Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο
Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ
ΤΟΜΕΣ
Το εργαλείο των τομϊν χρθςιμοποιείται για τουσ εξισ κυρίωσ λόγουσ :
1. όταν πλζον υπάρχουν πλθροφορίεσ που δεν είναι ορατζσ από όποια προβολι και
να ςχεδιάςουμε,
2. όταν κζλουμε να διαςταςιολογιςουμε ςυγκεκριμζνεσ ακμζσ, και ςτισ όψεισ που
ιδθ ζχουμε πάρει, οι ακμζσ αυτζσ είναι μθ ορατζσ και άρα εμφανίηονται με
διακεκομμζνεσ ευκείεσ,
3. όταν κζλουμε να δϊςουμε τθν πλθροφορία του υλικοφ καταςκευισ,
4. όταν αυτι θ απεικόνιςθ κάνει ευκολότερα κατανοθτό το ςχζδιο,
5. όταν υπάρχουν ςυναρμογζσ,
6. όταν εμφανίηονται πείροι, ιλοι, κλπ εξαρτιματα με ιδιαίτερεσ ςχεδιαςτικζσ
λεπτομζρειεσ.
Παραδείγματοσ χάριν, όταν το εξάρτθμα προσ μελζτθ, εμφανίηει ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ
που κρφβονται από άλλεσ ακμζσ ι οι λεπτομζρειεσ αυτζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ με
διακεκομμζνεσ γραμμζσ, τότε μποροφμε να κόψουμε το εξάρτθμα αυτό, ςτο ςθμείο
ενδιαφζροντοσ, και να μελετιςουμε το ζνα από τα κομμάτια που προκφπτουν από τθν τομι
αυτι. Η μελζτθ του τμθκζντοσ τμιματοσ, γίνεται ςτθ ςυνζχεια, βάςει των γνωςτϊν κανόνων
προβολϊν, εξαιρουμζνου του κανόνα των μθ ορατϊν ακμϊν.

Βαςικά μζρθ που ςυνκζτουν τισ τομζσ (βιματα) :
1. Άξονασ τομισ. Σχεδιάηεται με παχιά αξονικι γραμμι. Δεικνφει το ςθμείο
κεωρθτικισ κοπισ του αντικειμζνου. Σχεδιάηεται ςε άλλθ όψθ από αυτιν ςτθν
οποία κα εμφανιςτεί θ τομι. (πχ. για τομι ςε πλάγια όψθ, ο άξονασ τομισ κα
εμφανιςτεί ςτθν πρόοψθ ι ςτθν κάτοψθ). Εξζχει ςαφϊσ του περιγράμματοσ του
ςχεδίου. Ξεκινά από παφλα και καταλιγει ςε παφλα. Ακολουκεί ςχεδιαςτικά τισ
λεπτομζρειεσ του άξονα ςυμμετρίασ. Είναι μθ υπαρκτι γραμμι και το ςθμείο
εμφάνιςισ τθσ, είναι επιλογι του μελετθτι.
2. Βζλθ παρατιρθςθσ. Εμφανίηονται ςτα δφο άκρα του άξονα τομισ, κεντραριςμζνα
ςτο μζςον των δφο παυλϊν. Δεικνφουν το τμιμα προσ μελζτθ που μζνει μετά τθ
κεωρθτικι τομι. Βάςει του ςυςτιματοσ απεικόνιςθσ, υποδθλϊνουν τθ κζςθ του
παρατθρθτι. Ο παρατθρθτισ ςτζκεται πίςω από τα βζλθ και μελετά το αντικείμενο
από τα βζλθ και πζρα.
3. Ονομαςία του άξονα τομισ. Ιδιαίτερα απαραίτθτθ όταν εμφανίηονται πολλζσ τομζσ
και άρα πολλοί άξονεσ τομισ. Ονομάηονται οι άκρεσ τθσ ευκείασ, ι και τα ςθμεία
αλλαγισ διεφκυνςθσ ςε περίπτωςθ τεκλαςμζνθσ τομισ. Η ονομαςία μπορεί να
είναι τθσ μορφισ ΑΑ’ ι ΑΒ κλπ. Τα γράμματα που χρθςιμοποιοφνται αναγράφονται
ςτα άκρα του άξονα, αντιδιαμετρικά των βελϊν παρατιρθςθσ.
4. Γραμμοςκίαςθ του τμθκζντοσ τμιματοσ ςτθν όψθ ςτθ οποία κζλουμε να
εμφανιςτεί θ τομι. Η γραμμοςκίαςθ υποδθλϊνει το ςθμείο ςτο οποίο υπιρχε
υλικό κατά τθν πορεία του άξονα τομισ. Ανάλογα με το είδοσ τθσ γραμμοςκίαςθσ,
υποδθλϊνεται και το υλικό καταςκευισ του αντικειμζνου.
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5. Ονοματολογία τθσ όψθσ τομισ. Εμφανίηεται λεκτικι περιγραφι κάτω από τθν
τμθκιςα όψθ θ οποία αναφζρει και τον άξονα που χρθςιμοποιικθκε για να
παραχκεί το αποτζλεςμα αυτό. Είναι τθσ μορφισ ΤΟΜΗ ΑΑ’ ι ΤΟΜΗ ΑΒ κλπ.

Κανόνασ : Στθν τομι δεν εμφανίηονται διακεκομμζνεσ γραμμζσ. Επεξιγθςθ : Η τομι
ωσ εργαλείο ζχει ωσ ςτόχο να κάνει περιςςότερο κατανοθτό το αντικείμενο μελζτθσ. Κυρίωσ
δε, να μετατρζψει ςε ορατζσ, αντίςτοιχεσ ακμζσ που ςτισ υπόλοιπεσ όψεισ εμφανίηονταν με
διακεκομμζνεσ γραμμζσ. Η δφναμθ του εργαλείου αυτοφ είναι ότι μπορεί να εςτιάηει ςτο
ςθμείο ενδιαφζροντοσ του μελετθτι. Ωσ εκ τοφτου, κατά τον ςχεδιαςμό τθσ τομισ ςτθν
εκάςτοτε όψθ, δεν χαράςςουμε άλλεσ διακεκομμζνεσ, ακόμα και αν υπάρχουν. Εάν μασ
ενδιαφζρουν και άλλεσ διακεκομμζνεσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να φζρουμε νζουσ άξονεσ
τομισ, και άρα νζεσ όψεισ τομισ, με αντίςτοιχθ ζμφαςθ ςτισ διακεκομμζνεσ αυτζσ.
Πάχθ γραμμοςκίαςθσ. Κανόνεσ για αυτιν υλικά κλπ.
Το πάχοσ γραμμοςκίαςθσ είναι αυτό που αντιςτοιχεί ςε λεπτι γραμμι. Στθν απλοποιθμζνθ
κεϊρθςθ των τριϊν διαφορετικϊν παχϊν, κα ςχεδιαςτεί με πάχοσ γραμμισ S/2. Ήτοι με
πάχοσ 0.3 mm.
Στθ γενικευμζνθ περίπτωςθ που απλϊσ υποδθλϊνουμε τθν φπαρξθ υλικοφ, αλλά όχι το
ποιό υλικό είναι αυτό, γραμμοςκιάηουμε ωσ ακολοφκωσ :
Φζρουμε λοξζσ ευκείεσ, παράλλθλεσ μεταξφ τουσ, υπό γωνία 45 μοιρϊν ανκωρολογιακά,
(αντίκετα από τθ φορά περιςτροφισ των δεικτϊν του ρολογιοφ) ωσ προσ υποκετικό άξονα
παράλλθλο ςτον χχ’. Η απόςταςθ των ευκειϊν ατϊν είναι 2mm. Η γραμμοςκίαςθ
περιορίηεται από ςυνεχείσ παχιζσ γραμμζσ πάχουσ S, που δθλϊνουν τα όρια του
εξαρτιματοσ ςτα οποία υπιρχε υλικό κατά τθν κοπι. Ζλλειψθ υλικοφ, ςθμαίνει, ζλλειψθ
γραμμοςκίαςθσ και το αντίςτροφο.
Σθμείωςθ : εντόσ γραμμοςκιαςμζνθσ περιοχισ δεν εμφανίηουμε διαςτάςεισ. Εάν κατά
παρζκκλιςθ υποχρεωκοφμε, τότε κα πρζπει να διακοπεί θ γραμμοςκίαςθ, και να
αναγραφεί το αντίςτοιχο κείμενο. Η διακοπι τθσ γραμμοςκίαςθσ παρόλα αυτά κα πρζπει
να μθν επιφζρει ςφγχυςθ ωσ προσ το ποφ υπιρχε υλικό, και τα γράμματα δεν κα πρζπει να
τμιςουν ςυνεχι ορατι ακμι.

