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Вступ 

Навчальний процес з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та 

комп’ютерна графіка» розділу «Інженерна графіка» передбачає такі форми 

навчання: лекції, самостійну роботу студента, практичні заняття з програмованим 

контролем знань з усіх тем дисципліни, виконання графічнимх робіт, 
консультацій та залік.  

Лекції. На лекціях студенти ознайомлюються з теоретичними основами 

дисципліни, методами геометричних побудов, розробкою технічної документації 
на окремі вузли, агрегати машин і споруд, вчаться розробляти проекти 

гідротехнічних та гідроенергетичних споруд, систем водопостачання. 

Самостійна робота. Після лекцій проробляється теоретичний матеріал за 

допомогою конспекту, навчальних посібників і підручників. 

Практичні заняття. На цих заняттях студенти показують викладачу виконані 
домашні завдання (графічні роботи, відповіді на питання) за даною темою, 

уточнюють і виправляють їх. За цією темою проводиться контроль і студенти, під 

керівництвом відповідного викладача, виконують аудиторні завдання. 

Графічні роботи виконують за індивідуальним варіантом згідно порядкового 

номера в журналі викладача із застосуванням креслярських інструментів на 
аркушах паперу форматів А4 або А3.  

Методичні вказівки та варіанти завдань за темою «Трубне з’єднання» 

призначені для студентів напряму підготовки «Гідроенергетика», метою яких є 
забезпечення ефективного вивчення в розділі машинобудівного креслення теми 

«Кріпильні з’єднання». Згідно робочої програми, під час вивчення даної теми 

студенти повинні знати: класифікацію нарізей, основні параметри нарізі, умовні 
зображення та позначення нарізей, деталі різьбових з’єднань, умовні позначення 

стандартних деталей нарізевих з’єднань при розробці технічної документації. 
Студенти повинні уміти: виконати кресленик деталей із наріззю, виконати 

кресленник з’єднання труб на нарізі, читати кресленик із наріззю, читати 

кресленики різьбових з’єднань. 

Студенти, які засвоїли курс інженерної графіки, отримали відомості і навички 

щодо оформлення креслеників, мають можливість успішно застосовувати набуті 
знання під час вивчення спеціальних дисциплін «Деталі машин», «Теорія машин 

та механізмів», під час виконання курсових та дипломних проектів, які 
включають графічну частину. 

1. Типи з’єднань 

З’єднання деталей можуть бути рознімні та нерознімні. Рознімними 

називають такі з’єднання, які можуть бути розібрані без деформації окремих 

деталей (з’єднання болтом, шпилькою, шпонкою, гвинтом, трубне з’єднання). 

Нерознімними називають такі з’єднання, в яких під час розборки окремі деталі 
деформуються (клепані і зварні конструкції).   
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1.1. Рознімні з’єднання 

Основним елементом рознімних кріпильних виробів є нарізь. Нарізь – це 
гвинтова поверхня утворена на тілах обертання. Залежно від матеріалу деталі, 
нарізь може бути виготовлена за різною технологією: нарізана на верстаті за 
допомогою різця, фрези чи накатки, литтям, пресуванням, штампуванням. 

Нарізь на циліндричних поверхнях називається циліндричною, а на  конічних 

поверхнях – конічною.  

Нарізь може бути зовнішня, якщо вона нарізана на стержні, або внутрішня, 

якщо вона нарізана в отворі. 
За числом заходів нарізі поділяють на однозахідні та багатозахідні. У 

торцевому перерізі однозахідної нарізі починається одна гвинтова лінія, 

багатозахідній – декілька. 

Нарізь може бути як правою, так і лівою. Обертання за часовою стрілкою 

деталі з правою наріззю переміщують деталь вздовж осі у напрямку від 

спостерігача. Для переміщення деталі з лівою наріззю в напрямку від спостерігача 

деталь обертають проти годинникової стрілки. 

Профіль нарізі – контур перерізу нарізі в площині, яка проходить через її вісь. 

Форма профілю нарізі обумовлює її назву [1, 2, 5]. Основні параметри профілю 

нарізі встановлені ДСТУ 2497-94. Розрізняють вершини, западини, бічні сторони. 

  

 

Рис. 1.1. Елементи профілю нарізі 

До основних параметрів нарізі згідно ДСТУ ISO 5408:2006 належать: 

зовнішній діаметр нарізі d, внутрішній діаметр нарізі  d1, середній діаметр нарізі 
d2, крок нарізі P, хід нарізі t, кут профілю нарізі α, довжина нарізі l, довжина 
нарізі повного профілю l1, збіг нарізі l2. 

  

Рис. 1.2. Основні параметри нарізі 
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Кроком нарізі P називається відстань між відповідними точками двох 

сусідніх витків або відстань між сусідніми однойменними боковими сторонами 

профілю в напрямку паралельному осі нарізі. 
Хід нарізі t – це відстань між найближчими боковими сторонами профілю, які 

належать одній і тій самій гвинтовій поверхні, в напрямку паралельному до осі 
нарізі; крок нарізі є величина відносного осьового переміщення нарізі за один 

оберт. В однозахідних нарізях хід дорівнює кроку  t=P; у багатозахідних – 

добутку кількості заходів на крок  t=n⋅P. 

 

2. Типи нарізей 

Нарізі поділяють [1, 3, 6]  на: 

а) кріпильні: 

Метрична нарізь (ДСТУ ISO 261:2005 – загальні положення, ДСТУ ISO 68-

1:2005 – основний профіль, ДСТУ ISO 724:2005 – основні розміри, ДСТУ ISO 

965-2:2005 – граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей), яка має профіль 

рівностороннього трикутника з кутом при вершині α=60°. Розміри елементів 

метричної нарізі задають в міліметрах. Для метричної нарізі встановлені наступні 
значення кроку, мм: 0,075; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,225; 0,25; 0,3; 

0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2 і далі до 6 через 0,5 мм. 

Для метричної нарізі загального призначення стандартом встановлені діаметри в 

діапазоні від 0,25 до 600 мм. 

 

Рис. 2.1. Профіль метричної нарізі 

Метрична різьба буває з великим (для діаметрів від 1 до 68 мм) і дрібним (для 

діаметрів від 1 до 600 мм) кроком. Всі стандартні діаметри нарізей розділені на 1, 

2 і 3-й ряди. Кожен із них має нарізі з великим і дрібним кроками. При цьому 

кожному діаметру нарізі відповідає тільки один ряд (діаметри нарізі в рядах не 
повторюються).  

Стандарт рекомендує при виборі нарізей надавати перевагу першому ряду 

перед другим, другому перед третім. Так, наприклад, якщо за конструктивними 

особливостями допустимим є використання нарізей діаметром 14, 15 або 16 мм, 

то повинна бути використана нарізь з діаметром 16 мм. 

В умовне позначення метричної різьби входять: літера М, номінальний 

діаметр, мм, значення кроку (для нарізі з малим кроком), літери LH для лівої 
нарізі. Наприклад, М24 – нарізь номінального діаметра 24 мм з великим кроком; 

М24х1,5 – нарізь номінального діаметра 24 мм з малим кроком 1,5 мм; 

М24х1,5LH – нарізь номінального діаметра 24 мм з малим кроком 1,5 мм, ліва. 

Для умовного позначення метричної багатозахідної нарізі додають значення 

ходу, а в дужках літера Р із значенням кроку. Наприклад, М24х3(Р1) – метрична 
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тризахідна нарізь номінального діаметра 24 мм з ходом 3 мм і малим кроком 1,5 

мм. 

Трубна циліндрична нарізь ГОСТ 6357-81 /СТ СЭВ 1157-78/, яка має профіль 

рівнобедреного трикутника з кутом при вершині α=55°. Вершини і западини 

нарізі зрізані округлені, а в з’єднані між вершинами і западинами зовнішньої та 

внутрішньої нарізі відсутні зазори. Трубна нарізь розроблена в дюймовій системі 
(1 дюйм=25,4 мм) і має дрібні кроки. Крок трубної нарізі задають непрямим 

способом – вказують кількість ниток нарізі, що вкладаються на 1″. Це кількість 

ниток стандартизована в межах від 28 до 11. 

 

Рис. 2.2. Профіль трубної циліндричної нарізі 

Номінальним розміром трубної нарізі є умовний прохід DУ. Оскільки, діаметр 

умовного проходу, який наближено дорівнює внутрішньому діаметру труби, не 
збігається із зовнішнім діаметром нарізі, позначення трубної циліндричної нарізі 
наносять на поличку лінії-виноски. 

Умовне позначення трубної циліндричної нарізі складається з літери G, 

розміру нарізі в дюймах і класу точності середнього діаметра. Для лівої нарізі 

позначення доповнюються літерами LH. Наприклад: G1
2

1
-А – трубна 

циліндрична нарізь діаметром 1
2

1
″ класу точності А; G1

4

3
LH - В - трубна 

циліндрична нарізь діаметром 1
4

3
″ ліва, класу точності В. 

Трубна конічна нарізь ГОСТ 6211-81, яка має профіль рівнобедреного 

трикутника з кутом при вершині α=55°, виконана на конічній поверхні 
конусністю 1:16. Вершини і впадини нарізі зрізані. 

Трубну конічну нарізь використовують для з’єднань, що вимагають 

підвищеної герметичності або працюють під великим тиском. 

Умовне позначення нарізі складається з літери R (конічної зовнішньої нарізі) 
RС (для конічної внутрішньої нарізі) та позначення розміру нарізі. Для лівої нарізі 

позначення доповнюються літерами LH. Наприклад: R1
4

1
 – зовнішня трубна 

конічна нарізь діаметром 1
4

1
″; RС 1

4

1
 - внутрішня трубна конічна нарізь 

діаметром 1
4

1
″.  

Конічна дюймова нарізь ГОСТ 6111-52
*
, яка має профіль рівнобедреного 

трикутника з кутом при вершині α=60°. Її використовують у з’єднаннях паливних, 

масляних, водяних і повітряних трубопроводів різних машин і технологічного 

обладнання. 
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Умовне позначення конічної дюймової нарізі складається з літери К і 

позначення розміру нарізі в дюймах. Наприклад: К
8

3
″ ГОСТ 6111-52

*
. 

б) ходові: 

Нарізь трапецевидна ГОСТ 9484-81, яка має профіль правильної рівнобічної 
трапеції з кутом α=30°. Може бути однозахідною і багатозахідною. Трапецевидну 

однозахідну використовують у діапазоні діаметрів 8…640 мм, кроками від 2 до 48 

мм. Для кожного діаметру стандарт передбачає три різних кроки.  

 

Рис. 2.3. Профіль трапецевидної нарізі 

Умовне позначення однозахідної трапецевидної нарізі складається з літер Tr, 

номінального діаметра, кроку нарізі та позначення поля допуску середнього 

діаметра (цифри, яка означає ступінь точності, і літери, що означає основне 

відхилення). Наприклад: Tr50х8-7е – трапецевидна однозахідна зовнішня нарізь 

діаметром 50 мм і кроком 8 мм; Tr50х8-7Н - трапецевидна одно західна внутрішня 

нарізь діаметром 50 мм і кроком 8 мм. 

Умовне позначення багатозахідної трапецевидної нарізі складається з літер 

Tr, номінального діаметра, значення ходу, в дужках літера Р зі значенням кроку 

нарізі, літер LH для лівої нарізі. Наприклад: Tr20х8(Р4) – трапецевидна двозахідна 
нарізь номінальним діаметром 20 мм, ходом 8 мм і кроком 4 мм; Tr24х4(Р2)LH - 

трапецевидна двозахідна нарізь номінальним діаметром 24 мм, ходом 4 мм, 

кроком 2мм, ліва; Tr32х12(Р6)-100 - трапецевидна двозахідна нарізь номінальним 

діаметром 32 мм, ходом 12 мм, кроком 4мм, довжиною згвинчування 100 мм. 

Нарізь упорна ГОСТ 10177-89, яка має профіль нерівнобічної трапеції, одна 
сторона якої нахилена під кутом 3°, а друга – під кутом 30°. Використовується у 

гвинтах з односторонньою дією навантаження (гвинтові преси, домкрати). 

Стандартизований ряд нарізей діаметрів 10…640 мм і кроками від 2 до 24 мм. 

Може бути одно- та багатозахідною. Для лівої нарізі позначення доповнюються 

літерами LH. 

 

Рис. 2.4. Профіль упорної нарізі 
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Умовне позначення однозахідної упорної нарізі складається з літери S, 

номінального діаметра і значення кроку. Наприклад: S50х8 - однозахідна упорна 
нарізь номінальним діаметром 50 мм і кроком 8 мм. 

Для умовного позначення багатозахідної упорної нарізі додаються значення 

ходу і в дужках літера Р, значення кроку. Наприклад: S50х16(Р8) - багатозахідна 
упорна нарізь номінального діаметру 50 мм, ходом 16 мм , кроком 8 мм. 

Крім вказаних різьб використовуються нестандартні і спеціальні нарізі. 

 

 3. Умовне зображення нарізі на креслениках 

 

Правила зображення нарізі та нанесення її позначень на креслениках 

встановлює ГОСТ 2.311-68. 

Нарізь на стрижні зображають суцільними товстими (основними) лініями по її 
зовнішньому діаметру й суцільними тонкими лініями – по внутрішньому (рис. 3.1 

а). Нарізь в отворі показують основними лініями по її внутрішньому діаметру й 

суцільними тонкими – по зовнішньому (рис. 3.1 б). 

 

а 

 

б 

Рис. 3.1. Зображення нарізі на кресленні 

Довжину нарізі на стержні й у отворі вказують, як правило, без збігу (рис. 3.2, 

а, б). Якщо необхідно вказати довжину нарізі зі збігом, то розміри наносять 

відповідно до рис. 3.2, в, г. Збіг нарізі зображають суцільною тонкою лінією. 

 

Рис. 3.2. Позначення розміру довжини нарізі 
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Недоріз нарізі, який утворюється на деталях з упором (бортом), зображають 

так, як показано на рис. 3.3.  

 

                           а                                            б 

Рис. 3.3. Зображення збігів нарізі 

Прямокутна нарізь має профіль прямокутника (рис. 3.4). Розміри на елементи 

прямокутного профілю вказує конструктор. На кресленні нарізь зображають із 
зазначенням усіх розмірів, потрібних для її виготовлення, – кроку, ширини 

западини, зовнішнього й внутрішнього діаметрів, граничних відхилень тощо. 

 

                                                  а                                         б 

                                                                           І (4:1) 

 

в 

Рис. 3.4. Зображення нестандартної нарізі на кресленні 

Позначення нарізі на креслениках показують за відповідними стандартами на 

розміри та граничні відхилення й відносять їх до всіх нарізей, крім конічних і 
трубної циліндричної, до зовнішнього діаметра (рис. 3.5). 
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           а                               б                                   в 

 

                                           г                             д                            е 

 

                              і                     ж                             з                  к  

 

                                            л                                    м 

Рис. 3.5. Позначення нарізі на кресленику 

4. Конструктивні та технологічні елементи нарізі 

До конструктивних та технологічних елементів нарізі належать проточка, 

фаски, збіги і недорізи.  

Проточка – кільцева канавка на стрижні або кільцева виточка в отворі – 

необхідна для виходу різьбоутворюючого інструмента. Розміри проточок 

стандартизовані ГОСТ 10549-80. Форму проточок для зовнішньої й внутрішньої 
метричної нарізі показано на рис. 3.6. Величину радіуса R округлень приймають 

рівною  приблизно половині кроку нарізі.  
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Рис. 3.6. Форми проточок для метричної нарізі 

Для зовнішньої нарізі висоту фаски умовно приймають рівною кроку нарізі Р, 

кут нахилу твірної фаски до осі нарізі - 45°. Кут фаски для внутрішньої нарізі 
складає близько 120°. 

Максимальні значення величини збігу нарізі залежно від кроку нарізі 
приймають рівними: нормальний збіг – близько 2,5 Р; короткий збіг – 1,25 Р. 

Максимальні значення величини недорізу нарізі приймають рівними: 

нормальний – близько 3 Р; короткий – 2 Р; довгий – 4 Р. 

Розміри збігів, недорізів і проточок для зовнішньої і внутрішньої метричної 
нарізі повинні відповідати ГОСТ 27148-86.  

 

14. Графічна робота «З’ЄДНАННЯ ТРУБ НАРІЗЗЮ» 

 

Цільове призначення: закріплення знань з умовного зображення та 

позначення нарізей, вивчення способів зображення та позначення кріпильних 

з’єднань та виробів – муфт, кутників, трійників, хрестовин. 

 

Зміст: використовуючи умовний діаметр DУ труби та фітинга, викреслити 

з’єднання труб наріззю. Завдання виконується згідно індивідуального варіанта 

табл. 1 на аркуші паперу формату А4. Зразок виконання графічної роботи 

наведений на рис. 4.1. Зображення та детальні розміри елементів фітингів 

наведено на рис. 4.3. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Трубопровід складається із труб і спеціальних з’єднувальних частин. Для 

з’єднання труб у системах опалення, водопроводу, газопроводу, призначених для 

неагресивних середовищ (вода, природний газ, водяна пара та ін.) з температурою 

не вище 175
ОС, застосовують з’єднувальні фасонні елементи – фітинги. Фітинги 

мають різну форму – муфти, кутники, трійники, хрестовини тощо. За допомогою 

фітингів можна змінити напрям або діаметр трубопроводу. 

З’єднувальним елементом трубних з’єднань за допомогою фітингів є трубна 

нарізь. Як і для труб, для фітингів основним параметром є умовний прохід DУ – 

номінальний внутрішній діаметр труби, яку загвинчують у фітинг. 
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Сталеві труби, за ГОСТ 3262-75*, виготовляють не оцинкованими (чорними) 

та оцинкованими, звичайної точності виготовлення й підвищеної точності. За 

довжиною труби поставляють від 4…12 м мірної довжини. Залежно від товщини 

стінок розрізняють труби звичайні, полегшені та підсилені. На кінцях труб 

нарізають трубну циліндричну а бо трубну конічну нарізь. Труби задають 

величиною умовного проходу DУ. 

В умовному позначенні труб вказують: слово «Труба»; букву «Ц» для 

оцинкованих труб; буква «Р» для труб з наріззю; діаметр умовного проходу DУ, 

мм; товщину стінки, мм; довжину труби, мм для труб з вимірною довжиною; для 

труб з довгою наріззю після слова «Труба» ставлять букву «Д». Наприклад: 

а) Труба 40 ГОСТ 3262-75 – труба звичайна, неоцинкована, звичайної 
точності виготовлення, з умовним проходом 40 мм, немірної довжини, без нарізі й 

без муфти; 

б) Труба М40 ГОСТ 3262-75 – труба звичайна, неоцинкована, звичайної 
точності виготовлення, з умовним проходом 40 мм, немірної довжини, без нарізі, 
з муфтою; 

в) Труба 40 – 8000 ГОСТ 3262-75 – труба звичайна, неоцинкована, звичайної 
точності виготовлення, з умовним проходом 40 мм, мірної довжини 8 м, з наріззю; 

г) Труба Ц – 40 ГОСТ 3262-75 – труба звичайна, неоцинкована, звичайної 
точності виготовлення, з умовним проходом 40 мм, немірної довжини, з 
цинковим покриттям та наріззю; 

д) Труба  – труба з зовнішнім діаметром 60 мм, 

товщиною стінки 3,5 мм, довжиною, кратною 1250 мм, із сталі марки 10, 

виготовляють за групою Б за ГОСТ 8731-87; 

Фасонні з’єднувальні елементи (фітинги) для трубопроводів  виготовляють зі 
сталі або ковкого чавуну, з цинковим покриттям або без покриття. Вони бувають 

у формі прохідних і перехідних кутників, трійників, хрестів, прямих, 

компенсаційних і перехідних муфт, пробок, ковпачків тощо. Параметри кожного з 
фітингів встановлені відповідним стандартом. На рис. 5.1 наведено приклади 

креслення трубних з’єднань: трійником, прямою короткою муфтою, перехідною 

муфтою, прямим кутником. 

Основні характеристики найпоширеніших варіантів виконання фітингів для 

з’єднання водогазопровідних труб наведено на рис. 5.2, а на рис. 5.3 – 

конструктивні розміри фітингів. 

Умовні позначення фітингів: 

а) Кутник 90
О
–1–20 ГОСТ 8946:2008 – прохідний кутник із кутом 90

О
 

виконання 1, без покриття, з DУ = 20 мм; 

б) Кутник 90
О
–1–Ц–20 ГОСТ 8946:2008 – прохідний кутник із кутом 90

О
 

виконання 1, з покриттям, з DУ = 20 мм; 

в) Кутник 45
О
–1–20 ГОСТ 8946:2008 – прохідний кутник із кутом 45

О
 

виконання 1, без покриття, з DУ = 20 мм; 

г) Кутник 1–20х15 ГОСТ 8947:2008 – перехідний кутник виконання 1, без 
покриття, з DУ = 20 мм на DУ = 15 мм; 

д) Трійник 20 ГОСТ 8948:2008 – трійник без покриття, з DУ = 20 мм; 
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е) Трійник 40х25х32 ГОСТ 8950:2008 – трійник із двома переходами, без 
покриття, з DУ = 40 мм на DУ = 25 мм і DУ = 20 мм; 

є) Хрест 50 ГОСТ 8951:2008 – прямий хрест без покриття, з DУ = 50 мм; 

ж) Хрест Ц-40х32 ГОСТ 8952:2008 – перехідний хрест із цинковим 

покриттям, з DУ = 40 мм на DУ = 32 мм; 

з) Хрест 32х20х25 ГОСТ 8953:2008 – хрест із двома переходами без 
покриття, з DУ = 32 мм на DУ = 20 мм і DУ = 25 мм; 

и) Муфта коротка 40 ГОСТ 8954:2008  – пряма коротка муфта без покриття, 

з DУ = 40 мм; 

й) Муфта довга 1-40 ГОСТ 8955:2008 – пряма довга муфта, виконання 1 без 
покриття, з DУ = 40 мм; 

к) Муфта компенсаційна 32 ГОСТ 8956:2008 – компенсаційна муфта без 
покриття, з DУ = 32 мм; 

л) Муфта 50х32 ГОСТ 8957:2008 – перехідна муфта без покриття, з DУ = 50 

мм на DУ = 32 мм; 

м) Контргайка 50 ГОСТ 8961:2008  – контргайка з DУ = 50 мм, без 
покриття; 

н) Ковпак 1х25 ГОСТ 8962:2008 – ковпак, виконання 1, без покриття, з DУ = 

25 мм; 

о) Пробка 32 ГОСТ 8963:2008 – пробка з DУ = 32 мм, без покриття. 

 

Креслення трубного нарізевого з’єднання 

 

Кресленик трубного нарізевого з’єднання виконують у двох зображеннях. 

Головним зображенням є поєднання частини виду із частиною простого 

фронтального розрізу. Другим зображенням є вид зліва поєднаний із профільним 

розрізом. 

Спочатку студент повинен за номером варіанту та діаметром умовного 

проходу (таблиця 1) підібрати з’єднувальний фітинг і розміри труб. 

Особливості трубного з’єднання: 

1) для повністю загвинчуваної труби за торець з’єднувальної деталі виходить 

лише збіг нарізі; 
2) для того, щоб демонтувати трубне з’єднання, наприклад під час ремонтних 

робіт, на кінці однієї із труб нарізають довгу нарізь-згін. Її приймають із таким 

розрахунком, щоб можна було відгвинтити контргайку, муфту і щоб 

залишився запас нарізі 5…7мм. 

3) трубне з’єднання виконують як конструктивний кресленик, а тому слід 

звернути увагу на правильне виконання бортиків, фасок, ребер. 
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Рис. 5.1. Зразки графічної роботи 
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Рис. 5.2. Конструктивні розміри фітингів і контргайки 
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Таблиця 1 

Вихідні дані до виконання завдання “З’єднання труб наріззю” 

 

 

Муфта пряма довга ГОСТ 8955:2008 
 

Варіант 1 5 9 13 17 21 25 29 

Умовний 

прохід DУ 

8 10 15 20 25 32 40 50 

Масштаб  4:1 4:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 
 

Трійник прямий ГОСТ 8948:2008 
 

Варіант 2 6 10 14 18 22 30 

Умовний 

прохід DУ 
10 15 20 25 32 40 50 

Масштаб 4:1 4:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 
 

Кутник прямий ГОСТ 8946:2008 
 

Варіант 3 7 11 15 19 23 27 31 

Умовний 

прохід DУ 
8 10 15 20 25 32 40 50 

Масштаб  4:1 4:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 
 

Трійник прямий ГОСТ 8948:2008 
 

Варіант 4 8 12 16 20 24 28 

Умовний 

прохід DУ 

10 15 20 25 32 40 50 

Масштаб 4:1 4:1 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 
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Рис. 5.3. Конструктивні розміри елементів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


