
فصل 2

استاندارهای نقشه کشی و زبان فنی



32

1 استاندارد سايرکشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIايران

ASAآمريکاBSانگلستانUNIايتالیا

FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد دیگر( با یک 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

کاغذهای نقشه کشی  

a
b
= 2

 
1000000mm2A m= =2

0 1

A1

A3

A2

A4

A5 A6
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اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

420×297A31189×841A0

297×210A4841×594A1

210×148A5594×420A2

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

مناسب برای کاغذ خط نازک "dخط متوسط 'dخط اصلی dگروه
خیلی بزرگ121/41
21/410/7A0

310/70/5A0

40/70/50/35A0 ، A1

50/50/350/25A0،A1، A3 ، A4

60/350/250/18A2، A3 ، A4

70/250/180/13A4 ، A5
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رسم های هندسی با کمك جدول
با توجه به تعداد  الف( قطر دایره محیطی چندضلعی منتظم معین است. طبق جدول می توان 
ضلع چندضلعی )n( و قطر دایره محیطی )D(، ضریب K مشخص است. پس دهانه پرگار به اندازه 

LN=KD باز و دایره تقسیم می شود )Ln طول ضلع چندضلعی(.

nknknknk

1---260/1205510/0616760/0413

2---270/1161520/0604770/ 0408

30/8660280/1120530/0592780/0403

40/7071290/1081540/0581790/0395

50.5878300/1045550/0571800/0393

60.5000310/1012560/0561810/0388

70/4339320/0980570/0551820/0383

80/3827330/0951580/0541830/0378

90/3420340/0923590/0532840/0374

100/3090350/0896600/0523850/0370

110/2817360/0872610/0515860/0365

120/2588370/0848620/0506870/0361

130/2393380/0826630/0498880/0357

140/2225390/0805640/0491890/0353

150/2079400/0785650/0483900/0349

160/1951410/0765660/0476910/0345

170/1837420/0747670/0469920/0341

180/1736430/0730680/0462930/0338

190/1664440/0713690/0455940/0334

200/1564450/0698700/0449950/0331

210/1490460/0682710/0442960/0327

220/1423470/0668720/0436970/0324

230/1362480/0654730/0430980/0321

240/1305490/0641740/0424990/0317

250.1253500.0628750.04191000/0314
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ب( و در صورت داشتن طول چندضلعی می توان پس از به دست آوردن قطر دایره محیطی طبق 

n ، آن را در دایره ساخت. جدول ضرایب ′K را می دهد
n

LD L K
sin

n

′= = ×
180

رابطه 

nK'nK'nK'nK'

1---268/93145116/88037624/1985

2---279/24915217.19847724/5167

31/1547289/56685317/51667824/8349

41/4142299/88455417/83477925/1531

51/70133010/20235518/15298025/4714

62/00003110/52015618/47108125/7896

72/30483210/83805718/78928226/1078

82/61313311/15585819/10738326/4261

92/92383411/47375919/42558426/7443

103/23613511/79166019/74378527/0625

113/54953612/10966120/06198627/3808

123/86373712/42756220/38008727/6990

134/17863812/74556320/69828828/0172

144/49403913/06356421/01648928/3355

154/80974013/38156521/33469028/6537

165/12584113/69956621/65289128/9720

175/44224214/01766721/97109229/2902

185/75884314/33566822/28929329/6085

196/07554414/65376922/60749429/9267

206/39254514/97177022/92569530/2450

216/70954615/28987123/24389630/5632

227/02674715/60797223/56209730/8815

237/34394815/92607323/88029831/1997

247/66134916/24417416/88039931/5180

258/61385016/56227517/198410031/8363
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                  رسم های هندسی

خط مماس بر دايره از نقطه ای خارج از دايره

پس از اتصال A بهO ، و زدن دایره به قطر OA، نقطۀ 
تماس یعنیN مشخص می شود.

خط مماس بر دو دايره 
در نقشه های معمولی می توان، از یک لبۀ گونیا که با 

دقت ممکن بر دو دایره مماس می شود، استفاده کرد.

کمان مماس بین دو خط متقاطع
R 1 ترسیم خط افقی موازی، با فاصلۀ

 R 2 ترسیم خط با زاویه، با فاصلۀ
 R 3 ترسیم دایره به مرکز تقاطع دو خط به شعاع
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کمان مماس بین خط و دايره
1 خطی موازی خط، به فاصله R رسم 

کنید )باالی خط(.
دایره  )شعاع   r+R شعاع  به  کمانی   2
به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید. 
مرکز  کمان،  و  خط  این  تقاطع  محل 

قوس مماس است.
بر خط عمود کنید  از مرکز مماس   3

تا نقطۀ مماس روی خط به دست آید.
4 از مرکز مماس خطی به مرکز دایره 
رسم کنید تا نقطۀ مماس روی دایره نیز 

به دست  آید.

کمان مماس از يك نقطه بر دايره

1 به مرکز A کمانی به شعاع R ) شعاع 
معلوم مماس( رسم کنید.

شعاع  به  کمانی  دایره  مرکز  به   2
معلوم  به عالوۀ شعاع  دایره  ) شعاع   r+R
مماس( رسم کنید. محل تقاطع این دو 

کمان )O( مرکز قوس مماس است.
3 از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره 
به دست   M مماس  نقطۀ  تا  کنید  رسم 

آید.
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کمان مماس بین دو دايره )مماس خارج(
اول  دایره  )شعاع   r1+R شعاع  به  کمانی 

به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید. 
دوم  دایره  )شعاع   r2+R شعاع  به  کمانی 

به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید.

مماس بین دو دايره )مماس داخل(
با  مماس  قوس  مرکز  فاصلۀ  مماس  این  در 
شعاع  با  مماس  شعاع  تفاضل  دایره  مرکز 

دایره  است.
دایره های معلوم را در موقعیت موردنظر ترسیم 

کنید.
 R-r1 شعاع  به  کمانی  اول  دایرۀ  مرکز  از 
)شعاع مماس منهای دایرۀ اول( رسم کنید. 
 R-r2 شعاع  به  کمانی  دوم  دایرۀ  مرکز  از 
)شعاع مماس منهای دایرۀ دوم( رسم کنید. 

مرکز O مشخص می شود.

مماس بیرونی و درونی
برای تعیین مرکز O، کافی است یک بار، 
دو شعاع جمع و بار دیگر از هم کم شوند 

)با توجه به شرایط(.
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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 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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نمای مرکزی نمای موازی

يك نقطه گريز دو نقطه گريزسه نقطه گريز نمای عمودی

ايزومتريك ديمتريكتريمتريك

کاوالیرکابینتکلینو گرافیكپالن ايلیك نظامی

نمای مايل

جنرال

نمای مجسم

انواع تصویر مجسم  

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی      
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روش ترسیم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك

ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد

نامنظم  منحنی های  ترسیم 
مجسم تصوير  در 

اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:

هاشور با خط نازک رسم می شود. فاصلۀ هاشورها بین 
2 تا 3 میلی متر در کاغذهای A4 و A3 مناسب است.
به  است.هاشور  درجه   45 معموالً  هاشورها  زاویه 
خط چین تکیه نمی کند. هاشور می تواند گاهی به 

خط محور یا خط نازک متکی شود.
هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل هاشور 
عدد  نوشتن  محل  )در  کرد  اندازه گذاری  می توان 

اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.
هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در 
هاشور  به جای  می توان  کم  ضخامت  با  قطعات 

سطح را سیاه کرد.

a                            b                        c                            d                          e
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد
فلزات سخت 

چدن

شیشه و ساير 
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

مايعات

آجر نسوز ـ 
آجر ضد اسید

خاک

هاشور برای مواد گوناگون

ISO – 129 اصول اندازه گذاري مطابق

 زاويۀ مرکزی کمان        طول کمان                طول و تر

اندازه گذاری طولی
اندازه باید در باالی خط و در وسط آن نوشته شود.

اندازه گذاری طول کمان، طول وتر و زاويۀ کمان 



43

اندازه گذاری پخ ها
پخ های 45 درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.

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 مبنا گذاشته می شوند.

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

می شوند.

اندازه گذاری جدولی
می توان  سوراخ ها،  بودن  زیاد  صورت  در 
جدول  قالب  در  مختصاتی  اندازه گذاری  از 

استفاده کرد. 
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جدول عالئم و نشانه ها

نمونهمفهوم آن در نقشهنشانه

Ø.قطر دایره. پیش از قطر آورده می شودØ 40

R.شعاع دایره، پیش از شعاع درج می شودR 16
S.کره، پیش از اندازه نوشته می شودSØ 24

°20درجه، بعد از مقدار نوشته می شود.0

′15دقیقه، بعد از مقدار زاویه درج می شود.′

″27 ′16 °25ثانیه، بعد از مقدار زاویه درج می شود.″

16شکل مربعی

60کمان، پیش از اندازۀ کمان نوشته می شود.
sw)هم در نقشه ها هست S ، W آچارخور )به صورتsw 17

62کادر گرد، اندازه با دقت توسط سفارش دهنده بررسی می شود
t)ضخامت قطعه )مانند ورقt =5

)72(اندازۀ کمکی )در حقیقت تکراری است()   (

17/5زیر عددی کشیده می شود که با مقیاس نقشه نمی خواند.ــ

]160[اندازۀ خام )مانند اندازۀ مواد اولیه(]  [

60اندازۀ تئوری )بدون تولرانس یا تولرانس خیلی ناچیز(

:شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن   
باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.

: میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته   
می شود. جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.

به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.



46

خط راهنما

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی 
روبه رو نوشته می شود.

وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر 
باشد فلش بیرون ترسیم می شود. عدد اندازه 
نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می تواند در 

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

داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
در  شعاعی،  و  قطری  اندازه گذاری های 

حالت  های گوناگون
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اندازه سوراخ
و  ساده  سوراخ  اندازه گیری  روش های 

قالویز خورده.

اندازه گذاری زاويه ای
برای زاویه ها، الگوی داده شده را به کار 

می برند.

سوراخ های پله دار زیر هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
.  20 7U

12 / 20
× 

 
 

φ
φ عمق پله با حرف U مشخص می شود. 

20 90
10

 ×
  
 

φ
φ

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



48

اندازه گذاری عناصر تکراری

اندازه جای خار
برای اندازه گذاری جای خار روی شفت ها به 

شکل روبه رو توجه کنید.
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Line l Home > Draw Pline pl Home > Polyline 

ترسیم پاره خط. هر بخش از خط به صورت مجزا قابل 
ویرایش است.

ترسیم چند خطی. یک موضوع یکپارچه مشتمل بر خط و 
کمان با ضخامت های مختلف.

Circle c Home > Circle >  Circle c Home > Circle > 

ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر.ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و شعاع.

Circle c Home > Circle > Circle c Home > Circle > 

ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر.ترسیم دایره با تعیین دو نقطه قطری.

Circle c Home > Circle > Circle c Home > Circle > 

ترسیم دایره مماس بر سه موضوع.ترسیم دایره مماس بر دو موضوع با شعاع معین.

خالصه دستورات کاربردی در اتوکد
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Arc  a Home >Arc >  Arc  a Home > Arc > 

ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و نقطه انتهای ترسیم کمان با تعیین سه نقطه.
کمان.

Arc  a Home >Arc >  Arc  a Home > Arc > 

ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و طول وتر.ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و زاویه.
  

Arc  a Home > Arc >  Arc  a Home > Arc > 

ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتهای کمان 
و زاویه.

ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتها و راستای 
مماس بر نقطه شروع.

Arc  a Home > Arc >  Arc  a Home > Arc > 

ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و نقطه انتهای ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتها و شعاع.
کمان.
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Arc  a Home > Arc >  Arc  a Home > Arc > 

ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و طول وتر.ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و زاویه.
  

Arc  a Home > Arc >  Rectang  rec  Home > Rectangle   

ترسیم مستطیل چندخطی با تعیین دو گوشه مقابل هم.ترسیم کمان مماس بر آخرین کمان یا خط ترسیم شده.

Polygon  pol  Home > Polygon Ellipse  el  Home > Ellipse >    

ترسیم چندضلعی منتظم با تعیین مرکز و شعاع دایره 
محیطی یا محاطی.

ترسیم بیضی با تعیین نقطه مرکز و دو نقطه رأسی.

Ellipse  el  Home > Ellipse >   Ellipse  el  Home > Ellipse >    

ترسیم کمان بیضی.ترسیم بیضی با تعیین نقاط رأسی.
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Measure  me  Home > Measure >    Move  m  Modify >  Move    

جابه جا کردن یک یا چند موضوع از یک نقطه به یک نقطه جدا کردن تقسیمات مساوی روی یک موضوع.
دیگر.

Rotate  ro  Modify > Rotate >    Trim  tr  Modify >Trim >    

حذف بخشی از موضوعات که با موضوعات دیگر برخورد دوران موضوعات حول یک نقطه.
دارد.

Extend  ex  Modify > Extend >    Erase  e  Modify >Erase >    

حذف موضوعات انتخاب شده از نقشه.امتداد موضوعات تا یک لبه مشخص.

Copy  co  Modify > Copy >    Mirror  mi  Modify >Mirror >    

ایجاد تصاویر متقارن موضوعات انتخاب شده.تکثیر موضوعات ترسیم شده.
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توضیح ابزارنام ابزارشکل ابزار

Zoom to Fit بزرگ یا کوچک کردن مدل متناسب با ابعاد صفحه
نمایشگر

Zoom to Area بزرگ نمایی مدل به اندازه کادری که کاربر ترسیم
می کند

Previous Viewبرگرداندن نمای قبلی

Section View نمایش مدل به صورت برش خورده

View Orientationانتخاب نماهای مختلف با استفاده از جعبه دید

Display Styleانتخاب سبک نمایش مدل

Lineترسیم خط و کمان مماس

Circleترسیم دایره

Rectangleترسیم مستطیل و متوازی االضالع

Arcترسیم کمان

Slotترسیم شیارهای خطی و قوس دار

Poygonترسیم چند ضلعی منتظم

Trimحذف بخشی از موضوعات ترسیمی

Extendامتداد دادن موضوعات ترسیمی تا نزدیک ترین مرز

Convert تبدیل بخش هایی از مدل به صورت خط و کمان
در صفحه ترسیم

Offset کپی لبه های مدل یا موضوعات ترسیمی به صورت
موازی با فاصله ای معین

Symmetricایجاد قید تقارن

Fixایجاد قید تثبیت

Mergeایجاد قید ادغام

خالصه ابزارهای پرکاربرد درسالیدورکز
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Equal Curve Lengthقید تساوی طول کمان

Extrude مدل سازی با استفاده از برجسته کردن اسکچ
)اکسترود افزایشی(

Extrude Cut مدل سازی با استفاده از فرو رفته کردن اسکچ
)اکسترود کاهشی(

Revolve)مدل سازی احجام ادوار )افزایشی

Revolve Cut)مدل سازی احجام ادوار )کاهشی

Sweep مدل سازی با استفاده از اکسترود پروفیل در یک
مسیر

Loft مدل سازی بین مقاطع

Holeایجاد سوراخ های ساده

Hole Wizardایجاد سوراخ های استاندارد

Filletگرد کردن لبه های مدل

Chamferپخ زدن لبه های مدل

Linear Pattern تکرار فیچرها به صورت یک الگوی خطی در یک
یا دو جهت 

Circular Patternتکرار فیچرها به صورت یک الگوی دایره ای

Mirrorایجاد تقارن در مدل سازی

 Ribایجاد تیغه های تقویتی

Shellایجاد پوسته و تو خالی کردن مدل

Draftشیب دار کردن سطوح مدل

Plane ایجاد صفحه مرجع

Axisایجاد محور مرجع

Pointایجاد نقطه مرجع
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Standard 3View  ایجاد سه نمای روبه رو، جانبی و افقی را به صورت
هم زمان درج

Model View درج نمای اصلی و نماهای وابسته به آن

View Palette View Palette درج تمامی نماهای فایل های باز در
با درگ کردن آنها

Mirrorایجاد تصویر متقارن از موضوعات ترسیمی

Linear Patternایجاد الگوی خطی از موضوعات ترسیمی

Circular Patternایجاد الگوی دایره ای از موضوعات ترسیمی

Smart Dimensionدرج انواع اندازه های یک اسکچ

Horizantal ایجاد قید افقی

Verticalایجاد قید عمودی

Collinearایجاد قید هم راستایی

Prependicularایجاد قید تعامد

Parallelایجاد قید توازی

Parallelایجاد قید مماس

Coradialایجاد قید هم راستایی منحنی

Concentricایجاد قید هم مرکزی

Equalایجاد قید تساوی

Intersection قید انطباق نقطه برخورد

Concidentایجاد قید انطباق

Midpointقید انطباق نقطه میانی
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واژه التین واژه فارسی رديف
casting ریخته گري 1
Rolling نوردکاري 2
Extrusion فشارکاري 3
Forging پتک کاري 4

Powder metallurgy متالوژي پودر 5

Mandrel  ماندرل میله اي است که براي شکل دادن فضاي
داخلي لوله و پروفیل در فشارکاري به کار مي رود. 6

Sintering زنیتر 7
Asbestos 8 آزبست

Viscosity
که است  مقاومتي  مقدار  ویسکوزیته  یا   گرانروي 
نشان خود  از  شدن  جاري  به  نسبت  سیال   یک 

مي دهد.
9

Electric Furnace 10 کوره هاي الکتریکي

slag
مذاب روي  که  است  غیرفلزي  ترکیبات   سرباره 
 تشکیل مي گردد و مي تواند براي تصفیۀ مذاب از

ناخالصي ها مورد استفاده قرار گیرد
11

Die cavity قالب هاي دائمي 12
Zircon زیرکن 13
Chromite کرومیت 14
Olivine 15 اولیوین

Compounded sand grains ماسۀ مختلط 16
kaolinite کائولینیت 17
Montmorillonite مونت موریلونیت 18
Illite ایلیت 19
Swelling قابلیت بادکردگي 20

Sulphite Lye سولفیت الي 21

Hot strength باالبردن »استحکام در درجۀ حرارت باال« 22

Floor sand ماسۀ پشت بند 23

Burnt sand ماسۀ سوخته 24

.
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dead or Calsined clay خاک مرده یا کلینه 25

Pneumatic Scrubbing system سیستم هاي پنوماتیکي 26

Facing Sand ماسۀ رویه 27
Classifier جداکنندۀ ماسه از ذرات ریز 28

Fire clay خاک نسوز 29
Batch Muller 30 آسیای تک باری
Continuous Muller مداوم 31
Core ماهیچه 32

Core Plate صفحۀ ماهیچه 33

Core blowing ماهیچه سازي به روش دستي 34

Hot ـ Box cores 35 جعبه ماهیچۀ گرم

Cold  Set روش سرد 36
Pattern مدل 37

Pattern Allowances اضافه ها و تغییرهاي مجاز 38

Calcium Stearate استئارات کلسیم 39

Dump  Box Molding روش مخزن جعبه اي 40

Molding Blowing روش دمشي 41

Investment Casting روش ریخته گري دقیق 42

Shell investment process روش پوسته اي 43

Solid investment process روش توپر 44

Gravity Die Casting ریخته گري در قالب هاي ویژه )روش ثقلي( 45

Pressure die casting ریخته گري تحت فشار 46

High pressure Die casting ریخته گري تحت فشار زیاد 47

Low pressure Die casting 48 ریخته گري تحت فشار کم

Toggle link سیستم اتصاالت زانوئي 49

Hot chamber process ماشین هاي ریخته گري تحت فشار با محفظۀ گرم 50

Cold chamber process ماشین هاي ریخته گري تحت فشار با محفظۀ سرد 51
Plunger پیستون تزریق مذاب 52

Accumulator مخزن فشار 53
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Centrifugal casting ریخته گري گریز از مرکز 54

Refractory Filler مادۀ پرکنندۀ دیرگداز 55

Suspension Agent عامل غوطه ورسازي 56

Binder Agent چسب 57

Carrier  Vehicle مادۀ حامل یا واسطه )آب ، الکل، روغن( 58

Blows,Blowholes سوسه ومک 59

Shrinkage cavities  کشیدگي )ناشي از انقباض( به صورت متمرکز یا
پراکنده )حفره هاي انقباضي( 60

Misruns or cold shuts نیامد )سرد جوش( »اتصال سرد« 61
Inclusion آخال 62

Pinhole Gas porosity تخلخل ـ مک گازي 63

Drops  cuts : Washes  Erosion Scabs ماسه انداختن ـ ماسه شوري و ماسه ریزي 64

Fusion= sand Burning ماسه سوزي و ماسه جوشي 65

Fash  Fin پلیسه 66

Rough surface, Metal Penetration زبري، نفوذ مذاب 67

Shot Metal ساچمه 68

Hot Tears = Hot cracks تََرک گرم 69

Cold cracks تََرک سرد 70
Hardspots سخت ریزه 71

Warped casting 72 پیچیدگي ـ تاب برداشتن

Coarse grain Structure درشت دانگي 73

Buckles and Expansion scab طبله یا زخمه 74
Crushes 75 خردشدگي
Shift 76 تکان خوردن

Core rise بلند شدن ماهیچه )قالب( 77

Bleeder  Run outs 78 بیرون زدن

Cold lip لب گرد 79
Micro ریزمک 80
Scab 81 زخمه
Sinter زنیتر )تف جوشي( 82
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معادل التینتوضیحواژه فارسیرديف

X-ray analysisبررسی ساختار شبکه ای فلزات با استفاده از اشعه Xآنالیز اشعه ایکس1

علم و تکنولوژی ایمنی، سادگی و راحتی استفاده از ارگونومی2
وسایل و تجهیزات

Ergonomics

Polishingصاف و صیقلی کردن سطح نمونهپولیش کردن 3

Graphite distributionپخش شدن ذرات یا ورقه های گرافیت در چدن هاتوزیع گرافیت4

چدن چکش خوار5
از عملیات حرارتی چدن سفید به دست آمده که کربن 
از حالت ترکیبی خارج و به شکل آزاد )برفکی( رسوب 

می کند.
Malleable cast iron

Gray ironنوعی چدن پرکاربرد با گرافیت ورقه ای یا الیه ایچدن خاکستری6

White cast ironنوعی چدن سخت که کربن به صورت ترکیبی می باشد.چدن سفید7

Ductile ironهمان چدن نشکن با گرافیت های کروی شکلچدن نشکن8

شامل نوع، اندازه، شکل و کسر حجمی فازها در مقیاس ریز ساختار9
میکرون

microstructure

ساختار مکعبی با 10
اتم در وجوه

هشت اتم فلز در رأس مکعب و شش اتم در مرکز وجوه 
آن قرار می گیرد.

 Face - centered
cubic

11
ساختار 

هشت وجهی 
هگزاگونال

دوازده اتم فلز در وجوه پایینی و باالیی و سه اتم در 
بین این وجوه قرار می گیرد.

 close - packed
hexagonal

ساختار مکعبی با 12
اتم در مرکز

اتم در مرکز  فلز در رأس مکعب و یک  اتم  هشت 
می گیرد. قرار  آن 

 Body - centered
cubic

منطقه سالیدوس13 با  جامد  ـ  مذاب  منطقه  بین  خط جدایش 
فازی نمودارهای  در  جامد 

Solidus

Unit cellکوچک ترین واحد در شبکه فضایی است. سلول واحد14
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Space Latticeاز تکرار سلول های واحد در تمام جهات به وجود می آید.شبکه فضایی15

ناحیه ای از ماده که دارای خصوصیات فیزیکی همگن فاز16
و ثابت باشد.

Phase

از الکتروپولیش17 استفاده  با  نمونه  سطوح  کردن  صیقلی  و  صاف 
الکتریکی جریان 

Electro Polish

محلولی که در جریان الکتروپولیش نمونه در داخل الکترولیت18
آن قرار می گیرد.

Electrolyte

خط جدایش بین منطقه تک فازی مایع از منطقه دو لیکوئیدوس19
فازی مایعـ  جامد

Liquidus

Macroscopyمشاهده ساختار فلزات با چشم غیر مسلحماکروسکوپی20

Metallographyبررسی ساختار درونی فلزات و آلیاژها متالوگرافی21

Etchant solutionمحلول حاصل از انواع اسیدها به همراه الکل و یا آبمحلول اچانت22

Solid solutionآلیاژی تک فاز از دو یا چند عنصر متفاوتمحلول جامد23

مهار کردن نمونه هایی کوچک در داخل مواد رزینی مونتاژ کردن24
سرد یا گرم 

Mounting

میکروسکوپ 25
الکترونی

فلزات  درونی  ساختار  مشاهده  برای  میکروسکوپی 
الکترونی مقیاس  در 

Electron microscope

تا میکروسکوپ نوری26 فلزات  درونی  ساختار  مشاهده  برای  وسیله ای 
برابر  1500 بزرگ نمایی 

Optical microscope

Microscopyمشاهده ساختار فلزات به وسیله میکروسکوپمیکروسکوپی27

ارتباط و مشخصات فازها را در شرایط تعادل نشان نمودار فازی28
می دهد.

Phase diagram

Eutectoidدگرگونی یک فاز جامد به دو فاز جامد دیگریوتکتوئید29

Eutecticدگرگونی فاز یک فاز مایع به دو فاز جامدیوتکتیک30


