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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات
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نقشهکشی
استاندارد سايرکشورها 1

DINآلمانASاسترالیاISIRIايران

ASAآمريکاBSانگلستانUNIايتالیا
FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد ديگر( با يک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

ISO -128اصول نقشه کشی

ISO -129اندازه گذاری

ISO -206تولرانس های ابعادی

ISO -1101تولرانس های هندسی

ISO -2768تولرانس های هندسی

a
b

= 2
 
1000000mm2A m= =2

0 1

a =  طول کاغذ
b = عرض کاغذ

a

b
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                  اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

۴20×297A 31189×8۴1A 0

297×210A ۴8۴1×۵9۴A 1

210×1۴8A ۵۵9۴×۴20A 2

اين جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک "dخط متوسط 'dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ121/۴1

21/۴10/7A0

310/70/۵A0

۴0/70/۵0/3۵A0 ، A1

۵0/۵0/3۵0/2۵A0 ، A1 ،A3،A۴

60/3۵0/2۵0/18A2 ، A3 ،A۴

70/2۵0/180/13A۴ ، A۵
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                       تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصويربرداری، چاپ يا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است بايد يکی از اندازه های طولی )ترجیحاً يکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آيد. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هايی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴2 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراين مقیاس نقشه 0/7۵ يا 

۴2 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که 
۵6

 18
0/7۵ = 2۴ در واقع 2۴ میلی متر است. 
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رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
طــوری  را  گونیــا  قائمــه  ضلــع  يــک  ابتــدا   1
ــره  ــر داي ــته و ب ــه A گذش ــه از نقط ــد ک ــرار دهی ق

بــه  صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

3 در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای 
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــاس، خــط  ــۀ مم ــا مشــخص شــدن نقط ــال ب 4 ح

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
روش دوم: ترسیمی

1 خطی از نقطه A به مرکز دايره رسم کنید.
2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3 به مرکز M دايره MA را رسم کنید.
ــره نقطــۀ ممــاس  4 نقطــۀ N محــل تقاطــع دو داي

اســت.

خط مماس دو دایره 
ــرار  ــوری ق ــا را ط ــه گونی ــع قائم ــک ضل ــدا ي 1 ابت
ــاس  ــری مم ــورت ظاه ــره به ص ــر داي ــه ب ــد ک دهی

ــد. باش
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای  3
ــۀ قائمــۀ آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــرار  ــه را تک ــن مرحل ــز همی ــره دوم نی ــرای داي 4 ب

ــد. کنی
ــط  ــاس، خ ــاط مم ــدن نق ــخص ش ــا مش ــال ب ح 5

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
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 انواع تصویر مجسم

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مرکزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

پالن ابلیک کاوالیرکابینتکلینو گرافیک نظامی

نمای مایل

جنرال

جنرال

نمای مجسم

1

4

2

76

3

5 9

1 2

6 8

43

75

8
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اصول و قواعد برش براساس استاندارد ISO انواع تصویر مجسم
اصول زير در مورد هاشور در برش بايد رعايت شود:

هاشــور بــا خــط نــازک رســم می شــود. فاصلــۀ هاشــورها بیــن 2 تــا 3 میلی متــر در کاغذهــای 
A۴ و A3 مناســب اســت.

ــور  ــد. هاش ــه نمی کن ــن تکی ــه خط چی ــور ب ــه است.هاش ــوالً ۴۵ درج ــورها معم ــه هاش زاوي
ــود. ــی ش ــازک متک ــط ن ــا خ ــور ي ــط مح ــه خ ــی ب ــد گاه می توان

ــرد )در  ــذاری ک ــوان اندازه گ ــور می ت ــل هاش ــذرد. در داخ ــی نمی گ ــط اصل ــور از روی خ هاش
محــل نوشــتن عــدد انــدازه، بايــد خطــوط هاشــور پــاک شــود(.

ــوان  ــم می ت ــت ک ــا ضخام ــات ب ــد. در قطع ــص باش ــد ناق ــزرگ می توان ــطوح ب ــور در س هاش
ــرد. ــیاه ک ــطح را س ــور س ــای هاش به ج

ــورهای  ــه داد. هاش ــم فاصل ــبت به ه ــی نس ــوان کم ــرش را می ت ــر در ب ــار يکديگ ــات کن قطع
ــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد. ــا ب معرفــی شــده عمومــی اســت، ام
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد- فلزات سخت ـ چدن

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
جدول هست و همچنین برخی 

فلزات نرم مثل روی و سرب

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

خاک

چوب
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استاندارد نوشته ها در نقشه کشی

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z

نمای اصلی )مانند نمايش کار در نمای رو به رو(
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•  

•  

• 

1302 ISO

Χ
M

به طور

استاندارد نوشته ها در نقشه کشی
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اندازه گذاری در نما

عالئمآنها

نمای رو به رو
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استاندارد هاشور در مصالح ساختمانی و اجزای آن

سرما
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فراوردههایچوبی

تخته چندالیه )چندالیی(
براساس استاندارد NE NID 313: چنداليی از چندين صفحة چوبی نازک )روکش يا اليه( که روی 
هم قرار داده شده و پرس می شوند تشکیل می شود. قرار گیری اليه های چنداليی روی هم،به شکلی 

انجام  می گیرد که جهت الیاف هر اليه نسبت به اليه ديگر عمود باشد.

)DIN EN 635( تقسیم بندی تخته چند الیی براساس استاندارد

طبقه بندی معایب
تقسیم بندی عیب مجاز

IVIIIIIIE

معایب چوب های طبیعی:
گره، سوراخ، ترک، حفره حشرات، قارچ زدگی، لکه های 
رشدی يا پارازيتی، حفره های صمغی، حفره های زنبور، 
سطح  در  رنگ  تغییر  )پوستی(،  پیرامونی  ناقص  رشد 

چوب، رشد برون مرکزی تنه و...
معایب بعد از ساخت:

درزهای باز، روی هم افتادن دو لبه، ُسر خوردن، زبری 
جای  سنباده کاری،  خرابی  شدن،  خارج  فرم  از  سطح، 

گوشه های صفحه معايب  ترمیم کاری، 

و  اندازه،  و  بزرگی  تعداد  به  آن،   تعداد  و  مجاز  عیب 
 DIN EN 635هم کشیدگی و واکشیدگی بر اساس 3ـ
برای چوب های سوزنی برگ بستگی دارد کالس E قاعدتاً 
خارج از اين استاندارد است )آزاد است(. برای چوب های 

 DIN EN 6353ـ پهن برگ 
برای قسمت های جلوی کار  اول  کالس بندی در درجه 

است.  نوشته شده 
توجه: معايب ديده شده در روی چوب ها، زمانی مجاز است 
که مصرف چوب باعث پايین آوردن کیفیت بیش از حد 

کار نشود.

)DIN EN 1084( کالس بندی چسب اوره فرمالدئید برای تخته چندالیه

طبقه بندی 
مقدار گاز متصاعدشده برحسب میلی گرم 

HCHD
m h2

توضیحات

A
B
C

>  8≥  3/5
≤  8

DIN EN 712مقدار گاز براساس 2ـ
آلمان  در   C و   B کالس  آلدهید  فرم  رزين 

است. غیرمجاز 
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انواع تخته چندالیه
 TS صفحه مطّبق با الية میانی پهن با عالمت ،UF تخته چنداليی ساخته شده از روکش با عالمت

و صفحه مطّبق با الية میانی باريک با عالمت STAE در شکل های زير توضیح داده شده است.

تخته چند الیه STAE: با الیاف عمودی به 

ضخامت 7 میلی متر

الیه میانی از 
Fچوب های باریک

Fروکش رو

روکش رو

تخته چندالیه مطبق ST: پهنای چوب میانی 7 تا 

30 میلی متر متغیر است. )تخته بلوکی(

F

F

الیه میانی از 
چوب های پهن

روکش نما

روکش نما

تخته چندالیی ساخته شده از روکش FU: تعداد آن بیشتر فرد بوده و در صفحات 3، 5، 7 و... الیه به شکل عمود برهم 

ساخته می شود.

NID 36786 و NID 16786 استانداردهای

)DIN 68761( صفحات مسطح برای مصارف عمومی

FPY تخته خرده چوب ها از چندين طبقه تشکیل شده است و به صورت موازی در
برای مبلمان، طراحی ضخامت صفحه ديده می شوند.

داخلی، جعبه ابزار، 
ويترين و ... FPO با خرده چوب ظريف و لطیف اليه ها پرس شده و سطح رويی قابل رنگ کاری

می باشد.

)DIN 68763( صفحات مسطح برای ساختمان سازی

V20.   غیرمقاوم در برابر مجاز به مصرف در داخل منازل با رطوبت کم
موارد مصرف عوامل جوی

برای پوشش  دادن 
و ساخت اشیا

V100تقريباً مقاوم در مقاوم در برابر رطوبت زياد هوا
برابر عوامل جوی V100Gدر صورت پوشش دادن محافظ ضدقارچ V100 مانند
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)DIN EN 300( با الیه های تراشه ای طولی و مارپیچ OSB ساخت صفحات تراشه چوب
صفحات با اليه های تراشه ای طويل يا سه طبقه يا اليه روی هم ساخته می شود. طول تراشه ها در 

قسمت های خارجی صفحه، موازی با طول يا عرض صفحه واقع خواهد شد.

)Oriented Strand Board( OSB عالئم ظاهریصفحات

OSB/1نقش دار: سفید، آبیمناسب مصرف در کلیه موارد، معماری داخلی، مبلمان

OSB/2نقش دار: زرد، زرد، آبیمناسب برای پوشش دادن، ديوارها در معماری داخلی

OSB/3نقش دار: زرد، زرد، سبزمناسب برای پوشش دادن سطوح مورد نظر

OSB/4نقش دار: زرد، سبزصفحات با مقاومت باال برای پوشش دادن ديوارها

توجه: مقاومت تخته  خرده چوب با توجه به نوع چسب به کار رفته در ساختمان آنها تعیین می شود.

درجه بندی صفحات مالمینه براساس سایر 
مقاومت در برابر آتش سیگار، مقاوم در برابر خش و سايش خواص

طبق مقررات صادرات مجاز، مطابق DIN EN 14323 قطعی 
شده است. 123A3B4کالس

برش صفحات مالمینه

دندانه های مناسب اره

دندانه مقعر با 

پشت پخ محکم +

دندانه 

مقعر

1. دندانه 2. دندانه

دندانه های متناوبدندانه چوبدندانه پخ دار چوب

زاویه داخلی و خارجی دندانه

U نوک دندانه
EW زاویه داخلی

AM زاویه خارجی
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لوالهای مبل )ادامه(

ضخامت در2۴23222120191817161۵

3/83/12/۵2/01/61/31/00/80/60/۴3/0
فاصله يا درز 2/92/۵2/01/61/31/00/80/60/۴۴/0

1/61/31/00/80/60/۴۵/0

زبانه صفحه مونتاژ

محل سوراخ کاسه لوال روی در

نصب لوالی کابینت

فاصلهفاصلهفاصله

دردردردر

بدنه بدنه
وادار

صفحه مونتاژصفحه مونتاژصفحه مونتاژ

A( نصب لوالی 

کابینت روکار
دو طرفه

C( نصب لوالی کابینت 
درهای رو نشستهتوکار

فاصله

عمق

)DIN 68 857( لوالی فنری کابینت

کف

بدنهکف

در

لوالی پاشنه ای گونیایی                   لوالی پاشنه ای قوس دار                   لوالی پاشنه ای تخت

لوالی روی در تاشو، قابل آویز جای کاسه

کف پایین

درب تاشو

لوالی تاشو
مثال برای نصب

ضخامت لوال 21mmـ19

21mm ضخامت کفی

4mm ضخامت لوال

بازو و کاسه

بدنه
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لوالهای مبل )ادامه(
لوالی نواری )قدی یا پیانو(

ضخامت میله

ضخامت برگه لوال

لوالی ساده )تخت(

لوالی ساده چهارگوش                         لوالی ساده                    لوالی ساده نیم باریک

لوالی محوری )آنوبا(

برای درهای کالفی

Zysa لوالی مخفی )فی سی( يا لوالی
لوالهای مخفی

لوالی مخفی )فی سی( يا لوالی Soss )استوانه ای(
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کشوها و ریل ها

روش های ساخت انواع در کشوانواع ریل کشو

تو نشستهرو نشستهقابلمۀ دو تکه کالسیک ـ روکار
آویز زه هدایت کننده 

یا راهنما مکانیکی

ریل یا قرقره 
زه راهنما روکشویی معمولی

زه تکیه گاه

زه راهنما زیر

ریل پالستیکی ریل قرقره ای بدنه کشو ریل با نصب زیرکشو

ریل زوجی ریل گونیایی سادۀ کشو قفل مرکزی
قفل کننده چند کشو هم زمان



49

DIN919برشصفحاتمصنوعیطبق

صفحات یک الیه
فاصله  میلی متر،   0/52 يا   0/53 هاشور  در ضخامت صفحه، ضخامت  عمودی  به صورت  هاشور 

ــ1 ضخامت صفحه.
2 اندازه  به  تقريباً  هاشورها 

)تخته  سه اليی ها  و  صفحه  داخلی  ساختمان  الیاف  جهت  با عالئم:  الیاف  دادن جهت  نشان 
می شود. تعیین  زير  شرح  به  برش ها  داخل  در  استاندارد  عالئم  با  درودگری( 

ــ1 ضخامت صفحه.
2 مقطع يا سر چوب: با ضربدر به طول تقريبی 

جهت الیاف چوب: با فلش به طول تقريبی 51 میلی متر
توجه: صفحاتی که چوب ماسیو در مرکز آنها قرار ندارد از اين عالئم برخوردار نیستند.

صفحات روکش شده دستی یا غیرکارخانه ای
رسم و يا نمايش صفحه مانند صفحات فوق است.

محل روکش کاری )پوشش(: به وسیله خط نازک و کوتاه به ضخامت 0/53 يا 0/52 میلی متر و با 
فاصله تقريبی 1 میلی متر نسبت به لبه صفحه و با عالمت ضربدر نازک در داخلی ضخامت صفحه 

رسم می شود.

لبه چسبان از روکشروکش برای سطح اولیه
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اندازه اسمی ضخامت صفحه: اندازه خام صفحه برش خورده در داخل پرانتز و اندازه کل صفحه با 
خط اندازه و خط رابط نوشته می شود. در اينجا ضخامت واقعی صفحه به اضافه 1 میلی متر روکش 

را اندازه تمام شده می نامند.

انواع روکش چوبی به ویژه پوشش به صفحات: به وسیله عالئم اختصاری و تعیین ضخامت 
روکش در نقشه و برش نشان داده می شود.

با 1 میلی متر در خارج نشان  به ويژه در برش  الیاف روکش  جهت الیاف سطح روکش: جهت 
داده می شود. مقطع يا سر چوب با عالمت ضربدر راه چوب يا جهت الیاف چوب با فلش نشان داده 

می شود.
به عالئم اختصاری يا عالمت لبه چسبان ها توجه کنید.

تزيینی
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DIN919 برش صفحات مصنوعی و سایر مواد براساس استاندارد

نوع پوشش و نوع روکش با عالئم اختصاری در روی ضخامت صفحه در برش نوشته می شود.
ـ   تخته خرده چوب با پوشش دو طرفه تزيینی به ضخامت 91 میلی متر و پوشش لبه چسبان از جنس          

       HPL

تخته خرده چوب به ضخامت 19 میلی متر با پوشش PVC دکوراتیو

توجه: در DIN312 انواع صفحات تخته خرده چوب روکش شده، برای مصارف داخلی و مصارف 
خارجی، در انواع و اندازه مختلف با عالئم اختصاری p1 تا p7 دسته بندی شده اند در نقشه کشی دارای 

عالئم اختصاری قديم FU ،FPO ،FPY و غیره هنوز به حالت خود باقی مانده است. 

روکش کاری سطح پس از لبه چسبان انجام شده است

.
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مثال: قسمت پشتی يک بدنه دوراهه شده و در آن يک صفحه )پشت بند( از جنس صفحه مصنوعی 
فشرده به ضخامت 3/2 میلی متر پوشانیده يا قرار داده می شود. 

مثال: دو طرف صفحه با روکش راش چسبانیده شده يا پرس شده و لبه چسبان از جنس راش به 
ابعاد 19/10 میلی متر پرس می شود. شعاع قوس گوشه های لبه چسبان R=3 میلی متر است که پس 

از گرد شدن بر روی لبه صفحه چسبانیده می شود.

تخته خرده چوب )تولید شده با پرس افقی( )FPY( به ضخامت 19 میلی متر با لبه چسبان دوطرفه 
ضخامت پوشش 0/9 میلی متر. لبه های آن با لبه چسبان PVC کنشکاف و زبانه می شود.
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مثال 1ـ بدنه کشو آماده شده در کارخانه با پوشش کامل PVC به ضخامت 12 میلی متر
مثال 2ـ بدنه کشو آماده شده در کارخانه با پوشش کامل روکش ماُکر به ضخامت 21 میلی متر

قلیف نبشی شکل مصنوعی
نمايش يا رسم در برش: رسم قلیف به رنگ سیاه همراه با هوای پشت آن.

مشخصات: انواع قلیف نبشی به طول و ضخامت های مختلف برحسب میلی متر
رول پالگ با پیچ چوب

از  نبشی  یا  گونیایی  قلیف  زبانه 
مواد مصنوعی

زبانه قیف از مواد مصنوعی

ُکر
 ما

ش
وک

ر
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نمایش یا رسم در برش: رسم محور رول پالگ و پیچ با خط محور و نوشتن عالئم استاندارد.
 DIN برحسب  پیچ  انواع  و  میلی متر  برحسب  مختلف  قطرهای  با  رول پالگ  انواع   مشخصات: 

قطر × طول برحسب میلی متر.

چسبانیدن )اتصال با چسب(
نمایش یا رسم در برش: رسم چهار خط کوتاه با دست آزاد در محل اتصال به صورت عمود بر 

خط اتصال و عالمت گذاری استاندارد آن است.
مشخصات: نوع چسب بايد مشخص باشد يا داده شود. طول قطعات که بايد به يکديگر چسبانیده 

شوند مشخص و يا داده شود.

دوبل بنایی

پیچ چوب

چسب

چسب پلی وینیل استات
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