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Вступ 

Курс «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» складається з 

ряду розділів, кожен з яких ставить перед собою певні цілі і задачі. Кожний розділ 

базується на попередньому, розширює та поглиблює графічні компетенції 

здобувачів вищої освіти, підводить їх до вміння вільно виконувати та читати 

кресленики різноманітних об’єктів технічної сфери. 

Зокрема, розділ «Комп’ютерна графіка» – галузь діяльності, в якій комп'ютери 

поряд зі спеціальним програмним забезпеченням використовуються як інструмент 

як для створення (синтезу) і редагування зображень, так і для оцифрування 

візуальної інформації, отриманої з реального світу, з метою подальшої її обробки 

та зберігання. Метою комп'ютерної графіки є опанування графічної програми 

САПР, як засобу створення креслення. Завдання з комп’ютерної графіки 

відображають елементи майбутньої графічної діяльності інженера та мають 

професійну спрямованість.  

Графічна підготовка майбутніх фахівців засобами САПР забезпечує 

послідовний перехід від теоретичних знань до формування практичних умінь і 

навичок, що сприяє професійному становленню майбутнього фахівця. 

Засобами САПР створюють тривимірні зображення деталей (рис. 1), 

складових частин виробів (рис. 2) та складальних одиниць (рис. 3).  

 
 
 

 

Рис. 1 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Рис. 2 

 
 

Рис. 3 

 

Дані методичні вказівки є лабораторною роботою з «Комп’ютерної графіки» 

та методичних рекомендацій до її виконання на тему «Моделювання складальної 

одиниці засобами САПР». 

Лабораторна робота дає можливість розглянути створення тривимірної моделі 

двома засобами САПР: AUTOCAD та SOLID WORKS. Даний підхід забезпечить 

комплексне вивчення засобів САПР та поглибити їх інтеграцію в графічній 

підготовці майбутнього фахівця. 

Методичні вказівки з лабораторної роботи та самостійної роботи навчальної 

дисципліни розділу «Комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня дозволяють забезпечити професійні компетенції, а також 

отримати програмні результати навчання, які відповідають навчальній дисципліні. 
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Лабораторна робота «Моделювання складальної одиниці засобами САПР» 

 

Цільове призначення 

Закріплення знань зі створення тривимірної моделі складальної одиниці 

засобами САПР.  

 

Зміст 

За креслеником складальної одиниці «Тяга» (рис. 4-5) змоделювати її 

тривимірне зображення засобами САПР. Складальна одиниця має кресленик та 

специфікацію. Вона складається з п’яти оригінальних (стержень, кришка, 

полувкладиш лівий та правий, втулка) та п’яти стандартних (болт, гвинт, гайка, 

шайба та штифт) деталей. 

Згідно кресленика складальної одиниці розробимо робочі кресленики деталей 

або їх ескізи. За ними будемо моделювати деталі, а потім складати у тривимірне 

зображення моделі. 

 

 
 

Рис. 4 

 



 

6 
 
 

 
 

Рис. 5 
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1. САПР AUTOCAD 

Алгоритм побудови втулки 

1. На основі кресленика втулки створимо її геометричну модель.  

Командою ВІДРІЗОК проводимо осьову лінію, вказавши довільну початкову 

точку курсором на робочому полі. Задаємо горизонтальний напрям осьової 

лінії і в командному рядку вказуємо довжину 30мм. 

2. Побудуємо поздовжній переріз втулки. Командою ПОЛІЛІНІЯ на відстані 10 

мм побудуємо прямокутник розміром 30х4 мм (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. 

3. На панелі «Моделювання» обираємо команду ОБЕРТАТИ. Обираємо 

вказаний прямокутник для обертання та задаємо початкову та кінцеву точки 

осі обертання. На запит командного рядка про кут обертання вказуємо 

360°(рис. 1.2). 

  

Рис. 1.2. 

4. Виконаємо дві фаски розміром 1,5х45°. Відкриваємо на панелі інструментів 

закладку «Тіло», переходимо на панель «Редагування тіла» і обираємо 

команду «Фаска по кромці». У командному рядку обираємо опцію 

«Відстань» та зазначаємо відстань1- 1,5 мм, відстань2 – 1,5мм.Після чого 

курсором послідовно вказуємо кромки на вході в отвір та на виході із отвору 

(рис. 3). Завершуємо команду натисненням клавіші «Ввід». 

                                  

Рис. 1.3 
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5. Згідно складального кресленика «Тяга» деталь Втулка має вісь паралельну до 

профільної площини і перпендикулярну до фронтальної площини. Тому 

повернемо модель втулки на 90 ° у відповідне положення, скориставшись 

командою «3D-поворот»  на панелі «Редагування» (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. 

 

Алгоритм побудови деталі «Стержень» 

 

1. Розпочнемо створення моделі стержня зі сфери діаметром 50 мм. На панелі 

«Моделювання» обираємо команду «Сфера». Вказуємо центр сфери (середня 

точка осі) та задаємо у командному рядку опцію «Діаметр» і вводимо розмір 

50 мм (рис. 1.5). 

 Рис. 1.5. 



 

9 
 
 

2. Виконаємо плоскі зрізи по обидві сторони сфери. Для цього на віддалі 15 мм 

від центра сфери побудуємо квадрат розміром 50х50 мм командою 

ПОЛІЛІНІЯ. І командою ВИДАВИТИ створюємо куб (рис. 1.6). 

                                             

Рис. 1.6. 

3. Обираємо команду 3D-ДЗЕРКАЛО і вказавши три точки площини симетрії 

створюємо дзеркальне відображення куба (рис. 1.7). Командою 

ВИРАХУВАТИ видаляємо зі сфери поверхні куба, отримаємо лиски на 

поверхні сфери. 

                  
 

Рис. 1.7. 

4. В центрі сфери командою КОЛО будуємо коло діаметром 25 мм та командою 

ВИДАВИТИ витискаємо його на довжину 93 мм (рис. 1.8). Об’єднуємо сферу 

та циліндр командою ОБ’ЄДНАТИ. 

                      
Рис. 1.8. 

5. Отвір під втулку діаметром 28 мм створимо командою КОЛО, яке побудуємо 

в центрі лиски на сфері. Командою ВИДАВИТИ створюємо циліндр 

довжиною 30 мм. Командою ВИРАХУВАТИ видалимо циліндр із тіла сфери. 
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На кромках наскрізного циліндричного отвору виконаємо фаску розміром 

1,5х45° командою ФАСКА НА КРОМЦІ, яка знаходиться на панелі 

«Редагування тіла». 

           
Рис. 1.9. 

6. Для створення конічної частини стержня використаємо команду ЛОФТ  

на панелі «Моделювання». Спочатку побудуємо два кола діаметром 25 мм та 

32 мм на відстані 25 мм, які використаємо як поперечні перерізи при 

виконанні команди ЛОФТ. Завершуємо команду натисненням ВВІД. 

      
Рис. 1.10 

7. Об’єднаємо окремі частини стержня командою ОБ’ЄДНАТИ. 

8. Циліндричну частину створимо командою КОЛО. Центр кола задаємо в 

центрі основи конуса, діаметр кола – 34 мм. Командою ВИДАВИТИ 

створюємо циліндр, вказавши висоту 5 мм. Об’єднаємо окремі частини 

стержня командою ОБ’ЄДНАТИ (рис. 1.11). 

                         
Рис. 1.11. 

9. На панелі «Рисование» обираємо команду ПРЯМОКУТНИК і створюємо 

прямокутник розміром 35х62 мм. Видавлюємо командою ВИДАВИТИ цей 

прямокутник на довжину 30 мм. На панелі «Тіло» - «Редагування тіла» 
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обираємо команду «Спряження по кромці», задаємо радіус спряження 2 мм, 

курсором послідовно вибираємо бічні кромки. Завершуємо команду 

натисненням ВВІД (рис. 1.12). 

    

Рис. 1.12. 

10. Прямокутний проріз (рис. 1.13) виконуємо за допомогою команди 

ПОЛІЛІНІЯ, побудувавши на виді спереду прямокутник розміром 46х3 мм. 

Потім командою ВИДАВИТИ створюємо призму на всю товщину стержня і 

видаляємо її командою ВИРАХУВАТИ. 

           
Рис. 1.13. 

11.  Для створення циліндричних виступів (рис. 14) ми використаємо команди 

КОЛО та ВІДРІЗОК. Частину кола обріжемо командою ОБРІЗАТИ, ріжучу 

кромку вказуємо ВІДРІЗОК. Командою ЗАМКНУТИ створюємо замкнений 

контур, який командою ВИДАВИТИ витискаємо на 1,5 мм. Тоді командою 

ДЗЕРКАЛО створюємо копію циліндричного виступу з іншого боку стержня.  

    
Рис. 1.14. 
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12.  Циліндричний отвір  діаметром 33 мм створюємо командою КОЛО. 

Витискаємо його на всю товщину 38 мм командою ВИДАВИТИ. Командою 

ВИРАХУВАТИ створюємо циліндричний отвір (рис. 1.15). 

 

                            
Рис. 1.15. 

 

13. Для побудови чотирьох циліндричних виступів (рис. 1.16) діаметром 12 мм 

спочатку встановимо їх центри. Віддаль між центрами дорівнює 46 мм та 18 

мм. За цими розмірами побудуємо допоміжні відрізки, кінцеві точки яких 

будуть центрами кіл діаметром 12 мм. Побудуємо два кола, використавши 

команду КОЛО. Потім витискаємо їх на висоту 2 мм командою ВИДАВИТИ. 

Командою ДЗЕРКАЛО створюємо дзеркальні копії циліндричних виступів з 

іншої сторони. 

                                      

                

 

Рис. 1.16. 

 

14. Чотири отвори діаметром 6 мм створюємо командою КОЛО, ВИТИСНУТИ 

та ВИРАХУВАТИ (рис. 1.17). 
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Рис. 1.17. 

15.  Скруглення радіусом 5 мм виконуємо за допомогою панелі інструментів 

«Тіло» - «Редагування тіла» - СКРУГЛЕННЯ ПО КРОМЦІ. Для цього в 

командному рядку вказуємо радіус 5 мм та вибираємо кнопкою миші кромку, 

яку необхідно скруглити. Аналогічно виконуємо скруглення радіусом 1 мм 

на циліндричних виступах (рис. 1.18).  

                     

                                    
Рис. 1.18. 

 

16. Тривимірна модель стержня разом із втулкою зображена на рисунку 1.19. 
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Алгоритм побудови деталі «Кришка» 

 
 

1. Побудову кришки розпочнемо із прив’язки до деталі «Стержень» (рис. 1.20). 

Командою ВІДРІЗОК виконаємо відрізок між крайніми точками на стержні. 

Командою КОЛО побудуємо коло радіусом 26 мм. Обріжемо частину кола 

командою ОБРІЗАТИ. Ріжучою кромкою виберемо відрізок.  
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Рис. 1.20 

Перейдемо на панель «Слой» і вимкнемо створені прошарки «Стержень» та 

«Втулка». 

2. Продовжимо створення кришки командою ВИДАВИТИ (рис. 1.21).  

Призматичну частину створимо командою ПОЛІЛІНІЯ. Початкова точка полілінії 

– центр кола. Побудуємо прямокутник розміром 62х18 мм. Командою ВИДАВИТИ 

витискаємо прямокутник на віддаль 35 мм. Об’єднуємо циліндричну та 

призматичну поверхні командою ОБ’ЄДНАТИ на панелі «Редагувати тіло». 

    

Рис. 1.21 

3. Призматичні наскрізні прорізи створюємо командою ВІДРІЗОК (рис. 1.22). 

Побудуємо прямокутник розміром 3х8 мм. Командою ВИДАВИТИ створюємо 

призматичну поверхню. Командою ДЗЕРКАЛО відзеркалюємо призму на 

протилежну сторону кришки. Командою ВИРАХУВАТИ виконуємо прихматичні 

наскрізні прорізи. 

                                   

Рис. 1.22 
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4. Циліндричні виступи (рис. 1.23) створюємо командами КОЛО та ВІДРІЗОК. 

Згідно робочого кресленика коло будуємо діаметром 44 мм. Відрізок будуємо 

довжиною 44 мм з прив'язкою до центра та квадрантів кола. Наступний крок – 

ОБРІЗАТИ частину кола відрізком. ЗАМКНУТИ та ВИДАВИТИ на 1,5 мм 

отриманий контур. 

                           

Рис. 1.23 

 

5. Наскрізний циліндричний отвір діаметром 33 мм виконуємо командами 

КОЛО, ВІДРІЗОК, ВИДАВИТИ, ВИРАХУВАТИ (рис. 1.24). Командою ФАСКА 

ПО КРОМЦІ (панель «Тіло» - «Редагування тіла») виконаємо з обох сторін отвору 

фаску розміром 1,5х45°. 

                   

Рис. 1.24 

 

6. Чотири циліндричні виступи (рис. 1.25) почнемо із побудови допоміжних 

відрізків, кінці яких будуть центрами кіл радіусом 6 мм. Командою ВІДРІЗОК  

побудуємо по ребру горизонтальний відрізок довжиною 9 мм та вертикальний 

відрізок довжиною 8 мм, згідно робочого кресленика «Кришка». Командою КОЛО 

створимо два кола радіусом 6 мм з обох сторін кришки. Командою ВІДРІЗОК 

з'єднаємо квадранти цих кіл. Командою ОБРІЗАТИ видалимо внутрішні частини 

кіл, ріжучою кромкою оберемо відрізки. Краще виконувати команду обрізування, 

коли активним буде вигляд зліва (рис. 1.25). 
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Рис. 1.25 

 

7. Для створення виступів (рис. 1.26) потрібно ЗАМКНУТИ отриманий контур 

та ВИДАВИТИ його на висоту 2 мм. Командою ДЗЕРКАЛО виконаємо 

відзеркалення  виступу відносно осі симетрії на іншу сторону кришки. Це можна 

також зробити командою КОПІЮВАТИ (вибрати об’єкт, вказати центр дуги, як 

базову точку, та скопіювати його на іншу сторону, вказавши напрям копіювання 

та віддаль 18 мм). Командою ОБ’ЄДНАТИ приєднаємо виступи до тіла кришки, 

послідовно вказавши тіло кришки та тіло виступів (рис. 1.26). 
 

                   

Рис. 1.26 

 

8. Чотири циліндричні отвори (рис. 1.27) створимо командами КОЛО, 

ВИДАВИТИ, КОПІЮВАТИ, ВИРАХУВАТИ. Згідно робочого кресленика отвори 

мають діаметр 6 мм та є наскрізними, тобто видавити коло потрібно на глибину не 

менше ніж 22 мм. Скопіюємо отриманий циліндр в точки – центри циліндричних 

виступів. Вирахуємо тіло ціліндрів із тіла кришки командою ВИРАХУВАТИ. 

Отвори готові (рис. 1.27).  
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Рис. 1.27 

9. Для створення циліндричного виступу діаметром 10 мм із отворами 

діаметром 6 мм та 2 мм (рис. 1.28) побудуємо вертикальний відрізок довжиною 33 

мм із прив’язками до середини внутрішніх кромок отвору. Командою ВІДРІЗОК 

побудуємо ще один відрізок довжиною 40 мм, який має кут нахилу 20° до 

горизонтальної лінії симетрії та розміщений над нею.  

Щоб створити циліндричну поверхню, яка буде паралельною до даної осі ми 

повинні осі координат розмістити таким чином, щоб вісь Z була напрямлена вздовж 

цієї осі. На панелі «ПСК» виберемо команду «Об’єкт – вирівнювання ПСК по 

заданому об’єкту» та виберемо об’єктом осьову лінію (рис. 1.28). Щоб напрям осі 

Z був вздовж осьової лінії, ми використаємо поворот ПСК навколо осі Y    ( ). 

                             

Рис. 1.28 

 

10. Тепер оберемо точку зору перпендикулярно до похилої осі отвору і командою 

КОЛО побудуємо коло діаметром 10 мм. Командою ПЕРЕМІСТИТИ перенесемо 

коло вздовж осі на віддаль12 мм ближче до поверхні кришки. Висота 

циліндричного виступу 2 мм, тому командою ВИДАВИТИ витискаємо коло на 

віддаль більше 2 мм(наприклад, 5 мм), щоб забезпечити лінію перетину поверзні 

циліндра та поверхні кришки (рис. 1.29). 
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Рис. 1.29 

11. Наступний крок – створення циліндричних отвору діаметром 6 мм та 

глибиною 6 мм та наскрізного отвору діаметром 2 мм (рис. 1.30). Використаємо 

команди КОЛО, ВИДАВИТИ, ВИРАХУВАТИ. 

                                  
Рис. 1.30 

12. Після створення всіх основних конструктивних елементів кришки виконаємо 

скруглення кромок радіусами 3 мм, 2 мм, 1 мм командою СКРУГЛЕННЯ ПО 

КРОМЦІ. Розміри радіусів скруглення виконуємо згідно робочого кресленика 

«Кришка» та технічних вимог. Командою ФАСКА виконаємо фаску розміром 

0,5х45°, як показано на виносному елементі 1 робочого кресленика (рис. 1.31). 

Геометрична модель кришки готова. 

 

 
Рис. 1.31 

 

Тепер увімкнемо прошарок «Стержень» та «Втулка» на панелі «Слои» ( рис. 1.32). 
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Рис. 1.32. 

 

Алгоритм створення моделі «Полувкладиш правий» 

 

 
Рис. 1.33 

 

1. Побудову деталі «Полувкладиш правий» розпочнемо із прив’язки до тіла 

деталі «Стержень». Спочатку налаштуємо положення ПСК за допомогою команди 

«Вирівнювання ПСК по грані»  та обираємо клавішою миші відповідну грань 

(рис. 1.34). Тоді командою КОЛО створимо коло діаметром 33 мм та побудуємо 

відрізок довжиною 33 мм з прив’язкою до квадрантів кола. 
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Рис. 1.34 

2. Для зручності побудов вимкнемо шар «Стержень». Командою ОБРІЗАТИ за 

допомогою відрізка частину кола видалимо (рис. 1.35). Командою З’ЄДНАТИ із 

відрізка та півкола створимо замкнутий контур. Командою ВИДАВИТИ створимо 

півциліндр довжиною 42 мм. 

                                        

Рис. 1.35 

3. Командами КОЛО, ВІДРІЗОК, З'ЄДНАТИ, ВИДАВИТИ побудуємо бортик 

діаметром 36 мм та висотою 4 мм (рис. 1.36). Командою ДЗЕРКАЛО створимо 

дзеркальну копію бортика на протилежній стороні полувкладиша правого. 

Об'єднаємо обидва бортика із півциліндром командою ОБ'ЄДНАТИ. 

    

Рис. 1.36 
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4. Виконаємо наскрізний отвір діаметром 30 мм командами КОЛО та 

ВИДАВИТИ (рис. 1.37). А також виконаємо чотири фаски розміром 1х45° по 

кромках отвору та по кромках бортиків командою ФАСКА ПО КРОМЦІ. 

   

Рис. 1.37 

 

5. На цьому етапі командою ДЗЕРКАЛО зробимо дзеркальну копію 

полувкладиша для створення моделі деталі «Полувкладиш лівий». Геометричні 

параметри правого та лівого полувкладишів однакові за виключенням окремих 

конструктивних елементів, побудову яких розглянемо поетапно. 

6. Згідно робочого кресленика правий полувкладиш містить наскрізний отвір 

діаметром 8 мм під штифт 5h8х10 ГОСТ 3128-70 (рис. 1.38). Для виконання цього 

отвору командою ВІДРІЗОК побудуємо допоміжний відрізок із прив’язкою до 

квадрантів дуг отвору. Командою КОЛО виконаємо коло діаметром 10 мм, центр 

якого виберемо з прив’язкою до середини допоміжного відрізка. Командою 

ПЕРЕМІСТИТИ перетягнемо коло на 2 мм вліво від допоміжного відрізка, щоб 

контур кола не перетинався із циліндричною поверхнею отвору. Командою 

ВИДАВИТИ витискаємо коло на довільну довжину (наприклад, 10 мм), щоб 

відбувся повний перетин стінки полувкладиша. Командою ВИРАХУВАТИ 

видаляємо циліндр із тіла полувкладиша правого (рис. 1.38). 

   

Рис. 1.38 
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Алгоритм створення моделі «Полувкладиш лівий» 

 
Рис. 1.39 

1. Полувкладиш лівий є дзеркальною копією полувкладиша правого. 

Відрізняються вони окремими конструктивними елементами. Зокрема, у лівого 

полувкладиша є канавка довжиною 30 мм та радіусом 2 мм, а також циліндричний 

отвір радіусом 2 мм, який переходить у цю канавку. Вісь цього циліндричного 

отвору повинна збігатися із вісссю такого ж отвору у деталі «Кришка». 

2. Для створення отвору і канавки побудуємо вертикальний відрізок довжиною 

30 мм із прив’язками до середини внутрішніх кромок отвору (рис. 21). Командою 

ВІДРІЗОК побудуємо ще один відрізок довжиною 33 мм, який має кут нахилу 20° 

до горизонтальної лінії симетрії та розміщений над нею (рис. 1.40).   

                                                

Рис. 1.40 
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3. Щоб створити циліндричну поверхню, яка буде паралельною до даної осі ми 

повинні осі координат розмістити таким чином, щоб вісь Z була напрямлена вздовж 

цієї осі. На панелі «ПСК» виберемо команду «Об’єкт – вирівнювання ПСК по 

заданому об’єкту» та виберемо об’єктом осьову лінію (рис. 22). Щоб напрям осі Z 

був вздовж осьової лінії, ми використаємо поворот ПСК навколо осі Y   ( ). 

4. Командою КОЛО будуємо коло радіусом 2 мм, центр якого прив’язуємо до 

кінця відрізка (рис. 1.41). Командою ВИДАВИТИ створюємо циліндричне тіло 

довжиною 5 мм і командою ВИРАХУВАТИ виконуємо вирахування тіла цилідра 

із тіла полувкладиша (рис. 1.41). 
 

   

Рис. 1.41 

5. Наступний етап – створення канавки (рис. 1.42). Для цього спочатку 

командою ВІДРІЗОК через центр циліндричного отвору і перпендикулярно до осі 

Z побудуємо відрізок довжиною 30 мм. Командою КОЛО побудуємо коло радіусом 

1 мм, центр якого прив’яжемо до кінця відрізка. Потім змістимо центр цього кола 

на 1 мм в сторону середини відрізка. Аналогічну побудову кола зробимо із 

протилежної сторони відрізка (рис. 1.42). Командою ВІДРІЗОК з’єднаємо обидва 

кола із прив’язкою до їх квадрантів. Командою ОБРІЗАТИ обріжемо непотрібні 

часини кіл, як показано на рисунку 23. Об’єднаємо командою З’ЄДНАТИ всі 

окремі примітиви в закнутий контур. 

 

  

Рис. 1.42. 

6. Створений замкнутий контур командою  ОБЕРТАТИ, яка знаходиться 

на панелі «Моделювання», обернемо навколо осі (горизонтального відрізка) 
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(рис. 1.43). Командою  ВИДАВИТИ ГРАНІ видавлюємо плоску грань 

тіла на 1 мм. 

                 

Рис. 1.43 

7. Командою  ВИРАХУВАТИ виконаємо вирахування створеного тіла із 

тіла полувкладиша, в результаті чого отримаємо канавку довжиною 30 мм 

(рис. 1.44). 

                         
Рис. 1.44 

8. Відкриємо «Диспетчер СЛОИ» та увімкнемо всі шари, тобто моделі всіх 

деталей (рис. 1.45). 

  

Рис. 1.45 

 

Створення стандартних виробів 

До складальної одиниці крім оригінальних деталей, моделювання яких ми 

навели вище, входять і стандартні вироби: 

- Болт М5х60.58 ГОСТ 7798-70 (4 шт); 

- Гвинт А.М5х8.58 ГОСТ 1491-80 (2 шт); 

- Гайка М5.5 ГОСТ 5915-70 (4 шт) 
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- Шайба 5.01.05 ГОСТ 11371-78 (4 шт) 

- Штифт 5h8х10 ГОСТ 3128-70 (1 шт). 

В програмі AutoCAD є можливість завантаження бібліотек і каталогів 

стандартних виробів. Особливо це стосується спеціальних галузевих програм, 

наприклад AutoCAD Mechanical. 

Однак ми розглянемо створення стандартних виробів самостійно. 

 

БОЛТ. 

Болт М10х60.58 ГОСТ 7798-70 – болт з шестигранною головкою, нормальної 

точності, виконання 1 (без отвору під шплінт), з діаметром метричної різьби d=5 

мм, великим кроком різьби, довжиною l=60 мм, класу міцності 5.8, без покриття. 

Висоту головки болта розрахуємо за формулою h=0,7*d=3,5 мм, розмір фаски 

с=0,15* d=1мм.  

1. Спочатку вирівняємо ситему координат по площині грані стержня (рис. 1.46).  

Командою ПОЛІГОН (Багатокутник) створимо шестикутник, вписаний в коло 

діаметром 10 мм. Центр шестикутника прив’яжемо до центра отвору під болт і 

розвернемо таким чином, щоб на виді спереду спостерігачеві було видно три грані.  

2. Командою КОЛО побудуємо коло діаметром 5 мм з прив’язкою до центра 

отвору під болт (рис. 1.46). 

 

   
Рис. 1.46 

 

3. Командою ВИДАВИТИ витискаємо шестикутник на довжину h= 3,5 мм, а 

коло витискаємо у протилежному напрямку на довжину l=60 мм. Командою 

ОБ’ЄДНАТИ створюємо тіло болта. Командою ФАСКА ПО КРОМЦІ (панель 

«Редагування тіла») виконуємо фаску розміром 1х45°. 

4. Для створення фаски з кутом 30° на головці болта спочатку побудуємо 

командою КОЛО коло висане у верхній шестикутник, центр якого знаходиться на 

середині діагоналі шестикутника (рис. 1.47).  



 

27 
 
 

 
Рис. 1.47. 

5. Змоделюємо профіль фаски за допомогою прямокутного трикутника, у якого 

гіпотенуза буде нахилена під кутом 30° до горизонтальної площини і проходитиме 

через квадрант кола. Для виконаємо команду ВІДРІЗОК, початкову точку 

прив’яжемо до квадранта кола, задаємо довільну довжину, але кут нахилу відрізка 

повинен бути 30°. Побудуємо по ребру шестигранника другий катет, який 

з’єднуватиме кінцеві точки гіпотенузи та першого катета і командою ЗАМКНУТИ 

створимо замкнутий контур (рис. 1.48). 

Потім командою , що на панелі «Моделювання», витискаємо трикутник 

по траєктої кола. Командою ВИРАХУВАТИ видаляємо створене тіло із тіла 

шестигранника. Отримуємо шестигранну головку болта із конічною фаскою під 

кутом 30° (рис. 1.48). 

                           
Рис. 1.48 

ШАЙБА. 

Шайба 5.01.05 ГОСТ 11371-78 – шайба кругла, виконання 1, для болта з 

діаметром стержня 5 мм, із матеріалу групи 01, покриття 05. Діаметр шайби 

2,2*d=2*5=11 мм, внутрішній отвір = 6 мм, товщина шайби 0,15*d =0,75 мм=1 мм 

6. Командою КОЛО побудуємо два кола діаметрами 11мм та 6 мм. Центри кіл 

прив’язуємо до центрів отворів під болт. Витискаємо командою ВИТИСНУТИ на 

довжину 1 мм. Командою ВИРАХУВАТИ забираємо циліндр діаметром 6 мм із 

циліндра діаметром 11 мм (рис. 1.49). 

                                Рис. 1.49 
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ГАЙКА. 

Гайка М5.5 ГОСТ 5915-70 – гайка шестигранна нормальної точності, виконання 

1 (з двома конічними фасками), діаметром різьби 5 мм, з великим кроком різьби, 

клас міцності 5, без покриття. Діаметр 2хd=10 мм, висота гайки 0,8*d=4 мм, фаска 

виконана під кутом 30°. 

1. Спочатку вирівняємо ситему координат по площині грані кришки або шайби 

(рис. 1.50). Командою ПОЛІГОН (Багатокутник) створимо шестикутник, вписаний 

в коло діаметром 10 мм. Центр шестикутника прив’яжемо до центра отвору під 

болт у шайбі і розвернемо таким чином, щоб на виді спереду спостерігачеві було 

видно три грані.  

2. Командою ВИДАВИТИ витискаємо шестикутник на довжину H=4 мм 

(рис. 1.50). 

                     
Рис. 1.50 

3. Для створення фаски з кутом 30° на головці болта спочатку побудуємо 

командою КОЛО коло висане у верхній шестикутник, центр якого знаходиться на 

середині діагоналі шестикутника (рис. 1.50).  

4. Змоделюємо профіль фаски за допомогою прямокутного трикутника, у якого 

гіпотенуза буде нахилена під кутом 30° до горизонтальної площини і проходитиме 

через квадрант кола. Спочатку вирівняємо систему координат по вертикальній 

грані шестикутника (рис. 1.50). Потім виконаємо команду ВІДРІЗОК, початкову 

точку прив’яжемо до вершини шестикутника, задаємо довільну довжину, але кут 

нахилу відрізка повинен бути 30°. Командою ПЕРЕМІСТИТИ перенесемо цю 

пряму у точку на верхньому квадранті кола. Побудуємо по ребру шестигранника 

другий катет, який з’єднуватиме кінцеві точки гіпотенузи та першого катета і 

командою ЗАМКНУТИ створимо замкнутий контур (рис. 1.50). 

Потім командою , що на панелі «Моделювання», витискаємо трикутник 

по траєктої кола.  
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Командою ДЗЕРКАЛО створюємо дзеркальну копію профілю фаски (рис. 1.51). 

   

Рис. 1.51 

 

Командою ВИРАХУВАТИ видаляємо створені тіла із тіла шестигранника (рис. 

1.52).  

Командою КОЛО побудуємо коло діаметром 6 мм. Витискаємо та Вираховуємо 

з тіла гайки. Фаски по кромці отвору виконуємо командою ФАСКА ПО КРОМЦІ 

розміром 1х45°. 

Отримуємо шестигранну гайку виконання 1 (з двома конічними фасками) (рис. 

1.52). 

             
Рис. 1.52 

Увімкнемо всі прошарки на панелі «СЛОИ» і командою КОПІЮВАТИ створимо 

чотири копії болта, шайби та двох гайок (рис. 1.53). 

 
Рис. 1.53 
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ШТИФТ. 

Штифт 5h8х10 ГОСТ 3128-70. 

Командою КОЛО створимо циліндр діаметром 8 мм і довжиною 10 мм. Центр 

кола прив’яжемо до середини відрізка, як показано на рисунку 1.54. 

                   
Рис. 1.54 

Завершену модель тяги зображено на рисунку 1.55. 

        
а)                                                                     б) 

 

 
в) 

 

Рис. 1.55 
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2. САПР SOLIDWORKS 

Алгоритм побудови втулки 

 

1. На основі кресленика втулки створимо її геометричну модель.  

Створюємо нову деталь. Створюємо ескіз на одній з базових площин. Будуємо 

горизонтальну допоміжну лінію яка проходить через початкову точку. Далі 

будуємо прямокутник 30 на 4, який знаходиться на відстані 10 від допоміжної лінії 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 

За допомогою інструмента «Фаска» в групі «Ескіз» будуємо дві фаски 1.5х45° 

вибравши відповідні параметри (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 

За допомогою інструмента «Повернута бобишка» в групі «Елементи» будуємо 

втулку вибравши віссю допоміжну лінію (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 

Зберігаємо деталь. 

Алгоритм побудови деталі «Стержень» 
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Розпочнемо створення моделі стержня зі сфери діаметром 50 мм. Створюємо 

ескіз на площині справа. Будуємо коло діаметром 50 з центром в початковій точці. 

Будуємо вертикальну допоміжну лінію, яка проходить через початкову точку (рис. 

2.4). 

Рис. 2.4 

За допомогою інструмента «Відсікти об’єкти» в групі «Ескіз» відсікаємо 

половину кола (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 
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За допомогою інструмента «Повернута бобишка» в групі «Елементи» створюємо 

сферу вибравши віссю допоміжну лінію (рис. 2.6).

 

Рис. 2.6 

Створюємо ще один ескіз на площині справа. Будуємо два прямокутника зі 

сторонами більше ніж діаметр кола, відстань від прямокутника до сторін 15 

одиниць (рис. 2.7). 

Рис. 2.7 
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За допомогою інструмента «Виріз-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо 

два вирізи. Використовуємо налаштування, зображені на малюнку (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 

Створюємо новий ескіз на одній з бічних граней (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 

Будуємо коло діаметром 28 з центром у початковій точці, та за допомогою 

інструмента «Виріз-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо виріз, в параметрах 

вказавши «Наскрізь» (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10 
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За допомогою інструмента «Фаска» в групі «Елементи» створюємо дві фаски, 

вибравши відповідні кромки та значення 1.5х45° в (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 

В групі «Елементи» вибираємо «Довідкова геометрія», «Площина», та 

створюємо площину, яка паралельна площині «Справа» та знаходиться від неї на 

відстані 67 (рис. 2.12-2.13). 

 



 

38 
 
 

 

Рис. 2.12 

 

Рис. 2.13 

На побудованій площині створюємо ескіз та будуємо коло діаметром 25. За 

допомогою інструмента «Бобишка-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо 
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бобишку, в параметрах вказавши «До тіла» та вказавши тіло, до якого треба 

будувати елемент (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14 

Аналогічним чином створюємо ще одну допоміжну площину, яка буде 

парплельна першій та знаходиться від неї на відстані 25. Створюємо на ній ескіз та 

будуємо коло з центром у початковій точці та діаметром 32 (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15 

Для створення конусу за допомогою інструмента «Бобишка/основа по 

перетинам» в групі «Елементи» створюємо бобишку, в параметрах вказавши 

профілі кромки на ескізу (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16 
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Створюємо новий ескіз на утвореній грані (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17 

Будуємо коло діаметром 34 та витягуємо бобишку на 5 одиниць (рис. 2.18). 

 
 

Рис. 2.18 Рис. 2.19 
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Створюємо новий ескіз на утвореній грані та будуємо прямокутник з центром 

перетину діагоналей у початковій точці розмірами 62 на 35. За допомогою 

інструмента «Скруглення» в групі «Ескіз» робимо скруглення радіусом 2 та 

витягуємо бобишку на 30 одиниць (рис. 2.19).  

Створюємо новий ескіз на утвореній грані та будуємо прямокутник одна сторона 

якого лежить на кромці з центром перетину діагоналей який лежить на 

горизонтальній лінії, що проходить через початкову точку розмірами 46 на 3 та 

використовуємо «Виріз-Витягнути» з параметром «Наскрізь» (рис. 2.20-2.21). 

 

Рис. 2.20 
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Рис. 2.21 

На площині «Справа» створюємо новий ескіз та будуємо 2 кола зі спільним 

центром який лежить на кромці та на горизонтальній лінії, що проходить через 

початкову точку та діаметрами 33 та 44. Проводимо вертикальну лінію, що 

проходить через центри та розділяє їх навпіл. За допомогою інструмента «Відсікти 

об’єкти» в групі «Ескіз» відсікаємо половини кола (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22 

Використовуємо «Бобишка-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо 

бобишку, в параметрах вказавши в обох напрямках відстань 19 та вибравши 

частину ескіза, яку треба витягнути (рис. 2.23). 

 

 

Рис. 2.23 
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Застосувавши «Виріз-Витягнути» використаємо інший замкнений контур того 

ж ескізу (рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24 

Створимо новий ескіз на задній грані деталі (рис. 2.25). 

 

Рис. 2.25 
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Побудуємо коло діаметром 12 на відстанаях 8 від кромок (рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26 

За допомогою інструмента «Лінійний масив ескізу» в групі «Ескіз» робимо 

масив кіл з параметрами, які вказані на малюнку (рис. 2.27). 
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Рис. 2.27 

Використовуємо «Бобишка-Витягнути» та витягуємо елементи на 2. 

Аналогічним чином будуємо коло діаметром 6 на відстанаях 8 від кромок та за 

допомогою інструмента «Лінійний масив ескіза» в групі «Ескіз» робимо масив кіл 

з параметрами, які вказані на малюнку (рис. 2.27). Використовуємо «Виріз-

Витягнути» та витягуємо отвори наскрізь (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28 

За допомогою інструмента «Скруглення» в групі «Елементи» скруглення 

радіусом 5 (рис. 2.29). 

 

Рис. 2.29 

Аналогічно виконуємо скруглення двох кромок радіусом 1 (рис. 2.30). 
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Рис. 2.30 

Отримаємо готову деталь (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31 
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Створюємо нову деталь. Створюємо новий ескіз на площині справа. Будуємо дві 

допоміжні прямі, вертикальну та горизонтальну, які проходять через початкову 

точку. Будуємо прямокутник 18 на 62 та коло діаметром 52 (рис. 2.32). 

 

Рис. 2.32 

За допомогою інструмента «Відсікти об’єкти» в групі «Ескіз» відсікаємо зайві 

елементи (рис. 2.33). 

 

Рис. 2.33 

Будуємо два прямокутника 8 на 3 та коло діаметром 33 та відсікаємо зайве 

(рис. 2.34-2.36). 
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Рис. 2.34 

 

Рис. 2.35 
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Рис. 2.36 

Використовуємо «Бобишка-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо 

бобишку, в параметрах вказавши «Середня площина» на відстань 35 (рис. 2.37). 
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Рис. 2.37 

Створюємо ще один ескіз на площині справа. Будуємо допоміжну пряму,  яка 

проходять через початкову точку. Будуємо кола діаметром 33 та 44 та з’єднуємо 

їх. Обрізаємо все зайве (рис. 2.38). 

 

Рис. 2.38 
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Використовуємо «Бобишка-Витягнути» в групі «Елементи» створюємо 

бобишку, в параметрах, вказавши «Середня площина» на відстань 38 (рис. 2.39). 

 

Рис. 2.39 

За допомогою інструмента «Фаска» в групі «Елементи» створюємо дві фаски, 

вибравши відповідні кромки та значення 1.5х45° в (рис. 2.40). 

 

Рис. 2.40 
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Створимо новий ескіз на одній з граней (рис. 2.41). 

 

Рис. 2.41 

За допомогою інструмента «Пряма прорізь» в групі «Ескіз» створюємо дві 

прорізі з відстанями 8 до кромок та радіусом 6 (рис. 2.42-2.43). 
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Рис. 2.42 
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Рис. 2.43 

Використовуємо «Бобишка-Витягнути» в групі «Елементи» витягуємо бобишку 

на 2. Після чого створюємо новий ескіз на одній з граней, утворених бобишкою. 

Будуємо коло діаметром 6 з центром, який збігається з центром створеної прорізі. 

За допомогою інструмента «Лінійний масив ескіза» в групі «Ескіз» робимо масив 

кіл з параметрами, які вказані на малюнку (рис. 2.44). 
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Рис. 2.44 

Використовуємо «Виріз-Витягнути» та витягуємо отвори наскрізь (рис. 2.45). 
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Рис. 2.45 

Створюємо новий ескіз на площині «Справа». Через початкову точку будуємо 

дві допоміжні лінії, що проходять через початкову точку. Одна лінія вертикальна, 

а друга 20° від першої (рис. 2.46). 
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Рис. 2.46 

Будуємо три відрізка довжиною 5. Один відрізок знаходиться на відстані 2 від 

кромки, як вказано на малюнку (рис. 2.47). 

 

Рис. 2.47 
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За допомогою інструмента «Повернута бобишка» в групі «Елементи» будуємо 

виступ вибравши віссю допоміжну лінію (рис. 2.48). 

 

 

Рис. 2.48 

На верхній грані виступу створюємо новий ескіз, будуємо коло діаметром 6 та 

використовуємо виріз витягнувши на глибину 6 (рис. 2.49-2.50). 
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Рис. 2.49 

 

Рис. 2.50 
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В середині отвору створюємо новий ескіз, будуємо коло діаметром 2 та 

використовуємо виріз витягнувши наскрізь (рис. 2.51). 

 

Рис. 2.51 

Інструментами в групі «Елементи» будуємо відповідні фаски та скруглення (рис. 

2.52-2.54). 
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Рис. 2.52 

 

Рис. 2.53 
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Рис. 2.54 

Отримаємо готову деталь (рис. 2.55). 

 

Рис. 2.55 
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Алгоритм створення моделі «Полувкладиш правий» 

 

 
 

Створюємо ескіз на площині «Справа». Будуємо горизонтальну допоміжну лінію 

та три кола з спільним центром у початковій точці діаметрами 30,33 та 36 (рис. 

2.56). 
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Рис. 2.56 

Відсікаємо нижні частини кіл (рис. 2.57). 

 

Рис. 2.57 

Витягуємо бобишку з середньої площини на 50 для двох замкнених контурів 

ескізу (рис. 2.58). 
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Рис. 2.58 

Використовуємо «Витягнутий виріз» лише для верхнього замкненого контуру 

того ж ескізу та витягуємо на 42 (рис. 2.59). 

 

Рис. 2.59 
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Створюємо ескіз на площині «Зверху». Будуємо коло з центром у початковій 

точці діаметром 8 та  використовуємо «Витягнутий виріз» з параметром «Наскрізь» 

(рис. 2.60). 

 

Рис. 2.60 

Також виконаємо чотири фаски розміром 1х45° по кромках отвору та по 

кромках бортиків. Отримаємо готову деталь (рис. 2.61). 

 

Рис. 2.61 

Алгоритм створення моделі «Полувкладиш лівий» 
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Геометричні параметри правого та лівого полувкладишів однакові за 

виключенням окремих конструктивних елементів, побудову яких розглянемо 

поетапно. Тобто в правому полувкладиші можна видалити створення отвору та 

зберегти цю деталь як полувкладиш лівий. 

Створюємо новий ескіз на площині «Справа». Через початкову точку будуємо 

дві допоміжні лінії, що проходять через початкову точку. Одна лінія вертикальна, 

а друга 20° від першої. 
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Будуємо три відрізка. Один відрізок знаходиться на відстані 1 від допоміжної 

лінії, як вказано на малюнку (рис. 2.62). 

 

Рис. 2.62 

За допомогою інструмента «Повернута бобишка» в групі «Елементи» будуємо 

виступ вибравши віссю допоміжну лінію (рис. 2.63). 
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Рис. 2.63 

Після цього аналогічним чином створюємо ще один ескіз та ставимо точку на 

перетині допоміжної лінії з кромкою (рис. 2.64). 

 

Рис. 2.64 

Будуємо коло діаметром 2 з центром у встановленій точці та витягуємо виріз на 

28 з середньої площини (рис. 2.65). 
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Рис. 2.65 

На утвореній після вирізу грані створюємо ескіз та будуємо допоміжну лінію і 

коло діаметром 2 та відстанню 1 від центра до кромки (рис. 2.66-2.67). 

 

Рис. 2.66 
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Рис. 2.67 

Відсікаємо півкола та створюємо повернутий виріз (рис. 2.68). 

 

Рис. 2.68 
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За допомогою інструмента «Дзеркальне відображення» в групі «Елементи» 

відображаємо виріз відносно площини «Справа» (рис. 2.69). 

 

Рис. 2.69 

Лівий напіввкладиш готовий (рис. 2.70). 

 

Рис. 2.70 
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Створюємо нову збірку. За допомогою функції «Додати компонент» в групі 

«Збірка» додаємо всі деталі. Першою додаємо тягу, вона буде нерухомою 

(рис. 2.71). 

 

Рис. 2.71 

Натиснувши на деталь та обравши «Зовнішні види» ми можемо для наочності 

задати колір деталі (рис. 2.72). 
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Рис. 2.72 

Натиснувши на деталь правою кнопкою миші та вибравши «Перемістити з 

системою координат» ми можемо повернути деталь. Приблизно розвернемо їх так, 

як вони мають стояти (рис. 2.73). 
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Рис. 2.73 

 

За допомогою функції «Умови спряження» в групі «Збірка» з’єднаємо всі деталі. 

Виберемо зовнішню частину втулки та внутрішню тяги та застосуємо спряження 

«Концентричність» (рис. 2.74). 



 

79 
 
 

 

 

Рис. 2.74 

 

Для вирівнювання втулки в тязі виберемо бічні грані втулки та тяги і 

використаємо спряження «Співпадіння» (рис. 2.75). 
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Рис. 2.75 

Виберемо зовнішню частину відповідного вкладиша та внутрішню тяги та 

застосуємо спряження «Концентричність» (рис. 2.76). 

 

Рис. 2.76 
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Для вирівнювання вкладиша в тязі виберемо бічні грані вкладиша та тяги і 

використаємо спряження «Відстань» яку вкажемо 6 одиниць (рис. 2.77). 

 

Рис. 2.77 

Потім виберемо верхні грані вкладиша та тяги і використаємо спряження 

«Співпадіння» (рис. 2.78). 
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Рис. 2.78 

Аналогічним чином розмістимо другий вкладиш у кришці таким чином, щоб 

отвори співпадали (рис. 2.79). 

 

Рис. 2.79 

Виберемо внутрішні грані кришки та тяги і використаємо спряження 

«Співпадіння» (рис. 2.80). 
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Рис. 2.80 

Аналогічно виберемо верхні та бічні грані кришки та тяги і використаємо 

спряження «Співпадіння» (рис. 2.81). 

 

Рис. 2.81 

Отримаємо зібраний виріб (рис. 2.82) 
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Рис. 2.82 

Навіть в стандартній версії SolidWorks є дуже велика база стандартних виробів, 

зокрема гвинтів, болтів, гайок, шайб, підшипників та багато іншого. Крім того 

можна змінювати конфігурацію стандартних виробів – тип нарізі, діаметр, довжину 

болта, тощо. Стандартні вироби знаходяться в бібліотеці проектування в розділі 

ToolBox (рис. 2.83-2.84) 

 

Рис. 2.83 
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Рис. 2.84 

Додамо ці вироби у нашу збірку (рис. 2.85) 
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Рис. 2.85 

Розмістимо їх за допомогою умов спряження «Концентричність» та 

«Співпадіння» та отримаєм зібраний виріб (рис. 2.86-2.87) 
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Рис. 2.86 

 

Рис. 2.87 
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Рис. 2.88 
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