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آموزه 5
برش ساده قطعه های صنعتی و هاشور زنی

عملینظری

13

زمــان آمـــــوزش)ساعت(

تـوانايـی
  رسم برش قطعه های ساده صنعتی و هاشورزدن

هدف های رفتاری - شما با يادگيري اين آموزه ، می  توانيد :
 ضرورت برش قطعه را بيان كنيد.

 صفحات برش و مسير برش را توضيح دهيد.
 انواع برش قطعه های ساده صنعتی را توضيح دهيد.

 تصوير برش خورده را توضيح دهيد.
 هاشور را تعريف كنيد.

 برخی از انواع هاشور را كه در تصوير برش خورده به كار می روند، توضيح دهيد.
 نقشه قطعه را با برش ساده،  بکشيد.
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

1-5-  نـقشه كشـی قطعه برش خورده 
كه  است  پيچيده  اندازه ای  به  قطعه  موارد،  برخی 
به  سه بعدی  و  دوبعدي  تصوير  در  آن  درونی  بخش هاي 
آسانی و درستی درك نمی شود. برش زدن روشي است كه 
بخش هاي دروني و پيچيده قطعه را به گونه ای بهتر، نشان 
مي دهد. )شکل 5-1(                                                                

آن گونه كه در اين شکل نشان داده شده است، عمل 
برش با يك صفحه فرضي انجام می شود، كه اين صفحه را 
صفحه برش می ناميم. صفحه برش می تواند موازی با صفحه  
تصوير قائم، افقي يا قائم جانبي باشد. با برش قطعه با اين 
صفحات برش می توانيم نماي روبرو، افقي و جانبي را به 

شکل 1-5شکل برش خورده ببينيم )شکل5-2، 5-3 ، 5-4(.

شکل 3-5 - برش جانبیشکل2-5- برش قائم   

  شکل 4-5 برش افقی
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1-1-5- انواع برش
از  با يکی  : اگر صفحه برش موازي  برش ساده 
صفحه های تصوير باشد و قطعه را به صورت كامل برش 
كدام  هر  می گويند.  ساده  برش  را  برشی  چنين   دهد، 

نشان  را  ساده  برش   5-4 و   5-3  ،5-2 شکل های  از 
می دهند.

شکل 5-5- برش ساده سيلندر و سر سيلندر برای نشان دادن بخش های درونی موتور

 نيم برش، برش شکسته و برش موضعي از جمله 
برش هايی هستند كه در نقشه كشی كاربرد دارند. براي 

آنها مي توانيد كتاب هاي رسم فني و  با  آشنايی بيشتر 
نقشه كشي پيشرفته تر را بخوانيد.

ب- برش جعبه دنده الف- نيم برش يك قطعه   

شکل 5-6

1

2

4

3
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

2-1-5- مسير برش
جايی كه صفحه برش از آنجا عبور مي كند و قطعه 
را برش مي دهد، مسير برش مي نامند. اين مسير مانند 
شکل 7-5 با خط محوری كه دو طرف آن پهن تر است 
حروف  با  برش،  مسير  نام گذاری  مي شود.  داده  نشان 

و  شده  نام گذاري   …  ,AA,BB مانند  التين  بزرگ 
راستای ديد با پيکان نشان داده می شود. خط برش تا 

بيرون از تصوير ادامه می يابد.

2-1-5- هاشـور 
خط هايی  برش خورده،  سطح  دادن  نشان  براي   
آنها  به  كه  مي رود  به كار  ويژه ای  شکل های  يا  نازك 

دادن  نشان  بر  افزون  زدن  هاشور  با  می گويند.  هاشور 
سطح بريده شده می توان جنس قطعه را نيز نشان داد. 

هاشورها  استاندارد نیستند و شاید برخی مؤسسات استاندارد ویژه ای را به کار ببرند )جدول5-1(.

نکته

        جنس                           فوالد                 فلزات نرم و غير فلزات               مايعات

شکل هاشور

جنس

شکل هاشور

        مقطع چوب              چوب در راستای الياف                  آجر

جدول1-5  - شکل هاشور

شکل 5-7
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روش هاشور زدن: 
  هاشور با خط نازك زاويه دار كه بيشتر زاويه ◦45  و 

◦60 است، نازكی با زاويه◦45 كشيده مي شود. 

شکل 5-8

باشند،  يا چند قطعه روي هم سوار شده    وقتي دو 
زاويه هاشورها، غير هم سو يا با فاصله نابرابر خواهد بود 

)شکل 5-9(.

شکل 5-9

 هاشور نبايد از خط اصلي بگذرد.
فقط  می توان  باشد  خورده  برش  بزرگی  سطح  اگر   
زد.  هاشور  است،  اصلی  نزديك خط  كه  را  آن  پيرامون 

)شکل 5-10( 

شکل 5-10

 قطعه های نازك، اگر برش زده شوند نياز به هاشور زدن 
ندارند و می توان ناحيه برش خورده را به رنگ پُر نشان 

داد. )شکل 5-11(

دندانه  پرچ،  ساچمه،  خار،  مانند  كوچك  قطعات   
داده  برش  قطعه،  برش  هنگام  تيغه  يا  پره  چرخ دنده، 
نشده و هاشور زده نمی شوند. اين موارد را  استثناهاي 

برش يا بی برش می گويند.
داده  نشان  جدول5-2  در  بی برش ها  از  برخي   

شده است.

شکل 5-11
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

جدول 2-5-  بی برش ها

  شکل برش خورده     شکل ساده         نام قطعه    

چرخ دنده

ساچمه

خار

پين

پرچ

پرده
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کار در کارگاه 
سه نمای شکل 12-5 را كه در آن نمای روبرو در 

برش است، با رعايت تناسب بکشيد.

  شکل 12-5 - برش قائم

P

جلو
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

1- چرا برخی مواقع در كشيدن سه نما نياز به برش داريم؟
2- صفحه برش، مسير برش و خط برش را توضيح دهيد. 

3- دو نوع برش را نام برده و كاربرد آنها را بيان كنيد. 
4- شکل زير چه برشی خورده است؟ 

آزمون

 5- سه نمای داده شده برای قطعه سه بعدی را كامل كنيد.


