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                                                             Таблиця 1  
Позначення формату Розміри, мм 

А0 
А1 
А2 
А3 
А4 

841×1189 
594×841 
420×594 
297×420 
210×297 

 

Розділ 1. Правила виконання креслеників. 
 

1.1. Оформлення креслеників, зображень на креслениках 
 

Формати аркушів визначаються розмірами зовнішньої рамки 
конструкторського документу (кресленика, текстового документу тощо). 
Формат кресленика вибирають залежно від розмірів зображення. Основні 
формати встановлені ГОСТ 2.301-68 (табл. 1). 

 Основні формати утворені 
послідовним поділом більших форматів 
навпіл, лінією паралельною меншій стороні, 
починаючи з формату А0. 
 Крім основних форматів даним 
стандартом передбачено використання 
додаткових форматів. 

Оформлюються креслярські аркуші внутрішньою рамкою, яку проводять 
суцільною товстою лінією на відстані 20 мм  вздовж лівої сторони (поле для 
брошурування) та по 5 мм з трьох інших сторін формату. 

Основні написи на креслениках і текстових документах виконують за 
ГОСТ 2.104-68 і 
розміщують в правому 
нижньому куті формату 
(рис. 1). На аркушах 
формату А4 основний 
напис розміщують 
тільки вздовж його 
короткої сторони.  

Рис. 1 
В графах основних написів і в додаткових графах (рис. 2) зазначають: 

 у графі 1 – назву виробу (ГОСТ 2.109-73); 
 у 2-й – позначення документу (ГОСТ 2.201-80); 
 у 3-й – позначення матеріалу (графу заповнюють на креслениках 

деталей); 
 у 4-й – літеру, яку присвоєно цьому документу; 
 у 5-й – масу виробу (ГОСТ 2.109-73); 
 у 6-й – масштаб (ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 1.109-73); 
 у 7-й – порядковий номер аркушу (якщо аркуш один, графу не 

заповнюють); 
 у 8-й – кількість аркушів документу (заповнюють на першому аркуші); 
 у 9-й – назву організації, яка випустила документ; 
 у 10-й – характер роботи осіб, які підписують документ; 
 у 11-й – прізвища осіб, які підписують документ; 
 у 12-й – підписи осіб, прізвища яких зазначені в графі 11; 
 у 13-й – дату підписання документу; 
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 у графах 14…18 – зміни, які вносяться (ГОСТ 2.503-74); 
 графи 19 – 32 вводяться в разі потреби . 

 
Рис. 2 

 
При складанні креслярських аркушів слід дотримуватись наступного: 

 аркуші складають зображенням назовні так, щоб основний напис 
кресленика був на лицьовій стороні внизу складеного аркушу; 
 кресленики усіх форматів складають «гармошкою» до розмірів формату 

А4. 
Порядок складання креслеників різних розмірів показано на рис. 3. 
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Рис. 3 
 

1.2. Вимоги стандартів до виконання креслеників 
 

Масштаб – відношення розмірів об’єктів на кресленику до їх дійсних 
розмірів. 

Згідно ГОСТ 2.302–68 встановлено такі масштаби: 
 дійсна величина – 1:1; 
 масштаби зменшення – 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:75, 

1:100, 1:200; 
 масштаби збільшення – 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1. 

 
Лінії (ГОСТ 2.303–68), які використовують на креслениках: 

Таблиця 2 
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Товщину суцільної основної лінії s вибирають в межах 0,5–1,4 мм залежно 
від розмірів, складності зображень та формату кресленика. Товщина певної 
ліній має бути однаковою для всіх зображень на кресленику. У прикладах 
використання ліній (рис. 4) їх номери відповідають номерам табл. 2. 
 

 
Рис. 4 

Усі написи на креслениках та інших технічних документах слід виконувати 
шрифтом креслярським за ГОСТ 2.304-81. Основні параметри шрифту (рис. 
5): 
 розмір шрифту h – 
висота великих літер, мм; 
 висота малих літер с ; 
 ширина літери g ; 
 товщина літер шрифту d. 

Стандартом встановлено 
шрифти по типу А (d=1/14h) і 
типу Б (d=1/10h) як з нахилом 
літер і цифр під кутом 75º так 
і без нахилу (табл. 3).                                        Рис. 5  

Таблиця 3 
Параметри Співвідно

шення 
Значення параметрів креслярських шрифтів (тип А), 

 мм 
Розмір шрифту  h (висота великих 
літер) 
Висота малих літер  с 
Відстань між літерами, знаками  а 
Мінімальний крок рядків  b 
Мінімальна відстань між словами  е 
Товщина ліній  d 

14\14h 
10\14h 
2\14h 
22\14h 
6\14h 
1\14h 

2,5 
 

1,8 
0,35 
4,0 
1,1 

0,18 

3,5 
 

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

5,0 
 

3,5 
0,7 
8,0 
2,1 
0,35 

7,0 
 

5,0 
1,0 
11,0 
3,0 
0,6 

10,0 
 

7,0 
1,4 
16,0 
4,2 
0,7 

14,0 
 

10,0 
2,0 
22,0 
6,0 
1,0 

20,0 
 

14,0 
2,8 
31,0 
8,4 
1,4 

Параметри Співвідно
шення 

Значення параметрів креслярських шрифтів (тип Б), 
мм 

Розмір шрифту  h (висота великих 
літер) 
Висота малих літер  с 
Відстань між літерами, знаками  а 
Мінімальний крок рядків  b 
Мінімальна відстань між словами  е 
Товщина ліній  d 

10/10h 
7/10h 
2/10h 
17/10h 
6/10h 
1/10h 

2,5 
 
1,8 
0,5 
4,3 
1,5 
0,25 

3,5 
 
2,5 
0,7 
6,0 
2,1 
0,35 

5,0 
 
3,5 
1,0 
8,5 
3,0 
0,6 

7,0 
 
5,0 
1,4 
12,0 
4,2 
0,7 

10,0 
 
7,0 
2,0 
17,0 
6,0 
1,0 

14,0 
 
10,0 
2,8 
24,0 
8,4 
1,4 

20,0 
 
14,0 
4,0 
34,0 
12,0 
2,0 
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Форми літер українського, латинського, грецького алфавітів та цифр 
наведено відповідно на рис. 6–9 (шрифт типу А – з нахилом).  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Рис. 7 
 
 
 
 

   Рис. 6 
                                                                                    Рис. 8 
Назви літер грецького алфавіту, які 

наведені на рис.9: 
1-альфа 9-йота 17-ро 
2-бета 10-каппа 18-сигма 
3-гамма 11-ламбда 19-тау 
4-дельта 12-мю 20-іпсілон 
5-епсілон 13-ню 21-фі 
6-дзета 14-ксі  22-хі 
7-ета  15-омікрон 23-псі 
8-тета 16-пі  24-омега 

                                                                     Рис. 9 
 

Графічні позначення матеріалів у розрізах, перерізах та на видах, а 
також правила нанесення їх на креслениках встановлені ГОСТ 2.306-68. Для 
умовного графічного зображення матеріалів використовують різноманітні 
штриховки. 

 
Стандартне графічне зображення матеріалів у розрізах та перерізах: 

 
– метали, тверді сплави, а також загальне графічне позначення 
будь-якого матеріалу;  
 
 
– неметалеві матеріали, в тому числі волокнисті та плитні 
(пресовані) за винятком зазначених нижче; 

 
– деревина;                                                          – природний камінь; 
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– скло та світло прозорі                                     – бетон;  
матеріали; 
 
– кераміка та силікатні матеріали для мурування; 
 

 
– природний ґрунт;                                              – рідина. 
 

 
У розрізах та перерізах використовують додаткові позначення матеріалів, 

не передбачені стандартом, але для них треба давати пояснення на кресленику. 
Паралельні прямі у штриховках проводять суцільними тонкими лініями 

(S/2…S/3) під кутом 45° до лінії контуру зображення (рис. 10а) чи до його осі 
(рис. 10б) або до лінії рамки кресленика (рис. 10в). Відстань між лінями 
штриховки має дорівнювати 1–10мм. Нахил ліній штриховки і відстань між 
ними для певної деталі на всіх зображеннях мають бути однаковими. 

Якщо нахил лінії контуру зображення збігаються з нахилом ліній 
штриховки, то штрихувати слід під кутом 30° або 60° (рис. 11). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Рис. 10                                                                Рис. 11 
Штрихування деревини, бетону, засипки виконують від руки, не 

використовуючи креслярські інструменти. 
Вузькі та довгі площі перерізів, ширина яких на кресленику становить 2–4 

мм, рекомендується штрихувати лише на кінцях і по контуру (рис. 12а), а решту 
площі перерізу – невеликими ділянками в декількох місцях (рис. 12б). Перерізи, 

ширина яких на кресленику 
менше 2 мм, допускається 
зачорнювати, але між 
суміжними перерізами 
залишати просвіт не менше 
0,8 мм (рис. 12в). 

                        Рис. 12                                    
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Для суміжних перерізів двох деталей використовують різні напрямки 
штриховки (рис. 13). Якщо площа перерізу завелика, штриховку виконують 
біля його контурів смужкою сталої ширини (рис.14). 

 
 
 
 
 

                             Рис. 13                                                            Рис. 14 
Розміри на креслениках зазначають розмірними числами дійсних 

розмірів, незважаючи на масштаб, точність побудови та інші особливості 
виконаних зображень. Лінійні розміри вказують в міліметрах. Кількість 
розмірів має бути мінімальною, але достатньою для виготовлення та контролю 
виробу. 

Розміри, які не передбачають виконання і наносять для більшої зручності 
користування креслеником, називають довідковими. Їх позначають зірочкою 
(*), а в технічних вимогах записують: «*Розміри для довідок» (рис.15). Якщо всі 
розміри на кресленику довідкові, то знак (*) не позначають. 

Розмірні лінії, які показують межі вимірювання, закінчуються стрілками, 
форма і розміри яких зазначені на рис. 16. 

 
                              Рис. 15                                                       Рис. 16 

Виносні лінії зазначають межі вимірювання і їх слід продовжувати за 
стрілки на 1–5 мм. Розмірні і виносні лінії виконують суцільними тонкими 
лініями (товщина – S/2…S/3). Розмірні числа слід проставляти над розмірними 
лініями паралельно їм ближче до середини. Мінімальна відстань між розмірною 
лінією і контуром зображення має бути 10 мм, а між розмірними – 7 мм. 

Якщо на кресленику мало місця, то контурні лінії переривають (рис. 17). 
Приклади нанесення розмірів кутів – на рис. 18. 

                
                                             Рис. 17                                              Рис. 18 
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Довжину дуги позначають як на рис. 19. 
Розмірні і виносні лінії не повинні перетинатись (рис. 20). 

 
                                  Рис. 19                                       Рис. 20 

Розмірну лінію діаметра кола допускається проводити з обривом (рис.21). 
 

                 
 
 
 

 
 

                      Рис. 21                                                     Рис. 22 
 

Нанесення лінійних розмірів в деяких випадках зрозуміла з рис.22 та 23. 
 

 
 
 
 
 

 
                            Рис. 23                                                           Рис. 24 
 
Розмірні лінії або кути, розміщені в заштрихованій зоні (див. рис. 18б та 

24), розмірні числа рекомендується виносити на поличку. 
Для позначення діаметра кола використовують знак “”, який складається з 

кола і риски, нахиленої під кутом 75º. Приклади нанесення розмірів діаметрів 
наведені на рис. 25. 

 

 
 

Рис. 25 
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Для позначення радіуса дуги кола використовують літеру R. Приклади 
нанесення розмірів радіусів наведені на рис. 26. Розмірне число радіуса 
(діаметра) сфери супроводжується літерою R () без напису “Cфера” (рис.26ж). 

 
 

 
Рис. 26 

 
Розмір сторони квадрата чи квадратного отвору позначають знаком ”□” 

(рис.27). Висота знака □ повинна дорівнювати висоті розмірних чисел на 
кресленику, тобто номеру шрифта. 

Перед розмірним числом, що визначає конусність, ставлять знак “”, 
вершина якого звернена в бік вершини конуса (рис.28). Конусність вимірюється 
відношенням різниці діаметрів основ до висоти зрізаного конуса і визначається 
одиничним дробом (наприклад, 1:5), у відсотках (20%) або в градусах (11°). 

 
 

.                                       Рис. 27 .                                                      Рис. 28 
 

Нахил лінії до горизонтальної чи 
вертикальної прямої визначається тангенсом 
кута нахилу лінії. Як і конусність, нахил 
визначається одиничним дробом, у відсотках 
або в градусах, перед яким ставлять знак “”, 
вершина якого звернена в бік нахилу (рис. 29). 

Поширеним елементом деталей є фаска – 
скошена частина гострого ребра або кромки. 
Розміри фасок під кутом 45º проставляють як на 
рис. 30. Розміри фасок під іншими кутами 
позначають як на рис. 31. 

                   Рис. 29 
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                                        Рис. 30                                                          Рис. 31 
 
Розміри між рівномірно розміщеними елементами показують як на рис. 32. 

 
                

 
 
 
 
 
 

Рис. 32 
 

1.3. Геометричні побудови на креслениках 
 

Окреслення багатьох технічних форм складається з ліній, які плавно 
переходять одна в іншу. Плавний перехід однієї лінії в іншу називається 
спряженням. Точка плавного переходу є точкою спряження. Використовують 
спряження: прямої з дугою кола, двох прямих дугою кола, двох дуг кіл прямою, 
двох дуг кіл третьою дугою кола. 

Спряження прямої з дугою кола має місце, якщо пряма є дотичною до дуги 
і точка спряження розміщена на радіусі дуги спряження, який 
перпендикулярний до прямої (рис. 33). 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                               а                              б 

                        Рис. 33                                                                Рис. 34 
При спряженні двох кіл, обидва кола мають спільну дотичну і точка 

спряження розміщена на прямій, яка сполучає центри обох кіл. Дотик 
називається зовнішнім, якщо центри кіл розміщені по різні боки дотичної (див. 
рис. 34а), і внутрішнім – коли центри кіл розміщені з одного боку від дотичної 
(див. рис. 34б). 

Побудова спряження двох ліній дугою кола заданого радіуса складається з 
етапів: 
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– побудова геометричного місця точок (t1), які віддалені на величину 
радіуса спряження від першої лінії; 

– побудова геометричного місця точок (t2), які віддалені на величину 
радіуса спряження від другої лінії; 

– визначення центра спряження на перетині визначених геометричних 
місць; 

– визначення точок спряження на першій і другій спряжувальних лініях; 
– побудова дуги спряження в інтервалі між точками спряження. 
Приклади спряження двох прямих ліній наведені на рис. 35а-е. 
 
 
 

 
 
 

 
                 а                                         б                                       в 
 
 
 
 
 
 
                г                                                д                                               е 
                                                          Рис. 35 
Приклади спряження прямої лінії з колом наведені на рис. 36. 

                            
                                                              Рис. 36 
Приклади спряження двох кіл наведені на рис. 37а-г. 

         
  
 
 
 
 
   
 

                                   а                                                        б  
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Рис 37 
 

Обриси деяких деталей мають криволінійні елементи – циркульні або 
лекальні. Циркульні елементи називають овалами (коробові криві дуг кіл). 
Овал – це опукла фігура з попарно спряжених дуг кіл.  

 
Лекальні криві креслять по ряду точок, що їм належать, сполучаючи 

точки за допомогою лекал. Це такі криві як еліпси, параболи, гіперболи, 
циклоїди, епіциклоїди, гіпоциклоїди, конхоїди, евольвенти кола, спіралі 
Архімеда, синусоїди, та інші.  

Побудова овалів та лекальних кривих описана в підручниках. 
 
 

Завдання №1. Геометричне креслення. 
 

Складається з чотирьох креслеників формату А4, які оформлюють 
стандартною рамкою і основним написом (рис. 2). Всі написи на креслениках 
обов’язково виконують креслярським шрифтом. 

На 1-ому кресленику необхідно показати всі 9 типів ліній, які 
використовуються на креслениках (зображення лінії повторити тричі) та 
вказати параметри кожної лінії, її назву. Приклад виконання цього кресленика 
наведений на рис. 38. 

На 2-ому кресленику виконують стандартні графічні зображення 
матеріалів у розрізах та перерізах. Приклад виконання цього кресленика 
наведений на рис. 39. 

В 3-му кресленику виконують зображення плоскої деталі з елементами 
спряжень ліній, визначенням точок спряжень та нанесенням всіх необхідних 
розмірів (варіанти наведені в табл. 4, стор. 19-21). Приклад виконання такого 
кресленика наведений на рис. 40. 

На кресленику 4 виконати зображення деталей, які мають горизонтальну 
вісь обертання, і нанести всі розміри, необхідні для їх виготовлення (варіанти 
наведені в табл. 5 і 6, стор. 21, 22). Приклад виконання наведений на рис. 41. 
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Рис. 38 
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Рис. 39 
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Рис. 40 
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Рис. 41 
Таблиця 4 
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Продовження таблиці 4 
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Продовження таблиці 4 
 

 
 

Таблиця 5 
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Таблиця 6 

Вар.15,30

Вар.12,27

Вар.1,16

Вар.13,28

Вар.9,24

Вар.6,21

Вар.3,18

Вар.10,25

Вар.7,22

Вар.4,19

Вар.2,17

Вар.14,29

Вар.11,26

Вар.8,23

Вар.5,20
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Розділ 2. Проекційне креслення. 
 

2.1. Зображення. Проекціювання геометричних тіл та технічних деталей 
 

Зображення – графічне відображення предмета у визначеному масштабі, 
яке виконується встановленим способом проекціювання (центральне, 
паралельне). Воно визначає геометричну форму предмета та взаємозв’язок його 
складових частин. 

Зображення предметів виконуються методом прямокутного 
(ортогонального) проекціювання, коли напрям проекціювання 
перпендикулярний до площини проекцій. 

Умовно вважається, що предмет розташований між спостерігачем та 
відповідною площиною проекцій (рис.42). В якості основних площин проекцій 
приймають шість граней куба. Грані суміщаються з фронтальною площиною 
проекцій. Зображення на фронтальній площині проекцій (вид спереду) – 
вважається головним. 

Класифікація зображень та правила їх виконання на креслениках вказані в 
ГОСТ 2.305–68. 

Зображення на кресленику, в залежності від змісту, розподіляють на види, 
розрізи та перерізи. Кількість зображень видів, розрізів, перерізів має бути 
мінімальною, проте достатньою для однозначного та повного відображення 
предмету. Для зменшення кількості зображень, стандартом дозволяється 
вказувати на видах невидимі частини предмета за допомогою штрихових ліній. 

 
Рис. 42 

На головному виді предмет розташовують таким чином, щоб зображення 
найбільш змістовно відображувало його форму та розміри. Предмети (деталі), 
що складаються з декількох частин зображують у функціональному положенні 
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або положенні зручному для їх виготовлення. Деталі обертання розташовують 
так, щоб вісі симетрії були горизонтальними. 

Зображення можна спрощувати в межах правил передбачених державними 
стандартами. 

 
2.2. Види та їх розташування на креслениках 

 
Видом називають зображення повернуте до глядача видимою частиною 

поверхні предмета. 
Згідно ГОСТ 2.305–68 встановлено такі види (див. рис.42): вид спереду 

(головний); вид зверху; вид зліва; вид 
справа; вид знизу; вид ззаду. Якщо 
зображувані на кресленику види 
розташовані в проекційному зв’язку, то 
їхні назви не вказують. У випадку, коли 
види зміщено відносно головного 
зображення, то їх позначають на зразок 
«А » (рис. 43). Напрямок погляду 
вказують стрілкою позначеною 
відповідною прописною літерою. 

                   Рис. 43                                Додатковий та місцевий види. Якщо 
будь-яку частину предмета не можливо відобразити на жодному з 
вищевказаних видах без спотворення її форми та розмірів, то використовують 
додаткові види. 

На кресленику додатковий вид позначають великою літерою (наприклад,  
А ), а пов’язане з додатковим видом 
зображення, позначається стрілкою, що вказує 
напрям погляду. з відповідною літерою. 

Зображення окремої, обмеженої ділянки на 
поверхні зображуваного предмету називають 
місцевим видом). Місцевий вид на кресленику 
позначають аналогічно додатковому (рис.44).                          Рис. 44 

 
2.3. Розрізи, перерізи, виносні елементи, написи та позначення 

Розріз (ГОСТ 2.305–68) – це зображення предмета умовно розрізаного 
однією або декількома площинами. На розрізі показують те, що утворюється в 
січній площині, а також те, що розташоване за нею (рис.45). Допускається 
зображувати не все, що розташовано за січною площиною, якщо це не потребує 
роз’яснення конструкції виробу. 

Для того, щоб отримати на кресленику розрізи будь-якого предмета, 
необхідно: 

– в потрібному місці предмета умовно провести січну площину; 
– умовно видалити частину предмета, яка розташована між спостерігачем 

та січною площиною; 



25 
 

– спроекціювати ту частину, що залишилась на відповідну площину 
проекцій та зобразити її на місці одного з видів або вільному місці кресленика; 

– на отриманому розрізі наносять штриховку, відповідні написи. 
Залежно від положення січної площини відносно горизонтальної площини 

проекцій розрізи бувають (рис.45): а) горизонтальні – січна площина 
паралельна до горизонтальної площини проекцій (розріз А-А); б) вертикальні – 
січна площина перпендикулярна до горизонтальної площини проекцій (розріз 
на головному виді); вертикальний розріз називається фронтальним, якщо січна 
площина паралельна до фронтальної площини проекцій та профільним – січна 
площина паралельна профільній площині проекцій (розріз Б-Б); в) похилі – січна 
площина нахилена до горизонтальної площини проекцій під довільним 
непрямим кутом. 

 
                                      Рис. 45                                                   Рис. 46 

За кількістю січних площин розрізи розподіляють на: прості – одна січна 
площина (див. рис. 44, 45) і складні – з двома і більше січними площинами. 
Складні розрізи називають ступінчатими, якщо січні площини паралельні (див. 
рис.46) та ламаними, якщо січні площини перетинаються (рис.47).  

Частину виду та частину відповідного розрізу допускається поєднувати, 
відокремивши їх суцільною хвилястою лінією (рис. 48), суцільною тонкою 
лінією зі зламом або штрих-пунктирною (рис. 49, або див. рис. 45). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Рис. 47                                                Рис. 48                                      Рис. 49 
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Розрізи називаються повздовжними, якщо січні площини направлені 
уздовж довжини або висоти, та поперечними (див. рис. 48), якщо січні площини 
направлені перпендикулярно довжині або висоті. 

Для позначення положення січної площини застосовують розімкнену 
лінію. При складних розрізах штрихи також проводять у місцях перетину 
січних площин між собою. На початковому і кінцевому штрихах ставлять 
стрілки (вони не повинні перетинати контур зображення), які вказують 
напрямок погляду (див. рис. 45–48). Стрілки наносять на відстані 2–3 мм від 
зовнішнього кінця штриха. Лінії розрізу позначають однаковими великими 
літерами українського алфавіту типу «А–А». 

Переріз (ГОСТ 2.305–68) – зображення фігури, умовно розрізаної однією 
або декількома площинами. На перерізі показують тільки те, що безпосередньо 
отримується в січній площині. 

Перерізи поділяють на винесені та накладені (рис.50а,б). 
 

 
 

          а                                          б                                                            в              
Рис. 50 

 
Виносні елементи (ГОСТ 2.305–68) – додаткове зображення (зазвичай 

збільшене) будь-якої частини предмету, що потребує графічного пояснення у 
відношенні форми, розмірів тощо (рис 50в). 

 
Завдання № 2. Проекційне креслення 
 

Cкладається з чотирьох креслеників, які оформлюють відповідно до вимог 
ГОСТ (див. рис. 2). 

На 1-ому кресленику за наочним зображенням побудувати три проекції 
деталі в поєднанні половини виду з половиною розрізу з нанесенням усіх 
розмірів (формат А4 або А3). Варіанти наведені в табл. 7 (стор. 27-28). Приклад 
виконання цього кресленика наведений на рис. 51 (розміри на зображеннях 
завдань проставлені з відхиленнями від ГОСТ для спрощення подачі 
інформації). 

На 2-ому кресленику (формат А4) побудувати профільну проекцію деталі 
за розмірами, які вказані в табл. 8 (стор. 28). Приклад виконання даного 
завдання наведений на рис. 52. 

На 3-му кресленику (формат А3):  
– побудувати три проекції деталі за розмірами, які вказані в табл. 9 

(стор.29). 



27 
 

Фронтальну та профільну проекції зобразити в поєднанні половини виду з 
половиною розрізу. На горизонтальній проекції зобразити половину виду в 
поєднанні з розрізом  А-А. 

–  побудувати переріз Б-Б та прямокутну ізометричну проекцію деталі з 
вирізом 1/4 наближеної до спостерігача. Приклад виконання кресленика – на 
рис. 53. 

На 4-му кресленику (формат А3): 
– побудувати три проекції деталі за розмірами, які вказані в табл. 10 (стор. 

30). 
В горизонтальній проекції зобразити пів виду в поєднанні з розрізом А-А. 
Побудувати переріз Б-Б. 

Приклад виконання цього кресленика наведений на рис. 54. 
 

Варіанти до завдання 2.1 (у всіх деталях отвори наскрізні)               Таблиця 7 

 
Продовження таблиці 7 (до завдання 2.1) 
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Варіанти до завдання 2.2                     Таблиця  8 

 

Варіанти до завдання 2.3 

Поз-начення Розмір (мм) для варіанта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d 80 82 84 80 80 78 82 80 82 86 

a 15 16 0 18 30 0 14 20 18 30 

b 30 28 15 30 30 32 28 40 18 40 

c 30 28 32 28 0 10 10 32 0 30 

h 30 32 34 28 30 26 35 28 30 32 

h1 15 14 10 16 0 12 15 20 15 14 

h2 10 8 14 12 10 4 6 12 10 6 
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Таблиця 9 
Позначення 

Розмір (мм) для віріанту 
1 2 3 4 5 

a 90 90 80 80 80 
a1 20 20 30 20 30 
a2 40 40 40 40 50 
b 90 90 90 80 80 
b1 20 20 30 30 24 
b2 30 30 30 40 40 
h 110 110 110 115 115 
h1 15 15 20 15 10 
h2 50 40 50 60 50 
h3 80 60 80 80 90 
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Таблиця 9 
Варіанти до завдання 2.4 

 
 
 

 Таблиця 10 
 Позначення Розмір (мм) для варіанта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
h  150 140 120 130 136 138 134 140 144 146 

h1 100 90 70 80 86 92 86 94 84 88 
h2 90 78 70 74 80 82 88 80 84 90 
h3 16 18 20 12 14 20 14 18 16 20 
a 8 10 10 12 8 10 10 12 8 12 
a1 30 26 28 32 34 30 28 34 32 30 
a2 60 58 62 64 66 54 58 56 60 68 
b 110 120 106 110 120 112 116 100 118 120 
d 28 22 26 28 24 28 26 28 22 28 
d1 80 90 86 92 84 82 80 84 86 88 
d2 86 96 94 100 92 88 94 98 96 94 
d3 56 64 66 70 62 60 64 66 64 62 
d4 26 28 30 26 32 30 28 32 26 30 
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Рис.51 

 
Рис 52 
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Рис. 53 
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Рис. 54 
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Розділ 3. Рознімні та нерознімні з’єднання 
 

3.1. Рознімні з’єднання 
 
 

Основним елементом рознімних з’єднань є різьба. Розрізняють такі види 
різьби: 
 за формою профілю: трикутна, трапецієвидна, кругла, прямокутна, упорна; 
 за видом поверхні, на якій нарізають різьбу: циліндричні та конічні; 
 зовнішні та внутрішні (на стержні або в отворі); 
 за експлуатаційним призначенням: кріпильні, ходові, спеціальні; 
 залежно від напрямку гвинтової поверхні: праві і ліві; 
 за кількістю заходів різьби: однозаходні та багатозаходні. 
 

Основні терміни та визначення щодо різьби встановлює ДСТУ 2497-94. 
Різьба являє собою поверхню, утворену рухом профілю певної форми по 

гвинтовій лінії. Права різьба утворюється профілем, який обертається в 
напрямку руху годинникової стрілки вздовж осі віддаляючись від спостерігача. 
Однозаходна різьба утворюється одним профілем, а багатозаходна – двома і 
більше з рівномірно розміщеними захóдами. 

 
Основними елементами та параметрами різьби є: 

 вісь різьби – це лінія, відносно якої утворено гвинтову поверхню різьби; 
 профіль різьби – це форма профілю, який утворює різьбу; 
 вершина різьби – це верхня частина профілю, який утворює різьбу; 
 зовнішній діаметр циліндричної різьби – це діаметр умовного циліндра, 

описаного навколо різьби; 
 внутрішній діаметр циліндричної різьби – це діаметр уявного циліндра. 

вписаного в западини різьби; 
 середній діаметр циліндричної різьби – це діаметр уявного співвісного з 

різьбою циліндра, кожна твірна якого перетинає профіль по відрізку, що 
дорівнює половині кроку різьби; 

 номінальний діаметр умовно характеризує розміри різьби і 
використовується в її позначенні; 

 крок різьби – це відстань між відповідними 
точками двох сусідніх витків, виміряна 
паралельно осі різьби; 

 хід різьби – це відстань переміщення точки по 
гвинтовій лінії за один повний оберт, виміряна 
паралельно осі різьби; 

 довжина різьби – це довжина поверхні, на 
якій утворено різьба, включаючи збіг різьби та 
фаску (рис. 55).                                                                            Рис. 55 
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3.2. Типи  різьби 
 

Метрична різьба характеризується кутом профілю, що дорівнює 60º (рис. 
56). В умовне позначення метричної різьби входять: літера “М”, номінальний 
діаметр, величина кроку (тільки для 
метричної різьби з малим кроком, на 
відміну від метричної різьби з великим 
кроком, величина якого не 
проставляється), літер “LH” для 
позначення лівої різьби. Наприклад, 
метрична різьби номінального діаметру 
24 мм з великим кроком позначається 
М24; різьба того ж діаметра з малим 
кроком 1,5мм – М24х1,5; того самого 
діаметра ліва різьба з великим кроком – М                       Рис. 56 

Трубна циліндрична різьба застосовується для з’єднання труб, арматури, 
трубопроводів і інших тонкостінних деталей. Умовне позначення складається з 
літери “G”, розміру різьби в дюймах і класу точності середнього діаметра. 
Наприклад, трубна циліндрична різьба 11/2", класу точності А: G11/2 –А. 

Трубна конічна різьба має конусність 1:16. Умовне позначення різьби 
складається з літери “R” та позначення розміру. Наприклад, R11/4. 

Трапецеїдальна різьба є ходовою різьбою і призначена для забезпечення 
руху у прямому і зворотному напрямках та передачі сили уздовж осі. 

Умовне позначення складається з літер “Tr”, номінального діаметру, кроку 
різьби та позначення поля допуску середнього діаметру (цифри, яка означає 
ступінь точності, і літери, що означає основне відхилення). Наприклад, 
трапецеїдальна різьба діаметром 50 мм і кроком 8 мм: Tr50х8-7е. 

Упорна різьба використовується в механізмах з великим зусиллям в один 
бік, направленим уздовж осі (в гвинтових пресах, стяжках, лещатах тощо). 
Умовне позначення складається з літери “S”, номінального діаметру і значення 
кроку. Наприклад: S50x8. 

 
3.3. Зображення різьби на креслениках 

 
Різьбу на стержні зображають суцільними товстими лініями по 

зовнішньому діаметру і суцільними тонкими – по внутрішньому (рис. 57а). 
Різьбу в отворі зображають суцільними товстими лініями по внутрішньому 

діаметру і суцільними тонкими – по 
зовнішньому діаметру (рис. 57б). Розмір і 
позначення різьби на певних поверхнях 
показують на розмірі зовнішнього 
діаметру різьби (рис. 58), за винятком 
трубної різьби (конічної і циліндричної) 
(рис. 59). 

                         Рис. 57 
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                                   Рис. 58                                                             Рис. 59 

 
3.4. Кріпильні деталі 

Стандарт встановлює геометричну форму, розміри кріпильних деталей, 
їхні основні фізико-хімічні та механічні властивості, захисні та декоративні 
покриття, кроки та класи точності різьби. На рис. 60 приведена коротка 
класифікація основних видів різьбових з’єднань. 

 
Рис. 60 

Кріпильні деталі використовують в складальних операціях в процесі 
виготовлення виробів. Це такі деталі як: болти, гвинти, шпильки, гайки, 
штифти, шплінти тощо. 

Болт являє собою циліндричний стержень, який має різьбу з одного кінця і 
головку з другого. На нарізну частину болта нагвинчується гайка. 

Умовні позначення болтів виконують за схемою: Болт A2M20×1,5-LH-
6g×60.58.C.029 ГОСТ…, де: A – клас точності; 2 – виконання; М20 – діаметр 
різьби, мм; 1,5 – малий крок різьби, мм; LH – напрям різьби; 6g – поле допуску 
різьби; 60 – довжина болта, мм; 58 – клас міцності; С – вказівка на марку 
матеріалу; 02 – цифрове позначення виду покриття; 9 – товщина покриття, мкм; 
ГОСТ… – номер стандарту на конструкцію та розміри деталі. 

Шпилька являє собою циліндричний стержень з різьбою на обох кінцях. На 
одному кінці виконана різьба для загвинчування шпильки в одну із з’єднуваних 
деталей, а на іншому – різьба для нагвинчування гайки. Умовне позначення 
шпильки: Шпилька М16–6g×120.58 ГОСТ 22032-76. 
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Гвинт має таку ж конструкцію, як і болт. В залежності від призначення 
гвинти мають циліндричну, напівкруглу, потайну, напівпотайну головки, або 
головки під гайковий ключ. Нарізна частина гвинта загвинчується в одну із 
з’єднувальних деталей. Приклад позначення: Гвинт А.М8–6g×50.48 ГОСТ 
1491-80. 

Гайка являю собою виріб, який має отвір з різьбою. Умовне позначення 
гайки виконання 1, з діаметром різьби 16 мм, з великим кроком різьби і полем 
допуску 6H, класу міцності 5, без покриття: Гайка М16-6H.5 ГОСТ 5915-70. 

Шайбу встановлюють під гайку чи під головку болта для запобігання 
утворення задирів і зминань при затягування гайки та уникнення 
самовикручування. Умовне позначення круглої шайби виконання 1, для 
кріпильної деталі діаметром 14 мм, стандартної товщини, із сталі марки 08КП, з 
оцинкованим покриттям товщиною 6 мкм: Шайба 14.01.08КП.016 ГОСТ 11371-78. 

Штифт являє собою циліндричний, конічний або фасонний стержень 
круглого перерізу, який використовують для нерухомого з’єднання і точної 
фіксації деталей. Умовне позначення циліндричного штифта виконання 1, 
діаметром 12 мм, довжиною 80 мм, без покриття: Штифт 12х80 ГОСТ3128-70. 

Шплінт являє собою складений удвоє сталевий дріт, який пропускають 
крізь радіальний отвір гайки, болта, вала тощо і кінці розводять для взаємної 
фіксації. Позначення шплінта умовним діаметром 8 мм, довжиною 32 мм, з 
низьковуглецевої сталі, без покриття: Шплінт 8х32 ГОСТ397-79. 

 
3.5. Зображення кріпильних деталей і з’єднань 

Болтові з’єднання складаються з болта, гайки, шайби і скріплювальних 
деталей. На рис. 61а, б, в, г показано конструктивне, спрощене, умовні 
зображення болтового з’єднання в розрізі та на виді. Розміри деталей нарізного 
з’єднання на спрощеному зображенні визначають за розмірами, які залежать від 
номінального діаметра різьби (рис. 61д, е, є). На спрощеному зображенні (на 
відміну від конструктивного) різьбу на стержні болта показують по всій 
довжині, на головці болта, гайці та шайбі не показують фаски, між стержнем 
болта і отворами скріплювальних деталей не показують проміжку. 

  
Рис. 61 
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Шпилькові з’єднання складаються з шпильки, гайки, шайби і 
скріплювальних деталей. На рис. 62а, б, в, г показано конструктивне, спрощене 
та умовне зображення шпилькового з’єднання в розрізі та на виді. Розміри 
деталей шпилькового з’єднання на спрощеному зображенні визначають за 
розмірами, які залежать від номінального діаметра різьби (для шпильки – див. 
рис. 62д, для гайки – див. рис. 61е).  

 
Рис. 62 

В зображеннях гвинтових з'єднань гвинти, як і інші кріпильні деталі, 
креслять за розмірами залежно від діаметра різьби. З’єднання гвинтом з 
циліндричною головкою показано на рис. 63, а з потайною – на рис. 64. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 63                                                                      Рис. 64 
 

3.6. Нерознімні з’єднання 
Ці з'єднання не можна розібрати без зруйнування їхніх елементів (зварні, 

клепані, паяні, клеєні, з’єднання зшиванням та інші). 
Зварні з’єднання утворюються дуговим, газовим та контактним 

зварюванням. 
Розрізняють такі види з’єднань (рис. 65): стикове (а), внапуск (б), кутове 

(в) і таврове (г). Їх позначають відповідно літерами С, Н, К, Т. 
 
 
 
 

Рис. 65 
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Незалежно від способу зварювання видимі шви зварних з’єднань умовно 
зображають суцільною основною лінією, невидимі – штриховою. Видиму 
одиночну зварну точку позначають знаком «+», невидимі одиночні точки 
зварювання не позначають (рис. 66). 

 
 
 
 
 

 
Рис. 66 

Шов може бути (рис. 67) однобічним (а) і двобічним (б, в), суцільним або 
переривчастим з ланцюговим чи шаховим розташуванням зварювальних 
ділянок. 

 
 
 
 

Рис. 67 
Умовне позначення швів зварних з’єднань виконують за ГОСТ2.312-72. 

Лінію-виноску з однобічною стрілкою краще проводити від видимого шва (див. 
рис. 66).  

Шви нерознімних з’єднань, які одержують клепанням, паянням, 
склеюванням, зшиванням та за допомогою металевих скоб зображають і 
позначають на кресленнях відповідно до ГОСТ2.313-82. 

Клепані з’єднання використовують, якщо з’єднувальні деталі не можна 
зварювати або склеювати, а також з метою декоративного оздоблення в виробах 
широкого ужитку (одяг, взуття, головні убори, шкіргалантерея тощо). Приклади 
умовного зображення наведено в табл. 11. 

                                                                                                                               Таблиця 11 

 
 

Місця паяних і клеєних з’єднань показують суцільною лінією завтовшки 2s. 
Для позначення паяних і клеєних з’єднань (рис. 68а, б) умовні знаки наносять 
на лінії-виносці суцільною основною лінією. З’єднання зшиванням зображають 
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суцільною тонкою лінією і позначають умовним знаком, який виконується 
суцільною основною лінією на лінії-виносці (рис.69). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.68                                       Рис. 69 

Завдання № 3. Рознімні та нерознімні з’єднання деталей 
 

Завдання слід виконати на креслярському папері формату А3, оформити 
кресленик стандартною рамкою і основним написом. Поле кресленика треба 
попередньо розмітити для того, щоб вся графічна інформація була рівномірно 
розміщена. Слід показати конструктивні зображення стандартних кріпильних 
деталей (болта, гвинта, шпильки, гайки, шайби) та спрощені зображення 
з’єднань (болтового, гвинтового, шпилькового, склеюванням, зшиванням). 
Розміри для виконання кріпильних деталей (за варіантами) наведені в табл. 12. 
                                                                                                                      Таблиця 12 

В
ар

іа
нт

 d (тип і 
розмір різі), 
(p – великий 

крок різі) 

 
l 

 
l1 

 
S 

В
ар

іа
нт

 d (тип і 
розмір різі), 
(p – великий 

крок різі) 

 
l 

 
l1 

 
S 

1 М16 (p=2) 90 38 24 16 М20(p=2.5) 70 46 30 
2 М20(p=2.5) 90 46 30 17 М16 (p=2) 55 38 24 
3 М24(p=3) 110 54 36 18 М12(p=1.75) 55 30 19 
4 М30(p=3.5) 120 66 46 19 М10(p=1.5) 55 26 17 
5 М36(p=4) 120 78 55 20 М8(p=1.25) 45 24 13 
6 М20х1.5 100 46 30 21 М20(p=2.5) 80 46 30 
7 М24х2 100 54 36 22 М24(p=3) 90 54 36 
8 М30х2 110 66 46 23 М30(p=3.5) 100 66 46 
9 М36х3 130 78 55 24 М36(p=4) 110 78 55 
10 М42х3 140 90 65 25 М42(p=4.5) 130 90 65 
11 М20х1.5 100 46 30 26 М20х1.5 90 46 30 
12 М16х1.5 80 38 24 27 М24х2 100 54 36 
13 М12х1.25 45 30 19 28 М30х2 130 66 46 
14 М10х1 40 26 17 29 М36х3 130 78 55 
15 М8х1 35 24 13 30 М42х3 120 90 65 
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На зображеннях кріпильних деталей і з’єднань слід проставити тільки ті 
розміри, які мають місце на прикладі виконання цього завдання (рис. 72). Над 
зображенням кожної кріпильної деталі треба написати її стандартне 
позначення. Зображення болтового, гвинтового, шпилькового з’єднань мають 
включати відповідні деталі заданого варіанту. При виконанні зображень 
з’єднань деталей слід керуватись розмірами і співвідношеннями, які наведені на 
рис. 70 і 71. Кожне зображення деталі або з’єднання виконують в певному 
масштабі. 

 
Рис. 70 

 
 

d1 = 0.85 (0.95)d; h1 = 0.7d; 
d2 = 1.05d;  h2 = 0.8d; 
d3 = 1.05d;  h3 = 0.25d; 
d4 = 1.5d;  h4 = 0.5d; 
d5 = 2.2d;   l2 =1.25d; 
c = 0.15d;  R =0.1d; 
c1 = 0.2d;   n = 0.25d;    
 
 
 
                                         Рис. 71 
 

Зразок виконання завдання показано на рис. 72. 
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Рис. 72 
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Розділ 4.  Технічне креслення 
 

4.1. Ескізи і робочі кресленики деталей 
 
Державним стандартом ГОСТ 2.102–68 встановлено види і комплектність 

конструкторських документів на вироби усіх галузей промисловості. Основні 
графічні і текстові документи: 

– кресленик деталі (містить зображення деталі і дані, необхідні для її 
виготовлення та контролю); 

– складальний кресленик (містить зображення складальної одиниці та дані, 
необхідні для її виготовлення, складання і контролю); 

– кресленик загального вигляду (пояснює конструкцію виробу, взаємодію 
його основних частин і принципів його дії); 

– теоретичний, габаритний і монтажний кресленики; 
– схема; 
– специфікація (визначає склад складальної одиниці). 
Завдання 4: 
– виконати ескізи нестандартних деталей виробу; 
– виконати робочі кресленики двох деталей (з поверхнею обертання та 

призматичної). 
Для виконання ескізів студент отримує на кафедрі складальний виріб з 5-6 

нестандартних деталей. 
Ескізи виконують на аркушах в клітинку або на міліметровому папері 

формату А4 чи А3 залежно від кількості зображень деталі; робочий кресленик – 
на креслярському папері такого ж  формату. 

 

Рекомендації щодо виконання ескізів деталей 
 

Ескізи виконують від руки, без застосування креслярських інструментів, з 
дотриманням пропорційності розмірів деталі, а не їхньої величини (рис. 73). 
Переносити зображення деталі на папір з методичних посібників або 
підручників забороняється. 

Стадії виконання: 
1) підготовча стадія: ознайомлення з конструктивними та технологічними 

особливостями деталі і матеріалом, з якого вона виконана. Далі визначається 
головне зображення та інші вигляди, розрізи, перерізи, виносні елементи; 

2) основна стадія: – на аркуші вибраного формату наносять габаритні 
прямокутники для основних зображень, осі та центрові лінії; 

– тонкими лініями наносять контури основних зображень; 
– створюють необхідні розрізи, перерізи та інші вигляди зображень; 
– проводять виносні і розмірні лінії; 
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Рис. 73 
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– виконують штриховку у розрізах і перерізах, обмірюють деталь, 
записують розмірні числа та параметри шорсткості поверхні, заповнюють 
графи основного напису. Етапи виконання ескізів деталей – на рис. 74. 

 

 
Рис. 74 
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Рекомендації щодо виконання робочих креслеників 
 
Робочі кресленики деталей, на відміну від ескізів, виконують із 

застосуванням креслярських інструментів з дотриманням умовних позначень, 
особливих правил і певного масштабу. 

Кількість зображень, як і на ескізах деталей, повинна бути мінімальною, 
але достатньою, щоб мати уявлення про форму деталі. Головний вид має давати 
найповніші відомості про її форму та частини. Масштаб зображень вибирають з 
врахуванням доцільного використання вибраного аркуша. Основний напис 
(див. рис 2) і додаткова графа (ГОСТ 2.104–68) – за формою (рис. 75). 

Розміри деталей наносять з врахуванням конструктивних особливостей, 
технології виготовлення та необхідності контролю розмірів. З цією метою 
вибирають базу, від якої обмірюють деталь. Розрізняють конструкторські, 
технологічні та вимірювальні бази. 

Кількість розмірів на кресленику 
має бути мінімальною, але достатньою 
для виготовлення і контролю у 
відповідності до ГОСТу 2.307–68. 

Робочий кресленик деталі, як 
правило, містить також позначення 
шорсткості поверхонь або покриттів, 
термічної або іншої обробки, відомості 
про технічні вимоги, матеріал та його 

марку (рис. 76). 

Рис. 76 

 

Рис. 75 
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На аксонометричному зображенні небажані повні розрізи: втрачається 
наочність зображення; зазвичай видаляють умовно одну четверту або одну 
восьму частину деталі (рис. 77–79). Аксонометричне зображення деталі 
виконують, користуючись однією із трьох найпоширеніших її проекцій (рис. 
80). Зображення кола на цих трьох проекціях – рис. 81. 
 

 
Рис. 77 

 

 
Рис. 78 
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Рис. 79 

 

 
Рис. 80 
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Рис. 81 
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4.2. Кресленик складальної одиниці 
 

Складальний кресленик – це документ, який містить зображення 
складальної одиниці та дані, необхідні для її виготовлення і контролю. 
Виконують його на вироби, призначені для серійного, масового та 
індивідуального виробництва. 

Завдання № 4.1: 
– накреслити складальний кресленик; 
– скласти специфікацію. 
Кресленик складальної одиниці (виробу), отриманого за варіантом для 

виконання попереднього завдання, виконують на папері формату А3 або А2 
залежно від складності виробу. 

 
Рекомендації щодо виконання складального кресленика 
 
– визначити призначення, складові частини виробу і способи їхнього 

з’єднання; 
– визначити послідовність розбирання та складання вибору; 
– виконати ескізи усіх нестандартних деталей, визначити необхідну 

кількість зображень (видів, розрізів, перерізів). Ескізи виконують без 
врахування масштабу, який у основному написі не позначають; 

– визначити необхідну кількість зображень складального кресленика, його 
масштаб, формат кресленика; 

– після обмеження поля кресленика рамкою і розміщення у його правому 
нижньому куті основного напису (18555 мм) габаритними прямокутниками 
намічають на полі кресленика місця передбачуваних видів, розрізів, виносних 
перерізів, місцевих видів; 

– накреслити на усіх проекціях тонкими лініями контури деталей, 
починаючи з більших; виконати штриховку; нанести розміри: габаритні, 
встановлювальні, приєднувальні (для розміщення виробу на місці монтажу або 
приєднання до іншого виробу), експлуатаційні та конструктивні; 

– нанести номери позицій, виконати текстову частину кресленика 
(примітки, технічні характеристики та умови, допоміжні написи тощо). 

Зразок виконання складального кресленика– на рис. 82. 
Специфікацію, яка визначає зміст складальної одиниці (комплексу, 

комплекту), складають на аркушах формату А4 (розмір основного напису – 
18540 мм, рис. 83). Вона поділяється на розділи, що їх зазначають у графі 
“Найменування” (специфікація складної одиниці має розділи: “Документація”, 
“Складальні одиниці”, “Деталі” і “Стандартні вироби”). Назву розділу 
підкреслюють суцільною тонкою лінією. Під заголовком залишають вільний 
рядок. Після кожного розділу залишають кілька вільних рядків та резервують 
номер позиції. 

Графи специфікації заповнюють зверху вниз: 
– “Формат” (тобто формат документа, на якому виконано кресленик); 
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– “Зона” (позначення зони, в якій є номер позиції складової частини 
виробу)  не заповнювати !; 

– “Поз.” (порядкові номери складових частин виробу у послідовності 
їхнього запису у специфікацію)  треба заповнювати !; 

– “Позначення” (позначення конструкторських документів на робочих 
креслениках або ескізах)  треба заповнювати !. Приклад заповнення: ІПДМ 
05.01.01 (зміст: абревіатура назви інституту – номер контрольної роботи – 
номер варіанта – номер деталі). Тут ІПДМ: Косівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва.  

 
Рис. 82 

“Найменування” (найменування деталей відповідно до основних написів 
на їхніх креслениках (у даному випадку – ескізах); щодо деталей, на які не 
виконані креслеників, – найменування матеріалів і позначення розмірів; щодо 
стандартних виробів – найменування і позначення їх відповідно до стандартів) 
 треба заповнювати !; 

– “Кільк.” (кількість складальних одиниць на вибір)  треба 
заповнювати ! 

Щодо виконання складальних креслеників та їхніх частин, застосовують 
умовності та спрощення (ГОСТ 2.315–68): 

– допускається креслити половину або більшу частину (проводячи лінію 
обриву) симетричного виробу; 
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Рис. 83 
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– болти, гвинти, штифти, заклепки, рукоятки, контакти, спиці шківів і 
маховиків, зубці зірочок і зубчастих коліс, тонкі стінки тощо показують не 
розсіченими і не штрихують; 

– пластини, дрібні фаски, пази, отвори тощо (якщо їхні розміри 2 мм і 
менше) зображують збільшеними, відступаючи від масштабу; 

– частини вузлів і деталей, що виступають за межі кресленика, зображують 
з розривами, зближуючи їх. 

Згідно з ГОСТ 2.109–73 можна не показувати: 
– невеликі зазори, фаски, галтелі, округлення, проточки, заглиблення, 

виступи, рифлення тощо; 
– написи на шкалах, планках тощо, зображуючи лише їхній контур; 
– шліци головок гвинтів, шурупів, зображуючи їх суцільною потовщеною 

лінією; 
– зварну деталь як суцільну; 
– підшипники – конструктивно або спрощено; 
– інші  деталі  (ГОСТ 2.109–73,   ГОСТ 2.420–69,  ГОСТ 2.411–72,  ГОСТ 

2.704–76,  ГОСТ 2.705-70). 
Умовність та спрощення, не передбачені стандартами, пояснюють на 

вільному місці складального кресленика. 
 
 
 

4.3. Деталювання складального кресленика 
 

 
Деталювання складального кресленика (“кресленик СК”) полягає у 

виконанні робочих креслеників деталей. 
 
 
Завдання № 5: 

– виконати робочі кресленики трьох деталей за заданим креслеником СК; 
– виконати аксонометричне зображення однієї деталі з вирізом передньої 

чверті. 
Складальний кресленик видається викладачем кожному студенту 

індивідуально. 
 
Рекомендації щодо виконання робочих креслеників деталей 

складального кресленика. 
– ознайомлення з назвою, призначенням і принципом дії виробу; 
– ознайомлення з виробом на всіх зображеннях; 
– ознайомлення зі специфікацією і зображенням кожної деталі на 

кресленику, визначаючи її назву, контури і форму; 
– визначення взаємодії деталей виробу і способів з’єднання їх між собою. 
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