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ВСТУП 
 

Курсова робота з інженерної графіки виконується на заключному етапі 
вивчення графічних дисциплін, які сприяють формуванню у майбутніх фахівців 
професійних знань, умінь та навичок, пов’язаних з виконанням та використан-
ням креслень і інших технічних документів у їхній виробничій діяльності. За-
ключними темами інженерної графіки є правила виконання та оформлення, а 
також читання і деталювання креслень складальних одиниць (креслень загаль-
ного вигляду та складальних креслень). Ці теми містять у собі в концентрованій 
формі усі питання, які пов’язані з виконанням креслень і вивчалися студентами 
до цього. Об’єктами вивчення у курсовій роботі можуть бути правила укладан-
ня звіту з науково-дослідної або конструкторської роботи. Курсова робота може 
бути віднесена певною мірою до конструкторської роботи, хоча і спрощеної, 
оскільки у ній мають місце і елементарні дослідження і розробка конструктор-
ської документації (розробка схеми поділу, специфікації, креслень деталей).  

 
1 ЗМІСТ ТА ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
У курсовій роботі студентам пропонується за заданим кресленням скла-

дальної одиниці виконати креслення 4-5 деталей, укласти пояснювальну запис-
ку. На розроблюваних кресленнях деталей мають бути зображення і  номінальні 
розміри. В основних написах мають бути вказані матеріали з яких виготовля-
ються деталі. Над основним написом можуть бути вказані доступні студентам 
технічні вимоги. Креслення мають бути виконаними на аркушах стандартних 
форматів А4 або А3. Обведення  - олівцем. Курсова робота може бути викона-
ною повністю чи частково за допомогою комп’ютера. 

Пояснювальну записку необхідно укласти відповідно до ДСТУ 3008-95 
[1]. Вона має містити у собі титульний аркуш, завдання за формою  
У 6.01, реферат, зміст, вступ, основну частину пояснень, висновок, перелік по-
силань та додаток (зразок курсової роботи див. у додатку, с. 13 – 34). 

Титульний аркуш пояснювальної записки має бути типовим за змістом на 
аркуші стандартного формату А4. Зразок титульного аркуша подано у додатку  
на с. 14.  

Пояснювальна записка виконується на аркушах стандартного формату 
А4. На всіх аркушах, крім титульного та аркуша - завдання виконується рамка і 
основний напис (на сторінці 3, - «РЕФЕРАТ», - за формою 2, на решті аркушів 
– за формою 2а ГОСТ 2.104-68). Нумерація сторінок починається з четвертої 
сторінки. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, другою – аркуш - 
завдання, третьою – «РЕФЕРАТ». Заголовки усіх структурних частин пишуться 
великими літерами. Структурні частини «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», 
«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують. Розділи нумерують 
арабськими цифрами: 

1 ЧИТАННЯ КРЕСЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ,  
2 ДЕТАЛЮВАННЯ КРЕСЛЕНЬ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ. 
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Підрозділи позначаються 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 тощо. 
Пункти позначають 1.1.1, 1.1.2,  2.1.1, 2.1.2, .... 
Назви підрозділів та пунктів друкують малими літерами, починаючи з 

першої великої. 
Додатки позначаються великими літерами А, Б, В, Г,… 
Зразок реферату подано у додатку, с. 17 
. 

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ 

 
2.1  Читання креслень складальних одиниць 

 
У масовому виробництві деталі виготовляються за кресленнями. А крес-

лення деталей виконуються за кресленнями складальних одиниць (складальни-
ми чи кресленнями загального вигляду). Нагадаємо, що креслення загального 
вигляду – це документ, який визначає конструкцію виробу, взаємодію його ос-
новних складових частин та пояснює принцип дії виробу. Він є підставою для 
розробки робочої конструкторської документації. Складальне креслення – це 
конструкторський документ, який містить у собі зображення складальної оди-
ниці та інші дані, що потрібні для її складання та контролю.  

Відповідно до ГОСТ 2.102-68 та ГОСТ 2.103-68 на стадіях „Технічної 
пропозиції” та „Ескізного проекту” можуть бути випущені креслення загально-
го вигляду, а на стадії „Технічного проекту” цей документ обов’язковий. Скла-
дальні креслення випускаються лише на стадії „Розробки робочої документа-
ції”. У навчальному процесі студенти, як правило, виконують складальні крес-
лення за складальною одиницею з натури. Для деталювання студентам найчас-
тіше видають креслення складальних одиниць, які адаптовано до умов навчаль-
ного процесу. Ці креслення містять у собі ознаки і складальних креслень і крес-
лень загального вигляду. За кресленням складальної одиниці „Клапан” розроб-
лена робоча документація: специфікація та креслення деталей. Крім того, вико-
нана схема поділу виробу на складові частини, яка не є робочим  документом, 
проте студентам належить його виконувати у курсовій роботі.  

Процес виконання креслень деталей за кресленнями складальних одиниць 
і комплект креслень, що виконуються при цьому, називаються деталюванням 
[2, 3, 4]. 

Деталювання нерозривно пов’язане з читанням креслень складальних 
одиниць. Прочитати креслення складальної одиниці – це означає: 

- встановити назву та призначення виробу (складальної одиниці); 
- встановити склад виробу; 
- встановити характер з’єднань окремих складових частин виробу між 
собою; 

- визначити принцип дії складальної одиниці та взаємодію окремих 
складових частин її; 
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- визначити призначення кожної складової частини виробу, а також 
окремих конструктивних чи технологічних елементів деталей; 

- визначити порядок складання та розбирання виробу; 
- з’ясувати форми та розміри виробу і кожної складової частини; 
- встановити, з яких матеріалів виготовлені окремі складові частини ви-
робу і т. ін. [7]. 

Джерелами для отримання цієї інформації про виріб є зображення на кре-
сленні складальної одиниці, розміри, технічні вимоги, основний напис, а також 
перелік складових частин чи специфікація і пояснювальна записка до виробу. 
Тому, щоб дістати відповіді на всі поставлені вище питання, слід ретельно роз-
глянути креслення складальної одиниці, прочитати специфікацію чи перелік 
складових частин та опис до виробу. На кресленні необхідно уважно розгляну-
ти усі зображення, позначення та написи, основний напис. Слід звернути увагу 
на те, які зображення містяться на кресленні: вигляди, розрізи, перерізи, винос-
ні елементи; як проведені січні площини для виконання розрізів та перерізів і т. 
ін. 

Так, назву виробу можна взнати із основного напису. За назвою можна в 
загальних рисах визначити призначення виробу. Більш детально і точно про 
призначення можна взнати із опису до складального креслення, якщо він є. 

Склад виробу можна визначити за кресленням, специфікацією або схе-
мою поділу. Про характер з’єднань деталей у виробі можна дізнатися із крес-
лення. У деяких випадках для цього може знадобитися опис до креслення. 
Принцип дії виробу та взаємодію його складових частин можна встановити із 
креслення та опису до нього. Призначення кожної складової частини виробу та 
конструктивних елементів деталей вибігає безпосередньо із принципу дії виро-
бу. 

Порядок складання та розбирання виробу можна визначити після 
з’ясування характеру з’єднань деталей між собою. У деяких випадках може 
знадобитися не повне, а часткове розбирання виробу, наприклад, з метою ремо-
нту його. У такому разі вельми важливо визначити мінімум операцій з розби-
рання для вилучення із виробу необхідної деталі та заміни її. 

З’ясування форм та розмірів виробу потрібне для виготовлення упаковки, 
для визначення необхідних умов транспортування і монтажу на місці роботи і т. 
ін. У цьому разі необхідно звернути увагу на наявність у виробу частин, що ви-
ступають та легко можуть бути пошкодженими, тому потребують захисту від 
пошкоджень під час транспортування та монтажу і т. ін. У цьому разі необхідно 
звернути увагу на розміри, які нанесено на кресленні складальної одиниці (га-
баритні, установлювальні та приєднувальні). 

З’ясування форм та розмірів окремих деталей виробу знадобиться вже 
безпосередньо у процесі деталювання. Для цього необхідно звернути увагу на 
зображення на складальному кресленні – які на ньому виконано вигляди, розрі-
зи, перерізи, - не пропускаючи поза увагою умовностей та спрощень, які  
було використано під час виконання креслення складальної одиниці. 
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Тут слід пригадати правила виконання креслень загального вигляду та 

складальних креслень. 
 
Одна і та сама деталь на складальному кресленні в розрізах має бути по-

казаною з однаковим штрихуванням за напрямком ліній штрихування та відс-
танню між ними. На кресленнях у поздовжніх розрізах показуються нерозріза-
ними такі елементи деталей як спиці маховиків та коліс, зубці зубчастих коліс, 
шліці у шліцьових з’єднаннях, тонкі стінки типу ребер жорсткості, напрямні 
пера клапанів і т. ін. Суцільні деталі , - вали, осі, клапани, стандартні болти, 
гайки та шайби, - не розрізаються. 

Умовно зображуються та позначаються різьби та різьбові з’єднання. Крі-
пильні деталі (болти, гвинти, гайки, шпильки і т. ін.) можуть зображатися 
спрощено та умовно (відповідно до ГОСТ 2. 315-68). 

За наявності у виробу однакових елементів зображується один-два із них, 
а інші показуються умовно або зовсім не показуються (шліці, зубці, отвори, 
кріпильні деталі і т. ін.). На зображеннях з’єднань гвинтом та шпилькою части-
на глухого отвору, що не закрита кінцем гвинта чи шпильки, не зображується. 

Умовно зображуються пружини – кресляться не всі витки, допускається 
зображення пружин одними перерізами витків. Частини деталей, що розташо-
вані за пружиною, зображуються в розрізах умовно тільки до осьових ліній пе-
рерізів витків. 

Контурні обриси предметів допускається спрощувати, не зображуючи 
дрібних виступів, западин. Крім того, на складальних кресленнях не зображу-
ються дрібні елементи деталей – фаски, галтелі, проточки і т. ін. 

На складальних кресленнях допускається не зображувати зазори між де-
талями, якщо вони не впливають на роботу складальної одиниці. Якщо ж зазор 
між деталями передбачається для забезпечення певної функції, забезпечується і 
контролюється при складанні виробу, то такий зазор зображується, а коли він 
дуже малий, то він зображується збільшеним із вказуванням його дійсного роз-
міру. 

 
2.2 Деталювання креслень складальних одиниць 

 
Процес виконання креслень деталей за кресленнями складальних одиниць 

здійснюється у два етапи – підготовчий і основний. На підготовчому етапі ви-
конання креслення конкретної деталі необхідно уважно і ретельно вивчити кре-
слення складальної одиниці аби отримати повну інформацію про будову деталі 
з урахуванням призначення самої деталі та окремих її конструктивних чи тех-
нологічних елементів [5, 8]. 

На підставі отриманої інформації необхідно вирішити питання оптималь-
ного складу зображень на кресленні деталі. Головне зображення на кресленні 
деталі може відрізнятися як за змістом так і за положенням від зображення цієї 
деталі на головному зображенні складального креслення. 
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Кількість зображень на кресленні деталі також може відрізнятися від кі-
лькості зображень цієї деталі на кресленні складальної одиниці. На кресленні 
деталі зображень може бути більше, менше, або стільки ж, як на кресленні 
складальної одиниці. Нагадаємо, що на кресленні деталі має бути подана най-
менша кількість зображень, але достатня для виготовлення та контролю деталі. 

Далі за складальним кресленням необхідно визначити усі розміри деталі, 
для чого доцільно виконати схематичний ескіз як базу для нанесення розмірів. 
Якщо креслення складальної одиниці виконане у стандартному масштабі, то 
розміри деталі визначаються безпосередньо вимірюванням їх на кресленні 
складальної одиниці. У разі, якщо креслення складальної одиниці виконане не в 
стандартному масштабі (збільшена чи зменшена копія), то слід за якимось із 
розмірів, нанесених на кресленні, визначити коефіцієнт збільшення чи змен-
шення зображень. Потім усі виміряні на кресленні розміри помножити на цей 
коефіцієнт, щоб визначити усі дійсні розміри деталі.  

Визначивши склад зображень та розміри деталі, вибирають масштаб кре-
слення, розташування зображень та формат аркуша паперу, на якому буде ви-
конуватись креслення деталі. На аркуші необхідно накреслити рамку креслен-
ня, основний напис за формою 1 ГОСТ 2.104-68 та додаткову графу для позна-
чення креслення. Заповнювати основний напис текстом доцільно в кінці вико-
нання креслення. 

Основний етап – це виконання зображень деталі, нанесення розмірів та 
написів, заповнення основного напису та додаткової графи. Перед виконанням 
зображень необхідно розрахувати рівномірне розташування їх на полі аркуша. 
За розрахованим розташуванням виконуються усі намічені зображення деталі у 
повній відповідності до правил ГОСТ 2.305-68. 

На виконаних зображеннях слід нанести усі необхідні розміри. Оскільки 
курсова робота виконується на заключному етапі вивчення інженерної графіки, 
то нанесенню розмірів слід приділити особливу увагу, аби проявити якомога 
більше професійний підхід до конструювання машин та механізмів. Тому усі 
розміри мають бути нанесені у повній відповідності до ГОСТ 2.307-68 і, зокре-
ма, до правил 1.12 та 1.16, у яких ідеться про необхідність нанесення розмірів, 
що визначають розташування спряжених поверхонь від конструктивних баз, та 
про один розмір між механічно оброблюваними поверхнями і поверхнями, які 
не підлягають механічній обробці. Детально на вищому професійному рівні ці 
питання вивчаються в спеціальних курсах «Технології машинобудування» та 
«Теорії взаємозамінності». Проте елементарні знання з цих питань студенти 
можуть набути при виконанні курсової роботи з інженерної графіки. 

Деталі у складальній одиниці певним чином взаємопов’язані: вони 
з’єднуються рухомо чи нерухомо, або на визначеній відстані одна від одної, 
щоб не було тертя між ними, частина поверхонь деталей стикається з поверх-
нями інших деталей, а інша частина – не стикається і т. ін. 

Поверхні деталей, які , стикаючись із поверхнями інших деталей, фіксу-
ють їх у визначеному положенні, називаються спряженими. 
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Поверхні деталей, які не стикаються з поверхнями інших деталей, беруть 

участь у створенні конструктивних форм деталей. Розміри та форми цих повер-
хонь можуть бути змінені без впливу на розташування деталей. Такі поверхні 
називаються вільними. 

Необхідне взаємне розташування деталей забезпечується певним нане-
сенням розмірів, а саме від баз. Тому, щоб нанести правильно розміри на крес-
ленні деталі, необхідно визначити функції її поверхонь у складальній одиниці 
та технологічні процеси, якими формуються ці поверхні. Функції окремих по-
верхонь деталей можуть бути визначені дослідженням складального креслення. 

Бази поділяються на конструктивні, технологічні і вимірювальні. 
Конструктивною базою називають сукупність поверхонь, ліній і точок, 

що визначають положення деталей у складальній одиниці. 
Технологічною базою називають поверхню, відносно якої визначають по-

ложення деталі у процесі виробництва і ремонту. 
Вимірювальною базою називають поверхні і лінії, від яких вимірюють ро-

зміри. 
         Так, на заданому кресленні складальної одиниці „Клапан”  можна визна-
чити, що конструктивними базами для деталі ДКР.025.002 „ Кришка” є цилін-
дрична поверхня з різзю М60, що загвинчується у корпус, торець циліндричної 
поверхні діаметру 100, що стикається з корпусом (між цими деталями є прокла-
дка для герметичності), вісь кришки та вісі отворі під шпильки. Торець цилінд-
ричної поверхні діаметру 100, що стикається з корпусом є також однією з тех-
нологічних і вимірювальних баз. 

На кресленнях деталей, які виготовлені литтям, штампуванням, прокату-
ванням і т. ін., з наступною обробкою на металорізальних верстатах, у кожному 
координатному напрямку має бути не більше одного розміру між обробленою 
поверхнею і поверхнею, яка не підлягає обробці за даним кресленням (ГОСТ 
2.307-68, п. 1.16). На рисунку 1  показаний приклад деталі, у якої чотири повер-
хні (циліндричний отвір та три торцеві площини) оброблені після лиття. На 
кресленні нанесені розміри так, що між обробленою та необробленою поверх-
нями є лише один розмір Б1. У такому разі поверхні оброблюються у такій пос-
лідовності: першою оброблюється поверхня 1 з дотриманням розміру Б1. Після 
цього оброблюється поверхня 2 – реалізується розмір Б2. Затим оброблюється 
поверхня 3 з дотриманням розміру Б3. Поверхні 4, 5, 6 не оброблюються. За та-
кої послідовності обробки деталі граничні відхилення розмірів можуть бути 
найбільш допустимими, а отже обробка найдешевша. Якщо на кресленні нанес-
ти хоча б два розміри між оброблюваною та необроблюваною поверхнями, до-
пуски стануть більш жорсткими і вартість обробки деталі збільшиться. 
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Рисунок 1- Кришка 

 
 

3 НАНЕСЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ ДЕТАЛЕЙ НАПИСІВ,  
ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ І ТАБЛИЦЬ 

 
Крім зображень деталі з розмірами, креслення може містити: 
а) технічні вимоги та технічні характеристики; 
б) позначення зображень та написи щодо окремих елементів виробу; 
в) таблиці з розмірами та іншими параметрами і т. ін. 
Текстові написи, таблиці тощо включають до креслення у випадках, коли 

дані, що містяться в них, вказівки, роз’яснення неможливо або недоцільно ви-
разити графічно чи умовними позначеннями. У написах не повинно бути ско-
рочень слів, за винятком загальноприйнятих та встановлених стандартом. 

Тексти на полі креслення (таблиці, написи), як правило, розташовують 
над основним написом паралельно йому. Між текстовою частиною і основним 
написом не припускається поміщати зображення, таблиці. На кресленнях дета-
лей, які виконуються у курсовій роботі, студенти можуть писати лише доступні 
їм технічні вимоги, наприклад, „Невказані радіуси скруглень –  
3 мм”, „Гострі кромки притупити” і т. ін. Детальніше про правила подання тех-
нічних вимог студенти дізнаються на старших курсах при вивченні спеціальних 
дисциплін. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Що Ви розумієте під виразом: “прочитати складальне креслення”? 
2. У якій послідовності виконується деталювання креслення складаль-
ної одиниці? 

3. Які підготовчі дії слід зробити перед виконанням креслення деталі? 
4. Які вимоги висуваються до головного зображення на кресленні дета-
лі? 

5. Як визначається кількість зображень деталі для виконання її крес-
лення? 

6. Які операції необхідно виконати, щоб зняти клапан 
ДКР. 025.006? 
7. Скільки отворів у кришки  ДКР. 025.002? 
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