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آموزه ششم
نقشهخوانی

آموزه ششم

نقشه خوانی

تـوانایی

خواندن نقشه قطعات مكانیكی  :پیچ و مهره  ،فنر ،میله و محور ،چرخ دنده ،چرخ زنجیر ،پولی ،خار ،پین  ،رینگ  ،كاسه نمد،

بوش و بلبرینگ

خواندن نقشههای ترکیبی ،گسترده و شماتیک قطعات مكانیكی

هدفهای رفتاری  -شما با یادگیری این آموزه  ،میتوانید :

نقشه قطعات مكانیكی بهصورت تك قطعهای را بخوانید.
قطعات مكانیكی گوناگون را در نقشه شناسایی نمایید.
نقشه ترکیبی و گسترده را توضیح دهید.
نقشههای ترکیبی مربوط به قطعات و مکانیسمها را بخوانید.
نقشههای گسترده مربوط به تراکتور و برخی از ماشینهای کشاورزی را بخوانید.
نقشههای ترکیبی مربوط به تراکتور و برخی از ماشینهای کشاورزی را بخوانید.
نقشه شماتیك قطعات مكانیكی را بخوانید.

زمــان آمـــــوزش(ساعت)
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نظری

عملی

2

8

پیش از این با برخی از قطعات ساده مانند پیچ و مهره و …
در ساختمان ماشین ها آشنا شده اید.
یکی از مهارت های تکنسین ها ،شناسایی و توانایی پیاده
و سوار کردن قطعات یک سیستم است .همان گونه که می دانید،
برای شناساندن چگونگی بسته شدن قطعات یک سیستم،
نقشه های ترکیبی به کار برده می شود .در این نقشه ها ،برای نشان
دادن برخی از قطعات درونی بخش هایی از نقشه در برش ،نشان
داده می شود (شکل ١ــ .)٦برای نمونه شکل روبه رو مربوط به
یک مجموعه کالچ است که در آن موقعیت قطعات مختلف نشان
داده شده است .اگر شما بتوانید قطعات مختلف را در این نقشه
شناسایی کنید ،خواهید توانست چگونگی بسته شدن قطعات و
موقعیت هریک از آنها را در این مجموعه شناسایی کنید.
در این بخش نمایش فنی قطعات ساده مانند پیچ و مهره،
پرچ ،خار ،پین ،فنر ،یاتاقان ها ،چرخ دنده و چرخ تسمه آموزش
داده می شود.

شکل 6-1

شکل 6-2
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 -٦-١نقشه خوانی قطعات ساده
 -٦-١-١پیچ و مهره

پیچ و مهره برای به هم بستن قطعات یا جابهجایی حرکت و
نیرو بهکار میرود ،شکل ٣ــ ٦برخی از انواع پیچ و مهره را نشان
میدهد.
پیچ سر
پیچ سر استوانه
پیچ خار
پیچ زبانه

چهارگوش

پیچ سرشش

با شش گوش
گوش میزان
داخل
پولک دار  زبانه دار

پیچ خار
پیچ زبانه

پیچ سرشش
گوش زبانه دار
نوک تیز

پیچ سرشش
گوش سیاه

پیچ سرشش
گوش سفید

پیچ خار
پیچ زبانه پیچ سرخزانه پیــچ ســر پیچ سر خزانه پیچ سر نیمگرد پیچ سر استوانه
عدسی
عدسی

پیچ چهار سوراخه پیچ سرخزانه و پیچ سراستوانه    و پیچ سر شش پیچ سر خزانه و پیچ سراستوانه پیچ سرشــش
پیچ سرحلقه ای سر عدسی ورقی سر نیمگرد ورقی گوش ورقی سرعدسیقالویزیو ســر نیمگرد گوش قالویزی
قالویزی

پیچ دو سر با در رو

پیچ دو سر

پیچ خار

پیچ چوبی سرچهار
گوش
پیچ چوبی

پیچ چوبی
سرخزانه

پیچ چوبی سر پیچ چوبی سرعدسی
نیمگرد

سرشش
گوش

با نوک تیز

شکل  -6-3برخی از انواع پیچها در نقشه گسترده
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در شکل ٥ــ ٦یک پیچ و مهره را به صورت برش خورده
می بینید .در شکل ٦ــ ٦برخی از ویژگی های پیچ ها در نقشه نشان
داده شده است.

شکل  - 6-5نقشه اتصال دو قطعه با یک پیچ و مهره

شکل  - 6-6مشخصات یک پیچ

گام پیچ :در شکل ٦ــ ٦گام و قطر پیچ نشان داده شده
است .فاصله دو دنده متوالی را گام پیچ می گویند.
ویژگیها و اندازه پیچها با حروف و اعداد شناسانده میشود.

پیچها ،به دو دسته متریک و اینچی دستهبندی میشوند .پیچهای
متریک با حرف  Mنشان داده میشوند .برای نمونه پیچ  M8پیچی
است که قطر آن  ٨میلیمتر است.

شکل  -6-7اندازهگذاری برخی از پیچها در نقشه دو بعدی
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در جدول ١ــ ٦نقشه دوبعدی و سه بعدی انواع پیچ و مهره
نشان داده شده است که با یادگیری آنها می توانید انواع پیچ و مهره

را در نقشه شناسایی کنید.

جدول ١ــ٦ــ نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از پیچ ها

پیچ سرشش گوش

پیچ سراستوانه ای شیاردار

پیچ سراستوانه ای آلنی

پیچ دوسر دنده

پیچ مغزی آلنی

پیچ سرخزینه شیاردار

جدول 2ــ٦ــ نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از مهره ها

مهره کالهکی

مهره آجدار

مهره خروسکی

مهره شش گوش

مهره تاجی

مهره چاکنت

کار در کالس

چهار نوع پیچ رایج برای بستن قطعات تراکتور را از
هنرآموز گرفته ،ویژگی های فنی آنها را بررسی کنید.
به شکل   ٨ــ ٦نگاه کنید .در این شکل یک نقشه گسترده
داده شده است که در آن چگونگی بسته شدن چند قطعه با پیچ
80
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مهره نمایان است.
همان گونه که در این شکل می بینید قطعه  ٣با پیچ سر
خزینه دار  ٤باید به قطعه  ٢بسته شود .همچنین قطعه  ١و  ٢با
پیچ  ٧به کمک مهره  ٦و واشر  ٥از دوطرف به هم بسته می شوند.

4

3
7

2

5

1

نکته

6

شکل 6-8

در شکل ٧ــ ٦به دلیل تقارن از نشان دادن پیچ و مهره برای بسنت سوی دیگر قطعه ،خودداری شده است.

بـررسـی
در شکل ٧ــ ٦دو نوع پیچ نشان داده شده را شناسایی و نام آنها را بنویسید.

برای این که پیچ و مهره هنگام کار باز نشوند باید قفل
شوند .برخی از قطعاتی که برای قفل کردن پیچ یا مهره به کار
می روند در شکل ٩ــ ٦نشان داده شده اند.
شکل  - 6-9نمای سهبعدی برشخورده و
نمای افقی مهره و قفل آن

اشپیل

واشر فنری

واشر خم شو
81

یکی از ویژگی های پیچ که برای ساخت یا خرید آن داده
می شود ،اندازه و نام آن است .اندازه پیچ بر پایه نوع پیچ به

روش های گوناگون داده می شود .در شکل ١٠ــ ٦چند نوع پیچ
و نام گذاری آنها داده شده است.

پیچ (میله حدیده شده)                           مهره یا سوراخ دنده شده

پیچ متری

قطرخارجی به میلی متر

قطر خارجی و گام میلی متر

پیچ متری ظریف
پیچ اینچی

قطر خارجی به اینچ

پیچ اینچی لوله

اندازه اسمی دهانه لوله به اینچ

قطر خارجی و گام به میلی متر

پیچ ذوزنقه

قطر خارجی و گام به میلی متر

پیچ دنده اره ای

پیچ دنده گرد

قطر خارجی به میلی متر و گام به اینچ

شکل 6-10
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 -٦-١-٢خار

برای به هم بستن قطعات ،افزون بر پیچ و مهره ،خار نیز
به کار برده می شود .خارها انواع گوناگونی دارند که در شکل

 -aخار تخت

 -bخار گوهای

١١ــ ٦نقشه چند نوع رایج آن و شیار روی محور نشان داده
شده است.

 -cخار تخت دو سرگرد

 -dخار ناخنی

شکل 6-11

هزار خار
گونه دیگری از خارها که از حرکت دورانی دو قطعه
نسبت به هم جلوگیری می کنند ،هزار خار است (شکل ١٢ــ.)٦
الف  -هزار خار در برش

ب -برش عرضی

شکل  -6-12هزارخار

خار فنری
خارهایی که پیش از این گفته شد ،از دوران یک قطعه به
دور محور جلوگیری می کردند ولی خار فنری از حرکت قطعه در
راستای محور 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.
شکل  – 6 -13خار و پولک فنری
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 -٦-١-٣پین

پین مانند خار برای به هم بستن قطعات به کار می رود و و فنری است (شکل ١4ــ .)٦از ویژگی های پین ،طول ،قطر و
چندین گونه است .سه نوع رایج آن پین استوانه ای ،مخروطی جنس آن است .در پین مخروطی باید شیب مخروط نیز داده شود.

 -bانطباق دو قطعه با پین مخروطی

 -aبستن دو قطعه با پین استوانهای
شکل 6-14

 -٦-١-٤اشپیل

اشپیل بیشتر برای مهار حرکت به کار برده می شود (شکل
١٥ــ .)٦برای شناساندن اشپیل باید ویژگی هایی مانند جنس،
اندازه قطر و بلندی آن داده شود.
اشپیل
شکل  - 6-15کاربرد اشپیل
 -٦-١-٥پرچ

پرچ برای اتصال چند قطعه به هم به کار می رود و انواع
گوناگونی از نظر اندازه قطر ،شکل سر ،بلندی ساق پرچ و جنس
دارد (شکل ١٦ــ.)٦
شكل 6 -16
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 -٦-١-٦چرخ دنده ،چرخ تسمه ،چرخ زنجیر

چرخ دنده برای انتقال حرکت ،تغییر جهت و سرعت
دوران به کار می رود (شکل ١٧ــ.)٦

الف  -نقشه سهبعدی

ب  -نقشه برشخورده
شكل 6-18

شكل  -6-17نقشه سه بعدی و برش خورده دو چرخ دنده درگیر

 -٦-١-٧فنر

فنرها برای ذخیره انرژی یا کاهش ارتعاشات به کار
می رود .فنر گونه های زیادی دارد ،در شکل ١٩ــ ٦فنر
استوانه ای فشاری نشان داده شده است .این فنر را
در نقشه با قطر داخلی ،قطر خارجی و بلندی آن نشان
می دهند.
شكل 6-19

 -٦-١-٨یاتاقان

محورها نیرویی را که روی آنها بارگذاری میشود به تکیهگاه
خود منتقل میکنند .این تکیهگاه را اگر محور دارای حرکت
دورانی باشد یاتاقان مینامند .در شکل ٢٠ــ ٦نوع یاتاقان لغزشی و
غلتشی نشان داده شده است.
شكل  -6-20ساختمان یاتاقان

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

غلتشی و لغزشی
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 -٦-١-٩بلبرینگ

اگر سرعت دورانی روی یاتاقان زیاد باشد ،اصطکاک می کند .برای جلوگیری از این کار ،یاتاقان های غلتشی مانند
لغزشی زیادی ایجاد می شود که در زمان کوتاه یاتاقان را فرسوده بلبرینگ و رولبرینگ به کار برده می شود.

الف -بلبرینگ کف گرد

ب -رولبرینگ مخروطی

ج -رولبرینگ

د -بلبرینگ

شكل  -6-21چند نوع یاتاقان لغزشی و غلتشی

الف -بلبرینگ

ب -رولبرینگ

ج
د
ج  -رولبرینگ مخروطی

د -بلبرینگ کف گرد

شكل  -  6-22نقشه برشخورده چند نوع یاتاقان غلتشی
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 -٦-١-٩کاسه نمدها

کاسه نمد برای جلوگیری از نشت روغن یا مایعات دیگر در
سیستمهای هیدرولیک یا نشت گاز در سیستمهای بادی بهکار می رود.

شكل 6-23
 -٦-١-١٠بوش

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 آن را
با بوش نو جایگزین کرد.

سوراخ روغن بوش

شكل 6-24

 -٦-٢نقشه گسترده

در نقشه گسترده قطعات سیستم جدا از هم و در جای
درست نسبت به دیگر قطعات نشان داده می شود .در این نقشه

شماره قطعات و برخی از ویژگی های آنها مانند جنس و شماره
فنی را می آورند (شکل ٢٥ــ .)٦نقشه های گسترده را می توانید
87

برای آشنایی با روش باز کردن و بستن قطعات و جایگاه آنها به کار
ببرید.

شکل  -  6-25نقشه گسترده اجزای سوپاپ روی سرسیلندر

بـررسـی
به شکل  ٦-٢6نگاه کنید و نام قطعه را با شکل آن مقایسه کنید.

الف

ب

الف ــ میل گاردان با دوکوپلینگ ب ــ قفل گاردان
 ١و  ١٠چنگک های بیرونی  ٢ ،و  ٤و  ٧و  ٩و  ١٦و ٢٠ــ چنگک ها یا یوغ ها ٣ ،و  ٨و ١٨ــ صلیب ها یا چهارشــاخه ها5 ،ــ هزار خار میل گاردان،
٦ــ میل گاردان١١ ،ــ واشر١٢ ،ــ صفحه درپوش١٣ ،ــ یاتاقان سوزنی١٤ ،ــ ساچمه های سوزنی١٥ ،ــ واشر حلقوی١٧ ،ــ سوپاپ اطمینان و ١٩ــ گریس خور.

شكل  -6-26کوپلینگ صلیبی
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بـررسـی
به شکل ٢٧ــ ٦نگاه کنید و نام قطعات نشان داده شده را در زیر شکل با شماره آن بنویسید.

شكل 6-27

 -٦-٣نقشه های مرکب

این نقشه ها ،قطعات گوناگون یک سیستم مکانیکی یا
مکانیزم ها را در کنار هم و به صورت بسته شده نشان می دهند
(شکل ٢٦ــ٦ــ الف).
در برخی از این نقشهها ،اطالعاتی مانند نام ،جنس قطعات
و همچنین لقی بین آنها در متن یا جدول همراه نقشه نوشته میشود.

شکل  6-28نقشه ترکیبی یک موتور
که بخشی از آن در برش است
89

کار در کارگاه

شکل ٢٨ــ ٦نقشه داده شده را بررسی کنید و آنچه را که در آن می بینید در زیر بنویسید.
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 -٦-٤نقشه های اختصاری

این نقشه ها برای معرفی ساده مکانیسم ها به کار می روند.
برای خواندن چنین نقشه هایی باید نقشه اختصاری اجزای ماشین

را خوانده باشید.

جدول ٣ــ٦
مشخصات

رسم اختصاری

برش

تصویر

کاربرد

چرخ دنده مخروطی

درگیری دو چرخ دنده
مخروطی

چرخ دنده حلزون

درگیری حلزون با
چرخ دنده حلزون
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 ٦-٤-٢فنر

شکل  -6-29فنر مارپیچی
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

آزمون
١ــ در نقشه زیر قطعات شماره دار را شناسایی کنید و نام هر کدام از قطعات را بنویسید.
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٢ــ در نقشه داده شده ،چگونگی بسته شدن قطعات را توضیح دهید.
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