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فصل پانزدهم

نمايش دندانه1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ چگونگی نمايش دندانه را شرح دهد.
۲ــ چگونگی نام گذاری پيچ را بيان کند.

۳ــ ميله های دندانه شده و سوراخ های مهره شده را رسم کند.

۱ــ۱۵ــ پيش گفتار
همان گونه که می دانيد برای اتصال دو يا چند قطعه به هم، 
روش های گوناگون وجود دارد. از ميان آن ها يکی هم اتصال به 

کمک پيچ و مهره است (شکل ۱ــ۱۵).
برخی از پيچ ها برای اتصال و برخی برای انتقال قدرت و 
حرکت مورد استفاده قرار می گيرند (شکل ۲ــ۱۵). گاهی مهره ی 
می رود  کار  به  پيش ساخته  و  جدا  قطعه ی  يک  به صورت  اتصال 
و گاهی ناگزير در بدنه ی قطعه سوراخی را ايجاد و آن را دندانه 

می کنند (شکل ۳ــ۱۵).
به اين ترتيب، زمانی که پيچ يا مهره جزئی از يک قطعه است، 

tooth :۱ــ دندانه
thread :۲ــ پيچ

بايد در نقشه نمايش داده شود. به همين دليل ضرورت دارد در اين جا 
به چگونگی نمايش آن بپردازيم.

ثابت  گام  با  مارپيچ،  است  شياری  پيچ۲:  ۱ــ۱ــ۱۵ــ 
روی يک استوانه يا مخروط (شکل ۴ــ۱۵).

۲ــ۱ــ۱۵ــ ساخت پيچ: پيچ به اين ترتيب ايجاد می شود 
که يک ميله ی استوانه ای يا مخروطی با سرعت ثابت می چرخد و 
(شکل  می خراشد  را  آن  ثابت  خطی  سرعت  با  متحرکی  همزمان 

۵  ــ۱۵).
(شکل  است  حديده  از  استفاده  پيچ  ساخت  روش  يک 

۶  ــ۱۵).
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شکل ۱ ــ۱۵ــ تکيه گاه ميله، ياتاقان چدنی         

درپوش

پايه

واشر

مهره 
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شکل ۲ ــ۱۵ ــ مواردی از کاربرد پيچ 

راهنما

پيچ اصلی 
پرس دستی

پيچ اصلی در پولی کش

پيچ در گيره ی دستی 

شکل ۳ ــ۱۵

پيچ

واشر

درپوش

پايه

1

9

8

765432
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شکل ۴ ــ۱۵   

شکل ۵ ــ۱۵ــ چگونگی تراشيدن يک پيچ روی دستگاه تراش

شکل ۶ ــ۱۵

حديده 
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اجزای يک پيچ را در شکل ۷ــ۱۵ می بينيد.
برای ساخت يک پيچ بايد ابتدا ميله را نزديک به اندازه ی 
شکل  طبق  کرد.  ايجاد  دندانه  آن  روی  سپس  و  کرد  آماده  نامی 
در  پيچ  حقيقی  شکل  ترسيم  که  می شود،  ديده   a حالت  ۸    ــ۱۵، 
نقشه مشکل است، در اين صورت، مانند شکل b، که يک شکل 

قراردادی است، رسم خواهد شد۱.

اضافه می شود که:
ــ قطر خارجی يا قطر نامی پيچ با خط اصلی رسم می شود.

ــ قطر داخلی پيچ با خط نازک نمايش داده می شود.
ــ انتهای دندانه با يک خط اصلی محدود می شود.

ــ تيزی سرپيچ معموًال با يک پخ گرفته می شود.

۱ــ در استانداردهای قديمی به جای خط نازک دنده، از خط چين استفاده می شد.

شکل ۷ ــ۱۵ 

شکل ۸     ــ۱۵

                   

۱ ــb ــ شکل قديمی    ۲ ــ b ــ شکل کنونی    a ــ شکل حقيقی    

قطر داخلی
قطر خارجی

ته دندانه
گامزاويه  دندانه

سردندانه

قطر داخلی
قطر خارجی يا اندازه ی نامی

قطر   نامی

قطر   داخلی

شده 
انه 

دند
ول 

ط

َپخ سردنده
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۲ــ۱۵ــ نام گذاری
در  اما  هستند.  مختلفی  استانداردهای  دارای  پيچ ها 
به  است.   M اتصال  پيچ  مشخصه ی  عالمت  متريک  استاندارد 

شکل ۹ــ۱۵ توجه کنيد.
در اين جا ميله ای، که قسمتی از آن دندانه دارد، داده شده 

است. اضافه می شود که:

ــ M عالمت پيچ اتصال با دنده ی مثلثی ۶۰ درجه است.
ــ ۳۰ قطر نامی و دندانه ی پيچ خشن است۱.

۱ــ۲ــ۱۵ــ گام۲: مقدار پيشروی پيچ در مهره به ازای 
يک دور گردش را گام گويند. يک پيچ با قطر معين می تواند دارای 
گام های مختلف باشد. پيچ ها را با گام های گوناگون می سازند. به 

جدول ۱ــ۱۵ نگاه کنيد.

pitch :۱ــ اندازه ی داخلی پيچ هيچ وقت داده نمی شود زيرا با توجه به گام و ديگر مشخصات، به دست خواهد آمد.                     ۲ــ گام

شکل ۹ ــ۱۵

 Sw = آچارخور

شده 
انه 

دند
ول 

ط

آچارخور

پيچ تمام دنده

طول دندانه شده
طول کامل پيچ

نمونه 

پيچ دوسردنده
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ـ  ۱۵ ــ مربوط به پيچ های خشن و گام های ظريف «انتخابی» متريک۱ جدول ۱ ـ

اندازه  قطر داخلی  دنده خشن  دنده ظريف  اندازه اسمی  قطر داخلی   دنده خشن  دنده ظريف     
d اسمی انتخابی    انتخابی      

۱  ۰/۷۳۰  ۰/۲۵ ــ   ۲۴  ۲۰/۷۵۲  ۳ ــ   
 ۰/۷۸۳ ــ   ۰/۲۰   ۲۱/۸۳۵ ــ   ۲  

۲  ۱/۵۶۷  ۰/۴ ــ   ۲۷  ۲۳/۷۵۲  ۳ ــ   
۱/۷۳۰ ــ   ۰/۲۵   ۲۴/۸۳۵ ــ   ۲  

۲/۵  ۲/۰۱۳  ۰/۴۵ ــ   ۳۰  ۲۶/۲۱۱  ۳/۵ ــ   
 ۲/۱۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۲۷/۸۳۵ ــ   ۲  

۳  ۲/۴۵۹  ۰/۵ ــ   ۳۳  ۲۹/۲۱۱  ۳/۵ ــ   
 ۲/۶۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۳۰/۸۳۵ ــ   ۲  

۳/۵  ۲/۸۵۰  ۰/۶ ــ   ۳۶  ۳۱/۶۷۰  ۴ ــ   
 ۳/۱۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۳۲/۷۵۲ ــ   ۳  

۴  ۳/۲۴۲  ۰/۷ ــ   ۳۹  ۳۴/۶۷۰  ۴ ــ   
 ۳/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۳۵/۷۵۲ ــ   ۳  

۴/۵  ۳/۶۸۸  ۰/۷۵ ــ   ۴۲  ۳۷/۱۲۹  ۴/۵ ــ   
 ۳/۹۵۹ ــ   ۰/۵   ۳۸/۷۵۲ ــ   ۳  

۵  ۴/۱۳۴  ۰/۸ ــ   ۴۵  ۴۰/۱۲۹  ۴/۵ ــ   
 ۴/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۱/۷۵۱ ــ   ۳  

۶  ۴/۹۱۸  ۱ ــ   ۴۸  ۴۲/۵۸۷  ۵ ــ   
 ۵/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۴/۷۵۲ ــ   ۳  

۷  ۵/۹۱۸  ۱ ــ   ۵۲  ۴۶/۵۸۷  ۵ ــ   
 ۶/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۸/۷۵۲ ــ   ۳  

۸  ۶/۶۴۷  ۱/۲۵ ــ   ۵۶  ۵۰/۰۴۶  ۵/۵ ــ   
 ۷/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۵۱/۶۷۰ ــ   ۴  

۹  ۷/۶۴۷  ۱/۲۵ ــ   ۶۰  ۵۴/۰۴۶  ۵/۵ ــ   
۸/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۵۵/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۰  ۸/۳۷۶  ۱/۵ ــ   ۶۴  ۵۷/۵۰۵  ۶ ــ   
 ۸/۶۴۷ ــ   ۱/۲۵   ۵۹/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۱  ۹/۳۷  ۱/۵ ــ   ۶۸  ۶۱/۵۰۵  ۶ ــ   
 ۹/۹۱۸ ــ   ۱   ۶۳/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۲  ۱۰/۱۰۶  ۱/۷۵ ــ   ۷۲  ۶۷/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۰/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۴/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۴  ۱۱/۸۳۵  ۲ ــ   ۷۶  ۶۹/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۲/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۴/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۶  ۱۳/۸۳۵  ۲ ــ   ۸۰  ۷۳/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۴/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۸/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۸  ۱۵/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۸۵  ۷۸/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۵/۸۳۵ ــ   ۲   ۸۳/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

۲۰  ۱۷/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۹۰  ۸۳/۵۰۵ ــ   ۶  
۱۷/۸۳۵ ــ   ۲   ۸۸/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

۲۲  ۱۹/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۱۰۰  ۹۳/۵۰۵ ــ   ۶  
۱۹/۸۳۵ ــ   ۲   ۹۸/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

 

قطر نامی پيچ
۱ــ جدول فوق بخشی از مشخصات جداول کامل مربوط به پيچ ها است.

d′
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جدول ١٥ــ١ طبق استاندارد متريک است. در آن برخی 
گام های انتخابی ديده می شود. اگر يک پيچ مانند M20، دارای 

گام خشن باشد، از نوشتن آن خودداری می شود ولی اگر گام آن 
ظريف باشد، بايد نوشته شود (شکل ۱۰ــ۱۵).

۲ــ۲ــ۱۵ــ شکل دندانه: دندانه ها دارای شکل های 
گوناگون اند. پيچ های اتصال معمولی دارای زاويه ی ۶۰ درجه و 

ديده  ۱۱ــ۱۵  شکل  در  دندانه  يک  اجزای  هستند.  مثلثی  شکل 
می شود. 

شکل ۱۰ ــ۱۵
a ــ پيچ دنده خشنb ــ پيچ دنده ظريف 

 ISO شکل ۱۱ ــ۱۵ ــ مشخصات دندانه ی پيچ اتصال متريک، استاندارد

جی
خار

طر 
ق

نده
ی د

بلند
خلی

ر دا
قط

 فاصله ی دو
 دنده

گامتختی سردندانه 

دندانه
گردی ته دندانه

در جدول ۲ــ۱۵ برخی دندانه های ديگر با عالئم اختصاری 
معرفی شده اند.

۳ــ۱۵ــ نماهای پيچ
می کنيد.  مالحظه  را  پيچ  يک  نماهای  ۱۲ــ۱۵  شکل  در 

برای گرداندن و بستن پيچ، سر ديگر آن را آچارخور ساخته اند.
دندانه  عالمت   ، 3

4
نازک  خط  يک  سرپيچ،  نمای  در  ــ 

است. اين خط بر خط پخ ارجحيت دارد و با بودن آن از ترسيم 
خط پخ صرف نظر می شود۱. 

را   3
4

خط  می توان  نشود  ديده  سر  نمای  در  پيچ  اگر  ــ 
به صورت خط چين رسم کرد.

ــ معمول است که شيار پيچ گشتی خور را با زاويه ی ۴۵ 
درجه رسم می کنند.

3 در پايين سمت چپ گذاشته می شود ولی در ديگر قسمت ها هم اشکالی ندارد. 
4

۱ــ معموًال قسمت ناقص دايره ی 

شکل ۱۲ ــ۱۵ ــ پيچ اتصال با سرپيچ گشتی خور 
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ـ  ۱۵  جدول ۲ ـ

در اتصاالت پيچ و مهره ای

در اتصاالت پيچ و مهره ای 

به  که  حرکتی  پيچ های  در 
برای  مختلف  صورت های 
به  قدرت  و  حرکت  انتقال 

کار می روند

برای اتصال لوله ای 

با  متری  ميلی  پيچ  يعنی   M۲۰
اندازه ی نامی ۲۰ و دنده ی خشن 
ميلی متری  پيچ  يعنی    M۲۰×٢
دنده ی  و   ۲۰ نامی  اندازه ی  با 

ظريف 

ويتورث  پيچ  معنی  به   ′′7
16

١٤ــ
دنده  تعداد  و   7

16
نامی  قطر  با 
در اينچ ۱۴

٦×Tr۴۰ به معنی پيچ دنده ذوزنقه 
به قطر نامی ۴۰ و گام ۶ 

R به معنی پيچ لوله با اندازه ی  ′′12
4

′′12
4

نامی 

M

با  متريک  ميلی متری  پيچ  معنی  به 
زاويه ی ۶۰ درجه 

W

زاويه ی  با  ويتورث۱  معمولی  پيچ 
۵۵ درجه 

Tr

پيچ دنده ذوزنقه ای با زاويه ی ۳۰ 
درجه

R

و  گرد  دندانه ی  سر  با  لوله  پيچ 
زاويه ی ۵۵ درجه 

۱ ــ پيچ معمولی ويتورث Whitworth با زاويه ی۰ ۵۵ که معموًال بدون عالمت مورد استفاده قرار می گيرد منتها در سيستم اينچی معموًال مشخصات پيچ نيز داده می شود. مانند 
  . ′′7

16
7 که در اين مورد منظور پيچ Unifiedcoarse Series»  UNC » با رديف انطباقی ۲A و ۱۴ دندانه در اينچ است با قطر نامی 

16
-۱۴UNC-۲A

فرم پروفيل دندانه عالمت اختصاری  مثال          موارد مصرف 
و نام دنده      

گام

گام

گام

گام
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۴ــ۱۵ــ مهره
مهره يک پيچ داخلی است. برای ساخت آن بايد در قطعه 
سوراخی با قطر مناسب ايجاد شود. جدول ۱ــ۱۵ اندازه ی مته ی 

الزم را معرفی می کند. بعد می توان با قالويز مهره را ساخت (شکل 
۱۳ــ۱۵).

شکل ۱۳ ــ ۱۵ ــ ساخت مهره

قالويز 
مته

پيچ  مانند  مهره  دقيق  رسم  مهره:  رسم  ۱ــ۴ــ۱۵ــ 
مشکل است. پس آن را به کمک خط نازک و به صورت قراردادی 

نمايش می دهند (شکل ۱۴ــ۱۵).

شکل ۱۴ ــ۱۵ 

   a ــ شکل حقيقی                                                          ۱ ــ b ــ شکل قديم                                                 ۲ ــ b ــ شکل کنونی

ـ ۱۵، نماهای مختلف يک قطعه ی مکعب مستطيلی  در شکل ۱۵ـ
که در آن مهره ساخته شده داده شده است.

دقت کنيد:
ــ خط نازک عالمت دندانه است.

a b
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ــ هاشور از روی خط نازک گذشته و به خط اصلی رسيده 
است.

ــ در نمای نديد، خط عالمت دندانه با خط چين معمولی 
معرفی می شود.

، عالمت مهره و به اندازه ی قطر  3
4

ــ در نمای سر، خط 

نامی است.
توجه: هم در پيچ و هم در مهره قطر کوچک اندازه گذاری 
رسم  نقشه  در   ۰/۸M اندازه ی  به  تقريبًا  را  آن  ولی  نمی شود 

می کنيم۱.

شکل ۱۵ ــ۱۵ ــ مهره 

شکل ۱۶ ــ۱۵
b  a ــ مهره ی بن بست در قطعه با ضخامت زياد 

دليل  به  است  ممکن  بن بست:  مهره ی  ۲ــ۴ــ۱۵ــ 
ضخامت زياد قطعه، انتهای مهره بسته باشد. انتهای بن بست توسط 

ُنک مته ايجاد می شود. در نقشه معموًال انتهای مهره را با زاويه ی 
۱۲۰ درجه رسم می کنند۲ (شکل ۱۶ــ ۱۵).

۱ــ قطر داخلی به طور دقيق از جدول برداشته می شود. اين قطر تقريبًا يک گام کم تر از قطر نامی پيچ خواهد بود. ضمنًا می توان آن را نيز محاسبه کرد.
۲ــ نک مته برای فوالد و چدن معموًال ۱۱۸ درجه است. 
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به چگونگی کاربرد گونيای ۳۰ درجه برای رسم ُنک مته يا 
انتهای بن بست مهره توجه کنيد (شکل ۱۷ــ۱۵). اين زاويه هرگز 

اندازه گذاری نمی شود.
اضافه می شود که:

انتهای دندانه ی مهره با خط اصلی مشخص می شود.

اندازه گذاری  که  زيرا  می شود،  زده  اضافه تر  کمی  مته  ــ 
نخواهد شد.

ــ طول قسمت دندانه شده اندازه گذاری می شود.
ــ بيش تر مهره را در برش رسم می کنند. به نقشه ی نمونه 

توجه کنيد (شکل ۱۸ــ۱۵).

شکل ۱۷ ــ۱۵ ــ مته زدن برای ساخت مهره 

شکل ۱۸ ــ۱۵ ــ پايه ی ياتاقان
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ پيچ شياری است مارپيچ با گام ثابت روی يک استوانه يا مخروط.
۲ــ M عالمت پيچ متريک و به مفهوم پيچ دندانه مثلثی اتصال است.

۳ــ در کنار M، قطر نامی و در صورت لزوم گام ظريف آن را می نويسند.
3 است.

4
۴ــ عالمت دندانه، در نمای اصلی خط نازک و در نمای سر خط نازک 

۵  ــ دندانه ی خارجی را پيچ و دندانه ی داخلی را مهره گويند.
۶  ــ در نقشه های معمولی فاصله ی دو خط نازک ۰/۸M است.

                       خودآزمايی 

۱ــ پيچ را تعريف کنيد.
۲ــ يک پيچ چگونه ساخته می شود؟

۳ــ يک ميله را، که نيمی از آن دندانه شده است، رسم کنيد.
۴ــ عالمت M به چه مفهوم است؟

۵  ــ گام در پيچ و مهره چگونه تعريف می شود؟
۶  ــ با رسم شکل نماهای يک پيچ را معرفی کنيد.

۷ــ با رسم شکل، نماهای يک مهره را معرفی کنيد.
۸  ــ با رسم شکل، نماهای يک مهره ی بن بست را رسم و اندازه گذاری کنيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ با توجه به ديد از جلوی داده شده، نمای روبه رو را در برش و نمای افقی را بدون برش، رسم و اندازه گذاری 

کنيد (شکل ۱۹ــ  ۱۵).
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شکل ۱۹ ــ۱۵
جنس: برنز            نام: فالنچ            مقياس: ۱:۱           توجه: همه ی مهره ها راه به در هستند. 

۲ــ ميله ای با سه قسمت، به قطرهای مختلف در اختيار است. بايد هر سه قسمت آن دندانه شود. نماهای روبه رو، 
از چپ و از راست آن را رسم کنيد. رسم تمام خط چين ها و اندازه گذاری الزم است (شکل ۲۰ــ۱۵).

شکل ۲۰ ــ۱۵          
 جنس: فوالد St37             نام: محور            مقياس: ۱:۱              خواسته ها: 

۱ ــ سمت راست، تمام طول دنده ی M14 با گام ۱/۵، ظريف                  ۲ ــ قسمت ميانی پيچ M42 با گام ۳، ظريف 
۳ ــ سمت چپ، پيچ خشن به طول ۲۲                   ۴ ــ پس از تکميل نماهای روبه رو، از چپ و از راست، اندازه گذاری شود. 
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۳ــ دو نمای ناقص از يک قطعه داده   شده است. برای آن کارهای زير را اجرا کنيد (شکل ۲۱ــ۱۵).
ــ از جلو در برش، از باال بدون برش، اندازه گذاری کامل.

ــ در نقطه ی A، مهره ی M16، در B مهره ی بن بست M20 به عمق ۳۲ و با دندانه ی ظريف به گام ۱ و در نقطه ی 
C مهره به قطر نامی ۱۰، ايجاد شود.

شکل ۲۱ ــ۱۵
جنس: چدن                  نام: پايه                 مقياس: ۱:۱
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۴ــ برای نقشه ی موجود، نمای روبه رو را در برش، نمای نيم رخ راست را در نيم نما و نيم رخ چپ را رسم کنيد. 
تصاوير بدون خط چين با اندازه گذاری کامل (شکل ۲۲ــ۱۵).

راهنمايی: در نمای از راست برای مهره، نيمی از خط نازک را رسم نکنيد.

شکل ۲۲ ــ۱۵
جنس: برنز                       نا م: مهره ی پولی کش                      مقياس: ۱:۱، مقياس ترسيم نقشه: ۲:۱        

                                                خواسته ها: 
۱ ــ پيچ M30 با گام ظريف ۲                    ۲ ــ مهره ی M18 در همه ی طول سوراخ ۱۵/۸ ∅               ۳ ــ اندازه گذاری کامل نقشه 

                     تحقيق كنيد

۱ــ قطر داخلی برای پيچ M20 و نيز برای مهره ی M20 چيست؟
۲ــ پخ سرپيچ، عالوه بر از بين   بردن لبه های تيز، چه ارزش ديگری دارد؟

۳ــ چرا پيچ يا مهره را با گام های ظريف هم می سازند؟
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فصل شانزدهم

بی برش ها1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ بی برش را تعريف کند.
۲ــ بی برش ها را نام ببرد.

۳ــ بی برش ها را در نقشه های برش نمايش دهد.

۱ــ۱۶ــ بی برش
جزئی است در نقشه که در زمان برش، هاشور نمی خورد. 
آن ها اجزا يا قطعاتی هستند که جزئيات قابل برش را ندارند. به 

گفته ی ديگر هاشو  ر زدن آن ها کار را مشکل تر می کند. به نمونه هايی 
از بی برش ها دقت کنيد (شکل ۱ــ۱۶).

شکل ۱ ــ۱۶ 

بی برش هاست  آشناترين  از  يکی  تيغه۲:  ۱ــ۱ــ۱۶ــ 
(شکل ۲ــ۱۶).

nervure و در فرانسه rib، web :۲ــ تيغه ۱ــ بی برش ها را استثنائات برش هم می گويند.   

شکل ۲ ــ۱۶ ــ تکيه گاه ميله 

مخروط
محور

ميله

پيچ 

کره

رسم  کامل  طولی  برش  در  را  اجسام  اين  که  دانست  بايد 
خواهند  زده  عرضی  برش  آن ها  نياز،  صورت  در  اما  نمی کنيم. 

شد.
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تيغه جزئی است که برداشتن آن تغييری در کار قطعه به  وجود 
نمی آورد ولی افزودن آن باعث استحکام بيش تر خواهد شد. برش 

قطعه در شکل ۳ــ۱۶ داده شده است. 

شکل ۳ ــ۱۶

پس از تشخيص آن که کدام قسمت به منزله ی تيغه است، 
زد.  برش  را  قطعه  و  برداشت  فرضی  به طور  آن را  ابتدا  می توان 

سپس تيغه را اضافه نمود. 



  ٢٨١  

به نمونه های داده    شده در شکل ۴ــ۱۶ دقت کنيد. آن ها نيز به برش طولی نياز ندارند.

شکل ۴ ــ۱۶
a ــ پايه ی ميله، جنس چدن 

b ــ کوپلينگ يا همراه کننده ی محور، جنس برنز 
c  ــ بدنه، جنس پالستيک 

   

تيغه

تيغه
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شکل ۵   ــ۱۶ نمونه ای ديگر را معرفی می کند.

شکل ۵ ــ۱۶ ــ ياتاقان، جنس چدن 
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در شکل ۶  ــ۱۶ ديده می شود که بازوها هم جزء بی برش ها 
هستند. 

برش  در  بايد  تيغه  که  می شود  ديده  اين جا  در  هم چنين 

شکل ۶ ــ۱۶ ــ بدنه، جنس آلومينيم  

عرضی هاشور بخورد. اضافه می شود که در اين مورد، در نمای 
روبه رو تيغه به صورت طولی بريده شده ولی در نمای جانبی برش 

آن عرضی است.
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اينک به نمونه ای که در آن بازو با شکلی ديگر ديده می شود، 
توجه کنيد (شکل ۷ــ۱۶).

ـ۱۶ يک محور با دو برش داده شده است. در شکل ۸   ـ 

ديده می شود که محور، برش عرضی را دريافت می کند.
از بی برش ها می توان کره، استوانه، مخروط، پيچ و مهره ی 

استاندارد را نام برد به عالوه بازوها، تيغه ها، پين ها، خارها و محورها 
جزِء بی برش ها هستند.

جدول های ۱ــ۱۶ و ۲ــ۱۶ تعدادی از آشناترين بی برش ها 
را معرفی می کنند. 

شکل ۷ ــ۱۶ ــ چرخ دستی، جنس چدن

شکل ۸     ــ۱۶ ــ محور، جنس فوالد 
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ـ  ۱۶ ــ مربوط به بی برش ها در نقشه های صنعتی جدول ۱ ـ

       نام قطعه                غلط                         استثناهای برش                                   صحيح

پيچ اتصال  
 

محور  

پيچ حرکتی   

دنده و بازو   

 

مهره ی استاندارد  

دسته يا هرم   

تيغه  بازو تيغه و بازو      
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ـ  ۱۶ ــ مربوط به بی برش ها در نقشه های صنعتی جدول ۲ ـ

تصوير قطعه  کاربرد   تصوير در برش  نام قطعه    

      ساچمه ها، کره ها،
استوانه، مخروط

 

ُگوه ها  

خارها  

پرچ ها  

مفتول  در زنجيرها  

پين ها  
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ بی برش جزئی است که از برش طولی معاف است.
۲ــ  دليل بی برش  بودن يک قطعه، نداشتن چيزی برای نمايش است.

۳ــ تيغه برای افزايش استحکام است و جزِء بی برش هاست.
۴ــ همه ی بی برش ها، جز کره، برش عرضی را قبول می کنند.

۵  ــ تيغه، کره، بازو، پيچ، مهره، خار، … جزِء بی برش ها هستند.

                       خودآزمايی 

۱ــ بی برش چيست؟ و در چه حالتی برش نمی خورد؟
۲ــ تيغه چگونه جزئی است؟ (با رسم شکل توضيح دهيد)

۳ــ برای به وجود نيامدن اشتباه در نمايش تيغه بهتر است چه کار کنيم؟
۴ــ ده جزِء بدون برش را نام ببريد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای جسمی که به صورت مجسم داده شده، نماهای از جلو و افقی را رسم کنيد، از جلو در برش، از باال 

نيم نما. اندازه گذاری الزم نيست (شکل ۹ــ۱۶).

شکل ۹ ــ۱۶
جنس: آلومينيم                

نام: تکيه گاه ميله                   
مقياس: ۱:۱

برش             در   F جهت  در  جلو  از  ديد  ۱ ــ 
۲ ــ ديد از باال در نيم نما 

مقياس ترسيم: ۱:۱
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(شکل  برش  بدون  باال  از  برش،  در  جلو  کنيد.از  رسم  اندازه گذاری،  بدون  مجددًا،  را  موجود  نمای  دو  ۲ــ 
۱۰ــ۱۶).

شکل ۱۰ ــ۱۶
جنس: چدن                     نام: بدنه                      مقياس: ۱:۱
۱ ــ ديد از جلو در برش           ۲ ــ ديد از باال              مقياس ترسيم: ۱:۱

توجه: برای آن که با دو تصوير، مشکلی در معرفی قطعه پيش نيايد چه بايد کرد؟ 
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کامل  اندازه گذاری  برش.  در  چپ  از  موجود،  به صورت  جلو  از  کنيد.  رسم  داده   شده  قطعه ی  از  نما  دو  ۳ــ 
(شکل ۱۱ــ۱۶).

شکل ۱۱ ــ۱۶
جنس: چدن                  نام: چرخ لنگر                     مقياس : ١:٥

مقياس ترسيم: ١:٥                    اندازه گذاری کامل  

                         تحقيق كنيد

۱ــ آيا يک ميله يا محور در طول خود هيچ گونه برشی نمی خورد؟
۲ــ آيا می توان يک استوانه ی توخالی را برش زد؟

۳ــ می توانيد حداقل سه مورد بی برش را، که در متن مطرح نشده است، نام ببريد.


