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فصل هجدهم

برش شكسته1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش شکسته و قواعد آن را شرح دهد.
۲ــ نقشه را در برش شکسته رسم کند.

ـ  ۱۸ــ برش شکسته ۱ـ
برش جسم با صفحات موازی را برش شکسته گويند. با 
توجه به شکل ۱ــ ۱۸ متوجه می شويم که برش ساده برای جسم 

مناسب نيست.

چند  برش،  صفحه ی  يک  جای  به  می توان  اين جا  در 
صفحه ی معموًال موازی به کار برد (شکل ۲ــ   ۱۸).

نتيجه ای که به دست می آيد چيزی شبيه به مجموعه ی چند 

برش ساده است (شکل ۳ــ    ۱۸).
شکل ۴ــ   ۱۸ نمونه ای را ارائه می دهد.

توجه به نکته های زير الزم است.
ــ نمايش مسير بـرش در ابـتدا و انـتها مـاننـد بـرش ساده 

است.
ــ در نمای برش خورده، خط اضافه ای به سبب تغيير مسير، 

گذاشته نمی شود. 
ــ در انتخاب مسير برش جزئيات مهم تر را در نظر می گيريم.

شکل ۱ــ۱۸ــ کشويی ــ جنس چدن 

شکل ۲ ــ ۱۸
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شکل ۳ ــ ۱۸

شکل ۴ ــ ۱۸ ــ بدنه چدنی 
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۱ــ۱ــ   ۱۸ــ مسير برش شکسته: مسير برش بايد با 
دقت رسم شود، پس ترسيم درست آن را بررسی می کنيم. به شکل 

۵  ــ  ۱۸ توجه کنيد.

شکل ۵ ــ ۱۸

به نکته های زير توجه کنيد:
ــ خط برش مانند برش ساده نام گذاری می شود.

ــ هيچ گونه حرف اضافی ديگری نوشته نمی شود.
خط  با  گوشه  يک  برش،  صفحه ی  جابه جايی  محل  در  ــ 

پهن رسم می شود.

ــ اضالع گوشه ها حدود چهار می باشند.
ممکن است به دليل زيادی جزئيات، چند برش شکسته را 

به کار بريم (شکل ۶   ــ  ۱۸).
دو مسير A-A و B-B بيش تر جزئيات قطعه را شامل شده 

است. جهت و فاصله ی هاشور در برش ها يک سان است.

شکل ۶ ــ ۱۸ــ درپوش آلومينيمی
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۲ــ۱ــ   ۱۸  ــ حالت خاص: گاهی ممکن است به دليل 
وضعيت ساختمانی جسم نتوانيم مسير برش را با زاويه ی ۹۰ درجه 

تغيير دهيم. در اين صورت مسير برش، از شکل ساختمانی قطعه 
پيروی می کند (شکل ۷ــ  ۱۸). 

شکل ۷ ــ ۱۸  ــ قطعه ی اتصال چدنی 
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ـ  ۱۸  ــ نيم برش شکسته: ممکن است نيم برش را به صورت شکسته زد (شکل ۸    ــ     ۱۸). ۳ــ۱ـ

شکل ۸    ــ ۱۸ ــ بدنه ياتاقان چدنی 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش جسم با صفحات موازی را برش شکسته گويند.
۲ــ  نام گذاری برش مانند برش ساده است.

۳ــ در موارد خاص مسير برش می تواند از شکل ساختمانی جسم پيروی کند.
۴ــ امکان دارد که نيم برش شکسته هم روی جسم به کار برد.

۵  ــ در صورت نياز می توان از چند برش شکسته برای يک جسم استفاده کرد.
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                       خودآزمايی 

۱ــ برش شکسته چگونه برشی است؟
۲ــ وضعيت صفحات برش چگونه است؟

۳ــ با رسم شکل يک مسير دل خواه برش شکسته را با دقت معرفی کنيد. 
۴ــ اگر جزئيات يک قطعه زياد باشد، به گونه ای که نتوان در يک برش آن ها را معرفی کرد، چه می کنيم؟

۵  ــ با رسم شکل، يک حالت خاص از برش شکسته را معرفی کنيد.
۶   ــ با رسم شکل، در مورد نيم برش شکسته توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ــ يک قطعه با تصوير مجسم معرفی شده است. با استفاده از برش، دو نما از آن را رسم کنيد. نقشه نياز به 

اندازه گيری ندارد (شکل ۹ــ   ۱۸).

شکل ۹ ــ ۱۸
جنس: فوالد               نام: بدنه                 مقياس: ۱:۱              مقياس ترسيم: ۱:۱ 
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۲ــ برای قطعه ای که در دو نما رسم شده است کارهای خواسته شده را انجام دهيد: نمای روبه رو، نمای جانبی 
در برش شکسته (شکل ۱۰ــ  ۱۸).

شکل ۱۰ ــ ۱۸ 
جنس: آلومينيم                   نام: محفظه                    مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱             بدون اندازه گذاری
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۳ــ برای جسمی که در دو نما معرفی شده است، نماهای جديد را در برش رسم کنيد. تمام سوراخ ها و جزئيات 
بايد در برش معرفی شوند (شکل ۱۱ــ   ۱۸).

شکل ۱۱ــ ۱۸
جنس: فوالد ريخته                     نام: دو شاخه                      مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱                    ترسيم بدون اندازه گذاری 
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۴ــ برای جسم داده شده برش شکسته در نمای روبه رو رسم کنيد (شکل ۱۲ــ   ۱۸).

شکل ۱۲ ــ ۱۸
جنس: چدن                      نام: اتصال فالنچی                  مقياس: ۱:۲

مقياس ترسيم: ١:۲        ترسيم بدون اندازه گذاری



  ٣١٦  

۵  ــ برای جسم داده   شده، نمای از جلو را در نيم برش شکسته رسم کنيد (شکل ۱۳ــ   ۱۸).

شکل ۱۳ ــ ۱۸
جنس: چدن                         نام: واسطه ی  ضامن                       مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱          نقشه بدون اندازه گذاری 
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۶  ــ يک قطعه ی شاسی در شکل ۱۴ــ   ۱۸ داده شده است. درباره ی آن، به پرسش های زير پاسخ دهيد:
۱ــ نقشه چگونه اندازه گذاری شده است؟

۲ــ با توجه به اين که تمام سوراخ ها راه به در است، برای نمايش کامل همه ی موارد در برش، به چند برش شکسته 
نياز است؟

شکل ۱۴ ــ ۱۸
جنس: S+37                   نام: شاسی        مقياس: ۱:۱

بررسی و پاسخ به پرسش ها و تعيين مسير برش 
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۳ــ مسيرهای برش را روی نقشه ی موجود با دست، رسم و نام گذاری کنيد.
۴ــ آيا به نظر شما اصوًال اين نقشه به برش نياز دارد؟

                         تحقيق كنيد

۱ــ قطعه ای صنعتی را نام ببريد که به برش شکسته نياز داشته باشد.
۲ــ آيا می توان در يک نما از دو نيم برش شکسته، همزمان استفاده کرد؟


