


فصل 2

استانداردهای نقشه کشی و زبان فنی
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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 دوار )افزایشی

Revolve Cut)مدل سازی احجام دوار )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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زبان فنی  

واژه التین واژه فارسی ردیف
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 خاك 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 خاك 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 تََرك گرم 69

Cold cracks تََرك 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 فارسیردیف

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


