Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Κόνιαρης Γεώργιος

Σχέδιο Ειδικότητας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ

Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου

Ειδικότητα: Αµαξωµάτων

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο.Ε.∆.Β.
ΑΘΗΝΑ 2004

0

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας

1

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία τυπώνονται από τον
Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.
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Πρόλογος
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους µαθητές και στις µαθήτριες της Β΄ τάξης των
Τ.Ε.Ε. του Μηχανολογικού Τοµέα. Το περιεχόµενό του είναι προσαρµοσµένο στο
εγκεκριµένο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος "Σχέδιο
Ειδικότητας" της ειδικότητας των Αµαξωµάτων.
Οι απόφοιτοι τεχνίτες Αµαξωµάτων κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους θα
έρχονται σε επαφή µε το Σχέδιο των Αµαξωµάτων σε διάφορες µορφές του. Θα
συναντήσουν κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια γενικών διατάξεων, διαγραµµατικές και
συµβολικές παραστάσεις, σκαριφήµατα. Πρέπει εποµένως να αποκτήσουν εκείνες τις
θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες για να ασκήσουν µε επιτυχία το επάγγελµά τους.
Με βάση το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος, το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε
θεµατικές ενότητες - κεφάλαια.
Η πρώτη ενότητα κεφαλαίων αναφέρεται στους κανόνες σχεδίασης και στους
κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων και έχει χαρακτήρα επανάληψης των όσων
γνωρίζουν οι µαθητές από την προηγούµενη τάξη, ενώ αναφέρεται και στην τεχνική
του σκαριφήµατος, απαραίτητου για τη σκαριφηµατική σχεδίαση του πλαισίου των
αµαξωµάτων.
Η δεύτερη ενότητα κεφαλαίων αναφέρεται στο συνοπτικό σχέδιο που κάνει τον
αναγνώστη να καταλαβαίνει πολύ πιο γρήγορα τις λειτουργίες ενός µηχανισµού, στο
σχέδιο των αναπτυγµάτων που είναι απαραίτητο στις εργασίες του ελασµατουργείου
και στις απλοποιηµένες µορφές σχεδίασης, όπως είναι η συµβολική σχεδίαση των
συνδέσεων των αµαξωµάτων.
Η τρίτη ενότητα κεφαλαίων αναφέρεται στην ονοµατολογία των διαφόρων µερών
των αµαξωµάτων, στη διαγραµµατική σχεδίαση, τα γεωµετρικά στοιχεία και τη θέση
των κρίσιµων σηµείων µέτρησης των αµαξωµάτων.
Η τέταρτη ενότητα κεφαλαίων αναφέρεται στη σκαριφηµατική απεικόνιση των
µερών των αµαξωµάτων, τη σειρά συναρµολόγησης των διαφόρων εξαρτηµάτων,
αλλά και στον εντοπισµό και την εκτίµηση των ζηµιών του πλαισίου ενός
αµαξώµατος, µε συγκριτική µελέτη των σχεδίων και των γεωµετρικών στοιχείων που
αναγράφονται σ’ αυτά, καθώς και στην απεικόνιση των ζηµιών σε σκαρίφηµα και
φωτογραφίες.
Η πέµπτη ενότητα κεφαλαίων αναφέρεται σε βασικές θεµατικές ενότητες ενός
αυτοκινήτου όπως οι αναρτήσεις και τα υδραυλικά συστήµατα (ψύξης, πέδησης,
διεύθυνσης και λίπανσης) µε σκοπό να γνωρίζει ο τεχνίτης αµαξωµάτων τις στηρίξεις
τους και τη θέση τους στο αµάξωµα, ενώ αναφέρονται οι συµβολισµοί των βασικών
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων ενός αυτοκινήτου.
Ο συγγραφέας ευχαριστεί τη Συντονιστική Οµάδα του Μηχανολογικού Τοµέα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τους κριτές και αυτούς που µε τις προτάσεις τους
συνέβαλαν να βελτιωθεί και να ολοκληρωθεί η συγγραφή του παρόντος βιβλίου.
Ακόµη απευθύνω τις ευχαριστίες µου στις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν πρόθυµα
στη χορήγηση στοιχείων και υλικού για την καλύτερη ανάπτυξη του βιβλίου, καθώς
και σε όλα τα άτοµα του περιβάλλοντός µου, για την κατανόηση και τη
συµπαράσταση που µου έδειξαν, στο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του βιβλίου.
Ο συγγραφέας
Κόνιαρης Γεώργιος
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∆ιδακτικοί στόχοι:
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση:
9 Να αναφέρεις τους κανόνες και τον τρόπο σχεδίασης των βασικών όψεων και
τοµών, καθώς και των λοιπών όψεων.
9 Να γνωρίζεις την τεχνική σχεδίασης εξαρτηµάτων µε σκαρίφηµα.
9 Να γνωρίζεις τους κανόνες καταχώρισης των διαστάσεων.
9 Να αναφέρεις τα είδη των κλιµάκων σχεδίασης και τη χρησιµότητά τους.

1.1 Εισαγωγή
Το Μηχανολογικό Σχέδιο είναι µία "διεθνής τεχνική γλώσσα", γι΄αυτό
συντάσσεται µε συγκεκριµένους τυποποιηµένους κανόνες, που αναφέρονται στον
τρόπο παράστασης των σχεδίων, την καταχώριση των διαστάσεων, τη σχεδίαση
συγκεκριµένων στοιχείων µηχανών, τις ανοχές και άλλων δεδοµένων που αφορούν
στις κατασκευές.
Μηχανολογικό σχέδιο καλείται κάθε γραφική παράσταση, η οποία παρουσιάζει
την εξωτερική µορφή και τις εσωτερικές λεπτοµέρειες ενός µηχανολογικού
εξαρτήµατος ή µιας µηχανολογικής κατασκευής και γίνεται µε συγκεκριµένους
κανόνες σχεδίασης. Τα µηχανολογικά σχέδια χρησιµοποιούνται σαν οδηγός για τη
µελέτη, την κατασκευή και τον έλεγχο αυτών.
Η ανάγκη τυποποίησης των κανόνων σχεδίασης, οδήγησε στη δηµιουργία
κανονισµών σχεδίασης, που ξεκίνησε από εργοστασιακό επίπεδο και πήρε επίσηµη
µορφή σε εθνικό επίπεδο µε τη δηµιουργία εθνικών κανονισµών τυποποίησης, όπως
είναι:
•
•
•
•
•

Οι Γερµανικοί κανονισµοί DIN (Deutsches Institut fur Normung)
Οι Αγγλικοί κανονισµοί BS (British Standards)
Οι Γαλλικοί κανονισµοί NF (Normalisation Francaise)
Οι Αµερικάνικοι κανονισµοί ANSI (American National Standards Institute)
Οι Ιαπωνικοί κανονισµοί JIS (Japanese Institute of Standardisation)

Σε διεθνές επίπεδο, o ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO (International
Organization for Standardization) δεν προσπαθεί να επιβάλει τυποποίηση, αλλά να
εναρµονίσει τους ήδη υπάρχοντες κανονισµούς, µεταξύ των κρατών µελών του.
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1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου
Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
9
9
9
9

Σκαριφήµατα
Κανονικά µηχανολογικά σχέδια
Προοπτικά σχέδια
Σχηµατικές παραστάσεις.

Τα σκαριφήµατα γίνονται µε ελεύθερο χέρι, σε λευκό ή "καρέ" χαρτί µε µολύβι.
Τα σκαριφήµατα παριστάνουν µε ένα γρήγορο και πρόχειρο τρόπο µια νέα ιδέα, µια
κατασκευή, τη διάταξη ενός χώρου, την επεξήγηση ενός αντικειµένου ή τη λεπτοµερή
σχεδίαση ενός εξαρτήµατος µε εφαρµογή των κανόνων σχεδίασης.
Με βάση τα σκαριφήµατα, εάν χρειαστεί, γίνεται στη συνέχεια το κανονικό
µηχανολογικό σχέδιο µε όργανα σχεδίασης, κατάλληλη κλίµακα και ακρίβεια
καταχώρισης διαστάσεων.
Τα κανονικά µηχανολογικά σχέδια σχεδιάζονται µε όργανα σχεδίασης ή και µε τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχουν κατάλληλη κλίµακα και ακρίβεια στην
καταχώριση των διαστάσεων.
Οι σχηµατικές παραστάσεις είναι απλουστευµένα σχέδια µηχανών ή
συγκροτηµάτων χωρίς κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και δίνουν πληροφορίες για τη
γενική µορφή της µηχανής και τη θέση της στο χώρο, σε σχέση µε άλλες µηχανές ή
συγκροτήµατα.

1.2.1 Προοπτικό σχέδιο
Τα προοπτικά σχέδια είναι µια µέθοδος απεικόνισης ενός αντικειµένου µε
τρισδιάστατη µορφή στο επίπεδο σχεδίασης, που αποσκοπεί στην πιστότερη
παρουσίαση του.
Τα προοπτικά σχέδια δεν µπορούν να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά του
αντικειµένου που βρίσκονται στο εσωτερικό ή το πίσω µέρος του. Εξάλλου δεν είναι
κατάλληλα για την εκτίµηση των διαστάσεων, αφού οι διαστάσεις διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τη θέση παρατήρησης του αντικειµένου.
Η προβολή του αντικειµένου στο επίπεδο σχεδίασης µπορεί να είναι:
•
•

παράλληλη ή αξονοµετρική και
κεντρική

1.2.2 Αξονοµετρικό προοπτικό σχέδιο
Ενδιαφέρον για το µηχανολογικό σχέδιο παρουσιάζει η αξονοµετρική προβολή
όπου οι παράλληλες ακµές, παραµένουν παράλληλες και κατά την αξονοµετρική
απεικόνιση.
Οι πιο χαρακτηριστικές αξονοµετρικές προβολές είναι:
¾ η ισοµετρική
¾ η διµετρική και
¾ η πλάγια.
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Η
ισοµετρική
αξονοµετρική
προβολή
ενός
αντικειµένου
χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να
δείξουµε
λεπτοµέρειες
του
αντικειµένου και στις τρεις όψεις
(σχήµα 1.1).
Οι ακµές του αντικειµένου
σχεδιάζονται, ως προς τους άξονες (x,
y, z), µε την ίδια κλίµακα. Η σχέση
των µηκών είναι (lx:ly:lz)=(1:1:1), ενώ
οι ακµές της βάσης (άξονες x και y)
σχεδιάζονται µε κλίση 30ο, ως προς
την οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα.
Σχήµα 1.1 Αξονοµετρική ισοµετρική προβολή
αντικειµένου µε γωνίες 30ο και 30ο

Η
διµετρική
αξονοµετρική
προβολή
ενός
αντικειµένου
χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να
δείξουµε
λεπτοµέρειες
ενός
αντικειµένου σε µια όψη (την
πρόοψη) (σχήµα 1.2).
Οι ακµές του αντικειµένου
σχεδιάζονται, ως προς τους άξονες
(x,y,z),
µε
δύο
διαφορετικές
κλίµακες. Η σχέση των µηκών είναι
(lx:ly:lz)=(1:1/2:1), ενώ οι ακµές της
βάσης (άξονες x και y) σχεδιάζονται
µε κλίση 7ο και 42ο, ως προς την
οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα.
Σχήµα 1.2 Αξονοµετρική διµετρική προβολή
αντικειµένου µε γωνίες 7ο και 42ο

Η πλάγια αξονοµετρική προβολή
ενός αντικειµένου φαίνεται στο
σχήµα 1.3.
Οι ακµές του αντικειµένου
σχεδιάζονται, ως προς τους άξονες
(x,y,z),
µε
δύο
διαφορετικές
κλίµακες. Ο άξονας (y) σχεδιάζεται
µε κλίση 45ο, ως προς την οριζόντια
διεύθυνση και η σχέση των µηκών
είναι (lx:ly:lz)=(1: 1/2:1).
Τα
αξονοµετρικά
σχέδια
χρησιµοποιούνται σε καταλόγους
ανταλλακτικών και έντυπα οδηγιών
µηχανηµάτων, καθώς και για εποπτικούς και διδακτικούς πίνακες.
Σχήµα 1.3 Αξονοµετρική πλάγια προβολή
αντικειµένου µε γωνία 450
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1.2.3 Κύριες & βοηθητικές όψεις – Κανόνες σχεδίασης
Η σαφής και εύκολη αντίληψη της µορφής ενός αντικειµένου, καθώς και η
απόδοση των πραγµατικών του διαστάσεων, επιτυγχάνεται µε τη σχεδίαση του
αντικειµένου σε διάφορες όψεις και τοµές.
Κατά τη σχεδίαση, θα χρησιµοποιήσουµε το Ευρωπαϊκό σύστηµα ορθών
προβολών. Στο σύστηµα αυτό, το αντικείµενο που πρόκειται να σχεδιαστεί βρίσκεται
στο χώρο µεταξύ του παρατηρητή και των προβολικών επιπέδων.
Οι βασικοί κανόνες σχεδίασης όψεων του µηχανολογικού σχεδίου είναι:
1. Η σχεδίαση των τριών κύριων όψεων (πρόοψη, κάτοψη και συνήθως πλάγια
από αριστερά) ενός αντικειµένου είναι αρκετή για να απεικονίσει τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του αντικειµένου (σχήµα 1.4). Ως πρόοψη
εκλέγεται εκείνη η πλευρά του αντικειµένου που προσφέρεται καλύτερα για
την απεικόνιση των σπουδαιότερων λεπτοµερειών, η δε θέση των υπολοίπων
όψεων είναι συγκεκριµένη µε βάση τους κανόνες σχεδίασης.

Σχήµα 1.4 Όψεις αντικειµένου

2. Για αντικείµενα µε κυλινδρική µορφή είναι αρκετή, µερικές φορές, η σχεδίαση
των δύο όψεων π.χ. πρόοψης και κάτοψης ή πρόοψης και πλάγιας όψης (σχήµα
1.5).

Σχήµα 1.5 Όψεις κυλινδρικού αντικειµένου
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3. Όταν κάποια πλευρά ενός αντικειµένου δε συµπίπτει µε τα επίπεδα προβολής
του, τότε για να αποδοθούν οι πραγµατικές του διαστάσεις, χρειάζεται να γίνει
η σχεδίαση των βοηθητικών όψεων. Στη περίπτωση αυτή, αλλάζουµε τη
διεύθυνση παρατήρησης, έτσι ώστε η οπτική ακτίνα να γίνει κάθετη στην
πλευρά αυτή (σχήµα 1.6).

Σχήµα 1.6 Σχεδίαση βοηθητικής όψης

4. Κατά τη σχεδίαση ενός αντικειµένου, οι λεπτοµέρειες, που δεν αποδίδονται
σωστά, σχεδιάζονται σε µεγέθυνση ως σχέδια λεπτοµερειών (σχήµα 1.7).

Σχήµα 1.7 Σχέδια λεπτοµερειών

5. Για συµµετρικά τεµάχια και για εξοικονόµηση χώρου, επιτρέπεται η σχεδίαση
ηµιόψεων, της µισής δηλαδή όψης ενός αντικειµένου ή του ενός τετάρτου της.
Η µερική όψη του αντικειµένου ορίζεται µε δύο µικρές παράλληλες λεπτές
γραµµές που σχεδιάζονται κάθετα στην αξονική γραµµή (σχήµα 1.8).

Σχήµα 1.8 Σχεδίαση ηµιόψεων

14

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

1.2.4 Τοµές – Κανόνες σχεδίασης
Οι τοµές των αντικειµένων σχεδιάζονται όταν υπάρχουν εσωτερικές λεπτοµέρειες
τις οποίες δεν µπορούµε να αποδώσουµε ή και εξωτερικές λεπτοµέρειες που είναι σε
σειρά η µια πίσω από την άλλη. Η σχεδίαση όψης µε πλήθος διακεκοµµένων
γραµµών, αντί της τοµής, καθιστά το σχέδιο άχρηστο.
Οι βασικοί κανόνες σχεδίασης των τοµών του µηχανολογικού σχεδίου είναι οι
εξής:
1. Η τοµή ενός αντικειµένου γίνεται µε ένα φανταστικό επίπεδο κάθετο στο
επίπεδο σχεδίασης (σχήµα 1.9).

Σχήµα 1.9 Τοµή εξαρτήµατος µε φανταστικό επίπεδο

2. Κατά την τοµή ενός αντικειµένου, το κοµµάτι που βρίσκεται προς τον
παρατηρητή αποµακρύνεται και σχεδιάζεται το υπόλοιπο (σχήµα 1.10). Οι
όψεις που προκύπτουν από τοµή γενικά διαγραµµίζονται στο επίπεδο τοµής,
εκτός των περιπτώσεων που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Η διαγράµµιση, που
πρέπει να είναι οµοιόµορφη, γίνεται µε λεπτή συνεχή γραµµή µε κλίση 45ο ως
προς την οριζόντια διεύθυνση και µε πυκνότητα γραµµών περίπου (2÷4)mm,
ανάλογα µε το µέγεθος του αντικειµένου.

Σχήµα 1.10 Σχεδίαση της τοµής εξαρτήµατος
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3. Όταν οι εσωτερικές λεπτοµέρειες του αντικειµένου δεν βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο, τότε γίνονται τοµές σε πολλαπλά παράλληλα επίπεδα (σχήµα 1.11).

Σχήµα 1.11 Τοµή σε πολλαπλά επίπεδα

4. Όταν θέλουµε να δείξουµε την εσωτερική και την εξωτερική διαµόρφωση ενός
αντικειµένου, που έχει άξονα συµµετρίας, σχεδιάζουµε το αντικείµενο σε
ηµιτοµή, δηλαδή το µισό σε όψη και το άλλο µισό σε τοµή (σχήµα 1.12). Στην
ηµιτοµή, η όψη διαχωρίζεται από τη τοµή µε λεπτή αξονική γραµµή, εκτός εάν
υπάρχει στη θέση αυτή ακµή που φαίνεται στην όψη.

Σχήµα 1.12 Σχεδίαση ηµιτοµής

5. Η µερική τοµή ενός αντικειµένου γίνεται για να φανεί µόνο µια εσωτερική
λεπτοµέρεια (σχήµα 1.13).

Σχήµα 1.13 Σχεδίαση µερικής τοµής
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6. Οι πραγµατικές διαστάσεις της τοµής ενός αντικειµένου το οποίο τέµνεται από
διαφορετικά επίπεδα, που δεν είναι παράλληλα µεταξύ τους, φαίνονται µόνο
όταν γίνεται κατάκλιση του ενός επιπέδου ως προς το άλλο (σχήµα 1.14).

Σχήµα 1.14 Τοµή σε επίπεδα υπό κλίση

7. Η διαφορετική γεωµετρική διαµόρφωση, κατά µήκος των αξόνων, σχεδιάζεται
µε εγκάρσιες τοµές σε διαφορετικά επίπεδα (σχήµα 1.15).

Σχήµα 1.15 Τοµές αξόνων µε διαφορετική γεωµετρική διαµόρφωση κατά µήκος

8. Η διαγράµµιση των τοµών διαφορετικών τεµαχίων, που βρίσκονται σε επαφή,
είναι αντίθετης φοράς ή διαφορετικής πυκνότητας γραµµών (σχήµα 1.16).

Σχήµα 1.16 ∆ιαγράµµιση τοµής διαφορετικών τεµαχίων
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9. Σε µεγάλου µήκους αντικείµενα, που η µορφή τους δεν αλλάζει κατά µήκος,
όπως είναι π.χ. σωλήνες, άξονες κ.ά. γίνεται θραύση (σπάσιµο) κατά το µήκος
τους (σχήµα 1.17), µε γραµµή που φτιάχνεται µε ελεύθερο χέρι.

Σχήµα 1.17 Θραύση (σπάσιµο) αντικειµένων µεγάλου µήκους

10. Οι τοµές των αντικειµένων µε µικρό πάχος δε διαγραµµίζονται, αλλά
µαυρίζονται και στο συναρµολογηµένο σύνολό τους αφήνεται κενό 0.5mm, το
οποίο λέγεται αρµός φωτός (σχήµα 1.18).

Σχήµα 1.18 Μαύρισµα τοµής µικρού πάχους αντικειµένων

11. Οι τοµές των νεύρων δε διαγραµµίζονται, όταν δε φαίνεται στην τοµή το
πάχος του νεύρου (σχήµα 1.19).

Σχήµα 1.19 Τοµές νεύρων
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12. Οι εγκάρσιες τοµές των νεύρων, αξόνων, κοχλιών, ήλων και ακτινών
διαγραµµίζονται (σχήµα 1.20).

Σχήµα 1.20 Εγκάρσιες τοµές νεύρων

13. Οι τοµές συµπαγών αξόνων, κοχλιών, ήλων και ακτινών, όταν γίνεται τοµή
κατά το µήκος τους, δε διαγραµµίζονται, έστω και αν τα γειτονικά
εξαρτήµατα έχουν διαγραµµιστεί (σχήµα 1.21).

Σχήµα 1.21 Τυπικές τοµές µη διαγράµµισης εξαρτηµάτων
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1.3 Σχεδίαση µε ελεύθερο χέρι (Σκαρίφηµα)
1.3.1 Ορισµός- Είδη - Χρήση
Σκαρίφηµα καλείται η εικόνα ενός αντικειµένου ή εξαρτήµατος που µεταφέρεται
σε χαρτί µε ελεύθερο χέρι (χωρίς όργανα σχεδίασης ή άλλα βοηθήµατα και χωρίς
κλίµακα).
Το σκαρίφηµα µπορεί να είναι:
• πρόχειρο ή
• επιµελώς σχεδιασµένο (προσεγµένο)
Το πρόχειρο σκαρίφηµα µπορεί να είναι η παράσταση µιας ιδέας που µεταφέρεται
γρήγορα στο χαρτί, η γρήγορη σχεδίαση εκ του φυσικού, η αντιγραφή ενός
εξαρτήµατος ή ενός µηχανισµού. Με το σκαρίφηµα είναι ακόµη δυνατή η επίλυση
ενός άµεσου - καθηµερινού προβλήµατος.
Στο επιµελώς σχεδιασµένο σκαρίφηµα γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν οι
αναλογίες του αντικειµένου, οι καλές γραµµές σχεδίασης και οι κανόνες του
Μηχανολογικού Σχεδίου. Πολλές φορές η επιµεληµένη σχεδίαση βασίζεται στην
πρόχειρη, που αποτελεί το πρώτο στάδιο σχεδίασης, κατά το οποίο έγινε η σύλληψη
της γενικής ιδέας.
Το σκαρίφηµα, δηλαδή, είναι ένα πρόχειρο και γρήγορα φτιαγµένο σχέδιο, που
όµως κατόπιν χρησιµοποιείται για την κατασκευή του κανονικού σχεδίου και γι΄ αυτό
θα πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στη σχεδίασή του.
Σε περιπτώσεις απλών αντικειµένων και όταν υπάρχει ειδική περίπτωση άµεσης
εκτέλεσης, παραδίνεται το ίδιο το σκαρίφηµα για την κατασκευή του αντικειµένου.

1.3.2
•

Η τεχνική του σκαριφήµατος

Γενικά

Το σκαρίφηµα είναι ελεύθερη σχεδίαση και δε σχεδιάζεται υπό κλίµακα, αλλά
γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν οι αναλογίες του αντικειµένου µε όλες τις
απαραίτητες διαστάσεις.
Κατά τη σχεδίαση δε χρησιµοποιούνται όργανα και εργαλεία σχεδίασης, ενώ το
µολύβι πρέπει να κρατιέται χωρίς το χέρι να είναι σφιγµένο (ελεύθερα).
Η γραµµή δε σχεδιάζεται ολόκληρη, µε µία µόνο διαδροµή του µολυβιού. Πρώτα
σχεδιάζεται µια πολύ λεπτή (αχνή) γραµµή και µετά η τελική, µε παράλληλη
διόρθωση της διεύθυνσης της αχνής γραµµής χωρίς αυτή να σβηστεί. Η ακρίβεια της
κατεύθυνσης της γραµµής είναι πιο σηµαντική από την οµαλότητα της, ενώ ο
κυµατισµός της δεν ενοχλεί.
Αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και σβηστούν οι γραµµές που δε
χρειάζονται κατόπιν µαυρίζονται οι σωστές γραµµές µε διαδοχικές διαδροµές του
µολυβιού, ώστε να αποδοθεί σ’ αυτές το κατάλληλο πάχος και η µορφή, σύµφωνα µε
τους κανόνες σχεδίασης.
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται αναφορά σε βασικούς κανόνες σχεδίασης µε
ελεύθερο χέρι όπως γραµµών, κύκλων, ελλείψεων, τόξων κύκλων και καµπυλών,
απαραίτητων στοιχείων για το τεχνικό σκαρίφηµα.
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•
9
9
9
9
9

Μέσα και υλικά για τη σχεδίαση του σκαριφήµατος

Τα µέσα και τα υλικά που χρειάζονται για το σκαρίφηµα είναι τα παρακάτω:
Μολύβι σκληρότητας F, H ή HB καλά ξυσµένο
Χαρτί σχεδίασης κανονικό ή πρόχειρο
Γόµα
Κατάλληλο µετρητικό όργανο για τη µέτρηση των διαστάσεων
Πινακίδα πάνω στην οποία θα στερεωθεί το χαρτί σχεδίασης.

Επειδή τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει διαθέσιµη πινακίδα, το χαρτί συνήθως
στηρίζεται πάνω σε πρόχειρα µέσα, όπως το σκληρό χαρτόνι, το βιβλίο ή ο τοίχος.
Το χαρτί σχεδίασης συνιστάται να είναι τετραγωνισµένο, γιατί έτσι τηρούνται
καλύτερα οι αναλογίες του αντικειµένου που σχεδιάζεται.

•

Ευθείες γραµµές

Για τις ευθείες γραµµές, αρχικά προσδιορίζονται τα σηµεία αρχής και τέλους της
γραµµής. Εάν η γραµµή είναι πολύ µεγάλη, σηµειώνονται και ενδιάµεσα σηµεία. Στη
συνέχεια ενώνονται τα σηµεία που έχουν σηµειωθεί µε διαδοχικά βήµατα, όπως
φαίνεται στο σχήµα 1.22.
Προσοχή: Η προσοχή σας πρέπει να εστιάζεται στα σηµεία που θα ενωθούν και
όχι στη µύτη του µολυβιού.

Σχήµα 1.22 Σειρά χάραξης ευθείας γραµµής µε ελεύθερο χέρι

Η φορά χάραξης για τις οριζόντιες γραµµές είναι από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ
για τις κατακόρυφες και τις πλάγιες από πάνω προς τα κάτω (σχήµα 1.23).

Σχήµα 1.23 Φορά χάραξης οριζόντιας, κατακόρυφης και πλάγιας γραµµής
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Η φορά της διαδροµής της µύτης του µολυβιού για τη χάραξη των γραµµών, είναι
ίδια µε αυτή των κεφαλαίων γραµµάτων Α, Η και Ν, όπως απεικονίζεται στο σχήµα
1.24.

Σχήµα 1.24 Φορά διαδροµής µολυβιού για τη χάραξη γραµµών µε ελεύθερο χέρι

•

Κύκλοι

Οι κύκλοι, τα τόξα κύκλου και οι ελλείψεις εµφανίζονται συχνά στη σχεδίαση
και απαιτείται µεγάλη εξάσκηση για να σχεδιαστούν. Για τη σχεδίασή τους
χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
9 Η µέθοδος του τετραγώνου
9 Η µέθοδος των ίσων διαιρέσεων
¾ Μέθοδος του τετραγώνου
Αρχικά χαράζονται δύο αξονικές γραµµές που τέµνονται κάθετα στο µέσον τους.
Στη συνέχεια, σε κάθε αξονική σηµειώνεται η ακτίνα του κύκλου και στα άκρα αυτών
χαράσσονται κάθετες γραµµές, σχηµατίζοντας έτσι ένα τετράγωνο. Βοηθητικά
χρησιµοποιούνται οι διαγώνιες του τετραγώνου, όπου σηµειώνεται πάλι η ακτίνα σε
κάθε διαγώνιο. Μέσα στο τετράγωνο χαράσσεται ο κύκλος, σύµφωνα µε τη φορά
χάραξης του σχήµατος 1.25, ο οποίος θα εφάπτεται στις πλευρές του τετραγώνου και
θα περνάει από τα σηµεία των διαγωνίων.

Σχήµα 1.25 Σκαρίφηµα κύκλου µε τη µέθοδο του τετραγώνου
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¾

Μέθοδος των ίσων διαιρέσεων

Αρχικά µε τη µέθοδο του τετραγώνου, που περιγράψαµε προηγουµένως,
χαράσσεται το τετράγωνο του σχήµατος 1.26. Στη συνέχεια, τα ευθύγραµµα τµήµατα
ΑΟ και ΑΕ διαιρούνται σε ίσα µέρη, π.χ. τέσσερα και αριθµούνται τα σηµεία
αρχίζοντας από το σηµείο Α.

Σχήµα 1.26 Σκαρίφηµα κύκλου µε τη µέθοδο των ίσων διαιρέσεων

Κατόπιν από τα σηµεία Γ και ∆ χαράσσονται οι ευθείες Γ1, Γ2, Γ3 και ∆1, ∆2, ∆3
αντίστοιχα. Από τα σηµεία τοµής αυτών διέρχεται το πρώτο τόξο του κύκλου. Με τον
ίδιο τρόπο σχεδιάζονται και τα υπόλοιπα τόξα.
Παρατήρηση: Για τον προσδιορισµό των σηµείων, που είναι απαραίτητα, για τη
χάραξη τόξων κύκλου, είναι αρκετό να χαράσσονται µόνο οι ακτίνες, που
χρειάζονται.

•

Ελλείψεις

Οι ελλείψεις χρειάζονται κυρίως στη σχεδίαση ισοµετρικών ή πλάγιων προβολών
στην αξονοµετρική σχεδίαση.
Μια από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται είναι: η µέθοδος των ίσων
διαιρέσεων.
Στο σχήµα 1.27 φαίνεται ο τρόπος σχεδίασης έλλειψης σε ορθή και πλάγια
προβολή. Ο τρόπος αυτός είναι παρόµοιος µε αυτόν που αναπτύχθηκε για τον
κύκλο. Στην περίπτωση αυτή, είναι γνωστοί ο µεγάλος και ο µικρός άξονας της
έλλειψης.

Σχήµα 1.27 Σκαρίφηµα έλλειψης σε ορθή και πλάγια προβολή
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•

Τόξα κύκλου και καµπύλης

Τα τόξα κύκλου και οι καµπύλες σχηµατίζουν µέρη του κύκλου και της
έλλειψης.
Στο σχήµα 1.28 φαίνονται διάφορα είδη τόξων και καµπυλών, για τη σχεδίαση των
οποίων χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι, που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες
παραγράφους.

Σχήµα 1.28 Σκαρίφηµα τόξων και καµπυλών

•

Χάραξη καµπυλών

Για τη χάραξη καµπυλών, που δεν είναι κύκλοι ή τόξα κύκλου, ακολουθείται η
παρακάτω µέθοδος:
Για τον προσδιορισµό των σηµείων της καµπύλης, που θα χρειαστούν, λαµβάνεται
µια οριζόντια γραµµή ως γραµµή αναφοράς και κατόπιν σχεδιάζονται κάθετες σε
διάφορα σηµεία της (σηµεία: 0, 1, 2, 3, 4 στο σχήµα 1.29).
Ύστερα, σε κάθε µια από τις κάθετες αυτές, µετρώντας µια απόσταση από την
οριζόντια γραµµή αναφοράς, προσδιορίζονται τα σηµεία, που είναι σηµεία της
καµπύλης. Κατόπιν ενώνονται µε µια καµπύλη διαδοχικά τα σηµεία, που έχουν
προσδιοριστεί και έτσι σχηµατίζεται η καµπύλη.

Σχήµα 1.29 Χάραξη καµπύλης µε ελεύθερο χέρι
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•

Παραδείγµατα ελεύθερης σχεδίασης

Στα παρακάτω σχήµατα, απεικονίζονται µερικά παραδείγµατα ελεύθερης
σχεδίασης.

Σχήµα 1.30 Παραδείγµατα ορθής και πλάγιας ελεύθερης σχεδίασης

Σχήµα 1.31 Ελεύθερη σχεδίαση πλάγιας αξονοµετρικής προβολής
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1.3.3 Ασκήσεις
Άσκηση 1η
Να σχεδιάσεις το επιµελώς σχεδιασµένο σκαρίφηµα της ισοµετρικής
αξονοµετρικής προβολής του παρακάτω εξαρτήµατος, µε γωνίες 300 και 300.

Άσκηση 2η
Να σχεδιάσεις το επιµελώς σχεδιασµένο σκαρίφηµα της διµετρικής αξονοµετρικής
προβολής του παρακάτω εξαρτήµατος, µε γωνίες 420 και 70.
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Άσκηση 3η
Να σχεδιάσεις, σε επιµελώς σχεδιασµένο σκαρίφηµα, τις κύριες όψεις του
παρακάτω εξαρτήµατος (πρόοψη κατά την κατεύθυνση του βέλους Α).

Άσκηση 4η
Να σχεδιάσεις το επιµελώς σχεδιασµένο σκαρίφηµα της ορθής προβολής του
παρακάτω αµαξώµατος, µε τη βοήθεια χαρτιού µιλιµετρέ.
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1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων
1.4.1 Κλίµακες σχεδίασης
Στο µηχανολογικό σχέδιο είναι επιθυµητό να σχεδιάζεται ένα αντικείµενο σε
φυσικό µέγεθος, γιατί έτσι παρουσιάζεται η αληθινή µορφή και δίνεται η αίσθηση του
πραγµατικού µεγέθους.
Πολλές φορές, ανάλογα µε το µέγεθος των εξαρτηµάτων, αυτά σχεδιάζονται
µικρότερα ή µεγαλύτερα από το πραγµατικό τους µέγεθος, σχεδιάζονται δηλαδή υπό
κλίµακα.
Κλίµακα σχεδίασης καλείται η σχέση µεταξύ των διαστάσεων του σχεδιαζόµενου
κοµµατιού και του πραγµατικού.
Στα µηχανολογικά σχέδια χρησιµοποιούνται οι παρακάτω κλίµακες σχεδίασης:
9 Η κλίµακα σχεδίασης 1:1 χρησιµοποιείται για τη σχεδίαση του κοµµατιού στο
φυσικό µέγεθος.
9 Εάν το αντικείµενο είναι πολύ µικρών διαστάσεων ή όταν σχεδιάζονται οι
λεπτοµέρειες ενός αντικειµένου τότε αυτό σχεδιάζεται σε µεγέθυνση µε
κλίµακα π.χ. 2:1, 5:1, 10:1. Σχεδιάζεται δηλαδή διπλάσιο, πενταπλάσιο ή
δεκαπλάσιο του κανονικού αντικειµένου.
9 Όταν το αντικείµενο είναι µεγάλων διαστάσεων, τότε αυτό σχεδιάζεται µε
διαστάσεις µικρότερες από τις πραγµατικές, δηλαδή σε σµίκρυνση µε κλίµακα
π.χ. 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50. Σχεδιάζεται δηλαδή στο µισό, στο ένα πέµπτο
κ.ο.κ. του κανονικού αντικειµένου.

1.4.2 Κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων
Η σωστή καταχώριση των διαστάσεων ενός αντικειµένου είναι τόσο σηµαντική
όσο και η σχεδίασή του και συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο κατασκευής του, τη
λειτουργικότητά του και τον ποιοτικό έλεγχο του αντικειµένου.
Η καταχώριση των διαστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τους γερµανικούς
κανονισµούς κατά DIN 406 ή κατά ISO129. Οι διαστάσεις στο Μηχανολογικό Σχέδιο
αναγράφονται σε (mm), χωρίς να αναφέρεται η µονάδα µέτρησης, ενώ εάν
χρησιµοποιηθούν άλλες µονάδες θα πρέπει να αναφέρονται.
Οι διαστάσεις καταχωρούνται σε ορατές ακµές ή πλευρές του αντικειµένου µία
µόνο φορά, σε εκείνη την όψη που αποδίδει καλύτερα τη λεπτοµέρεια. Το σύνολο
των διαστάσεων δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σε µία και µόνο όψη. Η καταχώριση
σε µη ορατές ακµές (διακεκοµµένες γραµµές) πρέπει να αποφεύγεται, διαφορετικά
κάνουµε µερική τοµή ώστε να φαίνεται η λεπτοµέρεια.
Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικότεροι κανόνες καταχώρισης των διαστάσεων.
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1. Οι γραµµές διαστάσεων σχεδιάζονται µε λεπτές συνεχείς γραµµές και
διακρίνονται σε: κύριες και βοηθητικές γραµµές διαστάσεων.
Τα βέλη είναι τα όρια των γραµµών διαστάσεων και έχει επικρατήσει να
σχεδιάζονται όπως στο σχήµα 1.32.

Σχήµα 1.32 Κύριες και βοηθητικές γραµµές διαστάσεων

2. Η πρώτη κύρια διάσταση τοποθετείται σε απόσταση (8÷10)mm παράλληλα προς
τη διάσταση που αναφέρεται, ενώ για επάλληλες κύριες γραµµές διαστάσεων, οι
επόµενες γραµµές διαστάσεων τοποθετούνται ανά 7mm. Η βοηθητική γραµµή
διάστασης προχωρεί λίγο πιο πέρα από την κύρια γραµµή διάστασης κατά
(1÷2)mm.
Οι αριθµοί τοποθετούνται πάνω από την κύρια γραµµή διάστασης κατά ISO
R129, ενώ κατά DIN 406 µπορεί να τοποθετούνται και ενδιάµεσα της κύριας
γραµµής διάστασης. Οι αριθµοί τοποθετούνται για οριζόντιες γραµµές διαστάσεων
από αριστερά προς τα δεξιά και για κατακόρυφες γραµµές από κάτω προς τα πάνω
(σχήµα 1.33).

Σχήµα 1.33 Τρόπος καταχώρισης διαστάσεων και αριθµών κατά ISO
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3. Σε ειδικές περιπτώσεις µεταξύ των κύριων και των βοηθητικών γραµµών
διαστάσεων υπάρχει µία κλίση 600 (σχήµα 1.34).

Σχήµα 1.34 Βοηθητικές γραµµές διαστάσεων µε κλίση 600

4. Κατά την καταχώριση διαστάσεων γωνιών και κεκλιµένων διαστάσεων, η
τυποποίηση συνιστά να αποφεύγονται οι γραµµοσκιασµένες περιοχές για την
αναγραφή των διαστάσεων (σχήµα 1.35).

Σχήµα 1.35 Αποφυγή αναγραφής διαστάσεων στις γραµµοσκιασµένες περιοχές

5. Οι αριθµοί διαστάσεων σε περιορισµένο χώρο γράφονται όπως στο σχήµα
1.36.

Σχήµα 1.36 Καταχώριση διαστάσεων σε περιορισµένο χώρο
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6. Οι γραµµές διαστάσεων τοποθετούνται παράλληλα µε τη διάσταση που
αναφέρονται (σχήµα 1.37).

Σχήµα 1.37 Η τοποθέτηση των γραµµών διαστάσεων γίνεται
παράλληλα µε τη διάσταση που αναφέρονται

7. Οι γραµµές διαστάσεων σε όψεις, τοµές ή ηµιτοµές, που σχεδιάζονται λίγο
πιο πέρα από την αξονική γραµµή, καταλήγουν σε µια µόνο βοηθητική
γραµµή διάστασης, όπως η διάσταση ∅30 στο σχήµα 1.38.

Σχήµα 1.38 Γραµµές διαστάσεων µε χρήση µιας βοηθητικής

8. Οι ακτίνες στα σχέδια χαρακτηρίζονται µε το κεφαλαίο γράµµα R (Radiusακτίνα). Οι γραµµές διάστασης έχουν ένα µόνο βέλος εσωτερικά, ενώ όταν
δεν υπάρχει αρκετός χώρος τότε το βέλος τοποθετείται εξωτερικά του τόξου
του κύκλου και κατευθύνεται προς το κέντρο του τόξου. Το κέντρο του τόξου
επισηµαίνεται µε την τοµή δύο αξονικών γραµµών. Για µεγάλο µήκος
ακτίνων, η γραµµή διάστασης σχεδιάζεται τεθλασµένη σε ορθές γωνίες
(σχήµα 1.39).

Σχήµα 1.39 Καταχώριση ακτίνων σε σχέδιο
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9. Για διάσταση σε διάµετρο κύκλου τοποθετούµε το σύµβολο Ø πριν τον
αριθµό, όταν στην όψη δε φαίνεται ότι είναι κύκλος. Σε ηµιτοµές η γραµµή
διάστασης της διαµέτρου προεκτείνεται λίγο πέρα από την αξονική (σχήµα
1.40).

Σχήµα 1.40 Καταχώριση διαµέτρων σε σχέδιο
10. Για σφαιρικά αντικείµενα γράφουµε τη λέξη "σφαίρα" και το σύµβολο Ø πριν
τον αριθµό, όταν το κέντρο της σφαίρας είναι µέσα στο σχεδιασµένο σφαιρικό
µέρος (σχήµα 1.41). Όταν το κέντρο της σφαίρας είναι έξω από το
σχεδιασµένο σφαιρικό µέρος, τότε γράφουµε τη λέξη "σφαίρα" και το
σύµβολο R πριν τον αριθµό.

Σχήµα 1.41 Καταχώριση διαστάσεων σε σφαίρα

11. Για διάσταση σε τετραγωνική διαµόρφωση αντικειµένου που δε φαίνεται,
τοποθετούµε το σύµβολο
(σχήµα 1.42).

Σχήµα 1.42 Καταχώριση διαστάσεων σε τετραγωνική διαµόρφωση
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12. Οι διαστάσεις των σφηναυλάκων των αξόνων, µε ή χωρίς κωνικότητα,
αναγράφονται όπως στο σχήµα 1.43α, ενώ οι διαστάσεις των σφηναυλάκων
των οπών αναγράφονται όπως στο σχήµα 1.43β.

Σχήµα 1.43 Καταχώριση διαστάσεων σφηναυλάκων

13. Σε κωνικά αντικείµενα αναγράφεται η λέξη "κώνος" παράλληλα προς τον
άξονα συµµετρίας ή η κλίση παράλληλα προς τη γενέτειρα. Η κλίση µιας
επιφάνειας µπορεί να δοθεί και σαν ποσοστό (%), ενώ για την κατάδειξη της
φοράς της κλίσης χρησιµοποιείται το σύµβολο
(σχήµα 1.44).

Σχήµα 1.44 Τοποθέτηση κλίσης σε κωνικότητα
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14. Οι διαστάσεις, που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά τον έλεγχο,
περικλείονται σε πλαίσιο µε λεπτή συνεχή γραµµή. Οι βοηθητικές διαστάσεις,
που δεν είναι απαραίτητες για τον γεωµετρικό προσδιορισµό του
αντικειµένου, καταχωρούνται κατά DIN 406, σε παρένθεση (σχήµα 1.45).

Σχήµα 1.45 Καταχώριση διαστάσεων ελέγχου και βοηθητικών διαστάσεων

15. Οι θεωρητικές διαστάσεις, που είναι απαραίτητες για τον καθορισµό του
πεδίου ανοχών, κατά DIN 7184 τοποθετούνται σε ορθογώνιο περίγραµµα
(σχήµα 1.46).

Σχήµα 1.46 Καταχώριση θεωρητικών διαστάσεων

16. Η καταχώριση των διαστάσεων, για τα σπειρώµατα τυποποιηµένων κοχλιών,
γίνεται µε την αναγραφή της ονοµαστικής (εξωτερικής) διαµέτρου. Για τα
σπειρώµατα του µετρικού συστήµατος βάζουµε το γράµµα Μ πριν τη
διάµετρο, ενώ για τα σπειρώµατα του αγγλοσαξονικού συστήµατος το
σύµβολο της ίντσας (") µετά τη διάµετρο. Στα λεπτά σπειρώµατα ή σε µη
συνηθισµένα βήµατα αναγράφεται και το βήµα π.χ. Μ20x1.5 (σχήµα 1.47).

Σχήµα 1.47 Καταχώριση διαστάσεων σπειρωµάτων

34

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων
17. Τυπικές περιπτώσεις καταχώρισης διαστάσεων µε ανοχές φαίνονται στο
σχήµα 1.48.

Σχήµα 1.48 Καταχώριση διαστάσεων ανοχών

18. Η καταχώριση των συµβόλων ποιότητας µιας κατεργασµένης επιφάνειας
γίνεται όπως στο σχήµα 1.49.

Σχήµα 1.49 Καταχώριση συµβόλων ποιότητας
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1.4.3 Ασκήσεις
Άσκηση 1η
∆ίνονται τα παρακάτω µηχανολογικά εξαρτήµατα και ζητείται να σχεδιάσεις σε
κλίµακα (1:2):
1.
2.
3.
4.
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Την πρόοψη σε τοµή κατά την κατεύθυνση του βέλους Α
Την κάτοψη
Την πλάγια αριστερή όψη και
Να καταχωρίσεις τις απαραίτητες διαστάσεις.
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Άσκηση 2η
∆ίνονται τα παρακάτω µηχανολογικά εξαρτήµατα και ζητείται να σχεδιάσεις σε
κλίµακα (1:1):
1. Την πρόοψη σε τοµή κατά την κατεύθυνση του βέλους Α
2. Την κάτοψη
3. Την πλάγια αριστερή όψη και
4. Να καταχωρίσεις τις απαραίτητες διαστάσεις.
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Περίληψη 1ου Κεφαλαίου
Το Μηχανολογικό Σχέδιο ή το τεχνικό σχέδιο γενικότερα είναι µία διεθνής
γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των τεχνικών, γι΄ αυτό συντάσσεται µε συγκεκριµένους
και τυποποιηµένους κανόνες, που αναφέρονται στον τρόπο παράστασης των σχεδίων,
την καταχώριση των διαστάσεων, τη σχεδίαση συγκεκριµένων στοιχείων µηχανών,
τις ανοχές και άλλων δεδοµένων που αφορούν τις κατασκευές.
Για την απόδοση των εσωτερικών λεπτοµερειών ή των διαµορφώσεων, γίνονται,
εκτός των τοµών, ηµιτοµές, µερικές τοµές ή σπασίµατα, καθώς και βοηθητικές όψεις.
Για τη γρήγορη παράσταση µιας ιδέας στο χαρτί, τη γρήγορη σχεδίαση εκ του
φυσικού ή τη γρήγορη αντιγραφή ενός εξαρτήµατος, ενός µηχανισµού ή ενός
τµήµατος του αµαξώµατος χρησιµοποιείται το σκαρίφηµα, το οποίο µπορεί να είναι
πρόχειρο ή επιµελώς σχεδιασµένο.

Ερωτήσεις 1ου κεφαλαίου
1.
2.
3.
4.
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Τι καλείται προοπτικό και τι αξονοµετρικό σχέδιο;
Τι καλείται σκαρίφηµα και ποιες κατηγορίες σκαριφηµάτων υπάρχουν;
Να αναφέρεις συνοπτικά τις γενικές αρχές της τεχνικής του σκαριφήµατος.
Τι καλείται κλίµακα σχεδίασης και ποιες κλίµακες σχεδίασης χρησιµοποιείς
στο Μηχανολογικό σχέδιο;

