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Тема 2. Підготовка металу до зварювання
Формати і рамки креслень. Основний напис. Лінії креслення. Шрифти.
Практичні роботи:
1.Виконати основний напис. Зобразити види ліній.
2.Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту, цифри. Написати будівельні
терміни за професією, яка вивчається.
3.Виконати графічне зображення в масштабах 1:1, 1:2, 2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі
Тема 3. Основні відомості про виконання та оформлення креслень
Складові частини графічного зображення.Паралельні та перпендикулярні лінії. Кути різних величин. Поділ
відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним способом та за таблицею.
Спряження, спряженння паралельних ліній та таких, що розташовані під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з
колом тощо. Уклон і конусність.
Практичні роботи:
1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і кутів на рівні частини.
2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного способу поділу кола на рівні частини.
Виконати креслення контуру деталі з використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини.
3. Виконати креслення контуру деталі, де необхідно виконати спряження.
Тема 4. Основні способи графічного зображення предметів
Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних елементів.
Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних деталей.
Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та позначення на кресленнях.
Тема 5. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення
Розрізи. Класифікація розрізів. Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні
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розрізи, їх позначення. Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів.
Тема 6. Читання зображення деталей, його послідовність
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на
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кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.
Тема 7. Складальне креслення, його призначення
Поняття про складальні креслення, їх призначення. Нанесення розмірів і позначення посадок. Розрізи на
складальних кресленнях. Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. Роз’ємні з’єднання, сполучення,
11
котрі виконуються із застосуванням шрифтів. Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх зображення. З’єднання деталей.
Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання. Їх зображення на кресленнях
Тема 8.
Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми. Їх призначення, порядок читання. Поняття про
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кінематичні схеми. Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.
Тема 9. Ескізи деталей
Загальні відомості про ескізи. Послідовність виконання ескізів. Прийоми обмірювання деталей.
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