


 
 (یادآوری)نویسیاندازه



 ضکل
 ترسیم

 نماها

 اندازهنویسی

طراحییک
 قطعه

  اتؼاد، هَقؼیت -1

 طراحیمهندسی

 اعالػات غیز تزسیوی -2

 انتقالاطالعات

 ترسیمنقشه

 تولید

 نتایج

ترسیمایده
(کروکی)  

 فرآیند

 هقذهِ



 ،ضکل صَرت تِ را قغؼِ تِ هزتَط اعالػات کِ استفزآیٌذی نویسیاندازه

 .کٌذ هی تیاى تَضیحات ٍ ػالین

 :ایي اعالػات ضاهل
 ابعادوموقعیتاجسایقطعه-1 

 جنسقطعه-2 

 اعدادموردنیاز-3 

 (ًَع پزداخت سغَح)سطوحنهاییقطعه-4  

 فرآیندتولید-5 

 تولرانسابعادیوهندسی-6 

 هقذهِ



 ًَیسی اًذاسُ اجشای

 راتظ اًذاسُ

 خغَط ًاسک
 خظ اًذاسُ

 سْن اًذاسُ

 خظ راٌّوا

 ػذد اًذاسُ

 :تَضیحات
 تَضیح هحلی -
 تَضیح کلی -
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10 Drill 

:تَضیحات  

 ... جْت ًصة ایي قغؼِ 



 :گیزی ػثارت است اس ٍاحذّای اًذاسُ ISOدر استاًذارد 

ُ ًَیسی  اصَل ٍ قَاًیي اًذاس

 .“”mm تذٍى ػالهتٍ ضَد  تیاى هی (mm) ٍاحذ عَل تز حسة هیلیوتز

   .“ ”oضَد تذٍى ػالهت ٍاحذ ساٍیِ تز حسة درجِ تیاى هی



ًَیسی ٌّگاهی دقیق ٍ کاهل است کِ اعالػات اتؼادی ٍ هَقؼیت  اًذاسُ

 .  هکاًی اجشای قغؼِ را تزای ساخت قغؼِ تِ صَرت دقیق تیاى ًوایذ

 ٍاضح

 :ایي اعالػات تایذ

 کاهل

 :تسْیل کٌٌذُ در
 فزآیٌذ ساخت -
 گیزی اًذاسُ -

ُ ًَیسی  اصَل ٍ قَاًیي اًذاس



L 

L
 

S
 

S 

S
 

 قغؼِ
عزاحی ضذُ   

 مثال

 :اعالػات ضزٍری تزای تَلیذ ایي قغؼِ

 عَل، ارتفاع ٍ ػوق قغؼِ -1
 ارتفاع ٍ ػوق سَراخ ّا -2

 تؼادی هزتَط تِ اًذاسُ ا ”S“ هَقؼیت سَراخ ّا -3

“L” هزتَط تِ اًذاسُ هَقؼیت هکاًی 

S 

L 

L
 

ُ ًَیسی  اصَل ٍ قَاًیي اًذاس



 .ضَد ّای هَرد ًیاس قغؼات تا تَجِ تِ رٍش تَلیذ آًْا دادُ هی اًذاسُ

ُ ًَیسی  اصَل ٍ قَاًیي اًذاس

 .تا دیگز خغَط اًذاسُ تالقی داضتِ تاضذ ًثایذراتظ اًذاسُ ٍ خظ راٌّوا 

ُ ًَیسی تزسین ضَد  .راتظ اًذاسُ تایذ در ًشدیکتزیي هحل تزای اًذاس
 

 .اگز راتظ اًذاسُ تا خغَط ًوا تالقی داضتِ تاضذ در هحل تالقی ًیاس تِ فاصلِ ًیست

 .اس خغَط ًوا، خغَط تقارى ٍ خغَط اًذاسُ تِ ػٌَاى راتظ اًذاسُ استفادُ ًطَد

ُ ًَیسی خغَط ًذیذ پزّیش ضَد  .اس اًذاس



ُ ًَیسی در  ُ ًَیسی خارج اس ًوا صَرت هی گیزد هگز آى کِ اًذاس اًذاس

 .داخل ًوا تِ ضفاف تز ضذى ًوا هٌجز گزدد

ُ ًَیسی  اصَل ٍ قَاًیي اًذاس

ُ ًَیسی تِ ًحَی اًجام ضَدکِ ضکل ٍ هطخصات قغؼِ تِ صَرت  اًذاس

 .ضفاف  تیاى گزدد

ُ ًَیسی تکزاری پزّیش ًوای  .ذیاس اًذاس



ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس

 : تاضذ کاهل ٍ دقیق تایذ ًَیسی اًذاسُ



 :ًَیسی اًذاسُ قَاًیي رػایت

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ضکل-جشء هَقؼیت ًَیسی اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ضکل-جشء هَقؼیت ًَیسی اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ّا قَس ٍ دٍایز ًَیسی اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ّا قَس ٍ دٍایز ًَیسی اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ّا هٌحٌی ًَیسی اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 :ساخت رٍش گزفتي ًظز در تا ًَیسی اًذاسُ

 کاری هاضیي فزآیٌذ جْت ًیاس هَرد ّای اًذاسُ گزی ریختِ فزآیٌذ جْت ًیاس هَرد ّای اًذاسُ

ُ ًَیسیّای اس  هثال  (یادآٍری)اًذاس



 اتصاالت قغؼات استاًذارد هکاًیکی، 



 اتصاالت 

 اتصاالت داین 

 اتصاالت جذا ضذًی 

 هقذهِ



 اتصاالت جذا ضذًی 

  ٍ تاس سزػت تِ قغؼات اتصال ایي تا : (ستاًِ ٍ کام) گَُ ٍ قیذ تا اتصال
 .ضًَذ هی تستِ

 ّا، فلکِ ّا، دًذُ چزخ کزدى هحکن تزای اتصال ایي اس : خار تا اتصال
 .ضَد هی استفادُ دٍراى هحَر رٍی تز غیزُ ٍ سًجیزّا چزخ ّا، کالچ
  استفادُ سٌگیي تارّای اًتقال تزای اتصال ایي اس : ّشارخار تا اتصال

 قزار هزکش تِ هزکش حالتی ّز اس تْتز چزخ ٍ هیلِ اتصال ایي در .ضَد هی
 .دارد دًثال تِ را اتصال تاالی استحکام ٍ گیزًذ هی

  ٍ کزدى جفت کزدى، هحکن کزدى، هتصل تزای پیي اس : پیي تا اتصال
  .گیزد هی استفادُ هَرد قغؼات اس حفاظت

  ضذًی جذا اتصال تزیي هْن ػٌَاى تِ اتصال ایي : هْزُ ٍ پیچ تا اتصال
   ... تزای ٍ ضَد هی ضٌاختِ
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 هؼزفی اصغالحات پیچ



 اصغالحات پیچ
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 آى هحیظ رٍی کِ است هخزٍعی یا ای استَاًِ هیلِ یک : پیچ تؼزیف
   است ضذُ ایجاد یکٌَاخت فَاصل تا هارپیچ تصَرت ًَاری

 است ضذُ ایجاد پیچ سغح رٍی تز کِ هارپیچی تزجستگی :رسٍُ



 اصغالحات پیچ
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 ضَد هی رسٍُ هخزٍط یا استَاًِ تیزًٍی سغح رٍی : خارجی پیچ

 ضَد هی رسٍُ هخزٍط یا استَاًِ داخلی سغح رٍی : داخلی پیچ
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 اصغالحات پیچ
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 اصغالحات پیچ

 اًذاسُ اس ػثارتست کِ گَیٌذ را هْزُ یا پیچ قغز تشرگتزیي : خارجی قغز
  آى هقاتل در دیگز دًذاًِ سز تا دًذاًِ سز
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 اًذاسُ اس ػثارتست کِ گَیٌذ را هْزُ یا پیچ قغز کَچکتزیي : داخلی قغز
  آى هقاتل در دیگز دًذاًِ تِ تا دًذاًِ تِ

 اصغالحات پیچ
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 اصغالحات پیچ

 گذرد هی پیچ هقغغ تز ًقاعی اس کِ فزضی ای استَاًِ قغز :گام قغز
 تاضٌذ هساٍی ّن تا پیچ ّای دًذُ ٍ ضیارّا تیي فاصلِ تغَریکِ

   دًذاًِ یک ػوق هٌْای خارجی قغز تا است تزاتز پیچْا اس تسیاری در •
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 اصغالحات پیچ

  تِ هجاٍر دًذُ اس هطاتِ ًقغِ تا دًذُ اس ًقغِ یک تیي فاصلِ :ظاّزی گام
 پیچ هحَر هَاسات

 استفادُ ّا دًذُ تؼذاد ٍاصُ اس گام تجای استاًذاردّا اس تؼضی در : ًکتِ
   .تاضذ هی (ایٌچ هثال) عَل ٍاحذ در ّا دًذُ تؼذاد هٌظَر کِ هیطَد
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 اصغالحات پیچ

 هحَر هَاسات تِ خَد، گزدش دٍر یک در پیچ کِ ای فاصلِ :ٍاقؼی گام
 رٍد هی پیص پیچ

 است تزاتز ظاّزی گام ٍ ٍاقؼی گام هقذار راِّ یک پیچ یک تزای

 است تزاتز ظاّزی گام تزاتز دٍ ٍاقؼی گام هقذار راِّ دٍ پیچ یک تزای
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   کٌذ هی هتصل ّن تِ را هجاٍر ضیار دٍ کِ اًتْایی سغح :ریطِ

 است داخلی قغز رٍی خارجی پیچ تزای •

  است خارجی قغز رٍی داخلی پیچ تزای •

 اصغالحات پیچ
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 اصغالحات پیچ

  کٌذ هی هتصل ّن تِ را هجاٍر قلِ دٍ کِ تاالیی سغح :دًذُ سز یا تاج

 است خارجی قغز رٍی خارجی پیچ تزای •

  است داخلی قغز رٍی داخلی پیچ تزای •
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 اصغالحات پیچ

  کٌذ هی ٍصل هجاٍر ریطِ تِ را تاج یک کِ سغحی : رسٍُ سغح
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 اصغالحات پیچ

 پیچ هحَر تز ػوَد راستای در ریطِ تا تاج تیي فاصلِ : رسٍُ ػوق
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 اصغالحات پیچ

  پیچ هحَر اس گذرًذُ صفحِ در رسٍُ سغح دٍ تیي ساٍیِ : رسٍُ ساٍیِ
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 اصغالحات پیچ

   ساسد هی پیچ هحَر تز ػوَد صفحِ تا رسٍُ کِ ای ساٍیِ : هارپیچ ساٍیِ
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 اصغالحات پیچ

 ضَد هی تستِ ساػتگزد جْت در : راستگزد پیچ

   ضَد هی تستِ پادساػتگزد جْت در : چپگزد پیچ
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 هؼزفی اًَاع استاًذارد پیچ 
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 اًَاع استاًذارد پیچ 

• ISO Metric 

• American National Standard Thread 

• British Standard Whitworth (BSW) Thread 

• Unified Thread 

• American National Acme Thread 

• Square Thread 

• Brown & Sharpe Worm Thread 

• International Metric thread 
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• 60° included angle 
• D (Internal) = 0.6143 x P 
• D (External) = 0.54127 x P 

• Crest = P/8 

• Root =  P/4 

 پیچ ایشٍهتزیک
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Nominal Thread Nominal Thread 

Diameter Pitch  Diameter Pitch 

(mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

    1.6  0.35  20  2.5 

     2  0.4  24  3 

    2.5  0.45  30  3.5 

     3  0.5  36  4 

    3.5  0.6  42  4.5 

     4  0.7  48  5 

     5  0.8  56  5.5 

 پیچ ایشٍهتزیک
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 پیچ استاًذارد هلی آهزیکا

  :ضًَذ هی تقسین دستِ چْار تِ

 ٍ است کن ارتؼاش ٍ لزسش کِ ّایی هحل تزای :(NC) درضت دًذُ هلی •
 .ًذارد تاالیی کططی تٌص فلش

 ارتؼاش ٍ لزسش کِ ّایی هحل تزای ظزیف دًذُ :(NF) ریش دًذُ هلی •
 تاال کططی تٌص تا ٍ دارد ٍجَد

 (NPT) ّا لَلِ هخصَظ هلی •

 (NS) خاظ هَارد هلی •
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N
PF

N
PD

.125
or    .125  

.6134
or    6134. 





 پیچ استاًذارد هلی آهزیکا
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 پیچ استاًذارد هلی آهزیکا
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N
PR

N
PD

.1373
or    .1373  

.6403
or    6403.





 پیچ ٍیتَرث استاًذارد تزیتاًیا
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 (unified)پیچ هتحذ 

 اًگلستاى ٍ کاًادا آهزیکا، کطَرّای هتحذ استاًذارد سیستن
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N
PF

N
PF

N
PD

N
PD

.250
or    .250  thread)(internal 

.125
or    .125  thread)(external 

.5413
or    5413. thread)(internal 

.6134
or    6134. thread)(external 









 (unified)پیچ هتحذ 
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D = minimum .500P 

   = maximum .500P + 0.010 

F = .3707P 

C = .3707P - .0052 

(for maximum depth) 

 Acme  پیچ

 ضَد هی استفادُ پیطزٍی پیچْای ٍ جکْا ، ّا گیزُ تزای •



Lec7-49 

D = .6866P 

F = .335P 

C = .310P 

 تزاٍى ٍ ضارج  پیچ

 حلشٍى چزخ تا درگیزی تزای حلشٍى پیچ •



Lec7-50 

D = .500P 

F = .500P 

C = .500P + .002 

 پیچ هزتؼی

 ضَد هی استفادُ جکْا ٍ ّا گیزُ در هؼوَال •

 است ضذُ پیچ ایي جایگشیي Acme  پیچ•



(aَدٍس (b  َچْارس(c سز ّطت گَش 

(d ُای  ستار(e  سز آلي(f آچارخَر 

 (g ِپز  س(h  چْارپز(i سز آچاری 

 اًَاع پیچ تز حسة ضکل سز پیچ



 اًَاع پیچ تز حسة ضکل سز پیچ



 اًَاع هْزُ تز حسة ضکل



 تَلیذ پیچ 



 ایجاد دًذاًِ خارجی 

 ػولکزد اتشار

 حذیذُ

 دستگیزُ قالة  



 ایجاد دًذاًِ خارجی 

 ػولکزد اتشار



 ایجاد دًذاًِ خارجی 



 هتِ جْت ایجاد سَراخ  

 اتشار

 قالٍیش 

 قالٍیشدستگیزُ  

 ػولکزد

 ایجاد دًذاًِ داخلی 



 تزسین دًذاًِ خارجی ٍ داخلی



تزسین تا جشییات  -1  

تزسین ضواتیک  -2  

تزسین سادُ ضذُ  -3  

 ّای تزسین دًذاًِ خارجی ٍ داخلی رٍش



خارجیدًذاًِ داخلیدًذاًِ    تزسین تا جشییات 

60o گام 

 دًذُ پایاًی

ضواتیکتزسین   

(خغَط ًاسک)سز رسٍُ  گام  
 ( خغَط ضخین)ریطِ 

 ّای تزسین دًذاًِ خارجی ٍ داخلی رٍش



خارجی دًذاًِ  دًذاًِ داخلی 

 ضَد   تزسین هی ضخینخغَط  قغز خارجی
 .ضَد  هوتذ در ًشدیکی قغز خارجی رسن هی خغَط ًاسکتا  قغز داخلیٍ 

 ًصف گام

 ریطِ

 سز دًذُ 

 دًذُ پایاًی

سادُ ضذُتزسین   

 ّای تزسین دًذاًِ خارجی ٍ داخلی رٍش



 ًوای تزضی

خارجی دًذاًِ  داخلیدًذاًِ 

 ضَد   تزسین هی ضخینخغَط  قغز خارجی
 .ضَد  هوتذ در ًشدیکی قغز خارجی رسن هی خغَط ًاسکتا  قغز داخلیٍ 

سادُ ضذُتزسین   

 ّای تزسین دًذاًِ خارجی ٍ داخلی رٍش



 (ISO)دًذاًِ ضکل هتزیک 

 دًذاًِ خارجی

 دًذاًِ داخلی

 هحَر سَار ضذُ

60o 

 P ,گام

P/4 

P/8 

 تَاًذ تز رٍی یکذیگز سَار ضًَذ دًذاًِ داخلی ٍ خارجی هیدقت کٌیذ ٌّگاهی 
.تاضذ یکساىّز دٍ  گامٍ اًذاسُ اسوی کِ    



(اسوی)سایش   
 قغز خارجی

(mm) 
 قغز داخلی گام

سایش هتِ سَراخ  
 کاری

M6 6.00 1.00 4.917  -   5.153  5.00 

M8 8.00 1.25 6.647  -  6.912 6.75 

M10 10.00 1.50 8.376  -  8.676  8.50 

M12 12.00 1.75 10.106 -10.441  10.00 

(درضت)ًوایص هتزیک دًذاًِ   

  قغز داخلی=  قغز خارجی   -گام  

 رسٍُ هتزیک سایش هتِ سَراخ کاری≈قغز داخلی 

:  جْت تزسین  



سایش 
(اسوی)  

 قغز خارجی

(mm) 
 قغز داخلی گام

سایش هتِ سَراخ  
 کاری

M8 8.00 
0.75 7.188 7.25 

1.00 6.917      7.153  7.00 

M10 10.00 

0.75 9.188      9.378  9.25 

1.00 9.105 9.00 

1.25 8.647      8.912  8.75 

  قغز داخلی=  قغز خارجی   -گام  

 سایش هتِ سَراخ کاری≈قغز داخلی 

:  جْت تزسین  

(ریش)ًوایص هتزیک دًذاًِ   



 عَل رسٍُ

 هزاحل تزسین دًذاًِ خارجی

 هحل ضزٍع

 تزسین
هحَر   

جی
خار

غز 
 ق

لی
اخ

ز د
قغ

 

 تزسین خظ
45o 

 تزسین خظ
30o 

تزسین دایزُ جْت  
 ًوایص سز رسٍُ

تزسین سِ چْارم دایزُ  
جْت ًوایص ریطِ 

 رسٍُ



 (راُ تِ در)رسٍُ سزتاسزی  -1

 تزسین
 هحَر 

جی
خار

غز 
 ق

لی
اخ

ز د
قغ

 

 رسن ریطِ رسٍُ
 رسن سز رسٍُ

 نمایبرشی

 تزسین دایزُ جْت
ًوایص سز رسٍُ  تزسین سِ چْارم  

دایزُ جْت ًوایص 
 ریطِ رسٍُ

 ریطِ

 سز رسٍُ

 ضًَذ خغَط ّاضَر تزش تِ سز رسٍُ ختن هی

 هزاحل تزسین دًذاًِ داخلی



لی
اخ

ز د
قغ

 

 (کَر)رسٍُ تا عَل هحذٍد  -2

 تزسین
 هحَر 

جی
خار

غز 
 ق

 ػوق سَراخ هتِ

 ػوق رسٍُ

 تزسین دایزُ جْت
ًوایص سز رسٍُ   

تزسین سِ چْارم دایزُ  
 جْت ًوایص ریطِ رسٍُ

 هزاحل تزسین دًذاًِ داخلی



 نمایبرشی
 (کَر)رسٍُ تا عَل هحذٍد  -2

 هزاحل تزسین دًذاًِ داخلی



M 10 ×1.5  

 دًذُ ریش  1.0×
 دًذُ درضت

xx 
   عَل رسٍُ

 (در صَرتی کِ دًذُ ریش است)سایش اسوی ٍ گام  ػالهت فزم رسٍُ، -1

 عَل رسٍُ -2

 دًذاًِ خارجی ًَیسی اًذاسُ



ػالهت فزم رسٍُ -3  

سایش اسوی رسٍُ -4  

 گام رسٍُ -5

سایش هتِ سَراخ کاری -1  

ػوق سَراخ کاری -2  

ػوق رسٍُ -6  

8.50 Drill, 20 Deep, 

M10 Tapped, 15 Deep 

 دًذاًِ داخلی ًَیسی اًذاسُ



 تزسین پیچ ٍ هْزُ



 تزسین پیچ

 .ای رسٍُ ضذُ تا یک سز  اًتْایی، جْت استفادُ اس آچار استپیچ یک هیلِ استَاًِ

 پیچ تا اًتْای ضص گَش
 ٍ هْزُ

 ضخاهت
 سز پیچ

 عَل رسٍُ

 عَل

 پٌْا



 رسن
هحَر پیچ   

 رسن ًوای جاًثی
 سز پیچ

s 

 ًقغِ
 ضزٍع

H 

 رسن
 سز پیچ 

s/2 s/2 

30o 

 عَل

 عَل رسٍُ

غز
f ق

 

 رسن استَاًِ پیچ

پیچ هزاحل تزسین  

 . اس جذٍل قاتل اقتثاس است s  ٍHتا تؼییي قغز اسوی پیچ هقادیز 



 رسن ًوای جاًثی
 سز پیچ

s 
H 

s/2 s/2 

 اس خظ چیي داخلی کِ ًطاى دٌّذُ
 .ضَد رسٍُ داخل هْزُ صزف ًظز هی 

 هزاحل تزسین هْزُ



 تا تَجِ پیچٍارد کزدى  -1
 (clearance) تِ لقی سَراخ 

 ٍاضزٍارد کزدى -2

 هْزُتستي  -3

 تزسین پیچ ٍ هْزُ در حالت سَار ضذُ 



 ًَضتي پیچ در جذٍل استاًذارد ًقطِ



 (هغالؼِ تیطتز)پیَست 



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ

تَاى اتؼاد پیچ ٍ هْزُ   تا اًتخاب ًَع پیچ ٍ هْزُ تا هزاجؼِ تِ جذاٍل استاًذارد هی

 .را اقتثاس ًوَد



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 اتؼاد استاًذارد پیچ ٍ هْزُ



 هؼزفی استاًذارد رسٍُ ّا



 تزسین پزٍفیل رسٍُ



 تزسین پزٍفیل رسٍُ



 تزسین پزٍفیل رسٍُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



x drill, 

f y C’bore, 

z deep 

x drill,w deep, 

f y C’bore, 

z deep 

z
 

 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



x drill, 

CSK to fy 

x drill, w deep, 

CSK to fy 

y 
Draw 90o 

 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



(aُهْزُ ضکاف دار ٍ ػثَر پیي اس پیچ ٍ هْز 

(b ُاستفادُ اس دٍ هْز 

(cُاستفادُ اس دٍ هْز 

(dاستفادُ اس ٍاضز فٌزی 

(eاستفادُ اس پیي 

(fاستفادُ اس هْزُ ضاهي دار 

(g استفادُ اس ٍاضز قفلی ستاًِ دار 

(h ُقفل کزدى پیچ تا هْز 

 :رٍضْای جلَگیزی اس تاس ضذى پیچ

 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ



 کارتزدّای اس پیچ ٍ هْزُ


