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Вступ 

Курс «Інженерна графіка» складається з ряду тем, кожна з яких ставить перед 

собою певні цілі та задачі. Наступна тема базується на попередній, розширює та 

поглиблює графічні компетентності здобувачів, підводить їх до вміння вільно 

виконувати та читати кресленики різноманітних технічних об’єктів гірництва. 

Методичні вказівки є переліком лабораторних робіт з «Інженерної графіки» та 

методичних рекомендацій до їх виконання. До кожної лабораторної роботи 

додаються варіанти завдань. Номер варіанта відповідає порядковому номеру в 

журналі підгрупи. Графічні роботи виконують за допомогою креслярських 

інструментів на аркушах креслярського паперу формату А4 (А3) в масштабі 1:1 

(1:2) або за допомогою графічного пакету САПР. 

Методичні вказівки з лабораторних робіт та самостійної роботи навчальної 

дисципліни «Інженерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня дозволяють забезпечити професійні компетенції, а також 

отримати програмні результати навчання, які відповідають навчальній дисципліні. 

 

Графічна робота 1. МЕМБРАНА. 

 

Цільове призначення 

Закріплення знань з поділу кола на n рівних частин (табл. 1) та проставлення 

розмірів у відповідності зі стандартом ДСТУ ISO.  

Зміст 

Виходячи зі свого варіанту викреслити кресленик мембрани та деталі з 

елементами спряження. Завдання виконується згідно індивідуального варіанту 

табл. 2 на форматі А4 (А3). 

Таблиця 1 

Поділ кола на рівні частини за допомогою циркуля 

Поділ кола 

на 4 і 8 

рівних 

частин  
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Поділ кола 

на 3 і 6 

рівних 

частин  

                  

Поділ 

кола на 5 

рівних 

частин  

  

Поділ 

кола на 7 

рівних 

частин  

  

  

Графічна робота 2. ВИДИ.  

 

Цільове призначення 

Закріплення знань з побудови видів предметів; проставлення розмірів у 

відповідності зі стандартом ДСТУ. 
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Таблиця 2 

Варіанти до креслення мембрани 

1 2 

3 

4 

5 6 
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7 8 

9 

10 

11 12 
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14 

15 
16 

17 

18 
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Зміст. 

За наочним зображенням моделі побудувати три види. Головний вид прийняти 

за напрямом зору, відміченого стрілкою з написом А зображеному на рисунку 

нижче. Варіанти завдань взяти: репозиторій – переглянути за автором – К – Козяр 

М.М. – навчальний посібник (Козяр М.М., Вовк В.Ф., Гордійчук І.І. Інженерна 

графіка. Побудова зображень : навч. посіб., НУВГП, Рівне, 2005, Україна – Додаток 

2, С. 165-166.).  

 
 

Методичні рекомендації до виконання завдання 

Побудову видів будемо проводити на форматі А4 (АЗ) згідно вибраного 

масштабу. 

Побудову розпочинаємо з осьових ліній креслення і постійної епюра Монжа: 
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Для більшої наочності розташування зображень обмежимо деталь габаритним 

паралелепіпедом з розмірами, котрі дорівнюють габаритним розмірам деталі. Тоді 

проекції деталі можна буде замінити габаритними прямокутниками:  

 
 

Сторонами габаритного прямокутника виду спереду є найбільша довжина  (60 

мм) і висота (30 мм) моделі. Габаритний прямокутник розміщуємо в лівій верхній 

частині креслення (на місці головного виду) так, щоб його сторони були 

рівновіддалені від осьових ліній. Аналогічно виконуємо габаритні прямокутники 

виду зверху (40х60 мм) та зліва (35х40 мм). Дані прямокутники розміщуємо в лівій 

нижній та правій частинах кресленика. Викреслюємо у прямокутниках зображення 

видів, і стираємо їх контури: 

 
Проставляємо розміри на кресленику: 
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Заповнюємо основний напис. 

 

Графічна робота 3. ВИДИ. РОЗРІЗИ. 

 

Цільове призначення 

Закріплення знань з побудови видів предметів та виконання розрізів для 

розкриття їх внутрішньої будови; проставлення розмірів у відповідності зі 

стандартом СКД; побудова аксонометрії моделі з вирізом четверті. 

 

Зміст 

Побудувати вид зліва моделі за двома даними видами (спереду та зверху) 

(таблиця 3). Виконати на виді спереду поєднання із фронтальним розрізом, а на виді 

зліва – із профільним розрізом. Побудувати аксонометричну проекцію (прямокутну 

ізометрію) моделі з вирізом її ¼ частини. 

Робота виконується на аркуші формату А3. Варіанти завдань наведено в 

таблиці 3. Нанести розміри у відповідності з державним стандартом (ДСТУ ISO).  

Зразок виконання завдання приведений на рис. 1. 
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Рис. 1. Зразок оформлення графічної роботи «Види. Розрізи» 

 

Методичні рекомендації до виконання завдання 

Правила проеціювання на декілька взаємноперпендикулярних площин 

проекцій встановлює стандарт ДСТУ ISO 128-34: 2005. 

Основним методом проеціювання є метод першого кута (рис. 2), який 

відображає прямокутне паралельне проеціювання на взаємноперпендикулярні 

площини проекцій, при якому зображуваний предмет знаходиться між 

спостерігачем і відповідною площиною проекцій. Розміщення окремих зображень 

(видів) відносно основного виду (виду спереду) визначається розгортанням площин 

проекцій в одну площину (всі площини суміщаються з фронтальною площиною) 

(рис. 3). 

Вид – зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні 

предмета. На виді дозволяється за допомогою штрихових ліній показувати 

невидимі частини поверхні предмета.  

Розріз – зображення предмета, умовно розрізаного однією або кількома 

площинами. На розрізі показують те, що лежить в січній площині та за нею. Те, що  

попало  безпосередньо  в  січну  площину  (крім  порожнин),  виділяється  на 
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                          Рис. 2                                                            Рис. 3 

 

кресленні штриховкою. Розрізи, які виконуються на різних зображеннях предмета, 

ніяк не пов‘язані між собою і не змінюють інші зображення (рис. 4) Залежно від 

положення січної площини відносно горизонтальної площини проекцій розрізи 

поділяються на горизонтальні, вертикальні (в тому числі фронтальні та профільні) 

та нахилені. 

 

 

 

 

Рис. 4 

 

Залежно від кількості площин розрізи поділяються на прості (одна січна 

площина)  та  складні  (кілька  січних  площин), які  в  свою  чергу  поділяються на 
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Таблиця 3 

Варіанти завдань до графічної роботи «Види. Розрізи» 
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Продовження таблиці 3 

 
 

 

 



16 

 
 

Продовження таблиці 3 

 
 

ступінчасті (січні площини  паралельні) та ламані (січні площини перетинаються). 
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Дозволяється з’єднувати на одному зображенні частину виду та частину 

розрізу, відокремлюючи їх суцільною хвилястою лінією. Якщо з’єднують половину 

виду з половиною розрізу, кожний з яких є симетричною фігурою, лінією їх розділу 

є вісь симетрії. При ламаних розрізах січні площини умовно розвертають до 

суміщення в одну площину, при цьому напрямок повороту не залежить від 

напрямку погляду. Частини предмету, розташовані за січною площиною, креслять 

так, як  вони проектуються на площину, з якою виконується суміщення, тобто без 

повороту. Застосовуються також розрізи, які виявляють внутрішню будову 

предмета в обмеженому місці – місцеві розрізи. 

Суть аксонометричного проекціювання полягає в тому, що предмет разом з 

системою ортогональних координат, до якої він віднесений, паралельно 

проекціюється на площину аксонометричних проекцій. Напрямок проекціювання 

при цьому не збігається з жодною з осей координат і може бути перпендикулярним 

або не перпендикулярним до площини П' (прямокутна і косокутна аксонометрія 

відповідно). Рисунок 5 містить схему проекціювання точки А на площину  П'.  Точка  

А'  є аксонометричною проекцією точки  А, точка  А'1 – вторинна її проекція. Для 

кожної з осей встановлюються коефіцієнти  спотворення p = О'А'х /ОАх = x'/x ,   q 

= О'А'y /ОАy = y'/y ,  r =  О'А'z /ОАz = z'/z.  Коефіцієнти спотворення зв’язані 

співвідношенням:  p2+r2+q2=2+ctg2φ, де φ – кут між напрямком проекціювання та 

площиною  П'.   

 
Рис. 5 

  

Для прямокутної аксонометрії маємо:  p2+r2+q2=2. 

Встановлено 5 стандартних видів аксонометрії : 

– прямокутна ізометрія (рис. 6, а). Коефіцієнти спотворення рівні і становлять 

p = q = r = 0,82. Для спрощення  користуються так званими приведеними 

коефіцієнтами: p = q = r = 1,   

– прямокутна диметрія (рис. 6, б), для якої p = r = 0,94; q = 0,47 (приведені 

коефіцієнти  p = r = 1; q = 0,5);  

– косокутна фронтальна ізометрія (рис. 7, а), виконується без спотворення по 

осям; 

– косокутна горизонтальна ізометрія (рис. 8, б), виконується без спотворення 

по осям;      
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– косокутна фронтальна диметрія (рис. 8, в), для якої коефіцієнти спотворен-

ня p = r = 1; q =0 ,5); 
 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

На рис. 8 зображений правильний шестикутник, розташований в 

горизонтальній площині, центр якого співпадає з початком координат, а дві 

вершини належать осі х (рис. 8, а), в ізометрії (рис. 8, б) та диметрії (рис. 8, в). 

 

Рис. 8 

Аксонометричною проекцією кола є еліпс. Якщо коло лежить в площині, яка 

паралельна одній з площин проекцій, тоді мала вісь еліпса паралельна до 
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координатної осі, яка відсутня в площині кола, велика – перпендикулярна до неї 

(рис. 9). 

Для приведеної прямокутної ізометрії для всіх площин проекцій мала вісь 

дорівнює 0,71d, велика – 1,22d, де d – діаметр кола. Для спрощення побудови 

замість еліпсів дозволяється будувати овали. На рис. 10 наведено побудову 

ізометричного овалу, яким приблизно замінено еліпс – проекцію кола радіуса R, яке 

розташоване в площині х'O'y'. Величини R1 та R2 визначаються за побудовою. 

 

                          Рис. 9                                       Рис. 10 

Штриховка перерізів в аксонометрії виконується паралельно до однієї з 

діагоналей проекцій квадратів, які розташовані в відповідних координатних 

площинах і мають сторони, паралельні до аксонометричних осей. На рис. 11 

показані обидва способи виконання штриховки в прямокутній ізометрії. На рис. 12 

зображені деталі з різним розташуванням циліндричних отворів.  

 

                          Рис. 11                                                             Рис. 12 

Моделіі в аксонометрії найчастіше зображують з вирізом її передньої частини. 

Січні площини при цьому рекомендується проводити через вісь  
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Рис. 13 

 

Рис. 14 
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найбільшого отвору моделі. Побудову аксонометрії можна виконувати в такій 

послідовності, як зображено на рис. 13 (спочатку виконується аксонометричне 

зображення всієї моделі, потім частина зображення видаляється), або так, як 

зображено на рис. 14 (побудова аксонометрії моделі починається з побудови 

перерізів). 

Графічна робота 4.  З’єднання за допомогою кріпильних елементів 

 (болт, гайка, шайба).  

Цільове призначення 

Закріплення знань з умовного зображення та позначення нарізей, вивчення 

способів зображення та позначення кріпильних з’єднань та виробів – болтів, гайок, 

шайб. 

Зміст 

Виходячи з діаметра болта і товщини з’єднуваних деталей розрахувати та 

викреслити болтове з’єднання (табл. 4) (рис. 16). Завдання виконується згідно 

індивідуального варіанту табл. 3 на форматі А4. Діаметри та кроки метричної нарізі 

наведено у табл. 5. Зразок виконання графічної роботи приведений на рис. 15. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Болтове з’єднання відбувається за допомогою болта, гайки та шайби. Болт 

являє собою стержень з головкою на одному кінці та наріззю під гайку – на іншому. 

Загвинчуючи гайку, стискають з’єднуючі деталі між головкою болта та гайкою.  

Дане з’єднання може бути виконане за допомогою різних типів болтів та гайок. 

Частіше за все використовується болт з шестигранною головкою нормальної або 

підвищеної точності. Кожний тип болта має три види виконання: І-ше – під 

звичайну гайку; ІІ-ге – під корончасту гайку або прорізну; ІІІ-тє – з отвором в 

головці болта для стопоріння його від прокручування. 

Гайки бувають шестигранні, квадратні, корончасті, прорізні, циліндричні та ін. 

По конструкції шестигранні гайки поділяються на виконання: І – двохфасочне та ІІ 

– однофасочне і корончасті. 

Шайба підкладається під гайку для збереження поверхні деталі від 

пошкоджень і для більш рівномірного розповсюдження тиску від гайки на 

поверхню деталі. Стандартні шайби мають чотири види: шайби звичайні; збільшені; 

пружинні та стопорні. 
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Рис. 15 
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Рис.16. Конструктивні розміри з’єднання болтом 

 

Болт, гайку і шайбу на складальних кресленнях викреслюють по відносним 

наближеним розмірам, в залежності від розміру зовнішнього діаметра нарізі d. Зрізи 

конічної фаски на головці болта та гайки, котрі утворюють лекальні криві 

(гіперболи), на кресленнях замінюють циркулярними кривими з радіусами R, R1 та 

r. Дані співвідношення відносних розмірів використовують також і при зображенні 

деталей, котрі мають елементи шестигранних призм (нарізеві пробки, корпуса 

вентилів і ін.). Розглянемо умовне позначення кріпильних деталей:   
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Таблиця 4 

Вихідні дані до виконання завдання “Болтoве з’єднання” 
 

№
 в

ар
і-

 

ан
та

 d n m c 

№
 в

ар
і-

 

ан
та

 d n m c 

1 16 25 50 2 7 20 15 35 2,5 

2 20 18 30 2,5 8 16 25 50 2 

3 16 25 50 2 9 24 24 30 2,5 

4 24 16 40 2,5 10 20 30 25 2,5 

5 30 20 30 2,5 11 24 30 20 2,5 

6 24 20 40 2,5 12 30 30 30 2,5 

№
 в

ар
і-

 

ан
та

 d n m c 

№
 в

ар
і-

 

ан
та

 d n m c 

13 20 15 40 2,5 19 24 20 30 2,5 

14 24 30 20 2,5 20 16 20 45 2 

15 30 10 40 2,5 21 20 25 25 2,5 

16 20 15 25 2,5 22 24 15 40 2,5 

17 30 20 30 2,5 23 30 18 35 2,5 

18 20 30 20 2,5 24 24 10 40 2,5 

№
 в

ар
і-

 

ан
та

 d n m c 

 

25 30 20 35 2,5 

26 20 15 25 2,5 

27 24 15 30 2,5 

28 16 15 25 2 

29 24 20 25 2,5 

30 20 10 30 2,5 

Таблиця 5 

Діаметри та кроки метричної нарізі 
 

Розміри, мм 

Діаметр, d Крок, р 

1-ий ряд великий дрібний 

16 2 1,5; 1; 0,75; 0,5 

20 2,5 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 

24 3 2; 1,5; 1; 0,75 

30 3,5 2; 1,5; 1; 0,75 

 

Болт М12х45 ГОСТ 7798:2008 – болт з шестигранною головкою, різьба – 

метрична, зовнішній діаметр нарізі 12 мм, довжина болта 45 мм. Виконання І в 

позначенні не вказують. 
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Гайка М12 ГОСТ 5915:2008 – гайка шестигранна з метричною наріззю, 

діаметр нарізі 12 мм. 

Шайба 12 ГОСТ 6958-78 – шайба під болт діаметра 12 мм. 

Довжина болта L складається із висоти гайки і шайби, товщини з’єднувальних 

деталей та довжини кінця болта над гайкою (0.25…0.3)d.  

При позначенні кріпильних деталей номер державного стандарту вказують 

обов’язково, так як для різних типів та конструкцій деталей існують різні стандарти. 

 

Рис. 17. Технологічність операцій з’єднань деталей 

за допомогою кріпильних деталей 
 

На рис. 17 наведено поетапність виконання технологічних операцій із 

з’єднання фланців трубопроводів за допомогою кріпильних деталей. Між фланцями 

встановлюють прокладку із вініпласту ВН 1300х500х2 ГОСТ 9639–71. 

Порядок виконання: 

В таблиці 4 наведені величини діаметра нарізі болта d, та товщина двох 

з’єднувальних деталей n i m, необхідних для виконання за варіантами графічної 

роботи. 

Cпочатку за формулою розраховують розрахункову довжину болта LP          (рис. 

16): 
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LP = n + m + S + H+ K = n + m +1.3 d, 

де: n i m – товщина скріплюваних деталей, S – товщина шайби, Н – висота гайки, К 

– запас нарізі на виході із гайки, d – діаметр болта. 

Знайдену довжину болта порівнюють із стандартним значенням і округлюють 

до найближчого стандартного розміру. Стандартний ряд довжин болтів: 30, 32, 35, 

38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 

150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Зразок виконання завдання 

наведено на рис. 15. 

 

 

Графічна робота 5. ЕСКІЗИ ПРЕДМЕТІВ. РОБОЧІ КРЕСЛЕНИКИ 

ДЕТАЛЕЙ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ БІОІНЖЕНЕРІЇ  

 

Цільове призначення 

Закріплення знань з поділу деталей на підгрупи, вибір кількості зображень, 

вивчення способів проставлення розмірів від конструктивної бази, відображення на 

кресленику технічних умов до заготовки та заповнення основного напису. 

 

Зміст 

Вибрати деталь типу «вал або штуцер» (рис. 18). Виконати ескіз деталі з 

простановкою розмірів, шорсткості поверхонь та технічних вимог. Завдання 

виконується на аркушах паперу в клітинку. 

 

 

 

 
 

Рис. 18 

 

Варіанти завдань взяти: репозиторій – переглянути за автором – К – Козяр 

М.М. – навчальний посібник (Козяр М.М., Вовк В.Ф., Гордійчук І.І. Інженерна 

графіка. Побудова зображень : навч. посіб., НУВГП, Рівне, 2005, Україна – Додаток 

6, С. 185-193.) або варіант деталей.  

Зразок виконання зображено на рис. 19. 



27 

 
 

 
 

Рис. 19 
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