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برش 
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جسم

مقدمه 

تهيه نقشه

گويا و كامل

رسم تصوير 
مجسم

ترسيم نماهاي
كمكي

ترسيم برش   

انتخاب نماهاي
مناسب

اتمام

بله

خير

گيري ابعاد اندازه

: هاي مهندسي    فرآيند تهيه نقشه    
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هدف از رسم نماهاي برش
شفاف و واضح نمودن نماهاي رسم شده    

تسهيل در اندازه گذاري

كاهش و يا حذف خطوط نديد
نشان دادن و معلوم كردن سطح مقطع شكل جسم   

به مثال زير دقت كنيد

مقدمه 
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 مزایای استفاده از نمای برش  :مثال

مقدمه 
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 مزایای استفاده از نمای برش  :مثال

مقدمه 
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 معرفي واژگان برش

7



صفحه برش 

صفحه برش

خط صفحه برش

اي است كه به منظور آشكار شدن مشخصات صفحه صفحه برش  
. دهد  ميبرش   جسم را) خيالي (داخلي جسم، به صورت مجازي   

خطوط برش
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.دهد خطي است كه مسير صفحه برش را نشان مي    :  برش  )صفحه(خط 

خط صفحه برش 
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.دهد خطي است كه مسير صفحه برش را نشان مي    :  برش  )صفحه(خط 

خط صفحه برش 

مسير صفحه برش 
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ANSI
standard

ضخيم خط  

ضخيم خط  

JIS & ISO
standard

خط نازك 

صفحه برشخط   نمايش

جهت ديد  

جهت ديد  

در اين درس   جهت ديد  

11



رسم هاشور برش 

هاشور برش خطوطي هستند كه سطوح برش خورده توسط:  هاشور برش  
. دهند  صفحه برش را نشان مي  

هاشور برش
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انواع هاشور برش

.شود   نوع هاشور برش با توجه به جنس جسم رسم مي        

آهن ريخته گري،
خوار آهن چكش   

فوالد   بتن  ماسه چوب

مورد استفاده) چدن(معموالً نوع هاشوري كه آهن ريخته گري      
.شود   گيرد براي ديگر فلزات نيز استفاده مي       قرار مي
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Cast Iron (General Use)Cast Iron (General Use) White Metal (Zinc)White Metal (Zinc) SandSand

SteelSteel Magnesium, AluminumMagnesium, Aluminum TitaniumTitanium

Marble, Slate, Glass, etc.Marble, Slate, Glass, etc. Water, LiquidsWater, Liquids Wood; Cross GrainWood; Cross Grain
With GrainWith Grain

Felt, Leather, & FiberFelt, Leather, & Fiber Bronze, Brass, etc.Bronze, Brass, etc. ConcreteConcrete

انواع هاشور برش
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خطوط هاشور برش 

.خط هاشور خط نازك است     
 به45°زاويه خطوط هاشور نسبت به خطوط اصلي تصوير         

.طرف راست يا چپ است   
. خورند تمام تصاوير يك قطعه از يك جهت هاشور مي               

فاصله خطوط هاشور در قطعات فلزي با توجه به نوع آن
.شود  عوض مي   

. فاصله خطوط هاشور ثابت و مناسب است          
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. شود هاشور قطعات بزرگ فقط در حاشيه رسم مي          
. شود هاشور قطعات كوچك در صورت عدم وضوح، فقط سياه مي    

يا جهت.(قطعات مجاور هاشور داراي هاشور متفاوت هستند              
)راستا مخالف، و يا غير هم         

. شود قطعات كوچك همجوار، با فاصله رسم مي
خط(گذاري، عدد اندازه نبايد در ناحيه هاشور باشد                در اندازه    

) . اندازه اشكالي ندارد       

خطوط هاشور برش 

16



.كداميك از نكات خطوط هاشور در اينجا رعايت نشده است      : مثال

50

خطوط هاشور برش 
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ترسيم هاشور برش 

اشتباه هاي متداول 

 3 ميليمتر، براي مقاطع كوچك، تا1.5فاصله بين دو خط هاشور از       
. كند  ميليمتر، براي مقاطع بزرگ، تغيير مي    
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. خطوط هاشور نبايد عمود و يا به موازات ديگر خطوط نما رسم شوند             

اشتباه هاي متداول 

ترسيم هاشور برش 
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انواع برش   
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انواع برش
 برش متوالي-2متقارن، يا غير متقارن :  برش ساده -1
 برش شكسته -3

 برش شعاعي شكسته-7 برش شعاعي -6
 برش موضعي-5

جا  برش گردشي جابه-9 برش گردشي-8
 برش مايل-10
 برشهاي خاص-11

 نيم برش-4
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برش ساده

در اين برش صفحه برش به موازات يكي از صفحات تصوير، از يك: برش ساده
.طرف جسم وارد و از طرف ديگر خارج شود   
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برش ساده متقارن
.دهد   در اين برش صفحه برش به صورت مستقيم سراسر جسم را مورد برش قرار مي  
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برش ساده متقارن
.دهد   در اين برش صفحه برش به صورت مستقيم سراسر جسم را مورد برش قرار مي  

A A

A-A برش
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متقارنغيربرش ساده 
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متقارنغيربرش ساده 

.شوند   در مقطع تحت برش رسم نمي   نديد خطوط معموالً  

A A

A-A برش
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تغيير مشخصات جسم در طول قطعه

 متوالي برش

A-A برش B-B برش C-C برش D-D برش

A

A

B

B

C

C

D

D

برش متوالي
برش متوالي  به عنوان مثال؛ تغيير سطح مقطع جسم    
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شكستهبرش 
. دگير تمام جسم توسط يك صفحه شكسته، تحت برش قرار مي       
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شكستهبرش 
. دگير تمام جسم توسط يك صفحه شكسته، تحت برش قرار مي       

. شود خطوط به وجود آمده توسط صفحه برش رسم نمي       

A

A

A-A برش
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نيم برش
دهد و يك از جسم را مورد برش قرار مي   ) يك چهارم(صفحه برش نيمي   

.شود   چهارم جسم برداشته مي    
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نيم برش
دهد و يك از جسم را مورد برش قرار مي   ) يك چهارم(صفحه برش نيمي   

.شود   چهارم جسم برداشته مي    

31



نيمي از جسم كه برش نخورده توسط يك خط تقارن از قسمت برش
.شود   خورده جدا مي  

. شوند   در مقطع برش نخورده نيز رسم نمي    خطوط نديد  

نيم برش
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در اين برش، صفحه برش عمود بر جهت ديد قسمتي از جسم را مورد
.شود   دهد و قسمتي از جلوي جسم برداشته مي       برش قرار مي 

برش موضعي
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در اين برش، صفحه برش عمود بر جهت ديد قسمتي از جسم را مورد
.شود   دهد و قسمتي از جلوي جسم برداشته مي       برش قرار مي 

برش موضعي
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)خط ضخيم و پيوسته      ( ي  رسم خطوط شكسته 
ي براي جدا كردن قسمت برش خورده با بقيه         

.شود ها رسم مي  قسمت
خطي به عنوان صفحه برش در اينجا وجود

.ندارد 

برش موضعي
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مقايسه انواع برش در يك جسم       
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QUIZ
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برش ساده

A A

SECTION A - A

چيست؟ برش مناسب براي نماي جلو      : سئوال اول 
QUIZ
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نيم برش چيست؟برش مناسب براي نماي راست        : سئوال دوم 
QUIZ
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نيم برش  چيست؟ برش مناسب براي نماي راست      : سئوال دوم 
QUIZ
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برش شكسته چيست؟برش مناسب براي نماي راست      : سئوال سوم
QUIZ
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D

D
SECTION  D - D

QUIZ
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برش موضعي  برش مناسب    : سئوال چهارم 
چيست؟ براي نماي جلو 

QUIZ
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)ادامه (برش 
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صفحه برش در امتداد و در آن  رودكار مي اين برش براي اجسام مدور به     
. يكديگر را قطع كنند  توانند     ميشعاع قرار مي گيرد و صفحات برش    

ي برشي كه به موازات صفحات تصوير است به عنوان در اين برش؛ صفحه  
يابد تا شود و بقيه صفحات نسبت به مركز شكست، دوران مي       مبنا انتخاب مي     

.در امتداد صفحه مبنا قرار گيرد     

كند، به در برش شعاعي؛ شكستن مسير برش در محلي كه ابهام ايجاد مي        
.عنوان مثال قبل خروج از سوراخ و يا مماس بر آن، صحيح نيست     

.برگردان مسير برش شكسته به عقب نيز صحيح نيست     

برش شعاعي
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آيد كه محل سوراخ اين ابهام به وجود مي برش شعاعي
.داراي تقارن محوري نيست 
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برش شعاعي
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بهصفحه برش در برش مايل، 
موازات صفحات تصوير قرار

در اين برش تصوير. گيرد نمي 
برش خورده به موازات صفحه

.گردد برش رسم مي 
A

A

A-A برش

برش مايل
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a

o

در برش شكسته مايل همانند
كهصفحه برش برش شعاعي؛ 

نسبت به صفحه تصوير مايل
است، دوران يافته تا به موازات

.صفحه تصوير قرار گيرد

A

A

a

o

A-A برش

L

L

مايل شكسته برش 
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توان مشخصات سطح مقطع يك جسم را نشان با برش گردشي مي   
از اين برش براي معرفي سطح مقطع تيرها و محور استفاده. داد
.شود   مي

با رسم برش گردشي ديگر نيازي به تصوير مجسم و يا نماي ديگر
.جسم نيست 

كند سودمند برش گردشي در مواقعي كه سطح مقطع تغيير مي       
.خواهد بود 

گردشي برش 
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گردشي برش 
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گردشي برش 
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مرحله اول
. موقعيت صفحه برش را تعيين كنيد    -الف
. محور دوران را در نماي جلو رسم نماييد   -ب

لبه سطح مقطعلبه سطح مقطع

مثال

گردشي برش 
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. ابعاد عمق جسم را به نماي جلو منتقل نماييد        -الف
مرحله دوم 

گردشي برش 
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. سطح مقطع دوران يافته را رسم نماييد        -الف
مرحله سوم

. خطوط برش را اضافه كنيد   -ب

گردشي برش 
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ترسيم نهايي

گردشي برش 
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محل و موقعيت برش گردشي
 اضافه كردن بر روي نماي     -1

انفصالافزودن

 قرار كردن بر روي نما با انفصال       -2

گردشي برش 
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جا همان برش گردشي است كه محل برش گردشي جابه    
.جا شده است      رسم آن جابه  

. شود جا خارج از نما رسم مي       برش جابه 

هاي كه فضاي كافي براي برش گردشي نيست از در محل  
. شود جا استفاده مي        برش جابه 

جابه جا گردشي برش 
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Example : Revolved vs. removed sections.

برش گردشي جا گردشي جابه  برش 

جابه جا گردشي برش 
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Example : Situation that removed section is preferred.

نامناسب مناسب 

!!  شلوغ

جابه جا گردشي برش 
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ربراي ترسيم قطعاتي كه يك بعد آن، در مقايسه با ديگر ابعاد آن بزرگت          
است؛ از اين رو بايد با مقياسي ترسيم شوند تا در كاغذ رسم قابل رسم                 

با انتخاب يك مقياس بزرگ، ديگر ابعاد جسم كوچك رسم خواهند.  باشند 
.توان از برش طولي استفاده نمود       براي پرهيز از اين موضوع مي    . شد

برش هاي خاص
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مقياس  1:1

مثال

برش هاي خاص
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مثال

برش هاي خاص

مقياس  2:1
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برش هاي خاص

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        

64



شكستن اجسام گرد توپر

شكستن مواد چوبيشكستن ديگر مواد    

شكستن اجسام گرد توخالي

برش هاي خاص

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        
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برش هاي خاص

شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        
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رسم خطوط شكست در مقطع استوانه

R

R/3 R/3

30o

30o

برش هاي خاص
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برش هاي خاص

شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        
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شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        

برش هاي خاص
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800

گذاري در اجسام با شكست طولي اندازه

قطعه بدون شكست   
طولي  

φ16

مقياس تاثيري در ابعاد ندارد       

φ16

800

برش هاي خاص
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نشانه تقارن 

نيمه چپ  نيمه راست 

خطوط تقارن اجسام مدور به عنوان
.كنند  خطوط قرينه جسم عمل مي 

!خط پيوسته نيست       

برش هاي خاص

قطعات قرينه
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بدون نشانه تقارن  

روش دوم ترسيم     قطعات قرينه   

.ميتوان خطوط شكسته رسم نمود    

برش هاي خاص
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قطعات با دو محور قرينه

برش هاي خاص
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گذاري در نماي برشي    اندازه   
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. كند   پيروي مي  گذاري اندازه از اصول كلي  گذاري در نماي برشي  اندازه
نامناسب مناسب 

اندازه گذاري در نماي برشي 
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نامناسب مناسب 

φ 50

10

اندازه گذاري در نماي برشي 

φ 50
10
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هاي در نيم برش؛ تنها يكي از پيكان  
اندازه و آن هم در قسمت برش خورده

.شود رسم مي

φ 50

اندازه گذاري در نماي برشي 
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مستثنيات برش    
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ي كه با صفحه برش در تماس است هاشور صفحه
.خورد  مي

مستثنيات برش

ي كه با صفحه برش در تماس است هاشور صفحه
.خورد  نمي
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مستثنيات برش

ها پين، پيچ، مهره، واشر و پرچ         
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مستثنيات برش
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ها  خارها و گوه    

ها  محورها ، ميله 

مستثنيات برش
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هاي زنجير  ها و حلقه    ها ، كره     ساچمه 

بلبرينگ  

مستثنيات برش
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ها  دنده چرخدنده      

مستثنيات برش
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ها قطعات تخت و باريكي هستند، كه براي استحكام          تيغه  (Rib)ها  تقويت كننده 
.گيرند يك سازه مورد استفاده قرار مي     

Rib Rib
Web

ها ها و تيغه   تقويت كننده 

مستثنيات برش

85



ي برشي با رعايت قوانين برشرسم نما 

مستثنيات برش
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ي برشي با رعايت قوانين برشرسم نما 

برش طولي يك تقويت كننده: مثال

مستثنيات برش
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برش عرضي يك تقويت كننده: مثال

مستثنيات برش
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رسم دو برش از: مثال
يك تقويت كننده

مستثنيات برش
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رينگ

Spoke
Spoke

رينگ

مركزمركز

. كنند  اي هستند كه مركز چرخ را به رينگ آن متصل مي      هاي استوانه       پره چرخ ميله

بازوها، پره چرخ و دستگيره        

دستگيره 

مستثنيات برش
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مستثنيات برش
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QUIZ
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برش گردشي ؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست  : سئوال اول

QUIZ
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جا  برش گردشي جابه     ؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست  : سئوال دوم 
QUIZ
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جا  برش گردشي جابه     ؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست  : سئوال سوم

QUIZ
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برش شعاعي چيست؟ برش مناسب براي نماي راست        : سئوال چهارم  
QUIZ
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QUIZ
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A-A برش

A

A

پره چرخ 

دستگيره 

برش شعاعي چيست؟ برش مناسب براي نماي چپ        : سئوال چهارم  
QUIZ
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