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Тема уроку: Лінії креслення. 

Практична робота:нанесення типів ліній. 

Мета уроку: ознайомити учнів з історією розвитку креслення, сучасними 

інформаційними технологіями та значенням креслення в житті людини; 

виховання акуратності; аналітичне мислення. 

Тип уроку: комбінований. 
Для виконання креслень застосовують лінії різної товщини й начерку. Як видно з рис. 
1, кожна лінія на кресленні має своє призначення. Застосування різних ліній на 
кресленнях робить їх більш виразними і зрозумілими для тих, хто ними користується. 

Державним стандартом встановлено 9 типів ліній креслення. При виконанні технічних 
креслень найчастіше застосовують 8 типів ліній (табл. 1). 

Розглянемо, у чому полягають особливості начерку і призначення основних типів ліній 
креслення. 

Суцільна товста основна лінія призначена для показу видимих контурів предметів. Нею 

виконують також рамку креслення, графи основного напису. Її товщина може бути у 
межах від 0,5 до 1,4 мм (залежно від розмірів і складності зображень на кресленні, від 
формату креслення). Обрана товщина лінії має бути однаковою для всіх зображень на 

одному кресленні. 

Запам'ятайте, що від товщини суцільної товстої основної лінії (її позначають s) залежить 
товщина інших ліній. 

Суцільна тонка лінія використовується для проведення виносних і розмірних ліній. 

 Товщина суцільної тонкої лінії в 2-3 рази менша від товщини суцільної товстої. 

Штрихова лінія застосовується для показу на зображеннях невидимих контурів 
предметів. Вона складається з окремих штрихів (рисочок) приблизно однакової 
довжини - у межах від 2 до 8 мм (на учнівських кресленнях доцільно брати 4 мм). 

Відстань між штрихами повинна бути приблизно однаковою по усій лінії і становити 1-2 
мм. Товщину штрихів слід брати в 2-3 рази меншу за товщину суцільної товстої основної 
лінії. Штрихова лінія на контурах зображення повинна починатись і закінчуватись 

тільки штрихами. Не можнаназивати штрихову лінію пунктирною, тому що ця назва не 
відповідає характеру лінії. 



 

Штрихпунктирна тонка лінія призначена для показу осьових і центрових ліній. Вона 

складається з довгих тонких штрихів (довжиною від 5 до 30 мм) і точок (коротких 
штрихів) між ними. На учнівських кресленнях довжина штрихів рекомендується 20 мм. 
Відстань між довгими штрихами від 3 до 5 мм. Товщина штрихів у 2-3 рази менша від 

товщини суцільної товстої лінії. 

Штрихпунктирні лінії мають починатися і закінчуватися тільки штрихами. Якщо 
штрихпунктирна лінія показує вісь, вона повинна виступати за контур зображення на 
3-5 мм. 

Центрові лінії проводять так, щоб вони обов'язково перетиналися між собою штрихами. 

Перетин двох штрихів визначає центр фігури. Центрові лінії виводять за зображення на 
3-5 мм. Якщо діаметр кола на кресленні менший ніж 12 мм, центрові лінії проводять 
суцільними тонкими. 

Штрихпунктирна потовщена лінія призначена для позначення поверхонь деталей, які 
підлягають термічній обробці або коли на них слід наносити покриття. Штрихи цієї лінії 
коротші (їх довжина від 3 до 8 мм), ніж у штрихпунктирної тонкої. Товщина штрихів 

штрихпунктирної потовщеної лінії перебуває у межах від S/.23…2/3S. 

Штрихпунктирна з двома точками лінія показує лінії згину на розгортках. Ця лінія 
відрізняється від штрихпунктирної тонкої трохи більшими проміжками між штрихами - 
від 4 до 6 мм.Товщина штрихів так само в 2-3 рази менша від товщини суцільної товстої 

лінії. 

Розімкнута лінія призначена для показу того місця, де проходять лінії умовного перерізу 
предметів. Її товщина вибирається в межах від 8 до 1,55, а довжина штрихів - від 8 до 
20 мм. На навчальних кресленнях товщину штрихів слід брати в 1,5 раза товщою від 



суцільної товстої основної лінії, а їх довжину - близько 12 мм. Штрихи розімкнутої лінії 

не повинні перетинати чи перетинатися іншими лініями на кресленні. 

Практична робота: Нанесення типів ліній. 

1. Креслення виконуємо на листі формату А4 

2. Виконуємо креслення рамки та штампу 

3.Виконуємо креслення ліній за зразком  

4. Наносимо ЛИШЕ лінії. Вказані розмірні лінії не показуємо!!! 

 

 
 

Практичну роботу необхідно виконати протягом дня!!!!! 

Виконану практичну роботу надіслати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net 
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