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revolved section :۱ــ برش گردشی

فصل بيست و دوم

برش گردشی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش گردشی را شرح دهد.
۲ــ اصول برش گردشی را بيان کند.

۳ــ برش گردشی در حالت های مختلف را رسم کند.

۱ــ۲۲ــ برش گردشی
اگر برش را به اندازه ی نود درجه بچرخانيم و روی خوِد 
تصوير رسم نماييم، برش را گردشی گوييم. اين برش بيش تر مناسب 
برای قطعه هايی است که طول زياد و شکل يک نواخت دارند. به 

شکل ۱ــ۲۲ توجه کنيد.
آن ها نمونه هايی، از آن چه گفته شد، هستند.

به شکل ۲ــ۲۲ نگاه کنيد. دو نما از يک تيرآهن I را معرفی 
می کند، که نمای جانبی در برش است.

شکل ۱ ــ۲۲ــ نيم ساخته های فوالدی 

st37 و Iشکل ٢ ــ۲۲ــ آهن



شکل ۴ ــ۲۲ ــ آهن ناودانی 

شکل ۵  ــ۲۲ ــ اهرم چدنی 

شکل ۳ ــ۲۲

۱ــ حتی خط های دوره ی تصوير برش
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اين يک برش ساده است. حال اگر آن را مطابق شکل ۳ــ۲۲ رسم کنيم، برِش گردشی خواهد بود.

کمک  به  که  می رسيم  نتيجه  اين  به  شکل  دو  مقايسه ی  با 
برش گردشی:

جای  به  نقشه  يعنی  می شود؛  کوتاه تر  تصوير  اندازه ی  ــ 
کم تری نياز دارد.

ــ نيازی به نام گذاری برش نيست.

۲ــ۲۲ــ اصول برش گردشی
موارد زير در برش گردشی رعايت می شود:

ــ تمام خط های برش نازک است۱.
ــ برش به طور معمول هاشور زده می شود.

به  بايد  برش  گردش  جهت  اول،  فرجه ی  نقشه های  در  ــ 
سمت راست باشد.

ــ در نقشه های فرجه ی سوم، جهت گردش برش به سمت 
چپ خواهد بود.

نمای  به  که  اصلی،  خط  روی  از  هاشور  است  ممکن  ــ 
اصلی مربوط است، بگذرد، که اشکالی ندارد. به نمونه ای ديگر 

توجه کنيد (شکل ۴ــ۲۲).
در  نباشد.  يک نواخت  طول  دارای  قطعه  است  ممکن  ــ 
معين  را  قطعه  شکل  تغييرات  برش،  چند  با  می توان  صورت  اين 

نمود (شکل ۵     ــ۲۲).
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شکل ۷ ــ۲ ۲ــ زوار آلومينيمی 

در شکل ۶   ــ۲۲ يک قالب ديده می شود که در آن از چند 
برش استفاده شده است.

برابر  فاصله ی  و  است  يک سان  که  هاشورها  جهت  به  ــ 
آن ها دقت کنيد.

ــ اگر بتوان اين برش ها را روی محور درنظر گرفت خيلی 
بهتر است (که اين بستگی به شرايط جسم دارد).

۳ــ۲۲ــ برش با شکستگی تصوير
حذف  شکستگی  کمک  به  را  تصوير  از  قسمتی  می توان 
نمود. در اين حال برش به صورت معمول و با خط اصلی رسم 

خواهد شد (شکل ۷ــ۲۲).
روی برش گردشی، می توان اندازه گذاری هم کرد (شکل 

ـ ۲۲). ۸      ـ

شکل ۸        ــ۲۲ ــ آهن سپری مخصوص 

شکل  ۶    ــ۲ ۲ ــ قالب فوالدی 
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در برش گردشی، نيز فقط محل برش و دقيقًا در جای خودش، 
رسم می شود که از اين نظر به برش پياپی شبيه است (شکل ۹ــ۲۲).

شکل ۹ ــ۲۲ ــ تير آهن I با مقطع غير يکنواخت 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش با خط نازک و روی خود تصوير رسم می شود.
۲ــ می توان از چند برش گردشی روی تصوير استفاده کرد.

۳ــ جهت هاشور و فاصله ی آن ها در تمام برش ها يک سان است.
۴ــ می توان با شکستن تصوير، فضای الزم را برای برش ايجاد کرد.

۵  ــ برشی که با شکستگی تصوير همراه است، با خط اصلی رسم می شود.
۶   ــ روی برش گردشی می توان اندازه گذاری هم کرد.

۷ــ در برش گردشی، برش به اندازه ی ۹۰ درجه، به سمت راست می چرخد.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش گردشی چگونه برشی است؟
۲ــ آيا می توان از چند برش گردشی روی يک نما استفاده کرد؟ چگونه؟ با رسم شکل.

۳ــ برش چگونه و در کجا رسم می شود؟ با رسم شکل.
۴ــ با رسم شکل، توضيح دهيد که چگونه به کمک شکستن تصوير می توان برش گردشی رسم کرد.
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۵   ــ وضعيت هاشور در برش گردشی چند تايی چيست؟
۶   ــ اصول برش گردشی چيست؟

            ارزش يابی عملی

۱ــ با استفاده از برش گردشی، نقشه ی موجود را مجددًا رسم و اندازه گذاری کنيد (شکل ۱۰ــ۲۲).

شکل ۱۰ ــ۲۲
جنس: فوالد ساختمانی            نام: سپری

مقياس: ۱:۱                            مقياس رسم: ۱:۱

۲ــ به کمک برش گردشی نقشه ی موجود را دوباره رسم و اندازه گذاری کنيد. می توان در اين مورد از شکستن 
تصوير استفاده کرد (شکل ۱۱ــ۲۲).

شکل ۱۱ــ۲۲
جنس: چوب               نام: زوار قاب 

مقياس: ۱:۱                 مقياس ترسيم: ۱:۱
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۳ــ برای نقشه ای که به کمک برش پياپی رسم شده است، نقشه ی جديدی، با استفاده از برش گردشی، رسم 
کنيد (شکل ۱۲ــ۲۲).

شکل ۱۲ ــ۲۲
جنس: فوالد                      نام: محور

مقياس: ۱:۱                      مقياس ترسيم: ۱:۱
قبل از شروع به ترسيم دقيقًا با استاد محترم مشورت کنيد. 
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۴ــ با استفاده از برش گردشی، نقشه ی موجود را مجددًا رسم کنيد (شکل ۱۳ــ۲۲).

شکل ۱۳ ــ۲۲
جنس: پالستيک                نام: دستگيره

مقياس: ۱:۱                       مقياس ترسيم: ۱:۱
نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد
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                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان برش گردشی را با برش پياپی مقايسه کرد؟ چگونه؟
۲ــ جهت گردش در برش گردشی در فرجه ی سوم چيست؟ آيا می توانيد با رسم شکل توضيح دهيد؟


