
31

فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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                    کاغذ و خط در نقشه کشی

 A قاعده اندازه گذاری کاغذهای سری
١ـ ساخت کاغذ A0 برابر یک متر مربع می باشد. 

٢ـ عرض کاغذ جدید برابر نصف طول کاغذ قبلی می باشد. 
با توجه به موارد فوق الذکر ابعاد کاغذهای سری A در شکل زیر نشان داده شده است.

a
b

= ٢
 
١000000mm٢A m= =٢

0 ١
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                  اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب ميلي متر

۴٢0×٢۹۷A 3١١۸۹×۸۴١A 0

٢۹۷×٢١0A 4۸۴١×۵۹۴A 1

٢١0×١۴۸A 5۵۹۴×۴٢0A 2

این 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

خيلی بزرگ۴١/١٢١

٢١/۴١0/۷A0

۳١0/۷0/۵A0

۴0/۷0/۵0/۳۵A0 
،
 A1

۵0/۵0/۳۵0/٢۵A0 ، A1 ،A3،A4

۶0/۳۵0/٢۵0/١۸A2 ، A3 ،A4

۷0/٢۵0/١۸0/١۳A4 ، A5
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                         تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقياس آن تغيير می کند. برای تعيين مقياس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است باید یکی از اندازه های طولی )ترجيحاً یکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گيری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسيم نمود 
تا مقياس نقشه به دست آید. با داشتن مقياس می توان بقيه طول هایی که اندازه گذاری نشده اند 

را نيز تعيين کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴٢ ميلی متر اندازه گيری شده است.

۴٢ است. ارتفاع قطعه نيز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 
۵۶ بنابراین مقياس نقشه 0/۷۵ یا 

 ١۸
0/۷۵ = ٢۴ ١۸ ميلی متر اندازه گيری شد که در واقع ٢۴ ميلی متر است. 
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                         رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونيا 
طــوری  را  گونيــا  قائمــه  ضلــع  یــک  ابتــدا   1
ــره  ــر دای ــته و ب ــه A گذش ــه از نقط ــد ک ــرار دهي ق

بــه  صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
2 گونيای دوم را زیر گونيای اول قرار دهيد.

3 در حالــی کــه گونيــای دوم ثابــت اســت گونيــای 
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهي
مرکــز دایــره بگــذرد. در ایــن حالــت روی دایــره یــک 

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

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

1 خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنيد.
2 نقطۀ M وسط OA را پيدا کنيد.

3 به مرکز M دایره MA را رسم کنيد.
4 نقطــۀ N محــل تقاطــع دو دایــره نقطــۀ ممــاس 

اســت.

خط مماس دو دایره 
ــرار  ــوری ق ــا را ط ــه گوني ــع قائم ــک ضل ــدا ی 1 ابت
ــاس  ــری مم ــورت ظاه ــره به ص ــر دای ــه ب ــد ک دهي

ــد. باش
2 گونيای دوم را زیر گونيای اول قرار دهيد.

در حالــی کــه گونيــای دوم ثابــت اســت گونيــای  3
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهي
مرکــز دایــره بگــذرد. در ایــن حالــت روی دایــره یــک 

خــط نــازک رســم کنيــد.
ــرار  ــه را تک ــن مرحل ــز همي ــره دوم ني ــرای دای 4 ب

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

ــد. ــم کني ــاس را رس مم
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مماس بین دو خط متقاطع
1 خطــی مــوازی ضلــع اول بــه 

فاصلــه R رســم کنيــد.
2 خطــی مــوازی ضلــع دوم بــه 
محــل  کنيــد.  رســم   R فاصلــه 
ــوس  ــز ق ــط مرک ــن دو خ ــع ای تقاط

ممــاس اســت.
عمود  اضالع  بر  مماس  مرکز  از   3
آید. به دست  مماس  نقاط  تا  کنيد 

مماس از یك نقطه بر دایره
ــه شــعاع  ــی ب ــه مرکــز A کمان 1 ب
ــم  ــاس( رس ــوم مم ــعاع معل R ) ش

ــد. کني
2 بــه مرکــز دایــره کمانــی بــه 
ــالوۀ  ــره به ع شــعاع r+R ) شــعاع دای
شــعاع معلــوم ممــاس( رســم کنيــد. 
 )O( ــان ــن دو کم ــع ای ــل تقاط مح

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
از مرکــز ممــاس، خطــی بــه   3
ــا نقطــۀ  ــره رســم کنيــد ت مرکــز دای

ممــاس M به دســت آیــد.
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مماس بین خط و دایره
برای تعيين مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه 
خارج  یا  و  دایره  داخل  در  مماس  که  نمود 
قرار  کدام سمت خط  در  همين طور  و  دایره 
دارد. در صورتی که مماس داخل دایره باشد 
برای   r+R از  بود  دایره  اگر خارج  و   r-R از 

کنيد. استفاده  کمان  شعاع 
1 خطــی مــوازی خــط بــه فاصلــه R رســم 

ــاالی خط(. ــد )ب کني
ــه شــعاع r+R ) شــعاع دایــره  ــی ب 2 کمان
به عــالوۀ شــعاع معلــوم ممــاس( رســم 
ــن خــط و کمــان،  ــد. محــل تقاطــع ای کني

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
3 از مرکــز ممــاس بــر خــط عمــود کنيــد 
تــا نقطــۀ ممــاس روی خــط به دســت آیــد.
4 از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره 
ــره  ــا نقطــۀ ممــاس روی دای رســم کنيــد ت

ــد. ــز به دســت آی ني

مماس بین دو دایره )مماس خارج(
در ایــن ممــاس فاصلــه مرکــز قــوس ممــاس 

بــا مرکــز دایــره مجمــوع دو شــعاع اســت.
دایره هــای معلــوم را در موقعيــت مــورد 

ــد. ــيم کني ــر ترس نظ
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دایــره 
ــاس( رســم  ــوم مم ــعاع معل ــالوۀ ش اول به ع

ــد.  کني
کمانــی بــه شــعاع r2+R ) شــعاع دایــره 
ــوم ممــاس( رســم  دوم به عــالوۀ شــعاع معل

ــد. کني
ــرۀ  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس، خط ــز مم از مرک
اول رســم کنيــد تــا نقطــه ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــره به دس دای
ــره  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
دوم رســم کنيــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــز به دس ــره ني دای



38

مماس بین دو دایره )مماس داخل(
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
ــا  ــاس ب ــعاع مم ــل ش ــره تفاض ــز دای ــا مرک ب

ــره اســت. شــعاع دای
دایره هــای معلــوم را در موقعيــت مــورد نظــر 

ترســيم کنيــد.
 R-r1 ــه شــعاع ــی ب ــرۀ اول کمان از مرکــز دای
ــم  ــرۀ اول( رس ــای دای ــاس منه ــعاع مم ) ش

ــد.  کني
 R-r2 از مرکــز دایــرۀ دوم کمانــی بــه شــعاع
ــم  ــرۀ دوم( رس ــای دای ــاس منه ــعاع مم ) ش

کنيــد. 
ــرۀ  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
ــۀ  ــا نقط ــد ت ــداد دهي ــرده و امت ــم ک اول رس

ممــاس روی ایــن دایــره به دســت آیــد.
ــرۀ دوم  ــه مرکــز دای از مرکــز ممــاس خطــی ب
رســم کــرده و امتــداد دهيــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آی ــره ني ــن دای روی ای

مماس محدب مقعر )مماس ترکیبی(
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
دو  مجمــوع  دایره هــا  از  یکــی  مرکــز  بــا 
شــعاع اســت و بــا دایــرۀ دیگــر تفاضــل شــعاع 

ــره اســت. ــا شــعاع دای ممــاس ب
دایره هــای معلــوم را در موقعيــت مــورد نظــر 

ترســيم کنيــد.
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دایــره ای که 
ــالوه  ــرار دارد به ع ــاس ق ــوس مم ــارج از ق خ

شــعاع معلــوم قــوس ممــاس( رســم کنيــد. 
ــاس  ــعاع مم ــعاع R-r2 ) ش ــه ش ــی ب کمان
ــوس  ــل ق ــه داخ ــره ای ک ــعاع دای ــای ش منه

ــد. ــم کني ــرار دارد( رس ــاس ق مم
ــره  ــز دای ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
اول رســم کنيــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ایــن 

ــد. ــت آی ــره به دس دای
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره دوم رســم کــرده و امتــداد دهيــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آی ــره ني ــن دای روی ای
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رسم نما )در روش های مختلف(
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با عالمت های 
E یا  مشخص می کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر 

نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسيم می شود.

در فرجۀ سوم که با A یا   مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و دید از 
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می شود.
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                         انواع تصویر مجسم

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مرکزی نمای موازی

یك نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریك دیمتریكتریمتریك

کاوالیرکابینتکلینو گرافیكپالن ابلیك نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم



41

روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریك
مرحله ١ـ ترسيم خطوط محور

مرحلــه ٢ـ ترســيم خطــوط مــوازي بــا محورهــا بــه فاصلــۀ شــعاع دایــره از مرکــز بــه طــوري 
کــه یــک متــوازي االضــالع تشــکيل شــود.

ــا  ــا ب ــه محــل تقاطــع محور ه ــوازي االضــالع ب ــاز مت ــه ۳ـ ترســيم خطــوط از گوشــۀ ب مرحل
اضــالع

مرحله ۴ـ ترسيم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع
مرحله ۵  ـ ترسيم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسيمي از گوشه ها

ترســيم دایـره در تصویـر مجسم دیـمتریـک
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ترسيم منحنی های نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:

هاشــور بــا خــط نــازک رســم می شــود. فاصلــۀ هاشــورها بيــن ٢ تــا ۳ ميلی متــر در کاغذهــای 
A4 و A3 مناســب اســت.

ــور  ــد. هاش ــه نمی کن ــن تکي ــه خط چي ــور ب ــه است.هاش ــوالً ۴۵ درج ــورها معم ــه هاش زاوی
ــود. ــی ش ــازک متک ــط ن ــا خ ــور ی 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، بایــد 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. ــياه 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 یکدیگ ــات کن قطع
ــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد. ــا ب معرفــی شــده عمومــی اســت، ام



44

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
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ISO – 129 اصول اندازه گذاري مطابق
در نقشه هيچ اندازه ای نباید تکرار شود.

نقشه باید کاماًل اندازه گذاری شود و نياز به اندازه دیگری نداشته باشد.
واحد اندازه گيری در نقشه های صنعتی ميلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.

اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع 
نکنند.

فلش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نياز به خط چين تکيه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نياز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی
 این اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی و مورب است.

در اندازه های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شود.
در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن )از پایين به باال( نوشته می شود.

اندازه گذاری طول کمان، طول وتر و زاویۀ رأس کمان 
در اندازه گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.

اگر زاویه رأس کمان بيشتر از ۹0 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها
پخ های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.

پخ های غير ۴۵ درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

اندازه کوتاه شده
اگر طول قطعه ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می توان آن را با خط شکسته کوتاه 

کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای
 در این روش تمام اندازه ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 

یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازه گذاری پله ای
در این روش اندازه ها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بين خطوط اندازه ۷ ميلی متر 

است.

اندازه گذاری مختصاتی
در این روش اندازه ها نسبت به یک نقطۀ مشترک )نقطه صفر یا نقطه مبنا( گذاشته می شوند.

اندازه گذاری جدولی
زمانی  سوراخ ها  موقعيت  اندازه گذاری  برای 
که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده 
مرکز  موقعيت  بر  عالوه  در جدول  می شود. 
سوراخ می توان قطر، عمق و دیگر مشخصات 

سوراخ را نيز قيد کرد.
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عالئم و نشانه ها
عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گيرند عبارت اند از:

 : قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.
R : هميشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R  گذاشته می شود.

S : قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف )Sphere( است آورده شود.
°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نيز عالمت دقيقه و 

ثانيه درج شود.
□ )مربع(: اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.

 )کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.
SW : آچارخور را با حروف SW نمایش می دهند.

t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمکی داخل پرانتز نوشته می شود.

ــ : زیر اعداد اندازه هایی که با مقياس نمی خواند خط کشيده می شود.
][ : اندازه خام و پيش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

توسط سفارش دهنده  دقت خاصی  با  که  اندازه هایی  و  کنترل  و  بازرسی  اندازه های  کادر گرد: 
قرار می گيرد. کادر گرد  در  است  خواسته شده 

کادر چهارگوش: اندازه های دقيق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گيرد.
:شيب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن   

باید مطابق با شيب سطح باشد نشان می دهند.
: ميزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته   

می شود. جهت این عالمت نيز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنيد.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می شود

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می شود.
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وقتی طول خط اندازه کمتر از ١0 ميلی متر باشد فلش بيرون ترسيم می شود. عدد اندازه نيز اگر 
فضای کافی نداشته باشد می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده 
می شود. در این اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نيز نباشد می توان با خط راهنما 

عدد اندازه را نمایش داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.

اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف  نشان داده می شود.
خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.

در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می توان آنها را 
در بيرون درج کرد.

اندازه قطری را به صورت طولی نيز می توان ارائه کرد اما عالمت   را نباید فراموش نمود.
اندازه قطری با یک فلش و بيرون دایره نيز قابل ارائه است.

باشد  با نماهای دیگر تداخل داشته  یا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دایره خارج 
کوتاه کرد. را  آن  اندازه  با شکستگی خط  می توان 

قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.
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اندازه گذاری زاویه ای
خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاویه ترسيم می شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.
بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.

جهت و موقعيت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.

اندازه سوراخ
اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می توان با یک اندازه نشان داد.

.) عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )٢0 / ١٢
.)M١0  × ١/۵( گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود

طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می شوند
.)M١۴ × ١۸ / ٢۳(
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سوراخ های پله دار زیر هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف U مشخص می شود   .

. در سوراخ های خزینه  دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می شود 
 

اندازه گذاری عناصر تکراری
در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها 

ذکر کرد.
در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله ٢0 در شکل زیر(.
تعداد عناصر و اندازه بين آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نيز به صورت اندازه کمکی 

قيد کرد.

اندازه جای خار
اندازه جای خار روی شفت
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واژگان فني

Word معنی واژه

Acceptable قابل قبول

Accessories متعلقات

Across ازاین سو به آن سوی چيزی

Adjustment تنظيم

Adopted منطبق بر

Alloy آلياژ

Alternating current (AC) جریان متناوب

Ammeter آمپر سنج

Arc قوس

Assembly مونتاژ

Attach وصل کردن

Bolt پيچ

Brazing لحيم کاری سخت

Brittle ترد

Cable کابل

Cast iron چدن

Certified دارای مدرک ــ تأیيد شده

Circuit مدار

Circulation گردش )هوا(

Clamp گيره ــ بست

Classify گروه بندی

Coated پوشش داده شده

Code آیين نامهــ قانون

Combine ترکيب کردن

Common مشترک

Compare مقایسه

Component اجزاء
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Word معنی واژه
Conductor رسانای الکتریسيته
Constant ثابت

Construction ساخت و ساز
Contactor کليد خودکار

Contamination آلودگی
Contract. قرارداد
Copper مس

Corrosion خوردگی
Cost هزینه

Crack ترک
Crane hook قالب جرثقيل

Current جریان
Defect نقص
Deposit رسوب کردن

Designation اسم
Detect شناسایی

Developer آشکار ساز
Device دستگاه

Diagram دیاگرام
Direct current(DC) جریان مستقيم

Discontinuity ناپيوستگی
Document نوشته رسمی
Duty cycle دوره کاری
Elasticity کشسانی

Equipment تجهيزات
Essential ضروری
Establish وضع و     مقرر کردنــ تدوین
Fastener بست

Ferrous metal فلز آهنی
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Word معنی واژه

Filler metal فلزپر کننده

Flow جاری شدن

Flux روانساز
Fume دود

Fusion نفوذ- امتزاج

Gap فاصله کوچک

Government دولت

Grain دانه
Hardness سختی

Holder نگهدارنده

Include شامل شدن
Input ورودی

Installation نصب
Insulate عایق کردن

International بين المللی
Interrupt قطع کردن
Interval وقفه ــ فاصله زمانی

Irreparable غير قابل تعمير

Join اتصال دادن

Law قانون
Magnetic مغناطيسی

Maintenance نگهداری و تغيير
Manual کتابچه راهنما

Manufacturer توليد کننده

National ملی

Nut مهره

Organization سازمان

Outer قسمت بيرونی
Output خروجی
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Word معنی واژه
Owner مالک - صاحب
Particle ذره

Penetrant نافذ )مایع(
Perform اجرا

Permanent دائمی
Porosity حفره )تخلخل (
Porous متخلخل

Position موقعيت
Power (source) منبع نيروی برق

Power plants نيروگاه
Pressure vessel مخزن تحت فشار

Procedure رویه
Process فرایند
Proper مناسب

Property خاصيت، ویژگی
Protection حفظ و مراقبت

Quality کيفيت
Reference مالکــ مرجع
Release رها کردن
Repair تعمير

Replace جایگزین کردن
Require نياز داشتن

Requirement درخواست
Resistance مقاومت

Rivet پرچ
Rod ميله

Root opening باز شدگی ریشه جوش
Sample نمونه
Scratch خش
Screw پيچ
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Word معنی واژه
Separation جدایش
Metal sheet ورق فلزی

Shield پوشش

Slag سرباره

Society انجمن

Soldering لحيم کاری
Specification مشخصات

Specify مشخص کردن

Standard معيار ـ مالک

Standardize استانداردسازی ـ یکسان سازی

Stick چسبيدن
Structure سازه

Systematically به طور منظم ـ بر روال قائده

Temperature دما
Tensile کشش

Thickness ضخامت

Tool steel فوالد ابزار

Tough چقرمهــ سفت

Toughness چقرمگی
Troubleshooting عيب یابی

Ventilation تهویه
Visual چشمی

Warranty ضمانت
Wire سيم

Work piece قطعه کار

Zinc روی
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