
    ٢٤٠    

۱ــ۱۴ــ برش ساده
هر قطعه ممکن است عالوه بر شکل بيرونی خود، دارای 
بخش های داخلی باشد. نقشه بايد به خوبی بتواند هر دو قسمت را 

معرفی کند. به شکل ۱ــ۱۴ نگاه کنيد.
گرچه اين نماها جسم را به خوبی معرفی می کنند، اما به دليل 

وجود خط چين زياد، درک آن کمی مشکل است.
به  که  دارد  وجود  «برش»  نام  به  ابزاری  نقشه کشی  در 
کمک آن می توان قسمت های غيرقابل ديد را در نماها به صورت 
ديد  خط های  به صورت  خط چين ها  آن که  نتيجه  درآورد.  ديد 

درمی آيند.

فصل چهاردهم

برش1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش و ارزش آن را در نقشه شرح دهد.
۲ــ چگونگی رسم هاشور و انواع آن را معرفی کند.

۳ــ برش را برای قطعات با جنس های مختلف اجرا کند.

شکل ۱ــ۱۴ــ بدنه ی شير آب برنزی

coupe فرانسه ،section :۱ــ برش
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درنتيجه  است.  شده  برداشته  جسم  اين  از  قسمت هايی 
بخش هايی، که به طور معمول قابل ديد نبود، اکنون ديده می شود. 
با رسم نما از باقی مانده، تصوير قوی تری خواهيم داشت. به طور 

خالصه:

ــ برش، قسمت های نديد را در حالت ديد قرار می دهد.
ــ به کمک برش، نقشه ساده تر می شود.

ــ به کمک برش، از خط چين کم تر استفاده می شود.
در شکل ۳ــ۱۴ قطعه ای ديده می شود.

شکل ۲ــ۱۴ــ بدنه ی بريده شده ی شير آب برنزی

شکل ۳ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی 

۱ــ۱ــ۱۴ــ تعريف: برش در نقشه ابزاری است برای 
نمايش قسمت های نديد. به شکل ۲ــ۱۴ نگاه کنيد.
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آن را از روی صفحه ی تقارن می بريم. اکنون، دو نيمه ی 
فرضی  به طور  يا  برمی داريم  را  جلويی  قسمت  که  داريم،  مساوی 

حذف می کنيم. دقت کنيد:
برش عملی است فرضی که می تواند در يک نما يا چند نما، 

۴ــ۱۴  شکل  صورت  به  به دست آمده  نمای  شود.  انجام  همزمان 
است.

برای مشخص شدن جاهايی که با اّره ی فرضی بريده شده، از 
خط هايی نازک و موّرب به نام هاشور۱ استفاده شده است.

hatch :۱ــ هاشور

شکل ۴ــ۱۴

۲ــ۱ــ۱۴ــ مسير برش: مسير فرضی اره را برای برش، 
در نما با خطی معين به نام خط برش نمايش می دهيم.

اين خط در حقيقت تصوير خط تقارن است، که به صورت 
خط محور درمی آيد. هر مسير برش را بايد نام گذاری کرد؛ مانند 

B-B ،A-A، … (شکل ۵  ــ۱۴).

صفحه ی  است،  معروف  ساده  برش  به  که  برش،  اين  در 
موازی   P و   H ،V تصوير  صفحه های  از  يکی  با  برش  فرضی 

خواهد بود. درنتيجه:
ـ اگر صفحه ی برش موازی با V باشد، مسير برش در  الفـ 

نمای افقی و خود برش در نمای روبه رو رسم می شود.
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  H با  موازی  برش  صفحه ی  اگر  ــ  ب 
باشد، مسير برش در نمای روبه رو، و خود   برش 

در نمای از باال رسم می شود.
 P با  موازی  برش  صفحه ی  اگر  ــ  پ 
باشد، مسير برش در نمای روبه رو و خود   برش 
در نمای از چپ رسم می شود. در شکل ۶  ــ۱۴ 

هر سه نما برش خورده اند۱.

شکل ۵ ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی

شکل ۶ ــ۱۴ــ محفظه ی پالستيک

برش

برش  کلمه ی  آوردن  از  شکل  اين  در  ۱ــ 
خودداری شده و تنها نام برش، مانند A-A نوشته شده 

است.
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دقت شود که مسير برش همان خط محور معمولی است 
که فقط دو سر آن، مطابق شکل، با خط پهن رسم می شود. اگر 
که  انتهايی،  قسمت های  طول  باشد،   ۰/۵ ما  نقشه ی  اصلی  خط 
بود.  خواهد   ١٤ تا   ١٢ حدود  شده اند،  معرفی   A-A به صورت 
فلش  است.  آن  نقطه ی  و  کوتاه  پاره خط  دو  به  مربوط  طول  اين 

کمی قوی تر و نزديک به انتهای بيرونی است. کوشش می شود که 
پاره خط های پهن در بيرون از تصوير باشند. فلش، جهت نگاه به 
نيمه ی بريده شده را، نشان می دهد، بلندی حروف ١٠ برابر پهنای 
خط اصلی است و با همان پهنا نوشته خواهد شد١. به نمونه ای 

ديگر توجه کنيد (شکل ۷ــ۱۴).

شکل ۷ــ۱۴ــ قطعه ی فرضی

نام برش در نمای هاشورخورده و در جای مناسب نوشته 
می شود. در اين برش ديده می شود که برخی از خط ها، که قبل از 
برش ديده می شدند، در  اثر برش به نديد تبديل شده اند. اگر حذف 
خط چين ها برای درک نقشه ايجاد مشکل نکند، می توان آن ها را 

حذف کرد٢ (شکل ۸     ــ۱۴).
خط چين  رسم  از  برش  خورده  تصوير  در  معموًال  پس، 
(شکل  باشد  ضروری  آن  رسم  آن که  مگر  می شود،  خودداری 

۹ــ۱۴).

١ــ حروف نام برش مانند شکل در دو انتهای مسير برش نوشته می شود (تا حد ممکن). برای آگاهی بيش تر به استاندارد ISO128-  40 نگاه کنيد.
٢ــ اگر در نقشه ای مانند شکل۷ــ۱۴ چند نما در برش باشند، بهتر است که جهت  هاشور در همه ی نماهای برش خورده يکی باشد و فاصله ی خطوط هاشور هم يکسان. ولی اگر 

جهت هاشور يا فاصله ی خط های هاشور در يکی از نماها، مثًال جانبی فرق کند، اشکالی ندارد.
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شکل ۸ ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی

شکل ۹ــ۱۴ــ درپوش چدنی
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 آيا برش فقط از سطح تقارن زده می شود؟
 همان گونه که قبًال ديديم.

خير. در صورت نياز می توان برش را در هر جا رسم کرد. 
شکل ۱۰ــ۱۴ نمونه ی ديگری را نشان می دهد.

شکل ۱۰ــ۱۴ــ نگهدارنده ی ابزار فوالد

آيا در نيم نما می توان از برش استفاده کرد؟
 بله، نيم نما می تواند در برش باشد (شکل ۱۱ــ۱۴).

شکل ۱۱ــ۱۴ــ پايه ی محور چدن
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۲ــ۱۴ــ هاشور
فرضی  اّره ی  به وسيله ی  که  جاهايی،  مشخص کردن  برای 

بريده شده است، از هاشور استفاده می شود (شکل ۱۲ــ۱۴). 

برای رسم درست هاشور به نکته های زير توجه کنيد:
الف ــ زاويه ی هاشور ۴۵ درجه۱ و خط آن، خط نازک 

است.
ب ــ جهت هاشور، معموًال از چپ و پايين به سمت باال 

و راست است.

جهت عکس آن هم ممکن است.
ــ هاشور معموًال بايد به خط اصلی تمام شود.

ــ هاشور از خط اصلی عبور نمی کند.
سطح،  اندازه ی  به  توجه  با  هاشور،  خط های  فاصله ی  ــ 
  A۳ و A۴ می تواند از ۱ تا ۱۰ ميلی متر تغيير کند ولی در نقشه های

حدود ۲ تا ۳ ميلی متر هم مناسب است.
ــ اگر سطح هاشور بزرگ باشد، يا محدود نباشد، می توان 

هاشور را ناقص زد (شکل ۱۳ــ۱۴).
جهت  می توان  شوند،  بريده  هم  کنار  در  قطعه  چند  اگر  ــ 

هاشور و فاصله ی  آن ها را تغيير داد (شکل ۱۴ــ۱۴).
در شکل ۱۵ــ۱۴ نمونه ای از نحوه ی رسم هاشور برای 
يک قوطی ديده می شود، در اين جا، با توجه به جنس پالستيک 

هاشور زده شده است.

شکل ۱۲ــ۱۴ــ رسم هاشور

۱ــ در اين مورد از زاويه های ديگری هم استفاده می شود، که بعدها درباره ی آن ها توضيح داده می شود. 

شکل ۱۴ــ۱۴

شکل ۱۳ــ۱۴

شکل ۱۵ــ۱۴ــ قوطی کرم پالستيکی 
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ــ اگر نياز باشد، در هاشور می توان اندازه گذاری هم کرد 
(شکل ۱۶ــ۱۴).

توجه: هاشور هرگز به خط چين تمام نمی شود! چرا؟
۱ــ۲ــ۱۴  گونه های ديگر هاشور: هاشوری که گفته 
شد، به طور معمول مربوط به فوالد، چدن و فلزهای ديگر است. 
ولی بسياری از استانداردهای ملی و نيز کارخانه های سازنده ی مواد 
گوناگون، به استفاده از هاشور با طرح های ديگر، تمايل دارند. اين 
مصنوعی و … دارای اهميت است.  نرم،  امر به   ويژه برای مواد 
در جدول ۱ــ۱۴ برخی از هاشورهای ويژه، که کاربرد بيش تری 

۱ــ برش برای مواد مختلف فاقد استاندارد جهانی است. 

شکل ۱۶ــ۱۴

جدول ۱ــ ۱۴ــ مربوط به هاشور مواد مختلف در نقشه های مکانيک 

دارند، داده شده است۱.

بتن

بتن مسلح

آجر

مايعات

آجر نسوز ــ آجر ضد اسيد

خاک

فوالد ـ فلزات سخت ـ 
چدن

غيرفلزات به استثنای آنها که 
در جدول هست و همچنين 
برخی فلزات نرم مثل روی 

و سرب.

شيشه و ساير  اجسام شفاف

چوب در جهت الياف

چوب در مقطع 

شن و ماسه
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۳ــ۱۴ــ برش های نازک
اگر ضخامت قطعه ی مورد برش کم باشد، می توان آن را به 

۴ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور
يک قطعه ی فرعی است که برای نشان دادن ارتباط آن همراه 
قطعه يا قطعه های اصلی رسم می شود. شکل ۱۸ــ۱۴، يک قطعه ی 

مجاور را معرفی می کند.

جای هاشور  زدن، که مشکل است، سياه نمود. در شکل ۱۷ــ۱۴ 
چند نمونه ديده می شود.

دو  و  خط  با  مجاور  قطعه ی  می شود،  ديده  که  همان گونه 
برش  مجاور می تواند در  قطعه ی  رسم شده است.  نازک  نقطه ی 

هم رسم شود (شکل ۱۹ــ۱۴).
به چگونگی هاشور برای قطعه ی مجاور دقت کنيد.

شکل ۱۷ــ۱۴ــ a ،تيرآهن ــ b ، ليوان بلور ــ c ،ظرف بلور

شکل ۱۹ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور در مدل و ماهيچهشکل ۱۸ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور
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۵  ــ۱۴ــ جزء حذف شده
جزئی است که در  اثر برش حذف می شود. اگر حذف اين 
جزء برای درک نقشه ايجاد ابهام کند، می توان آن را با خط و دو 

نقطه ی نازک رسم نمود(شکل ۲۰ــ۱۴). 
روی جزِء حذف شده، می تـوان انـدازه گـذاری هـم نمـود 

(شکل ۲۱ــ۱۴).
را  برش خورده  نقشه ی  از  ديگر  نمونه ای  ۲۲ــ۱۴  شکل 
معرفی می کند. در اين برش، سه نمای روبه  رو، از چپ و از راست 

ديده می شود.

شکل ۲۱ــ۱۴ــ اندازه گذاری روی جزء حذف شدهشکل ۲۰ــ۱۴ــ جزء حذف شده

شکل ۲۲ــ۱۴ــ بدنه ی آلومينيمی
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش در نقشه، ابزاری است برای نمايش قسمت های نديد.
۲ــ به کمک برش می توان نقشه را ساده تر و ميزان درک آن را بيش تر کرد.

۳ــ مسير برش با خط نماينده ی برش رسم و نام گذاری می شود.
۴ــ در برش ساده، اّره ی فرضی، موازی با يکی از صفحه های تصوير حرکت می کند.

۵  ــ در «نيم نما» هم می توان از برش استفاده کرد.
۶  ــ زاويه ی هاشور ۴۵ درجه، دارای خطی نازک است و هرگز به خط چين تمام نمی شود. 

۷ــ معموًال از خط چين های غيرضروری در برش استفاده نمی کنند.
۸   ــ معموًال مقاطع نازک را سياه می کنند.

۹ــ قطعه ی مجاور، با خط و دو نقطه رسم می شود.
۱۰ــ قسمت های حذف شده را، در صورت لزوم، می توان با خط و دو نقطه رسم کرد.

                       خودآزمايی 

۱ــ دليل استفاده از برش چيست؟
۲ــ برش را تعريف کنيد.

۳ــ آيا به کمک برش فقط قسمت های داخلی را در معرض ديد قرار می دهند؟
۴ــ آيا برش فقط روی يک نما اجرا می شود؟

۵  ــ هاشور چيست و چرا از آن استفاده می شود؟
۶   ــ مسير و نام گذاری برش چگونه تعيين می شود؟ با رسم شکل توضيح دهيد.

۷ــ وضعيت خط چين در يک تصوير برش خورده چيست؟
۸   ــ آيا نمای نامتقارن را می توان برش زد؟ با رسم شکل توضيح دهيد.

۹ــ پنج مورد از قواعد مربوط به رسم درست هاشور را بگوييد.
۱۰ــ سه مورد از هاشور برای مواد مختلف را رسم کنيد.

۱۱ــ با رسم شکل در مورد چگونگی نمايش قطعه ی مجاور توضيح دهيد.
۱۲ــ جزِء حذف شده چيست و در صورت لزوم چگونه نمايش داده می شود؟
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            ارزش يابی عملی
۲۳ــ۱۴).  (شکل  برش  بدون  باال  از  و  برش  در  روبه رو  کنيد.  رسم  تصوير  دو  جلو،  از  ديد  به  توجه  با  ۱ــ 

اندازه گذاری الزم نيست. 

شکل ۲۳ــ۱۴
نام: بدنه  جنس: چدن 

نمای روبه رو در برش ديد از باال مقياس: ۱:۱ 
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۲ــ با توجه به ديد از جلو، دو تصوير رسم و اندازه گذاری کنيد. از جلو بدون برش، از باال در برش (شکل 
۲۴ــ۱۴).

شکل ۲۴ــ۱۴
جنس: پالستيک                       نام: بست                         مقياس: ۱:۱

نمای روبه رو، نمای افقی در برش، اندازه گذاری
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(شکل  اندازه گذاری  بدون  نيم نما  به صورت  باال  از  برش،  در  جلو  از  کنيد.  رسم  را  موجود  نمای  دو  ۳ــ 
۲۵ــ۱۴).

شکل ۲۵ــ۱۴
جنس: چدن                  نام: پايه                  مقياس: ۱:۱
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۴ــ اگر جنس قطعه ی موجود از باکاليت باشد، سه نما از آن، هرسه در حالت برش، بدون اندازه گذاری رسم و 
نام گذاری کنيد (شکل ۲۶ــ۱۴).

شکل ۲۶ــ۱۴
نام: نگهدارنده ی عايق  جنس: باکاليت 

سه نما در برش مقياس: ۱:۱ 
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۵  ــ دو نما از قطعه ای داده شده است. برای آن، نمای از جلو را در برش، ديد از باال را در نيم نما و ديد از چپ 
را در نيم نما و برش، رسم و اندازه گذاری کنيد (شکل ۲۷ــ۱۴).

شکل ۲۷ــ۱۴
جنس: آلومينيم                نام: بدنه                 مقياس: ۱:۱



    ٢٥٧  

۶  ــ قطعه ی مخروطی، مطابق شکل ۲۸ــ۱۴، موجود است، که آن را يک قطعه ی مجاور در نظر می گيريم.

اين مخروط بايد در قطعه ی داده   شده، در شکل ۲۹ــ۱۴، قرار گيرد.
نمای از جلوی مجموعه را در حالت برش و نمای از راست را رسم کنيد. اندازه گذاری کامل الزم است.

شکل ۲۸ــ۱۴
جنس: فوالد                    نام: مخروط                 مقياس: ۱:۱

شکل ۲۹ــ۱۴
جنس: فوالد                    نام: کالهک                     مقياس: ۱:۱



    ٢٥٨    

۷ــ برای قطعه ی معرفی شده در شکل ۳۰ــ۱۴ سه نما رسم کنيد. از جلو و از راست در برش، از باال بدون 
برش. آيا اگر در هر سه نما خط چين نگذاريم، اشکالی ايجاد خواهد شد؟

شکل ۳۰ــ۱۴
جنس: چدن                   نام: بست                   مقياس: ۱:۱ 



    ٢٥٩  

ـ قطعه ای دارای جداره ی نازک از ورق فوالدی، در شکل ۳۱ــ۱۴، معرفی شده است. نمای روبه رو را در  ۸   ـ 
برش و نمای جانبی را در نيم نما و برش، رسم کنيد. 

در صورت نياز، يک نمای ناقص برای تصوير افقی در نظر بگيريد.

شکل ۳۱ــ۱۴
جنس: فوالد  ورق                نام: شاسی منگنه                مقياس: ۱:۱

R2 گوشه های داده نشده



    ٢٦٠    

قطعه ی  برش،  بدون  برش خورده و افقی  روبه روی  نمای  دو  با  شده، فقط  حذف  جزِء  قانون  از  استفاده  با  ۹ــ 
داده شده را معرفی و اندازه گذاری کنيد (شکل۳۲ــ۱۴).

شکل ۳۲ــ۱۴
جنس: آلومينيم                 نام: پايه                    مقياس: ۱:۱  



    ٢٦١  

و  رسم  را  شده  داده  جسم  از  کاملی  نقشه ی  ضروری،  نماهای  تعداد  و  الزم  برش های  تعيين  از  پس  ۱۰ــ 
اندازه گذاری کنيد (شکل ۳۳ــ۱۴).

شکل ۳۳ــ۱۴
جنس: آلومينيم                نام: بدنه ی نگهدارنده                 مقياس: ۱:۱



    ٢٦٢    

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان نقشه ای را بدون خط چين ولی به کمک برش رسم کرد؟
۲ــ آيا می توان نمای يک چهارم را در برش رسم کرد؟

۳ــ آيا می توانيد گروهی از قطعات را، که شامل برش های نازک اند، نام ببريد؟
۴ــ به نظر شما برش های عرضی از تيرهای آهنی، پروفيل ها و ورق ها چگونه بايد نمايش داده شوند؟


