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فصل نوزدهم

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

۱ــ برش مايل و لزوم آن را شرح دهد.
۲ــ چگونگی رسم برش و مسير آن را شرح دهد.

۳ــ برش مايل را رسم کند.

۱ــ۱۹ــ برش مايل
تصوير  صفحات  با  می تواند  برش  صفحه ی  برش  اين  در 

موازی نباشد. به شکل ۱ــ۱۹ نگاه کنيد.
جسم را می توان به دو بخش کرد:

مشکل  دچار  روبه رو  نمای  رسم  برای  که  است  روشن 
خواهيم شد. به هر حال دو نما مطابق شکل ۲ــ۱۹ خواهد بود.

شکل ۱ ــ۱۹ــ اهرم، فوالد ريخته 

حالت  در  تصوير،  صفحات  به  نسبت  که  يک،  بخش  ــ 
عادی قرار دارد.

ــ بخش دو، که نسبت به V دارای زاويه است.

برای رسم نمونه ی ديگر در شکل ۳ــ۱۹، مشکل بيش تر 
خواهد بود.
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شکل ۲ ــ۱۹

ـ  ۱۹ــ اهرم، چدن شکل ۳ ـ
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يکی از مسائل، تغيير اندازه ها و ديگری تغيير شکل حقيقی 
خواهد بود. به عالوه چون تصوير روبه رو اندازه های واقعی را ارائه 

نمی دهد، از نظر نقشه ای هم بی ارزش است.

۲ــ۱۹ــ چرخش نما
با چرخش نما می توان سطوح موّرب را در حالت خاص 

قرار داد.
طبق اجازه ی استاندارد، در برخی موارد می توان قسمتی 
از جسم را چرخاند و در حالت معمولی قرار داد، يعنی با يکی از 
صفحات تصوير موازی کرد. شکل ۴ــ۱۹، در حقيقت همان شکل 

شکل ۴ ــ۱۹ ــ چرخش قسمتی از تصوير 

قبلی است که با استفاده از اين قاعده رسم شده است.
مزايای اين نقشه نسبت به نقشه ی قبل، قابل مقايسه نيست۱. 
با کمی دقت می بينيم که می توان نقطه ای مثل O را به عنوان مرکز 
چرخش در نظر گرفت. تمام اندازه ها از نقطه ی O حقيقی است. 
توجه  قابل  زير  نکته های  کنيد.  دقت  اندازه ها  انتقال  چگونگی  به 

است:
ــ ممکن است طول تصوير روبه رو با اندازه ی آن قبل از 

چرخش فرق کند.
ــ آن را می توان اندازه گذاری کرد.

ــ ترسيم نمای روبه رو خيلی ساده تر است.

۱ــ اما استفاده از اين نقشه متأسفانه هميشه امکان ندارد.
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شکل ۶ ــ۱۹

به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۵  ــ۱۹).

۳ــ۱۹ــ کاربرد چرخش در برش
برش  می توان  چرخش،  از  استفاده  با 
را ساده کرد. در شکل ۶   ــ۱۹ با دو صفحه ی 
P۱ و P۲ جسم را بريده ايم. اين دو، صفحات 

برش هستند. وضعيت اين صفحات را شرايط 
ساختمانی جسم تعيين می کند.

شکل ۵ ــ۱۹ ــ بدنه ی پولی کش، فوالد ريخته، مقياس ۱:۱



شکل ۷ ــ۱۹

برش  مسير  کامل،  نمونه ی  يک  در 
(شکل  است  شده  رسم  رابط  خط های  و 

۸  ــ۱۹).
الزم است به يک نکته توجه کنيم که 
حرف نام برش هميشه بايد در حالت عمودی 
نوشته شود. يعنی با زاويه داشتن مسير برش، 
نام برش، مانند برش شکسته، زاويه نخواهد 
داشت. اين جا هم بايد در محل تغيير مسير 

برش از گوشه استفاده کرد.
شکل ۸    ــ۱۹ ــ اهرم چدنی 

مانند  را  صفحه  دو  برخورد  خط  اگر 
لوال در نظر بگيريم، می توان قسمت موّرب را 
به دور لوال چرخاند و در امتداد قسمت ساده ی 
می کنيم  رسم  را  برش  اکنون  داد.  قرار  جسم 

(شکل ۷ــ۱۹).
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شکل  به  توجه  با  تصوير:  شدن  بلندتر  ۱ــ۳ــ۱۹ــ 
ساختمانی جسم ممکن است نمای برش خورده از نمای حقيقی 

شکل ۹ ــ۱۹ ــ رابط چدنی 

بلندتر شود (شکل ۹ــ۱۹).
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شکل ۱۰ ــ۱۹ ــ فالنچ برنزی 

۲ــ۳ــ۱۹ــ تغيير نکردن اندازه ی تصوير: باز هم 
ممکن است وضعيت ساختمانی به گونه ای باشد که با چرخش هم 

در ازای تصوير تغيير نکند (شکل ۱۰ــ۱۹).
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۳ــ۳ــ۱۹ــ کوتاه شدن نما: در شکل ۱۱ــ۱۹ با اجرای برش، طول تصوير کوتاه تر شده است.

شکل ۱۱ ــ۱۹ــ کشويی فوالدی 

۴ــ۱۹ــ برش شکسته ی مايل
برش  به  که  باشد  گونه ای  به  جسم  وضعيت  است  ممکن 
را  نمونه ای  ۱۲ــ۱۹  شکل  باشد.  نياز  مايل  شرايط  در  شکسته 

ارائه می کند.
شکل ۱۳ــ۱۹، نمونه ای ديگر را ارائه می کند. به چگونگی 

رسم مسير برش شکسته در آن دقت کنيد.



شکل ۱۳ ــ۱۹ ــ درپوش آلومينيمی    ٣٢٧  

شکل ۱۲ ــ۱۹ ــ اهرم فوالدی 
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در برش مايل، صفحه ی برش می تواند با صفحه ی تصوير موازی نباشد.
۲ــ در برخی شرايط می توان قسمتی از نما را با چرخاندن به صورت ساده رسم کرد.

۳ــ تصويری که اندازه های واقعی جسم را ارائه ندهد، بی ارزش است.
۴ــ در برش مايل، تصوير برش خورده، اندازه ی واقعی دارد و رسم آن، ساده و قابل اندازه گذاری است.

۵   ــ در برش مايل ممکن است طول تصوير برش خورده، نسبت به اندازه ی آن قبل از برش، تغيير کند.
۶   ــ در برش مايل امکان شکسته بودن برش هم هست.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش مايل را چگونه تعريف می کنيد؟
۲ــ چه دليلی موجب می شود که از برش مايل استفاده کنيم؟

۳ــ استاندارد، در ترسيم نماهای شيب دار، چه اجازه ای می دهد؟
۴ــ يک نمای غيرواقعی چه مشکالتی دارد؟
۵  ــ استفاده از برش مايل چه مزّيت هايی دارد؟

۶  ــ با رسم شکل، چگونگی استفاده از برش مايل را شرح دهيد.
۷ــ نام گذاری برش مايل چگونه است؟

۸   ــ در مورد برش شکسته ی مايل، با رسم شکل، توضيح دهيد.
۹ــ در مورد تغيير اندازه ی نمای برش خورده، در برش مايل توضيح دهيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ نمای روبه رو را در برش کامل و نمای افقی را با استفاده از قاعده ی چرخش نما رسم کنيد. ديد A حذف 

شود و اندازه گذاری با استفاده از نمای افقی اجرا شود (شکل ۱۴ــ۱۹).
قبل از ترسيم نماها، دقيقًا با استاد محترم مشورت کنيد.
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شکل ۱۴ ــ۱۹ 
جنس: چدن                           نام: بدنه                        مقياس: ۱:۱
مقياس ترسيم: ۱:۱             نقشه اندازه گذاری کامل خواهد شد. 
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۲ــ رسم دو نما همراه برش مايل و اندازه گذاری کامل (شکل ۱۵ــ۱۹).

شکل ۱۵ ــ ۱۹
جنس: چدن                   نام: فالنچ

مقياس: ۱:۱               مقياس ترسيم: ۱:۱
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۳ــ برای جسمی که با دو نما معرفی شده است، برش مايل را رسم کنيد (شکل ۱۶ــ۱۹).

شکل ۱۶ ــ۱۹
جنس: چدن                          نام: اهرم 

مقياس ترسيم: ۱:۱           بدون اندازه گذاری 
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۴ــ برای قطعه ی داده شده، برش مايل را رسم کنيد، بدون اندازه گذاری (شکل ۱۷ــ۱۹).

شکل ۱۷ ــ۱۹ 
جنس: چدن                   نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                مقياس ترسيم: ۱:۱
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(شکل  شود  اندازه گذاری  کامل  به طور  بايد  نقشه  بگيريد.  نظر  در  مناسب  برش  شده،  معرفی  جسم  برای  ۵  ــ 
۱۸ــ۱۹).

شکل ۱۸ ــ۱۹
جنس: فوالد ريخته               نام: اهرم 

مقياس: ۱:۱                       مقياس ترسيم: ۱:۱
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۶   ــ برای جسم داده شده، برش مناسب در نظر بگيريد و اندازه گذاری انجام شود (شکل ۱۹ــ۱۹).

شکل ۱۹ ــ۱۹
جنس: آلومينيم               نام: بست               
مقياس: ۱:۱                  مقياس ترسيم: ۱:۱

به کمک برش مايل نقشه  اندازه گذاری و نمای A حذف شود. 
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۷ــ برای بست معرفی شده، ابتدا برش های الزم را در نظر بگيريد و سپس با استاد محترم مشورت کنيد. در 
صورت درستی برش ها آن ها را رسم کنيد. ديد A بايد حذف شود (شکل ۲۰ــ۱۹).

شکل ۲۰ ــ۱۹ 
جنس: چدن                 نام: بست                مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱                بدون اندازه گذاری 

ديد
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۸  ــ برای قطعه ی داده شده در شکل ۲۱ــ۱۹، کارهای زير را اجرا کنيد:
ــ رسم نمای روبه رو در برش شکسته ی مايل

ــ رسم نمای افقی با در نظر گرفتن دقيق مسير برش

شکل ۲۱ــ۱۹
جنس: برنز              نام: درپوش              

مقياس: ۱:۱          مقياس ترسيم: ۱:۱               
بدون اندازه گذاری 

                         تحقيق كنيد

۱ــ آيا نمای چرخشی برای کليه ی اجسام دارای شيب قابل اجراست؟
۲ــ آيا می توانيد جسمی را در نظر بگيريد که در دو نما به برش مايل نياز داشته باشد؟

۳ــ قطعه ای صنعتی را نام ببريد که در نقشه به برش مايل نياز داشته باشد.


