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ВСТУП
Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців за напрямами
“екологія”, “геодезія, картографія та землевпорядкування”, “електронні
апарати”, “ком`ютеризовані системи, автоматика і управління”, “комп`ютерна
інженерія”, “електромеханіка”. У ньому розглядається перший розділ предмета
“Нарисна геометрія” та теми “Геометричне креслення”, “Проекційне
креслення”, “Зображення та позначення різьбових деталей і з’єднань”,
“Ескізування”, “Виконання робочого креслення деталі”, “Виконання
складального креслення”.
Загальність і різноманіття дисципліни “Інженерна графіка”, з однієї
сторони, та необхідність її викладання в обмеженому об’ємі навчального часу, з
другої сторони, створили необхідність певного підходу до структури цього
навчального посібника. У ньому
викладені теоретичні довідки, подані
методичні рекомендації щодо виконання графічних робіт, питання для
самоперевірки, а також наведені приклади виконання графічних завданнь.
Матеріалу, який наведено в навчальному посібнику, достатньо, щоб
розвинути просторове уявлення студентів, допомогти розібратися в тих чи
інших поняттях даної дисципліни, закріпити знання з усіх розділів курсу,
отримати навички в оформленні конструкторської документації згідно зі
стандартами ЕСКД.
Студенти виконують дві контрольні роботи за темами “Нарисна геометрія”
та “Інженерна графіка”.
Розділ “Комп`ютерна графіка” розглядається у частині ІІ.
Загальні вказівки та вимоги щодо оформлення графічних робіт
Контрольні завдання – це креслення, які виконуються в міру послідовного
проходження курсу. Кожне креслення захищається студентом у співбесіді з
викладачем. Завдання індивідуальні, подані у варіантах.
Примітка: номер варіанта завдання відповідає порядковому номеру
студента в журналі академгрупи. Креслення виконують олівцем на аркушах
креслярського паперу формату А3 (297х420). На відстані 5 мм від верхнього,
нижнього і правого країв і 20 мм від лівого краю (поле підшивки) проводять
рамку поля креслення. У правому нижньому куті формату розміщують
основний надпис. Розміри його та текст наведені на рис. 1.
Основний напис містить ряд граф, які заповнюють таким чином:
 у графі 1 – назва виробу;
 у графі 2 – позначення;
 у графі 3 – марка матеріалу (тільки на робочих кресленнях деталей);
 у графі 4 – літера;
 у графі 5 – маса в кілограмах;
 у графі 6 – масштаб;
 у графі 7 – номер аркуша;
 у графі 8 – загальна кількість аркушів документа;
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 у графі 9 – назва підприємства;
 у графі 11 – прізвища;
 у графі 12 – підписи;
 у графі 13 – дати;
 у графі 14-18 – графи щодо змін у документі.

Рис. 1

KC-02-1.01.04.018 номер варіанта
номер аркуша
номер контрольної роботи
шифр академічної групи
Креслення завдань виконують у стандартному масштабі та розміщують з
урахуванням найбільш рівномірного розташування усього епюра у межах поля
креслення.
Усі написи, як і окремі позначення у вигляді літер і цифр на епюрі, повинні
бути виконані стандартним креслярським шрифтом № 5. Креслення виконують
за допомогою креслярських інструментів спочатку тонкими лініями креслення.
Після ретельної перевірки правильності усіх побудов виконують обводку ліній
з урахуванням їх призначення. На ретельність побудов повинно бути звернено
серйозну увагу. Неохайно виконані побудови не тільки знижують якість
креслення, а й призводять до невірних результатів.
При остаточній обводці товщину лінії беруть згідно зі стандартом. Усі
видимі лінії - суцільні, товщиною від 0,5 до 1,4 мм. Осьові та центрові лінії штрихпунктирні, товщиною від S/2 до S/3. Лінії побудов та лінії проекційного
зв’язку повинні бути суцільними і найбільш тонкими. Лінії невидимих контурів
креслять штриховими лініями. На це слід звернути увагу при виконанні всіх
епюрів, маючи на увазі, що площини і поверхні, які задані, непрозорі.
Точки креслення бажано креслити у вигляді кіл діаметром від 1,5 до
2,0 мм . Усі лінії побудов повинні бути збережені.
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1 ЗНАЙОМСТВО ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄСКД. ГЕОМЕТРИЧНЕ
КРЕСЛЕННЯ
Формати креслень. Формати аркушів креслень визначаються згідно з
ГОСТом 2.301-68, розмірами зовнішньої рамки, яка виконана тонкою лінією.
Робоче поле креслення обводиться суцільною товстою лінією, розташованою на
відстані 20 мм зліва і по 5 мм зверху, справа та знизу від зовнішньої рамки.
Розміри основних форматів А4, А3, А2, А1, А0 і схема утворення додаткових
форматів показані на рис. 1.1. На кресленнях будь-якого формату повинен бути
основний напис, до якого заноситься інформація, що регламентується
стандартом ГОСТ 2.104-68. Основний напис на будь-яких форматах, крім А4,
розташовують уздовж короткої або довгої сторони. На форматі А4 вона
розташовується тільки вздовж
короткої сторони.
При
виконанні
креслень
обов’язкове
використання
масштабів зображень.
Масштаб
–
це
відношення
розмірів
зображеного на кресленні
предмета до його дійсних
розмірів.
Масштаби і позначення на
кресленнях
встановлюють
ГОСТ 2.302-68. Найкращим
вважається
масштаб
1:1.
Масштаби
зменшення
вибираються з ряду: 1:2, 1:2,5,
1:4, 1:5, 1:10, 1:20 і т.ін. (немає
масштабу 1:3!); масштаби
збільшення – 2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1,
10:1,
20:1
тощо
(немає
масштабу 3:1!).
Масштаб
вказують
в
основному
напису
у
відповідній графі типу 1:1, 2:1
Рис. 1.1
тощо.
Якщо масштаб будь-якого зображення відрізняється від масштабу,
вказаного в основному напису, то безпосередньо над зображенням
розташовують напис типу: М2:1; М5:1.
Лінії креслення
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ГОСТ 2.303-68 визначає найменування ліній, які використовуються для
креслення, їх нарис, основне значення й товщину. Згідно з цим стандартом
використовуються лінії трьох типів: суцільні, штрихові та штрих-пунктирні
(рис. 1.2).

Рис 1.2
Суцільні лінії поділяються на основні, тонкі, хвилясті й хвилясті зі
зламами. Суцільну товсту основну лінію використовують для видимого
контуру, видимих ліній переходу, контуру перерізів, які входять до складу
розрізів. Товщину S цієї лінії беруть у діапазоні 0,5...1,1 мм, залежно від
розміру й складності зображення і формату креслення.
Суцільні тонкі лінії використовуються як розмірні й виносні, лінії
штриховки розрізів та перерізів, лінії–виноски, осі проекцій, лінії контуру
накладених перерізів, лінії побудов тощо.
Суцільну хвилясту лінію використовують для зображення обривів та
розмежування виду і розрізу.
Суцільна тонка лінія зі зламами використовується для викреслення довгих
ліній обриву.
Штрихові лінії поділяються на штрихові й розімкнені. Штрихові лінії
використовують для зображення невидимого контуру й невидимих ліній
переходу.
Розімкнена лінія використовується для позначення ліній перерізу, тобто
січної площини, у розрізах і перерізах.
Штрихпунктирні лінії поділяються на тонкі, потовщені й тонкі з двома
крапками.
Штрихпунктирна тонка лінія використовується для зображення
центрових та осьових ліній, які є осями симетрії накладених або винесених
перерізів.
Штрихпунктирна потовщена лінія використовується для позначення
поверхонь, які підлягають термообробці або покриттю.
Штрихпунктирна тонка лінія з двома крапками має такий самий нарис, як
і штрихпунктирна, але має дві крапки в інтервалі між штрихами.
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Використовується для зображення граничних деталей, частин виробу в крайніх
або проміжних положеннях, розгортки, яка сполучена з видом, ліній згину на
розгортках.
Виконання штриховки
Графічне зображення матеріалів у перерізах наноситься за допомогою
штриховки (ГОСТ 2.306-68). Штриховку виконують суцільними тонкими
лініями під кутом 45º або до лінії контуру зображення, або до його осі, або до
ліній рамки креслення. Якщо лінії штриховки, проведені під кутом 45º до ліній
рамки креслення, є паралельними лініями контуру або основним лініям,
потрібно замість 45º вибрати кут 30º або 60º.
Лінії штриховки можна наносити з нахилом як у правий, так і в лівий бік,
але в один і той самий бік на всіх перерізах однієї деталі. Частота нанесення
ліній штриховки повинна бути однаковою для всіх перерізів даної деталі та
дорівнювати 1-10 мм. Вузькі та довгі площі перерізів (товщиною на кресленні
від 2 до 4 мм) потрібно штрихувати повністю тільки на кінцях та біля контурів
отворів, іншу площу перерізу – невеликими ділянками в декількох місцях.
Нанесення розмірів на кресленні
Правила нанесення розмірів установлюються ГОСТом 2.307-68. Для
виконання графічної роботи № 1 потрібно знати наступне:
- розміри на кресленнях указують виносними лініями, розмірними лініями і
розмірними числами;
- розмірну лінію з обох кінців обмежують стрілками (крім розмірної лінії
радіуса);
- виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1-5 мм;
- розмірні та виносні лінії виконують суцільними тонкими лініями;
- за можливостю розмірні лінії потрібно наносити поза контуром зображення;
- відстань між паралельними розмірними лініями повинна бути не менше
7 мм, між розмірною лінією та лінією контура – не менше 10 мм.

n/L - нахил
Рис. 1.3

Побудова нахилу та конусності
Нахил прямої ВС відносно АВ показаний
на рис. 1.2. Перед розмірним числом, яке
визначає нахил, наносять знак нахилу, гострий
кут якого направлений у бік нахилу. Знак і
величину нахилу вказують на полочці лінії виноски, яка закінчується стрілкою. Нахил
може бути заданий відношенням значень h і l
(наприклад, при h=1, l=10, відношення – 1:10),
десятковим дробом (0,1), у процентах (10%),
значенням кута нахилу.
Конусність це відношення різниці
діаметрів основ конуса до відстані між ними
(рис. 1.4).
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Перед розмірним числом, що характеризує конусність, наносять знак
конусності, вершина якого спрямована в сторону вершини конуса. Конусність
може бути задана відношенням значень (D-d):l (наприклад, 1:5), десятковим
дробом (0,2), у процентах (70%), значенням кута. Графічне зображення

конусності показане на рис. 1.4.
D d

 конусність

L

Рис. 1.4

Побудова спряжень
Побудова спряжень між двома лініями, від прямої лінії до кола і від одної
дуги до другої за допомогою деякої дуги включає три елементи побудови:
центр дуги спряження, точку спряження, радіус дуги спряження. Задається
один з цих елементів (наприклад, радіус), інші елементи одержують
побудовою. На рис. 1.5 заданий радіус спряження R, знайдені центр О2 дуги і
точки А1 і А2 спряження. Для цього паралельно заданій прямій проведена пряма
на відстані R і дуга, радіус якої R+R2. Шуканий центр О2 дуги R знаходиться в
точці перетину прямої з проведеною дугою. Точки спряження знаходяться на
перетині перпендикуляра, проведеного з центру на пряму, і на лінії, яка з’єднує
центри кола і дуги спряження.

Рис. 1.5

Рис. 1.6

У прикладі на рисунку 1.6 відомий радіус R спряження двох дуг, знайдені
центр О і точки А1 і А2 спряження. Шуканий центр дуги спряження знаходиться
в перетині дуг, радіуси яких дорівнюють R плюс радіуси R 1 і R2 кіл, які
спрягаються.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
На аркуші формату А3 виконати креслення перерізу профілю проката,
деталі типу “Вал” та “Плоский контур”.
Приклад виконання аркуша дивись у додатку 1. Варіанти завдань до
аркуша 1 взяти з таблиць 1 – 2, та рис. 1.7, 1.8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Запитання і завдання
Що називають форматом? Чим відрізняється основний формат від
додаткового?
Як проводять рамку креслення?
Де розміщують основний напис та графу 26? Які їхні розміри?
Назвати основні типи ліній, які застосовують під час виконання креслень, а
також співвідношення їхніх товщин.
У яких межах можна вибирати довжину штрихів для штрихової та
штрихпунктирної ліній?
Що таке масштаб зображення? Які масштаби рекомендує ГОСТ 2.302-68?
Які розміри та типи шрифтів застосовують у машинобудівному кресленні?
Які загальні правила виконання штриховки на кресленнях?
Як виконують штриховку двох суміжних деталей?
Як проводять розмірні та виносні лінії для прямолінійного відрізка? кола?
дуги? кута?
На якій мінімальній відстані проводять розмірну лінію від контуру? Від
паралельної розмірної лінії?
Як записують розмірні числа при різних нахилах розмірних ліній для
лінійних розмірів? для кутових розмірів?
Як виконують розмірні лінії та наносять розмірні числа, якщо не вистачає
місця для стрілок та чисел?
Які правила нанесення розмірів конусності та нахилу?
Що називають спряженням? Які його основні елементи?
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Варіанти завдань (геометричне креслення)
Швелери (ГОСТ 8240-32)
Таблиця 1
Варіант

Розміри, мм

№
швелера

h

b

s

t

R

r

5
6,5
8
10
12
14
14а
16
16а
18
18а
20
24
24а

50
65
80
100
120
140
140
160
160
180
180
200
240
240

32
36
40
46
52
58
62
64
68
70
74
76
90
95

4,4
4,4
4,5
4,5
4,8
4,9
4,9
5,0
5,0
5,1
5,1
6,2
5,6
5,6

7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,1
8,7
8,4
9,0
8,7
9,3
9,0
10,0
10,7

6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
10,7
10,5

2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0

10
2
5
3
4
8
9
19
20
21
22
23
10
11

Масштаб
2:1

1:1

1:2

Балки двотаврові (ГОСТ 8239-72)
Таблиця 2
Розміри, мм

Варіант

№
профиля

h

b

s

t

R

r

12
13
14
15
6
7
16
17
18
28
29
ЗО
24
25
26
27

10
12
14
16
18а
20
20а
22
22а
24
24а
27
27а
30
30а
36

100
120
140
160
180
200
200
220
220
240
240
270
270
300
300
360

55
64
73
81
100
100
110
110
120
115
120
125
135
135
145
145

4,5
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,2
5,4
5,4
5,6
5,6
5,6
6,0
6,5
6,6
7,5

7,2
7,3
7,5
7,8
8,3
8,1
8,6
8,7
8,9
9,5
9,8
9,8
10,2
10,2
10,7
12,3

7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,5
10,5
11,0
11,0
12,0
12,0
14,0

2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
6,0
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Масштаб

1:1

1: 2

1:4

Рис. 1.7

11

Рис. 1.7 (закінчення)

12

Рис. 1.8

13

Рис. 1.8 (закінчення)
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2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
2.1 МЕТОДИ І ВИДИ ПРОЕКЦІЙ
Методи проекцій
Відображення точок тримірного простору на
площині досягається за допомогою методу
проекцій, суть якого полягає у наступному.
Через довільну точку А (оригінал) простору
(рис. 2.1) проводять проектуючу пряму а
(аА) до перетину її з площиною проекцій
Пі в точці Аі, яка і є проекцією точки А.
Рис. 2.1
Зображення предмета полягає в проектуванні точок, які визначають його
форму.
Види проекцій
Залежно від способу проведення
поділяються на центральні та паралельні.

Рис. 2.2

проектуючих

прямих

проекції

Рис. 2.3

Якщо проектуючі прямі проходять через одну точку S, яка називається
центром (полюсом) проекцій, то проектування називається центральним,
полярним, або конічним (рис. 2.2). Проекціями точок А та М будуть Аі та Мі
Площина AіSMі називається проектуючою площиною. Проекція Nі точки
N буде віддаленою у нескінченність, оскільки проектуюча пряма SN паралельна
Пі.
Якщо точка, яку проектують, збігається з центром проекцій, проектуюча
пряма стає невизначеною. Невизначеною буде і проекція такої точки.
Центральні проекції застосовують при побудові перспективних проекцій.
Фотографія якого-небудь об’єкта є також центральною проекцією. Об’єктив
фотографічного апарата – центр проекцій, плівка – площина проекцій.
Якщо центр проекцій S (рис. 2.2) віддалити у нескінченність, то
проектуючі прямі стануть взаємно паралельними (рис. 2.3). Проектуючі прямі
15

AAi, BBi проводять паралельно заданому напрямку проектування S, а тому
вони утворюють з площиною проекцій гострий або прямий кут α.
Якщо проектуючі прямі утворюють з площиною проекцій гострий кут, то
проекції називають косокутними, а якщо прямий - прямокутним.
Властивості прямокутного проектування
1. Точка проектується в точку.
2. Пряма проектується в пряму.
3. Якщо точка належить прямій, то і проекція точки належить проекції
прямої.
4. Відношення відрізків дорівнює відношенню їх прoекцій.
5. Відношення відрізків двох паралельних прямих дорівнює відношенню
їх проекцїй.
6. Проекція відрізка не може бути більшою за сам відрізок.
7. Проекція геометричної фігури за величиною і формою не змінюється
при паралельному переміщенні площини проекцій. Доведення.
8. Дві взаємно перпендикулярні прямі проектуються взаємно
перпендикулярними прямими, якщо принаймі одна з них паралельна
площині проекцій, а друга не перпендикулярна їй.
Оборотність креслення
Креслення, за яким можна відтворити форму і розміри зображеного
предмета, називають оборотним, воно рівнозначне оригіналу. В техніці має
практичне значення тільки оборотне креслення.
Розглянемо з точки зору оборотності одержуване проекційне креслення.
Знаючи проекцію Аі довільної точки А на площині проекції Пі і напрям
проектування S (рис. 2.4), неможливо однозначно знайти її положення в
просторі. Дійсно, будь-якій точці A’, A’’, A’’’ проектуючої прямої при заданому
напрямку S проектування S відповідає одна
і та сама проекція Аі. Отже, одна проекція
точки не визначає її положення в просторі.
Щоб зображення стало визначеним, його
доповнюють додатковими даними. У
практиці знайшли місце такі способи
доповнення однопроекційного зображення:
проекції з числовими позначками, спосіб
академіка С.С. Федорова, ортогональні
аксонометричніпроекції,
ортогональне
Рис. 2.4
проектування об’єкта на декілька взаємно
перпендикулярних площин проекцій (спосіб Г. Монжа).
Спосіб побудови ортогональних креслень, систематизований і викладений
французьким ученим Монжем, є основним при виконанні технічних креслень.
Його вивчає нарисна геометрія.
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2. 2 ТОЧКА
Точка – основне невизначене поняття геометрії. Іншими якимось більш
елементарними поняттями визначити її неможливо, оскільки розмірів вона не
має, а тому і фігур, простіших за неї, немає. На кресленні ми зображаємо точку
умовно – у вигляді якоїсь площини, перетину двох ліній або кружком.
Просторова модель координатних площин проекцій
Положення точки в просторі може бути визначеним, якщо вона буде
належати до якої-небудь координатної системи. Найбільш придатною для цього
є декартова система координат, яка складається з трьох взаємно
перпендикулярних площин (рис. 2.5). Тут умовно позначені:
П1 – горизонтальна площина проекцій;
П2 – фронтальна площина проекцій;
П3 – профільна площина проекцій;
Лінії перерізу площин проекцій утворюють осі координат:
x12 – вісь абсцис, y13 – вісь ординат, z23 – вісь аплікат.
Точка О123 перетину координатних осей приймається за початок
координат.
Координатні площини ділять простір на вісім четвертей простір на вісім
четвертей простору (октанів).
На основі властивості п. 7 паралельного проектування далі будемо
розглядати тільки першу четверть (октант) простору, в якому всі координатні
осі додатні.
Площинна модель координатних площин проекцій
Користуватись просторовим макетом (рис. 2.5) координатних площин
проекцій геометричних фігур дуже незручно, оскільки він громіздкий. Крім
того, на площинах П1 і П3 відбувається спотворення форми і розмірів
зображуваної фігури. Тому в практиці користуються так званим е п ю р о м –
плоским зображенням, яке складається з двох і більше пов’язаних між собою
прямокутних проекцій геометричної фігури.

Рис. 2.5

Рис. 2.6

Рис. 2.7

Епюр одержують шляхом суміщення площин П1 і П3 з П2.
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Щоб сумістити площину П1 з П2, обертають її на 90○ навколо осі x12 в
напрямку руху годинникової стрілки (рис. 2.5), а площину П3 – навколо осі –
навколо осі z23 у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки. Разом з
площинами проекцій буде переміщуватися і вісь y13. Після суміщення вісь y1,
яка належить П1, співпаде з віссю -z23, а y3 – з x12. Після такого перетворення
просторовий макет координатних площин набуде вигляду згідно з рис. 2.6.
Враховуючи, що площини проекцій не мають меж, на епюрі їх не
показують. Немає необхідності також позначати площини проекцій і від’ємний
напрямок координатних осей. Остаточно епюр набуде вигляду, наведеного на
рис. 2.7.
Проекція точки. Нехай точка А віднесена до взаємно перпендикулярних
координатних
площин проекцій (рис. 2.8). Положення такої точки
визначається трьома координатами (x,y,z), тобто відстанями, на які вона
віддалена від площин проекцій. Отже, щоб визначити ці відстані, необхідно
через точку А провести перпендикулярно до проекцій прямі та знайти точки
А1, А2 і А3 перетину їх з площинами П1, П2 і П3. Відрізки AA1, (рис. 1.8) AA2, і
AA3 є координатами z, y, x. Отже: AA3 = O123 Ax – абсциса точки А (координата
x); AA2 = O123 Ay – ордината точки А (координата y);
AA1 = O123 Az – апліката точки А (координата z).
Точки А1, А2, А3 називають прямокутними проекціями точки А:
А1 – горизонтальна проекція;
А2 – фронтальна проекція;
А3 – профільна проекція.
Прямі АА1, АА2, АА3 називаються проектуючими прямими: AA1 –
горизонтально проектуючa пряма; AA2 – фронтально проектуюча пряма; АА3 профільно проектуюча пряма.
Площини АА1AxA2, AA1AyA3 і AA2AzА3 називають проектуючими
площинами.

Рис. 2.8
Рис. 2.9
Просторовий макет (рис. 2.8) перетворимо в епюр (рис. 2.9).При цьому
фронтальна проекція А2 залишається на місці, оскільки знаходиться в площині
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П2, яка залишається нерухомою в перетворені, що розглядається.
Горизонтальна проекція А1 разом з горизонтальною площиною П1 опуститься
вниз і розташується
на одному перпендикулярі до осі х12 з
фронтальною проекцією А2.
Профільна проекція А3 буде обертатися разом з площиною П3 і після
перетворення розташується на перпендикулярі до осі z23 разом з фронтальною
проекцією А2.
Зв’язок між горизонтальною і фронтальною проекціями точки
установлюється за допомогою ламаної А1А0А3, вершина якої А0 знаходиться
на бісектрисі кута, утвореного осями y1 і y3. Бісектрису К0 називають
постійною прямою епюра Монжа.
Зображена на рис. 2.9 площинна модель (епюр) несе таку саму інформацію,
яку маємо і в просторовому макеті.
Розглянувши рис. 2.9, виділимо такі закони проекційного зв’язку :
1. Фронтальна і горизонтальна проекції будь-якої точки знаходяться на
одному перпендикулярі до осі x12 (вертикальній лінії проекційного
зв’язку ).
2. Фронтальна і профільна проекції будь-якої точки знаходяться на
одному перпендикулярі до осі z23 (горизонтальній лінії проекційного
зв’язку).
3. Горизонтальна і профільна проекції будь-якої точки пов’язані однією і
тією самою ординатою
y (горизонтально-вертикальною лінією
проекційного зв’язку, або ламаною з вершиною на постійній прямій
епюра Монжа).
Точки нульового рівня. Розглянемо побудову проекцій точок, які
належать площині проекцій. Нехай маємо точки А(30,40,0); В(350,0,20) і
С(0,25,50). Побудуємо епюр цих точок (рис.2.10). За рис. 2.10 виявляємо:
1. Якщо точка має координату z = 0, то
вона належить площині П1 та її
горизонтальна проекція збігається з самою
точкою, а фронтальна і профільна проекції
будуть належати відповідно осям x12 і y3
(точка А). Тобто, якщо А є П1, то А1 = А і А2 є
Х12, А3 є Y3.
1. Якщо точка має координату y = 0, то
вона належить площині П2 та її
профільна проекція збігається з самою
точкою, а горизонтальна і профільна
проекції будуть належати відповідно
осям x12 i z23 (точка В). Тобто, якщо В є
П2, то В2 = В і В1 є x12, В є z23.
Рис. 2.10
3. Якщо точка має координату х = 0, то вона належить площині П3 і її
профільна проекція збігається з самою точкою, горизонтальна і профільна
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проекції будуть відповідно належати осям y3 і z23 (точка С). Тобто, якщо С є
П3, то С3 = С і С1 є y1, С2 є z23..
2. 3 ПРЯМА
Визначником прямої лінії в просторі є дві точки, що не збігаються, точка і
напрям, дві площини, що перерізуються.
Прямокутні проекції прямої загального положення
На рис. 2.11 показано відрізок АВ прямої d, розташованої похило до всіх
площин проекцій, така пряма називається прямою загального положення.

Рис. 2.11

Рис. 2.12

Побудова епюра прямої
1. Будують проекції точок, через які проходить пряма d.
2. Однойменні проекції точок з’єднують.
3. Відрізок АВ прямої d визначений своїми проекціями. Проекції такого
відрізка розташовані похило до осей проекцій (рис.2.12). Якщо кут, який
утворює пряма з площиною П1, позначати через α (рис.2.11, 2.12), з
площиною П2 – через β, а з площиною П3 – через γ, то:
A1B1 = AB * cos α;
A2B2 = AB * cos β;
A3B3 = AB * cos γ.
Отже, кожна проекція відрізка прямої загального положення менша за
цей відрізок.
Пряму на ортогональному рисунку можна визначити не тільки проекціями
відрізка, але й проекціями деякої довільної частини її, не вказуючи кінцевих
точок цієї частини. У такому разі позначають проекцію прямої тільки однією
малою буквою, яка віднесена до якої-небудь точки прямої , або ж до проекції в
цілому.
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Сліди прямої
Пряма загального положення перетинає всі три площини проекцій . Точки
перетину прямої з площинами проекцій називають слідами, або точками
нульового рівня. Залежно від того, з якою площиною проекцій перетинається
пряма d (рис.3.1), сліди умовно позначають і називають: Н - горизонтальний
слід прямої, F – фронтальний слід прямої, Р – профільний слід прямої.
H1, H2, H3, F1, F2, F3, P1, P2, P3 – відповідно горизонтальна, фронтальна і
профільна проекції слідів H, F і Р. При цьому H1 = H, F2 = F, P3 = P (рис.
2.11,2.13).
Проекції слідів будують, виходячи з умов належності цих точок прямої до
площин проекцій (рис. 2.11, 2.13):
1. H1 = H, H2 є x12,, H3 є y12;
2. F2 = F, F1 є x12,, F3 є z23;
3. P3 = P, P1 є y1, P2 є z23..
Побудова слідів прямої (рис. 2.13).
1. Горизонтальний слід H:
- будують

фронтальну проекцію горизонтального
сліду H2, як результат перетину
фронтальної проекції прямої d2 з x12;
- через точку H2 проводять вертикальну
лінію зв’язку ;
- будують
горизонтальну
проекцію
горизонтального сліду H1, як результат
перетину вертикальної лінії зв’язку з
горизонтальною проекцією прямої d1;
2. Фронтальний слід F:
- будують горизонтальну проекцію фронтального сліду F1 як результат
перетину горизонтальної проекції прямої d1 з x12;
Рис. 2.13
- через точку F1 проводять вертикальну лінію зв’язку;
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будують фронтальну проекцію фронтального сліду F2 як результат
перетину вертикальної лінії зв’язку з фронтальною проекцією прямої
d2;
3. Профільний слід P:
- будують горизонтальну проекцію профільного сліду Р1 як результат
перетину горизонтальної проекції прямої d1 з віссю y1;
- будують фронтальну проекцію профільного сліду Р2 як результат
перетину фронтальної проекції прямої d2 з віссю z23.
-

Прямі особливого положення
Відносно площин проекцій пряма може займати особливе положення:
паралельне площині, належить площині проекцій, перпендикулярне площині
проекцій.
Прямі, які паралельні одній із площин проекцій, називають прямими
рівня.
1. Горизонтальна пряма – h││П1 (рис. 2.14): h2││x12; h3││y3;, А1В1 = АВ
(горизонтальна проекція відрізка дорівнює його натуральній довжині), кути
β i γ нахилу її до площин П2 і П3 натуральні.
2. Фронтальна пряма – f││П2 (рис. 2.15): f1││x12; f3││z23;, C2D2 = CD
(фронтальна проекція відрізка дорівнює його натуральній довжині), кути α i
γ нахилу її до площин П1 і П3 натуральні.
3. Профільна пряма – р││П3 (рис. 2.16): р1││y1; p2││z23;, E3F3 = EF
(профільна проекція відрізка дорівнює його натуральній довжині).

Рис. 2.14
Рис. 2.15
Рис. 2.16
Якщо прямі належать площинам проекцій, то їх називають прямими
нульового рівня.
Характерною ознакою ортогонального рисунка, який зображує такі прямі,
буде належність двох проекцій координатним осям.
1. Пряма а є П1 – а2 є x12, а3 є y3 (рис. 2.17),
2. Пряма в є П2 – в1 є x12, в3 є z23 (рис. 2.18),
3. Пряма с є П3 – с1 є y1, c2 є z23 (рис. 2.19).
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Рис. 2.17
Рис. 2.18
Рис. 2.19
Прямі, які паралельні двом площинам проекцій, тобто перпендикулярні третій,
називають проектуючими прямими.
1. Горизонтально проектуюча пряма – а  П1 (рис. 2.20): горизональна
проекція – точка а = a1 = А1 = В1, а2││а3││z23, А2В2 = A3B3 = AB.
2. Фронтально проектуюча пряма – b  П2 (рис. 2.21): фронтальна проекція –
точка b = b2= C2 = D2, b1 ││ y1, b3 ││ y3, C1D1 = C3D3 = CD.
3. Профільно проектуюча пряма – c  П3 (рис. 2.22): профільна проекція –
точка с = с3= Е3 = F3, c1 ││ x12,, c2 ││ x12, E1F1 = E2F2 = EF.
Точки, які належать проектуючим прямим, називають конкуруючими
відносно площин проекцій. За допомогою конкуруючих точок визначають
видимість елементів фігури в проекціях. Наприклад, точки А і В належать
горизонтально-проектуючій прямій a (рис. 3.10). Горизонтальні проекції всіх
точок збігаються в одну а1 = А1 = В1. Точка А конкурує з точкою В відносно
площини П1. Оскільки точка А має більшу висоту в порівнянні з точкою В (za >
zb), то вона вважається видимою для спостерігача, який дивиться на П1 зверху в
напрямку проектуючої прямої а.

Рис. 2.20

Рис. 2.21

Рис. 2.22

Взаємне положення точки і прямої, двох прямих
Точка може належати і не
належати даній прямій.
Точка належить прямій, якщо її
проекції лежать на однойменних
проекціях цієї прямої. На рис. 2.23
точки А і В належать прямій а,
оскільки А1 є а1, А2 є а2, В1 є а1, В2 є
а2, а на рис. 2.24 точка В не
належить прямій а.
Рис. 2.23
Рис. 2.24
Для виявлення належності точок прямим особливого положення необхідно
будувати їх проекції на три площини.
Прямі в просторі можуть перетинатись, бути мимобіжними або
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паралельними.
Якщо прямі в просторі перетинаються, то вони мають одну спільну точку.
Отже, на епюрі (рис. 2.25) точки К1 і К2 перетину однойменних проекцій
прямих знаходиться на одній прямій проекційного зв’язку.
Паралельні прямі – це такі прямі, які перетинаються в точці, яка віддалена
у нескінченність. На епюрі (рис. 2.26) однойменні проекції таких прямих
паралельні (С1││d1, C2││d2).
Мимобіжні прямі – це такі прямі, які не мають спільної точки. Отже, на
епюрі (рис. 2.27) точки перетину однойменних проекцій прямих м і n не лежать
на одній прямій проекційного зв’язку. Однойменні проекції таких прямих
можуть перетинатись. Проте точки перетину однойменних проекцій є
проекціями двох конкуруючих точок. У точці 12 = 22 збігаються проекції точок

1 і 2, які лежать на одній проектуючій прямій: видима точка 1 належить прямій
n(1 є n), а невидима точка 2 є м. Відносно площини П1 видимою буде точка 4,
не видимою – точка 3.
Рис. 2.25
Рис. 2.26
Рис. 2.27
Проекції прямих, що перетинаються під прямим кутом
Теорема: Прямий кут проектується ортогонально без спотворення, якщо
принаймі одна з його сторін паралельна площині проекцій, а друга
сторона не перпендикулярна до цієї площини.
Для доведення цієї теореми звернемося до рис. 2.28. Фігура АВВ1А1 –
прямокутник. Отже , АВ перпендикулярний до проектуючої площини ВСС1В1,
оскільки він перпендикулярний до двох прямих, що перетинаютья і лежать у
цій площині (АВ  ВС, за умовою і АВ  ВВ1 за побудовою). Оскільки
АВ││А1В1, то АВ  площині ВСС1В1. Тому А1В1  В1С1, тобто <А1В1С1 = 90˚.
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На рис. 2.29 побудована в точці С проекція прямого кута, у якого ВС ││П1,
а на рис 2.30 - ВС││П2.

Рис. 2.28

Рис. 2.29

Рис. 2.30

2. 4 ПЛОЩИНА
Способи задання площини на епюрі
1. Трьома точками, які не лежать на одній прямій, -  (А, В, С).
2. Прямою і точкою, що не лежить на цій прямій, -  (а, в).
3. Двома прямими, що перетинаються, -  (m ∩ n).
4. Двома паралельними прямими, -  (а // в ).
5. Будь-якою плоскою фігурою, -  (АВС).
Отже, на ортогональному рисунку площину задають проекціями
перерахованих геометричних елементів.
Основним визначником площини є три точки (рис. 2.31), решта – похідні
цьго визначника.
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Рис. 2.31
Площина ∆ може бути задана лініями перерізу її площинами проекцій, які
називаються слідами.
На рис.42 h0 – горизонтальний слід, f0 - фронтальний слід. Точку перетину
слідів на осі проекцій називають точкою збігу слідів і позначають ∆ х .
На рис. 43 подано площину, яка на епюрі Монжа задана слідами, причому
фронтальна проекція h20 і горизонтальна проекція фронтального сліду f10
збігаються з віссю х12..
Сліди будь-якої прямої
а, яка є підмножиною площини, належать
однойменним слідам площини (рис. 3.32, 2.33). Отже, для побудови слідів
площини, яка задана паралельними прямими, або прямими, що перетинаються,
достатньо побудувати сліди прямих і з’єднати їх прямими лініями.
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Рис. 2.32

Рис. 2.33

Положення площини відносно площин проекцій
У системі координатних площин проекцій площина може займати загальне
і особливе положення.
Площина загального положення не перпендикулярна до жодної площини
проекцій (рис. 2.31 – 2.33).
До площин особливого положення належать:
1. Перпендикулярні до однієї площини проекцій (проектуючі площини);
2. Перпендикулярні до двох площин проекцій (площини рівня).
До проектуючих площин належать:
- горизонтально-проектуючу площину ∆  П1 (рис. 2.34);
- фронтально-проектуючу площину θ  П2 (рис. 2.35);
- профільно-проектуючу площину Ψ  П3 (рис.2.36).

Рис. 2.34
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Рис. 2.35


 








Рис. 2.36
Властивості проектуючих площин:
1. Проекція точки, а також будь-якої геометричної фігури, яка лежить у
проектуючій площині, належить (рис. 2.34), фронтальному (рис. 2.35), або
профільному (рис. 2.36) сліду – проекції цієї площини.
2. Сліди-проекції утворюють з осями проекцій кути , , , які дорівнюють
дійсним кутам нахилу площини до площин проекцій.
3. Другий слід f20 (рис.45), h10 (рис.46), p30 (рис.47) завжди перпендикулярний
до осі проекцій.
До площин рівня належать: горизонтальні (θ // П1), фронтальні (Ф // П2) і
профільні (∆ // П3). Ці площини перпендикулярні двом іншим площинам
проекцій.
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На рис. 2.37 і 2.38 зображені відповідно горизонтальна і фронтальна
площини рівня. Площинам рівня притаманні перша і друга властивості
проектуючих площин. Крім того, прямі лінії і фігури, що є підмножиною
цих площин, проектуються в дійсну величину на однойменну площину
проекцій, а сліди – проекції завжди перпендикулярні осям проекцій.

Рис. 2.37

Рис. 2.38

Пряма і точка в площині
Точка належить площині, якщо вона лежить на прямій, що належить цій
площині. Точка А (рис. 2.39) лежить на прямій в (на проекційному рисунку її
проекції А1 і А2 знаходяться на вертикальній лінії проекційного зв׳язку на
однойменних проекціях в1 і в2 прямої в ). Отже, точка А лежить у площині ∆ (а
∩в). За такою самою ознакою точка В  ∆ (а ∩ в).
Пряма належить площині, якщо має з нею дві спільні точки.. Пряма п
проходить через точки А і в, що належать площині ∆ (на проекційному рисунку
А1  в, А2  в2 , в1  а1, в2  а2). Отже, пряма п має дві спільні точки з площиною і
належить площині ∆ ( а ∩ в ).

Рис. 2.39

Рис. 2.40
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Пряма належить площині в тому і в тому випадку, коли має одну спільну
точку з площиною і паралельна іншій прямій, яка належить цій площині.
На рис. 2.40 подано площину Q (ABF). Пряма l проходить через точку С ,
що лежить на стороні [AF ] (на рисунку С1  [A1F1], C2  [A2F2] ) і паралельна
прямій m , яка належить площині Q
(на проекційному рисунку l1 || m1, l2 ||
m2). Отже, пряма l знаходиться в площині Q (∆ABF).
Основні лінії площини
До основних ліній площини належать:
1. Прямі, які лежать у площині та паралельні одній з площин проекцій.
2. Прямі, які лежать у площині та перпендикулярні до будь-якої лінії,
згаданої у першому пункті.
Прямі, що паралельні площині проекцій, належать площині рівня, тому їх
називають прямими (лініями) рівня.
1. h || h0  П1 - горизонтальна пряма площини (горизонталь);
2. f || f0  П2 - фронтальна пряма площини (фронталь);
3. p || p0  П3 - профільна пряма площини.
Сліди
h0, f0, p0 площини R також належать до основних ліній. Їх
називають нульовими лініями рівня.
Пряма, яка знаходиться в площині та перпендикулярна до горизонталі
(фронталі або профільної прямої) називається лінією найбільшого нахилу до
площини проекцій П1 (П2 або П3 ). Ці лінії визначають кути нахилу площини
до площин проекцій.
1. m  h - лінія найбільшого нахилу до горизонтальної площини
проекцій;
2. n  f - лінія найбільшого нахилу до фронтальної площини проекцій;
3. l  p - лінія найбільшого нахилу до профільної площини проекцій.
Розглянемо детальніше деякі з цих основних ліній.
Горизонтальна пряма площини ( h  Ф, h || П1 ) (рис. 2.41 а)
Усі точки горизонталі мають однакові висоти, тому на ортогональному
(рис. 2.41 б) фронтальна проекція h2 горизонталі h паралельна осі х12 , а
горизонтальна проекція h1 паралельна горизонтальному сліду площини (h1
 h0 ) або ж проходить через проекції 11 і 21 точок 1 і 2 (рис. 2.41 в)
перетину з прямими m i n , які визначають площину Ф (m ∩ n ).
Фронтальна пряма площини (h  ∆, h || П2) (рис. 2.42 а)
Усі точки фронталі мають однакові глибини, тому на ортогональному
рисунку (рис. 2.42 б) горизонтальна проекція f1 фронталі f2 паралельна
фронтальному сліду площини (f 02  f) або ж проходить через проекції 11 і 21
точок 1 і 2 перетину з прямими а і в (рис. 2.42 в), які визначають площину ∆
(а∩в) .
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Рис. 2.41

Рис. 2.42

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
1) за заданими координатами точок А, В, С побудувати ортогональне
креслення відрізка АВ та точки С;
2) визначити горизонтальний (H) і фронтальний (F) сліди прямої АВ;
3) визначити дійсну довжину відрізка АВ;
4) величину кутів  та  нахилу прямої АВ до площин проекції П1 і П2;
5) пряму n, котра проходить через точку С паралельно прямій АВ;
5) пряму горизонтального (h) та фронтального (f) рівня, яка проходить
через точку С та перетинає пряму АВ.
Приклад виконання аркуша дивись у додатку 1. Варіанти завдань
взяти з таблиці 1.
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Проекції відрізка прямої АВ та точки С побудувати за координатами
точок, які взяти в таблиці 1. Вісь Х12, початок координат О123 та масштаб
вибрати так, щоб зображення займало більшу частину аркуша.
Довжину відрізка прямої АВ визначити засобами прямокутного
трикутника, побудувавши його на горизонтальній та фронтальній площинах
проекцій. Отримані результати порівняти.
Засіб прямокутного трикутника полягає в тому, що будують прямокутний
трикутник, у якого один катет трикутника є проекція відрізка, другий катет –
різниця відсутньої координати (визначається з іншої проекції). Гіпотенуза
такого трикутника є дійсна довжина відрізка, а кут між гіпотенузою і проекцією
– є кутом нахилу прямої до площини проекції.
 - кут нахилу АВ до площини проекцій П1 (визначається через побудови
на П1).
β - кут нахилу АВ до площини проекцій П2 (визначається через побудови
на П2).
Горизонтальний H та фронтальний F сліди прямої будують,
використовуючи умову їх належності до прямої АВ та площин П1 або П2.
Побудова горизонтальної прямої рівня h базується на паралельності її
горизонтальній площині проекцій. Фронталь f проводять аналогічно,
прийнявши до уваги те, що вона розташована в просторі паралельно П2.
Пряму n будують на основі властивості паралельності двох прямих, яка
полягає в тому, що прямі в просторі паралельні, якщо на епюрі однойменні
проекції таких прямих також паралельні, тобто n1 || А1В1, n2 || А2В2.
Варіанти завдань (нарисна геометрія)
Таблиця 1
Номер
варіанту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
80
40
170
170
20
130
80
84
110
90
90
0

Точка А
y
10
20
40
84
40
50
140
144
0
110
0
130

z
110
40
160
0
50
140
10
0
60
20
120
0

Координати точок
Точка В
x
y
z
0
100
20
150
40
100
50
80
40
50
124
20
110
100
20
0
80
80
0
60
60
0
64
66
0
20
120
0
50
70
160
90
30
30
40
100
32

x
130
180
180
0
160
180
130
150
150
120
30
140

Точка С
y
z
40
0
170
0
180
60
10
90
0
130
180
30
50
90
80
110
110
30
20
120
20
20
20
40

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

50
176
0
210
80
140
0
70
50
50
140
30
60
0
50
170
140
100

60
100
100
0
130
40
30
140
10
30
50
140
110
20
60
0
10
10

100
20
20
180
40
20
80
0
140
120
10
30
10
110
60
130
130
140

130
124
50
160
0
50
120
120
130
130
30
120
150
30
130
120
20
20

100
0
0
150
20
100
120
80
60
100
110
80
20
120
20
130
40
60

20
120
120
60
60
20
150
40
60
30
70
40
100
20
100
20
60
60

20
40
140
0
110
0
170
40
0
0
40
0
10
140
20
100
100
150

120
0
10
60
40
20
90
50
90
160
10
50
0
60
40
70
100
80

80
60
60
30
80
100
20
90
50
20
100
90
40
30
180
140
40
90

Запитання та завдання
Назвіть основні методи проеціювання і поясніть їх сутність.
Сформулюйте основні властивості паралельного проеціювання.
Що являє собою просторова система координат?
Як утворюється комплексне креслення?
Укажіть основні властивості креслення.
Які координати має точка в просторовій системі координат?
Побудуйте проекції точок, розташованих у різних чвертях простору.
Як побудувати третю проекцію точки за двома заданими?
Які положення може займати пряма відносно площин проекції?
Укажіть особливі положення прямих.
Що називають слідами прямої?
Побудуйте сліди прямих, які займають різні положення відносно площин
проекції.
Як за даними проекціями відрізка прямої визначити його дійсну довжину?
Як зображуються на комплексному кресленні паралельні, мимобіжні прямі
та прямі, що перетинаються?
Назвіть способи задання площини на епюрі.
Що таке сліди площини?
Назвіть властивості площин особливого положення.
Як зображуються на комплексному кресленні прямі особливого
положення, які належать плошині?
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3 ЗОБРАЖЕННЯ В ОРТОГОНАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЯХ: ВИГЛЯДИ,
РОЗРІЗИ, ПЕРЕРІЗИ
Зображення та їх умовності
Дві проекції визначають положення кожної точки в просторі. Для
зображення найбільш простих предметів буває достатньо однієї, двох проекцій.
Для зображення більш складних - необхідно три і більше проекцій. Шість
основних видів стандартного розташування проекцій показані на рис.3.1. Це
розгорнуті грані паралелепіпеда, всередині якого розташовують предмет, що
проектують (рис. 3.1а). Пояснюючі написи (рис. 3.1б) на кресленнях не
виконують. При іншому розташуванні виду його позначають (рис. 3.1в) –
стрілкою показано напрямок проектування і поданий напис над відповідним
зображенням А.

Рис. 3.1
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Зображення на кресленні залежно від їхнього змісту поділяють на вигляд,
розріз і переріз.
Вигляд – зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні
предмета.
Розріз – зображення предмета, розсіченого однією площиною (простий
розріз) або декількома площинами (складний розріз).
На розрізі показують те, що знаходиться в січній площині, й те, що
розташоване за нею. Ближчу відсічену частину подумки відкидають. Розріз
зображують на одній із проекцій, й інші проекції він не впливає.
Про переріз інформація подається нижче.
Простий розріз
При виконанні розрізів потрібно враховувати правила, які існують,
умовності та спрощення. Вони будуть розглянуті на двох предметах, які
показані на рис. 3.2 і 3.4 Зображені предмети складаються з наступних
конструктивних елементів:
на рис. 3.2 - пустотілий циліндричний стояк з трьома ребрами і круглим
фланцем, знизу з чотирма отворами. На виді спереду бачимо проекцію твірної
циліндра, відмічену стрілкою. Із чотирьох наскрізних отворів три позначені
лише осьовими лініями на виді зверху;
на рис. 3.4 - циліндричний стояк із глухим чотирикутним отвором та
суцільними “приливками” ззовні, який розташований на прямокутному фланцю
з чотирма отворами.
Правила,
умовності
та
спрощення,
які
необхідно
враховувати при виконанні
розрізів:
1. Несиметричні
предмети
розрізають зовсім або з обривом,
позначають
стрілками
та
буквами.
2. Якщо
предмет
симетричний (рис. 3.2), то на
одній
проекції
з’єднують
половину зовнішнього виду з
половиною розрізу, та половину
розрізу розташовують справа або
Рис. 3.2
знизу від осі симетрії проекції.
Невидимі
лінії,
симетричні
лініям, які виявляються розрізами, звичайно не показують. Вид
відокремлюється від розрізу осьовою лінією.
3. Якщо січна площина проходить за віссю симетрії предмета, її на
кресленні не позначають. В іншому випадку розташування площини показують
розімкненою стовщеною лінією, яка дорівнює 1,5 товщини основної лінії, та
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стрілками із великими літерами російського алфавіту, які пишуть із
зовнішнього боку ліній (рис. 3.3). Над відповідним зображенням подають напис
із позначенням розрізу (наприклад, А-А).

Рис. 3.3
4. На розрізах наносять штриховку згідно з ГОСТом 2.306-68, яка
характеризуює матеріал деталі (на даному прикладі штриховкою позначений
метал). Штриховка на всіх проекціях предмета виконується в один бік (у
більшості випадків під 45º до контурної або осьової лінії, яку приймають за
основну на даному зображенні, або до основного напису креслення) із
однаковим кроком. Тонкі стічки (ребра жорсткості), розсічені площиною
вздовж, обводять контурною лінією і не штрихують (фронтальна проекція на
рис. 3.2); розсічені площиною в поперек – штрихують.

Рис. 3.4
5. Для того, щоб включити до розрізу отвори на круглому фланці
застосовують умовність – викачування: його центр мовби котять по центровому
колу в напрямку, що вказаний стрілками (стрілку не креслять) на виді зверху –
рис. 23.
6. Для виділення контурної лінії, яка співпадає з осьовою (рис.3.4),
використовують лінію обриву. Якщо контурна лінія належить до виду, то вид
розповсюджують вправо (рис. 3.5а). Якщо контурна лінія належить до розрізу,
то розріз розповсюджують вліво – рис.3.4, 3.5б. Загальний випадок показаний
на рис. 3.5в. Таким самим чином розділяють види і розріз, коли проекція не
симетрична (рис.3.6)
7. Розріз, який служить для з’єднування будови предмета, наприклад
форми отвору лише в окремому, обмеженому місці, називають місцевим
розрізом і виділяють на зображенні суцільною тонкою хвилястою лінією
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(фронтальна проекція на рис. 25). На профільній площині розріз по отвору не
потрібен.
8. На розрізах показують усе, що видно за січною площиною.
Суцільні тіла різати не потрібно, у тому числі й приливків до деталі (рис.
3.4). Розріз на приливку обмежується хвилястою тонкою лінією.

Рис. 3.5

Рис.3.6

Складні розрізи
Розріз вважається складним за наявності двох і більше площин. Якщо ці
площини паралельні, то розріз називається східчастим (рис. 3.7). Виконується
так, мовби виконаний однією площиною без будь-яких ліній у місці виступу
(штриховка на фронтальній проекції без переходів). Січні площини позначені
потовщеною розімкненою лінією перерізу з буквами й стрілками та
потовщеними штрихами в місцях перетину, де показують кінець однієї та
початок другої січної площини (букви у перетині не ставлять). Складний розріз
обов’язково позначається російськими великими буквами (наприклад, А-А на
фронтальній проекції).
На рис. 3.8 показано складний ламаний розріз. Похилу площину розрізу
подумки повертають до суміщення з другою площиною (паралельною
фронтальній площині проекцій), потім будують розріз. Оформлення ламаного
розрізу аналогічно східчастому.

Рис. 3.7

Рис. 3.8
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Рис. 3.9

Перерізи
Переріз – зображення фігури, яка лежить у січній площині. Лінії деталі, які
знаходяться за січною площиною, не показують, за винятком країв
циліндричних, конічних та інших отворів круглого перерізу (рис. 3.9). На
рисунку контур кола переривається там, де проходить канавка, і зберігається
там, де проектується отвір (зверху).
На рис. 3.10 показані винесені за межу проекції - винесені перерізи
(обведені товстою контурною лінією) і накладене на проекцію розрізу –
накладний переріз (обведене тонкою лінією). На рисунку показані три випадки
винесених перерізів:
 симетричний переріз, розташований на продовженні січної площини, - його
не позначають літерами;
 несиметричний переріз, розташований на продовженні січної площини, його позначають стрілками;
 несиметричний переріз, розташований на вільному полі креслення, - його
позначають стрілками й літерами.
Накладний переріз позначають стрілками, якщо він несиметричний.

Рис. 3.10
Рис. 3.11
На довгих деталях переріз нерідко показують у розриві (рис. 3.11). Якщо
переріз несиметричний його позначають стрілками.
Необхідна кількість зображень
Необхідна кількість зображень залежить від форми предмета, яка повинна
бути зрозумілою із креслення. Іноді для цього достатньо однієї проекції як,
скажімо, для предметів, які складаються із тіл обертання, для інших - дві та
більше.
Якщо предмет має знизу виступи або виймання некруглої форми, необхідно
дати вид знизу або, в простіших випадках, показати відповідні лінії невидимого
контуру на виді зверху.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
За наочним зображенням деталі побудувати її горизонтальну, фронтальну
та профільну проекції, виконати необхідні розрізи. Креслення виконуються
на аркуші формату А3.
Приклад виконання завдання наведений у додатку 1. Варіанти
завдань взяти на рис. 3.12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Запитання і завдання
Що називають виглядом? Які є основні вигляди?
Як розміщують та позначають основні вигляди?
Які вигляди називають додатковими? Як їх розміщують та позначають?
Чим відрізняються місцеві вигляди від додаткових?
У чому відмінність між розрізом і перерізом?
Як поділяють розрізи залежно від кількості січних площин?
Як виконують місцевий розріз?
У яких випадках прості розрізи не позначаються?
Як оформити поєднання частини вигляду з частиною розрізу?
Чим відрізняється накладений переріз від винесеного? Коли переріз не
позначається?
Як виконують кілька однакових перерізів, що належать одному предмету?
Що називають виносним елементом і як його виконують?
Яка умовність дозволяється при зображенні симетричних зображень?
Як зображують кілька однакових рівномірно розміщених елементів?
Як показують у розрізі болти, гвинти, шпильки, вали, шатуни тощо?
Як зображують на розрізі тонкі стінки та ребра жорсткості?
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Варіанти завдань (проекційне креслення)

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4
Рис. 3.12
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Вар. 5

Вар. 6

Вар. 7

Вар. 8
Рис. 3.12 (продовження)
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Вар. 9

Вар. 10

Вар. 11

Вар. 12
Рис. 3.12 (продовження)
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Вар. 13

Вар. 14

Вар. 15

Вар. 16
Рис. 3.12 (продовження)
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Вар. 17

Вар. 18

Вар. 19

Вар. 20
Рис. 3.12 (продовження)
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Вар. 21

Вар. 22

Вар. 23

Вар. 24
Рис. 3.12 (продовження)
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Вар. 25

Вар. 26

Вар. 27

Вар. 28
Рис. 3.12 (продовження)
46

Вар. 29

Вар. 30
Рис. 3.12 (закінчення)
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4 АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ
Основні поняття та визначення
Розглянуті прямокутні проекції знаходять широке застосування в техниці
при побудові креслень. Це пояснюється простотою виконання креслень за
допомогою прямокутного проектування.
За допомогою креслень, побудованих у прямокутних проекціях, якщо ії
доповнити допоміжними видами, розрізами і перерізами, можна одержати уяву
про форму зображеного предмета. Але такі зображення недостатньо наочні.
Тому в деяких випадках виникає потреба, поруч з кресленням геометричної
фігури, яке виконане в прямокутних проекціях, мати її наочне зображення, що
складається тільки з однієї проекції. Таке зображення можна одержати за
допомогою проектування оригіналу на одну площину, яка зветься картинною
площиною.
Щоб таке креслення зробити оберненим, його доповнюють проекцією
декартової системи координат, до якої попередньо була віднесена зображувана
фігура. Такий спосіб одержання креслення називають аксонометричним, а
одержане за його допомогою однопроекційне зображення геометричної фігури
аксонометричною проекцією.
Отже, аксонометричними проекціями називають зображення, які одержані
шляхом проектування паралельними променями предмета разом з осями
прямокутних координат, до яких належить предмет, на одну площину
аксонометричних проекцій.
Утворення і види аксонометричних проекцій.

Рис. 4.1
Утворення аксонометричних проекцій розглянемо на прикладі побудови
аксонометричної проекції піраміди SA1O1C1 , яка належить до декартової
системи координат Оxyz (рис. 4.1).
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При паралельному проектуванні за напрямком s на площині картини П
одержимо аксонометричну проекцію SA1O1C1 даної піраміди й
аксонометричну проекцію Оxyz декартової системи координат. Припустимо,
що у піраміди О1S=O1A1=O1C1 і, окрім того ці ребра є частинами координатних
осей.
Основа пірамади лежить у горизонтальній площині координатної системи,
тому вона збігається і з самою проекцією на цю площину. Аксонометрична
проекція O1A1C1 горизонтальної проекції основи (первинної проекції)
називається вторинною проекцією основи.
Отже, на аксонометричному кресленні вторинна й аксонометрична
проекція предмета забезпечують метричну визначеність і оберненісь
однокартинного зображення.
В аксонометричних проекціях зберігаються всі властивості паралельних
проекцій.
На практиці вимірювання вздовж аксонометричних осей виконують в
однакових одиницях – міліметрах, тому одиничні натуральні масштабні
відрізки (О1S, О1А, О1С) та їх аксонометрію на кресленні не показують.
Коефіцієнти спотворення
за осями в аксонометрії визначають
відношенням аксонометричних координатних відрізків до їх натуральної
довжини при однакових одиницях виміру:
U 

O1' A1'
O1 A1

- по осі Оx;

V 

O1' S1'
O1S1

- по осі Оy;

W 

O1' C1'
O1C

- по осі Оz.

При побудові аксонометричних проекцій проектуючі промені можуть бути
спрямовані перпендикулярно або під кутом φ≠90º до площини
аксонометричних проекцій. Аксонометричні проекції, які одержують у
першому випадку, називають прямокутними, в другому – косокутними.
Залежно від порівнювальної величини коефіцієнтів спотворення за осями
розрізнюють три види аксонометричних проекцій;
- ізометрія – всі три коефіцієнти спотворення рівні між собою U=V=W;
- диметрія – два коефіцієнти спотворення рівні між собою і
відрізняються від третьго U=W≠V;
- триметрія – всі три коефіцієнти спотворення не рівні між собою
U≠V≠W.
Коефіцієнти спотворення звязані таким співвідношенням:

U 2  V 2  W 2  2  ctg 2
ГОСТ 2.317-69 передбачає використання в інженерній практиці двох
прямокутних аксонометрій: прямокутної аксонометрії та прямокутної
диметрії.
Прямокутна ізометрична проекція
Для прямокутної ізометричної проекції із співвідношення коефіцієнтів
спотворення одержимо 3U2 = 2, оскільки ctg2 90° = 0. Тоді U = V = W ≈ 0.82,
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тобто відрізок координатної осі довжиною 100 мм у прямокутній ізометрії
зобразиться відрізком аксонометричної осі довжиною 82 мм.
При побудовах на практиці користуватись теоретичними коефіцієнтами
спотворення не зовсім зручно, тому ГОСТ 2.317-69 рекомендує користуватись
наведеними коефіцієнтами спотворення, які дорівнюють одиниці. Побудоване
таким чином зображення збільшується в 1/0.82 = 1.22 рази, тобто масштаб
зображення в прямокутній ізометрії буде МА 1.22:1.
Положення осей ізометричної проекції показано на рис. 5.2. Осі Оx i Oy
розташовано під кутом 30° до горизонтальної лінії (120° між осями). На рис 4.2
показано побудову осей за допомогою відкладення однакових відрізків.
Розглянемо
побудову
аксонометричної
проекції на конкретному прикладі. Нехай задана
точка А (40,20,30) (рис. 4.3). Необхідно побудувати
прямокутну ізометричну проекцію цієї точки.
На осі Оx (рис. 4.4) відкладаємо відрізок
ОАx = 40 мм і з його кінця проведемо пряму, яка
паралельна осі Оy. На цій прямій відкладемо
координату yA = 20 мм. Одержимо точку А1 –
вторинну проекцію точки А.
Рис. 4.2

Рис. 4.3

Рис. 4.4

Прямокутна диметричнна проекція
Для прямокутної диметрії із співвідношення коефіцієнтів спотворення
маємо: U2 + (U/2)2 + U2 = 2 , U2 = 8/9
U = W ≈ 0.94 ,
V ≈ 0.47
Відповодно до ГОСТу 2.317-69 практичні побудови в прямокутній
диметрії треба виконувати, використовуючи наведені коефіцієнти спотворення
U = W = 1 i V = 0.5. Побудоване таким чином зображення збільшується в
1/0.94 = 1.06 рази, тобто масштаб зображення в прямокутній диметрії МА 1,06:1.
Положення й побудову осей прямокутної диметрії показано на рис. 4.5.
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Прямокутна ізометрія кола
Кола, які розташовані в координатних або паралельних їм площинах, у
прямокутній їзометрії зображуються еліпсами (велика вісь еліпса
перпендикулярна до тієї ізометричної осі, до якої перпендикулярна площина
кола в просторі).
У прямокутній їзометрії однакові кола, які
розташовані в координатних площинах,
зображуються в однакові еліпси (рис. 4.6).
Велика вісь еліпса при використанні наведених
коефіцієнтів спотворення дорівнює 1.22d, мала
– 0,71d (d – діаметр кола).
Діаметри кіл, що паралельні координатним
осям, зображуються відрізками, які паралельні
ізометричним осям і дорівнюють діаметру
кола.
Рис. 4.5

Рис. 4.6
На рис. 4.6 показано розташування осей еліпсів, які побудовані за
восьмома точками, що обмежують його велику і малу осі й проекції діаметрів,
що паралельні координатним осям.
На практиці прийнято замінювати еліпси в прямокутній ізометрії овалами,
що значно спрощує побудову. Осі овалів такі самі за довжиною, як й еліпсів. На
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рис. 4.7 показано побудову осей такого овала для ізометрії кола діаметром d.
Побудови очевидні з рисунка. Одержавши довжину осей, будуємо овал (рис.
4.8). Послідовність побудови легко вбачається на кресленні.

Рис. 5.7

Рис. 5.8

Прямокутна диметрія кола

Рис. 4.9
У прямокутній диметрії однакові кола діаметром d, що розташовані у
координатних площинах xOy i yOz, проектуються в однакові еліпси, велика вісь
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яких дорівнює 1.06d, мала – 0.35d за умови, що користуємося наведеними
коефіцієнтами спотворення.
Коло, розташоване в площині xOz, проектується в еліпс з осями: велика
вісь дорівнює 1.06d, мала – 0.95d (рис. 4.9).
Діаметри кола, які паралельні координатним осям, проектуються у
відрізки, що паралельні осям диметрії із спотворенням, які відповідають осям.
Для побудови аксонометрії кола, що розташоване в проектуючій площині
чи площині загального положення, треба виділити на колі ряд точок,
побудувати аксонометрію цих точок координатним способом і зєднати їх
плавною кривою. Це і буде еліпс, який шукається – аксонометрія кола.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Побудувати аксонометричну проекцію деталі за варіантами завдань
“Проекційне креслення”.
Приклад виконання завдання наведений у додатку 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Запитання і завдання
Що таке аксонометрична проекція?
Що називається вторинною проекцією точки?
Що таке коефіцієнт спотворення?
Які аксонометричні проекції визначає ГОСТ2.317-69?
Назвіть коефіцієнти спотворення стандартних аксонометричних
проекцій.
Як зображуються кола, що лежать у площинах рівня в прямокутній
ізометрії?
Як зображуються кола, що лежать у площинах рівня в прямокутній
диметрії?
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5 ВИКОНАННЯ ЕСКІЗІВ ТА РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Робочі креслення та ескізи деталей
Робоче креслення деталі – це документ, що містить зображення деталі та
всі дані, необхідні для виготовлення, контролю та випробування виробу.
Робоче креслення виконують на основі креслення загального вигляду або
за ескізом, знятим з натури. Як і робоче креслення, такі ескізи мають
відповідати певним вимогам.
Вимоги щодо робочого креслення деталі
Робоче креслення кожної деталі виконують на окремому аркуші
стандартного формату, що має рамку, основний напис. За ГОСТом 2.302-68
вибирають масштаб зображень.
Робочі креслення розробляють, як правило, на всі деталі, що входять до
складу виробу.
Деталі на робочому кресленні зображують у тому вигляді, з тими
розмірами та іншими даними, з якими деталь надходить до складальної
операції.
Робоче креслення деталі, як правило містить: зображення; основний напис;
розміри та граничні відхилення; позначення шорсткості поверхні, покриття,
термічної та іншої обробки; матеріал деталі; технічні вимоги.
Кожну з цих складових виконують за певними правилами.
Правила оформлення робочих креслень
Кількість зображень на робочому кресленні має бути мінімальною, але
достатньою для уявлення форми деталі з урахуванням умовностей та спрощень,
відповідних знаків і написів. Для складних деталей доцільно виконувати
додаткові та місцеві вигляди, місцеві розрізи, перерізи, щоб уникнути
виконання повних виглядів і розрізів.
Зображення детально фронтальної площини проекцій називають головним
виглядом. Головний вигляд має давати якомога повне уявлення про форму та
елементи деталі. Правильний вибір головного вигляду дає змогу досягти
мінімальної кількості решти зображень. На вибір головного вигляду впливають
різноманітні конструктивні та основні чинники.
Масштаб зображень вибирають відповідно до ГОСТу 2.302-68 за умови
вдалого використання поля рисунка, а також можливостей зображення та
нанесення розмірів, відхилень тощо для всіх елементів деталі.
Основний напис для креслень і схем встановлено за формою 1 (ГОСТ
2.104-68).
Нанесення розмірів
Розміри на робочих кресленнях та ескізах деталей наносять з урахуванням
конструктивних особливостей роботи деталі в з’єднанні, технології її
виготовлення, а також необхідності контролю розмірів. Виходячи з цього,
вибирають бази, від яких обмірюють деталь під час її виготовлення, контролю
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та складання. Розрізняють конструкторські, технологічні та вимірювальні бази,
які можуть бути основними та допоміжними.
Кількість розмірів на кресленні має бути мінімальною, але достатньою для
виготовлення та контролю деталі. Розміри деталі, граничні відхилення та
позначення шорсткості мають відповідати її стану перед складальною
операцією або сумісною обробкою однієї деталі з іншою.

Рис. 5.1
Усі розміри на кресленні мають відповідати ГОСТ 2.307—68. Кожний
розмір наносять лише один раз і в тому місці, де він найповніше підкреслює
форму деталі чи її елемента. Якщо розміри стосуються одного й того самого
конструктивного елемента (канавка, ребро, отвір тощо), то їх наносять в одному
місці, де цей елемент відображено якомога повніше. Якщо деталь має кілька
однакових за формою та розмірами елементів, то розмір наносять один раз
(рис. 5.1, а).
Наносити розміри відносно невидимого контуру деталі, що зображується
штриховою лінією, не рекомендується.
Розміри, що характеризують три найбільші виміри деталі (довжину,
висоту, ширину), називають габаритними. Вони завжди є на кресленні.
Розміри, які не виконуються за даним робочим кресленням деталі, а
призначені лише для більшої зручності в користуванні кресленням називаються
довідковими. На кресленні їх позначають знаком*. Якщо такі розміри є, то у
технічних вимогах записують "*Розміри для довідок*”.
Є три способи нанесення розмірів на кресленнях: ланцюговий,
координатний та комбінований.
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Ланцюговий спосіб полягає в послідовному розміщенні розмірів ланцюгом (рис. 5.1 а). При цьому ставлять габаритний розмір, а остаточний
розмір ланцюга опускають.
Координатний спосіб полягає в нанесенні розмірів від бази так, що кожен
розмір є координатою елемента відносно бази (рис. 5.1 б). Цей спосіб
переважає на практиці.
Комбінований спосіб об'єднує ланцюговий і координатний способи (рис.
5.1 в).
Написи і технічні вимоги на робочих кресленнях
Кожне робоче креслення, як правило, має технічні вимоги, які розміщують
над основним написом на першому аркуші креслення незалежно від кількості
аркушів. Між технічними вимогами (ТВ) та основним написом не повинно бути
ніяких зображень, таблиць тощо. Якщо ТВ не вміщаються над основним
написом, то їх продовжують зліва від нього, відділивши колонку завширшки
185 мм. Нумерація пунктів має бути наскрізною, справа наліво, зверху вниз.
Близькі за змістом технічні вимоги подають на робочому кресленні як
окремі пункти, бажано в такій послідовності:
а) вимоги до матеріалу, заготовки, термічної обробки, властивостей
матеріалу, готової деталі, вказівки щодо матеріалу-замінника;
б) розміри, граничні відхилення розмірів, форми, розміщення поверхонь,
маси тощо;
в) вимоги до якості поверхонь, вказівки щодо покриття, оздоблення тощо;
г) зазори, розміщення окремих елементів конструкції;
д) вказівки щодо маркування та таврування;
ж) правила транспортування та зберігання;
з) окремі умови експлуатації.
На рис. 42 зображено робоче креслення корпусу; виготовленого литвом.
Для нього характерні плавні переходи та ливарні ухили. Гострі кромки є лише в
тих місцях, які піддаються механічній обробці. Це видно з регламентованої
шорсткості поверхонь (насамперед площини основи), прохідних отворів ø9 та
ø13 для кріпильних деталей, посадочного місця під підшипник та канавки під
ущільнення, а також отвору М101 для маслянки. Нанесені розміри відносно
основи (по висоті), осі отвору під підшипник (основна вимірювальна база),
площини рознімання корпусу й кришки (по глибині), а також площини симетрії
(по ширині) деталі дають змогу скласти повну розмірну модель корпусу та
виготовити його. На креслені наведено технічні вимоги, характерні для
ливарних деталей, а також матеріал, з якого відливається корпус.
Особливості, послідовність і правила виконання ескізів деталей
В умовах одиничного або тимчасового виробництва, зокрема під час
виконання ремонтних робіт, широко застосовують ескізи деталей. Вони
відрізняються від робочих креслень лише тим, що їх виконують від руки, без
застосування креслярських інструментів, з дотриманням лише пропорційності
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розмірів деталі, а не їх величини. Решта вимог щодо ескізів повністю збігається
з аналогічними вимогами щодо робочих креслень.
З навчальною метою ескізи деталей виконують з натури. Послідовність
такого виконання становить дві стадії: підготовчу та основну.
Підготовча стадія - це ознайомлення з деталлю, її найменуванням,
призначенням, будовою, конструктивними та технологічними особливостями
матеріалом, з якого вона виготовлена. Після цього визначають головне
зображення деталі (вигляд, розріз або їх поєднання), види інших зображень та
їхню кількість. Головне зображення, як і в робочому кресленні, має давати
якомога повну інформацію про зображувану деталь. Вибираючи його, слід
також враховувати робоче положення деталі, технологію її виготовлення,
наявність та розміщення технологічних, конструкторських і вимірювальних баз.
Від цього залежить кількість зображень (виглядів, розрізів, перерізів, виносних
елементів тощо).
Особливості, послідовність і правила виконання ескізів деталей
В умовах одиничного або тимчасового виробництва, зокрема під час
виконання ремонтних робіт, широко застосовують ескізи деталей. Вони
відрізняються від робочих креслень лише тим, що їх виконують від руки, без
застосування креслярських інструментів, з дотриманням лише пропорційності
розмірів деталі, а не їх величини. Решта вимог щодо ескізів повністю збігається
з аналогічними вимогами щодо робочих креслень.
З навчальною метою ескізи деталей виконують з натури. Послідовність
такого виконання становить дві стадії: підготовчу та основну.
Підготовча стадія - це ознайомлення з деталлю, її найменуванням,
призначенням, будовою, конструктивними та технологічними особливостями
матеріалом, з якого вона виготовлена. Після цього визначають головне
зображення деталі (вигляд, розріз або їх поєднання), види інших зображень та
їхню кількість. Головне зображення, як і в робочому кресленні, має давати
якомога повну інформацію про зображувану деталь. Вибираючи його, слід
також враховувати робоче положення деталі, технологію її виготовлення,
наявність та розміщення технологічних, конструкторських і вимірювальних баз.
Від цього залежить кількість зображень (виглядів, розрізів, перерізів, виносних
елементів тощо).
Найменування деталі має бути коротким, якщо можна, то однослівним.
Записують його в називному відмінку однини. Якщо найменування містить два
слова і більше, то першим записують іменник.
Технологічні особливості конструкцій деталей машин
Конструкція будь якої деталі в машинобудуванні має відповідати трьом
вимогам: бути конструктивно обґрунтованою, технічно здійсненою та
економічно доцільною. Технологічність деталі це цілий комплекс
конструктивних особливостей, що залежать від форми, засобів виробництва,
рівня автоматизації тощо, її характеризують такі чинники:
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1. Найпростіша форма деталі, що має поверхні обертання та площини, які
не вимагають великих витрат на обробку. Слід уникати кривих поверхонь та
складних форм, для оброблення яких потрібне спеціальне устаткування.
2. Мінімальний обсяг механічних робіт під
час обробки поверхонь деталі.
3. Конструкція деталі має протистояти
деформаціям при силових та швидкісних
режимах обробки, а також при її
експлуатації.
4. Мінімально можливий рівень вимог до
точності спряжених розмірів, шорсткості
поверхонь тощо.
Рис. 5.2
Ці чинники враховують при виконанні таких вимог:
1. Деталі, що виготовляються литвом, повинні мати ливарні ухили
(рис.5.2). Один з варіантів регламентації величини цих ухилів показано на рис.
5.3, якщо h < 25 мм, то

a 1
a 1 1
 , якщо h = 25…500 мм, то  ... .
h 5
h 10 20

Рис. 5.3
2. Щоб уникнути зайвих внутрішніх напружень і ливарних дефектів,
треба здійснити плавний перехід від одної поверхні до іншої, так звані галтелі
(рис. 5.3): S < 1,255S1 , a = 75…105 0, R = r + S1  0,85, (для сталі), r = 0,5S1,
(для чавуну).
3. Фланці мають бути більшої товщини, ніж основні стінки деталі. Між
ними треба здійснювати перехід згідно з п.2 (рис. 5.4а).

Рис. 5.4
4. Поверхні, що слід обробити, підіймають над необроблюваними і, якщо
можна, то розміщують їх на одному рівні (рис. 5.4 б,в).
58

5. Для поверхонь, у яких передбачається свердління отворів, виконують
спеціальні бобишки, приливки, торцеві площини, перпендикулярні до осі
свердла (рис. 5.5). Це підвищує точність та запобігає руйнуванню свердла.

Рис. 5.5
Для деталей, що виготовляються переважно в процесі механічної обробки,
слід виконувати таки вимоги:
1. Перехід між циліндричними поверхнями різних діаметрів має
супроводжуватися галтелями (рис. 5.6 а, б).

Рис. 5.6
Таблиця 5.1
Радіуси закруглень і фаски вала (R, c) і втулки (R1, c1), які спрягаються за
діаметром d, мм
d

R, c

R1, c1

d

R, c

R1, c1

Від 3 до 6
Від 6 до 10
Від 10 до 18
Від 18 до 28
Від 28 до 46
Від 46 до 68

0,6
1,0
1,6
2,0
2,5
3,0

0,4
0,6
1,0
1,6
2,0
2,5

Від 68 до 100
Від 100 до 150
Від 150 до 200
Від 200 до 250
Від 250 до 300

4,0
5,0
6,0
8,0
10,0

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
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2. Для забезпечення можливості складання та зручності в роботі на кінцях
деталей виконують фаски (рис. 5.7). Якщо d < 100 мм, то c = 0.05d; a = 0.1d;
 = 300. Якщо d > 100 мм, то c = 0,03d; a = 0.05 d; a = 100. Розмір катета с
вибирають за ГОСТом 10498-64. Фрагмент ряду чисел має такий вигляд: 0,25;
(0,30); 0,40; (0,50); 0,60; (0,80); 1,0; (1,2); 1,6; (2,0); 2,5; (3,0); 4,0; (5,0) і т.д.
(розміри, зазначені в дужках, застосовувати не рекомендується).

Рис. 5.7
3. Для
забезпечення
нормального
шліфування
на
поверхні
передбачаються канавки для виходу шліфувального круга: шліфування по
циліндру (рис. 5.8 а, в); шліфування по торцю (рис. 5.8 б, г); шліфування по
торцю і циліндру (рис. 5.8 д, е). Якщо d = 10…50 мм, то b = 3 мм; d1 = d – 0,5
мм; d2 = d +0,5 мм; h = 0,25 мм: R = 1 мм; R1 = 0,5 мм. Якщо d = 50…100 мм,
то b = 5 мм; d1 = d – 1 мм; d2 = d + 1 мм; h = 0,5 мм; R = 1,5 мм; R1 = 0,5 мм.
Це саме стосується й канавок для виходу різьбонарізного інструменту
(проточок), параметри яких для метричної різьби вибирають за ГОСТом 1054980 (рис. 5.9).

Рис. 5.8
4. Для вдосконалення технологічного процесу виготовлення та
контролю в деталях типу вал, вісь тощо роблять центрові отвори (рис. 5.10): D 
0,7D0 ; d = 0,25 D0 ; l = 0,3D0 ; L = 0,7D0; a  1…2мм. На кресленні їх
позначають умовним знаком (рис. 5.11 а). Якщо центрові отвори не допустимі,
то це показують знаком, наведеним на рис. 5.11 б. Усі ці особливості слід
враховувати, виконуючи робочі креслення та ескізи деталей.
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Таблиця 5.2
Канавки для виходу шліфувального круга за ГОСТом 8820-69
d

b

d1

d2

h

R

R1

До 10

1
2
3
5
8
(10)

d-0,3

d+0,3

0,15

0,3

d-0,5

d+0,5

0,25

d-1

d+1

0,5

0,3
0,5
1
1,5
2
3

Від 10 до 50
Від 50 до 100
Від 100

Рис. 5.9

Рис. 5.10
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0,5
1

Таблиця 5.3
Центрові отвори за ГОСТ 14034-74
D0 (min)

Тип
отвору

6
А

10
Б

А

14
Б

А

20
В

А

30
В

А

40
В

А

60
В

А

80
В

А

В

1,6
2
2,5
3,15
4
5
6,3
8
d
L (min) 3,5 4 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,6 8,4 9,6 10,6 12,2 13,4 15,2 17,1 19,1
2
2,5
3,1
3,9
5
6,3
8
10,1
l
a (min) --- 0,4 --- 0,6 --- 0,8 --- 0,9 --- 1,2 --- 1,6 --- 1,8 --- 2
3,35 5 4,25 6,3 5,3 8,0 6,7 10,0 8,5 12,5 10,6 16,0 13,2 18,0 17,0 22,4
D

Рис. 5.11
Вибір і позначення матеріалів на робочих кресленях
Вибір матеріалу є важливим процесом при конструюванні деталі. Він
здійснюється з урахуванням властивостей матеріалу, умов роботи, деталі
(середовище, вид, навантаженість, довговічність роботи тощо), можливостей її
виготовлення, вартості деталі тощо.
Позначення матеріалу містить вид матеріалу, його марку та стандарт, що
регламентує властивості цього матеріалу.
Нижче наведено найбільш поширені види матеріалів та їхні марки.
Чавуни поділяють на сірі, ковкі, високоміцні та ін. Найбільш поширеними
є відливки з сірого чавуну марок 10,15, 18, 20, 25, 36 (ГОСТ 1412-85). Чим
більше число, тим міцніший чавун на розтягання та згинання.
Приклад позначення: СЧ 25 ГОСТ 1412-85.
Для навантажуваних деталей складної конфігурації застосовують
високоміцні чавуни марок 35…100 (ГОСТ 7293-85).
Приклад позначення: ВЧ 50 ГОСТ 7293-85.
Ковкий чавун застосовують для деталей, що піддаються динамічним
навантаженням. Ці чавуни бувають двох видів (ГОСТ 1215-79) : феритовий (Ф)
марок 30-6, 33-8 і т.д. та перлітовий (П) марок 45-7, 50-5 і т.д. Перше число
означає граничне напруження на розтягання (у кілограмах на квадратний
міліметр), друге – відносне подовження (у відсотках).
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Приклади позначення: КЧ 30 – 6 ГОСТ 1215 – 79; КЧ 60 – ЗП ГОСТ 1215 –
79.
Сталь за хімічним складом поділяють на вуглецеву, а за призначенням –
на конструкційну, інструментальну та спеціальну.
Сталь вуглецеву звичайної якості (ДСТУ 2651 – 94) виготовляють семи
марок – 0…6 (чим більше число, тим сталь твердіша, але більш крихка) і трьох
груп: А – що поставляється за механічними властивостями, Б – за хімічним
складом, В – за механічними властивостями та хімічним складом. Групи
поділяють на категорії – 1…6. Сталі всіх марок і груп, крім марки 0, залежно
від ступеня розкислення виплавляють киплячою (кп), напівспокійною (нс),
спокійною (сп).
Приклади позначення: СтЗпс ДСТУ 2651-94 – сталь групи А (не
показують), марки 3, категорії 1 (не показують), напівспокійна; БСт5кпЗ ДСТУ
2651-94 – група Б, марка 5, кипляча, категорії 3.
Позначення без зазначення групи, ступеня розкислення та категорії
застосовують тоді, коли умови не вимагають якісної характеристики сталі.
Із сталі марок 0 і 1 виготовляють малонавантажувані деталі (кожухи,
труби); із сталі СтЗ – прокат, гайки, шайби; із сталі Ст5 та Стб – деталі, що
витримують велике навантаження (заклепки, шпонки, вали, зубчасті колеса).
Сталь вуглецеву якісну конструкційну виготовляють за ГОСТом 1050-88 з
гарантованим хімічним складом та механічними властивостями марок 08, 10,
15, 20…60. Тут число означає вміст вуглецю в сотих частках відсотка.
Приклад позначення: Сталь 45 ГОСТ 1050-88.
Із сталі марок 10, 15, 20 виготовляють болти, гвинти, гайки; із сталі марок
45…60 – вали, шестерні та інші важливі деталі.
Леговані сталі містять такі легуючі елементи: хром (Х), кремній (С),
марганець (Г), нікель (Н) та ін.
Приклади позначення: 65Г ГОСТ 14959-79 – ресорно-пружинна сталь;
Інструментальна сталь У7…У13 ГОСТ 1435-90 (інструментальні конструкції).
Ливарні сталі поділяють на три групи (ГОСТ 977-88): І – звичайного
призначення, ІІ - відповідального призначення; ІІІ – особливо відповідального
призначення.
Приклад позначення: Сталь 25 Л-ІІ ГОСТ 977-88. Надаються відливки у
готовому вигляді: Відливок 25Л-1 ГОСТ 977-88.
Алюмінієві сплави призначені для литва ,позначають АЛ1, АЛ2 і т.д.; для
кування – АК1, АК2 і т.д.; оброблювані тиском – Д1, Д2 і т.д. (дюралюміній).
Сплав алюмінію з кремнієм називають силуміном – СИЛ-ОО, СИЛ-О і т.д
Приклади позначення: АК9 ГОСТ 4784-74; Д16 ГОСТ 4784-74.
Бронза – це сплав міді, олова та інших металів. У позначенні бронзи літер
такий: О – олово, Ц – цинк, С – свинець, Н – нікель, Ф – фосфор, А – алюміній,
Ж – залізо, Мц – марганець. Цифри показують середній вміст елемента у
відсотках.
Приклад позначення: БрОЦСНЗ –7-5-1 ГОСТ 613-79.
Бронзи досить широко застосовуються від арматури до антифрікційних
деталей та пружин.
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Латунь – це сплав міді з цинком та іншими металами. Позначення містить
літеру Л та цифру, що відповідає відсотковому вмісту міді.
Приклад позначення: Л65 ГОСТ 15527-70.
Якщо у сплаві є інші метали, то їх позначають так само, як і для бронзи.
Приклад позначення: ЛС59-1 ГОСТ 15527-70 (містить 59 % міді, 1 %
свинцю, решта – цинк).
Із латуні виготовляють трубки, прутки, дріт.
Бабіт - сплав олова і свинцю з міддю, сурмою та ін. Марки бабіту: Б6, Бі6,
Б88 та ін. Число показує відсотковий вміст олова.
Приклад позначення: Б88 ГОСТ 1320-74.
Бабіт застосовують у вигляді заливки в підшипники ковзання як
антифрикційний матеріал.
Прес-матеріал АГ-4 застосовують для виготовлення різноманітних
деталей та електроізоляції.
Приклад позначення: Прес-матеріал АГ-4В ГОСТ 20437-89.
Скло органічне конструкційне має товщину листів 0,8…24,0 мм. Скло
поділяють на пластифіковане (СОЛ), непластифіковане (СТ-1), співполімерене
(2-55).
Текстоліт
конструкційний
випускають
за
ГОСТОМ
5-78,
електротехнічний – за ГОСТом 2910-74.
Приклади позначення: Текстоліт ПТК – 40 сорт І ГОСТ 5-78 (ПТК-марка,
40- діаметр стрижня). Текстоліт А-10,0 ГОСТ 2910-74 (А-марка, 10.0 –
товщина листа, мм).
Гетинакс випускають для виготовлення втулок підшипників, трубок. Є сім
марок гетинаксу, що використовуються залежно від вологості, температури та
інших умов (ГОСТ 2718-74).
Приклад позначення: Гетинакс VІ 12,0 ГОСТ 2718-74 (12,0 – товщина
листа).
Пароніт випускають як прокладний матеріал, за ГОСТ 481-80 є сім марок,
ПОН – загального призначення. ПМБ – маслобензиностійкий.
Приклад позначення: Пароніт ПОН 0,8х300х400 ГОСТ 481-80.
Крім того випускають вініпласт (ГОСТ 9639-71) марок ВН, ВП, ВНТ;
фенопласт (ГОСТ 5689-79) групи 32 марки К-21-22; фторопласт (ГОСТ 1000780) марок: С – для спецвиробів, П – електроізоляції, О – загального
призначення, Т- товстостінних виробів: поліуретан марки ПУ – 1; поліетилен
(ГОСТ 16388-70) марок 20306, 21006 та ін.
Приклад позначення: Фторопласт – 4П ГОСТ 10007-80; Фенопласт 32 К21-22 ГОСТ 5689-79.
Пластини гумові (І) та гумотканини (ІІ) за ГОСТом 7338-90 - марки
МС – маслостійка, МБС – маслобензиностійка.
Приклад позначення: Пластина І лист МС-М - 3х200х250 ГОСТ 7338-90
(М- мяка, 3х200х250 – розміри листа).
Повсть технічна: тонкошерста (ГОСТ 288 – 72), напівгрубошерста (ГОСТ
6308-71), грубошерста (ГОСТ 6418-81).
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Приклади позначення: Повсть ТС7 ГОСТ 288-72 (Т – тонкошерста, Ссальникова, 7- товщина, мм).
Кільце СТ 75-50-7 ГОСТ 288-72 (числа – це розміри кільця, мм).
Для деталі, що виготовляють із сортового матеріалу визначеного профілю,
наводять дані про сортамент (у чисельнику) та матеріал (у знаменнику) за
типом: Шестигранник

8  h10 ГОСТ 8560  78
,
45  В  5  ТГОСТ1050  88

де в чисельнику подано позначення розмірів прутка (8- діаметр вписаного
в профіль кола, h10 – поле допуску), в знаменнику – дані про матеріал прутка.
Позначення матеріалу деталі записують за стандартом у графі 3 основного
напису.
Поняття про граничні відхилення розмірів і нанесення їх на кресленнях
Кожний розмір виготовленої деталі відхиляється від заданого
(розрахункового), так званого номінального , розміру в той чи інший бік. Якщо
ці відхилення не перевищують задані межі (граничні відхилення), то деталь
вважається придатною. Відповідні відхилення називають верхнім і нижнім
граничним відхиленням , алгебраїчна різниця їх – допуском розміру, інтервал
значень розмірів, обмежений граничними розмірами, називають полем допуску.
Поверхні деталі, що не стикаються у виробі чи механізмі з поверхнями
інших деталей, називають вільними. Поверхні деталі, що стикаються з
поверхнями інших деталей, називають спряженими. Розміри їх також
називають спряженими.
Характер зєднання спряжених поверхонь називають посадкою. Залежно
від поєднання розмірів спряжених поверхонь може виникнути рухома,
нерухома або перехідна посадка.
З 1983 р. діє Єдина система допусків та посадок (ЄСДП). За цією системою
після позначення номінального розміру дають позначення поля допуску
літерою латинського алфавіту: великою для отворів – A, B, … ,G, H (посадки із
зазором); I, Is, …, M, N (для перехідних посадок), P, R.,…,2B, 2C (посадок з
натягом) та малою для валів – a, b, …g, h (посадки з зазором) тощо.
ЄСДП передбачає 19 квалітетів – 0; 1,0; 1,2; 2, 3,…; 17, що записують
після літери, наприклад G6, H1, p8, c9. Для поля допуску різьби записують
квалітет, потім літеру: 6g, 7H.
На рисунку розміри з граничними відхиленнями наносять за типом
54( 00,,02
01 ), де відхилення записують дрібніше, ніж мінімальний розмір (але не
менше, ніж 2,5). При симетричних відхиленнях їх записують так само, як
розмір, наприклад, 0,54 ± 0,02.
При нанесенні розміру з полем допуску за ЄСДП його записують за типом:
10h9, R54H6. Посадку записують відношенням полів допуску 46H9/s7.
Для поверхонь відносно низької точності технічних вимогах записують:
“Незазначені граничні відхилення розмірів: H14, h14, 

Is
. Допускається з
2

пояснювальними словами: “Незазначені граничні відхилення розмірів …”.
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З допусками розмірів тісно пов׳язані допуски форми та розміщення
поверхонь (ГОСТ 24643-81 та ГОСТ 2.308-79). За ГОСТом 2.308-79 вид
допуску позначають так:  допуск прямолінійності,  – перпендикулярності;
//- паралельності тощо.
Дані про відхилення форми та розміщення поверхонь наводять у
прямокутній рамці, поділеній на дві частини або більше. У першій частині
записують знак допуску, в другій - числове значення в міліметрах, яке беруть з
відповідних таблиць ГОСТ 24643-81, а у третій – позначення бази (рис.5.12).
Шрифт цифр і літер такий самий, як і розмірних чисел. Рамку сполучають з
відповідним елементом тонкою суцільною
лінією, що закінчуються стрілкою. Якщо
допуск стосується осі поверхні або
площини симетрії, то лінія сполучення має
бути
продовженням
розмірної
(див.рис.5.12). Перед числовим значенням
допуску записують знак діаметра, якщо
кругове
поле
допуску
позначають
діаметром; знак R, якщо поле допуску
позначають його радіусом; знак Т , якщо
поле допуску симетричності позначають у
діаметральному виразі, та знак Т/2 у радіусРис. 5.12
ному виразі.
Якщо допуски форми та розміщення поверхонь не зазначені на кресленні,
то їх вибирають у межах поля допуску розміру самого елемента.
Числові значення відхилень розміщення поверхонь та сумарні вибирають з
таблиць ГОСТ 25069-81.
Позначення шорсткості поверхні, покриття, термічної та іншої
обробки деталі
Кожна реальна поверхня не є абсолютно гладкою. Вона містить мікро
нерівності, сліди механічної обробки тощо, від яких залежать надійність та
довговічність роботи з’єднання. Характеристикою мікрогеометрії поверхні є її
шорсткість. ГОСТ 2789-73 висловлює шість параметрів оцінки якості поверхні ,
основними з яких є:
1) Середнє арифметичне відхилення профілю (символ Ra), що
визначається як середнє арифметичне значення ординат уі (рис.15.16)
деякої кількості точок на базовій довжині L :
1 n
Ra   yi ;
n
i 1

2) Середня висота нерівностей за 10 точками (символ Rz). Це сума
середніх абсолютних значень висот п׳яти найбільших виступів та
глибин п׳яти найбільших западин профілю в інтервалі базової довжини
(див.рис.15.16):
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5
5
 1 5

1 5
Rz    Hi max   Hi min     hi max   hi min  .
5  i 1
i 1
i 1
 5  i 1

На практиці здебільшого користуються параметром Ra , не позначаючи
його на кресленнях. У табл. 5.4 подано наближені значення параметрів Ra та Rz
для поверхонь різноманітних виробів. На кресленнях рекомендується
користуватися значеннями параметра Ra в інтервалі 0,010…5, а параметра Rz –
в інтервалах 0,025…0,1 і 10…320. При цьому віддають перевагу значенням 400;
200; 100; 50; 25; 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,012.

Рис. 5.12
Таблиця 5.4
Значення параметрів Rа і Rz для типових поверхонь деталей
Параметри, мкм
Rа

Rz

Базова
довжина

80…40
40…20
20…10

320…160
160…80
80…40 v

8,0

10…5
5…2,5
2,5…1,25

40…20
20…10

2,5

1,25..0,63

6,3…3,2

0,8

0,63..0,32

3,2…1,6

0,8

Деякі типові поверхні деталей
Поверхні, утворені після різання на пресах та
ножицях. Поверхні під зварні шви. Вільні
неспряжені поверхні не відповідальних деталей.
Опорні поверхні станин, корпусів. Болти, гайки
нормальної точності, фаски, галтелі, канавки.
Болти й гайки підвищеної точності, гвинти,
штифти. Поверхні отворів під болти, гвинти та
шпильки діаметром до 15 мм. Неробочі поверхні
зубчастих коліс. Поверхні муфт, маточин, втулок,
що не торкаються до інших деталей.
Зовнішні неспряжені поверхні деталей, до вигляду
яких ставляться високі
вимоги. Поверхні
сферичних опор. Посадочні поверхні зубчастих
коліс, втулок, черв’яків.
Робочі поверхні ходових валів. Посадочні
поверхні осей, зубчастих коліс. Робочі поверхні
передавальних валів, центрів. Поверхні валів під
підшипники кочення.
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0,32..0,16
0,16..0,08
0,08..0,04
0,04..0,02

1,6…0,1

0,25

0,02..0,01

0,100...
0,050
0,050…
0,025

0,08

Робочі поверхні колінчастих та розподільних валів
швидкохідних двигунів. Робочі поверхні клапанів.
Шарики та ролики підшипників кочення.
Внутрішні поверхні циліндрів поршневих машин.
Шарики
та
ролики
високошвидкісних
відповідальних передач.
Вимірювальні поверхні деталей вимірювальних
приладів. Вимірювальні поверхні плиток. Металеві
дзеркала в оптичних приладах.

Правила позначення шорсткості поверхні на кресленнях регламентує
ГОСТ 2.309-73. Застосовують знаки трьох видів (рис. 5.13). Для таких випадків:
а) вид обробки поверхні конструктор не встановлює (рис. 5.13 а);
б) поверхня має бути створена зняттям шару точінням, фрезеруванням,
шліфуванням тощо (рис. 5.13 б);
в) поверхня має бути створена без зняття шару металу – литвом,
прокатуванням, кусанням тощо (рис. 5.13 в). Цим самим знаком позначають
також поверхні, що не обробляють за даним кресленням, тобто зберігають “у
стані поставки”.

Рис. 5.13
Висота h знака приблизно дорівнює висоті цифр розмірних чисел, Н =
(1,5…3)h. Товщина ліній знаків становить 0,5s, де s – товщина суцільної товстої
основної лінії на кресленні.
Позначення шорсткості поверхні на кресленнях розміщують на лініях
контуру, виносних лініях (якомога ближче до розмірної лінії) або на поличках
ліній-виносок. Якщо не вистачає місця, то позначення шорсткості розміщують
на розмірних лініях або на їхніх продовженнях, а також розривають виносні
лінії (рис. 5.14). На лінії невидимого контуру наносять знак шорсткості тільки
тоді, коли на цій лінії нанесено розмір.
Знаки шорсткості, що не мають полички, наносять відносно основного
напису так, як це показано на рис. 5.15.
Якщо всі поверхні деталі мають однакову шорсткість, то її на зображеннях
не наносять, а розміщують у правому верхньому куті (рис. 5.16). Розміри й
товщина ліній знака та цифр мають бути приблизно в 1,5 рази більші, ніж
розміри цифр на зображеннях.
Для позначення однакової шорсткості частини поверхонь деталі в правому
верхньому куті поміщають знак цієї шорсткості, збільшений у 1,5 раза та
умовне позначення – знак у круглих дужках (рис. 5.17). Це означає, що всі
поверхні, для яких не зазначена шорсткість, або які не перебувають “у стані
68

поставки”, повинні мати шорсткість, зазначену перед круглими дужками.
Шорсткість поверхні профілю зубчастих коліс, різьби тощо, якщо ці профілі
зображені, позначають за загальними правилами.

Рис. 5.14

Рис. 5.15

Рис. 5.16
Рис. 5.17
Шорсткість робочих поверхонь зубчастих коліс та шланців, якщо їхній
профіль не зображено, наносять на лінії поверхні поділу або розрахункового
кола (рис. 5.18а…в).

Рис. 5.18
При умовному зображенні різьби шорсткість її профілю позначають так ,
як показано на рис. 5.19 а, б.
Для поверхонь, що мають однакову шорсткість по контуру, застосовують
знак кола діаметром 4…5 мм (рис. 5.20).
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Рис. 5.19
Рис. 5.20
У промисловості широко застосовують різноманітні покриття (захисні,
декоративні, електроізоляційні, зносостійкі та ін.) На кресленнях покриттів
поверхонь деталей наносять позначення за ГОСТом 2.310-68.
Позначення включають:
а) позначення поверхонь, що підлягають покриттю (стрілка з поличкою та
велика літера українського алфавіту, рис. 5.21);
б) запис у технічних вимогах за типом: “Покриття поверхні…(далі йде
позначення покриття)”; “Покриття поверхні Б…”.
Якщо покриттю підлягає вся деталь, у технічних вимогах пишуть:
“Покриття…”.
Якщо покриття стосується лише деяких ділянок поверхні, то їх виділяють
штрих-пунктирною потовщеною лінією і наносять розміри форми та положення
цих ділянок (рис. 5.22).

Рис. 5.21
Рис. 5.22
Аналогічно покриттю ділянок поверхні виділяють також ділянки для
позначення термічної та іншої обробок (рис. 5.23) штрихпунктирною
потовщеною лінією на відстані 0,8…1,0 мм від лінії контуру. При цьому
наводять дані про властивості матеріалу після оброблення: твердість (HRC е,
HB, HV), межу міцності σв, межу пружності σу та ін. Глибину обробки
позначають літерою h. Глибину та твердість наводять граничними значеннями
(рис. 5.23). Дозволяється наводити вид обробки, якщо цей вид гарантує
значення властивості (рис. 5.24). Для ділянок, що мають різні показники
параметрів після обробки дають їхні розміри (рис. 5.23).
Замість позначень на зображеннях можна користуватись записом у
технічних вимогах, якщо це не призвиде до непорозумінь. Наприклад:
“Хвостовик h = 0,8…1,0; 48…52 HRCе, і 40…45HRCе, крім поверхні А” тощо.

70

Рис. 5.23

Рис. 5.24

Написи і технічні вимоги на робочих кресленнях
Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць
регламетує ГОСТ 2.316-68, за яким написи наводять тоді, коли відомості, що
мають бути на кресленні, неможливо або недоцільно виражати умовними
позначеннями.
Написи виконують на поличці лініївиноски, яка розміщується, як правило,
горизонтально. Лінія-виноска закінчується
точкою,
якщо
лінія
починається
з
невиродженої
проекції
поверхні,
або
стрілкою коли лінія починається від лінії
видимого чи невидимого контуру (рис. 5.24),
а також від ліній, що позначають поверхні
(див. рис. 5.23, рис. 5.25).
Рис. 5.24
Написи, що стосуються безпосередньо зображень, мають містити не
більше двох рядків, що розміщуються над поличкою лінії-виноски, та під нею
(рис. 5.25 а, б).
Розмір шрифту літерних позначень (зображень поверхонь, баз тощо) має
бути приблизно вдвічі більшим від висоти цифр розмірних чисел на даному
кресленні.
Таблиці виконують за ГОСТом 2.105-95. Їх розміщують на вільному полі
креслення справа від зображення, якого вони стосуються, крім випадку, коли
форми таблиць, їх розміщення регламентується відповідним стандартом на
вироби (зубчаті колеса, черв’яки тощо).
Кожне робоче креслення, як правило має технічні вимоги, які розміщують
над основним написом на першому аркуші креслення незалежно від кількості
аркушів. Між технічними вимогами (ТВ) та основним написом не повинно бути
ніяких зображень, таблиць тощо. Якщо ТВ не вміщається над основним
написом, то їх продовжують зліва від ньго, віддаливши колонку завширшки
185 мм. Нумерація пунктів має бути наскрізною, справа наліво, зверху вниз.
Блтзькі за змістом технічни вимоги подають на робочому кресленні як окремі
пункти, бажано в такій послідовності:
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а) вимоги до матеріалу, заготовки, термічної обробки, влистивості
матеріалу готової деталі, вказівки щодо матеріалу замінника;
б) розміри, граничні відхилення розмірів, форми, розміщення поверхонь,
маси тощо;
в) вимоги до якості поверхонь, вказівки щодо покриття, оздоблення тощо;
г) зазори, розміщення окремих
елементів конструкцій;
д) вимоги щодо налаштування та
регулювання виробу;
е) інші вимоги до якості виробу
(безшумність,
вібростійкість,
самогальмування тощо);
є) умови та методи випробування;
ж) вказівки щодо маркування та
таврування;
з) правила транспортування та
зберігання;
и) окремі умови експлуатації;
і) посилання на інші документи, які
містять технічні вимоги щодо даного
виробу, але не зазначені на кресленні.
Рис. 5.25
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
За наочним зображенням деталі студент повинен виконати робоче
креслення (або ескіз) деталь типу “Вал” та деталі типу “Корпус”.
Креслення виконуються на окремих аркушах формату А3 (А4).
Приклад виконання завдання наведений у додатку 1. Варіанти
завдань взяти на рис. 5.26, 5.27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Запитання і завдання
З чого складається робоче креслення деталі?
Які вимоги ставлять до зображень деталі на робочому кресленні?
Що таке технологічні, конструкторські та вимірювальні бази деталі?
Як наносять розміри при ланцюговому, координатному та
комбінованому способах?
У чому полягає загальне правило позначення матеріалів на кресленнях?
Навести приклади деяких з них.
Назвати місце розміщення й послідовність запису технічних вимог на
робочому кресленні деталі.
Які розміри називають довідковими та як їх наносять на кресленні?
Які є параметри оцінки шорсткості поверхні деталі?
Якими знаками позначають шорсткість поверхні деталі? Навести
приклади застосування їх.
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Варіанти завдань (Вал)

Рис. 5.26
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Рис. 5.26 (продовження)
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Рис. 5.26 (продовження)
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Рис. 5.26 (закінчення)
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Варіанти завдань (Корпус)

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4

Вар. 5

Вар. 6

Рис. 5.27
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Вар. 7

Вар.8

Вар. 9

Вар. 10

Вар. 11

Вар. 12
Рис. 5.27 (продовження)
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Вар. 13

Вар. 14

Вар. 15

Вар. 16

Вар. 17

Вар. 18

Рис. 5.27 (продовження)
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Вар.19

Вар. 20

Вар. 21

Вар. 22

Вар. 23

Вар. 24
Рис. 5.27 (продовження)
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Вар. 25

Вар. 26

Вар. 27

Вар. 28

Вар. 29

Вар. 30
Рис. 5.27 (закінчення)
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6 З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ
6.1 РІЗЬБА. ТИПИ РІЗЬБИ
Різьбою називається поверхня, яка утворюється в результаті гвинтового
руху площинного контуру за циліндрічною або конічною поверхнею. При цьму
утворюється гвинтовий виступ відповідного профілю, який обмежений
гвинтовими й циліндрічними або конічними поверхнями.
Циліндр або конус разом з утвореним гвинтовим виступом називається
гвинтом.
Різьби класифікуються так:
- за поверхнею, на якій вони нарізані: циліндричні й конічні;
- за розташуванням різьби на поверхні стержня чи отвору: зовнішні й
внутрішні;
- за профилем: трикутні, трапецієподібні, прямокутні, круглі тощо.
- за призначенням: кріпильні (метричні, дюймові, трубні й круглі) і для
передачі руху (трапецієподібні, упорні, квадратні та прямокутні);
- за напрямком гвинтової поверхні:
праві й ліві. (Права різьба
утворюється контуром, який обертається за годинниковою стрілкою й
переміщується вздовж осі в напрямку від спостерегачів. Ліва різьба
утворюється контуром, який обертається проти годинникової стрілки й
переміщується вздовж осі в напрямку від спостерегачів.)
- за кількістю заходів: однозаходні й багатозаходні.
Основні елементи й параметри різьби

Рис. 6.1
На рис 6.1 у збільшеному вигляді зображений профіль трикутної різьби в
повздовжньому перерізі.
Вершина, западина й бічні поверхні – елементи профілю будь-якої різьби.
Вісь різьби – вісь, відносно якої утворена гвинтова поверхня.
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Розглянемо основні параметри профілю різьби (на рис. 7.1 малими
латинськими літерами d позначені діаметри зовнішньої різьби, великими D –
внутрішньої):
1. Зовнішний діаметр циліндричної різьби d, D – діаметр умовного циліндра,
описаного навколо вершин зовнішньої різьби або западин внутрішньої; d, D
– номінальний діаметр різьби, розрахункова величина.
2. Внутрішній діаметр циліндричної різьби d1, D1 – діаметр уявного циліндра,
вписаного в западини зовнішньої різьби або вершини внутрішньої
циліндрічної різьби.
3. Середній діаметр різьби d2, D2 – діаметр умовного співвісного з різьбою
циліндра, кожна твірна якого перетинає профіль різьби так, що її відрізки,
які утворилися при пересіченні з канавкою, дорівнюють половині
номінального кроку різьби.
4. Крок різьби Р – відстань між сусідніми однойменними бічними сторонами
профіля по напрямку, паралельному осі різьби.
5. Хід різьби t – це величина відносного осьового переміщення гвинта або
гайки за один повний оберт. В однозаходній різьбі t=P, а в багатозаходній
t=Pn де n – кількість заходів.
6. Кут профіля різьби α – кут між бічними сторонами профіля.
7. Висота вихідного (теоретичного) профіля Н – висота гострокутного профіля,
який одержано за рахунок продовження бічних сторін до їх перетину.
8. Збіг різьби – це ділянка неповного профілю в зоні переходу від різьби до
гладкої поверхні деталі.
До параметрів різьби також належить робоча висота профілю й кут
підйому різьби.
Типи стандартних різьб.
Усі різьби діляться на дві групи: стандартні й нестандартні.
У стандарних різьб усі параметри визначаються стандартами.
Як зізначалося вище, різьба залежно від профілю може бути віднесена до
того чи іншого типу.
Різьба метрична – основна кріпильна різьба. Ця різьба виготовляється
переважно правою з великим і малим кроком. Профіль метричної різьби
– рівнобічний трикутник (α = 60˚). Вершини й западини різьби
притуплені.
Різьба трубна циліндрична – має профіль у вигляді рівнобедреного
трикутника з кутом при вершині 55˚.
Різьба трапецієподібна – ходова різьба, яка застосовується головним
чином для передавання зворотньо-поступового руху і осьових зусиль.
Профіль цієї різьби – рівнобічна трапеція з кутом між боковими
сторонами 30˚. Трапецієподібна різьба буває одно- і багатозаходною.
Стандарт передбачає три різні кроки.
Різьба упорна – ходова різьба, яка застосовується для передавання руху з
великими осьовими навантаженями. Вона має профіль нерівнобічної
трапеції з кутами нахилу бокових сторін профілю 30˚ і 3˚.
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Різьба кругла – має профіль, який одержують спряженням двох дуг
одного радіуса. Її призначення – для цоколів і патронів, для захисного
скла і світильників.
Різьба конічна дюймова – має профіль аналогічний метричній різьби.
Застосовується для герметичних зєднань у трубопроводах машин і
верстатів. Конусність цієї різьби 1:16.
Різьба трубна конічна - має профіль аналогічний профілю різьбі трубної
циліндричної. Застосовуєтья у вентилях і газових балонах.
Нестандартні різьби – квадратна й прямокутна – виготовляються згідно із
індівідуальним кресленням, на якому наведені всі параметри різьби.
Крім того, є спеціальні різьби – це різьби зі стандартним профілем, але
відрізняються від стандартних розміром діаметра або кроку різьби.
Зображення й позначення різьби на кресленнях
Повне зображення різьби на кресленнях вимагає великих затрат часу й
праці, тому стандарт установлює умовне зображення різьби, однакове для всіх
типів різьб.
На рис. 6.2а наведено приклад зображення різьби на стержні. По
зовнішньому діаметру її зображують суцільними товстими лініями – як на
вигляді спереду, так і на вигляді зліва, а по внутрішньому діаметру різьби
проводять дугу, яка приблизно дорівнює 3/4 кола. Цю дугу можна розімкнути в
будь-якому місті, але не на осьових лініях.

Рис. 6.2
Різьбу в отворі в розрізі (рис 6.2б) показують суцільними тонкими лініями
по зовнішньому діаметру й суцільними товстими лініями – по внутрішньому.
Штриховку різьби в розрізі завжди доводять до суцільної товстої лінії. Тонку
лінію при зображенні різьби наносять від основної на віддалі, яка не менша 0,8
мм і не більша кроку різьби.
На рис. 6.3а, б наведено умовне зображення конічної різьби на стержні й в
отворі.
Межу різьби проводять до лінії зовнішнього діаметра різьби й зображують
суцільною товстою лінією (рис. 6.2а)
Довжину різьби, як правило, показують без збігу (рис. 6.2а). При
необхідності показу довжини різьби зі збігом розміри наносять, як показано на
рис. 6.4.
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Рис. 6.3
Фаски на стержні з різьбою, якщо
вони не мають спеціального
конструкторського призначення, в
проекції на площину, яка перпендикулярна до осі стержня або
отвору, не зображують (рис. 6.2а, б,
рис. 6.3).
Рис. 6.4
Суцільна тонка лінія зображення різьби на стержні або в отворі повинна
перетинати лінію межі фаски (рис. 6.2а, б).
Для зображення профілю нестандартної різьби застосовують місцевий
розріз (рис. 7.5а), або виносний елемент (рис. 6.5б) і показують профіль різьби в
розрізі з усіма розмірами й додатковими даними з добавкою слова “різьба”
(рис. 6.5а, б).

Рис. 6.5

Рис. 6.6

При зображенні різьбового зєднання умовно приймають, що різьба
стержня закриває різьбу отвору, і в отворі показують тільки ту частину різьби,
яка не закрита різьбою стержня (рис. 6.6).
Тип різьби і її основні розміри (діаметр і крок) показують на кресленнях
написом. Цей напис називають позначенням різьби.
Тип різьби позначають:
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М – метрична різьба;
G – трубна циліндрична різьба;
Tr – трапецієподібна різьба;
S – упорна різьба;
Rd – кругла різьба;
R – трубна конічна зовнішня різьба;
Rc – трубна конічна внутрішня різьба;
Rp – трубна внутрішня циліндрична різьба;
K – конічна дюймова різьба.
Розмір конічної різьби й трубної циліндрічної різьби умовно позначають у
дюймах (1 = 25.4 мм), у решті різьб зовнішній діаметр різьби проставляють у
міліметрах.
Крок різьби не вказують для метричної різьби з великим кроком і для
дюймових різьб, в інших випадках його вказують. Для багатозаходних різьб у
позначення різьби входить хід різьби, а крок проставляють у дужках.
Напрям у різьбі вказують тільки для лівої різьби (LH).
Приклади позначення різьби:
М30 – метрична різьба із зовнішнім діаметром 30 мм, з великим кроком
(рис. 7.7а).
М24x1.5 – метрична різьба із зовнішнім діаметром 24 мм, з малим кроком
(рис 7.8а).
G3/4 – трубна циліндрична різьба з розміром 3/4.
Tr20x8(P4) – трапецієподібна різьба, двозаходна із зовнішнім діаметром
20 мм, ходом 8 мм і кроком 4 мм.
S50x8 LH – упорна різьба із зовнішнім діаметром 50 мм, кроком 8 мм, ліва.
Rd16 LH – різьба кругла із зовнішнім діаметром 16 мм, ліва.
R3/4 LH – зовнішня трубна конічна різьба з розмірам 3/4, ліва (рис. 6.7б).
Rc – внутрушня трубна конічна різьба з розміром 1/2 (рис. 6.8б).

Рис. 6.7
Виносні лінії при позначенні різьби проводять від зовнішнього, тобто від
більшого за розміром діаметра (рис. 6.7а, рис. 6.7а).
Виняток – конічна різьба (рис. 6.7б, рис. 6.8б).
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Рис. 6.8
Кріпильні деталі. Умовні позначення
Кріпильні деталі призначені для жорсткого зєднання деталей машин,
приладів тощо. До них відносять деталі з різьбою (болти, гвинти, гайки та
шпильки), і деталі без різьби (шайби, шплинти та штіфти).
Усі кріпильні деталі стандартизовані, а тому вони мають умовні
позначення.
Структура умовних позначень кріпильних деталей:
1. – назва вириба (болт, винт тощо);
2. – виконання (виконання 1 не позначають);
3. – позначення різьби метричної і її діаметр;
4. – крок різьби (для малої метричної);
5. – позначення поля допуска різьби;
6. – довжина болта, винта, шпильки в мм;
7. – клас (група) міцності;
8. – марка сталі або сплаву;
9. – цифрове позначення виду покриття;
10.– товщина покриття;
11.– номер стандарта на конструкцію й розміри деталі.
Приклади умовних позначень стандартних різьбових виробів:
Болт 2М16х1,5.6gx100.58 ГОСТ 7805-70 – виконання 2, діаметром різьби
16 мм, малим кроком, довжиною 100 мм, поле допуска 6g, класс міцності 58,
без покриття.
Гайка 2М12х1,25.6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70 – виконання 2, діаметром
різьби 12 мм, малим кроком, поле допуска 6Н, клас міцності 12 зі сталі 40Х,
покриття 01, товщина покриття 6 мкм.
Шпилька М16.6g.х120.58 ГОСТ 22032-76 – виконання 1, діаметром різьби
16 мм, великим кроком, довжиною 120 мм, поле допуска 6g, клас міцності58,
без покриття.
Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-78 – виконання 1, діаметром 12 мм, матеріал
групи 01, покриття 05.
Шплінт 5х28 ГОСТ 397-79 – з умовним діаметром 5 мм, довжиною 28 мм.
Штіфт 10х45 ГОСТ 12850-80 – виконання 1, діаметром 10 мм довжиною
45 мм.
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6.2 РОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ
Болтові з’єднання
Важливим елементом зображення різьбових з’єднань є показ різьбових
деталей у розрізі. Зовнішній діаметр різьби стрижня відповідає зовнішньому
діаметру різьби в отворі, а внутрішній діаметр різьби стрижня – діаметру
отвору. На зображенні різьбового з’єднання перевагу надають різьбі стрижня, а
різьбу отвору показують лише там, де вона не закрита зображенням стрижня.

Рис. 6.9
Болтове з’єднання деталей (рис. 6.9) виконують за допомогою болта,
шайби та гайки. У деталях, що скріплюються, свердлять отвір для болта. В
одержаний отвір вставляють болт, на нього надівають шайбу і нагвинчують
гайку. Довжину болта розраховують за умов достатньої болта розраховують за
умов достатньої довжини нарізаної частини для нормального затягування та
наявності вільного кінця болта над гайкою К, де:
d – зовнішній діаметр різьби;
d1=0,85d;
D=2d;
Dш=2,2d;
H=0,7d;
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l0=(1,5…2,0)d;
S=0,15d;
с=0,15d;
l=b+b1+b2+S+H+K.
Розрахункову довжину болта округляють до ближчого більшого за
відповідним стандартом або з навчальною метою до ближчого більшого числа,
кратного 5 або 10 (при довжині болта понад 120 мм).
З навчальною метою параметри болтового з’єднання розраховують
залежно від діаметра болта та товщини деталей за наведеними вище формулами
для рис. . На кресленні болтового з’єднання головки болта та гайки зображують
спрощено, дуги гіпербол (фасок на їх гранях) умовно замінюють дугами кіл,
зазор між цими дугами та торцем, як правило, не показують. Болт, гайку, шайбу
зображують нерозсіченими.
На кресленні болтового з’єднання наносять три розміри: діаметр різьби,
діаметр отвору, довжину болта.
З’єднання шпилькою
Таке з’єднання (рис. 6.10) виконують за допомогою шпильки, шайби та
гайки. В одній з деталей свердлять глухий отвір, у ньому нарізують різьбу, куди
загвинчують посадочний кінець шпильки.
Потім
на
шпильку
встановлюють
приєднувану деталь, в якій заздалегідь
просвердлено
отвір,
діаметр
якого
вибирають з урахуванням ступеня точності
складання. Зверху на шпильку надівають
шайбу і нагвинчують гайку, де:
d – діаметр шпильки;
d1=0,85d;
d2=(1,05…1,10)d;
l0=1,5d;
l1=d або 1,35d;
l2=l1+0,5d;
S=0,15d;
H=0,8d;
К=0,25…0,50d;
l=b1+S+H+K.
Рис. 6.10
На зображенні з’єднання шпилькою застосовують такі самі спрощення, як і
при виконанні зображень болтового з’єднання.
З навчальною метою параметри з’єднання та його зображення
розраховують за формулами, наведеними на рис. Розрахункову довжину
шпильки округляють до ближчого більшого за відповідним стандартом або до
числа, кратного 5.
На кресленні з’єднання шпилькою наносять три розміри: діаметр різьби,
діаметр отвору в приєднуваній деталі та довжину шпильки.
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З’єднання гвинтом
Це з’єднання (рис. 6.11) виконують у такій послідовності. У деталі
свердлять отвір (головним чином, глухий), нарізають у ньому різьбу. В
приєднуваній деталі свердлять отвір, діаметр якого вибирають залежно від
діаметра гвинта та степеня точності складання, і виконують гніздо (зенковку)
під головку гвинта (циліндричне – для циліндричної головки і конічне – для
конічної головки). В отвір приєднуваної деталі вставляють гвинт і загвинчують
в отвір першої деталі доти, доки деталі не з’єднаються.
Виконуючи
зображення,
можна
користуватись
умовними
співвідношеннями. Початковими при цьому є
діаметр гвинта та товщина приєднуваної деталі,
де:
d – діаметр різьби;
d1=0,85d;
d2=1,1d;
d3=1,5d;
d4=1,1d3;
H=0,6d;
h=0,25d;
К=0,25d;
l0=(2,0…2,5)d;
S=0,5d;
l=l0+b1-H;
b2=0,5d.
Рис. 6.11
На кресленні гвинтового з’єднання наносять три розміри: діаметр різьби
гвинта, діаметр отвору в приєднуваній деталі та довжину гвинта.
На складальних кресленнях та кресленнях загальних видів
рекомендується показувати з’єднання гвинтом спрощено. Тут різьбу умовно
зображують на всій довжині гвинта, а шліци під викрутку – на площині,
перпендикулярній до осі гвинта, однією потовщеною до 2s лінією під кутом
450.
Трубне з’єднання.
Таке з’єднання можна виконувати для труб однакового або різних
діаметрів за допомогою муфт, кутників, трійників, хрестовин тощо. На
з’єднуваних трубах нарізають трубну різьбу. На одну з труб, де довжина
нарізаної частини довша, ніж на другій трубі, нагвинчують контргайку, а потім
муфту так, щоб звільнився торець труби. З’єднують торці труб і, частково
загвинчуючи муфту з правої труби, загвинчують її на ліву трубу до упору. Із
спеціального матеріалу формують прокладку між муфтою і контргайкою, яку
затискують контргайкою, щоб запобігти проникненню назовні рідини, газу або
пари, що транспортується по трубах. Остаточне зображення трубного з’єднання
та переріз А-А показано на рис. 6.12. На з’єднання наносять розмір трубної
різьби та ширину муфти.
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Звернемо увагу на деякі особливості побудови:
1. Для приєднуваної труби, на яку нагвинчується муфта до упору, за
межами муфти зображується тільки збіг різьби тонкими лініями.
2. Довжина різьби на другій
трубі має бути на 5…7 мм
більшою від сумарного розміру
ширини
муфти
та
висоти
контргайки.
3. Креслення трубного з’єднання,
як
правило,
виконують
з
конструктивними
подробицями
(буртики, фаски, ребра).
Приклади позначення: Труба
немірної довжини – Труба 20х2,8 ГОСТ
3262-75, де 20 – умовний прохід; 2,8 –
товщина стінки. Така сама труба з
циліндричною (Ц) або конічною (К)
різьбою: Труба Ц20х2,8 ГОСТ 3262-75;
завдовжки 4 м: Труба М – 20х2,8 – 4000
ГОСТ 3262-75.
Рис. 6.12
Шпонкові з’єднання
Елементами шпонкового з’єднання є вал, шпонка, колесо. Шпонка
призначена для передачі крутного моменту і осьового зусилля від вала до
колеса або навпаки.
Розрізняють призматичні, клинові та сегментні шпонки.
Найбільш широко застосовують призматичні шпонки: нормальної висоти
в трьох виконаннях. Розміри перерізу шпонки залежать від діаметра вала, а
довжина – від крутного моменту.
Приклад позначення: Шпонка 2 – 18х11х100 ГОСТ 23360-78, де 2 –
виконання (один торець скруглений, другий - прямий); 18х11 – переріз; 100 –
довжина шпонки.
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Рис. 6.13
Шпонкове з’єднання звичайно зображують у двох проекціях (рис 6.13).
Умовності при зображенні шпонкових з’єднань полягають у тому, що
зазор між верхніми неробочими поверхнями дещо збільшують порівняно з
дійсними його розмірами.
Таблиця 6.1
Розміри шпонокових з’єднань
d

bxh

t

t1

l

Від 17 до 22

6х6

3,5

2,8

14-70

Св. 22 до 30

8х7

4,0

Св. 30 до 38

10 х 8

Св. 38 до 44

12 х 8

Св. 44 до 50

14 х 9

5,5

3,8

36-160

Св. 50 до 58

16 х 10

6,0

4,3

45-180

Св. 58 до 65

18 х 11

7,0

4,4

50-200

Св. 65 до 75

20 х 12

7,5

4,9

56-220

18-90
3,3

5,0

rmin

rmax

0,16

0,25

0,25

0,4

22-110
28-140

0,4
0,5
22 х 14
9,0
5,4
63-250
Довжину шпонки потрібно вибрати з ряду: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32; 36; 40;
45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500
мм.

Св. 75 до 85

6.3 НЕРОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ
Зварні з’єднання
Зварні з’єднання є найбільш поширеними нерознімними з’єднаннями.
Вони утворюються при розплавленні металу в зоні стику і його подальшому
затвердінні. Метал, що затвердів після розплавлення, називають зварним швом.
Зварні шви класифікують за такими ознаками:
1) за способом взаємного розміщення зварюваних деталей (рис. 6.14 а…г )
– стикові (С), кутові (У), таврові (Т), внапусток (Н);
2) за формою підготовки кромок – без скосу кромок (рис. 6.15 а ); з
відбортуванням (рис. 6.15 б, в); з різноманітними скосами кромок (рис.
6.15 г);
3) за характером виконання – суцільні, переривчасті, точкові, однобічні й
двобічні.
Зварні шви на кресленнях зображують умовно за правилами ГОСТ 2.31272, а саме:
a) незалежно від способу зварювання видимі шви зображують суцільною
товстою основною лінією, а невидимі – штриховою (рис. 6.16 а );
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b) видиму одиничну зварну точку умовно показують знаком +, виконаним
суцільною товстою основною лінією, невидимі одиничні точки не зображують
(рис. 6.16 б).

Рис. 6.14

Рис. 6.15

Рис. 6.16
Для позначення типу зварного шва від його зображення проводять лініювиноску, що починається односторонньою стрілкою. Для видимого шва над
поличкою, а для невидимого – під поличкою записують необхідні параметри
стандартного зварного шва:
–
–

номер стандарту на тип і конструктивні елементи зварного шва;
літерно-цифрове позначення шва за цим стандартом (беруть з таблиць);
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– спосіб виконання зварювання (можна не зазначати);
– знак і розмір катета шва;
– знак і параметри переривчастих швів.
Наприклад, позначення

Означає шов, виконаний по периметру (знак , ще є знак  - монтажний
шов відповідно до ГОСТ 5264-80); Т3 – тавровий двобічний без скосу кромок;
Рн3 – спосіб зварювання (можна не позначати); 6 – катет шва, мм; 50Z100 –
переривчастий шаховий шов; 50 – відстань між швами; 100 – крок шва; о . –
підсилення шва зняти (є ще знак – напливи та нерівності шва обробити з
плавним переходом до основного металу).
Якщо у виробі є
кілька однакових зварних
швів, то їх позначають
одним
номером.
На
одному зі швів наносять
повне його позначення, а
на решті – присвоєний
номер (рис. 6.17).

Рис. 6.17
Заклепкові з’єднання
Нерознімне з’єднання деталей, яке виконують за допомогою заклепки,
називають заклепковим (рис.6.18). У
скріплюваних
деталях
свердлять
отвір, діаметр якого дорівнює 1,05
діаметра заклепки. В одержаний
таким чином отвір вставляють
заклепку і виступну її частину
розклепують
до
утворення
замикальної головки.
Випускають
заклепки
з
напівкруглою
(ГОСТ
10299-80),
потайною
(ГОСТ
10300-80),
напівпотайною (ГОСТ 10301-80) і
плоскою головками (ГОСТ 10303-80)
класів точності В і С, з покриттям і
без нього.
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Рис.6.18
Приклад позначення: Заклепка С8х20, 38.М3.136 ГОСТ 10299-80, де С –
клас точності (клас В не записують); 8 – діаметр; 20 – довжина; 38 – група
матеріалу; М3 – марка матеріалу (мідь); 136 – вид (13) і товщина (6) покриття.
Діаметр d заклепки залежить від товщини  скріплюваних листів і
спочатку визначається за формулою d=+(6…8), мм, а потім уточнюється за
таблицями стандарту, що рекомендує такі значення: 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;
10; 12 і т.д.
Довжину l стрижня заклепки приблизно визначають за формулою
l=2δ+1,5d або за таблицями (ГОСТ 14802-85) із такого ряду: 2…20; 22; 24; 26;
28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 46; 48; 50 і т.д.
У з’єднанні заклепки розміщуються рядами, сукупність яких утворює
заклепковий шов. Ці шви можуть бути однорядними, дворядними та
багаторядними. Залежно від розміщення заклепок у рядах їх поділяють на
паралельні й шахові. За взаємним розміщенням з’єднуваних деталей шви
бувають внапусток і стикові.
Заклепковий шов зображують у двох проекціях: головне зображення
(простий або ступінчастий розріз) та вигляд зверху.
На складальних кресленнях і кресленнях загальних виглядів заклепкові
шви можна показувати умовно. При цьому кожен тип заклепки має свій
умовний знак. На вигляді зверху наносять розміри між заклепками та між
рядами, а положення заклепок позначають умовними знаками, центровими або
осьовими лініями.
З’єднання паянням, склеюванням і зшиванням
Під час паяння деталі з’єднують завдяки розплавленню та охолодженню
припою.
Припої бувають: олов’яні (ПО), олов’яно-свинцеві (ПОС), цинкові (ПЦ)
та ін. Марку припою записують у технічних вимогах за типом: ПОС 40 ГОСТ
21931-76.
Незалежно від способу паяння шви на виглядах та
розрізах зображують згідно з ГОСТ 2.313-82 суцільною
лінією завтовшки 2s (рис. 6.19). На лінії-виносці, що
починається від шва двосторонньою стрілкою,
розміщують умовний знак паяння, схожий на літеру С,
який виконують суцільною основною лінією. Шов по
замкненій лінії позначають тим самим знаком, що й
зварні шви.
Рис. 6.19
Так
само
зображують
клейові
з’єднання, проте знак тут схожий на літеру
К (рис. 6.20).
Марку клею записують у технічних
вимогах: “Клей БФ6 ГОСТ…” або в
специфікації в розділі “Матеріали”.
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Рис. 6.20
Шви з’єднань, одержаних зшиванням, зображують тонкою суцільною
лінією, від якої відводиться лініявиноска
з
умовним
знаком
зшивання, схожим на латинську
літеру N. Товщина ліній знака – s
(рис. 6.21).
Якщо з’єднання має кілька
однакових швів, то зображують
тільки один, який розміщується
ближче до краю, а кількість швів і
відстань між ними показують під
поличкою лінії-виноски.
Рис. 6.21
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Виконати наступні креслення: з´єднання болтом, з´єднання гвинтом,
з´єднання шпилькою, з’єднання заклепками та паянням.
Приклад виконання завдання наведений в додатку 1. Варіанти
завдань та іншу додаткову інформацію взяти з таблиць 6.2…….6.13.

Запитання і завдання
1. Які рознімні й нерознімні з’єднання найбільше застосовуються у
техніці?
2. Які види різьби розрізняють залежно від її профілю?
3. Які основні види кріпильних деталей? Призначення їх.
4. Записати позначення стандартного болта, гвинта, шпильки та
розшифрувати їх.
5. Які спрощення допускають при зображенні різьбових з’єднань?
6. Що таке трубна різьба, які її параметри, як вона позначається на
кресленні?
7. Що таке збіг різьби, і яке його застосування?
8. Назвати основні види шпонок. Призначення їх.
9. Як умовно позначити заклепки на кресленні?
10. За якими ознаками класифікують зварні шви?
11. Як умовно позначають з’єднання паянням, склеюванням і зшиванням?
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Варіанти завдань (з’єднання деталей)
Таблиця 6.2
Варіанти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

З’єднання
болтом
25
25
28
20
30
20
26
20
30
25
25
40
35
40
35
60
30
50
30
30
28
40
30
35
35
50
30
40
40
40
30
40
26
32
35
45
24
50
16
55
25
45
32
52
28
46
26
46
25
42
20
30
20
45
25
48
30
45
30
30

Товщина деталей, які з’єднуються, мм
З’єднання
З’єднання
шпилькою
гвинтом
40
36
38
28
36
40
34
32
40
24
36
16
35
28
38
30
30
32
25
24
30
26
40
24
32
26
26
20
30
28
35
24
34
26
28
22
34
20
36
24
32
16
20
18
28
18
22
18
20
22
16
16
20
14
22
16
28
12
26
16

З’єднання
заклепками
7
12
10
5
8
6
7
10
12
9
10
7
8
11
10
9
8
6
5
10
8
6
9
7
12
7
9
12
8
6

Примітка
З’єднання болтом:
 болт ГОСТ 7798-70 виконання 1, гайка ГОСТ 5915-70 виконання 2, шайба
ГОСТ 6402-70;
 болт ГОСТ 7798-70 виконання 2, гайка ГОСТ 5918-73, шайба ГОСТ 1137178 виконання 1, шплінт ГОСТ 397-79;
 болт ГОСТ 7798-70 виконання 3, гайка ГОСТ 5915-70 виконання 1, шайба
11371-78 виконання 2.
З’єднання шпилькою:
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 шпилька ГОСТ 22032-76, гайка ГОСТ 5915-70 виконання 1, шайба 11371-78
виконання 2;
 шпилька ГОСТ 22036-76, , гайка ГОСТ 5915-70 виконання 2, шайба ГОСТ
6402-70;
 шпилька ГОСТ 22038-76, гайка ГОСТ 5918-73, шайба ГОСТ 11371-78
виконання 1, шплінт ГОСТ 397-79.
З’єднання гвинтом:
 гвинт ГОСТ 17475-80, l1 = 2,5d;
 гвинт ГОСТ 17473-80, l1 = 2d, , шайба ГОСТ 6402-70;
 гвинт ГОСТ 1491-80, l1 = 1,6d, , шайба ГОСТ 6402-70;
Таблиця 6.3
Болти чисті з шестиграною головкою (нормальної точності) за ГОСТ 7798-70

Виконання
1

2

3

Варіанты
1
2 3
4
5 6
7
8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
26 26 27
28 29 30

d

Р-крок різьби

H

S

8,0
9,0
10,0
12,0
13,0
15,0
17,0
19,0
23,0
26,0

19
22
24
27
30
36
31
46
55
65

D

C R min l1

d2

h1

d3

великий дрібний
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
M42

1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5

1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0

Розміри, мм
21,9 1,8 0,6 5,0 3,0 4,0 2,0
25,4 2,0 0,6 5,0 3,0 4,0 2,0
27,7 2,0 0,8 6,0 4,0 5,0 3,0
31,2 2,5 0,8 6,0 4,0 6,0 3,0
34,6 2,5 0,8 6,0 4,0 6,5 3,0
41,6 3,0 1,0 7,0 5,0 7,5 3,0
47,3 3,5 1,0 8,0 5,0 8,5 3,0
53,1 4,0 1,2 9,0 6,0 9,5 3,0
63,5 4,5 1,2 10,0 6,0 11,5 4,0
75,0 5,0 1,5 12,0 8,0 13,0 4,0

Масшта
б

1:1

1:2

Примітка: 1. Довжину l болтів потрібно вибирати з ряду: 8; 10; 12; 14; 16; (18); 20; (22); 25; (28); 30; 32;
35; (38); 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; (85); 90; (95); 100; (105); 110; (115); 120; (125); 130; 140; 150; 160; 170;
180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300 мм.
2. Болти з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.
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Таблиця 6.4
Гайки чисті шостиграні (нормальної точності) за ГОСТ 5915-70
Виконання 1

Р-крок різьби
d
M12
M14
M16
M18
M20

великий дрібний
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5

1,25
1,5
1,5
1,5
1,5

H

Виконання 2

S

D

Розміри, мм
10,0 19
21,9
11,0 22
25,4
13,0 24
27,7
14,0 27
31,2
16,0 30
34,6

Р-крок різьби

d
M24
M27
M30
M36
M42

H

S

D

великий дрібний
Розміри, мм
3,0
2,0
20,0
36
41,6
3,0
2,0
22,0
31
47,3
3,5
2,0
24,0
46
53,1
4,0
3,0
28,0
55
63,5
4,5
3,0
32,0
65
75,0

Таблиця 6.5
Гайки чисті шостиграні прорізьні (нормальної точності) за ГОСТ 5918-73

d
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
M42

Р-крок рызьби
великий дрібний
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5

1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
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H

S

D

h

b

15
16
19
20
22
27
30
32
38
44

19
22
24
27
30
36
31
46
55
65

21,9
25,4
27,7
31,2
34,6
41,6
47,3
53,1
63,5
75,0

10
11
13
14
16
20
22
23
28
32

3,5
3,5
5
5
5
6
6
7
7
10

Масштаб

1:1

1:2

Таблиця 6.6
Шайби за ГОСТ 11371-78
Виконання 1 Виконання 2
Позначення

Розміри, мм

dболта 42 36
d
44
D
80
S
6
Масштаб

38
68
6

30
31
55
5

27
28
50
5

24
25
45
4

20
21
38
4

18
19
36
3

1:2

16
5
32
3

14 12
5 5
28 25
3 2

1:1

Таблиця 6.7
Шайби пружинні за ГОСТ 6402-70

Позначення

dболта
d
S=b

42
42,5
9,0

36
36,5
8,0

30
30,5
6,5

27
27,5
6,0

Розміри, мм
24
20
24,5
20,5
5,5
4,5

18
18,3
4,0

16
16,3
3,5

Таблиця 6.8
ГОСТ 22032-76
ГОСТ 22036-76
ГОСТ 22040-76

l1 = 1d
l1 = 1,6d
l1 = 2,5d

Шпильки
ГОСТ 22034-76
ГОСТ 22038-76

100

l1 = 1,25d
l1 = 2d

14
14,2
3,2

12
12,2
3,0

Тип шпільки
ГОСТ
2203276

ГОСТ
2203676

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28

Варіант
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29

Крок різьби Р

ГОСТ
2203876

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

l1

великий дрібний
М42
М36
М30
М27
М24
М20
М18
М16
М14
М12

4,5
4,0
3,5
3
3
2,5
2,5
2,0
2,0
1,75

ГОСТ
2203276

ГОСТ
2203676

Розміри, мм
3,0
42
68
3,0
36
56
2,0
30
48
2,0
27
42
2,0
24
38
1,5
20
32
1,5
18
28
1,5
16
25
1,5
14
22
1,25
12
20

ГОСТ
2203876

84
72
60
54
48
40
36
32
28
24

Масштаб

d

c

42
36
30
27
24
20
18
16
14
12

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,8

1:2

1:1

Примітка: 1. Довжину l шпильок потрібно вибирати з ряду: 10; 12; 14; 16; (18); 20; (22); 25; (28); 30;
(32); 35; (38); 40; (42); 45; (48); 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; (95); 100; (105); 110; (115); 120; 130; 140; 150;
160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300 мм.
2. Шпильки з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.

Таблиця 6.9
Шплінти за ГОСТ397-79

Позначення
Умовний діаметр
шплінта, шо дорівнює
діаметру отвору dу
d
l1≈
d1≈
l2≈

Розміри, мм
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

0,9
2,5
1,0
1,5

1,3
3,5
1,5
2,0

1,8
5,0
2,0
2,0

2,2
6,0
2,5
3,0

2,7
7,5
3,0
3,0

3,6
9,0
3,5
5,0

4,6
11,5
4,5
5,0

5,6
14,5
5,5
5,0

7,5
15,0
7,5
6,0

9,5
21,0
9,0
6,0

Примітка: 1. Довжину l шплинтів потрібно вибирати з ряду: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; (25);
26; 28; 30; 32; 35; (36); 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 120; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280 мм.
2. Шплинти з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.
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Таблиця 6.10
Гвинти за ГОСТ 17475-80

Позначенн
я

1

4

7

10

d
Р (шаг)
D
Н
b
h
r
с

M20
2,5
36
9
4
4
0,5
2,5

М16
2,5
29
7
4
3,5
0,5
2,5

М14
2,0
2,6
6,3
3,5
3,0
0,4
2,0

М12
1,5
22
5,6
3
2,5
0,4
1,5

Масштаб

Варіанти
13
16
Розміри, мм
М1
М8
0
1,25
1,5
15
18
4
4,8
2
2,5
2
2,3
0,25
0,3
1,2
1,5

1:1

19

22

25

28

М6
1,0
11
3
1,5
1,5
0,2
0,8

М5
0,8
9
2,5
1,2
1,2
0,2
0,7

М4
0,7
7,5
2,0
1,0
1,0
0,2
0,7

М3
0,5
6
1,6
0,8
0,8
0,1
0,5

2:1

4:1

Примітка: 1. Довжину l гвинтів потрібно вибирати з ряду: 2; (2,5); 3; (3,5); 4; 5; 6; (7); 8; 9; 10; 11; 12;
(13); 14; 16; (18); 20; (22); 25; (28); 30; (32); 35; (38); 40; (42); 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; (85); 90; (95); 100;
110; 120; мм.
2. Гвинти з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.

Таблиця 6.11
Гвинти за ГОСТ 17473-80

Позначення

2

5

8

11

d
Р (шаг)

M20
2,5
32
14
16
8,0
4
1,0
2,5

М16
2,5
26
11,5
13
6,5
4
1,0
2,5

М14
1,5
22
10
11
5,5
3
0,8
2,0
1:1

М12
1,75
19
8,5
9,5
4,5
3
0,8
1,8

D
Н

R
h
b
r
с
Масштаб

Варіанти
14
17
Розміри, мм
М10
М8
1,5
1,25
16
13,0
7,5
6,0
8
6,5
3,8
3,2
2,5
2,0
0,5
0,5
1,5
1,2

20

23

26

29

М6
1,0
10,5
4,5
5,3
2,5
1,5
0,2
1,0
2:1

М5
0,8
9,0
4,0
4,5
2,2
1,2
0,2
0,8

М4
0,7
7,0
3,2
3,5
1,8
1,0
0,2
0,7

М3
0,5
5,5
2,5
2,8
1,4
0,8
0,1
0,5
4:1

Примітка: 1. Довжину l гвинтів потрібно вибирати з ряду: 2; (2,5); 3; (3,5); 4; 5; 6; (7); 8; 9; 10; 11; 12;
(13); 14; 16; (18); 20; (22); 25; (28); 30; (32); 35; (38); 40; (42); 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; (85); 90; (95); 100; 110;
120; мм.
2. Гвинти з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.
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Таблиця 6.12
Гвинти за ГОСТ 1491-80

Обозначение

3

6

9

12

d
Р (шаг)
D
Н
h
b
r
с
Масштаб

M20
2,0
30
11
4
4,5
1,0
2,5

М16
1,5
24
9
4
4
1,0
2,0

М14
2,0
21
8
3
3,5
0,8
2,0
1:1

М12
1,5
18
7
3
3,5
0,8
1,8

Варианты
15
18
Размеры, мм
М10
М8
1,0
1,25
15
12,5
6
5
2,5
2
3,0
2,5
0,6
0,5
1,5
1,2

21

24

27

30

М6
1,0
10
3,5
1,5
2
0,2
1,0
2:1

М5
0,8
8,5
3,0
1,2
1,7
0,2
0,8

М4
0,7
7
2,5
1,0
1,4
0,2
0,7

М3
0,5
5
2,0
0,8
1,0
0,1
0,5
4:1

Примітка: 1. Довжину l гвинтів потрібно вибирати з ряду: 2; (2,5); 3; (3,5); 4; 5; 6; (7); 8; 9; 10; 11; 12;
(13); 14; 16; (18); 20; (22); 25; (28); 30; (32); 35; (38); 40; (42); 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; (85); 90; (95); 100; 110;
120; мм.
2. Гвинти з розмірами довжин, які знаходяться у дужках, використовувати не бажано.

Таблиця 6.13
Заклепки нормальної точності
ГОСТ 10299-68

d
D
D1
H
H1
R

0
r
r1

6
11
10,3
3,6
2,4
6

8
14
13,9
4,8
3,2
7,5
90
0,5
0,25

10
16
17
6
4,8
8,3

ГОСТ 10300-68

12
19
20
7,2
5,6
9,8
75

0,6
0,3

14
22

16
25

18

20

27

30

9,5
7,2
13

11
8
13,8
60
1,0
0,5

12
9
15,4

24
8,4
6,8
11,4
0,8
0,4

Примітка: 1. Ряд длвжин L: 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 мм…
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7 СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ
Складальне креслення (надалі – “креслення СБ”) виконується на стадії
розробки робочої конструкторської документації (КД) на основі технічного або
ескізного проекту і призначення для складання (виготовлення) та контролю
виробу. Складальне креслення має давати повне уявлення про будову виробу та
його роботу.
З навчальною метою креслення СБ виконують на основі наявної
складальної одиниці, для оригінальних деталей якої виготовляють ескізи, які
використовують для креслення
Зміст складальних креслень

Креслення СБ має містити такі дані:
1) зображення складальної одиниці, яка дає повне уявлення про
розміщення та взаємозв׳язок її складових частин і забезпечує
можливість складання та контролю виробу.
На кресленні СБ дозволяється подавати:
- схеми з׳єднань і розміщення складових частин виробу: кінематичну,
гідравлічну, електричну тощо, схеми для пояснення принципу роботи;
- операційний ескіз “оброблюваної” деталі з розмірами, необхідними для
даної операції. Його розміщують у правому верхньому куті або зліва від
технічної характеристики, як правило, на кресленнях СБ виробів допоміжного
виробництва (штампи, пресформи тощо);
- зображення рухомих частин виробу не тільки в робочому, а й у крайніх
та проміжних положеннях з відповідними розмірами;
- зображення сусідніх , граничних деталей (“обстановка”);
- зображення захисних деталей (пробок, заглушок тощо) тимчасово
встановлених при транспортуванні та зберіганні;
- зображення деяких деталей із сортового прокату, на які не виконуються
робочі креслення, з відповідними розмірами та написом, що містить номер
позиції та масштаб зображення (в дужках), якщо він не збігається з основним
масштабом;
- розміщувати дані про підготовку зварних та стикових кромок під
рознімні з’єднання, якщо їх немає на робочих кресленнях деталей:
2) розміри, граничні відхилення та інші параметри, що виконують і
контролюють під час складання;
3) вказівки про характер одержаних рознімних деталей, спряження
поверхонь і методи його одержання в процесі складання;
4) номери позицій складових частин;
5) технічну характеристику;
6) технічні вимоги.
Нижче буде розглянуто вимоги до креслення СБ.
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Вибір кількості зображень

Щоб забезпечити складання й контроль виробу, зображення на
кресленні СБ мають давати уявлення про розміщення складових частин
цілої одиниці, їхню взаємодію, порядок з’єднання. При цьому
необов’язково виявляти форму кожної деталі.
Отже, визначається зміст та кількість зображень, з яких вибирають
головне, що дає найповніше уявлення про взаємодію складових частин виробу
та виконання операцій складання.
Визначаючи зображення, бажано, щоб виріб мав таке положення, в якому
він перебуває під час виконання складальних операцій або надходить до
складання машини чи механізму. При цьому враховують різноманітні
умовності та спрощення у виконанні зображень, нанесенні розмірів та інших
елементів креслення.
Головне зображення (фронтальний розріз) дає повне уявлення про
принцип роботи вироба, про з’єднання його складових частин та будову виробу
в цілому. Інші зображення несуть інформацію щодо посадочних місць виробу,
вигляду окремих його деталей, виду й кількості кріпильних виробів.
Отже, виконуючи креслення СБ, доцільно використовувати додаткові та
місцеві зображення, щоб уникнути зайвої роботи при виконанні зображень
виробу в цілому.
Умовності та спрощення складальних креслень.

Наведені раніше умовності й спрощення за ГОСТ 2.305-68 у
зображеннях предметів та їхніх елементів застосовують до зображень
складальних одиниць, їхніх частин і елементів, а саме:
- якщо зображення виробу симетричне, то допускається креслити його
половину або більшу частину, проводячи в останньому випадку лінію обриву;
-болти, гвинти, штифти, заклепки, важелі, клапани, шатуни, рукоятки,
контакти, спиці шківів, маховиків, зубці зірочок, зубчастих коліс, тонкі стінки
типу ребер жорсткості тощо показують нерозсіченими не штрихують їх, якщо
розріз поздовжній; щоб показати в них місцеві свердління, застосовують
місцеві розрізи;
-пластини, дрібні конструктивні елементи деталей типа фасок, пазів,
отворів тощо, якщо розміри їхніх зображень на кресленні становлять 2 мм і
менше (або та сама різниця у розмірах),
зображують збільшеними,
відступаючи від масштабу; так само збільшують незначний уклон або
конусність;
- частини вузлів і деталей (рукоятки, важелі, вали, тяги, деталі з фасонного
прокату, шатуни, ланцюги та ін.), що надмірно виступають на кресленнях,
зображують з розривами, зближуючи їх паралельно самим собі й зберігаючи
проекційні зв’язки між їхніми елементами;
- з однакових за формою й розмірами рівномірно розміщених частин
виробу або їхніх елементів (коліс, опорних катків, кріпильних виробів, отворів,
зубців, шліців, спиць, ребер жорсткості та ін.) одну частину (елемент)
зображають повністю, а решту спрощено або умовно за відповідними
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стандартами, зовнішніми абрисами зовсім не зображують, показуючи тільки
отвори або розміщення їх основними чи центровими лініями.
Згідно з ГОСТ 2.109-73 можна не показувати:
– принципово незначні зазори між стрижнями й стінками отворів;
– аналогічні фаски (наприклад, у штифтів, галтелі та інші дрібні
конструктивні елементи (заокруглення, проточки, заглиблення, виступи,
рифлення, насічки тощо);
– написи на шкалах, табличках, планках тощо, зображуючи лише їхній
контур;
– видимі складові частини виробів та їхніх елементів, які розміщені за
сіткою або пружиною, а також частково закриті розміщеними спереду
складовими частинами виробів;
– різноманітні кришки, кожухи, перегородки, ключі й рукоятки,
наприклад, пробкових кранів, маховики й штурвали, керуючі клапанними
пристроями засувок, вентилів тощо, коли потрібно показати, що ними затулені
частини виробу. При цьому над зображенням роблять напис типу “Кришку
поз.5 не показано”. Згадану кришку зображують окремо з позначенням “А
поз.5”.
На видах:
– місця дотику деталей можна зображати однією лінією;
– зазор між деталями до 1 мм рекомендується не показувати, якщо у
цьому немає потреби, а якщо є, то зображати з порушенням масштабу
(збільшено) незалежно від величини зазору;

– шайби, пластини тощо завтовшки на кресленні до 2 мм зображують
однією суцільною товстою основною лінією; виріб з прозорого матеріалу
зображують непрозорим, але, щоб показати стрілки шкали тощо, які
розміщуються за ним, можна показувати їх видимими;
– пакети з листів або секцій у виробах типу трансформаторів подають як
монолітне тіло;
– багатоланкові предмети, або предмети, утворені з однакових елементів
(секції радіаторів), можна зображати умовно осьовою штрихпунктирною
тонкою лінією, яка проходить через центри відповідних елементів;
– “обстановку” показують спрощено суцільною тонкою лінією. Предмети
“обстановки” можна зазначати на її зображенні або на поличці лінії-виноски,
що проведена від нього, за типом “Патрубок водовідділювача…” Частини
виробу розміщені за “обстановкою”, зображують як видимі, але у разі потреби
можна подавати їх як невидимі.
– рухомі частини виробу показують, як правило, в робочому положенні.
Крайні та проміжні положення окремих частин пристрою зображають по
контуру штрихпунктирною з двома крапками тонкою лінією; дозволяється
з’єднувати половину вигляду (розрізу) виробу в одному з його положень з
половиною вигляду (розрізу) в іншому положенні;
– вироби розміщенні за гвинтовою пружиною, зображують видимими до
зони, що окреслена осьовими лініями перерізів витків (рис.7.1);
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– тарілчасті пружини, число пакетів яких більше від чотирьох, показують
частково, по дві – три пружини з кожного кінця, а контур умовно видаленої
частини – суцільними тонкими лініями.
На розрізах і перерізах:
– можна застосовувати особливі розрізи, так звані
рознімання (січна площина проходить між з’єднаними
деталями, перетинаючи лише кріпильні вироби);
– складові частини виробу, які часто застосовуються у
виробництві, виконують, як правило, нерозсіченими і
показують контурними абрисами;
– предмети “обстановки” в розрізі дозволяється не
штрихувати;
– деталі, що в процесі складання з’єднанні
зварюванням або паянням, штрихують у розрізі згідно із
Рис.7.1
загальними правилами. У разі надходження цих деталей для
складання у вигляді готового з’єднання їх штрихують в один бік без
зображення складових частин (як монолітне тіло), якщо деталі виготовлені з
однорідного матеріалу, або із зображенням складових частин, якщо вони
виготовлені з різних матеріалів; шви при цьому не показують;
– складові частини виробу або їхні елементи розміщені не в січній
площині (отвори в круглих кришках, фланцях тощо), можна в розрізі або
перерізі поміщати в січну площину.
Конструктивні елементи складових частин виробу слід показувати з
урахуванням деяких умовностей і спрощень, а саме:
– диски, грані, інші плоскі елементи позначають суцільними тонкими
лініями по діагоналі;
– розміщення деяких елементів (граней, спиць, маховиків) на зображенні
має бути симетричним незалежно від їхнього фактичного розміщення, яке
підкреслюється додатковим зображенням або вказівками в технічних вимогах;
– рифлення спеціальних профілів показують додатково на виносних
елементах.
Різьбові з’єднання зображують, як правило, спрощено, не показуючи
зазорів, фасок, деталей різьбових глухих отворів тощо. Конусність конічної
різьби на зображенні подають зі збільшенням проти фактичної. “Змішані”
різьбові з’єднання (конічної труби з циліндричною муфтою) зображують як
циліндричні.
У з’єднаннях штифтами можна не показувати фаски в отворах і на
штифтах.
Підшипники кочення зображують конструктивно або спрощено і
позначають за відповідними стандартами. На конструктивному зображенні не
показують сепаратори, фаски, а товщину кілець і проміжків між ними
вважають однаковими. В осьовому розрізі підшипник зображують спрощено
за ГОСТ 2.420-69 (рис. 7.2 а…г). При цьому контур креслять суцільною
товстою основною лінією, а всередині контуру проводять діагоналі суцільними
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тонкими лініями. Дозволяється суміщати конструктивне зображення
спрощеним.

зі

Рис. 7.2
Мастильні пристрої (наприклад, пресмаслянки) показують розсіченими.
Ковпачок маслянки умовно зображують у вихідному положенні (при повному
заправленні мастилом).
Ущільнення дозволяється показувати зі спрощеннями, що впливають з
умов їхньої роботи. Кільця гумові зображують недеформованими (рис. 7.3 а), а
повстяні – “ідеально деформованими” в пазі трапецоїдного перерізу (рис. 7.3 б).
Манжети гумові, часто армовані, іноді – обладнані натягувальними кільцями
(пружинами – браслетами тощо), можна показувати в робочому стані
конструктивно (рис. 7.3 в) або умовно, показуючи стрілкою напрям дії
ущільнення (рис. 7.3 г). Прокладки зображують потовщеною лінією.
Сальникові пристрої допускається умовно показувати в крайньому положенні
коли набивка “не стиснена” (рис. 7.3 д). При цьому набивку зображують як
суцільне тіло, штрихуючи так само як неметалеві матеріали. Характеристику
набивки подають у специфікації в розділі “Матеріали”.

Рис. 7.3
Наводячи арматуру трубопроводів, допускається:
трубопроводи зображають спрощено за ГОСТ 2411-72 та умовно за ГОСТ
2.704-76 і ГОСТ 2.705-70;
крани показувати відкритими, а вентилі, водяні та інші засувки –
закритими.
Спеціальні умовності та спрощення, не передбачені стандартами,
пояснюють на полі складального креслення.
Розміри на складальних кресленнях

На складальних кресленнях треба показувати такі розміри:
1. Довідкові (виконують, як правило, із “зірочкою”), а саме:
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- габаритні (якщо є рухомі частини, то враховують їхні крайні
положення);
- установлювальні та приєднувальні для встановлення виробу на місці
монтажу або приєднання до іншого виробу;
- експлуатаційні, конструктивні, що вказують на розрахункову або
конструктивну характеристику виробу (хід поршня, штока, діаметри прохідних
отворів гідроапаратури тощо).
2. Розміри, що виконують при складанні:
- монтажні – вказують на взаємозв’язок і розміщення в складальній
одиниці (відстані між осями валів, монтажні зазори тощо); ці розміри подають з
граничними відхиленнями;
- елементів деталей – забезпечуються складальними операціями (сумісне
свердління, шлифування тощо, механічна обробка після зварювання, паяння,
запресовування та ін.);
- допустимі відхилення форми й розміщення поверхонь при контролі
складальних операцій (у зварних, клепаних та ін. виробах); їх зазначають
безпосередньо на кресленні або в технічних вимогах.
Граничні відхилення розмірів спряжених поверхонь подають у вигляду
дробів: у чисельнику – позначення допуску й граничних відхилень отвору, а в
знаменнику – те саме для вала.
H11(0,016)
H 11
Наприклад, 40
, або спрощено 40
.
d11
d11( 0,08 )
 0,24

Для встановлювальних штифтів показують діаметр отвору
й
координати центра. Використовуючи конічні штифти, зазначають тільки
параметри шорсткості отворів, а під поличкою лінії-виноски з номером
позиції штифта пишуть їхню кількість.
Для окремих деталей, що є тільки на складальному кресленні, зазначають
розміри й інші дані для виготовлення і контролю їх.
Оформлення складальних креслень

Основними елементами
оформлення складальних креслень є
заповнення специфікації та основного запису, нанесення номерів позицій,
виконання текстової частини креслення (примітки, допоміжні написи,
технічна характеристика, технічні умови тощо). При цьому
передбачається, що зображення, розміри, граничні відхилення та інша
інформація, яка може бути
виражена графічно або умовними
позначеннями, виконана.
Усі частини складальної одиниці нумерують відповідно до номерів
позицій, зазначених у специфікації.
Номери позицій наносять на поличках ліній-виносок, які проводять від
зображення відповідних складових частин. Одним кінцем лінія-виноска має
заходити на зображення і закінчуватися точкою або стрілкою, іншим кінцем –
сполучатися з поличкою (рис. 7.4 а).
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Точку замінюють стрілкою, якщо лінія-виноска виходить із затемненої або
вузької смуги лінії видимого та невидимого контурів з умовних зображень
осьової лінії перерізів (рис. 7.4 б…г). У деяких випадках (рис. 7.5 а…д)
дозволяється не дотримуватись цих правил.

Рис. 7.4

Рис. 7.5
Лінії-виноски не повинні бути горизонтальними, вертикальними або
паралельними лініям штриховки (рис. 7.6 а); вони не мають перетинатися
між собою або перетинати (у міру можливості) розмірні та виносні лінії, а
також зображення інших складових частин, їх можна виконувати зі
зламом і проводити кілька ліній від однієї полички (рис. 7,6 б). Лінії
виноски й полички проводять тонкою суцільною лінією. Довжина
полички становить 10…12 мм. Полички розміщують паралельно
основному напису поза зображеннями і групують у рядки й стовпці,
бажано на однаковій відстані одна від одної.
Номери позицій записують шрифтом у 1,5-2 рази більшим, ніж цифри
розмірних чисел на кресленні та, як правило, один раз на тому зображенні, де
відповідна складова частина є видимою. В окремих випадках можна повторно
зазначити номери позицій виділяючи їх подвійною поличкою (рис. 7.6 в).
Спільну лінію-виноску проводять для групи кріпильних та інших деталей,
що мають виразний взаємозв’язок або однозначне його тлумачення (рис. 7.6 г,
д). При цьому на верхній поличці зазначають номер позиції деталі., з якої
проведена лінія-виноска. Пояснювальні слова біля номерів позицій або
параметри складової частини розміщують на тій самій поличці (наприклад, для
змінних деталей – рис. 7.7 а ) або на паралельних поличках (рис. 7.7 б, в).
Для спрощення запису технічних вимог на поличках біля зображення
подають літерні позначення складових частин або їхніх конструктивних
елементів чи ділянок поверхонь (рис. 7.8 а…в). Іноді на поличках показують
характер сполучення деталей (рис. 7.8 г, д).
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Рис. 7.6

Рис. 7.7

Рис. 7.8
У технічній характеристиці виробу зазначають його основні параметри
(робочий хід, тиск, продуктивність, частота обертання тощо), а також габаритні
розміри. Записують її на вільному місці креслення колонкою завширшки не
більше ніж, 185 мм у вигляді заголовка та пунктів з наскрізною нумерацією або
без неї.
Технічні вимоги (ТВ) ґрунтують за аналогічними ознаками, розміщують у
такій послідовності:
- вимоги до властивостей складових частин виробу перед складанням та
підготовкою їх до складання (доробка, очищення, промивання,
комплектування тощо);
- особливості складання, особливості вимог щодо нього;
- вимоги щодо зазорів, розміщення окремих елементів конструкції;
- вимоги щодо налагодження регулювання виробу;
- інші вимоги щодо якості виробу (самогальмування, безшумність тощо);
- умови і методи випробувань;
- вказівки щодо маркування і таврування;
- правила транспортування та зберігання;
- особливі умови експлуатації;
- посилання на інші документи, які містять ТВ щодо виробу, але не
зазначені на кресленні.
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Пункти ТВ повинні мати наскрізну нумерацію, кожен з них
записують з нового рядку. Заголовок “Технічні вимоги” пишуть, якщо на
кресленні є ще “Технічна характеристика”.
Обидва заголовки не підкреслюють.
Текстову частину розміщують колонкою завширшки до 185 мм над
основним написом, на відстані 12…15 мм або над специфікацією, коли вона
суміщена з кресленням СБ. Якщо формат аркуша більший від А4, то текст
розміщують у дві колонки і більше, ширина кожного з них становить не більше,
ніж 185 мм. При цьому пункти ТВ нумерують зверху вниз і справа наліво.
Технологічні вказівки не допускаються, крім виробів одиничного та
допоміжного виробництва, коли, на думку конструктора, тільки виконання цих
вказівок гарантує якість виробу. Для виготовлення деталей, що не мають
робочих креслень, у ТВ наводять допоміжні дані до зазначених у специфікації
(про шорсткість поверхні, відхилення форми тощо).
Текстову частину розміщують на першому аркуші, навіть тоді, коли
вимоги стосуються зображень на інших аркушах.
Якщо у ТВ є посилання на таблиці, то їх нумерують і розміщують на
вільному полі креслення справа від зображення, або нижче від нього, і
виконують за ГОСТ 2.105-95.
Літерні позначення зображень, поверхонь, розмірів тощо надаються в
алфавитному порядку без повторів і пропусків незалежно від кількості аркушів.
Специфікація

Зміст складальної одиниці, комплексу та комплекту визначає
специфікація, що є їхнім основним конструкторським документом, її
виконують за ГОСТ 2.108-68 на аркушах формату А4: заголовний аркуш –
за формою 1 з основним написом за формою 2 (рис. 7.9 а), а наступні
аркуші – за формою 1а з основним написом за формою 2а (рис. 7.9 б).
Загалом специфікація містить таку послідовність розділів: документація,
комплекси, складальні одиниці, деталі, стандартні вироби, матеріали,
комплекти.
Розділи визначаються складом виробу.
Найменування кожного розділу зазначають у графі “Найменування” і
підкреслюють суцільною тонкою лінією. Під кожним заголовком залишають
вільний рядок, а в кінці кожного розділу – не менше, ніж один рядок для
додаткових записів.
Документація – основний комплект КД (складальне креслення, схема
структурна тощо).
Складальні одиниці – елементи, що входять у специфікований виріб. На
складальні одиниці виготовляють самостійні креслення з відповідною
специфікацією.
Деталі-нестандартні деталі, що безпосередньо входять у виріб.
Складальні одиниці та деталі записують у порядку зростання цифр їхніх
позначень.
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Стандартні вироби – вироби, регламентовані державними,галузевими
стандартами та стандартами підприємства. У кожній категорії стандартів запис
виконують згідно з групами виробів, що обєднуються за функціональним
призначенням (підшипники, кріпильні вироби тощо), у межах кожної групи – в
алфавітному порядку найменування виробів (болти, гайки, гвинти, шайби
тощо), у межах найменування – в порядку зростання позначення стандартів, а в
межах кожного позначення – в порядку зростання основних параметрів або
розмірів (діаметрів, довжин болтів тощо).
Матеріали – ті матеріали, що безпосередньо входять до специфікованого
виробу.
Записують їх у такій послідовності:
чорні метали, кольорові метали, проводи, шнури, пластмаси і т.д.
Матеріали кожного виду записують в алфавітному порядку, кожного
найменування – в порядку зростання розмірів або інших параметрів. Не
записують такі матеріали, як лаки, фарби, мастила, клей, припої тощо, кількість
яких визначає не конструктор, а технолог. Вказівки про застосування таких
матеріалів записують у технічних вимогах.
Графи специфікації заповнюють зверху вниз:
“Формат” – формат документа (аркуша, на якому виконано креслення),
позначення його записано в графі “Позначення”. Якщо документ складається з
кількох аркушів, то в графі ставлять “зірочку”, а в графі “Примітка”
перераховують усі формати в порядку їх зростання (якщо вони різні). Для
деталей, на які не випущені креслення, в графі пишуть “БЧ”. Графу не
заповнюють для розділів “Стандартні вироби”, “Інші вироби” і “Матеріали”;
“Зона” – позначення зони, в якій є номер позиції складової частини виробу
(при поділі поля креслення на зони);
“Поз” – порядкові номери складових частин виробу в послідовності
запису їх у специфікацію. Для розділу “Документація” графи не заповнюють;
“Позначення” в розділі “Документація” - це позначення документів, що
записують; у розділах “Складальні одиниці” й “Деталі” – це позначення
основних конструкторських документів на них. У розділах “Стандартні
вироби”, “Інші вироби”, “Матеріали” графу “Позначення не заповнюють;
“Найменування” для документів основного комплекта КД – це тільки
найменування їх (“Складальне креслення”, “Схема розподілу структурна”,
“Технічні умови”); для складальних одиниць і деталей – найменування їх
відповідно до основних написів на їхніх кресленнях; для деталей, на які не
виконані креслення – це найменування матеріалів і розмірів, необхідних для
виготовлення; для стандартних виробів і матеріалів – найменування і
позначення їх відповідно до стандартів;
“Кільк.” – кількість складових частин на один виріб. У розділі
“Матеріали” – це загальна кількість матеріалу на один виріб зазначенням
одиниць фізичних величин. У розділі “Документація” цю графу не заповнюють.
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Рис. 7.9 а
114

Рис. 7.9 б
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Після кожного розділу специфікації слід залишати кілька вільних рядків
та резервувати номер позицій.
Специфікацію можна суміщати з кресленням СБ за умови розміщення їх
на аркуші формату А4, а для виробів допоміжного та одиничного виробництва
– на аркушах довільного формату. Такому документу надають позначення
основного конструкторського документа, а код СБ не записують.
Деталювання складальних креслень

Деталювання складальних креслень полягає в побудові робочих
креслень оригінальних деталей. Це творчий процес, а не просте
копіювання зображень та нанесення розмірів. Він складається з таких
послідовних етапів:
1. Вивчення зображення деталі, її внутрішньої та зовнішньої форм.
2. Вибір головного зображення.
3. Вибір вигляду та інших зображень (вигляди, розрізи, перерізи,
виносні елементи) деталі за умов повного відображення її форм та
розмірів. Ці зображення, як головне, можуть збігатися, або не збігатися, із
зображенням тієї самої деталі на складальному кресленні.
4. Складання текстової частини робочого креслення (технічні
вимоги, примітки тощо).
5. Вибір формату аркуша залежно від масштабу зображень та об’єму
текстової частини.
6. Виконання зображень, крім штриховки.
7. Нанесення розмірних і виносних ліній. Обчислення дійсного
масштабу зображень складального креслення та розмірів деталі й
нанесення розмірних чисел на робочому кресленні.
8. Позначення шорсткості поверхонь деталі, виходячи з умов її
роботи, функціонального призначення, технології виготовлення.
9. Нанесення штриховки на розрізах і перерізах.
10. Виконання рамки креслення та основного напису.
11. Виконання текстової частини робочого креслення та основного
напису. В графі “матеріал” записують його позначення з таблиці переліку.
Робочі креслення на запозичені та стандартні деталі не виконують.
Врахування умовностей і спрощень складальних креслень при їх
деталюванні

Під час розробки складальних креслень відповідні стандарти
допускають ряд умовностей і спрощень, які слід враховувати при
деталюванні.
1. Деталі зображують у тому вигляді, в якому вони надходять на
складання, тобто з’єднувальні деталі (заклепки, гвинти тощо) мають бути
відокремленими.
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2. На робочому кресленні обов’язково зображують усі ті подробиці,
які можна не показувати на складальних кресленнях (фаски, проточки,
галтелі, недоріз різьби, ливарні та штампувальні уклони і конусності
тощо). Їхні розміри беруть з відповідних стандартів та інших нормативних
документів.
3. Наводять позначення або зображення стандартизованих елементів
деталі (центрові отвори, шпонкові пази тощо), пов’язуючи констукцію їх
та розміри з відповідними стандартами.
4. Наносячи розміри, слід враховувати технологічні та конструктивні
вимоги й особливості:
а)
розміри, зняті зі сладального креслення, узгоджують з
нормативними рядами довжин, кутів, діаметрів, фасок і т. д.;
б) діаметри прохідних отворів під болти, гвинти, шпильки тощо
визначають за стандартами залежно від діаметра кріпильної деталі
та ступеня складання.
Особливу увагу слід звернути на узгодження розмірів спряжених
поверхонь та відповідність їхніх граничних характеру посадки.
5. Шорсткість поверхонь призначають залежно від характеру їх
з’єднання. Спряжені поверхні мають більш високі вимоги щодо
шорсткості, ніж вільні (див. табл. 5.4).
6. Граничні відхілення розмірів і допуски форми та розміщення
поверхонь позначають на навчальних кресленнях за аналогією із
зразковими деталями з альбомів, враховуючи характер фунціонування
поверхні в складальній одиниці.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
1. Виконати складальне креслення за варіантом, який студент отримує у
викладача.
2. Виконати деталювання складального креслення. Позиції деталей
визначає викладач.
Креслення виконуються на окремих аркушах формату А3 (А4).
Приклад виконання завдання наведений в додатку 1.

Запитання і завдання

1. Які креслення називають складальними?
Що, крім зображень, містить креслення СБ?
Чим керуються, вибираючи кількість та зміст зображень на кресленні
СБ?
4. Назвати основні умовності та спрощення на складальних кресленнях.
5. Які розміри проставляють на кресленні СБ?
6. Як наносять номери позицій на кресленні СБ?
2.
3.
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Де розміщують технічну характеристику виробу на кресленні СБ, і з
чого вона складається?
8. Де розміщують технічні вимоги на кресленні СБ, і з чого вони
складаються?
9. Які графи містить специфікація?
10. Які форми основних написів застосовують при оформленні
специфікації?
11. В яких випадках можна суміщувати специфікацію з кресленням СБ?
Як тоді позначають документ?
12. На які деталі виконують робочі креслення?
13. Як визначають розміри елементів при деталюванні, та які їхні
значення наносять на робочому кресленні?
14. Які вимоги слід виконувати, наносячи спряжені розміри?
15. Як визначають шорсткість поверхонь при деталюванні?
7.
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8 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
СХЕМ
Схема –це конструктотсьий документ, в якому у вигляді умовних
зображень або позначень показані складові частини виробу, а також зв’язки між
ними.
Згідно з ГОСТ 2.701-84 схеми, залежно від видів елементів і зв’язків, які
входять у склад виробу, поділяються на види, перелік яких подано в табл. 8.1.
Таблиця 8.1

Види схем
Вид схеми

Шифр виду

Електрична
Гідравлічна
Пневматична
Кінематична
Оптична

Вид схеми

Э
Г
П
К

Шифр виду

Вакуумна
Газова
Автоматизації
Комбінована

В
Х
А
С

Л

Таблиця 8.2
Типи схем
Тип схеми

Шифр типу

Структурна

1

Функціональна

2

Принципова (повна)

3

З”єднань (монтажна)

4

Підключення

5

Загальна

6

Розташування

7

Призначення схеми
Визначає основні функціональні частини
виробу, їх призначення і взаємозв’язок
Пояснює процеси, які відбуваються в окремих
функціональних колах виробу, а також у виробі
в цілому
Визначає повний склад елементів та зв’язків між
ними і дає детальне уявлення про принцип
роботи виробу
Визначає з’єднання складових частин виробу і
показує з’єднувальні дроти, джгути, кабелі, а
також місця їх приєднання та вводу
Показує зовнішні підключення виробу
Визначає складові частини комплексу та їх
з’єднання між собою
Визначає відносне розташування складових
частин виробу, а також дротів, джгутів та
кабелів, які їх з’єднують

Кожній схемі присвоюють шифр. Він складається з літери, яка визначає
вид схеми, і цифри, яка визначає тип схеми (табл. 8.2). Наприклад, схема
електрична пинципова – Е3, схема гідравлічна структурна – Г1. Цей шифр
обов’язково вказується в основному напису креслення.

Схеми електричні принципові.
Схема електрична принципова – це конструкторський документ, який
виконується без збереження масштабу, і на якому показуються у вигляді
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умовних графічних позначень усі електричні елементи та пристрої виробу, а
також електричні зв”язки між ними. Причому дійсне просторове розташування
складових частин виробу, як правило, не враховується.
Принципові схеми використовують для вивчення принципу роботи
виробів, а також при їх налагодженні, контролі та ремонті. Вони є основою для
розробки інших конструкторських документів, наприклад, схем з”єднань
(монтажних) і креслень.
Елементи електричних схем
Елементами електричних схем можуть бути резистори, конденсатори,
котушки індуктивності, трансформатори, напівпровідникові вироби (діоди,
транзистори, тиристори, мікросхеми), лампи, а також елементи комутаційних і
контактних з”єднань (вимикачі, контакти, реле).
Елементи електричних схем зображуються на схемі у вигляді умовних
графічних позначень, установлених відповідними стандартами. Дозволяється
також зображати їх оберненими на кут 90, 180 та 270. Розміри умовних
графічних позначень теж задаються відповідними стандартами. Електричні
з’єднання між елементами зображаються лініями електричного зв’язку,
розташованими у вигляді горизонтальних та вертикальних відрізків з
найменшою кількістю зламів і взаємних перетинів.

Приклад розташування умовних графічних позначень елементів на
схемі подано на рис. 8.1.

Рис.8.1.
Умовні графічні позначення елементів і лінії їх електричного зв’язку
виконуються на схемах однією і тією самою товщиною лінії – 0.2…1 мм.
Кожний елемент, який входить у склад виробу, повинен мати літерно-цифрове
позиційне позначення. Воно складається з двох частин, які записуються без
розділових знаків і пропусків.
Перша частина – літерний код елементів, який визначає його вид згідно з
ГОСТ 2.710-81 (одна чи кілька літер латинського алфавіту), наприклад, R резистор, VT – транзистор, VD – діод або стабілітрон та ін.
Друга частина – порядковий номер елементів (одна або кілька арабських
цифр). Порядкові номери присвоюють елементам одного і того самого виду,
яким присвоєний однаковий літерний код, наприклад, R1, R2, VT, VT2.
Порядковий номер присвоюється елементам, починаюючи з одиниці, й далі
згідно з послідовністю розташування елементів на схемі – зліва праворуч і
зверху донизу (рис. 8.2).
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Написи R1, VT1 та інші слід писати зверху або праворуч умовних
графічних позначень елементів. Для них застосовують креслярський шрифт
одного й того самого розміру (рис. 8.2).

Рис. 8.2.
Характеристики вхідних і вихідних кіл
Замість умовних графічних позначень елементів зовнішньої комутації на
схемі виконують таблицю вхідних і вихідних даних. Кожній такій таблиці
присвоюють позиційне позначення елемента, замість якого вона введена. Це
позиційне позначення записується над таблицею і включається в перелік
елементів, наприклад, Х1…Х13. Розміри таблиці, а також приклад її заповнення
подані на рис. 8.3.

Рис. 8.3.
Виконання переліку елементів
Інформацію про елементи схеми записують у перелік елементів – таблицю,
яка виконується згідно зі стандартом. Розміри таблиці переліку елементів
подані на рис. 8.4.
Як правило, перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми над
основним написом, причому відстань між ними не повинна бути меншою за 12
мм.
У таблиці переліку елементів вказують такі дані:
1) у графі “Поз. позн.” – позиційне позначення елемента;
2) у графі “Найменування” – назву елемента, його номінальні параметри і
номер стандарту або ТУ;
121

3) у графі “Кільк.” – кількість елементів;
4) у графі “Примітка” – у разі необхідності вказують додаткові дані
елемента.

Рис. 8.4
Елементи записуються у перелік групами в алфавітному порядку літерноцифрових позначень. У межах кожної групи з однаковим літерним кодом
елементи вказують за зростання їх порядкових номерів.
Якщо потрібно записати кілька елементів, які мають однакову першу
частину позиційного позначення і назву, можна записати загальні відомості про
елемент у вигляді спільного заголовка. Цей заголовок підкреслювати не
потрібно.
Згідно зі стандартом перелік елементів можна оформляти окремим
документом. Тоді він оформляється на окремих аркушах формату А4 (ГОСТ
2.301-68) з основним написом за формою 2 і 2а (ГОСТ 2.104-88). В основному
напису після назви виробу потрібно вказати назву документа – “Перелік
елементів”, а після позначення виробу – шифр документа – “ПЕ3” (рис. 8.8).
Можна залишати один чи декілька вільних рядків між окремими групами
елементів.
Умовності та спрощення на схемах
Розглянемо деякі умовності та спрощення, які дозволяється робити під час
виконання схем.
Якщо у виробі є кілька однакових елементів (за найменуванням, типом і
номіналом), з”єднаних паралельно, можна замість зображення всіх розгалужень
зобразити лише один елемент, вказавши їх кількість за допомогою позначення
розгалуження (рис. 8.5).

а

б
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Рис. 8.5. Зображення кількох паралельно з”єднаних однакових елементів: а
– дійсне; б – умовне
У разі послідовного з”єднання однакових елементів можна зобразити
перший і останній з них, показавши електричний зв’язок між ними штриховою
лінією. Над штриховою лінією вказують кількість однакових елементів (рис.
8.6).

а

б
Рис. 8.6. Зображення кількох однакових елементів, які з’єднані послідовно:
а – дійсне; б – умовне
Приклади зображення условних графічних позначень
елементів схем подані в додатку А (табл. А.1).
Приклад виконання схеми наведений в додатку А.

деяких

Запитання і завдання

1. Які бувають схеми залежно від виду елементів та зв`язків між
ними?
2.
3.
4.
5.
6.

Назвати види схем залежно від змісту.
Що включає позначення елементів на схемах?
Як проводять лінії зв`язку на схемах?
Як оформляють таблицю переліку елементів?
Як вибирають і зображують умовні графічні позначення елементів?
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