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 سرفصل مطالب

 ػالین کیفیت عغَح 

 ّبی اثؼبدی تلزاًظ

 ّبی ٌّذعی  تلزاًظ

 اًغجبقعیغتن 



  ػالین کیفیت عغَح



 ػالین کیفیت عغَح

 جذیذ ػالین ٍ لذیوی ػالین دعتِ دٍ ثِ تَاى هی را عغَح کیفیت ػالین

 اس عغَح کیفیت ًوَدى ثیبى ثزای لذیوی گذاری ػالین در .ًوَد ثٌذی تمغین

  .هی گیزد لزار ًظز هَرد لغؼِ عغح رٍی ثز کِ ؽَد هی اعتفبدُ ّبیی هثلث

 .هی ؽَد اعتفبدُ ًیش حبضز حبل در ًوبیؼ ًحَُ ایي کِ داؽت تَجِ ثبیذ



 : هی ؽَد تمغین ثٌذی کلی ًَع دٍ ثِ ؽَد هی اًجبم لغؼبت رٍی ثز کِ هکبًیکی فزآیٌذی

 ثِ لغؼبتی ثزای .آٌّگزی گزی، ریختِ هبًٌذ :ثزادُ ثذٍى هکبًیکی فزآیٌذّبی -1
 ًیبس فَرت در ؽَد، ًوی گذاردُ ًمؾِ در ػالهتی ّیچ ؽًَذ هی تَلیذ ّب رٍػ ایي

 .هی ؽَد اعتفبدُ .          ػالهت اس لغؼبت ایي در فبف عغَحی ثِ ثزای

 رٍػ لذیوی: ػالین کیفیت عغَح

 .گیزد ًوی فَرت هکبًیکی فزآیٌذ ّیچ آى رٍی ثز کِ عغَحی

 :هثبل



 کوک ثِ لغؼِ عغَح فزآیٌذّب ایي در ثزداری، ثزادُ ثب هکبًیکی فزآیٌذی -2

 :ّغتٌذ هختلف فبفیْبی دارای عغَح ایي .ذؽًَ هی ثزداری ثزادُ اثشار هبؽیٌْبی

 رٍػ لذیوی: ػالین کیفیت عغَح

ُ ثزداری اس پظ کِ ّغتٌذ یعغَح :خؾي عغَح -الف ُ ثزداری خغَط ثزاد  ثب ثزاد
  تب 25 اس خغَط گَدی ) اعت رٍیت لبثل هغلح غیز چؾن ثب ٍ ؽذُ حظ دعت

   .(وتزهیلی ّشارم یک = هیکزٍى یک) (هیکزٍى 160



 رٍػ لذیوی: ػالین کیفیت عغَح

  اس پظ کِ ّغتٌذ یعغَح :فبف عغَح -ة
ُ ثزداری  لبثل کوی هغلح غیز چؾن ثب آًْب خغَط ثزاد

   .(هیکزٍى 40 تب 10 اس خغَط گَدی ) اعت رٍیت

  اس پظ کِ ّغتٌذ یعغَح :فبف خیلی عغَح -ج
ُ ثزداری   لبثل هغلح غیز چؾن ثب آًْب خغَط ثزاد

  .(هیکزٍى 16 تب 2 اس خغَط گَدی ) ًیغت رٍیت

  کِ ّغتٌذ یعغَح :فبف الؼبدُ فَق عغَح -د
ُ ثزداری  ی ؽَده اًجبم هخقَؿ ّبی هبؽیي تَعظ ثزاد

  .(هیکزٍى یک تب چْبردّن اس خغَط گَدی )



 رٍػ لذیوی: ػالین کیفیت عغَح

 اعتفبدُ سیز ًوبد اس لغؼِ رٍی ثز فزآیٌذّب اس ثؼضی اًجبم ثزای رٍػ ایي در

 .ؽَد هی

 .رًگ سدُ ؽَد .آة کزٍم دادُ ؽَد



 رٍػ جذیذ: ػالین کیفیت عغَح

 تؼزیف عجك Ra .ؽَد هی دادُ ًؾبى Ra ػالهت ثب عغح سثزی رٍػ ایي در
  هیکزٍى آى ٍاحذ کِ ّب ثلٌذی ارتفبع ٍ ؽیبرّب ػوك هتَعظ اس عتا ػجبرت

 .اعت ایٌچ هیکزٍى یب ٍ (وتزهیلی ّشارم یک)

0.05 0.2 0.8 3.2 50 12.5 

 خیلی خؾي خؾي فبف ثغیبر فبف خیلی خیلی فبف اًذاسُ فبف ثی

ػجبرت اعت اس هیبًگیي سثزی   Ra 

ػجبرت اعت اس هیبًگیي ثلٌذتزیي، ارتفبػبت سثزی   Rz 



 رٍػ جذیذ: ػالین کیفیت عغَح



 در خقَؿ ثبفت عغح ISOاعتبًذارد 

ISO 1302 - 2002 

Lay is the predominant direction or pattern of the surface texture. 

It is determined by the manufacturing method used to create the surface, usually from the 

action of a cutting tool. (Groover M. P. , 2002) 



 در خقَؿ ثبفت عغح ISOاعتبًذارد 

ISO 1302 - 2002 



 رٍػ جذیذ: ػالین ثیبى کٌٌذُ کیفیت عغَح

  تؼییي گیزد هی اًجبم لغؼِ رٍی ثز کِ هکبًیکی فزآیٌذ ثِ تَجِ ثب عغَح کیفیت

  ثزای (وتزهیلی ّشارم یک) هیکزٍى حغت ثز (ًبفبفی) Ra همذار همذار .دؽَ هی

 :اس اعت ػجبرت عبخت فزآیٌذّبی اس تؼذادی

  125-2000ثزػ ثب ارُ ٍ یب ؽؼلِ ، آٌّگزی 
   30-2000گزی  ریختِ

   60-500ری کب هتِ  

   20-120گزی ثب پزط  ریختِ

   20-120( عزد)ًَرد 

   20-120کؾیذى 



 رٍػ جذیذ: ػالین ثیبى کٌٌذُ کیفیت عغَح

  250-1000ففحِ تزاؽی  
   30-500فزسکبری 

  15-1000ری کبتزاؽ  
 2-120عٌگ عوجبدُ  
 2-8( چزم ٍ الکتزٍلیتیک)فیملی کزدى 
   1-6( پَدر رٍغي)پزداخت ػبلی 

  تؼییي گیزد هی اًجبم لغؼِ رٍی ثز کِ هکبًیکی فزآیٌذ ثِ تَجِ ثب عغَح کیفیت

  ثزای (وتزهیلی ّشارم یک) هیکزٍى حغت ثز (ًبفبفی) Ra همذار همذار .دؽَ هی

 :اس اعت ػجبرت عبخت فزآیٌذّبی اس تؼذادی



 ّب، اًحزافبت ٍ اًغجبلبت هجبًی تلزاًظ



 همذهِ

 .ؽَد هی اعتفبدُ عبخت گًَبگَى ّبی رٍػ اس فٌؼت در لغؼبت تَلیذ ثزای
 ثزای ؽذُ دادُ ّبی اًذاسُ رٍ ایي اس .اعت خبفی دلت دارای عبخت رٍػ ّز

 .ؽَد هی عبختِ حمیمی اًذاسُ اس اًحزاف همذاری ثب ّوَارُ لغؼِ
 دلت ثب کِ ًوَد تَلیذ را ای لغؼِ تَاى ًوی ّزگش فٌؼت، در دلیل ّویي ثِ

 ًشدیک ٍالؼی اًذاسُ ثِ را ّب اًذاسُ تَاى هی تٌْب ثلکِ ثبؽذ ؽذُ تَلیذ هغلك
 .ًوَد

 السم ٍ یبثذ یه افشایؼ ًیش تَلیذ ّشیٌِ رٍد ثبال تَلیذ دلت ّزچِ اعت ثذیْی
 .ًوَد اعتفبدُ هبّزتز کبرگز ٍ تز دلیك اثشار اس اعت

 .دؽَ هی ٍارد اثؼبدی تلزاًظ ًبم ثِ جذیذ پبراهتزی ،عزاحی در رٍ ایي اس



 تؼبریف

 . عیغتوی اعت کِ در آى تلزًغْب ٍ اًحزافبت، اعتبًذارد ؽذُ اعت: عیغتن حذی

در ًوبیؼ گزافیکی عیغتن حذٍد ٍ اًغجبلبت، خظ هغتمیوی اعت کِ هجیي : خظ ففز

 .ؽًَذ اًذاسُ هجٌب ثَدُ ٍ اًحزافبت ٍ تلزاًغْب ًغجت ثِ آى عٌجیذُ هی

جٌب
ُ ه

ذاس
اً

 

 خظ ففز 

سُ
ذا

ن اً
ٌیو

 هی
حذ

سُ 
ذا

ن اً
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بک
ذ ه

ح
 



 تؼبریف

ای اعت کِ اًحزافبت ثبالیی ٍ پبییٌی ثب آى همبیغِ   اًذاسُ(: اعوی)اًذاسُ هجٌب 

 .ؽَد هی

 .ثشرگتزیي اًذاسُ هجبس یک لغؼِ اعت(: حذ ثبالیی)حذ هبکشیون اًذاسُ 

  .اًذاسُ هجبس یک لغؼِ اعتکَچکتزیي (: حذ پبییٌی)حذ هیٌیون اًذاسُ 

ی حذی هجبس لغؼِ اعت کِ اًذاسُ ػولی آى ثیي ایي دٍ حذ   دٍ اًذاسُ: حذٍد اًذاسُ

 .ٍ یب هغبٍی ثب یکی اس آًْبعت

ی   ثب اًذاسُ( اًذاسُ در ػول، حذ اًذاسُ ٍغیزُ)اختالف ججزی یک اًذاسُ : اًحزاف

 . هجٌبی هزثَط ثِ آى اعت

 .آیذ گیزی ثِ دعت هی ای اعت کِ ثِ ٍعیلِ اثشار اًذاسُ اًذاسُ(: در ػول)اًذاسُ ٍالؼی 



 تؼبریف

 .ی هجٌبی هزثَعِ اعت اختالف ججزی اًذاسُ حذاکثز ٍ اًذاسُ(: ES, es)اًحزاف ثبالیی 

 .ؽبهل اًحزاف ثبالیی ٍ اًحزاف پبییٌی اعت: اًحزاف حذی

 .ی هجٌبی هزثَعِ اعت اختالف ججزی اًذاسُ حذالل ٍ اًذاسُ(: EI, ei)اًحزاف پبییٌی 

 خظ ففز
0 

+ 

جٌب
ُ ه

ذاس
اً

 

 Cاًذاسُ تلزاًظ،  هٌغمِ تلزاًظ

 اًحزاف ثبالیی

(ES, es) 
 اًحزاف پبییٌی

(EI, ei) 



  تلزاًظ 

 0 خظ ففز

+ 

جٌب
ُ ه

ذاس
اً

 

 اًذاسُ تلزاًظ هٌغمِ تلزاًظ

 اًحزاف ثبالیی

 اًحزاف پبییٌی

اًذاسُ اختالف ثیي حذ ثشرگتزیي اًذاسُ ٍ حذ کَچکتزیي اًذاسُ ٍ یب   : تلزاًظ

 . اختالف ثیي اًحزاف ثبالیی ٍ پبییٌی اعت

 تلزاًظ= ثشرگتزیي اًذاسُ –کَچکتزیي اًذاسُ 

 تلزاًظ= اًحزاف ثبالیی  -پبییٌی اًحزاف 



  تلزاًظ 

( IT)، ّز تلزاًغی ثب ػجبرت  ISOدر عیغتن حذٍد ٍ اًغجبق (: IT)تلزاًظ اعتبًذارد 
 .ؽَد ؽزٍع هی

، ّز تلزاًظ هؾخـ   ISOدر عیغتن حذٍد ٍ اًغجبق (: IT)درجبت تلزاًظ اعتبًذارد 
 .ّبی هجٌب، دارای دلت هؾبثْی اعت ثزای ّز دعتِ اس اًذاسُ( IT7هثالً )

ی حذی هبکشیون  هٌغمِ تلزاًظ در ًوبیؼ ٌّذعی، هٌغمِ هحقَر ثیي دٍ خظ اًذاسُ

 .ٍ هیٌیون اعت

.  رٍد ایي ػجبرت ثزای تزکیت اًحزاف پبیِ ٍ درجِ تلزاًظ ثِ کبر هی: کالط تلزاًظ 

   h9ٍ یب  D13هثل 

اًحزافی اعت کِ هَلؼیت هٌغمِ تلزاًظ را ًغجت ثِ خظ ففز تؼییي : اًحزاف پبیِ

 .کٌذ هی



 ًوبیؼ تلزاًظ

  ثبالیی ػذد .ؽَد هی ًَؽتِ ػذد دٍ اعوی اًذاسُ همبثل در  تلزاًظ ًوبیؼ ثزای

   .اعت پبییٌی اًحزاف ثیبًگز پبییٌی ػذد ٍ ثبالیی اًحزاف ثیبًگز

1.90 
+ .00 

 :هثبل 02. –



 لغؼِ دٍ آى عغَح گیزًذ، هی لزار یکذیگز داخل در لغؼِ دٍ کِ ٌّگبهی
  اًغجبق ًَػی  فَرت ایي در .ؽًَذ هی هٌغجك ّن ثز ٍ گزفتِ لزار ّن هجبٍر

 .اعت ؽذُ حبفل

 بتاًغجبلعیغتن 

 کِ ای لغؼِ ٍ ؽًَذُ داخل جغن هفَْم ًوَدى ثیبى ثزای اًغجبق عیغتن در

 .دؽَ هی اعتفبدُ هیلِ ٍ عَراخ هفَْم دٍ اس ؽَد، هی آى داخل جغن

 لك، تَاًذ هی اًغجبق .ؽَد هی گفتِ عَراخ ٍ هیلِ درگیزی ًحَُ ثِ ،اًغجبق

   .ثبؽذ ثیي فیوب ٍ تذاخلی



 کبر ثِ لغؼِ یک خبرجی ؽکل ثیبى ثزای لزارداد عجك افغالح ایي :هیلِ 
 .گزدد هی ًیش ای اعتَاًِ غیز ؽکلْبی ؽبهل ٍ رٍد هی

 .ذگَیٌ هی هجٌب هیلِ عیغتن را اًغجبلبت در هجٌب ػٌَاى ثِ هیلِ اًتخبة :هجٌب هیلِ 

 ففز ثبالیی اًحزاف ثب اعت ای هیلِ ،ISO اًغجبق ٍ حذٍد عیغتن در هجٌب هیلِ 

 بتاًغجبلعیغتن 



 ؽبهل کِ لغؼبت، داخلی ؽکلْبی ثیبى ثزای ػجبرت ایي لزارداد عجك :عَراخ 
 .درٍ هی کبر ثِ ثبؽذ، هی ًیش ای اعتَاًِ غیز ؽکلْبی

 .ذگَیٌ هی هجٌب عَراخ عیغتن را اًغجبلبت در هجٌب ػٌَاى ثِ عَراخ اًتخبة :هجٌب عَراخ 

 ففز پبییٌی اًحزاف ثب اعت عَراخی ،ISO اًغجبق ٍ حذٍد عیغتن در هجٌب عَراخ 

  افغالحبً ؽَد هی دیگز لغؼِ ٍارد اًغجبق یک در کِ ای لغؼِ ّز دیگز، ػجبرت ثِ
  هبًٌذ یب ٍ دگیز هی لزار ؽیبر یک در کِ ؽکل Tای لغؼِ هبًٌذ .ؽَد هی ًبهیذُ هیلِ
ِ ای ّز دیگز، عزف اس ٍ .دؽَ هی ٍارد یبتبلبى درٍى کِ هحَر یک  در کِ لغؼ

 .ؽَد هی ًبهیذُ عَراخ افغالحبً ؽَد، هی ٍارد دیگز ای لغؼِ اًغجبق یک

 بتاًغجبلعیغتن 



 کزدى عَار اس لجل ؽبفت ٍ عَراخ ّبی اًذاسُ ثیي اختالف هثجت همذار :لمی

 .ثبؽذ عَراخ لغز اس کَچکتز هیلِ لغز کِ ؽزعی ثِ

 اًغجبقعیغتن 

هیٌیون 
هبکشیون  لمی

 لمی

 لمی



 ٍلتی کزدى عَار اس لجل هیلِ ٍ عَراخ ّبی اًذاسُ ثیي هٌفی اختالف :تذاخل

 .ثبؽذ عَراخ لغز اس ثشرگتز هیلِ لغز کِ

 اًغجبقعیغتن 

هیٌیون 
 تذاخل

هبکشیون 
 تذاخل

 تذاخل 



  حبلتْبی ففز خظ ثِ ًغجت عَراخ ٍ هیلِ ّبی تلزاًظ هَلؼیت ثِ تَجِ ثب

 :آیذ هی دعت ثِ اًغجبق اس هختلفی

 اًغجبقعیغتن 

 (آساد)اًغجبق لك 
 (پزعی)اًغجبق تذاخلی 
 ( ػجَری)اًغجبق فیوب ثیي 



 در .دارد ٍجَد لمی حبلت هیلِ ٍ عَراخ ثیي هًَتبص اس پظ :(آساد) لك اًغجبق
 .اعت  هیلِ اًذاسُ ثشرگتزیي اس ثشرگتز عَراخ اًذاسُ کَچکتزیي حبلت ایي

 اًغجبقعیغتن 

 خظ ففز

 عَراخ

 هیلِ

 عَراخ

 هیلِ

 اًغجبق لك

 لمی



 ٍ عَراخ ثیي ّوَارُ هًَتبص اس پظ حبلت ایي در :(پزعی) تذاخلی اًغجبق
 فؾبری ًیزٍی یک ثب ؽًَذُ داخل لغؼِ ثبیذ ٍ .دّذ هی رٍی تذاخل هیلِ

 اس هیلِ اًذاسُ کَچکتزیي حبلت ایي در .ؽَد عَراخ ٍارد (سیبد تمزیجبً)

 .اعت ثشرگتز عَراخ اًذاسُ ثشرگتزیي

 اًغجبقعیغتن 

 خظ ففز

 عَراخ

 هیلِ هیلِ

 عَراخ

 اًغجبق تذاخلی

 تذاخل



 ػولی اًذاسُ ثِ هیلِ ػولی اًذاسُ حبلت ایي در :(ػجَری) ثیي فیوب اًغجبق
 تذاخل یب لمی حبلت هًَتبص اس پظ هیلِ ٍ عَراخ ثیي ٍ اعت ًشدیک عَراخ

  ثِ ًغجت کن ًغجتبً ًیزٍی یک ثب لغؼِ دٍ حبلت ایي در .دّذ هی رٍی

   .کٌٌذ هی حزکت یکذیگز

 اًغجبقعیغتن 

 عَراخ

 هیلِ هیلِ هیلِ



 .اعت گزفتِ ًظز رد پبیِ اًحزاف ثزای هزحلِ 28 تؼذاد ISO اعتبًذارد
 ؽَد هی دادُ ًؾبى التیي حزٍف اس یکی ثب یک ّز کِ هزحلِ 28 ایي

 :اعت سیز فَرت ثِ عَراخ ٍ هیلِ ثزای

 اًغجبقعیغتن 



 قباًغجعیغتن 
جٌب
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 عیغتن اًغجبلی عَراخ
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 عیغتن اًغجبلی هیلِ
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  درجِ .دارد ٍجَد اعتبًذارد تلزاًظ درجِ 20 تؼذاد ISO اعتبًذارد
  گزدد؛ هی هؾخـ آى اس پظ ػذد یک ٍعیلِ ثِ ٍ IT حزٍف ثب تلزاًظ

 ٍ ّغتٌذ ػوَهی کبرثزد دارای IT18 تب IT1 درجبت .IT7 هبًٌذ

 ؽوبرُ افشایؼ ثب .دارًذ آسهبیؾگبّی کبرثزد IT0 ٍ IT01 درجبت

 IT7 تب IT5 تلزاًظ درجِ .ؽَد هی (کوتز دلت) سیبد تلزاًظ  (درجِ)

  .دارًذ را کبرثزد ثیؾتزیي فٌؼت در

 اًغجبقعیغتن 



 اًغجبقعیغتن 



 اًغجبقعیغتن 



 ایي در ای هیلِ ٍرٍد ثزای .ثگیزیذ ًظز در ،H7 تلزاًظ کالط ثب عَراخی
  ثِ هیلِ حبالت ایي اس ثؼضی در .دارد ٍجَد هختلف حبلت 28 ، عَراخ
 داخل در هیلِ آًْب اس ثزخی در .ؽَد هی ٍارد عَراخ داخل در راحتی

 .ًوَد عَراخ ٍارد فؾبر ثب را هیلِ ثبیذ دیگز ثزخی در ٍ دارد لمی عَراخ

 عَراخْب تلزاًظ ٍ فتگز ًظز در ثبثت تلزاًغی ثب ای هیلِ تَاى هی ّوچٌیي
 ٍ هجٌب عَراخ عیغتن ػٌَاى تحت رٍػ دٍ ایي .دّین تغییز ؽکل هغبثك را

 .ؽَد هی ؽٌبختِ هجٌب هیلِ عیغتن

 اًغجبقعیغتن 



  ٍعیلِ ثِ السم، تذاخل یب ٍ لمی آى در کِ اًغجبلی عیغتن :هجٌب عَراخ عیغتن
 ثبثت تلزاًظ کالط یک ثب ّب هیلِ تلزاًظ هختلف کالعْبی اس حبفل تزکیت

   .ذآی هی دعت ثِ عَراخْب

 قباًغجعیغتن 

جٌب
ُ ه

ذاس
اً

 

 عیغتن عَراخ هجٌب

Hole “H” 



 :هجٌب  عَراخ عیغتن
 هَلؼیت تغییز ثب ٍ هبًذ هی ثبثت هجٌب حبلت در عَراخ لغز هجٌب، عَراخ عیغتن در

 در .آیذ هی دعت ثِ اًغجبق اس هختلفی حبالت ففز خظ ثِ ًغجت هیلِ تلزاًظ
 تغییز ثب عپظ ٍ ؽَد هی عبختِ هؼیي تلزاًظ ثب عَراخی اثتذا هجٌب عَراخ عیغتن

 هجٌب عَراخ عیغتن در .آیذ هی ثذعت اًغجبق هختلف حبلتْبی هیلِ تلزاًظ

   حزف کِ داؽت تَجِ ثبیذ الجتِ .ؽَد هی گزفتِ ًظز در عَراخ ثزایH  هَلؼیت

H ػذدی ثب تلزاًظ هیشاى ٍ اعت ففز خظ ثِ ًغجت تلزاًظ هَلؼیت ثیبًگز تٌْب  

  کالط) H7هثبل ػٌَاى ثِ .ؽَد هی ثیبى (تلزاًظ درجِ) آیذ هی آى کٌبر در کِ

  .اعت 15+18 فَرت ثِ تلزاًغی ثیبًگز هیلیوتز 15 لغز ثِ عَراخی ثزای (تلزاًظ

 اًغجبقعیغتن 



 اس هختلف اًغجبلبت در تلزاًغْب همذار کزدى ثیبى ثزای ایشٍ اعتبًذارد
 عزاحی هجٌب عَراخ عیغتن ثزای کِ جذاٍلی در .کٌذ هی اعتفبدُ جذاٍلی

 ثزای را پبییي ٍ ثبال اًحزاف همبدیز کِ دارد ٍجَد عتًَْبیی اعت ؽذُ

 ثب .کٌذ هی ثیبى هختلف لغزّبی حغت ثز H تلزاًظ هختلف درجبت

 .داد  تؾخیـ تَاى هی را اًغجبق حبلت هیلِ ٍ عَراخ تلزاًظ همبیغِ

 اًغجبقعیغتن 



 اًغجبقعیغتن 



 عپظ ٍ عَراخ اثتذا کِ ثَد ًخَاّذ فَرت ایي ثِ ّوَارُ فٌؼت در
 عپظ ٍ ؽَد هی عزاحی هیلِ اثتذا اٍلبت گبّی ثلکِ .ؽَد عزاحی هیلِ
 تؼزیف عوت ثِ را هب هغلت ایي .کٌذ هی تغییز آى  ثب هغبثك عَراخ لغز

 .عبسد هی رٌّوَى هجٌب هیلِ عیغتن ثِ هَعَم اًغجبلبت ثزای دیگز عیغتن

 اًغجبقعیغتن 



  ٍعیلِ ثِ السم، تذاخل یب ٍ لمی آى در کِ اًغجبلی عیغتن :هجٌب هیلِ عیغتن
 تلزاًظ کالط یک ثب عَراخْب تلزاًظ هختلف کالعْبی اس حبفل تزکیت

  .ؽَد هی ایجبد هیلِ ثبثت

جٌب
ُ ه

ذاس
اً

 

 عیغتن هیلِ هجٌب

Shaft “h” 

 اًغجبقعیغتن 



 :عیغتن هیلِ هجٌب
 هَلؼیت تغییز ثب ٍ هبًذ هی ثبثت هجٌب حبلت در هیلِ لغز هجٌب، هیلِ عیغتن

 ثذعت اًغجبق اس هختلفی حبالت ففز خظ ثِ ًغجت عَراخ تلزاًظ

 .ؽَد هی گزفتِ ًظز در هیلِ ثزای  hهَلؼیت هجٌب، هیلِ عیغتن در .آیذ هی

 اًغجبقعیغتن 



 اًغجبقعیغتن 



   .ًوبییذ ثیبى را سیز اًغجبق هفَْم :هثبل

 اًغجبقعیغتن 

 جذٍل 

6

7
100

g

H


7100H

6100g

 : عَراخ اًذاسُ ٍ اعت ؽذُ ٍالغ هجٌب عَراخ کِ ٍاضح

7H  اًحزاف پبییٌی =  0   

0+IT7=0+0.035=0.035 = اًحزاف ثبالیی   =  0 +  تلزاًظ 

100

035.0

0100 

6g

100 جذٍل 

 اًحزاف ثبالیی  =  0.012-   

IT6= -0.012 -0.022=-0.034 - -0.012   =اًحزاف پبییٌی 

012.0

034.0100 



:اًذاسُ هیلِ   



 گذاری ٌّذعی ای ثز تلزاًظ همذهِ



 اًذاسُ اس اًحزاف ثذٍى تَاى ًوی را جغن اثؼبد اس ّیچیک کِ آًجب اس
  خغبّبی ثذٍى را جغوی تَاى ًوی ّزگش دیگز عزف اس عبخت، اعوی

 .کزد تَلیذ ٌّذعی
  ثِ ّیچگبُ ؽَد هی عبختِ فٌؼت در کِ اعتَاًِ یک هثبل؛ ػٌَاى ثِ

 .ثَد ًخَاّذ تئَری ی اعتَاًِ فَرت
 را تئَری حبلت اس جغن ؽکل تغییز هجبس حذ هیشاى ٌّذعی ّبی تلزاًظ
 .ٌذک هی هؼزفی

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ

 . ثِ ایي هثبل دلت کٌیذ



24.0    0.5 

10.0    0.5 

 1هثبل

 را ؽکل هغتغیل ففحِ یک
 کٌذ هی هؼزفی هجبس تلزاًظ ثب

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



24.0    0.5 

24.5 

10.5 
10.0    0.5 

ثشرگتزیي اًذاسُ ایي ففحِ  
 ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

24.0    0.5 

24.5 

10.5 
10.0    0.5 

23.5 

کَچکتزیي اًذاسُ ایي ففحِ  
 ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

23.5 

23.65 

24.5 

10.5 
9.61 

ایي   ّبی لبثل لجَل  اًذاسُ
 ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

23.5 

24.45 

24.5 

10.5 
10.45 

ایي   ّبی لبثل لجَل  اًذاسُ
 ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

23.5 

24.5 

ایي   ّبی لبثل لجَل  ؽکل 10.5
 ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

23.5 

24.5 

ایي   ّبی لبثل لجَل  ؽکل 10.5
 ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



9.5 

23.5 

24.5 

ایي   ّبی لبثل لجَل  ؽکل 10.5
 ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 1هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 - 3.24 

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 - 3.24 
3.22 

 کَچکتزیي اًذاسُ ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 - 3.24 
3.22 

3.24 

 ثشرگتزیي اًذاسُ ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 
3.22 

3.24 

 ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس ّبی لبثل لجَل اًذاسُ

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.24 
3.22 

3.24 

 ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبس ّبی لبثل لجَل اًذاسُ

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 

3.24 

 ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبسّبی لبثل لجَل  ؽکل

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 

3.24 

 ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبسّبی لبثل لجَل  ؽکل

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



3.22 

3.24 

 ایي ففحِ ثب تَجِ ثِ تلزاًظ هجبسّبی لبثل لجَل  ؽکل

 2هثبل

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



 تلزاًظ گذاری ٌّذعی
60 6H

 الوللی ثیي ؽذُ ؽٌبختِ ًوبدّبی عزی یک ٌّذعی، ّبی تلزاًظ ٍ اثؼبد
  در .کٌٌذ تؾزیح را هحقَل تَاًٌذ هی ػجبرات ٍ کلوبت اس ثْتز کِ ّغتٌذ

 عَراخ، پیي،) لغؼِ یک اجشاء اس رٍؽٌی، ٍ جبهغ  تؼبریف ًوبدّب ایي ٍالغ
 .دٌّذ هی ارائِ هب ثِ را (... ٍ ؽیبر

 Geometric Dimensioning and) ٌّذعی گذاری تلزاًظ ٍ ثؼذگذاری

Tolerancing) هٌْذعی ّبی ًمؾِ در کِ اعت هٌْذعی الوللی ثیي سثبى یک  
  .رٍد هی کبر ثِ هحقَل یثؼذ عِ تَفیف هٌظَر ثِ



60 6H

  .اعت لغؼِ جشء ثِ جشء هجٌبی ثز عیغتوی ٌّذعی، گذاری تلزاًظ
 .ثبؽٌذ اًذاسُ ثذٍى یب ٍ اًذاسُ دارای تَاًذ هی ّبی ؽکل-جشء

 ؽکل -جشء

 عغح، یک تَاًذ هی ٍ ٍدر هی کبر ثِ لغؼِ اس لغوتی ثیبى ثزای ؽکل -جشء
   .ثبؽٌذ ؽتِدا  سیبدی یاجشا تَاًذ هی لغؼبت ثبؽذ، ... ٍ ؽیبر یب ٍ عَراخ پیي،

 تلزاًظ گذاری ٌّذعی



86 

57.6 

56.6 

100 

  99 

8X       7.9 - 8.1 

8X 45° 

A  C  M 0.14   M   

9.6 

9.4 

25.5 

25.4 

36 

34 

41.3 

41.1 

20.00 - 20.13 

0.14 A C 

B 

M42 X 1.5 - 6g 

0.1  M  B   M 

0.06   A 

6.6 

6.1 

9.6 

9.4 

44.60 

44.45 

0.08  M   A 

C 

A 

0.02 

31.8 

31.6 

0.1 B 

 تلزاًظ گذاری ٌّذعی



 عوت لغوت اٍلیي در ًوبدّب ایي دارد، ٍجَد ٌّذعی ٍیضُ ًوبد چْبردُ
 -جشء ًیبس هَرد هؾخقبت ٍ گیزًذ هی لزار ؽکل-جشء کٌتزل کبدر چپ

 .کٌٌذ هی ثیبى را ؽکل

60 6H

 .لٌگی هَلؼیت، جْت، پزٍفیل، فزم، ّبی تلزاًظ :ٌّذعی هؾخقبت

 تلزاًظ گذاری ٌّذعی



 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 
60 6H

  ّبی ؽکل-ثزای جشء

(هغتمل)هٌفزد   

 ًوبد هؾخقِ ًَع تلزاًظ

  فزم

  راعتی 

  تختی

  گزدی

  ای اعتَاًِ

  ّبی ؽکل-ثزای جشء

 هٌفزد ٍ ٍاثغتِ
 پزٍفیل

  پزٍفیل خغی

  پزٍفیل عغحی



 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 
60 6H

 ثزای
  ّبی ؽکل-جشء 

 ٍاثغتِ

 ًوبد هؾخقِ ًَع تلزاًظ

  جْت

  ای ساٍیِ 

  تؼبهذ
 تَاسی

 (هکبى)هَلؼیت
  هَلؼیت

 هزکشی ّن

 تمبرى

 لٌگی
 لٌگی در یک دٍر

 لٌگی در کل



 هَلؼیت ٍ جْت پزٍفیل، فزم، کِ اعت دلیمی سثبى ٌّذعی گذاری تلزاًظ

 .کٌذ هی تَفیف گذاری تلزاًظ هحذٍدُ در را لغؼِ اجشای

  .ؽَد هی اعتفبدُ سیز ؽکل هغبثك کبدری اس ٌّذعی ّبی تلزاًظ ثیبى ثزای
 ٌّذعی ّبی تلزاًظ ثیبى ثزای هختلفی اؽکبل ٍ حزٍف اػذاد، کبدر ایي در

 ثیبى خبؿ عغحی ثِ ًغجت را ّب تلزاًظ آًکِ ثزای ّوچٌیي .ؽَد هی آٍردُ

 .ؽَد هؼزفی ًمؾِ در هجٌب عغح ػٌَاى ثِ عغح یک ثبیذ ؽَد،

C  A  B M .005 M 

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



C  A  B M .005 M 

ؽکل -افالح کٌٌذُ جشء  

 ًوبد تلزاًظ ٌّذعی

(در ایٌجب دایزُ)تَفیف هحذٍدُ   

 هجٌبی ثبًَیِ

  هجٌبی اٍلیِ

 هجٌبی ثبلث  اًذاسُ تلزاًظ

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



 خظ ٍعیلِ ثِ کِ کبدر یک داخل در ثشرگی حزف هجٌب؛ عغح هؼزفی ثزای
 هَرد هحل در ؽَد هی ٍفل تَخبلی یب ٍ تَپز هجٌبی هثلث یک ثِ ًبسکی

  .ؽَد هی رعن ًظز

 ّبی ٌّذعی تلزاًظ



  ًؾبى ٍ ؽَد هی تؼزیف خظ یک ثزای تلزاًظ ایي :راعتی تلزاًظ

 .اعت گزفتِ لزار  tفبفلِ ثب هَاسی خظ دٍ ثیي ًظز هَرد خظ کِ دّذ هی

  دّذ هی ًؾبى ٍ ؽَد هی تؼزیف ففحِ یک ثزای تلزاًظ ایي :تختی تلزاًظ

 .اعت گزفتِ لزار t فبفلِ ثب هَاسی عغح دٍ ثیي ًظز هَرد عغح کِ

 کِ دایزُ دٍ ثیي ًظز هَرد دایزُ کِ دّذ هی ًؾبى تلزاًظ ایي :گزدی تلزاًظ

 .دارد لزار اعت t ثزاثز آى ؽؼبػی فبفلِ

0.2 

0.06 

0.05 

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



  اعتَاًِ، خبرجی عغح کِ دّذ هی ًؾبى تلزاًظ ایي :ای اعتَاًِ تلزاًظ

 .دارد لزار  t ؽؼبع ثب ای اعتَاًِ عغح دٍ ثیي

 عغح دٍ ثیي ثبیذ تلزاًظ عغح کِ دّذ هی ًؾبى تلزاًظ ایي : تَاسی تلزاًظ

 .گیزد لزار اعت t ثزاثز یکذیگز اس آًْب فبفلِ ٍ ّغتٌذ هَاسی هزجغ عغح ثب کِ

 هزجغ عغح ثِ ًغجت را عغح یک ثَدى ػوَد تؼبهذ، تلزاًظ :تؼبهذ تلزاًظ

 .دّذ هی ًؾبى

0.2 A 

0.2 

0.03 A 

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



  عغح ػٌَاى ثِ ساٍیِ ثشرگتز ضلغ تلزاًظ ایي در :ثَدى دار ساٍیِ تلزاًظ
 .ؽَد هی ثزرعی ساٍیِ کَچکتز ضلغ ٍضؼیت ٍ ؽَد هی اًتخبة هزجغ

  tفبفلِ ثب هَاسی ؽیجذار عغح دٍ ثیي ثبیذ کَچکتز ضلغ حبلت ایي در
 .گیزًذ لزار یکذیگز اس

 را هؾخـ هَلؼیت یک اًحزاف هیشاى تلزاًظ، ایي در :هَلؼیت تلزاًظ

 هَلؼیت اًحزاف هیشاى هثبل ػٌَاى ثِ .کٌذ هی ثیبى آى تئَری هَلؼیت ثِ ًغجت
 .ؽَد هی ثیبى هَلؼیت تلزاًظ تَعظ عَراخ یک هزکش

0.2 A 

0.2 A 

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



  ثبیذ اعت، ؽذُ ثیبى آى ثزای تلزاًظ ایي کِ هحَری :هحَری ّن تلزاًظ

 .گیزد لزار t لغز ثِ ٍ هزجغ هحَر ثِ ًغجت هزکش ّن ای اعتَاًِ داخل در

 همغؼی ثزای تلزاًظ ایي :(هحَری یب ٍ ؽؼبػی) دٍر یک در لٌگی تلزاًظ

 ثِ همغغ آى در لٌگی هیشاى کِ اعت ثیبًگزآى ٍ ؽَد هی تؼزیف هحَر یک اس

 .اعت t اًذاسُ

 اعت آى ثیبًگز تلزاًظ ایي :(هحَری یب ٍ ؽؼبػی) کل در لٌگی تلزاًظ

 فبفلِ ثِ هحَر ّن اعتَاًِ دٍ ثیي ثبیذ هحَر خبرجی عغح ًمبط توبم کِ

 . (ؽؼبػی حبلت در) گیزًذ لزار  t ؽؼبػی

0.2 A 

0.1 A-B 

D 0.1 

 :ٌّذعیتلزاًظ ًوبدّبی 



Maximum Material Condition (MMC): The condition of a part when it 

contains the greatest amount of material. MMC of an external feature (the 

mating part) is the upper limit. MMC of an internal feature (the slot) is the lower 

limit. 

Least Material Condition (LMC): The condition of a part when it contains the 

least amount of material possible. LMC of an external feature (the mating part) 

is the lower limit. LMC of an internal feature (the slot) is the upper limit. 

 شرايط حداکثر و حداقل ماده



86 

57.6 

56.6 

100 

  99 

8X       7.9 - 8.1 

8X 45° 

A  C  M 0.14   M   

9.6 

9.4 

25.5 

25.4 

36 

34 

41.3 

41.1 

20.00 - 20.13 

0.14 A C 

B 

M42 X 1.5 - 6g 

0.1  M  B   M 

0.06   A 

6.6 

6.1 

9.6 

9.4 

44.60 

44.45 

0.08  M   A 

C 

A 

0.02 

31.8 

31.6 

0.1 B 

 تلزاًظ ٌّذعیًوبدّبی 



8X 45º 

A 

B 

6.750 

5.00 

8.125 +.000 

- .022 

8X .625 
+.010 

- .005 

.014  M   A  B  M 0.65 

 تلزاًظ ٌّذعیًوبدّبی 


