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ВСТУП 

 Інженерна графіка належить до дисциплін, які складають загально 

інженерну підготовку спеціалістів з вищою технічною освітою. Мета 

вивчення курсу "Інженерна графіка" полягає у здобутті студентами знань, 

умінь і навичок, необхідних для викладання технічних думок за допомогою 

креслення в системах комп'ютерного проектування, а також для розуміння 

принципу дії конструкції за її кресленням. Курс "Інженерна графіка" 

складається з трьох розділів: 1. Нарисна геометрія і проекційне креслення. 2. 

Машинобудівне креслення.  

Нарисна геометрія і проекційне креслення є теоретичною основою 

побудови креслень, які є графічною моделлю конкретних інженерних 

виробів. Нарисна геометрія вивчає способи побудови зображень просторових 

фігур на площині та розв'язки просторових задач на кресленні. Ознайомлення 

з основними положеннями машинобудівного креслення надасть студентам 

уявлення про способи побудови зображень деталей та їх з'єднань, що вико- 

ристовуються у машинобудуванні та в устаткуванні закладів ресторанного 

господарства; можливість читати креслення збірних одиниць, складених із 

простих деталей. Знання і практичні навички, одержані під час вивчення 

інженерної графіки, необхідні для виконання графічної документації 

курсових та дипломних проектів, а також знадобляться в майбутній 

практичній діяльності. Таким чином, завданням вивчення інженерної графіки 

є: здобуття: знань теоретичних основ побудови зображень, простих ліній, 

площин, геометричних фігур; навичок визначення форми простих деталей за 

їх зображенням; ознайомлення: зі способами побудови зображень; із 

зображенням деталей та їх з'єднань; оволодіння: навичками розв'язувати 

задачі на взаємну належність і перетин геометричних фігур, на визначення 

їхньої натуральної величини; просторовою уявою, здатністю аналізувати 

форму виробів за їх кресленням; вмінням читати креслення збірних одиниць, 

складених із простих деталей.  
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Тема: Площина. Сліди площин. Положення площин. 

 

Площиною називається поверхня, що утворюється рухом прямої лінії, 

яка рухається паралельно самої себе по непорушній напрямній прямої. 

Площина може бути задана: 

1) трьома точками, які не лежать на одній прямій; 

2) прямою і точкою, що не лежить на цієї прямої;  

3)  двома паралельними прямими; 

4)  двома прямими, що перетинаються; 

5) будь-якою плоскою фігурою.  

На комплексному кресленні площина може бути задана проекціями 

перерахованих вище геометричних елементів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        δ (A, B, C)             δ (A, l)              δ (m // l)            δ (l ∩ m)            δ (∆ABC)    

 

Сукупність елементів, що однозначно визначають площину в 

просторі, називається її визначником.  

За розташуванням площин у просторі, тобто відносно площин 

проекцій, вони розподіляються на площини особливого положення та 

загального (довільного) положення: 

 

 А2 

 B1 

 А1 

 B2 

 С2 

 С1 

 А2 

 А1 
 l1 

 l2 

 l1 

 l2 

 m1 

 m2 

 K2 

 K1 

 l1 

 l2 

 m1 

 m2 
 А2 

 B1 

 А1 

 B2 

 С2 

 С1 
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Площини особливого (окремого) положення – ті, що паралельні або 

перпендикулярні площинам проекцій: 

Площини рівня – площини паралельні площинам проекцій 

(горизонтальні, фронтальні і профільні). При цьому площини зображуються 

на паралельних їм площинах в дійсну величину. 

Проецюючі площини – площини перпендикулярні площинам 

проекцій (фронтально-проецюючі, горизонтально-проецюючі, профільно-

проецюючі). 

Площини загального положення – це площини, що довільно 

розташовані стосовно площин проекцій. 

Площини окремого положення мають так звану збіруючу властивість, тобто 

одна або дві проекції площини окремого положення є прямими лініями, на 

які проецюються всі елементи даної площини.  

Приклади.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Слідом називається лінія перетину площини з площиною проекцій. 

Лінія перетину заданої  площини ∑ з горизонтально площиною П1 

називається горизонтальним слідом ∑1, з площиною П2 – фронтальним 

  δ (∆ABC) –  

   горизонтально-

проецююча 

β – к П2 

δ (∆ABC) // П2 –  

фронтальна рівня, 

А2В2С2 – дійсна 

величина 

δ (l ∩ m) – загального 

положення 

 

  А2 

 B1  А1 

 B2 

 С2 

 С1 

 l1 

 l2 

 m1 

 m2 

 А2 

 А1 

 С2 

 С1 

 B1 

 B2 

 x 
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слідом ∑2, а з площиною П3 – профільним слідом ∑3. Точки ∑1,2 ∑2,3∑1,3 – 

точки сходу слідів. 

Можливі такі положення площини відносно площин проекції П1 П2 П3 : 

1) площина не перпендикулярна ні до однієї з площин проекцій; 

2) площина перпендикулярна до однієї з площин проекцій; 

3) площина перпендикулярна до двох площин проекцій. 

Площина другого і третього пунктів носять загальну назву «проектуючи 

площини». 

Тема: Побудова комплексних креслень геометричних тіл з проекціями 

точок 

Поверхня в геометрії визначається як двопараметрична множина точок 

простору, тобто множина точок простору, координати яких є 

диференційованими функціями двох параметрів. Це визначення дозволяє 

розглянути поверхню як неперервну множину послідовних положень змінної 

лінії – твірної, що рухається в просторі за певним правилом, або перетин 

твірної (у всіх її послідовних положеннях), з деякими фіксованими лініями, 

які називаємо напрямними. 

 

  

В нарисній геометрії користуються головним чином кінематичним способом 

утворення поверхонь. На поверхні Ф можливо в загальному випадку 

провести два типи сімейства ліній l та m, яким будуть задовольняти слідуючі 

умови: 

-ніякі дві лінії одного сімейства не перетинаються між собою. 

-кожна лінія одного сімейства перетинає всі лінії другого. 

          На рисунку поверхня Ф утворена рухом твірної l по нерухомим 

напрямним m. Твірні та напрямні можуть мінятись місцями. 
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          З великої кількості поверхонь оточуючого нас простору ми будемо 

розглядати два класи, поверхні обертання і гранні поверхні. 

          Поверхнею обертання називається поверхня, яка описується якою-

небудь лінією (прямою, кривою) твірною при її обертанні навколо нерухомої 

осі. 

          Визначник поверхні обертання: 1. Нерухома пряма – вісь обертання; 

твірна - пряма або крива лінія. 2. Твірна обертається навколо осі так, щоб 

кожна точка твірної здійснила повний оберт. 

          Щоб викреслити складну деталь, треба навчитись будувати прості 

геометричні фігури, форми яких складають деталі: призми, циліндри, сфери, 

конуси, піраміди. Проектування геометричних тіл заключається не тільки в 

побудові за заданими розмірами проекцій цих тіл, але і в умінні провести 

повний аналіз креслення, тобто вказати ребро, вершини, грані, визначити 

взаємне розміщення цих елементів, знайти видимі і невидимі частини фігури, 

визначити проекції точок , які лежать на поверхні тіла, тощо.         

Положення точки, яка лежить на поверхні задана, якщо відома одна її 

проекція і вказано, на якій частині поверхні (видимої або невидимої) точка 

розміщена. Якщо немає вказівок, вважають, що точка розміщена на видимій 

частині поверхні. 

           Щоб побудувати недостаючі проекції точки яка лежить на поверхні, 

необхідно: 1) визначити вид поверхні (проектуюча або загального 

положення) на якій лежить задана точка; 2) вибрати графічно просту для 

побудови на кресленні лінію поверхні яка б проходила через задану точку; 3) 

побудувати проекції цієї лінії на кресленні; 4) побудувати шукані на 

кресленні задані точки. 

          Будь-яка лінія являє собою сукупність точок, тому побудова проекцій 

лінії, розміщеної на поверхні, зводиться до побудови проекцій декількох 

точок, які належать цій лінії. 

          Розглянемо деякі поверхні, утворені обертанням прямої лінії. 

Відображення поверхонь.Точки на поверхнях 

Циліндр. 

           Циліндром називається тіло, обмежене циліндричною поверхнею і 

двома паралельними площинами (основами). Прямим називається циліндр, в 

якого твірні перпендикулярні до основи  рис. 4.2,а. 

          Проводячи аналіз креслення циліндра можна відмітити, що 

верхня основа циліндра паралельна площині 1П, нижня основа належить 1П. 

Бокова циліндрична поверхня – горизонтально – проектуюча. На 1П вона 
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проектується в коло. Твірні даної поверхні (позначені як а, b, c, d) являються 

горизонтально-проектуючими прямими. 

Розглянемо аксонометричне зображення циліндра (рис. 4.2,б) на 

горизонтальній проекції видимою буде верхня основа циліндра. На 

фронтальній проекції видимою буде передня частина циліндра (до 

площини d). Площина d умовно поділяє зображення циліндра на фронтальній 

площині проекцій на видиму і невидиму частини. Площина e розділяє 

поверхню циліндра на видиму і невидиму частини на профільній площині 

проекцій. 3П. Всі точки, що знаходяться зліва від даної площини на 

профільній площині 3П будують видимі, а точки, що знаходяться справа – 

невидимі. Невидимі точки на комплексному кресленні зображуються в 

круглих дужках (точка E на рис. 4.2,е). 

          Побудова всіх проекцій точок здійснюється з допомогою ліній зв’язку 

по відповідних координатах. Яку б точку ми не взяли на поверхні циліндра, 

горизонтальна проекція цієї точки буде знаходитись на основі циліндра, 

тобто на колі. 

          Розглянемо декілька прикладів знаходження проекцій точок. 

          1. Задано: точка А на фронтальній проекції належить твірній а та 

верхній основі a .  У символьному записі - 2А Ì 2а Ì2a (рис. 4.2,в). 

 

Рис. 4.2 
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          Креслення: проекція точки 1А на горизонтальній площині співпадає із 

проекцією твірної 1А º 1а. Проекція точки 3А на профільній площині проекцій 

співпадає із профільною проекцією твірної 3а та належить верхній основі -

 3a (твірна - а належить фронтальній площині g, що проходить через вісь 

симетрії (див. рис. 4.2, б)  тому на профільній площині не викреслюється). 

          2. Задано: точка В на фронтальній проекції належить верхній 

основі a та боковій поверхні g . У символьному записі - 2B Ì a2 Ì2g (рис. 4.2,г). 

          Креслення: проекція 1В на горизонтальній площині видима і 

знаходиться на колі основи. Проекція 3В на профільній площині проекцій 

видима належить верхній основі - 3a і знаходиться вправо від осі симетрії на 

відстані yB 

          3. Задано: на фронтальній проекції точка C належить боковій 

поверхні g . У символьному записі - 2C Ì2g (рис. 4.2,д). 

          Креслення: проекція 1С на горизонтальній площині видима і 

знаходиться на колі основи. Проекція 3С на профільній площині проекцій 

видима і знаходиться від проекції 2С по горизонтальній лінії з’вязку вправо 

від осі симетрії на відстані yС 

          4. Задано: на фронтальній проекції точка D належить боковій 

поверхні g . У символьному записі – 2D Ì2g (рис. 4.2,д). 

          Креслення: проекція 1D на горизонтальній площині видима і 

знаходиться на колі основи. Проекція 3D на профільній площині проекцій 

невидима і знаходиться від проекції 2D по горизонтальній лінії з’вязку вправо 

від осі симетрії на відстані yD 

          5. Задано: невидима на фронтальній проекції точка E належить боковій 

поверхні g . У символьному записі – 2E Ì2g (рис. 4.2,е). 

          Креслення: проекція 1E на горизонтальній площині видима і 

знаходиться на колі основи. Проекція 3E на профільній площині проекцій 

невидима і знаходиться від проекції 2E по горизонтальній лінії з’вязку вліво 

від осі симетрії на відстані yE 

Сфера. 

           Сферична поверхня може бути одержана шляхом обертання кола 

навколо осі, яка лежить в площині кола і проходить через його центр. Рис. 

4.3,а.  

          Проекції контуру сфери на епюрі представляють собою кола які 

зображені на рис. 4.3,б. Довільний перетин сфери площиною рівня 

(горизонтальна, фронтальна, профільна) утворює коло і воно проектується 

без спотворення на відповідну площину проекцій. 
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          Горизонтальна площина проходить через центр сфери і ділить її на дві 

рівні частини. Коло, що утворюється в перетині, називається екватор. Верхня 

половина сфери дає видимі точки на горизонтальній проекції (точки D і E на 

рис. 4.3,г), а нижня – невидимі. 

          Фронтальна площина також ділить сферу на дві рівні частини. Коло, 

що утворюється в перетині, називається головний мередіан. Точки, які 

знаходяться попереду цієї площини на фронтальній проекції 

видимі (точка F  на рис. 4.3,д), які позаду – невидимі(точка G  на рис. 4.3,д). 

          Ще одне коло одержимо як січення профільною площиною. Коло, що 

утворюється в перетині, називається профільний мередіан. Точки будут 

видимі на профільній проекції, тоді коли вони будуть з лівої сторони від цієї 

січної площини (точки F і G на рис. 4.3,д), і невидимі, коли вони будуть 

справа (точки H і I на рис. 4.3,е). 

          Розглянемо декілька прикладів знаходження проекцій точок. 

          1. Задано: точка А на фронтальній проекції знаходиться в перетині 

головного фронтального та профільного мередіанів.  У символьному записі -

 2А Ì 2b Ç2c (рис. 4.3,в). (Аналогічно можно провести аналіз побудови 

точки В, що знаходиться в перетині екватора та профільного мередіана та 

аналіз побудови точки C що знаходиться в перетині екватора та головного 

мередіана) 

          Креслення: проекція точки 1А на горизонтальній площині буде 

знаходитись в перетині головного фронтального та профільного мередіанів-

 1А Ì 1b Ç1c. Проекція точки 3А на профільній площині буде знаходитись в 

перетині головного фронтального та профільного мередіанів- 3А Ì 3b Ç3c. 

           Аналогічно можно провести аналіз побудови точки B, що знаходиться 

в перетині екватора та профільного мередіана та аналіз побудови точки C що 

знаходиться в перетині екватора та головного мередіана (рис. 4.3,в) 

          2. Задано: точка D на фронтальній проекції належить головному 

(фронтальному) мередіану.  У символьному записі – 2D Ì 2b (рис. 4.2,г). 

          Креслення: проекція точки 1D на горизонтальній площині буде 

знаходитись на перетині вертикальної лінії з’вязку і осьової лінії, а саме 

належати головному мередіану – 1D Ì 1b. Координата точки D по 

осі ОХ визначається колом радіусом – R1  утвореним в горизонтальній 

площині. 

          Аналогічно можно провести аналіз побудови точки E, (рис. 4.3,г) її 

проекція на горизонтальній площині визначається екватором сфери– 1E Ì 1a, 

фронтальна проекція буде знаходитись на перетині вертикальної лінії з’вязку 

і осьової лінії – 2E Ì 2b. Координата точки E на профільній проекції 

визначається колом радіусом – R3 утвореним в профільній площині. 
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          3. Задано: точка F - видима та точка G - невидима на фронтальній 

проекції.  У символьному записі – 2F º 2G (рис. 4.3,д). 

          Креслення: проекції точок 1F і 1G на горизонтальній площині будуть 

знаходитись на колі радіусом – R1, його радіус визначено з фронтальної 

площини проекцій. Проекції точок 3F і 3G на профільній площині будуть 

знаходитись на колі радіусом – R3, його радіус визначено з фронтальної 

площини проекцій. 

          4. Задано: точка H - видима та точка I - невидима на горизонтальній 

проекції.  У символьному записі – 2H º 2I (рис. 4.3,е). 

          Креслення: проекції точок 2H і 2I на горизонтальній площині будуть 

знаходитись на колі радіусом – R2, його радіус визначено з фронтальної 

площини проекцій. Проекції точок 3F і 3G на профільній площині будуть 

знаходитись на колі радіусом – R3, його радіус визначено з фронтальної 

площини проекцій. 

 

Рис. 4.3 
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Конус. 

         Конус – геометричне тіло, обмежене боковою конічною поверхнею - b і 

площиною основи - a, що перетинає всі його твірні. Основа конуса лежить в 

площині 1П. Прямим круговим називається конус, у якого основа є коло, а 

висота проходить через центр основи. Бічна поверхня прямого конуса 

утворена твірними які проходять через загальну точку S - вершину конуса 

(див.рис 4.4,а). На рис. 4.4,б зображено проекції конуса на площини 

проекцій. 

          Твірні a, b є окреслюючими по відношенню до 2П, вони лежать у 

фронтальній площині. Твірні c, d – окреслюючі по відношенню до площини 

проекцій 3П, знаходяться в профільній площині (рис. 4.4,в). Всі інші твірні 

конуса - прямі загального положення і на епюрі не зображуються. 

          Проекції точок, які лежать на основі конуса, знаходять на інших 

площинах проекцій за допомогою ліній зв’язку. 

          Розглянемо декілька прикладів знаходження проекцій точок. 

1.     Задано: проекція точки - 2С  належить основі конуса (рис. 4.4,г). 

Креслення: проекції точки - 1С на горизонтальній площині знайдемо на 

колі основи, а проекцію точки - 3С на профільній площині знайдемо на 

відстані YС в напрямку додатніх значень осі координат – Y. 

          2.Задано: точки – 1D і  1E , що належать окреслюючим твірним -

 1d, 1c конуса (рис. 4.4,д). 

Необхідно: Побудувати проекції точок. Вказати іх видимість. 

          Аналіз: На горизонтальній проекції видимою буде вся бічна поверхня 

конуса. Фронтальні окреслюючі твірні 2а, 2в ділять бічну поверхню конуса на 

передню -  видиму і задню - невидиму (по відношенню до 2П – рис. 4.4.д). 

Профільні  окреслюючі твірні - 3d, 3c ліву видиму і праву невидимі частини 

(по відношенню до 3П, рис. 4.4. д).  

Креслення: Проведемо горизонтальну площину - 2g через фронтальну 

проекцію точки – (2D) –невидима, та горизонтальну площину - 2d через 

фронтальну проекцію точки – 2E. Побудуємо коло радіусом - R1 в 

площині 1g та коло радіусом – R2 в площині - 2d на горизонтальній площині 

проекцій. Проекції точок – 1D і 1E  на горизонтальній площині знайдемо в 

перетині кіл радіусами R1 та R2 з горизонтальною проекцією окреслюючих 

твірних - 1d, 1c. Профільні проекції точок- 3D і  3E знаходяться в перетині 

горизонтальних ліній зв’язку від фронтальних проекцій точок- 2D і  2E  та 

профільних проекцій окреслюючих твірних - 3d та 3c.   
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          3. Задано: точка –  2F , що належить конічній поверхні (рис. 4.4,е). 

Креслення:  Проведемо горизонтальну площину - 2e через фронтальну 

проекцію точки – 2F. Побудуємо коло радіусом - R1 в цій площині на 

горизонтальній проекції. Горизонтальну проекцію точки - 1F  знайдемо в 

перетині цього кола і вертикальної лінії зв’язку від фронтальної проекції 

точки – 2F. Профільну проекцію точки – 3F знайдемо в площині - 3e на 

відстані YF в напрямку додатніх значень осі координат – Y. 

  

  

Рис. 4.4 
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 Призма. 

           Призма – многогранник, утворений перетином призматичної поверхні 

двома паралельними площинами -a і b. На рис.4.5,а зображені проекції 

призми і її деяких складових елементів. Елементами призм вважають: 

вершини (точки), ребра (прямі), грані (площини). Призму називають прямою, 

якщо бокові ребра її перпендикулярні до основи. Призму називають 

правильною, якщо в основі її лежить правильний многокутник. 

Аксонометричне зображення призми наведено на рис. 4.5,б. 

          Призма, яку зображено на рис.4.5,в має 6 граней, 2 основи, 18 ребер (із 

них 6 бокових –a, b, c, d, e, f), 12 вершин. Верхня основа паралельна 

горизонтальній площині проекцій 1П нижня – належить 1П. 

Грані ВСМК, FEOT – фронтальні площини. На 3П кожна з них проектується в 

лінію – слід площини. Інші грані – горизонтально-проектуючі площини. 

Ребра основи – горизонтальні лінії рівня. На горизонтальній проекції 

видимою буде верхня основа призми. На фронтальній проекції видимі 

грані АВKL, ВСМК, СDNM, інші – невидимі. На профільній проекції видимі 

грані – ABKL, АFТL, інші – невидимі. 

          Комплексне креслення правильної призми слід починати з 

горизонтальної проекції. Побудову всіх проекцій точок на боковій поверхні 

призми здійснють за допомогою ліній зв’язку по відповідних координатах. 

Яку б точку ми не взяли на боковій поверхні призми, горизонтальна проекція 

цієї точки буде знаходитись в  основі призми. 

          Розглянемо декілька прикладів знаходження проекцій точок. 

          1. Задано: проекція точки - 2P належить грані ABKL (площина - g, 

див.рис. 4.5,г). 

          Креслення: горизонтальна проекція точки – 1P знаходиться в  основі 

призми на ребрі – 1K1L. Профільну проекцію точки – 3P знаходимо на 

горизонтальній лінії з’вязку, яку проводимо від фронтальної проекції точки –

 2P, на відстані YP в напрямку додатніх значень осі координат – Y. 

          2. Задано: проекція точки – 2S належить грані CDNM (площина - d, 

див.рис. 4.5,д). 

          Аналіз: грань CDNM видима на горизонтальній, фронтальній та 

невидима на профільній проекціях (див. рис.4.5,б), аналогічно позначимо 

проекції точки – 1S, 2S і (3S). 

Креслення: горизонтальна проекція точки – 1S знаходиться в  основі 

призми на ребрі – 1N1M. Профільну проекцію точки – 3P знаходимо на 

горизонтальній лінії з’вязку, яку проводимо від фронтальної проекції точки –

 2P, на відстані YS в напрямку додатніх значень осі координат – Y. 
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3. Задано: проекція точки – 2I належить грані BCMK (площина -

 2e, див.рис. 4.5,e). 

Аналіз: грань BCMK – фронтальна площина. 

Креслення: горизонтальна проекція точки – 1I знаходиться в  основі 

призми на ребрі – 1K1M. Профільну проекцію точки – 3I знаходимо по 

горизонтальній лінії з’вязку на проекції грані BCMK (площина - 3e). 

 

Рис. 4.5 

 

Піраміда. 

           Піраміда – многогранник, утворений перетином пірамідальної 

поверхні площиною основи -a. На рис.4.6,а зображені проекції піраміди і її 

деяких складових елементів. Елементами пірамід вважають: вершини 
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(точки), ребра (прямі), грані (площини). Піраміду називають прямою, якщо її 

висота перпендикулярна основі. Піраміду називають правильною, якщо в 

основі її лежить правильний многокутник. Аксонометричне зображення 

піраміди наведено на рис. 4.6,б. 

          Піраміда, яку зображено на рис.4.6,в має 6 граней, 1 основу, 12 ребер 

(із них 6 бокових), 7 вершин. Основа піраміди належить горизонтальній 

площині проекцій 1П або паралельна їй. Бокові ребра SA та SD - фронтальні 

прямі рівня. Інші  бокові ребра – прямі загального розташування. Ребра 

основи – горизонтальні лінії рівня. На горизонтальній проекції видимими 

будуть всі грані піраміди. На фронтальній проекції видимі 

грані SAB, SBC, SCD, інші – невидимі. На профільній проекції видимі грані –

 SAB, SAF, інші – невидимі. 

          Комплексне креслення правильної піраміди слід починати з 

горизонтальної проекції. 

          Розглянемо декілька прикладів знаходження проекцій точок. 

          1. Задано: проекція точки – 2G належить ребру - AB в основі 

піраміди (площина - a , див.рис. 4.6,г). 

          Креслення: горизонтальна проекція точки – 1G знаходиться в  основі 

піраміди на ребрі – 1A1B. Профільну проекцію точки – 3G знаходимо на 

горизонтальній лінії з’вязку,яку проводимо від фронтальної проекції точки –

 2G, на відстані YG в напрямку додатніх значень осі координат – Y. 

          2. Задано: проекція точки – 2H належить боковому ребру SB (див.рис. 

4.6,д). 

          Креслення: горизонтальна проекція точки – 1H знаходиться в перетині 

вертикальної лінії з’вязку та ребра – 1S1B піраміди. Профільну проекцію 

точки – 3H знаходимо на перетині горизонтальної лінії з’вязку, яку 

проводимо від фронтальної проекції точки – 2H, із ребром -3S3B. 

3. Задано: проекція точки – 2I належить грані SAB  (див.рис. 4.6,e). 

Аналіз: грань SAB – площина загального розташування. 

Креслення: Проведемо горизонтальну площину - 2b через фронтальну 

проекцію точки – 2I. Утворюється лінія перетину n, що належить 

горизонтальній площині -  nÌ b. Горизонтальна проекція точки –

 1I знаходиться на перетині вертикальної лінії з’вязку, яку проведено від 

фронтальної проекції точки – 2I, із горизонтальною проекцією лінії -

 1n. Профільну проекцію точки – 3I знаходимо по горизонтальній лінії з’вязку, 

яку проводимо від фронтальної проекції точки – 2I, на відстані YI в напрямку 

додатніх значень осі координат – Y. 



18 
 

 

Рис. 4.6 
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Тема: Побудова комплексних креслень. Розгортки, аксонометрії 

перерізаних тіл. 

Державний стандарт встановлює кілька видів аксонометричних 

проекцій. Для побудови найбільш наочних зображень застосовується 

прямокутна ізометрична проекція (коротко - ізометрія, від грец з - рівний, 

однаковий). Положення аксонометрических осей цієї проекції наведено на 

малюнку 1, а. Як видно з креслення, осі проекції в ізометрії розташовуються 

під кутом 120 ° один до одного. При побудові фігур розміри відрізків по осях 

х0 у0 z0откладивают без зміни, т. Е. Дійсні. 

У тому випадку, коли справжніх розмірів беруть тільки по двох осях 

(х0, z0), проекцію називають діметріческой (від грец. Ди - двічі).  
  

Положення осей діметріческой проекції дано на малюнку 1, б. 

 
  
Аксонометріческіе проекції багатокутників. Побудова аксонометричних 

проекцій починають з проведення осей. Паралельно їм відкладають розміри 

відрізків. 

Розглянемо побудову аксонометричних проекцій плоских геометричних 

фігур, розташованих в горизонтальній площині. Побудови дані в 

ізометричної проекції. 

  

Трикутник. Симетрично точці 00 по осі х0 відкладають відрізки С0А0 і 00Е0, 

рівні половині сторони трикутника, а по осі у0 - його висоту 00С0 . Отримані 

точки ,  А0, B0 та С0  з'єднують відрізками прямих. 
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Квадрат. 

По осі х0 від точки 00  відкладають відрізок а, рівний стороні квадрата, 

вздовж осі у0  - також відрізок а. Потім проводять відрізки, паралельні 

відкладеним. 

 
Шестикутник. 

По осі х0 вправо і вліво від точки 00 (рис. 70) відкладають відрізки, рівні 

стороні шестикутника. По осі у0 симетрично точці 00 відкладають відрізки, 

рівні половині відстані L між протилежними сторонами шестикутника, тобто. 

L / 2. Через точки, отримані на осі у0, проводять вправо і вліво паралельно 

осі х0 відрізки, рівні половині боку шестикутника. Отримані точки з'єднують 

відрізками прямих. 

 
  

Аксонометрична проекція кола. 

У аксонометрической проекції коло в загальному випадку проектується в 

криву, яку називають еліпсом. Еліпс - замкнута плоска крива. Її будують за 

допомогою лекал. Оскільки будувати еліпси важко, при зображенні 

окружності в аксонометрии їх дозволяється замінювати овалами. Овал - 

крива, окреслена дугами окружності. 
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Розглянемо побудову овалу, що представляє изометрическую проекцію кола. 

Овал зручно будувати, вписуючи його в ромб, який є ізометричної проекцією 

квадрата. Побудову виконують в наступному порядку: 

1. Будують ромб, сторона якого дорівнює діаметру зображуваної 

окружності. Для цього через точку 00  проводять осі х0  і у0  . На них від 

точки С0откладивают відрізки С01, С02 і т. Д., Рівні радіусу 

зображуваної окружності. Через точки 1, 2, 3 і 4 проводять прямі, 

паралельні осях х0  і у0  , отримуючи на кресленні точки A, Б, С і D. 

2. Для того щоб вписати в ромб овал, з вершин тупих кутів - точок В і А - 

проводять дуги. Їх радіус R дорівнює відстані від вершин тупих кутів 

(точок Б і A) до точок 1, 2 або 3, 4 відповідно. 

3. Через точки В і 1,та В і 2 проводять прямі. При перетині прямих В1 і 

В2 з більшою діагоналлю ромба CD отримують точки 01 і 02  . Ці точки 

будуть центрами малих дуг. Їх радіус R1 дорівнює 011 (або 022). Дугами 

малого радіусу R1соедіняют великі дуги овалу. 

  

 
Геометричні побудови аксонометричних зображень. 

 Слід звернути увагу на спотворення зображень. Однак для оперативності 

побудови зображень будемо враховувати лише значні відхилення. Це, 

зокрема, всі відстані по осі у  в  

фронтальній диметричнійаксонометрії.Побудова аксонометричних проекцій 

плоских фігур, розміщених вертикально.   
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Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, розміщених 

горизонтально.  
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Спосіб побудови аксонометричних проекцій 

 
 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Аксонометричні проекції. Аксонометричні одиниці виміру. Коефіцієнти спотворення. Стандартні 

аксонометричні проекції. 

2. Прямокутна ізометрична проекція. Коефіцієнт спотворення по осях. Проекція окружності у 

прямокутній ізометрії. 

3. Прямокутна диметрічна проекція. Коефіцієнти спотворення по осях. Проекція окружності у 

прямокутній диметрії. 

4. Універсальний спосіб побудови окружності в будь-якій аксонометричній проекції. 
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Тема: Елементи технічного малювання. Виконання технічних 

малюнків 

 

Технічним малюванням називається виконання наочного зображення 

від руки без допомоги інструментів. При цьому треба на око 

дотримуватись напряму осей X, Y і Z і пропорціональності між окремими 

частинами предмета. 

Якщо технічний рисунок в ізометрії виконується на клітчастому папері, 

то можна визначати напрям осей X і У, як це показано на фігурі 132 (для 

меншого катета прямокутного трикутника беремо три клітки, а для 

більшого — п'ять). Відношення (З : 5) катетів створює нахил гіпотенузи (у 

нашому прикладі нахил осей X і У до горизонтальної лінії), що приблизно 

дорівнює 30°. 

Технічні рисунки звичайно покривають штриховкою для надання їм 

об'ємності (фіг. 133). Для нанесення штриховки слід вважати, що \ промені 

світла падають на деталь зліва і зверху. Освітлені поверхні штрихують 

тоншими лініями і рідше, а тіньові — товстими і густіше. 

Напрям ліній штриховки залежить від форми предмета. Так, бокові 

поверхні конуса покривають лініями, що проходять через вершину 

 

Технічним конструюванням – це практичне виготовлення виробу 

відповідно до розробленого проекту за ескізом, кресленням або технічним 

описом. 
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Практичний етап технічного конструювання – це виготовлення оригіналу 

виробу, або його макету чи моделі. 

Модель – це спрощене відображення об’єкта та його складових, виконане 

в масштабі. 

Моделі бувають статичні – нерухомі, динамічні – рухомі. 

Макет – копія виробу в зменшеному розмірі з точним дотриманням 

пропорцій і масштабу. 

Певна послідовність виготовлення окремих деталей і виробів зазначається 

в технологічній карті. Де вказуються послідовність виконання виробу, 

поопераційні ескізи, інструменти і пристосування, розміри. 

Питання для самоконтролю: 

 1. Чим відрізняється модель від макета? 

  2. Чим відрізняється креслення від технологічної карти виготовлення 

виробу? 

 3. У чому полягає різниця між технічним рисунком та кресленням? 

 

 

ТЕМА: Рознімні та не рознімні з’єднання. Види і призначення.  

Складові частини виробів мають основні деталі, які забезпечують 

виконання механізмом його функції, та допоміжні, за допомогою яких 

з'єднують основні деталі. Допоміжні деталі фіксують взаємне положення 

деталей механізму та передають рух від однієї деталі до іншої. Всі з'єднання 

в машинобудуванні можна розділити на рознімні та не рознімні. 

Рознімними називаються з'єднання, для яких операції складання та 

розбирання можливі без руйнування їх складових частин. До рознімних 

відносять різьбові, шпонкові, шліцьові з'єднання. Різьбові з'єднання є 

найбільш поширеними в техніці. Геометричною основою цих з'єднань є 

гвинтові поверхні. 

Різьбові з'єднання - мають на своїй наскрізній та внутрішній поверхні 

різьбу певного типу в залежності від призначення цієї деталі. Тобто 

основним з'єднувальним елементом в різьбовому з'єднанні є різьба. 

Різьбою називають один або кілька рівномірно розміщених гвинтових 

виступів сталого перерізу, утворених на боковій поверхні прямого кругового 

циліндра або прямого кругового конуса. 

Різьбові з'єднання поділяються на рухомі та нерухомі. 
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Рухомі різьбові з'єднання - з'єднання, у яких у робочому стані одна 

різьбова деталь (гайка) переміщується відносно другої (гвинта). Такі різьбові 

з'єднання базуються на ходових різьбах. 

У нерухомому різьбовому з'єднанні після складання такого 

переміщення не повинно бути. Воно базується на кріпильних різьбах. 

Умовне зображення різьби. Різьба на кресленнях зображується 

умовно. Це означає, що її не показують так, як бачать у натурі, де можна 

розрізнити профіль, криві лінії, які зображують витки різьби, а зображують 

за особливими правилами, встановленими стандартами (ГОСТ 2.311-68). 

По зовнішньому діаметру її зображують суцільними основними 

лініями як на вигляді спереду, так і на вигляді зліва, а по внутрішньому 

діаметру - суцільними тонкими лініями. При цьому на вигляді зліва по 

внутрішньому діаметру різьби проводять дугу, яка приблизно дорівнює ? 

кола. Цю дугу можна розімкнути у будь якому місці, але не на осьових 

лініях. Фаску при цьому не показують. 

Збіг різьби - це довжина в зоні переходу різьби до гладкої частини 

деталі, на якій різьба має неповний профіль. Як правило, різьбу зображують 

без збігу. 

Якщо різьбу на стержні зображують у розрізі, то межу нарізаної 

ділянки наносять штриховою лінією. 

Різьбу в отворі при кресленні в розрізі зображують суцільними 

основними лініями по внутрішньому діаметру різьби та суцільними тонкими 

по зовнішньому (тобто навпаки різьби на стержні). Лінію, що визначає межу 

різьби повного профілю, проводять до лінії зовнішнього діаметра різьби і 

зображують суцільною основною лінією. 

Штрихування в розрізі доводять до суцільних ліній, що відповідають 

внутрішньому діаметру різьби. На виглядах, де отвір з різьбою 

проекціюється у вигляді кола, по зовнішньому діаметру різьби тонкою лінією 

проводять дугу кола, яка приблизно дорівнює 3/4 кола, розімкненою у будь-

якому місці (але тільки не на центрових лініях), а контур отвору (внутрішній 

діаметр різьби) обкреслюють суцільною основною лінією. 

Штрихування в розрізі доводять до внутрішнього діаметра різьби в 

отворі, тобто до суцільної основної лінії. Це правило стосується також 

зображення різьби на стержні: яка б різьба не зображувалася, штрихування в 

розрізі завжди доводять до суцільної основної лінії. 

Якщо отвір з різьбою показано як невидний, то різьбу зображують 

паралельними штриховими лініями однакової товщини. Глухий отвір з 

різьбою називають гніздом. Кінцева частина свердленого гнізда має конічну 

форму (кут при вершині зображують на кресленні таким, що дорівнює 1200), 

яка виходить при свердлінні внаслідок конічного загострювання свердла. 
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Якщо на стержні з різьбою або в отворі з нею зроблено фаски, що не мають 

спеціального конструктивного призначення, то в проекції на площину, 

перпендикулярну до осі стержня або отвору, фаски не показують. Суцільна 

тонка лінія зображення різьби на стержні має перетинати лінію межі фаски. 

Стандартні різьби на кресленнях зображуються однаково. За умовним 

зображенням не можна визначити, якого типу різьба має бути нарізана на 

деталі. 

Тип різьби та її основні розміри вказують на кресленнях особливим 

написом, який називається позначенням різьби. 

Перш ніж нанести позначення різьби, слід провести виносні та розмірні 

лінії. Виносні лінії для нанесення розмірної лінії проводять від зовнішнього 

діаметра різьби. Позначення трубних і конічних різьб розташовують на 

поличках з лінією-виноскою, що закінчується стрілкою. Лінію-виноску 

доводять до контуру різьби. 

Розглянемо структуру зображення метричної різьби, яка найбільш 

поширена і має трикутний профіль з кутом при вершині 60. 

Позначення різьби виконують за ГОСТ 2.311-68 і відповідними 

стандартами на окремі різьби. Для всіх різьб, крім конічних і трубної 

циліндричної, позначення відносять до зовнішнього діаметра і проставляють 

над розмірною лінією, на її продовженні або на поличці. Позначення 

конічних різьб і трубної циліндричної відносять до контура різьби і 

проставляють на поличці лінії-виноски; лінію-виноску закінчують стрілкою, 

що впирається в зображення різьби. 

Метричну різьбу з великим кроком позначають буквою «М», розміром 

зовнішнього діаметра в міліметрах і полем допуску різьби, наприклад: М 12-

6g - різьба метрична з великим кроком, зовнішній діаметр різьби 12 мм, поле 

допуску - 6g. У позначенні різьби з дрібним кроком додатково показують 

величину кроку, наприклад: М 12 1-6g, М 12 1-6Н. Якщо різьба 

багатозахідна, то в позначенні після зовнішнього діаметра вказують хід 

різьби, а в дужках - букву «Р» та крок, наприклад: М 24 3 (Р1,5)-6g - 

двухзахідна метрична різьба з ходом 3 мм і кроком 1,5. Позначаючи різьбу в 

з'єднанні деталей, в чисельнику вказують поле допуску внутрішньої різьби, а 

в знаменнику - поле допуску зовнішньої різьби, наприклад: 

M 12-6Н/6g; M 12 - 6Н/6g. 
У позначенні трапецеїдальної різьби записують латинські букви «Tr», 

зовнішній діаметр різьби, крок, наприклад: Tr 36 6. 

Згідно ГОСТу 10177-82 в умовне позначення упорної різьби входить 

латинська буква «S», номінальний діаметр і крок різьби, наприклад: S80 10. 
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Позначення трубної циліндричної різьби містить латинську букву «G», 

номінальний діаметр різьби в дюймах (без вказування дюймів)і клас точності 

середнього діаметра. Для трубної циліндричної різьби ГОСТ 6357-81 

встановлює два класи точності - А і В. Наприклад: G1-А; G1/2 -В. 

У позначення конічної трубної різьби (ГОСТ 6211-81) входить: для 

зовнішньої різьби латинська буква «R», а для внутрішньої різьби «Rс» і 

позначення розміру різьби в дюймах, наприклад: R1/2. Різьбове з'єднання 

конічної трубної різьби позначають дробовим числом, в чисельнику якого 

вказують буквене позначення внутрішньої різьби, а в знаменнику зовнішньої 

- і розмір різьби, наприклад: Rс/ R11/2. Можливе поєднання зовнішньої 

конічної різьби з внутрішньою циліндричною різьбою класу точності А 

згідно ГОСТу 6357-81. У цьому випадку позначення різьбового з'єднання 

матиме такий вигляд: G/R1/2-А. Трубні різьби забезпечують герметичність 

з'єднання, особливо при наявності конічної різьби. 

Конічну дюймову різьбу з кутом профілю 600 позначають буквою «К», 

величиною умовного проходу в дюймах і номером стандарту, наприклад: К 

3/4» ГОСТ 6111-52. 

Для позначення лівої різьби, до її позначення у всіх випадках додають 

латинські букви «LH», наприклад: Tr 90 LH. 

Для всіх багатозахідних різьб після зовнішнього діаметру записують хід 

різьби, а у дужках - букву «Р» та крок різьби, наприклад: Tr 90 (3х12) LH - 

різьба трапецеїдальна, діаметр 90 мм, число заходів 3, крок різьби 12 мм,ліва. 

ГОСТ 25229-82 встановив основні розміри метричної конічної різьби з 

конусністю 1/16, яка в перспективі повинна замінити інші види конічних різьб. 

Перевагою конічної метричної різьби є те, що її можна комбінувати з 

внутрішньою метричною різьбою. Приклад умовного позначення метричної 

конічної різьби: МК 24 1,5. Поєднання цієї різьби з внутрішньою метричною 

позначається таким чином, М/ МК 24 1,5. 

Спеціальними називають різьби, деякі параметри яких відмінні від 

параметрів стандартизованих різьб. Є два типи спеціальних різьб: 

1. Різьба має стандартизований профіль, але розміри діаметра або кроку її 

відмінні від розмірів, установлених відповідними стандартами. В умовному 

позначенні такої різьби додають слово «Сп.», наприклад: 

Сп. М 64 х 5-6g. Якщо потрібно, показують граничні відхилення для 

середнього діаметра різьби. 

2. Різьба має нестандартизований профіль. У цьому випадку профіль різьби 

виконують як виносний елемент і на ньому показують усі потрібні розміри. 

Шпонкове з'єднання - це нерухоме з'єднання шківа, зубчатого колеса, муфт і 

т. п. з валом при допомозі шпонок, які призначені для передачі крутного 

моменту і осьового зусилля від вала до колеса або навпаки. Елементами 

шпонкового з'єднання є вал, шпонка, колесо. Шпонка має вигляд деталі 
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призматичної, сегментної або клиновидної форми з прямокутним 

поперечним перерізом. 

Шліцьові (зубчаті) з'єднання називають багато шпонковими, зубці 

(шліци) виконані разом з валом і розміщені паралельно його осі. Тому ці 

з'єднання можуть передавати значні крутні моменти. Крім того вони 

забезпечують добре центрування колеса і вала, що має важливе значення для 

швидкохідних передач. 

Нерознімними називаються з'єднання, які не можна скласти або 

розібрати без руйнування їх складових частин. До нерознімних відносять 

зварні, заклепкові, паяні, клейові, армовані з'єднання. 

Заклепковим називається нерознімне з'єднання деталей, яке виконують за 

допомогою заклепки. Заклепка - це стержень круглого перерізу, який має з 

однієї сторони шляпку. 

Зварні з'єднання - місця з'єднання обох деталей розігріваються до 

рідинного або пластичного стану та під дією зовнішньої сили або завдяки 

власної ваги матеріали елементів перемішуються й після охолодження 

утворюється з'єднання. 

З'єднання паянням - під час паяння деталі з'єднуються завдяки 

розплавленню та охолодженню припою, який має низьку температуру 

плавлення. При цьому способі деформація з'єднаних деталей відсутня, але 

міцність нижча. 

Клеєні з'єднання відрізняються від паяних тим, що елементи, які 

поєднують не розігріваються, клей вводиться між поверхнями контакту, 

прилипає до кожної з них, під тиском становиться твердим й створює 

з'єднання. 
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