
پودمان 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری١. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی2. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن3. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن٤. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن٥. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن٦. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن 2٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن 3٠ درصد

بحث گروهی ٥٠ درصد

انجام دادن کار/کار عملی ٧٥ درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.
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و  واکنش پذیر  شامل  که  تناوبی  جدول  گروه  اولین 
Alkali metalsفلزهای قلیایینرم ترین فلزهای جدول تناوبی است

دومین گروه جدول تناوبی شامل فلزهایی واکنش پذیر که 
-Alkaline earth metفلزهای قلیایی خاکیواکنش پذیری کمتری از فلزات گروه اول دارند

als

ساده  پیوند  دارای  فقط  کـه  هیدروکربن هـا  از  دسته ای 
Alkaneآلکانکربن     ـ کربن می باشند

هیدروکربن های سیرنشده که دارای پیوند دوگانه کربن  ـ 
Alkeneآلکنکربن هستند. 

هیدروکربن هایی که دست کم یک پیوند سه گانه بین دو 
Alkyneآلکیناتم کربن دارند.  

Allotropeآلوتروپشکل های مختلف یک عنصر در طبیعت

Alloyآلیاژمخلوط دو یا چند فلز

Anionآنیونبه یون با بار منفی آنیون گفته می شود

Anodeآندالکترودی که در آن اکسایش صورت می گیرد.

مجموع تعداد پـروتون و نوترون هـای هستۀ اتم را نشان 
Atomic massعدد جرمیمی دهد

Atomic modelمدل اتمیفرضیه هایی برای تعیین مشخصات اتم

Atomic numberعدد اتمیتعداد پروتون های موجود در هسته اتم را نشان می دهد

کوچک ترین ذره سازنده مواد که از هسته و فضای پیرامون 
Atomاتمهسته تشکیل شده است

استفاده  انـدازه گیری جرم  برای  کـه  است  ابـزاری  تَرازو 
Balanceترازومی شود

مدلی برای نمایش اتم که اتم کره ای با هسته ای در مرکز 
انرژی  با  مدارهایی  در  الکترون ها  و  می کند  تعریف  آن 

مشخص اطراف آن می چرخند
Bohr atomic modelمدل اتمی بور

دمایی است که در آن فشار بخار مایع کامالً با فشار خارجی 
Boiling Pointنقطه جوشبرابر  می شود

Brownian motionحرکت براونیحرکت سریع و نامنظم ذرات پخش شونده کلویید

مواد تشکیل شده از اتم های کربن که اندازه آنها در حدود 
-Carbon nanostrucساختار نانو کربنینانومتر است

ture

Catalystکاتالیزگرماده ای که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کند.

زبان فنی  
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حفاظت یک فلز در برابر خوردگی از راه اتصال فلز به یک 
Cathodes Protection حفاظت کاتدیقطعه فلز واکنش پذیرتر.

Cathodeکاتدالکترودی که در آن کاهش صورت می گیرد.

Cautionکاتیونبه یون با بار مثبت کاتیون گفته می شود

نیمی از یک سلول گالولنی که در آن اکسایش یا کاهش 
CellـHalfنیم سلولصورت می گیرد.

Chemical bondپیوند شیمیاییاتصال اتم ها به یکدیگر 

رابطه ای که به کمک آن مواد موجود در واکنش، فرمول 
Chemical equationمعادله شیمیاییشیمیایی آنها و نسبت آنها در واکنش مشخص می شود

Chemical reactionواکنش شیمیاییفرایندی که در طی آن ماهیت ماده تغییر می کند

Chemical reactivityفعالیت شیمیاییتمایل یک اتم برای شرکت در واکنش های شیمیایی

Chemical symbolsنماد شیمیاییحروف التین که برای نمایش هر عنصر استفاده می شوند

مدت  برای  و  دارد  کوچکی  ذرات  که  ناهمگنی  مخلوط 
است پایدار  زیادی  Colloidکلوییدزمان 

Compoundترکیبموادی که در ساختار آنها بیش از یک نوع اتم وجود دارد

سلول گالوانی ساخته شده از دو نیم سلول که شامل مواد 
نیم  سازنده  اجسام  غلظت  لحاظ  از  ولی  هستند  یکسان 

سلول تفاوت دارند
Concentration Cellسلول غلظتی

مقدار حل شونده را در مقدار مشخصی از حالل یا محلول 
Concentrationغلظتنشان می دهد

واکنش  یک  اثر  بر  فلز  یک  آن  در  کـه  است  فـرایندی 
می شود. تخریب  کاهش  Corrosionخوردگیاکسایش 

پیوندي که به وسیله اشتراک یک یا تعداد بیشتري جفت 
Covalent Bondپیوند کوواالنسیالکترون بین دو اتم مشخص مي شود.

نیروی جاذبه ای که در اثر اشتراک گذاری الکترون بین دو 
Covalent bondپیوند کوواالنسیاتم ایجاد می شود

اتم  زیادی  بسیار  تعداد  کوواالنسی  اتصال  از  که  موادی 
باشند شده  Covalent solidجامد کوواالنسیتشکیل 

با هم  به صورتی  آنها  اتم های کربن  هیدروکربن هایی کـه 
Cyclic hydrocarbonهیدروکربن حلقویپیوند تشکیل می دهند که یک حلقه به وجود آورند 

اولین فرضیه برای نمایش دادن اتم که اتم را کوچک ترین 
Dalton’s Atomic نظریه اتمی دالتونذره ماده و غیر قابل تجزیه معرفی کرد

Theory



35

واژه التینواژه فارسیتعریف

Densityدانسیته یا چگالیمقدار جرم موجود در واحد حجم ماده 

غیرقطبی  مولکول های  بین  واندروالس  نیروهای  انواع  از 
Dipole ـ Dipole دو قطبی لحظه ایمی باشد.

induced  moment

بین  و  بوده  واندروالس  مولکولی  بین  نیروهای  انواع  از 
هستند،  دائمی  دوقطبی های  دارای  که  مولکول هایی 

وجود دارد .
Dipole ـ Dipoleدوقطبی ـ دوقطبی

دیوارۀ  یک  و  الکترونی  رسانای  به وسیلۀ  که  سلول  نیم  دو 
Electrochemical cellسلول الکتروشیمیاییمتخلخل به هم متصل هستند

علم استفاده از انرژی الکتریکی برای انجام تغییر شیمیایی 
واکنش های شیمیایی  انجام  از  الکتریکی  انرژی  تولید  یا 

است.
Electrochemistryالکتروشیمی

رسانای الکترونی در یک سلول الکتروشیمیایی که جریان 
Electrodeالکترودبرق را به الکترولیت وارد یا از آن خارج می کند.

Electrolysisبرقکافتاستفاده از جریان برق برای انجام تغییرات شیمیایی

نوعی سلول الکتروشیمیایی است که با عبور جریان برق 
Electrolytic Cellسلول الکترولیتی)انرژی الکتریکی( از آن یک تغییر شیمیایی روی می دهد.

مشترك  الکترون  جفت  به  نسبت  اتم  یک  نسبي  جاذبه 
گویند. Electronegativityالکترو نگاتیویرا 

-Electronic configuآرایش الکترونیچگونگی قرار گرفتن الکترون ها در اتم را نشان می دهد
ration

ذره ای با بار الکتریکی منفی که در فضای پیرامون هسته 
Electronالکترونبه دور آن می چرخد

به  فلز  یک  از  نازکی  الیه  با  جسم  یک  سطح  پوشاندن 
الکترولیتی سلول  یک  Electroplating آبکاریکمک 

Elementعنصرماده ای که تمام اتم های آن از یک نوع هستند

عناصر  نوع  بر  افزون  که  است  شیمیایی  فرمول  نوعی 
Empirical formulaفرمول تجربیسازنده، ساده ترین نسبت آنها در ترکیب را نشان می دهد

سیستمي پراکنده است که در آن هردو فاز مایع هستند. 
معموالً یکي از فازها آب یا محلول آبي و دیگري روغن یا 

مایع امتزاج ناپذیر با آب است .
Emulsionامولسیون

-Endothermic reacواکنش گرما گیرواکنشی که در طی آن گرما گرفته می شود
tion

مجموعه ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که 
Environmentمحیط زیستبا هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند .
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Exothermic reactionواکنش گرمادهواکنشی که در طی آن گرما آزاد می شود

به  مستقیم  تبدیل  برای  که  است  گالوانی  سلول  نوعی 
الکتریکی  انرژی  به  سوخت  یک  سوختن  از  آمده  دست 

می رود کار  به 
Fuel Cellسلول سوختی

گرافن  یعنی  گرافیت  در  موجود  صفحات  فولرن ها  پایۀ 
است، و اتم های کربن طوری با هم پیوند تشکیل داده اند 

که یک کره را تشکیل می دهند 
Fullereneفولرن

دارای  آلی  مولکول  به  که  اتم هاست  از  آرایش مشخصی 
Functional groupsگروه عاملیآن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می بخشد

شیمی سبز استفاده از شیمی برای کاهش منبع آالینده ها 
است. تعریف شامل تمام جنبه های فرایندهای شیمیایی 
می باشد که بر سالمت انسان و محیط زیست تأثیر دارد.

Green chemistryشیمی سبز

نافلزهـا  واکنش پذیرترین  کـه  تناوبی  17جدول  گـروه 
محسوب می شوند و با دریافت یا اشتراک گذاری 1 الکترون 

می شوند. پایدار 
Halogensهالوژن ها

َسالَمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی 
Healthسالمتيو اجتماعی انسان 

Heatگرماانرژی که در نتیجه اختالف دما بین دو جسم مبادله می شود

Heterogeneous مخلوط ناهمگنمخلوطی است که بیش از یک فاز داشته باشد
mixture

Hydrideهیدریدترکیبات شیمیایی دیگرعناصرباهیدروژن را هیدریدگویند

ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن 
Hydrocarbonهیدروکربنهستند 

قطبي  دو  ـ  قطبي  دو  قوي  بسیار  کنش  برهم  یک 
عنصر  یک  به  هیدروپن  آنها  در  که  مولکول هایي  شامل 

است. متصل  الکترونگاتیو 
Hydrogen bondsپیوند هیدروژنی

ماده ای شیمیایی است که بر اثر تغییر pH در یک محلول 
Indicatorشناساگرآبی دچار تغییر رنگ می شود.

Inter Molecularنیروی بین مولکولینیروهای جاذبه ای که مولکول ها را در کنار هم نگه می دارد.

نیرویی است که پیوند میان اتم ها را برقرار می کند و باعث 
Intera Molecularنیروی درون مولکولیتشکیل و حفظ مولکول یا ترکیب شیمیایی می گردد. 

مخالف  بار  با  یون های  بین  الکتروستاتیک  جاذبه  نیروی 
می شود. گفته  یونی  Ionic bondپیوند یونیپیوند 

و  کاتیون  زیادی  تعداد  منظم  آرایش  از  حاصل  ترکیب 
Ionic compoundترکیب یونیآنیون
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مولکول هایی که فرمول مولکولی یکسان دارند ولی آرایش 
Isomerایزومراتم ها )فرمول ساختاری( آنها متفاوت است

Isotopeایزوتوپاتم های مختلف یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند

نیروی جاذبه بین دو قطبی های لحظه ای در مولکول های 
Londenالندنغیرقطبی، نیروی الندن را به وجود می آورد .

 )MSDS( برگه اطالعات ایمنيبرگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی
 مواد شیمیایي

Material Safety
 Data Sheet

دمایی که در آن، ماده به طور کامل از حالت جامد به مایع 
Melting pointنقطه ذوب)یا بالعکس( تبدیل می شود

شیمی معدنی شاخه ای از دانش شیمی است که با مواد 
Mineral Chemistryشیمی معدنیمعدنی کانی ها و خواص آنها سروکار دارد

Molar weightجرم مولیجرم یک مول از ماده بر حسب گرم بر مول

نوعی فرمول شیمیایی که نوع و تعداد دقیق اتم ها در یک 
Molecular formulaفرمول مولکولیمولکول را نشان می دهد

گونۀ حاصل از پیوند کوواالنسی بین تعداد مشخصی اتم 
Moleculeمولکولکه بدون بار الکتریکی است

)اتم،  ذره  تعداد   6/022  ×1023 شامل  مجموعه ای  به 
یون( یا  Moleمولمولکول 

در  شکل  لوله ای  به صورت  که  هستند  گرافنی  صفحات 
باشند شده  درست  نانومتر  Nanotubeنانو لوله کربنیابعاد 

ذره ای بدون بار الکتریکی و جرمی تقریباً برابر با پروتون 
Neutronنوتروندر هسته اتم

تناوبی که همگی گاز هستند و  عناصر گروه 18 جدول 
انجام  برای  تمایلی  پایدارشان  الکترونی  آرایش  به دلیل 

ندارند واکنش 
Noble gasesگازهای نجیب

Non – Polar Linkپیوندغیرقطبیپیوند کوواالنسی بین اتم های یکسان  

برهم  و منفی  بارهای مثبت  در مولکول غیرقطبی مرکز 
بار است. بوده و مولکول بدون  -Non – Polar Moleمولکول غیرقطبیمنطبق 

cules

مجموعه ای از پروتون و نوترون در مرکز اتم که جرم اتم 
Nucleusهستهرا تعیین می کند

اتم ها تمایل دارند تا با انتقال یا اشتراک گذاری الکترون 
Octet ruleقاعده هشتاییتعداد الکترون های الیه ظرفیت خود را به هشت برسانند.

شیمي آلي علمي است که به بررسي ترکیب های حاوی 
Organic chemistryشیمی آلی»کربن« و »هیدروژن«  مي پردازد
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واکنشی که در آن یک یا چند الکترون از گونه ای به گونۀ 
Oxidationواکنش اکسایش کاهشدیگر منتقل می شود

reduction reaction 

فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون 
Oxidationاکسایشاز دست می دهند.

ترتیب  به  مختلف  عناصر  اتم های  آن  در  که  جدولی 
Periodic tableجدول تناوبیافزایش عدد اتمی در گروه ها و دوره هایی قرار گرفته اند

بخشی از ماده که ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در 
Phaseفازهمه جای آن یکسان است

Poiseپوآزواحد اندازه گیری گرانروی دینامیک 

مولکول قطبی مولکولی است که دارای سر مثبت و منفی 
Polarمولکول قطبیاست و مرکز بارهای مثبت و منفی برهم منطبق نیستند. 

Molecules 

که  است  بیشتر  یا  اتم  دو  بین  کوواالنسی  پیوند  نوعی 
اشتراک گذاشته  به  نامساوی  تعداد  به  الکترون ها  در آن 

می شوند.
Polar Linkپیوند قطبی

Polyatomic ionیون چند اتمیگونه هایی که از دو یا تعداد بیشتری اتم تشکیل شده اند

تعداد زیادی واحد کوچک تر  از  درشت مولکول هایی که 
مونومر ساخته شده اند Polymerبسپاربه نام 

PPm پی پی ام میلی گرم از ماده در یک لیتر محلول
part per million

Principalعدد کوانتومی اصلیعددی صحیح که نشان دهنده شماره الیه الکترونی است
quantum numbers 

Protonپروتونذره ای با بار مثبت در هسته اتم

مقدار گرم مادۀ خالص موجود در 100 گرم ماده ناخالص 
Purityدرصد خلوصرا نشان مي دهد
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فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون 
Reductionکاهشمی گیرند

Safetyایمنيحفاظت نسبی در برابر خطر

بیشترین مقدار ماده که در دمایی معین در 100 گرم آب 
Solubilityانحالل پذیریحل می شود

Solutionمحلول مخلوطی که یک فاز دارد

نیکل  و  کروم  مقداری  آن  به  که  و کربن  آهن  از  آلیاژی 
است شده  Stainless steelفوالد زنگ نزناضافه 

Steelفوالدآلیاژی از آهن و کربن

فازها  از  زمان کوتاهی یکی  از  بعد  ناهمگنی که  مخلوط 
می شود Suspensionسوسپانسیونته نشین 

Tareوزن خالصوزن جسم بدون وزن ظرف ماده 

Temperatureدمامعیاری از سردی و گرمی جسم

شاخه ای از علم شیمی که به مطالعه کمی و کیفی گرمای 
Thermochemistryگرما شیمی مبادله شده در طی واکنش شیمیایی می پردازد

Tyndall effectاثر تیندالپخش نور توسط ذرات کلویید

Valance layerالیه ظرفیتبیرونی ترین الیه الکترونی اتم 

الکترون هایی از اتم که امکان شرکت در واکنش شیمیایی 
Valence Electronsالکترون های ظرفیتیرا دارند

Viscosityگرانرویمقاومت سیال در برابر جاری شدن

World Health سازمان بهداشت جهانی
Organization (WHO)
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Absolute Pressureفشار مطلق

Acid Gasگاز اسیدی

Actuatorمحرک

Additiveمواد افزودنی

Adjustableآچار فرانسه

Agitatedمتالطم

Air Compressorsکمپرسورهای هوا

Air Coolerخنک کننده هوایی

Allenآچار آلن

Ambient or Atmospheric Pressureفشار هوای جو

)API(American Petroleun Institute

Analysisتجزیه و تحلیل کردن

Analyzerتحلیل گر

Anchorپره لنگری

Anti Corrosion & Anti Rustضدخوردگی و ضد زنگ زدگی

Anti Oxidantsبازدارنده های اکسایش

Anti Wearمواد ضد سائیدگی

Anti foams/Defoamersضد کف ها

Antisurgeضد لرزش )آنتی سرج(

Armsنشان ها

Ashتعیین مقدار خاکستر

Atmosphereاتمسفر

Auto Cadاتوکد

Axial Flow Compressorsکمپرسورهای جریان محوری

Back Flashمعکوس کردن جریان )بک فلش(

Baffleبافل

Barometerبارومتر

Bartonبارتون )نام یک شرکت(
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Base Metalفلز بدنه دیگ

Basic Engineering Design Packgeطراحی پایه

Batchناپیوسته

Battrylimitمحدودۀ فرایند

Beam Breaker Switchesسطح سنج نوری

Bhopalبوپال )نام شهر(

Bimetallic Thermometerدماسنج دو فلزی

Block Flow  Diagram (BFD)نمودار جعبه ای جریان

Blockبلوك یا جعبه

Blow downزیرآب

Blow downزیرآبکشی

Blowersدمنده ها

Box-endedآچار دو سر رینگی

Breakdown Maintenanceتعمیرات پس از خرابی

Burdon Guageفشارسنج بوردون

Burdon Tubeلوله بوردون

Bypass Filteringصافی های فرعی )بایپس(

C Type Sensorحسگر C شکل

Calibrationکالیبراسیون

Calibrationتنظیم

Carbon Residueباقیمانده کربنی

Cartridge Filterصافی روغن کارتریجی

Cascadeکنترل همزمان چند متغیر

Catalytic Reforming Processفرایند تبدیل کاتالیزگری

Catalytic Reforming Unitواحد تبدیل کاتالیزگری

Celsiusسلسیوس

Centi Stokesسانتی استوکس

Centi Poiseسانتی پویز
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Centrifugal Filterصافی گریز از مرکز

Centrifugal extractorsاستخراج کننده های گریز از مرکز

Charles and Gay -Lussacشارل ـ گیلوساک

Check valveشیر یک طرفه

Chemical Precipitationته نشینی شیمیایی

Chromelکرومل

Chronometerزماسنج

Cinematic Viscosityگرانروی سینماتیک

Clarifierحوضچه ته نشینی

Clientمشتری

Closed-Loopحلقه بسته

Co-Currentجریان هم سو

Coefficientضریب

Column Contactorsتماس دهنده های ستونی

Combinationآچار یک سر تخت و یک سر رینگی

Concentric Orificeاریفیس هم مرکز

Conceptual Designطراحی مفهومی

Conductionرسانایی

Continuous Phaseفاز پیوسته

Conical measureظرف مخروطی مدرج

Consistent Supplyثابت نگاه داشتن مقدار سیال داخل مخزن

Constantanکنستانتان

Continiousپیوسته

Contractorکارفرما

Control Roomاتاق کنترل

Control Valveشیر کنترل

Controllerکنترل کننده

Convectionجابه جایی

Conversion Factorضریب تبدیل

Conversion Percentدرصد تبدیل
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Coolantسیال خنک کننده

Cooling Towerبرج خنک کننده

Cooling Towerبرج خنک کن

Cooling Waterآب خنک کننده

Counter Currentجریان نا هم سو

Counter Flowجریان متقابل

Cross Flowجریان متقاطع

Cross Flowجریان متقاطع

Cycleچرخه

Daniel Gebriel Forenheitگابریل دانیل فارنهایت

Dead Weight Methodروش بار مرده

Deecom Steam Cleaningتمیزکاری )دی کام(

Densityچگالی

Depth Filterفیلتر عمقی

Detailed Designطراحی جزیی

Diaphragm Pumpsپمپ های دیافراگمی

Differential Pressure Level Transmitersسطح سنج اختالف فشاری

Dimensionبُعد

Direct -Measuring Pressure Instrumentsتجهیزات اندازه گیری مستقیم فشار

Direct Acting Pressure Reducing Valveشیر فشارشکن با عملکرد مستقیم

Dis persed Phaseفاز پراکنده

Dispersants and Detergentsمواد افزودنی پاک کننده و  معلق کننده

Distributerتوزیع کننده

Double pipe Heat Echangerمبدل حرارتی دو لوله ای

Double pipe Heat Exchangerمبدل دو لوله ای

Drawing Titleعنوان نقشه

Drift Eliminatorقطره گیر

Dry Cooling towerبرج خنک کننده خشک

Dry-Cooling Towersبرج های خنک کننده خشک

Dry-bulb tempratureدمای حباب خشک
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Dryerخشک کن

Dupontدوپانت )نام یک شرکت(

Dynamic Compressorsکمپرسورهای جنبشی

Dynamic Viscosityگرانروی دینامیک

Earthingاِرتینگ

Ecenteric Orificeاریفیس خارج از مرکز

Ejectorsاجکتورها

Emulsifiers and Demulsifietsامولسیون کننده و جداکننده امولسیون

Extractاستخراج شده

FPS (Foot - Pound - Second)سامانه انگلیسی

Feedخوراک

Feedbackبازخورد

Fill Mediaبخش پرشده

Filled Type Thermometerدماسنج پرشده

Film Packingآکنه الیه ای

Filter Cakeکیک فیلتر

Filter High Differential Pressureکنترل سامانه هشدار گرفتگی فیلتر روغن

Filterفیلتر یا صافی

Filteratwفیلتریت یا صافاب

Filtrationصاف کردن یا فیلتراسیون

Finishingشستشوی نهایی

Finned Surface Heat Exchangerمبدل با سطوح پره دار

Fire-Tube Boilersدیگ های لوله آتشی

Flash & Firepointنقطه اشتعال و احتراق

Float Level Switchسطح سنج شناوری

Float- type Manometerمانومتر نوع شناور

Flow Rateدبی

Fludized Bedبستر سیال
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Foaming Tendencyتمایل به ایجاد کف

Force Draft Cooling Towerبرج خنک کننده دمنده

Franz von Soxhletفرانتس فوسوکسلت

Front End Headکله گی جلو

Furfural Extraction Unitواحد فورفورال

Fusible Plugمجرای ذوب شدنی

Gauge Glassنمایشگر شیشه ای سطح

Grid Packingآکنه های شبکه ای

Guage Pressureفشار گیج

HSEواحد ایمنی

Heat Exchaingerمبدل حرارتی

Helical Sensorحسگر نوع حلزونی

Helicalپره حلزونی

Hetrogeneousناهمگن )هتروژن(

ماسک محافظ ذرات هوا
 High-efficiency Particulate air (HEPA) Protective
mask

Homogeneousهمگن )هموژن(

Hydrofinishingروش تصفیه با هیدروژن

Hydrolysisآب کافت

Hydrostatic هیدرواستاتیک

Inclined - Tube Manometerمانومتر با لوله مورب

Indicatorsنشانگرها

Indirect - Measuring Instrumentsتجهیزات غیرمستقیم اندازه گیری فشار

Induced Draft Cooling Towerبرج خنک کننده مکنده

Induced Draftجریان هوای القایی )اجباری(

Infrared Rayموج مادون قرمز

Inhibitorمواد بازدارنده

Inhibitorماده بازدارنده
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Inline or static mixerمخلوط کن های ساکن یا داخلی

Ion Exchangeتبادل یونی

Iowaآیوا )نام یک ایالت در آمریکا(

Kineticسینتیک

Labe Oil System Flushingروش تمیز نمودن سامانه روغن کاری

Leachingفرایند استخراج جامد ـ مایع

Legendفهرست عالیم و اختصارات

Level Gaugeارتفاع سنج مایع

Level Measurmentسطح سنج

Level Transmiterحسگر ارتفاع

Lineآچار خطی

Liquefied Petroleum Gas (LPG)گازهای مایع

Log Sheetجدول ویژه

Lord Kelvinلُرد کلوین

Lube Cutبرش روغن های معدنی

Magnetic Float Level Gaugeنمایشگر با شناورهای مغناطیسی

Maintenanceنگهداری

Mak UPجبرانی

Manualکنترل دستی

Manweyآدم رو

Mechanical Hydrofrezهیدروفرز مکانیکی

Mediaمدیا یا محیط صافی

Membraneغشا

Methyl-ethyl-Ketone (MEK)میتل ایتل کتن

Microbioticریز زیستی

Microfiltrationمیکروفیلتراسیون

Mineral Oilsروغن های معدنی

Mixer-Settlerمخلوط و ته نشین کننده
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Moiecular Weight (MW)جرم مولکولی

Moleمول

Motorsمحرکه ها

Multiple liquid Manometerمانومتر با چند مایع مانومتری

Multistage Compressorکمپرسورهای چندمرحله ای

NTC (Negative Thermal Coefficient)ضریب دمایی منفی

Nano oilsروغن های نانو

Nanofiltrationنانوفیلتراسیون

Natural Draftجریان هوای طبیعی

Net productمحصول خالص نهایی

Non-Contact Thermometerدماسنج غیرتماسی

Non-Reclosing Pressure Relief Devicesتجهیزات کاهش فشار غیربسته شونده

Nozzleنازل

Nozzleنازل

Nutمهره

Oil Compressorکمپرسورهای روغنی

Oil Free Compressorکمپرسورهای بدون روغن

Open Heatersگرم کن های باز

Open-Loopحلقه باز

Open-endedآچار دو سر تخت

Operatorمتصدی واحد

Optical Pyrometerآذرسنج نوری

Orificeاریفیس متر یا منفذ

Overhaulتعمیر اساسی فرایند

Oxidation Stabilityپایداری در مقابل اکسیدشدن

PTC (Positive Tharmal Coefficient)ضریب دمایی مثبت

PTD (Resistance Temperature Detector)دماسنج مقاومتی

Paddle Wheel Switchesسطح سنج با پره متحرک
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Paddleپره پارویی

Pascalپاسکال

Passگذر

Pen Recorderثبات های کاغذی

Perfor mance Testآزمایش عملکردی

Permitمجوز

Piezometerپیزومتر

Pigپیگ

Pipeآچار لوله گیر یا شالقی

Piping and Instrument Diagramنمودار لوله ای و ابزار دقیق

Piston Pumpsپمپ های پیستونی

Piston type Pressure Measuring Instrumentلوازم اندازه گیری فشار پیستونی

Plant Layoutنقشه جانمایی تجهیزات

Plat Type Film Packingآکنه های منظم

Plate and Frame Heat Exchangerمبدل های صفحه ای

Plunger Pumpsپمپ های پالنجری

Poiseپویز

Poor & Cloud Pointنقطه ریزش و ابری شدن

Positive Displacementجابه جایی مثبت

Pour point Depressantsمواد پایین آورنده نقشه ریزش

Pressure Balancesترازوهای فشار

Pressure Reducing valveشیر فشار شکن

Pressure Regulatorsتنظیم کننده های فشار

Pressure Relief Devicesتجهیزات آرام سازی و کاهش فشار

Preventive Maintenanceتعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

Primary Cooling Systemسامانه خنک کننده اولیه )اصلی(

Process Designطراحی فرایند

Process Flow Diagram (PFD)نمودار جریان های فرایند
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Process Variableمقدار )متغیر( فرایند

Processفرایند

Processفرایند یا کنترل شونده

Processفرایند

Project Titleعنوان پروژه

Proplellerپره های ملخی

Psi (lbf/in2) pound force per square inchپی اس آی )پوند نیرو بر اینچ مربع(

Purgingتمیزکاری

Pyrolysisپیرولیز )تجزیه در اثر حرارت(

Pyrometer Thermometerدماسنج آذرسنج

Radial Compressorsکمپرسورهای شعاعی

Radiation Pyrometerآذرسنج تشعشعی

Radiationتشعشع

Raffinateپس مانده

Random Packingآکنه های نامنظم

Rankineرانکین

Ratchetingآچار جغجغه

Raw materialموادخام

Reaction Rateسرعت واکنش

Rear End Headکله گی عقب

Reclosing Pressure Relief Devicesتجهیزات کاهش فشار بسته شونده

Recordersثبات ها

Rectorراکتور

Recycle Flowجریان برگشتی

Recycle Gasگاز گردشی

Reflex Level Gaugeنمایشگرهای انعکاسی

Refrigerantماده مبرد

Relative Pressureفشار نسبی
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Relative Viscosityگرانروی نسبی

Relief Valveشیر رهاسازی

Repairتعمیر

Reverse Osmosisاسمز معکوس

Rotary Shaftمحور چرخان

Rupture Discدیسک انفجاری

Rupture Diskدیسک شکست

SI (System - International)سامانه یکاهای بین المللی

SI (System International)سامانه بین المللی

Safety Valveشیرایمنی

Safty Relief Valveشیر ایمنی اطمینان

Salimon Mericسولیمون مریک )نام(

Saponificationصابونی شدن

Scaleمقیاس

Screw Pumpsپمپ های پیچی

Screwپیچ

Secondary Cooling Systemسامانه خنک کننده ثانویه

Segmental Orificeاریفیس قطاعی

Separatorجداکننده

Servo Level Transmitterسطح سنج سرو و موتوری

Setpoint - Setvalueمقدار مطلوب

Shell Boilersدیگ های بخار پوسته ای

Shell and Tube Heat Exchangerمبدل حرارتی پوسته ـ لوله

Shell and Tube Heat Exchangerمبدل پوسته ـ لوله

Shellپوسته

Single Stage Compressorکمپرسورهای یک مرحله ای

Sliding Stemمحور کشویی

Slurryدوغاب
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Socketآچار بُکس

Specific Gravityچگالی نسبی

Soluteحل شونده

Solventحالل

Soutr Gasگاز ترش

Soxhelet Thimbleمخزن سوکسله

Spark)جرقه( تخلیه ناگهانی انرژی

Spin Filtersصافی روغن پیچی

Spiral Sensorحسگر نوع حلقوی

Splash Packingآکنه پاششی

Sponge Ballفشنگی ساینده

Spray-type Deacraoting Heaterگرم کن هوازدا از نوع افشانه ای

کنترل سامانه هشدار از کار افتادن 
پمپ اصلی روغن

Stand-by Pump Runing -Failure of Main Oil pump

STP(Standard Temprature and Pressure( دما و فشار استاندارد

Standbyجایگزین

Static Pressureفشار استاتیک

Staticایستا

Steady Stateپایا )یکنواخت(

Steam Biolerدیگ بخار

Stokesاستوکس

Suction Strainerکثیف بودن فیلتر

Sulphurتعیین مقدار گوگرد

Super heatفوق گرم

Surface Filterفیلتر سطحی

Surge Drumظرفی که تالطم سیال را کنترل می کند

Surgeلرزش و ارتعاش )سرج(

Sweet Gasگاز شیرین
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Switchسوییچ کردن

Symbolنماد

Synthetic Synthetic Oilsروغن های مصنوعی

Syntheticمصنوعی

Systemسامانه

انجمن تولیدکنندگان مبدل های پوسته 
لوله

 TEMA:
Tubular Exchanger Manufactures Association

Tag numberبرچسب

)TIC(Temperature Indicator Controller

Thermal Compressors کمپرسورهای حرارتی

Thermal Crackingشکست حرارتی

Thermal Imagerدوربین حرارتی

Thermistorترمیستور

Thermometerدماسنج

Thimbleکاغذ صافی انگشتی

Title Blockجعبه عنوان

Torqueآچار ترگ

Transmitterانتقال دهنده )ترنسمیتر(

Tube Bundleدستۀ لوله

Tube sheetصفحه لوله

Tubular Heat Exchangerمبدل لوله ای

Turbineتوربین

U Type Manometerمانومتر U شکل

Ultracemtrifugeاولتراسانتریفوژ

Ultrafiltrationاولترا فیلتراسیون

Ultrasonic Flowmeterدبی سنج فراصوتی

Ultrasonic Leak Detectorنشت یاب فراصوت

Ultrasonic Level Meterسطح سنج فراصوت

Union Carbideیونیون کارباید )نام شرک(
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Unitesیکاها

Userکاربر

Utilityتأسیسات

Vaccumخالء

Vacuum Breaker Valveشیر خأل شکن

Vane Pumpsپمپ های پره ای

Venturiونتوری متر

Viscosity Index Improverبهبود دهنده های گرانروی

Viscosityگرانروی

Visio Microsoftمیکروسافت ویزیو

Visioویزیو

Washerواشر

Water Contentمقدار آب

Water Jetجت آب

Water-tube Boilersدیگ های لوله آبی

Waxموم

Wer viceبازدید اولیه )از دستگاه در صنعت(

Wet-Cooling Towersبرج های خنک کننده مرطوب

Wet-Cooling Waterبرج  خنک کننده مرطوب

Wet-Dry Cooling Towersبرج های خنک کننده مرطوب خشک

Wet-bulb Tempratureدمای حباب مرطوب

Year Pumpsپمپ های دنده ای

barبار

colorرنگ

deaeratorهوازدا

mm Hgمیلی متر جیوه

reciprocating Pumpsپمپ های رفت و برگشتی

rotary pumpsپمپ های دوار
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Analytical Balance ترازوی الکترونیکی 

Balance ترازو 

Beaker tongگیره بشر 

Beakerبشر 

Bosh head گیره نگه دارنده میله 

Buchner funnelقیف بوخنر

Burette holder گیره بورت 

Chemical waste disposal unit ظروف مجاز مواد زاید شیمیایی 

Cork borersچوب پنبه سوراخ کن 

Cork stopperچوب پنبه 

Crucible tong گیره بوته

Crucibleبوته 

Cylinders استوانه مدرج 

Dropping bottles, pipet bottles قطره چکان و شیشه آن 

Electrode الکترود 

Erlenmeyer flasks ارلن مایر 

Eye shield عینک محافظ چشم 

Eye washچشم شور 

  Gloves Latexدستکش التکس

Hot plateگرم کن برقی 

Laboratory jackجک آزمایشگاه 

Magnetic stirrerهمزن مغناطیسی 

Melting point apparatusدستگاه اندازه گیری نقطه ذوب 

Mortars and pestlesهاون و دسته آن 

جدول تجهیزات و ابزار آالت آزمایشگاهی
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واژه التینواژه فارسی

PH PH meter متر PH سنجی 

Pipetteپی پت 

Protective overall Kleenguard جعبه کمک های اولیه 

Pycnometerپیکنومتر 

Safety pipette bulbپی پت پرکن 

Spatula اسپاتول

Special indicator stripsنوار شناساگر 

Spirit burner چراغ الکی 

Spoonقاشق نمونه برداری 

Support ring حلقه نگه دارنده 

Surgical masksماسک 

Test tube stand جای لوله آزمایش 

Test tube لوله آزمایش 

Thermometer دماسنج 

Thiele Tube لوله تیلر 

Trianglesمثلث نسوز 

Tripod stand سه پایه 

Universal clamp گیره چند منظوره )بورت، بالن و ...( 

Viscometerویسکومتر 

Volumetric flask بالن حجمی 

Wash bottles  بطری های شستشو 

Waste Containerسطل زباله 

Watch glassesشیشه ساعت 

Wire gauzesتوری سیمی 
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کاربردهای نرم افزار زمینۀ کاری نرم افزارنام نرم افزارردیف

1General Office ورود و ویرایش داده ها در
محیط ویندوز

تایپ و ویرایش داده های متنی و عددی
نمایش و ارائه داده ها و مطالب متنی

طراحی دیاگرام ها، اشکال، فلوچارت ها

2Chem Officeشبیه ساز مولکولی

طراحی انواع ساختارهای شیمیایی
اصالح ساختارها و ابعاد مطابق استانداردهای ژورنال های 

معتبر
نمایش ساختار سه بعدی و دو بعدی مولکولی

3Chem Labآزمایشگاه شیمي مجازي

تیتراسیون اسید و باز ـ آزمایشگاه تبلور جزء به جزء  
ـ تراکم گازـ  آزمایشگاه شیمی عمومیـ  تجزیه وزنی 
کلرید ـ سینتیک واکنش در واکنش های ردوکس ـ 

آزمایشگاه گرمای ویژه )کالریمتری(

4Chem Tool Boxجعبه ابزار شیمي

نرم افزاری ویژۀ آزمایشگاه های شیمی اطالعاتی شامل 
ترکیبات و عناصر می باشد و در تبدیل واحد های جرم 
و حجم و ... کمک نموده. در بخش جدول تناوبی عناصر 

اطالعات مفیدی برای هر عنصر ارائه مي دهد.

5ChemSketch
طراحی ساختارهای 

مولکولی و مشاهده آن به  
صورت سه بعدی

دقیق  ـ طراحی  مولکول ها  بعدی  ترسیم سه  امکان 
ساختارهای مولکولیـ  ترسیم اشکال مختلف شیمیایی 

ـ سازگار با نسخه های مختلف ویندوزـ  و…

6
Chemis try
Reactions بررسی انواع واکنش های شیمیایی و  اطالعاتی در واکنش های  شیمیایی

مورد آ نها

7AUTO CAD طراحی نقشه های مهندسی
و صنعتی

ـ  طراحی قطعات و ماشین آالتـ  طراحی  نقشه کشی 
سازه ها ـ مدل سازی سه بعدی

8ISIS/Draw
رسم ساختار ترکیبات 

شیمیایی

رسم پیوندها و زنجیرها ـ مشخص کردن نماد اتم ها ـ 
کنترل نهایی صحیح بودن ساختار ـ مشاهده مولکول 

به صورت سه بعدی

9
 Microsoft Visio

Professional
نرم افزار رسم نمودار و 

چارت سازماني
سازمانی،  چارت های  رسم  جهت  پیشرفته  ابزاری 

نمودارهای فعالیت های کاری و ...

10HYSYS
شبیه سازی سیستم های 
پاالیشگاهی پتروشیمی، 

الکترولیتی و جامد

ـ انجام محاسبات طوالنی در کمترین زمان
 ـ ایجاد مدل های جدید برای مقایسه با سایر سیستم ها

ـ بهبود سرعت عملیات مجتمع

نرم افزارهای کاربردی در صنایع شیمیایی
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١ استاندارد سایرکشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIایران

ASAآمریکاBSانگلستانUNIایتالیا

FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد دیگر( با یک 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

نقشه کشی  

a
b

= 2
 
1000000mm2A m= =2

0 1
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اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

420×297A 31189×841A 0

297×210A 4841×594A 1

210×148A 5594×420A 2

این 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 بزرگ121/41
21/410/7A0

310/70/5A0

40/70/50/35A0 ، A1

50/50/350/25A0 ، A1 ،A3،A4

60/350/250/18A2 ، A3 ،A4

70/250/180/13A4 ، A5

تعیین مقیاس نقشه  

گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، 
تعیین  برای  می کند.  تغییر  آن  مقیاس 
مقیاس نقشه ای که دارای اندازه گذاری است 
باید یکی از اندازه های طولی )ترجیحاً یکی از 
اندازه های بزرگ تر( را با خط کش اندازه گیری 
کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه 
مقیاس  تا  نمود  تقسیم  است  شده  نوشته 
نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می توان 
بقیه طول هایی که اندازه گذاری نشده اند را 

نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه 42 میلی متر 
مقیاس  بنابراین  است.  شده  اندازه گیری 
قطعه  ارتفاع  است.   42

56 یا   0/75 نقشه 
نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 
واقع  در  که  شد  اندازه گیری  18میلی متر 

 18
0/75 = 24 است.  24میلی متر 



٥٩

خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا
١ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید 

که از نقطه A گذشته و بر دایره به  صورت ظاهری 
مماس باشد.

2 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

3 در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای 
از  آن  قائمه  لبۀ  که  دهید  حرکت  طوری  را  اول 
دایره یک  این حالت روی  بگذرد. در  دایره  مرکز 

خط نازک رسم کنید.
خط  مماس،  نقطۀ  شدن  مشخص  با  حال   ٤

مماس را رسم کنید.

روش دوم: ترسیمی
١ خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3 به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

مماس  نقطۀ  دایره  دو  تقاطع  محل   N نقطۀ   ٤

است.

خط مماس دو دایره 
١ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید 

که بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.
2 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

3 در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای 
از  آن  قائمه  لبۀ  که  دهید  حرکت  طوری  را  اول 
دایره یک  این حالت روی  بگذرد. در  دایره  مرکز 

خط نازک رسم کنید.
تکرار  را  مرحله  همین  نیز  دوم  دایره  برای   ٤

کنید.
خط  مماس،  نقاط  شدن  مشخص  با  حال   ٥

مماس را رسم کنید.

رسم های هندسی  
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مماس بین دو خط متقاطع
١ خطی موازی ضلع اول به فاصله R رسم کنید.

R رسم کنید.  فاصله  به  2 خطی موازی ضلع دوم 
محل تقاطع این دو خط مرکز قوس مماس است.

3 از مرکز مماس بر اضالع عمود کنید تا نقاط مماس 
به دست آید.

مماس از یک نقطه بر دایره
١ به مرکز A کمانی به شعاع R )شعاع معلوم   مماس( 

رسم کنید.
r+R ) شعاع دایره  به مرکز دایره کمانی به شعاع   2

به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید. محل تقاطع 
این دو کمان )O( مرکز قوس مماس است.

3 از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 
نقطۀ مماس M به دست آید.

مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه نمود که 
مماس در داخل دایره و یا خارج دایره و همین طور در 
کدام سمت خط قرار دارد. در صورتی که مماس داخل 
دایره باشد از r-R و اگر خارج دایره بود از r+R برای 

شعاع کمان استفاده کنید.
١ خطی موازی خط به فاصله R رسم کنید )باالی 

خط(.
2 کمانی به شعاع r+R )شعاع دایره به عالوۀ شعاع 
و  خط  این  تقاطع  محل  کنید.  رسم  مماس(  معلوم 

کمان، مرکز قوس مماس است.
3 از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطۀ مماس 

روی خط به دست آید.
٤ از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی دایره نیز به دست آید.
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مماس بین دو دایره )مماس خارج(
دایره  مرکز  با  مماس  قوس  مرکز  فاصله  مماس  این  در 

است. شعاع  دو  مجموع 
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع r1+R ) شعاع دایره اول به عالوۀ شعاع معلوم 
مماس( رسم کنید. 

شعاع  به عالوۀ  دوم  دایره  شعاع   (  r2+R شعاع  به  کمانی 
کنید. رسم  مماس(  معلوم 

از مرکز مماس، خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کنید تا نقطه 
مماس روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماس خطی به مرکز دایره دوم رسم کنید تا نقطۀ 
مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس بین دو دایره )مماس داخل(
دایره  مرکز  با  مماس  قوس  مرکز  فاصلۀ  مماس  این  در 

است. دایره  شعاع  با  مماس  شعاع  تفاضل 
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

مماس  شعاع   (  R-r1 شعاع  به  کمانی  اول  دایرۀ  مرکز  از 
کنید.  رسم  اول(  دایرۀ  منهای 

مماس  شعاع   (  R-r2 شعاع  به  کمانی  دوم  دایرۀ  مرکز  از 
کنید.  رسم  دوم(  دایرۀ  منهای 

از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کرده و امتداد 
دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ دوم رسم کرده و امتداد 
دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس محدب مقعر )مماس ترکیبی(
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز یکی از دایره ها 
مجموع دو شعاع است و با دایرۀ دیگر تفاضل شعاع مماس با 

شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

از قوس  دایره ای که خارج  ) شعاع   r1+R به شعاع  کمانی 
مماس قرار دارد به عالوه شعاع معلوم قوس مماس( رسم 

کنید. 
کمانی به شعاع R-r2 ) شعاع مماس منهای شعاع دایره ای که 

داخل قوس مماس قرار دارد( رسم کنید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا نقطۀ 

مماس روی این دایره به دست آید.
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رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با عالمت های 
E یا  مشخص می کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر 

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

در فرجۀ سوم که با A یا   مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و دید از 
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می شود.

رسم نما )در روش های مختلف(  
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نمای مرکزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

کاوالیرکابینتکلینو گرافیکپالن ایلیک نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم

انواع تصویر مجسم  

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی      
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله ١ـ ترسیم خطوط محور 

به طوري که یک  از مرکز  دایره  فاصلۀ شعاع  به  بـا محورها  مرحله 2ـ ترسیم خطوط موازي 
شود. تشکیل  متوازي االضالع 

مرحله 3ـ ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازي االضالع به محل تقاطع محور ها با اضالع
مرحله ٤ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع

مرحله ٥  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم   
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اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:
 A3 و A4 هاشور با خط نازک رسم می شود. فاصلۀ هاشورها بین 2 تا 3 میلی متر در کاغذهای

مناسب است.
زاویه هاشورها معموالً 45 درجه است.هاشور به خط چین تکیه نمی کند. هاشور می تواند گاهی به 

خط محور یا خط نازک متکی شود.
هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل هاشور می توان اندازه گذاری کرد )در محل نوشتن 

عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.
هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می توان به جای هاشور 

سطح را سیاه کرد.
قطعات کنار یکدیگر در برش را می توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده 

عمومی است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.

ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
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انواع هاشور براساس جنس مواد

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
جدول هست و همچنین برخی 

فلزات نرم مثل روی و سرب
بتن مسلح

ـ  فلزات سخت ـ چدن فوالد   بتن

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

خاک

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه
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در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.
نقشه باید کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.

واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.
اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر 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 باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی
 این 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 پایین 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 یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.

اگر زاویه 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 45 درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.

پخ های غیر 45 درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

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

کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای
در این روش تمام اندازه ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 

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

7 میلی متر   است.

اندازه گذاری مختصاتی
نقطۀ  یک  به  نسبت  اندازه ها  روش  این  در 
نقطه مبنا( گذاشته  یا  مشترک )نقطه صفر 

می شوند.

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

سوراخ را نیز قید کرد.



٧١

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

 )فی(: 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 یک جزء اشاره 

می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.
اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک 

نقطه توپر نشان داده می شود.

اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش 
معمولی نشان داده می شود.

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه 
یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا 

نقطه توپر گذاشته نمی شود.
در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر 

نوشته می شود.

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 
نقطه  از  آن  به جای  نباشد  توپر  فلش  درج 
اگر  اندازه ها  این  در  می شود.  استفاده  توپر 
فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد 
می توان با خط راهنما عدد اندازه را نمایش 

داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.

اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف  نشان داده می شود.
خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.

در صورتی که داخل دایره یا 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 نباید فراموش نمود.
اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.



٧3

کادر  از  خارج  دایره  مرکز  که  صورتی  در 
تداخل  دیگر  نماهای  با  یا  و  بوده  نقشه  و 
داشته باشد می توان با شکستگی خط اندازه 

را کوتاه کرد. آن 
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف 

S نوشته شود.

اندازه گذاری زاویه ای
زاویه  اضالع  امتداد  در  اندازه  رابط  خط 

می شود. ترسیم 
خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان 

رأس زاویه است.
گذاشته  درجه  عالمت  اندازه  عدد  از  بعد 

می شود.
جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با 

الگوی زیر است.

اندازه سوراخ
صورت  در  را  سوراخ  به  مربوط  اطالعات 

داد. نشان  اندازه  یک  با  می توان  لزوم 
از قطر سوراخ  با یک اسلش  عمق سوراخ 

.) جدا می شود )20 / 12
اسمی  اندازه  از  با یک ضربدر  گام سوراخ 

.)M10  × 1/5( می شود  جدا  سوراخ 
طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از 

هم جدا می شوند.
.)M14 × 18 / 23(
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اندازه  می شوند.  نوشته  هم  زیر  پله دار  سوراخ های 
و شده  نوشته  اول  بزرگ تر 

.  U
/
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عمق پله با حرف U مشخص می شود. 

زاویه خزینه  و  بزرگ  قطر  در سوراخ های خزینه  دار 
 ×
   

20 90
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می شود.  نوشته  ابتدا 
 

اندازه گذاری عناصر تکراری
در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها 

ذکر کرد.
در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل زیر(.

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




