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Предмет: Інженерна графіка 

Група № 2М-1 

Урок № 3-4 

Тема уроку: Лініії креслення. 

Мета уроку: ознайомити учнів з вимогами оформлення креслень та навчити оформлювати 

креслення; вивчити лінії креслення; виховання акуратності; аналітичне 

мислення, окоміру. 

Лініії креслення 

Всі креслення виконуються певними типами ліній. Їх назві , креслення та товщина нижче 

Суцільна товста 

основна 
Сплошная толстая основная 

 

S 

Лінія видимого контуру. Лініі 

переходу видимі. Лініі контуру 

перетину (винесеного чи включеного 

до креслення) 

Суцільна тонка 
Сплошная тонкая  

 

От S/3 до 

S/2 

 Лінія контуру накладеного 

перетину.  Лінії розмірні і виносні.  

Лінії штрихування. Лінії – винесення. 

Полиці і підкреслення написів.   

Сліди площини. 

Суцільна хвиляста 
Сплошная волнистая   

От S/3 до 

S/2 

Лінії обриву.  Лінії розмежування 

вигляду і розрізу 

Штрихова 
 Штриховая 

  

От S/3 до 

S/2 

Лінії невидимого контуру.  Лінії 

переходу невидимі 

Штрих-пунктирна 

тонка  
Штрих - пунктирная 

тонкая   

От S/3 до 

S/2 

Лінії осьові і центрові.  Лінії 

перетинів, симетрії, що є осями, для 

накладених або винесених перетинів 

Штрих - пунктирна 

потовщена 
 Штрих - пунктирная 

утолщенная   

От S/2 до 

2S/3 

Лінії, що позначають поверхні, що 

підлягають термообробці або покриттю.  

Лінії для зображення елементів, 

розташованих перед січною плоскістю 

("накладена проекція") 

Розімкнена 
Разомкнутая   

От S до 1,5 S  Лінії перетину 

Суцільна тонка зі 

зламами 
Сплошная тонкая с 

изломами 

  
От S/3 до 

S/2 
Довгі лінії обриву 

Штрих - пунктирна 

з двома точками 
Штрих - пунктирная с 
двумя точками тонкая   

От S/3 до 

S/2 

Лінії згину на розгортках  Лінії для 

зображення частин виробу в крайніх або 

проміжних положеннях  Лінії для 

зображення розгортки поєднаною з 

виглядом 

Товщина суцільної лінії S має бути в межах від 0,5 до 1,4 мм залежно від величини 

і складності зображення, а також від формату креслення. Товщина ліній одного і того ж типа 

має бути однакова для всіх зображень на даному кресленні, що викреслюються в однаковому 

масштабі. Довжину штрихів в штрихових і штрихпунктирних лініях слід вибирати залежно від 

величини зображення. Штрихи в лінії мають бути приблизно однакової довжини. 
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Проміжки між штрихами в лінії мають бути приблизно однакової довжини. 

Штрихпунктирні лінії повинні перетинатися і закінчуватися штрихами. Штрихпунктирні лінії, 

вживані як центрові, слід замінювати суцільними тонкими лініями, якщо діаметри кола або 

розміри інших геометричних фігур в зображенні менше 12 мм. Спеціальні призначення ліній 

(зображення різьблення, шліців, кордони зон з різною шорсткістю і тому подібне) визначені у 

відповідних стандартах. 

3. Практична робота 

3.1. На аркуші формату А-4 виконати креслення рамки та основного напису. 

3.2. Згідно варіанту (номер по списку) виконати креслення типів ліній за зразком. 

3.3. всі розмірні лінії не виконуємо 
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4. Закріплення знань. (5.хв;………..) 

1. Що позначають штриховою лінією на кресленні? / невидимий контур 

2. якою лінією позначають лінії симетрії?\ штрих пунктирною 

3. а центрові та осьові лініі? :\ штрих пунктирною 

4. Якими типами ліній позначають обриви на кресленні? 

5.  Чи можуть бути лініі товщі за суцільну основну товсту лінію? 

6. Що позначають потовщеною штрих пунктирною лінією? 

7. Розмірні лінії виконують яким типом  ліній? 
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