
Комп’ютерний практикум 6 

1. Тема: Створення креслення деталей 

2. Мета роботи: Отримати досвід практичного використання команд 

створення креслення деталей в середовищі SolidWorks   

3. Задачі. 

3.1. Створити необхідні деталі за варіантом.  

3.2. Створити креслення вибраних деталей. 

4. Обладнання та інформаційне забезпечення. 

(тут треба описати ЕОМ, на якій зроблена робота, версія програми, додаткові 

інформаційні ресурси). Відео створення креслення: 

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Jzuhh7s1UBg 

Додаткові відео по створенню креслення інших деталей: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=05NnPsN2feg 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_bYc2_UKSeI 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_7gUCx4uhvY 

5. Теоретичні відомості. 

 

 

Для того, щоб створити креслення деталі за 

вимогами ЄСКД, необхідно вибрати 

відповідний шаблон, де прописані шрифти, 

формати та інші вимоги щодо оформлення. 

 
 

Натисніть "Дополнительно" і виберіть 

шаблон "Чертеж ЕСКД". 

 
 



Далі необхідно вибрати стандартний розмір 

аркуша зі списку. 

 
 

Виберіть виділений кольором шаблон - 

формат А3 зі штампом на 55 мм. 

 
 

У вікні "Формат листа/Размер" 

проконтролюйте вибраний формат 

 
 

Далі на вибраний формат аркуша 

необхідно вибрати і вставити 

необхідні види деталі.  

 
 



Натисніть у вкладці "Вид 

модели" "Обзор" і виберіть 

необхідну деталь. 

 
 

Програма запропонує розставити необхідні 

види в вибраних місцях. 

 
 

Розставте необхідні види в необхідних 

місцях 

 
 

Так як зображення замале для такого 

формату, необхідно змінити масштаб 

аркуша 

 
 



Виберіть масштаб 1:1. 

 
 

Після зміни масштабу 

розташування видів на аркуші 

матиме такий вигляд 

 
 

Далі необхідно проставити осьові лінії та 

вказати центри кіл. 

Деякі лінії проставляються автоматично, а 

деякі необхідно проставити вручну 

 

 

 

Простановка центрів дуг 

 
 

Далі необхідно проставити розміри на всіх 

видах 

 
 



Простановка розмірів 

 
 

Так як на кресленні не видно внутрішню 

частину деталі, необхідно зробити розріз 

деталі на основному її виді. 

Для цього намалюйте сплайном замкнутий 

контур навколо необхідного виду деталі. 

 
 

Виділіть створений сплайн і на 

вкладці "Расположение вида" 

виберіть команду "Вырыв 

детали".  

 

Тепер необхідно "врізатись" в деталь на 

половину її ширини - 80/2 

 
 



Проставте розміри і осьову лінію на 

виді, який отримали 

 
 

 

 

Тепер необхідно відредагувати інформацію в 

штампі. Натисніть ПКМ в межах креслення і 

виберіть "Редактировать основную надпись" 

 
 

 

 

Введіть в штамп 

необхідну інформацію 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результаті отримано наступне креслення деталі: 

 
 

 

Завдання на самостійну роботу: 

 В роботі навести креслення деталі за варіантом з лабораторного практикуму №2 

(одна деталь) та з лабораторного практикуму №3 (три деталі). 


