
 



 



 



 



 



 



 



7 

Побудова аксонометричних проекцій геометричних тіл.  

Весняний семестр 

Змістовий модуль 1. Геометричне креслення. Основні правила оформлення креслень. 

Тема 1. Предмет технічного креслення. Система конструкторської документації. 

ЄСКД. Стандарти ДСТУ, Оформлення креслень. 

Ознайомлення з системою конструкторської документації та стадіями проектування. 

Ознайомлення з виробами та їх складовими частинами. Ознайомлення  з державними 

стандартами. Вивчення: форматів креслень; 

основного напису та додаткової графи; типів ліній; масштабів; шрифтів креслярських. 

Ознайомлення з графічними позначеннями матеріалів. 

Тема 2. Основні відомості про розміри та їх нанесення на кресленнях. Вивчення 

загальних правил та методів нанесення розмірів. Ознайомлення з допоміжними знаками 

нанесення розмірів. Нанесення розмірів однакових елементів. Ознайомлення з 

нормальними рядами чисел, нормальними конусностями і кутами конусів, нормальними 

радіусами скруглень і фасок, 

Видача завдання №1 «Нанесення розмірів».  

Змістовий модуль 2. Проекційне креслення. Наочні зображення. 

Тема 3. Зображення, проеціювання геометричних тіл і деталей. Вивчення виглядів і їх 

розташування та оформлення на кресленнях. Видача завдання №2 «Проекційне 

креслення». 

Тема 4. Класифікація розрізів, зображення та позначення їх на кресленнях.  

Ознайомлення з класифікацією розрізів. Вивчення зображень та позначень розрізів на 

кресленнях. Поєднання частини вигляду з частиною розрізу. Видача завдання №3 «Складні 

розрізи та похилий переріз». 

Тема 5. Перерізи, виносні елементи, написи і позначення. Вивчення класифікації 

перерізів і їх розташування на кресленнях. Виконання виносного елемента.  

Тема 6. Аксонометричні проекції. Ознайомлення з видами аксонометричних проекцій. 

Вивчення диметрії. Вивчення ізометрії. 

Змістовий модуль 3. Розніми і та нерознімні з’єднання деталей Тема 7. Різьбові 

вироби. Різьба і рознімні з’єднання деталей. Ознайомлення з класифікацією різьб. 

Зображення і позначення різьби на кресленнях, Умовні позначення різьби на кресленнях. 

Ознайомлення з основними параметрами різьби. Вивчення нарізних кріпильних деталей 

(гайка, болт, гвинт, та ін.). Зображення рознімних з’єднань: нарізних, шпонкових, 

шліцьових. 

Тема 8, Нерознімні з’єднання. Зубчасті передачі. Ознайомлення з нерознімними 

з’єднаннями: (зварні з’єднання, заклепкові з’єднання, з’єднання паянням,  

склеюванням та зшиванням). Класифікація зубчастих передач. Зображення нерознімних 

з’єднань. Ознайомлення з видами зубчастих передач. 

Змістовий модуль 4. Креслення та ескізи деталей. Складальні креслення Тема 9. 

Ескізи і робочі креслення деталей. Правила оформлення ескізів. Вивчення 

послідовності та правил оформлення ескізів та робочих креслень технічних деталей. Етапи 

основної стадії ескізування. Видача завдання № 5 «Виконання ескізу та робочого 

креслення технічної деталі». 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


