
٣٦٢
complex Section :۱ــ برش ترکيبی

شکل ۱ ــ۲۳ ــ اهرم چدنی 

۱  ــ۲۳ــ برش ترکيبی
اگر در يک نما بيش از يک گونه برش به کار برده شود، 
برش را ترکيبی می ناميم. پس اين برش، ترکيبی از چند برش به طور 

همزمان است. به شکل ۱ــ۲۳ نگاه کنيد.

فصل بيست و سوم

برش تركيبی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش ترکيبی و لزوم آن را معرفی کند.
۲ــ نقشه را در برش ترکيبی رسم کند.



٣٦٣

امکان  روبه رو  نمای  در  که  است  گونه ای  به  آن  ساختمان 
وجود  تنهايی،  بـه  شده،  گفته  برش های  از  هيچ کدام  از  استفاده 
برای  ترتيب  به  مايل  برش  و  ساده  برش  دو  ترکيب  با  ولی  ندارد. 

۲ــ۲۳  شکل  کرد.  رسم  را  نما  می توان  بازو  و  بزرگ  استوانه ی 
نتيجه ی کار را نشان می دهد.

شکل ۲ ــ۲۳ 

شکل ۲ ــ۲۳ 



٣٦٤
شکل ۴ ــ۲۳ ــ بدنه قابل تنظيم چدنی 

به چگونگی نام گذاری دقت کنيد.
شکل ۳ــ۲۳، نمونه ی ديگری را نشان می دهد که در آن، 

همزمان از سه گونه برش استفاده شده است.

برش  شکسته،  برش  از:  عبارت اند  برش ها  اين 
شکل  در  ديگر  نمونه ی  بـه  موضعی.  برش  و  گردشی 

۴ــ۲۳، توجه کنيد۱:
در پايان برش ها بد نيست به نکته ای توجه شود. 
برش،  از  استفاده  با  کـه  می شود  کوشش  بيش تر  امروزه 
تا می توانيم از رسم  خط چين خودداری کنيم. در نتيجه 
نماها روشن تر و درک آن ها آسان تر خواهد شد. هم چنين 
گوناگون  برش های  از  نقشه  يک  نماهای  در  می توان 

استفاده کرد. 

۱ــ بعدها خواهيد ديد که در نقشه های مربوط به مجموعه ها، 
اين برش کاربردش زياد است.

شکل ۳ ــ۲۳ ــ پايه چدنی 

شکل٤   ــ ۲۳ ــ بدنه قابل تنظيم چدنی 
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البته ممکن است استفاده ی کم تر از خط چين موجب اضافه 
شدن تعداد نماها شود که اشکال مّهمی نخواهد بود. در نقشه ی 
باال از برش ساده برای نمای روبه رو، از برش موضعی برای نمای 
اين  است.  موجود  هم  نيم رخ  نماهای  است.  شده  استفاده  افقی 

نمونه ای از يک نقشه ی عالی است۱! و يک نمونه ی ديگر در شکل 
۶   ــ۲۳ آمده است.

نتيجه: در نقشه کشی، استفاده از برش به عنوان يک ابزار 
توانمند، بايد هميشه مورد توجه باشد.

شکل ۵    ــ۲۳ ــ جنس برنز، مقياس: ۲:۱ 

۱ــ اصل نقشه ها از کتاب Technical Drawing نوشته ی I. Veshepolsky و K. Yankovsky گرفته شده است.

شکل۶   ــ ۲۳ ــ رابط فوالدی 

آج

نقشه ی ۵   ــ۲۳ يک کالهک را معرفی می کند.
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ اگر در يک نما بيش تر از يک برش به کار رود، برش را ترکيبی گويند.
۲ــ از برش ترکيبی زمانی استفاده می شود که برش های معروف هفتگانه، به تنهايی، کافی نباشند.

۳ــ هم در گذشته و هم در اين زمان، کم تر استفاده کردن از خط چين در نقشه، مورد توجه بوده است.
۴ــ در يک نقشه می توان از انواع برش استفاده کرد.

۵   ــ در نقشه کشی، استفاده از برش به عنوان يک ابزار مهم، هميشه بايد مورد توجه باشد.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش ترکيبی يا چند برشی در يک نما چيست؟
۲ــ در چه زمانی از برش ترکيبی استفاده می شود؟

۳ــ چگونه می توان استفاده از خط چين را در نقشه کاهش داد؟
۴ــ با رسم شکل، چگونگی برش ترکيبی را توضيح دهيد.

          ارزش يابی عملی
۱ــ با توجه به دو نمای موجود، نمای روبه رو را در برش مناسب رسم کنيد. برای نمای افقی هم، اگر برشی الزم 

است، در نظر بگيريد. آيا می توان نمای افقی را به صورت نيم نما رسم کرد؟ (شکل ۷ــ۲۳).
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شکل ۷ ــ۲۳ 
جنس: چدن             نام: نگهدارنده ی دو شاخ 

مقياس: ۱:۲            مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذاری 
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۲ــ پس از تشخيص برش های الزم، دو نمای موجود را مجددًا رسم کنيد. نقشه به اندازه گذاری نياز ندارد 
(شکل ۸     ــ۲۳).

شکل  ۸       ــ۲۳ 
جنس: چدن                نام: ديوار کوب 

مقياس: ۱:۲              مقياس رسم: ۱:۱
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شکل ۹ ــ۲۳
جنس: چدن            نام: ديوارکوب چرخ دندانه

مقياس: ۱:۱          مقياس رسم: ۱:۱

۳ــ برای جسمی که با نماهای الزم معرفی شده است، مجددًا نقشه را، با در نظر گرفتن برش های الزم، رسم 
کنيد (شکل ۹ــ۲۳). اندازه گذاری الزم نيست.
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۴ــ برای قطعه ی موجود، بـا در نظر گرفتن برش های الزم، دوباره نقشه را رسم کنيد. آيا می توان، با کمک 
نماهای مختلف و برش، از خط چين استفاده نکرد؟ نقشه بايد به طور کامل اندازه گذاری شود (شکل ۱۰ــ۲۳).

شکل ۱۰ ــ۲۳ 
جنس: آلومينيم             نام: بدنه 

مقياس: ۱:۱                  مقياس رسم: ۱:۱
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۵   ــ پس از مشورت بـا استاد، نماها و برش های الزم را بـرای نقشه ی داده شده، معلوم کنيد. سپس نقشه را 
رسم کنيد. اندازه گذاری الزم نيست (شکل ۱۱ــ۲۳).

شکل ۱۱ــ۲۳
جنس: چدن                    نام: درپوش

مقياس: ۱:۱                   مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذاری
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                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توانيد قطعه ای صنعتی را نام ببريد که در نماهای خود به برش ترکيبی نياز داشته باشد؟
۲ــ به نظر شما مفيدترين برشی که بررسی شد کدام است؟

۳ــ آيا قطعه ای می شناسيد که هيچ کدام از برش های گفته شده برای آن قابل اجرا نباشد؟


