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فصل هشتم
برش

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1-  مفهوم برش و کاربرد آن را شرح دهد.

2-  اجسام ساده را در نمای برش ترسیم کند.

1-8- تعریف برش

هر قطعه ممکن اســت عالوه بر شکل بیرونی خود، 
دارای جزئیاتی در داخل شکل باشد. از طرف دیگر نقشه 
بایــد به خوبی بتواند هر دو قســمت را معرفی کند. به 
شکل 1-8 نگاه کنید. گرچه این نماها جسم را به خوبی 
معرفــی می کند. اما به دلیل وجود خط چین های زیاد، 
درک آن ها کمی مشــکل است. به کمک برش می توان 
قسمت های غیرقابل دید را به نماها به صورت دید آشکار 

نمود.

نتیجه آن که در نقشه های مکانیکی خط چین های 
مربوط به داخل قطعه در برش، به صورت خط های دید 

در می آیند.

به طور خالصه:

-  بــرش، قســمت های ندید را در حالــت دید قرار 
می دهد.

-  به کمک برش، نقشه ساده تر می شود.

-  بـه کمک برش، از خـــط چین کم تر استفــاده 
می شود.

شکل8-1

شکل8-2
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برش،  نقشــه های ســاختمانی در  در  توجه: 
قســمت های برش خورده با خط ضخیم ترسیم 
می شــوند و خطوط دورتــر از محل برش با خط 

نازک نمایش داده می شوند )شکل 8-3(.

2-8- مسیر برش

مسیر فرضی ابزار برش )مانند اره( را در نما با خطی 
معین به نام مســیربرش نمایش می دهیم. مسیر برش 
ترکیبی از خط محور با خط ضخیم در ابتدا و انتهای آن 
است )شکل 4-8(. هر مسیربرش را باید نام گذاری کرد، 

.... ، A-A,B-B مانند

در

دیوار

پله

پنجره

پنجره

شکل8-3

شکل8-4

- مسیر برش در نقشه های ساختمانی: در شکل 
5-8، مسیر برش را در نقشــه های ساختمانی مشاهده 
می کنید. تفاوت آن با مسیر برش در نقشه های مکانیکی 

در چیست؟

B B8-5شکل
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3-8- هاشور

برای مشــخص کردن جاهایی که به وسیله ی ابزار 
برش فرضی )مانند اره( بریده شــده اســت، از هاشــور 

استفاده می شود.

به عبارت دیگر هر جا که توسط ابزار فرضی برش از 
آن براده برداری شود، آن مقطع هاشور زده می شود.

A-A

A-A

شکل8-6

برای رسم درست  هاشور به نکات زیر توجه کنید:

1- زاویه ی هاشــور 45 درجه و خط آن، خط نازک 
است. 

2- جهت  هاشــور، معموالً از راســت وباال به سمت 

پایین و چپ است.

3- هاشــور معمــوالً باید به خط اصلــی تکیه کند 
)هاشور از خط اصلی عبور نمی کند(.

4- فاصله های خط هاشــور، با اندازه ی نقشه و کاغذ 
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 A4 و A3 مورد استفاده متناسب است و برای کاغذهای
حدود 2 تا 3 مناسب است.

5- اگر چنــد قطعه درکنار هم بریده شــود، جهت  
هاشور و فاصله ی آن ها تغییر می یابد )شکل 8-7(.

گونه های دیگر هاشور: هاشــوری در شکل 8-7 
مالحظه می شود، به طور معمول مربوط به فوالد، چدن 
و فلزهای دیگر اســت. ولی گونه های دیگر هاشور وجود 
دارد که مربوط به مواد دیگر می باشــد. در جدول 8-1 

برخي از هاشــورهاي ویژه، که کاربرد بیش تري دارند، 
آورده شده است.

شکل8-7

جدول8-1

فوالد - فلزات سخت - چدنبتن

غیرفلزات به استثناي آن ها که در جدول هست بتن مسلح
و هم چنین برخي فلزات نرم مثل روي و سرب

شیشه و سایر اجسام شفافآجر

چوب در جهت الیافمایعات

چوب در مقطعآجر ضد اسید

شن و ماسهخاک
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4-8- چگونگی ترسیم سطح برش خورده 
درنماها

در ادامه به حالت های مختلف نمای برش خورده در 
نقشه می پردازیم.

شکل 8-8 تصویر مجسم یک قطعه را نشان می دهد.  
به سه نماي تصویر مجســم قطعه ي مقابل توجه کنید 

)شکل 8-8(.

B

B

B

B

B B

شکل8-8-تصویرمجسم

در صورتی که صفحه ی برشی به موازات صفحه ی رو 
به روی تصویــر )V( قرار گیرد، برش در نمای رو به رو 
و مســیر برش آن می تواند در نمــای واقعی یا در نمای 

جانبی دید از چپ ترسیم شود )شکل 8-9(.

B

B

AA

B

B

A

A

B-BA-A

A-A

A

A

شکل9-8-ترسيمبرشدرنمايروبهرو

)الف( )ب(

در صورتی که صفحه ی برش به موازات صفحه ی نیم 
رخ تصویر )P( قرار گیرد، برش در نمای جانبی و مسیر 
برش آن در نمای رو به رو ترسیم می شود )شکل 8-10(.

B

B

B

B

B B

)الف( )ب(
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در صورتی که صفحه ی برش به موازات صفحه ی نیم 
رخ تصویر )P( قرار گیرد، برش در نمای جانبی و مسیر 
برش آن در نمای رو به رو ترسیم می شود )شکل 8-10(.

B

B

B

B

B B

)الف( )ب(
شکل10-8-ترسيمبرشدرنمايجانبي

در صورتی که صفحه ی برش به موازات صفحه ی افقی تصویر )H( قرار گیرد. برش در نمای افقی و مســیر برش 
در نمای رو به رو ترسیم می شود. )شکل 8-11(.



78

C
C

C C

)الف( )ب(

شکل11-8-ترسيمبرشدرنمايافقي
می توان در یک شــکل دو یا سه نما در برش را هم 
ترسیم کرد به عنوان مثال در شکل 12-8 ، دو نـــمای 

Bروبه رو و جانبی در برش ترسیم شده اند. چرا؟

B

AA

B

B

A

A

B-BA-A

A-A

A

A

)الف( )ب(

شکل12-8-ترسيمبرشدردونما
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ارزشیابی

1-  نمای رو به رو را برای هر یک از شکل های زیر در برش ترسیم نمایید.

شکل8-9

2-  نمای جانبی شکل 10-8 را در برش ترسیم کنید.

شکل8-10


