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Тема уроку:  Розрізи будинків 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з розрізами будинків; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; виховувати 

професійну культуру, уважність, старанність, вміння зосереджуватися, 

приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Розрізи будинків 

Розрізи будинків здійснюються горизонтальними й вертикальними 

січними площинами. 

Положення січних площин для побудови розрізів призначають із таким 

розрахунком, щоб при мінімальній кількості розрізів найбільше повно 

виявити об'ємне й конструктивне рішення будинку. Розрізи виконують так, 

щоб були показані прорізи вікон, зовнішніх дверей і воріт, сходових кліток 

(січна площина повинна пройти по ближньому до спостерігача сходовому 

маршу), шахти ліфтів, балкони, лоджії й т.п. 

Розрізи служать для виявлення конструкцій частин будинків, їхніх 

лінійних розмірів, співвідношення між окремими частинами будинку й т.п. 

Як і в машинобудівному кресленні, залежно від положення січних площин 

розрізняються розрізи вертикальні й горизонтальні (плани). 
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Залежно від кількості січних площин розрізи бувають прості - при 

одній січній площині і складні, переважно ступінчатий - при декількох 

паралельних січних площинах . Вибираючи положення січної площини, 

прагнуть одержати найбільш змістовний розріз. 

Вертикальний розріз служить для виявлення конструкції будинку й 

висоти поверхів (рис. 3.6). Одержують його за допомогою вертикальних 

січних площин, що проходять, як правило, по осях віконних і дверних 

прорізів. На розрізах наносять відмітки рівнів.  

Виконують розрізи будинків вертикальною січною площиною, 

перпендикулярної до подовжніх стін - поперечний розріз (рис. 3.6) або 

паралельною до подовжніх стін - подовжній розріз (рис. 3.7), що є планом 

поверху, який потрапляє в січну площину. 
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Практична робота: Побудова розрізу 

Мета: ознайомитися зі змістом і вимогами, які пред'являють до 

робочих креслень архітектурних рішень будинків, прищепити навички 

креслення й оформлення креслень контурного розрізу й фасаду будинку 

відповідно до діючих стандартів і нормативів. 

Завдання виконується на аркушах формату А3 (420х297), масштаб - 

1:100. 

На обраному форматі вичерчують рамку й основний напис. 

На полі креслення відповідно до розмірів будинку наносять в обраному 

масштабі габаритні прямокутники для плану, розрізу й фасаду, розміщаючи 

їх з можливою рівномірною щільністю, з урахуванням проекційного зв'язку й 

виділення місця для нанесення розмірів і написів. 

 

Порядок креслення розрізу будинку наступний (рис. 4.4): 

1етап (рис. 4.4, а). Компонування креслення й побудова вертикальної 

координаційної 

сітки. 

Для побудови вертикальної координаційної сітки відмічають на плані 

будинку точки перетинання координаційних осей несучих стін з лінією 

перетину, ці точки переносять на аркуш у місці розміщення розрізу й 

проводять через них вертикальні осі стін. 

Потім наносять горизонтальну лінію рівня підлоги поверху. Для цього 

в нижній частині креслення перпендикулярно до вертикальних осей 

проводять горизонтальну лінію й приймають її за рівень чистої підлоги 

першого поверху з міткою 0,000. Нижче лінії рівня чистої підлоги наносять 

лінію рівня землі. 

Від лінії рівня чистої підлоги вверх відкладають висоту поверху, даху, 

труб і проводять горизонтальні лінії рівнів. 

2етап (рис. 4.4, б). Креслення основних контурів зображення. 

Розмірні прив'язки стін до координаційних осей і прийняті товщини 
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стін знімають із плану. Ці розміри відкладають від координаційних осей і 

тонких ліній наносять контури зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок 

(тільки які входять до розрізу). Наносять зображення даху й труб. 

3етап (рис. 4.4, в). Креслення деталей на розрізі. Тонкими лініями 

наносять контури перетинів конструктивних елементів будинку, що 

потрапили в січну площину, а також видимі контури що знаходяться 

безпосередньо за січною площиною: дверні й віконні прорізи, сходи. 

Поза габаритними контурами розрізу наносять позначки відміток низу 

плит покриття поверху, відмітку верху стін, карнизів, уступів стін, відмітки 

верху й низу прорізів, площадок зовнішніх сходів, карнизу даху й т.п. 

Проставляють відмітки: рівня землі, чистої підлоги, поверху. 

При нанесенні на одному зображенні декількох відміток рівнів, 

розташованих один над одним, треба вертикальні лінії-винесення знаків 

відміток розміщати на одній вертикальній прямій. 

4етап. (рис. 4.4, г). Графічне оформлення й проставляння розмірів. 

Графічне оформлення полягає в остаточному обведені елементів 

конструкцій, що попадають у розріз суцільною основною лінією товщиною 

0,8 мм, а елементи, що лежать за січною площиною - суцільною тонкою 

лінією, видаленні допоміжних побудов, нанесенні розмірів, висотних 

відміток, позначень координаційних осей. 

Поза габаритними контурами розрізу наносять: 

1. координаційні осі будинку, відстані між осями; 

2. загальні розміри будинку між крайніми осями; 

3. відстань від верху прорізу до верху парапету або карниза, розміри й 

прив'язку (по висоті) прорізів у стінах і перегородках. 

Наносять числові значення відміток рівнів. 

Назву розрізу розташовують над зображенням. У назвах вказують 

позначення відповідної січної площини: «Розріз 1 - 1». 
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!!!! Виконану практичну роботу надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net 
 

Перевірка знань: 

1. Що таке розріз? 

2. Основні вимоги до креслень? 

3. Що ви знаєте про масштаби?  

4. Яка послідовність побудови розрізу 

5. Що таке штамп? Як його оформляти? 

6. Які лінії креслення ви знаєте? 

7. Що ви знаєте про креслярські шрифти ? 
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