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فصل 4

نقشه کشی و زبان فنی
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                         کاغذهای نقشه کشی
1 استاندارد سايرکشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIايران

ASAآمريکاBSانگلستانUNIايتالیا
FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد ديگر( با يک 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

a
b

= 2
 
1000000mm2A m= =2

0 1
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                  اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

۴20×297A 31189×8۴1A 0

297×210A ۴8۴1×۵9۴A 1

210×1۴8A ۵۵9۴×۴20A 2

اين 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

خیلی بزرگ121/۴1

21/۴10/7A0

310/70/۵A0

۴0/70/۵0/3۵A0 ، A1

۵0/۵0/3۵0/2۵A0 ، A1 ،A3،A۴

60/3۵0/2۵0/18A2 ، A3 ،A۴

70/2۵0/180/13A۴ ، A۵
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                         تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصويربرداری، چاپ يا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است بايد يکی از اندازه های طولی )ترجیحاً يکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آيد. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هايی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴2 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراين مقیاس نقشه 0/7۵ يا 

۴2 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که 
۵6

 18
0/7۵ = 2۴ در واقع 2۴ میلی متر است. 
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                         رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
طــوری  را  گونیــا  قائمــه  ضلــع  يــک  ابتــدا   1
ــره  ــر داي ــته و ب ــه A گذش ــه از نقط ــد ک ــرار دهی ق

بــه  صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

3 در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای 
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

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

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

1 خطی از نقطه A به مرکز دايره رسم کنید.
2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3 به مرکز M دايره MA را رسم کنید.
4 نقطــۀ N محــل تقاطــع دو دايــره نقطــۀ ممــاس 

اســت.

خط مماس دو دایره 
ــرار  ــوری ق ــا را ط ــه گونی ــع قائم ــک ضل ــدا ي 1 ابت
ــاس  ــری مم ــورت ظاه ــره به ص ــر داي ــه ب ــد ک دهی

ــد. باش
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای  3
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــرار  ــه را تک ــن مرحل ــز همی ــره دوم نی ــرای داي 4 ب

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

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

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

ممــاس اســت.
عمود  اضالع  بر  مماس  مرکز  از   3
آيد. به دست  مماس  نقاط  تا  کنید 

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. کنی
2 بــه مرکــز دايــره کمانــی بــه 
ــالوۀ  ــره به ع شــعاع r+R ) شــعاع داي
شــعاع معلــوم ممــاس( رســم کنیــد. 
 )O( ــان ــن دو کم ــع اي ــل تقاط مح

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

ممــاس M به دســت آيــد.
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مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس بايد ابتدا توجه 
خارج  يا  و  دايره  داخل  در  مماس  که  نمود 
قرار  کدام سمت خط  در  همین طور  و  دايره 
دارد. در صورتی که مماس داخل دايره باشد 
برای   r+R از  بود  دايره  اگر خارج  و   r-R از 

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

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

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
3 از مرکــز ممــاس بــر خــط عمــود کنیــد 
تــا نقطــۀ ممــاس روی خــط به دســت آيــد.
4 از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دايــره 
ــره  ــا نقطــۀ ممــاس روی داي رســم کنیــد ت

ــد. ــز به دســت آي نی

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

بــا مرکــز دايــره مجمــوع دو شــعاع اســت.
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد 

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

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

ــد. کنی
ــرۀ  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس، خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــه ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــره به دس داي
ــره  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
دوم رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــز به دس ــره نی داي
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مماس بین دو دایره )مماس داخل(
در ايــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
ــا  ــاس ب ــعاع مم ــل ش ــره تفاض ــز داي ــا مرک ب

ــره اســت. شــعاع داي
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
 R-r1 ــه شــعاع ــی ب ــرۀ اول کمان از مرکــز داي
ــم  ــرۀ اول( رس ــای داي ــاس منه ــعاع مم ) ش

ــد.  کنی
 R-r2 از مرکــز دايــرۀ دوم کمانــی بــه شــعاع
ــم  ــرۀ دوم( رس ــای داي ــاس منه ــعاع مم ) ش

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

ممــاس روی ايــن دايــره به دســت آيــد.
ــرۀ دوم  ــه مرکــز داي از مرکــز ممــاس خطــی ب
رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آي ــره نی ــن داي روی اي

مماس محدب مقعر )مماس ترکیبی(
در ايــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
دو  مجمــوع  دايره هــا  از  يکــی  مرکــز  بــا 
شــعاع اســت و بــا دايــرۀ ديگــر تفاضــل شــعاع 

ــره اســت. ــا شــعاع داي ممــاس ب
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دايــره ای که 
ــالوه  ــرار دارد به ع ــاس ق ــوس مم ــارج از ق خ

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

ــد. ــم کنی ــرار دارد( رس ــاس ق مم
ــره  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــره به دس داي
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دايــره دوم رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آي ــره نی ــن داي روی اي
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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 يا  مشخص می کنند. در ايران اين روش متداول است. در اين روش نمای افقی در زير 

نمای رو به رو و ديد از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می شود.

در فرجۀ سوم که با A يا   مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و ديد 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 ایلیك نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریك
مرحله 1ـ ترسیم خطوط محور

مرحلــه 2ـ ترســیم خطــوط مــوازي بــا محورهــا بــه فاصلــۀ شــعاع دايــره از مرکــز بــه طــوري 
کــه يــک متــوازي االضــالع تشــکیل شــود.

ــا  ــا ب ــه محــل تقاطــع محور ه ــوازي االضــالع ب ــاز مت ــه 3ـ ترســیم خطــوط از گوشــۀ ب مرحل
اضــالع

مرحله ۴ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزيت گوشۀ باز متوازي االضالع
مرحله ۵  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزيت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترســیم دايـره در تصويـر مجسم ديـمتريـک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصوير مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
اصول زير در مورد هاشور در برش بايد رعايت شود:

هاشــور بــا خــط نــازک رســم می شــود. فاصلــۀ هاشــورها بیــن 2 تــا 3 میلی متــر در کاغذهــای 
A۴ و A3 مناســب اســت.

ــور  ــد. هاش ــه نمی کن ــن تکی ــه خط چی ــور ب ــه است.هاش ــوالً ۴۵ درج ــورها معم ــه هاش زاوي
ــود. ــی ش ــازک متک ــط ن ــا خ ــور ي 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، بايــد 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. ــیاه 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 يکديگ ــات کن قطع
ــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد. ــا ب معرفــی شــده عمومــی اســت، ام
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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 هیچ اندازه ای نبايد تکرار شود.

نقشه بايد کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه ديگری نداشته باشد.
واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و بايد اندازه واقعی قطعه نوشته شود.

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

فلش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء بايد در جايی درج شود که بهتر آن جزء را نمايش دهد.
اجزای يک اندازه بايد تماماً در يک نما باشد.

اندازه گذاری طولی
 اين 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 پايین 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 يا باالی آن يک کمان گذاشته می شود.

اگر زاويه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها
پخ های ۴۵ درجه با يک اندازه طولی مشخص می شود.

پخ های غیر ۴۵ درجه با يک اندازه طولی و يک زاويه و يا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

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

کرد اما اندازه آن بايد کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای
 در اين روش تمام اندازه ها به صورت رديفی روی يک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 

يک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازه گذاری پله ای
اندازه 7  اندازه ها نسبت به يک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بین خطوط   در اين روش 

است. میلی متر 

اندازه گذاری مختصاتی
در اين روش اندازه ها نسبت به يک نقطۀ مشترک )نقطه صفر يا نقطه مبنا( گذاشته می شوند.

اندازه گذاری جدولی
زمانی  سوراخ ها  موقعیت  اندازه گذاری  برای 
که تعداد آنها زياد باشد از اين روش استفاده 
مرکز  موقعیت  بر  عالوه  در جدول  می شود. 
سوراخ می توان قطر، عمق و ديگر مشخصات 

سوراخ را نیز قید کرد.



42

عالئمونشانهها
عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 : قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.
R : همیشه 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 نیز عالمت دقیقه و 

ثانیه 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 مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

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

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
: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.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به يک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.

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

انتهای خطوط راهنمايی که به يک خط اندازه يا خط راهنمای ديگر اشاره می کنند فلش يا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زير نوشته می شود.
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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 درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده 
می شود. در اين اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می توان با خط راهنما 

عدد اندازه را نمايش داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
اين اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دايره و کمان است.

اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف  نشان داده می شود.
خط اندازه يا امتداد آن بايد از مرکز دايره بگذرد.

در صورتی که داخل دايره يا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می توان آنها را 
در بیرون درج کرد.

اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت   را نبايد فراموش نمود.
اندازه قطری با يک فلش و بیرون دايره نیز قابل ارائه است.

باشد  با نماهای ديگر تداخل داشته  يا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دايره 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 زاويه ترسیم می شود.

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

جهت و موقعیت عدد اندازه زاويه مطابق با الگوی زير است.

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

.) عمق سوراخ با يک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 12
.)M10  × 1/۵( گام سوراخ با يک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود

طول رزوه و عمق سوراخ با يک اسلش از هم جدا می شوند
.)M1۴ × 18 / 23(
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سوراخ های پله دار زير هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف U مشخص می شود   .

. در سوراخ های خزينه  دار قطر بزرگ و زاويه خزينه ابتدا نوشته می شود 
 

اندازه گذاری عناصر تکراری
در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های يکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه يکی از آنها 

ذکر کرد.
در عناصر تکراری يکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل زير(.
تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی 

قید کرد.

اندازه جای خار
اندازه جای خار روی شفت
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5-2 واژگان فني
 

Snip              قیچي
 Hand snip                قیچي دستي
International Standard Organiszation )iso(                    سازمان جهاني استاندارد
Hand lever shearing machine                                                   قیچي اهرمي
Bending                                                                                        خم کاري
Sheet metal working                                                                    ورق کاري
Sheet metal bending                                                                 خم کاري ورق
Bend Radius                                                                                  شعاع خم 
Bending angle                                                                               زاويه کاري
Folding                                                                                    ) خم کردن )تا 
جوشکاري مقاومتي  RW( Resistance Welding( کردن
Spot weld                                                                                   نقطه جوش
Seam weld                                                                  ) درز جوش )جوش نواري 
Projection weld                                                                         جوش زائده اي
Upset weld                                                                                جوش برجسته
Flash weld                                                                                جوش جرقه اي
Welding Cycle                                                                       مراحل جوشکاري
DT                                                                                                تست مخرب
NDT                                                                                        تست غیر مخرب
Peel Test                                                                                  آزمون خم کاري
Chisel Test                                                                              آزمون قلم و چکش
Self secured joint ) lucked seam (                                                   فرنگي پیچ
Soldering                                                                                  لحیم کاري نرم
Tin                                                                                                          قلع
Lead                                                                                                      سرب 
butt joint                                                                                  اتصال لب به لب 
Lap joint                                                                             اتصال لب روي هم 
butt-lap joint                                                           اتصال لب روي هم سر به سر 
scarf joint                                                                        اتصال لب به لب مورب 
lack seam joint                                                                        اتصال فرنگي پیچ 
tee joint                                                                                     اتصال سه پري 
Solder ability                                                                               لحیم پذيري 
Clearency                                                                                               لقي 
Wetting                                                                                        تر شوندگي 
Capillary action                                                                      خاصیت موئینگي 
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