STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
1. ročník

TECHNICKÉ KRESLENÍ

ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH
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PRAVIDLA PRO ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH
Zobrazování na strojnických výkresech vychází z pravoúhlého promítání na několik navzájem kolmých průměten ISO E:
- pohled zepředu;
- pohled shora;
- pohled zleva;
- pohled zprava;
- pohled zezdola;
- pohled zezadu.

Ve strojnickém kreslení zpravidla používáme
průměty tři: pohled zepředu, pohled shora a pohled zleva.
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH:
 počet obrazů volíme co nejmenší, ale takový, aby těleso bylo jednoznačně zobrazeno;
 pro umístění obrazů platí pravidla pravoúhlé-ho promítání;
 hlavní obraz (pohled zepředu) by měl nejvíce vystihovat tvar daného předmětu;
 pro doplnění zobrazení se využívají do jiných průměten, průřezy a řezy;
 předmět by měl být zobrazen ve funkční po-loze nebo v poloze vhodné pro výrobu;
 viditelné hrany a obrysy se kreslí souvislou tlustou čarou;
 zakryté hrany a obrysy se kreslí čárkovanou tenkou čarou, pokud je to nutné pro určení tvaru
součásti.
PŘÍKLADY ZOBRAZENÍ TĚLES NA VÝKRESECH:
Příklad číslo 1 - Kolik průmětů je třeba k
zobrazení daného tělesa?

Příklad číslo 2 - Kolik průmětů je třeba k zobrazení daného tělesa?

Příklad číslo 3 - Kolik průmětů je třeba k zobrazení daného tělesa?
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Příklad číslo 1 - K zobrazení daného tělesa je třeba tří průmětů.

Příklad číslo 2 - K zobrazení daného tělesa je třeba dvou průmětů.
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Příklad číslo 3 - K zobrazení daného tělesa je třeba jednoho průmětu.

ZOBRAZOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH POHLEDŮ
Promítání do pomocné průmětny
Používá se v případech, jestliže zobrazení v základních průmětech ISO E
nedává přesnou představu o tvaru tělesa nebo zobrazení není vhodné pro kótování.

Pro promítání do pomocné průmětny se používají následující způsoby:
a) pomocný průmět sklopený do hlavní průmětny;
b) sklopený a vysunutý pomocný průmět;
c) vysunutý a pootočený pomocný průmět.
Příklad: zadané těleso zobrazte jako pomocný průmět
sklopený do hlavní průmětny, sklopený a vysunutý pomocný průmět a vysunutý a pootočený pomocný průmět.
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a) pomocný průmět sklopený do hlavní průmětny

b) sklopený a vysunutý pomocný průmět

c) vysunutý a pootočený pomocný průmět

Místní pohled se používá pro zobrazení určitého tvarového prvku tělesa.

Rozvinutý pohled se používá pro zobrazení rozvinutého povrchu tělesa.
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ZOBRAZOVÁNÍ ŘEZŮ NA VÝKRESECH.
- Na strojnických výkresech se zobrazování řezů využívá
ke zvýšení názornosti obrazu (často ušetří kreslení dalších průmětů) a usnadnění kótování vnitřních dutin součástí (kótovat lze pouze viditelné tvary).
- Řez nebo průřez se kreslí u zejména součástí s dírami a
vnitřními dutinami.

- Zobrazení řezu obsahuje obraz v
rovině řezu a za ní.
- Zobrazení průřezu obsahuje pouze
obraz v rovině řezu.

ŘEZ je obraz tělesa pomyslně rozříznutého rovinou a promítnutý do průmětny rovnoběžné s rovinou řezu (ležící za ní).
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OZNAČOVÁNÍ ŘEZŮ NA VÝKRESECH
Rovina řezu se vyznačuje tenkou
čerchovanou čarou a krajní čárky
jsou zvýrazněny tlustou čarou.
Směr promítání se označí šipkami 2 až 3 mm od okraje koncových čar roviny řezu a písmenem
velké abecedy.
Plochy řezů se vyznačí šrafováním, dle materiálu součásti a
těchto zásad:
- šrafování se provede rovnoběžnými souvislými tenkými
plnými čarami se sklonem 45° (přednostně);
- hustota šrafování je úměrná velikosti šrafované plochy;
- úzké plochy se šířkou do 2 mm zobrazené v
řezu se mohou vyčernit;
- stýkající se součásti se šrafují opačným směrem.

Příklady šrafování dle
materiálu součásti:

DRUHY ŘEZŮ:
1) VODOROVNÝ ŘEZ je veden vodorovnou rovinou (tento
pojem se používá hlavně na výkresech ve stavebnictví).
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2) SVISLÝ ŘEZ je veden vodorovnou rovinou (tento pojem se také používá hlavně na výkresech
ve stavebnictví).

3) ŠIKMÝ ŘEZ je veden
šikmou rovinou vzhledem
k průmětnám.
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4) LOMENÝ ŘEZ je veden rovinami svírajícími úhel menší než 180°.

5) STUPŇOVITÝ ŘEZ je veden více rovnoběžnými rovinami, které jsou vzájemně posunuty.
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6) POLOVIČNÍ ŘEZ je proveden pouze v polovině součásti.

7) MÍSTNÍ ŘEZ (je veden pouze částí dílu).
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8) ROZVINUTÝ ŘEZ.

PRŮŘEZ je obraz tělesa pomyslně rozříznutého rovinou a promítnutý do průmětny rovnoběžné s rovinou řezu, kdy části ležící před a za
řeznou rovinou se nezobrazují (obsahuje pouze
obraz v rovině řezu).
Průřezu nesmí být použito, pokud by se obraz
rozdělil na nespojené
dílčí části!!!
Druhy průřezů:
a) průřez ve směru
promítání (A-A);
b) vysunutý
průřez
(C-C);
c) vysunutý a otočený
průřez (B-B);
d) vkreslený průřez.
Příklad: zobrazte průřezy daného hřídele (hloubku drážek volte 5 mm):
a) jako průmět ve směru
promítání;
b) jako vysunutý a otočený průřez.
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Zobrazení průřezů hřídele jako průmět ve směru promítání;

Zobrazení průřezů hřídele jako vysunutý a otočený průřez.

Zobrazení různých druhů průřezů u hřídele:
Název prvku
Drážka pro pero

Názorné zobrazení prvku

Zobrazení přířezu

Drážka pro pero
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Název prvku
Drážka pro klín

Názorné zobrazení prvku

Zobrazení přířezu

Drážka pro klín

Otvor v hřídeli
(zobrazení není průřezem, ale řezem)

Otvor v hřídeli
(zobrazení není průřezem, ale řezem)

V podélném řezu se nekreslí čepy, kolíky, šrouby
a hřídele.
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Vede-li rovina řezu vyztužovacím žebrem, pak žebro kreslíme
jako
by bylo v
pohledu.

Vynesené tvarové podrobnosti používají, pokud nelze určitý detail vykreslit nebo okótovat v hlavním měřítku výkresu.

ZJEDNODUŠOVÁNÍ OBRAZŮ:
Pravidla pro zjednodušení na výkresech:
- neviditelné hrany se zobrazují, jen pokud je
to nutné pro určení tvaru součásti;
- souměrné rotační součásti nemusíme kreslit
celé;
- v průmětu, kde se zkosení hrany tělesa zobrazuje zdvojením obrysů, kreslíme pouze
jednu čáru;
- opakující se shodné prvky znázorňujeme osami (uveden počet);
- dlouhá tělesa, která mají neměnný nebo plynule se měnící průřez, kreslíme přerušeným obrazem.
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ZOBRAZOVÁNÍ PRŮNIKŮ:
- průnikem je společná část dvou nebo více těles;
- na výkresech se kreslí pouze průnik povrchů;

- přesné průniky jsou graficky vykonstruovány;

- nedůležité průniky zobrazují zjednodušeně;
- neurčité průniky se kreslí tenkou
souvislou čarou nedotaženou k obrysu.

Shrnutí základních pravidel pro zobrazování součástí na strojnických výkresech:
- zobrazování součástí vychází z pravoúhlého promítání ISO E;
- základní obraz musí podávat nejlepší informaci o tvaru tělesa;
- počet průmětů volíme co nejmenší, ale plně určující;
- pro doplnění zobrazení se využívají pohledy do jiných průměten, průřezy a řezy;
- předmět by měl být zobrazen ve funkční poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu;
- viditelné hrany a obrysy se kreslí souvislou tlustou čarou;
- zakryté hrany a obrysy se kreslí čárkovanou tenkou čarou, pokud je to nutné pro určení tvaru
součásti;
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- u zkosení hrany tělesa (při zdvojení obrysů) kreslíme pouze jednu čáru;
- opakující se prvky znázorňujeme osami s uvedením počtu;
- dlouhá tělesa s neměnným nebo plynule se měnícím průřezem, kreslíme přerušeným obrazem.
Další příklady na procvičení zobrazování na výkresech:
1) Zobrazte v řezu danou součást.

2) Zobrazte v řezu danou součást (zkosené hrany volte 2 x 45°).
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