يك دستگاه، طرز 
كار هر قطعه و ش��يوه  اتصال آن هاست، بنابراين نقشه بايد 
به گونه اي ترسيم شود كه اين اهداف را به خوبي بيان كند. 
براي ترسيم يك نقشه تركيبي توجه به نكات زير ضروري 

است:

شماره گذاري 
براي تش��خيص قطعات الزم اس��ت نقشه ش��ماره گذاري 
ش��ود. يعني هر قطعه بايد با يك ش��ماره مشخص شود. 
ش��ماره گذاري بايد داراي نظم خاصي باشد و سعي شود 

به ترتيب سوار كردن يا پياده سازي قطعات نوشته شود.
با ش��ماره گذاري مي ت��وان تعداد قطع��ات موجود در هر 
دستگاه را مش��خص كرد. توجه داشته باشيد كه براي هر 
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قطعه يك ش��ماره در نظ��ر بگيريد و از تكرار ش��ماره ها 
خودداري كنيد.

برش
براي درك و تشخيص جزييات يك نقشه تركيبي از برش 
استفاده مي كنند. شيوه ي ترسيم برش در ارائه يك نقشه ي 
تركيبي واضح و گويا از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 
براي ترسيم يك برش در نقشه اي پيچيده، مي توان از چند 

روش مختلف بهره گرفت.
1.  اس��تاندارد مربوط به ش��ماره گذاري قطعات در مبحث 

اتصاالت توضيح داده شده است.
2. جهت هاش��ور برش ها در قطعات مجاور كه برخالف 
يكديگر ترسيم مي شوند، به ما كمك مي كنند تا با مشخصات 
و جزئي��ات تك تك قطعات بهتر آش��نا ش��ويم. از مزاياي 

ديگر برش، حذف تعداد زيادي از خط چين هاست.
3. نقش��ه  تركيب��ي بايد در تصويرهاي الزم رس��م ش��ود، 
به طوري ك��ه هم قطعات موجود را به وضوح نمايش دهد 
و هم روش كاركرد آن ها را معرفي كند. با توجه به تركيب 
قطعات مي توان قطعه را در يك، دو يا سه نما ترسيم كرد. 
در صورت لزوم از تصويرهاي كمكي نيز مي توان استفاده 

كرد.

اندازه گذاري
يك نقش��ه  تركيبي بايد به گونه اي اندازه گذاري ش��ود كه 
اندازه ي هم��ه ي قطعات و همچنين ابع��اد كلي مجموعه 
قابل استخراج باشد. به همين جهت نمايش اندازه ها به دو 

صورت زير امكان پذير است.
الف( نقش��ه به ط��ور كامل اندازه گذاري ش��ود. اين روش 
اندازه گذاري اوالً باعث ش��لوغي نقشه مي شود و ثانيًا در 

همه  نقشه ها امكان پذير نيست.
ب( اندازه ه��اي الزم مانند ابعاد، همچنين طول، عرض و 

ارتفاع مجموعه روي نقشه نمايش داده شود.
در ش��كل زير نقشه  دستگاهي ديده مي شود كه در يك نما 
و برش موضعي ترسيم شده است. به شيوه  اندازه گذاري، 
جهت هاش��ور و ش��ماره  قطعات توجه كنيد و س��پس به 
هريك از پرس��ش ها به صورت منطقي و با ذكر دليل پاسخ 

دهيد.
آيا نماي معرفي ش��ده براي تجزيه و تحليل قطعات كافي 

است؟
اندازه هاي ارائه شده براي تعيين اندازه كليه قطعات كافي است؟
آيا جهت هاشورها مي توانند هر يك از قطعات را به درستي 

معرفي كنند؟
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به ش��كل زير كه نقش��ه  تركيبي يك كلم��ب1 را در دونما 
معرفي كرده، توجه كنيد:

سوراخ مهره شده ميله  شماره 2 آن در برش موضعي ترسيم 
ش��ده است. بازو )اهرم( ش��ماره 3 آن با زاويه ْ 30  درجه 
نس��بت به محور افقي و در پايين تري��ن حالت خود قرار 
گرفته است. باتوجه به اندازه هاي داده شده به پرسش هاي 

1. كلمب يك نوع گيره است كه در شكل هاي متنوعي ساخته مي شود و در صنعت كاربرد فراواني دارد.

زير پاسخ دهيد.
آي��ا دو نماي داده ش��ده براي معرفي قطع��ات و طرز كار 

مجموعه كافي به نظر مي رسد؟
آي��ا مي ت��وان ان��دازه ي قطع��ات و مجموع��ه را از روي 

اندازه هاي ارائه شده، تعيين كرد؟

غالف الستيكي
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مجموعه  ارائه شده در شكل زير، به پايه يك جك  مربوط 
اس��ت ك��ه در دونما و يك تصوير كمكي ديده مي ش��ود. 
نم��اي روب��ه رو در برش كام��ل و نماي افق��ي در حالت 
نيم برش با اندازه گيري كامل، انطباقات و كيفيت مطرح را 
نشان مي دهد. تصوير كلي در جهت ديد A مي تواند براي 

شما راهنماي بسيار خوبي در معرفي قطعه  شماره 1 باشد. 
به نظر شما اس��تفاده از نماي جانبي به جاي تصوير كمكي 

مناسب است؟
از ك��دام برش براي تصوير نماي روبه رو اس��تفاده ش��ده 

است؟

ديد
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نكته

جدول تركيبي
ب��راي توليد هر قطع��ه يا محصول، ب��ه اطالعاتي از قبيل 
اندازه ه��ا، عالئ��م انطباق��ي، پرداخت س��طوح، عمليات 
حرارت��ي و يا پوشش��ي و غيره نياز اس��ت. همان طوركه 
مي دانيد س��ازنده مي تواند اين اطالعات را از روي نقش��ه 
كس��ب كند. فكر مي كنيد كسب اين اطالعات براي توليد 
ي��ك مجموعه يا محصول براي توليد كننده كافي اس��ت؟ 
پرس��ش اين است كه مجموعه توسط كدام كارخانه توليد 
شده؟ يا ترس��يم كننده  آن كيست؟ نقشه توسط چه كسي 

كنترل شده است؟ 
پس براي هر نقش��ه به اطالعات بيش تري نياز داريم. اين 

اطالعات بايد در كجاي نقشه نوشته شود؟
اداره  اس��تاندارد جهاني ISO اين وظيفه را به عهده جدول 
نقشه قرارداده كه بايد در قسمت سمت راست پايين هرنقشه 
چس��بيده به كادر قرارگيرد.همه  شما با اين جدول ها آشنا 
هس��تيد. جدول هايي با درج اطالعات عمومي در آن ها كه 
براي ترسيم نقشه  يك قطعه  تكي، يا يك نقشه  ساده به كار 
مي رود. با كمي دقت متوجه خواهيد ش��د كه اين جدول 
نمي توان��د به نياز يك نقش��ه  مجموعه اي كه از چند قطعه 
تشكيل مي شود، پاسخ دهد. پس به جدولي نياز داريم كه 

اطالعات و مش��خصات مربوط به مجموعه را دارا باشد و 
همچني��ن همه قطعات آن را معرفي كند. به چنين جدولي، 

جدول نقشه  تركيبي يا مركب گفته مي شود.
با توجه به توضيحات داده شده هر جدول تركيبي معموالً 

از دو قسمت تشكيل مي شود:
1. قس��مت پايين جدول ش��امل اطالعات عمومي اس��ت 
كه در بيش تر جدول ها مش��ترك است. مانند: نام شركت، 
س��فارش دهنده، رسام، بازبين، تصويب كننده، نام دستگاه 
يا مجموعه، شماره  نقشه، تولرانس عمومي، مقياس، تاريخ 

و غيره.
2. قسمت باالي جدول كه به مشخصات قطعات استاندارد 
و غير استاندارد مربوط است. مشخصات هر قطعه به ترتيب 
شماره در يك رديف از ستون افقي نوشته خواهد شد. اين 

مشخصات به شرح زير است:
نام قطعه ، ش��ماره قطعه، تعداد، جنس، اس��تاندارد، وزن، 
ابعاد اوليه و اطالعات ديگري كه مورد نياز هر س��ازنده با 

توجه به نوع محصول آن است.
ابعاد جدول ها اس��تاندارد نيس��ت و براس��اس نياز تعيين 
مي گردد. جدول تركيبي صفحه بعد جهت ترسيم نقشه ها 

و تمرينات اين كتاب معرفي مي شود.

تنوع توليد محصوالت در كارخانجات مختلف ايجاب مي كند كه هر كارخانه اي براي 
خود جدول مناسبي انتخاب كند. از اين رو شكل جدول و ابعاد آن ها در كارخانجات 

مختلف، متفاوت خواهد بود.



113

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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دستوركار شماره 1

هدف: ترسيم نقشه  تركيبي، چگونگي شماره گذاري آن، 
روش تكميل جدول تركيبي، تجزيه و تحليل مجموعه

مش��خصات: نقش��ه تركيبي مكانيزم »دنده جغجغه اي« ش��كل صفحه بعد را با توجه به كادر و جدول تركيبي كه با آن آشنا 
شديد، ترسيم كنيد.

پس از تجزيه و تحليل مجموعه  روبه رو نام هر قطعه و تعداد  آن را مشخص كنيد.
با شماره گذاري قطعات تركيبي نقشه را كامل كنيد.

نقشه را با مقياس 1:1 رسم كنيد.
با كمي دقت متوجه خواهيد شد كه مجموعه از 14 جزء تشكيل شده  است. تعداد بعضي از اين اجزاء دو عدد است. پس 

تعداد و ستون هاي افقي جدول برابر با 14 است.

طرز كار مجموعه

 با حركت ميله  14 به س��مت چپ، مركز قطعه  شماره 2 تا 
فاصله  A انتقال مي يابد. زبانه ي ش��ماره 6 كه با چرخ دنده 
ش��ماره 1 درگيراس��ت، به همراه قطعه  شماره 2 در جهت 
خالف عقربه هاي س��اعت گردش مي كند و باعث حركت 

قطعه  شماره 3 مي شود.
وقتي ميله ش��ماره 14 به سمت راست حركت كند، زبانه 

قطعه شماره 6 به حالت اول بر مي گردد.

مراحل ترسيم

1.كاغذ  A4 را به صورت عمود مي بنديم.
2.كادر و جدول تركيبي را رسم مي كنيم.

3.ابتدا خطوط تقارن افقي و عمودي را رس��م، و سپس با 
اندازه برداري نقشه را با مقياس 1:1 رسم مي كنيم.

براي رسم قطعه  شماره 6، مركز و اندازه  شعاع قوس ها را 
مي توان با اس��تفاده از محل برخورد عمود منصف وترهاي 

دلخواه، تعيين كرد.

)120 دقيقه(
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ميله پيچ 
مهره شش گوش

خار پولكي
پين چاكدار

بوش
ميله

خارپولكي
پين چاكدار

واشر
پين

محور
بدنه

دنده جغجغه

st37
فوالد فنر

st37
st37

فوالد فنر
فوالد
st37
st37
st45
st37

st37 فوالد 

     DIN  1472

نام مجموعه: دنده جغجغه اي

     DIN  6799
     DIN  1472

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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ارزشيابي پاياني

1. موارد استفاده از نقشه  تركيبي را نام ببريد.
2. جدول تركيبي را توضيح دهيد.

3. به چه دليل جدول تركيبي كارخانجات مختلف يكسان نيستند؟
4. برش چه نقشي در ترسيم نقشه مركب دارد؟

5. داليل ارائه  نقشه  تركيبي در يك نما را توضيح دهيد.
6. داليل شماره گذاري در نقشه  تركيبي چيست؟

7. دليل استفاده از تصوير كمكي در نقشه  تركيبي چيست؟ آيا هميشه مي توان از تصوير كمكي استفاده كرد؟
8. براي ارائه  يك نقشه  تركيبي هميشه به يك جدول تركيبي نياز است. چرا؟

9.  عوامل ارائه  يك نقشه  تركيبي خوب را نام ببريد.
10. با توجه به نقشه  تركيبي مجموعه  شكل زير به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

الف( نام مجموعه چيست؟
ب( طرز كار مجموعه را توضيح دهيد.

پ( تعداد قطعات مجموعه و نام هر قطعه را بنويسيد.
ج(  آي��ا مي تواني��د قطع��ه ي A وB را به وس��يله پي��چ و مهره 

شش گوش به هم وصل كنيد؟
 تعداد پيچ و مهره ها 4 عدد مي باشد.

د( نقشه را پس از شماره گذاري با مقياس 1:1 روي يك برگ كاغذ 
A4 عمودي همراه با جدول تركيبي رسم و اندازه گذاري كنيد.

نكته

براي نش��ان دادن تعداد 4 عدد پيچ و مهره شكل 
روبه رو از چه تصويري استفاده مي كنيد؟
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11. شكل زير نقشه  مركب مجموعه اي را نشان مي دهد. به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
- نام مجموعه را بنويسيد.

– نام قطعات را بنويسيد.       
- آيا مجموعه درس��ت ش��ماره گذاري 

شده است؟
– ب��راي تجزيه و تحلي��ل مجموعه آيا 
به تصوير ديگري نياز اس��ت؟ توضيح 

دهيد.
– طرز كار مجموعه را شرح دهيد.

– آيا ش��ماره گذاري درست انجام شده 
است؟ در صورت نادرست بودن، آن را 

اصالح كنيد.
– اندازه گ��ذاري نقش��ه ب��راي معرفي 

قطعات كافي است؟
- نقش��ه  تركيبي مجموعه را روي يك 
برگ كاغذA4 عمودي رس��م و س��پس 

جدول تركيبي  آن را كامل كنيد.
- هري��ك از قطع��ات 1، 4، 6 را در 
تصويره��اي الزم به ص��ورت جداگانه 
روي كاغ��ذ A4 رس��م واندازه گذاري 

كنيد.
- ب��راي ترس��يم قطعه 4 ب��ه اطالعات 

ديگري نياز داريد؟ 
در صورت نياز با مشورت استاد خود به 

دلخواه انتخاب كنيد.

M=4

z=20
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توانايي پياده كردن نقشه هاي تركيبي

در پايان اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
� اصول پياده كردن قطعات را شرح دهد.

� قطعات يك مجموعه را پياده كند.
� براي هر قطعه، يك نقشه اجرايي ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

42428
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پيش آزمون

1.كارب��رد ش��ماره ي قطع��ات در ي��ك نقش��ه  تركيبي 
چيست؟

2.آيا ش��ماره  قطعات به تنهايي مي تواند شكل و فرم هر 
قطعه را معرفي كند؟ درباره  آن توضيح دهيد.

3.مقصود از تفكيك قطعات يك نقشه چيست؟
4.روش بررسي يك نقشه را توضيح دهيد.

5.شكل روبه رو نقشه  تركيبي يك دستگاه را در دو نما 
نشان مي دهد. به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

- نام دستگاه را بنويسيد.
- طرز كار دستگاه را توضيح دهيد.

- نام هر قطعه را بنويسيد.
- آيا نقشه درست ترسيم شده است؟ در مورد درستي 

يا نادرست بودن نقشه توضيح دهيد.
- برش ه��اي ترس��يم ش��ده كدام اند؟ نام ه��ر برش را 

بنويسيد.
- نقش��ه  هر يك از قطعات را در نماهاي الزم و روي 

كاغذ مناسب رسم كنيد.
- از مقياس نقشه استفاده كنيد.
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اصول پياده كردن قطعات يك نقشه  تركيبي

در بح��ث قبل��ي ياد گرفته اي��د كه از روي نقش��ه  تركيبي 
مي ت��وان به طرز كار يك مجموعه، نوع قطعه و وظيفه  هر 
قطعه پي برد و با ساختمان قطعات يك مجموعه آشنا شد. 
بنابراين براي آشنايي با روش تفكيك قطعات يك مجموعه 
و ترس��يم نقش��ه اجزاء آن به مثال هاي زي��ر توجه كنيد.
    پيش از آن كه در مورد چگونگي پياده كردن اجزاء يك 
مجموعه و ترسيم نقشه اجرايي آن بپردازيم به مفاهيم زير 

توجه كنيد.

پياده كردن
 مقص��ود از پياده كردن )تفكيك( اين اس��ت كه جزييات 
هر قطعه را با اس��تفاده از ش��ماره، كارآيي و مش��خصات 
موجود در جدول شناس��ايي كنيم و سپس در تصويرهاي 

الزم روي كاغذهاي جداگانه اي ترسيم كنيم.

نقشه  اجرايي
نقشه  اجرايي، نقشه اي است كه:

� در تصويرهاي كافي و الزم رسم شود.
� تمامي اندازه هاي آن داده ش��ود، به عبارتي اندازه گذاري 

اجرايي شود.
� كيفي��ت پرداخ��ت س��طوح، تولرانس ه��ا، انطباقات  و 

تولرانس هاي هندسي هر قطعه مشخص باشد.
� تمامي اطالعات، عالئم و مشخصات دقيق قطعه را دارا باشد.

� جنس قطعه مشخص باشد.
� هر قطعه بايد روي كاغذ جداگانه اي رسم شود.

چگونگي تجزيه و تحليل نقشه 
از روي نقش��ه  ترسيم ش��ده، ش��ماره  قطعات و طرز كار 

مجموعه، مي توان شكل و فرم قطعات را شناسايي كرد.

شماره  قطعات
ش��ماره  اجزاء نقش��ه از 1 تا 13، يعني مجموعه داراي 13 

شماره است. هر شماره معرف يك قطعه است.

بررسي مجموعه از روي نماي ترسيم شده
نقشه در يك نما و در حالت برش ترسيم شده است، بنابراين 
مقطع تمام اجزاء مدور يعني به صورت دايره ديده مي شود. 
نمايش تصوير كمكي براي نش��ان دادن مقطع فلكه است.
ب��ا توجه به ش��كل نقش��ه مالحظه مي ش��ود، قطعات 
8،6،3،2،1 در ب��رش كام��ل و قطع��ه 7 در برش موضعي 
نشان داده شده اند. شماره هاي 9 ،11،10 ،13،12 نيز جزء 

بي برش ها  هستند، يعني در برش رسم نمي شوند.

شناخت قطعات
محل قرارگيري هر قطعه به وس��يله  ش��ماره  آن نشان داده 
مي ش��ود. طرز كار هر قطعه و وظيفه ي آن در مجموعه را 
مي توان به وس��يله فهرست مش��خصات موجود در جدول 
  تركيبي تعيين كرد. همچنين عالئم اندازه گذاري مانند ∅ و
در شناخت و درك هر قطعه كمك بسيار مؤثري خواهد بود.

1.كدگذاري نقشه يك كار تخصصي است كه از عهده اين كالس خارج است. در دوره هاي باالتر با آن آشنا مي شويد.

� ش��ماره  قطعه براس��اس كد گ��ذاري1 انجام ش��ود و با 
ش��ماره ي نقشه مركب مرتبط باشد، به طوري كه محل قرار 

گرفتن آن در مجموعه قابل تشخيص و تجسم باشد.
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طرز كار دستگاه
از روي ن��ام مجموعه مي توان به ط��ور مختصر با طرز كار 
مجموعه آش��نا شد. براي مثال وظيفه يك شير آب، قطع و 
وصل كردن جريان آب اس��ت، يعني حركت مجموعه به 
حركت قطعات و وظيفه  آن ها بستگي دارد. به توضيحات 

زيرتوجه كنيد.
با گردش فلكه  شماره 4، پيچ  انتهايي ميله ي شماره 7 در 

 : مثال 1 ◄
نقش��ه ي مجموعه ي يك ش��ير زاويه اي 1ً)ي��ك اينچ( با 
جدول تركيبي آن در شكل صفحه بعد ديده مي شود. نقشه  

اجرايي قطعات تفكيك شده   آن را رسم كنيد.

داخل مهره درپوش شماره 2 پيچانده شده و به طرف جلو 
)پايي��ن( حركت مي كند. اين حركت باعث مي ش��ود ميله  
شماره 9 به قطعه  مخروطي شماره 10 )بشقاب مخروطي( 
فشار وارد كند. در نتيجه آب بند شماره 11 مجراي ورودي 

آب را مي بندد و جريان آب، قطع مي شود.
گردش فلكه  ش��ماره 4 در جهت خالف عقربه  ساعت يا 
برگش��ت ميله و اج��زاء 9 و10 و 11 به طرف عقب )باال( 

باعث جاري شدن جريان آب مي گردد.

نكته

ش��ماره  نقشه مركب )ش��ماره  مجموعه( 1201,00 را نش��ان مي دهد. اين شماره براساس روش 
كدگذاري س��ازنده انتخاب مي شود. كدگذاري يا تعيين ش��ماره هاي نقشه وظيفه  يك نقشه كش 
نيست. البته نقشه كش بايد با آن ها آشنا باشد و به درستي در نقشه استفاده كند. در اين نقشه عدد 
1201 شماره  نقشه  مجموعه را معرفي مي كند. عدد 00 بيانگر شماره  قطعات است. همان طور كه 

در نقش��ه هاي تركيبي توضيح داده ش��د نقشه هر قطعه بايد روي يك برگ كاغذ جداگانه ترسيم 
شود و شماره آن قطعه روي نقشه بايد معرف همان قطعه باشد. مثاًل براي قطعه  شماره 1 كه بدنه 

است بايد شماره1201,01 نوشته شود.
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مهره  شش گوش 
واشر ضامن

آب بند
 بشقاب مخروطي)فنر بشقابي(

ميله مخروطي
آب بند)كاسه نمد(

ميله دسته
آب بند)كاسه نمد(

پيچ سه بعدي
فلكه

پيچ درپوش
كله گي

بدنه محفظه

cuzn40pb2
cuzn40pb2

الستيك
cuzn40pb2
cuzn40pb2
الياف آب بندي
cuzn40pb2

الياف پنبه
cuzn40pb×2
cuzn40pb2
cuzn40pb2
cuzn40pb2
cuzn40pb2

ISO 4032 ـ M6

DIN 960 ـ M4×5

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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نام مجموعه: شير آب شماره نقشه: 1201/00

 بشقاب مخروطي)فنر بشقابي(
ميله دسته

پيچ درپوش
كله گي

بدنه محفظه

cuzn40pb2
cuzn40pbz
cuzn40pbz
cuzn40pbz
cuzn40pbz

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده:

رسام
بازبين

تصويب
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دستوركار شماره 1

هدف : پياده كردن قطعات يك نقشه  تركيبي 

مشخصات: شكل صفحه بعد نقشه  تركيبي دسته  قالويز متغير را نشان مي دهد. براي هريك از قطعات آن يك نقشه اجرايي 
رسم  كنيد.

دسته قالويز متغير

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب

)180 دقيقه(
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 M3×6
∅48×2 

5×9
14×45

20×10×35
20×10×35
20×10×35
∅44 ×140

60×15×115

 پيچ سرخزينه
درپوش

پين
پيچ
فك
فك
فك
دسته
بدنه

st 37
st 37

فوالد فنر
st 37
st 37
st 37
st 37
st 37
st 37

DIN 87 ـ M3

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

نام مجموعه:
 دسته قالويز متغير

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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بررسي نقشه مجموعه
براي تفکيك قطعات الزم اســت ابتدا نقشه را بررسي و 

طرز كار مجموعه را تجزيه و تحليل كنيم.
-تعداد قطعات مجموعه برابر 9 اســت. مشخصات و نام 
هريــك از قطعات در جدول تركيبي توضيح داده  شــده 

 است
- از روي برش مي توان به جزييات بيشتر قطعه پي برد.

طرز كار مجموعه
شکل زير ساختمان يك قالويز را نشان مي دهد. شما قباًل 

با كاربرد اين ابزار آشنا شده ايد.

براي بســتن آن به دسته  قالويز جهت ايجاد دنده  مهره به 
توضيحات زير توجه كنيد.

۱. انتهاي فوقاني قالويز را كه به صورت منشــور با قاعده 
مربع است، مابين فك ها قرار مي دهيم.

۲. با پيچاندن پيچ شــماره 6 در جهت عقربه هاي ساعت 
فك شماره 5 به سمت جلو حركت مي كند. سطوح شيب دار 
قطعه  5 كه ســطوح شيب دار قطعه  ۳ و 4 در تماس  است 
باعث حركت اين قطعات به  سمت سطوح جانبي كله گي 
قالويز شــده، آن را محکم مي بندد. براي باز كردن قالويز 

بايد پيچ شــماره 6 در جهت خالف عقربه هاي ســاعت 
گردش كند.

۳. درپوش هاي شــماره 8 كه تعداد آن ها دو عدد اســت، 
به وسيله  پيچ هاي سرخزينه به بدنه  شماره ۱ محکم مي شود 

و باعث قرارگيري فك ها در درون محفظه  بدنه  مي شود.
قطعه  ۲ يا دســته كه تعداد آن ۲ عدد است، براي گردش 
مجموعه در جهت عقربه ساعت و يا خالف آن مي باشد، 

در بدنه شماره ۱ پيچ شده است.

روش تفكیك
بــا توجه به شــناختي كه از طرز كار مجموعه و شــکل 
قطعات پيدا كرديم، بهتر است قطعات ساده تر و استاندارد 
را از مجموعه جدا سازيم و آن ها را رسم كنيم. مثاًل شروع 
كار ما مي تواند از دسته  شماره ۱ كه توپر و انتهاي آن دنده 
شده  است، باشد. سپس دو عدد درپوش را به وسيله   پيچ 
شماره 9 از هم جدا مي كنيم. پس از بازكردن قطعات،  پين 
شــماره 7، فك ها و پيچ شماره ۱ را ترسيم مي كنيم. حال 
مي توان قطعه  شــماره ۱ را كه تمام قطعات آن جدا شده، 
به راحتي تجزيه و تحليل نموده، سپس آن را ترسيم كرد.
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115×15×60بدنه
وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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st37                       140 × 14∅2                   دسته
وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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فك
فك
فك

20 ×10×35 st 37
st 37
st 37

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب

1

2

3
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45 × 14∅پيچ
وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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2×48∅درپوش
وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. عوامل مهم در پياده سازي يك نقشه ي تركيبي را نام ببريد.

2. بعضي از عالئم اندازه گذاري مانند: ∅ و  و حرف S چه تأثيري در شناخت هر قطعه خواهند داشت؟
 با رسم شكل توضيح دهيد.

3. يك نقشه اجرايي چگونه نقشه اي است؟
4. تفاوت بين اندازه گذاري اجرايي و نقشه اجرايي را بنويسيد.

5. آيا نام يك دستگاه مي تواند معرف طرز كار آن دستگاه باشد.
6. به پرسش هاي مطرح شده در مورد نقشه  تركيبي زير پاسخ دهيد.

� چرا نقشه در يك نما ترسيم شده  است؟
� نام هر يك از قطعات را با ذكر شماره بنويسيد.

� نام مجموعه را بنويسيد و كاربرد  آن را توضيح دهيد.
� نقشه  قطعات 5,4,3,2,1 را روي يك برگه كاغذ A3 در نماهاي الزم رسم و اندازه گذاري كنيد.
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عملي ◄ 
1. ش��كل زير به يك ياتاقان مربوط اس��ت. پس از بررس��ي مجموعه و طرز كار ياتاقان، خواسته هاي زير را روي يك برگ 

كاغذ A3 بدون اندازه گذاري و با مقياس 1:1 ترسيم كنيد.
� نوشتن شماره، نام و مشخصات قطعات در جدول تركيبي الزامي است. نقشه با مقياس 1:1 ترسيم شده است.

� قطعه  شماره 1 در يك نما
� قطعه  شماره 2 در دونما )روبه رو - نيم برش - سطحي نيم نما(

� قطعه  شماره 3 در دونما )روبه رو(
� قطعه  شماره 4 در دونما )روبه رو - نيم برش - سطحي نيم نما(
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� قطع��ه  1 در دونما، از روبه رو در برش موضعي، از چپ 
برش كامل، جنس چدن.

� قطعه  2 در س��ه نما، از روب��ه رو نيم برش، از چپ برش 
كامل، از باال، جنس چدن.

� قطع��ه  3 در دونما، از روب��ه رو نيم برش، از چپ نيم نما، 
جنس چدن.

2. از مكانيزم انتقالي حركت، توسط چرخ تسمه كه در شكل زير با مقياس 1:1 معرفي شده  است، خواسته هاي زير را انجام 
دهيد. در برش افقي A-A، پيچ شماره 9 حذف شد.

� قطع��ه  5 در يك نم��ا، از روبه رو در برش موضعي و در 
برش هاي متوالي الزم.

� جنس فوالد ST45، اندازه گذاري كامل و رس��م جدول 
تركيبي.
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ديد

ديد

3. در نقشه  تركيبي شكل زير كارهاي خواسته شده را روي يك برگ كاغذ A3 انجام دهيد.
� رسم قطعه  شماره 3 در سه نما )روبه رو در برش موضعي 

� افقي � نيم رخ(
� رسم قطعه  شماره 4 در سه نما

� قرار دادن عالئم انطباقي در نقشه
� رسم قطعه  شماره 5 در يك نما

� تولرانس عمومي طبق جدول ISO رديف متوسط
� اندازه گذاري كامل

�  رسم جدول تركيبي
Ra رسم عالئم كيفيت سطح برحسب �
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4. مجموعه  داده ش��ده ش��كل زير براي خارج كردن بلبرينگ ها از محورمورد استفاده قرار مي گيرد. قطعه  شماره 7 براساس 
قطر محورها طبق جدول ارائه ش��ده، قابل تعويض اس��ت. قطعات روبه رو را پياده سازيد و روي يك برگ كاغذ A3 همراه 

با جدول تركيبي ترسيم كنيد.
� قطعه  3 در سه نما )روبه رو، نيم رخ در برش كامل، افقي(

� قطعه  4، يك نما در برش موضعي 
� قطعه  6، يك نما در برش موضعي

� اندازه گذاري كامل شود.
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5. شكل زير نقشه  تركيبي »گيره  لغزان« را در دو تصوير نشان مي دهد. تمامي اجزاء آن را در تصاوير و برش هاي الزم رسم 
و اندازه گذاري كنيد. طرز كار دستگاه را توضيح دهيد.

 پيچ محكم كننده
پيچ تنظيم

مهره فك لغزنده
واشر مخصوص
پيچ فك لغزنده

فك لغزنده
مهره شش گوش

واشر
پيچ سر چهارگوش

پايه

فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد

فوالد ورق
st37 فوالد

فوالد
چدن

   DIN  478
DIN  916

 M10

ISO 4032
DIN 125

   

نام مجموعه: گيره لغزنده

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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6. در شكل زير نقشه  يك ياتاقان را مالحظه مي كنيد. ابتدا به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. سپس نقشه  اجرايي قطعات 1 و 
2 را در تصاوير و برش هاي الزم رسم كنيد.

- نام هر قطعه را بنويسيد.
– وظيفه  هر قطعه را توضيح دهيد.

– موارد استفاده ياتاقان را بنويسيد.
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توانايي سواركردن قطعات در نقشه هاي تركيبي

در پايان اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
� روش سواركردن قطعات يك مجموعه را شرح دهد.

� نقشه  تركيبي قطعات تفكيك شده ي يك مجموعه را ترسيم كند.
� نقشه  تركيبي قطعات سوار شده را شماره گذاري كند.
� نقشه  تركيبي قطعات سوار شده را اندازه گذاري كند.

� جدول تركيبي قطعات سوار شده را رسم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

21820
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پيش آزمون

1.نقشه  قطعات يك مجموعه موجود است. چگونه مي توانيد طرز كار مجموعه را تشخيص دهيد؟
2.سوار كردن قطعات يك مجموعه در نقشه كشي چه مفهومي دارد؟ در مورد آن توضيح دهيد.

3.عوامل مهمي كه در هنگام سوار كردن يك نقشه  تركيبي بايد مورد توجه قرار گيرند، كدام اند؟
4.براي اندازه گذاري يك نقشه  مركب، رعايت چه نكاتي ضروري است؟

5.نخست يك نقشه  تركيبي از دستگاهي كه اجزاء آن در تصويرهاي زير معرفي شده اند، رسم كنيد و سپس به پرسش هاي 
زير پاسخ دهيد.

- نام دستگاه را بنويسيد.
- طرز كار دستگاه را توضيح دهيد.

)1(

)2(

)4(

)5()3(
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سوار كردن قطعات يك مجموعه

تعريف
ترس��يم نقش��ه  تركيبي با اس��تفاده از نقش��ه هاي تك تك 
قطعات يك مجموعه را در اصطالح، سوار كردن قطعات 

مي گويند.

اصول سوار كردن قطعات
نحوه  سوار كردن قطعات يك مجموعه از روي نقشه هاي 
ترس��يم شده، به داش��تن اطالعات دقيق و تجربه كافي در 

زمينه  ترسيم نقشه هاي تركيبي نياز دارد. 
براي س��وار كردن قطعات يك مجموع��ه و به عبارتي 
ترس��يم يك نقش��ه  تركيبي خ��وب، توجه به ن��كات زير 

ضروري است:
� با بررس��ي نقشه  هر يك از قطعات مي توانيد با طرز كار 
هر قطعه آش��نا شويد. براي رسيدن به اين هدف مي توانيد 
ابت��دا اجزاء اتصال و همچني��ن اجزاء انتقال حركت را كه 
پيش تر با آن ها آش��نا شده ايد، شناس��ايي كنيد و سپس به 

بررسي بقيه قطعات مانند بدنه، پايه و غيره بپردازيد.

� پس از شناس��ايي قطعات، موقعيت هر قطعه را نسبت به 
موقعيت ساير قطعات در مجموعه مشخص سازيد.

� اندازه هاي موجود در نقشه و همچنين عالئم انطباقي از 
ابزارهايي هس��تند كه مي توانند راهنماي خوبي در تركيب 

درست قطعات باشند.

� طرز كار مجموعه نيز از ابزارهاي ديگري اس��ت كه در 
شناخت تركيب قطعات كمك خواهد كرد.

نحوه ي سوار كردن
با كس��ب اطالعات الزم از كارآيي ه��ر يك از قطعات و 
همچنين مجموعه، نماهاي الزم را تعيين، و سپس ترسيم 

را شروع كنيد.
بهتر اس��ت ترس��يم يك مجموعه پس از انتخاب بدنه 
يا پايه، كه جزء اصلي دس��تگاه است، به عنوان مبنا شروع 

شود.
شيوه  سواركردن قطعات يك دستگاه را با ذكر مثال شروع 

مي كنيم.
مثال: ش��كل  صفحه بعد اجزاء مربوط به يك مجموعه را 
كه از 3 قطعه تش��كيل ش��ده، نشان مي دهند. براي آن يك 

نقشه  تركيبي رسم كنيد.
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مهره شش گوش
ميله بست
بدنه بست

فوالد
فوالد

فوالد ريختگري

   ISO  4032

نام مجموعه: بست لوله

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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2. ميله  U ش��كل دو سر دنده را مطابق شكل، از پايين در 
داخل سوراخ هاي بدنه  شماره  1 قرار مي دهيم.

3. ميله  U شكل دو سر دنده شده را به وسيله  مهره شماره  
3 به بدنه  شماره 1 محكم مي بنديم.

قطعه  1 بدنه  دستگاه است. قطعه  2 ميله  خم شده اي كه دو انتهاي 
آن دنده شده )M8( و قطعه  شماره 3 يك مهره  M8 است.
1. قطعه ي 1، كه بدنه است را به عنوان مبنا انتخاب، و در دو 
نماي روبه رو و افقي با خط نازك رسم مي كنيم. توجه كنيد 
كه تصوير افقي بايد در فاصله  مناسب از تصوير قائم باشد.

2

3

1

مراحل ترسيم

4. پس از پررنگ كردن نقشه، آن را اندازه گذاري مي كنيم.
در نقشه  نهايي را با جدول تركيبي مالحظه كنيد.
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بدنه بست

بست لوله

فوالد
فوالد

فوالد ريختگري
وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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دستوركار شماره 1

هدف: نحوه  سواركردن قطعات يك مجموعه

مش��خصات: ش��كل هاي زير نقش��ه قطعات يك مجموعه بوبين پيچ را نشان مي دهد. يك نقش��ه سوارشده همراه با جدول 
تركيبي از مجموعه داده شده روي يك برگ كاغذ A4 رسم كنيد.

كاغذ A4 را به صورت عمود مي بنديم و سپس كادر و جدول را رسم مي كنيم.

1

4

3

5

2

6
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1. نم��اي روب��ه رو، نيم رخ و افق��ي بدنه  ش��ماره 1 را به 
فاصله هاي مناس��ب از يكديگر با خطوط نازك و كم رنگ 

رسم مي كنيم.
با كمي دقت به ش��كل قطعه متوجه مي شويم كه براي 
نشان دادن جزييات داخل جسم بهتر است نماي روبه رو و 
افقي بدون برش و نماي جانبي را در حالت برش ترس��يم 

كنيم.

مراحل ترسيم

2. قطره��اي محور ش��ماره 2 و همچنين ابعاد و قطرهاي 
س��وراخ هاي بدنه  ش��ماره 1 را با دقت بررس��ي مي كنيم. 
قرارگرفتن محور ش��ماره 2 در داخل بدنه  ش��ماره 1 فقط 

از سمت راس��ت آن امكان پذير است. به شكل زير توجه 
كنيد.

3. براي جلوگيري از حركت محوري قطعه  شماره 2،  آن را 
با سوار كردن قطعات 3 و 4 در محل خود تثبيت مي كنيم.   
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4. نقشه را با قرار دادن پيچ شماره 5 و سپس مهره  شماره 6 كامل مي كنيم.

5. پس از س��وار كردن قطعات، نقش��ه را پررنگ و سپس 
شماره گذاري مي كنيم. به نقشه ي نهايي كه در داخل كادر 
جدول ترسيم شده، دقت كنيد و سپس به پرسش هاي زير 

پاسخ دهيد.
- آيا نقشه در تصاوير كافي ترسيم شده  است؟

- آيا برش هاي ترسيم شده، مناسب هستند؟
- اصول ش��ماره گذاري قطع��ات را به اختص��ار توضيح 

دهيد.
- از روي اين نقشه مي توانيد هر يك از قطعات را تجزيه 

و تحليل كنيد، سپس پياده نماييد؟
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M10 مهره 
M10 پيچتثبيت

پين

محور
بدنه

فوالد
فوالد
st45

st37
آهن ريخته گري

نام مجموعه: بوپين پيچ

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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دستوركار شماره 2

هدف: نحوه  سواركردن يك مجموعه

مش��خصات: ش��كل هاي صفحه بعد نقشه  اجرايي يك ياتاقان متحرك را نش��ان مي دهد. نقشه  تركيبي  آن را روي يك برگ 
كاغذ A4 رسم كنيد.

كاغذ A4 را به صورت عمود مي بنديم. سپس كادر و جدول آن را رسم مي كنيم.

ياتاقان متحرك

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب

)150 دقيقه(
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1

2 4 3

7

6

5

 مهره شش گوش
واشر
محور

درپوش
ياتاقان لغزشي

ياتاقان
بدنه ياتاقان

st30 
st37
st45
st37

فوالد آلياژي
فوالد آلياژي

فوالد ريخته گري

   ISO  4032  ـ  M20

ياتاقان متحرك

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب


