


عناوين درس    

مقدمه
معرفي واژگان برش  

، برش متوالي  برش ساده 
 برش، برش موضعي  برش شكسته، نيم  

كوئيز



برش 



مقدمه   



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    



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 



 مزایای استفاده از نمای برش    :مثال

مقدمه 



 مزایای استفاده از نمای برش    :مثال

مقدمه 



   معرفي واژگان برش



 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         



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

خط صفحه برش 



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

خط صفحه برش 

مسير صفحه برش 



ANSI
standard

ضخيم خط  

ضخيم خط  

JIS & ISO
standard

خط نازك 

صفحه برشخط   نمايش

جهت ديد  

جهت ديد  

در اين درس   جهت ديد  



رسم هاشور برش 

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

هاشور برش



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



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



خطوط هاشور برش 

.خط هاشور خط نازك است     
 به  45°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          



. 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 



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

50

خطوط هاشور برش 



ترسيم هاشور برش 

اشتباه هاي متداول 

 3 ميليمتر، براي مقاطع كوچك، تا      1.5فاصله بين دو خط هاشور از       
. كند  ميليمتر، براي مقاطع بزرگ، تغيير مي    



. خطوط هاشور نبايد عمود و يا به موازات ديگر خطوط نما رسم شوند             

اشتباه هاي متداول 

ترسيم هاشور برش 



انواع برش   



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



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   



برش ساده متقارن
.دهد   در اين برش صفحه برش به صورت مستقيم سراسر جسم را مورد برش قرار مي  



برش ساده متقارن
.دهد   در اين برش صفحه برش به صورت مستقيم سراسر جسم را مورد برش قرار مي  

A A

A-A برش



متقارنغيربرش ساده 



متقارنغيربرش ساده 

.شوند   در مقطع تحت برش رسم نمي   نديد خطوط معموالً  

A A

A-A برش



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    



شكستهبرش 
. دگير تمام جسم توسط يك صفحه شكسته، تحت برش قرار مي       



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



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

.شود   چهارم جسم برداشته مي    



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

.شود   چهارم جسم برداشته مي    



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     



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  



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  



)  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  



مقايسه انواع برش در يك جسم       



QUIZ



برش ساده   

A A

SECTION A - A

چيست؟ برش مناسب براي نماي جلو      : سئوال اول 
QUIZ



نيم برش چيست؟برش مناسب براي نماي راست        : سئوال دوم 
QUIZ



نيم برش  چيست؟ برش مناسب براي نماي راست      : سئوال دوم 
QUIZ



برش شكسته   چيست؟برش مناسب براي نماي راست      : سئوال سوم
QUIZ



D

D
SECTION  D - D

QUIZ



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

QUIZ


