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Матеріали уроку: 

Нанесення розмірів, відмітки рівня 

Нанесення розмірів на кресленнях, написів і технічних вимог 

установлює ГОСТ 21.105-79. 

Розміри на будівельних кресленнях вказують у міліметрах без 

позначення одиниці виміру. Іноді на кресленнях будинків розміри наносять 

у сантиметрах, це повинне бути обговорене в примітці до креслення.  

Розміри на будівельних кресленнях, як правило, наносять у вигляді 

замкнутої "ланцюжка". Розмірні лінії на будівельних кресленнях 

обмежують засічками — короткими штрихами довжиною 3 мм, похилими 

до горизонтальної лінії під кутом 45°. При нестачі місця для засічок на 

розмірних лініях, розташованих ланцюжком, засічки допускається заміняти 

крапками. Розміри допускається повторювати, розмірні лінії можуть 

перетинатися між собою. 

Розмірні лінії повинні виступати за крайні виносної лінії на 1 -3 мм. 

Розмірне число розташовують над розмірною лінією на відстані 1 мм від 

неї. Виносна лінія може виступати за розмірну на 1 -5 мм. Відстань від 

контуру креслення до першої розмірної лінії рекомендується приймати не 

менш 7 мм. Відстань між паралельно розташованими розмірними лініями 

повинне бути не менш 7 мм, а від розмірної лінії до кружка координаційної 

осі - 4 мм. 

Діаметр кружка на координаційних осях залежно від частоти осей і 

загальної насиченості креслення приймається: для креслень у масштабі 

1:400 і 1:800 - 6 мм, для креслень у масштабі 1:200 - 7 мм; для креслень у 

масштабі 1:100 і 1:50 - 8 мм. 

Осьові розміри на планах проставляють звичайно в три ряди із 

зовнішньої сторони (рис. 2.2). У першому ряді наносять розміри віконних і 

дверних прорізів і простінків замкнутим ланцюжком. 

У другому ряді - розміри між кожною парою суміжних осей 

замкнутим ланцюжком. У третьому ряді - загальний розмір між крайніми 

осями. 

Крім того, проставляють внутрішні розміри приміщень: 
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довжину, ширину й ін. Приклад нанесення розмірів на розрізі будинку 

представлений на рис. 2.3. 

 
У будівельних кресленнях застосовується особливий вид розмірів, що 

називається відмітки рівнів. 

Відміткою рівня (висоти, глибини) конструкції або її елемента 

називається відхиленні від якого-небудь відлікового рівня, прийнятого за 

«нульовий». 

Відмітка рівня показує висоту знаходження конструкції над рівнем 

умовної «нульової» відмітки, за якої найчастіше приймається рівень підлоги 

першого поверху. 

Відмітки рівня показують умовним знаком у вигляді розгорнутої 

стрілки (рис. 2.4, а). Стрілку відмітки обводять основною лінією, а 

вертикальне лінію-винесення — суцільної тонкої. Чисельне значення 

відмітки наносять над горизонтальною полицею, що відводиться від знака 

відмітки. Полку виконують суцільною тонкою лінією. Нульову відмітку 

наносять без знака, нижче нульовий зі знаком мінус, в відмітках вище 

нульової дозволяється знак плюс не вказувати. Розміри знака відмітки рівня 

представлені на рис. 2.4, а. 

Числове значення відмітки рівня виражено в метрах з точністю до 

третього десяткового знака. 

При нанесенні на одному зображенні декількох відміток рівнів, 

розташованих друг над другом, треба вертикальні лінії-винесення знаків 

відміток розміщати на одній вертикальній прямій. 



! Виконане завдання надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net ! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
На видах, розрізах і перетинах відмітки вказують на виносних лініях 

або лініях контуру (рис. 2.4, б), на планах - у прямокутнику (рис. 2.4, в). 

При необхідності величину полички й розміри розгорнутої стрілки 

можна збільшити. Приклад нанесення відміток рівнів на розрізі будинку 

представлений на рис. 2.3. 

 
Координаційні осі 

Об'ємно-планувальним конструктивним елементом називається 

частина простору будинку, яка характеризується висотою поверху, 

прольотом і кроком [2]. Відстань між координаційними осями уздовж 

будинку називається кроком, а поперек будинку - прольотом (рис. 2.5, а). 

Положення окремих об'ємно-планувальних елементів будинків і 

споруджень визначається розмірною прив'язкою до координаційних осей 

будови. 

Координаційними називаються осі, що визначають розміщення капітальних 

стін або опор. Ці осі проводять на плані по основних несучих конструкціях 

будинку або спорудження. Такими конструкціями є капітальні стіни, 
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колони й т.п. 

Координаційні осі (рис. 2.5, б) будинки або спорудження наносять на 

зображення тонкими штрих пунктирними лініями з довгими штрихами й 

позначають арабськими цифрами або прописними буквами російського 

алфавіту, за винятком букв: 3, Й, О, X, Ъ, Ы, Ь, у кружках діаметром 6...12 

мм. Розмір шрифту для позначення координаційних осей повинен бути 

більше розміру цифр розмірних чисел, застосовуваних на тім же кресленні, 

у півтора-два рази. 

Позначення координаційних осей, як правило, наносять по лівій і 

нижній сторонах плану будинку або спорудження. Якщо розташування 

капітальних стін, колон, опор для даного будинку не симетрично, то 

координаційні осі наносять і по правій і верхній сторонах плану (рис. 2.5, 

б). Кожний окремий будинок або спорудження повинен мати самостійну 

систему позначень координаційних осей. 

 
Умовні графічні позначення 

На будівельних кресленнях окремі елементи будинків, віконні й 

дверні прорізи, сходові клітки й деталі внутрішнього обладнання 

(санітарно-технічні й опалювальні пристрої й т.п.) показують умовними 

графічними позначеннями. 

Умовні позначки елементів будинків. Умовні зображення 

елементів будинків, споруджень, конструкцій відповідають 

ГОСТ 21.107-78. 

На рис. 3.1, а видно, що стіни зображують на розрізах суцільними 

основними лініями й у розрізі не роблять штрихування. 

Умовна позначка дверей дозволяє судити про тип дверей і про те, у 

яку сторону відкривається стулене полотно дверей рис. 3.1 б, в. На місці 

дверних прорізів на плані ліній не проводять, але показують полотно 

дверей і напрямок, куди відкриваються двері. 

При зображенні в плані дверних прорізів кут нахилу полотна до 

площини стіни приймається 45° або 30°. При цьому лінія, що зображує 

стулене полотно, повинна бути тонше, ніж лінії стіни. 
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На вертикальних розрізах у місцях дверних прорізів наносять тонкі 

лінії. Тонкими суцільними лініями із зиґзаґом посередині показують обрив 

стін. 

На рис. 3.1 г, д наведені умовні графічні позначення віконних 

прорізів на фасадах, розрізах і планах будинків. По умовним позначенням 

вікон судять про те, одинарне або подвійне плетіння має віконний проріз, 

як розташовані плетіння, чи відкриваються вони й у яку сторону. При 

глухому (що не відкривається) плетінні в умовній позначці відсутні 

діагоналі прямокутників. Кількість плетінь показують тонкими лініями, які 

проводять між двома також тонкими лініями, що позначають площини 

стіни. У позначеннях віконних плетінь, що відкриваються, на планах кут 

нахилу стулки до площини стіни приймається рівним 30° . 

На фасаді плетіння, що відкривається, позначають рівнобедреним 

трикутником, причому основа вказує місце, де навішується плетіння. Якщо 

трикутник обведений суцільною лінією, відкривання провадиться назовні, 

а якщо штрихової - то усередину. 

Перекриття, марші й сходові площадки на кресленні показуються 
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схематично. На планах і розрізах, виконаних у масштабі 1:100 і крупніше, 

допускається більш детальне проекційне зображення елементів сходів.  

На рис. 3.2 наведене умовна позначка сходів. Сходовий марш у 

перетині показаний на рис. 3.2, а. Зображення сходів на плані показане на 

рис. 3.2, б, в, м. На рис. 3.2, б показаний нижній марш, на рис. 3.2, в - 

проміжний марш, а на рис. 3.2, м - верхній марш. 

Лінія зі стрілкою на кінці показує напрямок підйому сходового 

маршу. Починається ця лінія крапкою, розташованої на площадці 

зображуваного поверху. Особливістю позначення маршів сходів є те, що 

розріз маршу горизонтальною площиною умовно показують двома 

похилими лініями. 

 
Санітарно-технічне обладнання. 

Під час проектування будинків і споруд , як промислових , так і 

цивільних, крім основних креслень, виконують спеціальні схематичні 

малюнки, на яких зображують забезпечення будинку опаленням, 

вентиляцію, водопостачанням, каналізацією, електрикою й т.д.  

Санітарно-технічні креслення будинків бувають трьох видів: 

1. водопостачання й каналізація; 

2. опалення й вентиляція; 

3. газопостачання. 

Умовні графічні позначення санітарно-технічного обладнання 

виконують за ГОСТ 2.786-70. По графічних позначеннях судять про 

функціональні властивості санітарно- технічних систем. 

На рис. 3.3 наведені умовні графічні позначення деякого санітарно-

технічного і побутового обладнання найбільш застосовуваного в 

будівельних кресленнях. 

Виробниче обладнання. 

На кресленнях розташування потокові лінії, машини, верстати, 
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апаратури, технологічне й інше обладнання представлене спрощеними 

контурними обрисами або умовними графічними зображеннями. Умовні 

графічні позначення виробничого обладнання представлені на рис. 3.4.  

 
Зображення на будівельних кресленнях діляться на види, розрізи, 

перетини й фрагменти, які виконуються відповідно до ГОСТ 21.102-79. 

Основні зображення на будівельних кресленнях називаються фасад, план, 

розріз. 

Перевірка знань: 

1. Які є формати? 

2. Основні вимоги до креслень? 

3. Що ви знаєте про масштаби?  

4. Що таке штамп? Як його оформляти? 

5. Які лінії креслення ви знаєте? 

6. Що ви знаєте про креслярські шрифти ? 
7.  

8.  
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