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فصل هشتم
برش

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1-  مفهوم برش و كاربرد آن را شرح دهد.

2-  اجسام ساده را در نماى برش ترسيم كند.

1-8- تعريف برش
ــكل بيرونى خود،  ــت عالوه بر ش هر قطعه ممكن اس
داراى جزئياتى در داخل شكل باشد. از طرف ديگر نقشه 
ــمت را معرفى كند. به  ــى بتواند هر دو قس ــد به خوب باي
شكل 1-8 نگاه كنيد. گرچه اين نماها جسم را به خوبى 
ــى مى كند. اما به دليل وجود خط چين هاى زياد،  معرف
ــت. به كمك برش مى توان  درك آن ها كمى مشكل اس
قسمت هاى غيرقابل ديد را به نماها به صورت ديد آشكار 

نمود.
نتيجه آن كه در نقشه هاى مكانيكى خط چين هاى 
مربوط به داخل قطعه در برش، به صورت خط هاى ديد 

در مى آيند.
به طور خالصه:

ــت ديد قرار  ــمت هاى نديد را در حال ــرش، قس -  ب
مى دهد.

-  به كمك برش، نقشه ساده تر مى شود.
ــتفاده مى  ــه كمك برش، از خط چين كم تر اس -  ب

شود.

شكل 8-1

شكل 8-2



73

ــاختمانى در برش،  ــه هاى س توجـه: در نقش
ــيم  ــمت هاى برش خورده با خط ضخيم ترس قس
ــل برش با خط  ــوند و خطوط دورتر از مح مى ش

نازك نمايش داده مى شوند (شكل 8-3).

2-8- مسير برش
مسير فرضى ابزار برش (مانند اره) را در نما با خطى 
ــير برش  ــيربرش نمايش مى دهيم. مس معين به نام مس
تركيبى از خط محور با خط ضخيم در ابتدا و انتهاى آن 
است (شكل 4-8). هر مسيربرش را بايد نام گذارى كرد، 

.... ، A-A,B-B مانند

در

ديوار

پله

پنجره

پنجره

شكل 8-3

شكل 8-4

- مسير برش در نقشه هاى ساختمانى: در شكل 
ــه هاى ساختمانى مشاهده  ــير برش را در نقش 5-8، مس
مى كنيد. تفاوت آن با مسير برش در نقشه هاى مكانيكى 

در چيست؟

B B8-5 شكل
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3-8- هاشور
ــيله ى ابزار  ــخص كردن جاهايى كه به وس براى مش
ــور  ــت، از هاش ــده اس برش فرضى (مانند اره) بريده ش

استفاده مى شود.
به عبارت ديگر هر جا كه توسط ابزار فرضى برش از 

آن براده بردارى شود، آن مقطع هاشور زده مى شود.

A-A

شكل 8-6
براى رسم درست  هاشور به نكات زير توجه كنيد:

ــور 45 درجه و خط آن، خط نازك  1- زاويه ى هاش
است. 

ــمت  ــت وباال به س ــور، معموال از راس 2- جهت  هاش

پايين و چپ است.
ــى تكيه كند  ــد به خط اصل ــوالً باي ــور معم 3- هاش

(هاشور از خط اصلى عبور نمى كند).
ــور، با اندازه ى نقشه و كاغذ  4- فاصله هاى خط هاش
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 A4 و A3 مورد استفاده متناسب است و براى كاغذهاى
حدود 2 تا 3 مناسب است.

ــود، جهت   ــه دركنار هم بريده ش ــر چند قطع 5- اگ
هاشور و فاصله ى آن ها تغيير مى يابد (شكل 8-7).

ــورى در شكل 8-7  گونه هاى ديگر هاشـور: هاش
مالحظه مى شود، به طور معمول مربوط به فوالد، چدن 
ــت. ولى گونه هاى ديگر هاشور وجود  و فلزهاى ديگر اس
ــد. در جدول 8-1  ــواد ديگر مى باش ــه مربوط م دارد ك

ــرد بيش تري دارند،  ــورهاي ويژه، كه كارب برخي از هاش
آورده شده است.

شكل 8-7

جدول 8-1

فوالد - فلزات سخت - چدنبتن

غيرفلزات به استثناي آن ها كه در جدول هست بتن مسلح
و هم چنين برخي فلزات نرم مثل روي و سرب

شيشه و ساير اجسام شفافآجر

چوب در جهت اليافمايعات

چوب در مقطعآجر ضد اسيد

شن و ماسهخاك
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4-8- چگونگى ترسيم سطح برش خورده 
درنماها

در ادامه به حالت هاى مختلف نماى برش خورده در 
نقشه مى پردازيم.

شكل 8-8 تصوير مجسم يك قطعه را نشان مى دهد.  
ــم قطعه ي مقابل توجه كنيد  ــه نماي تصوير مجس به س

(شكل 8-8).

شكل 8-8- تصوير مجسم

در صورتى كه صفحه ى برشى به موازات صفحه ى رو 
ــرار گيرد، برش در نماى رو به رو  به روى تصوير (V) ق
ــاى واقعى يا در نماى  ــير برش آن مى تواند در نم و مس

جانبى ديد از چپ ترسيم شود (شكل 8-9).

A-A

A

A

شكل 9-8- ترسيم برش در نماي روبه رو

(الف) (ب)
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ــوازات صفحه ى  ــه ى برش به م ــه صفح در صورتى ك
ــرش در نماى جانبى و  ــم رخ تصوير (P) قرار گيرد، ب ني
ــير برش آن در نماى رو به رو ترسيم مى شود (شكل  مس

.(8-10

B

B

B

B

B B

(الف) (ب)

شكل 10-8- ترسيم برش در نماي جانبي
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ــوازات صفحه ى  ــه ى برش به م ــه صفح در صورتى ك
افقى تصوير (H) قرار گيرد. برش در نماى افقى و مسير 
Cبرش در نماى رو به رو ترسيم مى شود. (شكل 8-11).

C

C C

(الف) (ب)

شكل 11-8- ترسيم برش در نماي افقي
ــه نما در برش را هم  ــكل دو يا س مى توان در يك ش
ــيم كرد به عنوان مثال در شكل 12-8 ، دو نـماى  ترس

Bروبه رو و جانبى در برش ترسيم شده اند. چرا؟

B

AA

B

B

A

A

B-BA-A

(الف) (ب)

شكل 12-8- ترسيم برش در دو نما
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ارزشيابى
1-  نماى رو به رو را براى هر يك از شكل هاى زير در برش ترسيم نماييد.

شكل 8-9

2-  نماى جانبى شكل 10-8 را در برش ترسيم كنيد.

شكل 8-10


