
СТАНДАРДИ У МАШИНСТВУ  

Стандард је изражен у облику прописа у циљу обезбеђења техничке 
сигурности и квалитета производа, робе и услуга и надзора на њиховом 
спровођењу. Примена стандарда доводи до поједноставњења и смањења 
трошкова. У изради стандарда учествују стручњаци из индустије и науке. 

Стандардизацијом је омогућена масовна производња великог броја 
истих делова (лежишта, вијци, подлошке итд.) на аутоматским машинама, 
чиме је повећана економичност, продуктивност, рентабилност и 
целисходност поделе рада. Овим је, такође, омогућена производња 
разноликих делова независно једно од другог на разним местима и у 
разним фабрикама, а њихово склапање у нову целину независно је од 
места производње. 

Законом о стандардизацији уређује се јединствен систем 
стандардизације производа и услуга у РС. Закон обухвата доношење и 
примењивање стандарда и прописа, мера за обезбеђивање техничке 
конструкционе сигурности, квалитет производа, услуга и надзор над 
њиховим спровођењем. 

Стандард је документ који утврђује надлежни стручни орган за 
стандардизацију.  

Садржи: техничко-технолошке захтеве, услове и правила којима се 
дефинишу производи, радне поступке и процесе у производњи производа, 
поступке, начине и методе испитивања производа, једнообразне термине, 
дефиниције, симболе, ознаке, знакове, кодове, шифре, величине и 
јединице. 

Стандарди могу бити: 
 међународни (ISO стандарди), 
 национални (српски SRPS, немачки DIN, руски GOST, 

амерички ANSI стандарди итд.),  
 интерни (нпр. фабрички стандарди). 

Српски завод за стандардизацију је носилац стандардизације и члан 
међународне организације за стандардизацију ISO и европског комитета за 
стандардизацију EN. 

ISO има за циљ напредак стандардизације у свету да би се 
побољшала размена робе и услуга. Ова организација израђује ISO - 
стандарде који се без промена преузимају од чланица (држава).  

Европски стандарди EN на најбољи начин убрзавају израду државних 
стандарда. Уколико EN преузима ISO стандард, онда се број стандарда  
добија сабирањем броја ISO стандарда и броја 20.000. 

Ознака стандарда садржи ознаку за српски стандард SRPS, затим 
грану привреде, групу и подгрупу и број стандарда који су међусобно 
одвојени тачком. 
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Сл.3.1  Стандарди 

Класификација и означавање Српских стандарда SRPS  А.А0.004 
За индустријско цртање стандардизација има велики значај. Њом је 

прописан начин приказивања облика предмета, означавање материјала, 
обележавање стандардних величина, котирање и др. Једном речју, 
стандардима групе SRPS А.А0 са називом Цртежи у машинству одређени 
су облици техничке документације. 

Целокупна материја коју обухвата Српски стандард подељена је у 20 
грана. Сви стандарди једне гране разврставају се на мањи или већи број 
главних група, с тим да у једној грани може да буде највише 20 главних 
група, Сви стандарди једне главне групе разврставају се на мањи или већи 
број група, с тим да у једној главној групи може да буде највише 10 група. 
Свака група може да обухвати 999 стандарда (001 до 999). 

Означавање српског стандарда 
Стандарди се означавају ознаком састављеном из скраћенице SRPS и 

ознаке која садржи два велика слова латинице и четири бројке. Користе се 
следећа слова: А, В, С, Е, F, G, Н, Ј, К, L, М, N, Р, R, S, Т, U, V и Z и бројке 
од 0 до 9. 

 
Тих шест знакова групишу се иза скраћенице SRPS на следећи начин 
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приказано сликом 3.2: 

 
 

Слика 3.2 Означавање српског стандарда 
 

Иза првог слова ставља се тачка као и иза ознаке за групу.  
Гране се означавају великим словима латинице. 

 
Сл.3.3  СРПС стандарди 

Најзначајнији SRPS стандарди за индустријско цртање су дати у Табели 3.1.  
Табела 3.1 Стандарди за индустријско цртање 

Наслов Ознака 

Техничко писмо 
SRPS A.A0.101, 
SRPS A.A0.102, 
SRPS A.A0.103 

Формати цртежа SRPS A.A0.104 
Размере SRPS A.A0.106 
Општи принципи приказивања SRPS A.A0.110 
Заглавља SRPS M.A0.040 
Саставнице SRPS M.A0.041 
Котирање SRPS A.A0.114 
Толеранције облика и положаја SRPS M.A1.243 
Означавање стања површина SRPS M.A0.065 
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Стандардни бројеви  SRPS А.А0.001 

Производи машиноградње, машине, уређаји, алати, инструменти, 
апарати, као и посебни машински елементи, у све већој количини и у све 
већем броју, врсти и величина, продиру као свакодневна неопходна 
потреба у сваку привредну област, у сваку индустрију, па и у најшире 
слојеве појединачних потрошача. 

Како се ради о огромној маси различитих производа који улазе у 
промет, чије правилно одвијање видно утиче на стандард грађана, свака 
привреда и друштво које ову производњу спроводи, заинтересовани су за 
увођење одређеног реда у врстама и величинама ових производа. 

Стандардни бројеви имају посебан значај и улогу при пројектовању, 
прорачуну и конструисању машинских система. Стандардни бројеви и 
редови стандардних бројева, омогућавају избор и усвајање одговарајућих 
величина (димензија) свођењем на препоручене бројеве.  

 
 
За стандардне бројеве усвојене су заокружене вредности чланова 

геометријских редова: 
R 5  ..........са количником      6,1105

5 q  

R 10 .........са количником      25,11010
10 q  

R 20 ........са количником      12,11020
20 q  

R 40  ........са количником      06,11040
40 q  

Изузетно се може користити и ред R 80 са количником 
03,11080

80 q .  
Стандардни бројеви омогућавају стандардизацију велочина увек по 

истом систему. У примени су стандардни бројеви чије су вредности 
заокружене на прву приближну вредност. Редови ових бројева означавају 
се 'R . Вредности чланова основних редова  R  и заокружених 'R , дати су у 
доњој табели. Крећу се у границама 1 до 10. Множењем ових вредности са 
0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, … добијају се жељене апликативне вредности. 

Стандардни бројеви представљају избор бројева који се користе при 
димензионисању величине свих врста. 

Стандардни бројеви су заокружене вредности чланова геметријских 
редова. Фактор повећања  q чланова сваког реда има вредност: 

qn = 10,   
 где експонент фактора повећања има вредност: R=5,10,20,40 (80). 

За ред на пример назива R=5 је: 
q = 101/51,6   па су чланови реда  R=5,  
1          1,6 2,5        4,0  6,3        10 
1,60     1,61         1,62          1,63        1,64          1,66. 
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Табела 3.2. Вредности чланова основниох и заокружених редова 

Основне вредности Заокружене вредности 

R5 R10 R20 R40 R’5 R’10 R’’10 R’20 R’’20 R’40 

 
1,00 

1,00 
1,06 

 
1,00 

 
1,00 

1,00 
1,05  

1,00  
1,12 

1,12 
1,18 

 
1,00 

 
1,00  

1,10 
 

1,10 
1,10 
1,20 

 
1,25 

1,25 
1,32 

 
1,25 

 
(1,20) 

1,25 
1,30 

 
1,00 

 
 
 
 
 
 

 
1,25  

1,40 
1,40 
1,50 

 
1,00 

 
1,25 

 
(1,20)  

1,40 
 

1,40 
1,40 
1,50 

 
1,60 

1,60 
1,70 

 
1,60 

 
1,60 

1,60 
1,70  

1,60  
1,80 

1,80 
1,90 

 
1,60 

 
(1,50)  

1,80 
 

1,80 
1,80 
1,90 

 
2,00 

2,00 
2,12 

 
2,00 

 
2,00 

2,00 
2,10 

 
1,60 

 
2,00  

2,24 
2,24 
2,36 

 
(1,50) 

 
2,00 

 
2,00  

2,20 
 

2,20 
2,20 
2,40 

 
2,50 

2,50 
2,65 

 
2,50 

 
2,50 

2,50 
2,60  

2,50  
2,80 

2,80 
3,00 

 
2,50 

 
2,50  

2,80 
 

2,80 
2,80 
3,00 

 
3,15 

3,15 
3,35 

 
3,20 

 
(3,00) 

3,20 
3,40 

 
2,50 

 
3,15  

3,55 
3,55 
3,75 

 
2,50 

 
3,20 

 
(3,00)  

3,60 
 

(3,50) 
3,60 
3,80 

 
4,00 

4,00 
4,25 

 
4,00 

 
4,00 

4,00 
4,20  

4,00  
4,50 

4,50 
4,75 

 
4,00 

 
4,00  

4,50 
 

4,50 
4,50 
4,80 

 
5,00 

5,00 
5,30 

 
5,00 

 
5,00 

5,00 
5,30 

 
4,00 

 
5,00  

5,60 
5,60 
6,00 

 
4,00 

 
5,00 

 
5,00  

5,60 
 

(5,50) 
5,60 
6,00 

 
6,30 

6,30 
6,70 

 
6,30 

 
(6,00) 

6,30 
6,70  

6,30  
7,10 

7,10 
7,50 

6,30 (6,00)  
7,10 

 
(7,00) 

7,10 
7,50 

 
8,00 

8,00 
8,50 

 
8,00 

 
8,00 

8,00 
8,50 

 
6,30 

 
8,00  

9,00 
9,00 
9,50 

(6,00) 

8,00 8,00  
9,00 

 
9,00 

9,00 
9,50 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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Размере  SRPS A.A0.106 

Предмети се у техничким цртежима могу приказати у стварној 
величини, увећано или умањено. Размера је однос дужине линије на 
цртежу и дужине у природи коју та линија представља. Избор размере 
зависи од величине предмета и његове сложености. Предмети великих 
димензија и једноставног облика цртају се умањено. Предмети малих 
димензија и сложеног облика понекад се морају јасније приказати, па се 
тада цртају увећано. Без обзира на то да ли је предмет нацртан у стварној 
величини, увећано или умањено, при котирању у цртеж се уносе стварне 
мере предмета. 

 
Слика 3.23 Цртање круга у размери 

Размера се уписује у одговарајуће поље заглавља. Ознака размере садржи 
реч ″размера″ или само бројке. На пример: Размера 1:5 или само 1:5. 

Табела 3.10 Размере SRPS A.A0.106 

Стварна величина 1:1 
1:2 1:5 1:10 

1:20 1:50 1:100 Умањење 
1:200 1:500 1:1000 

2:1 5:1 10:1 Увећање 
20:1 50:1 100:1 

Типови и дебљине линија SRPS A.A0.110 

Стандардом су прописане врсте линија које се могу употребљавати у 
машинском техничком цртању. Свака линија има свој назив, ознаку, тачно 
прописан облик, дебљину и примену. На цртежима се користе две дебљине 
линија чији је однос 2:1. Стандардне дебљине линија су: 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 
1,0; 1,4 и 2,0 mm. 
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Табела 3.11 Стандардне дебљине линија 

Дебљина линије, mm Ознака формата 
Дебела Танка 

A0, A1 0,7 0,35 
A2, A3, A4 0,5 0,25 

 
Типови линија који се користе у машинском техничком цртању дати 

су у Табели 3.12. 
Табела 3.12 Типови линија 

Тип линије Опис Примена 

 
A Пуна дебела 

Контуре и 
незаклоњене 
ивице 

 B Пуна танка 

Котне и 
помоћне котне 
линије, 
показне линије 
линије 
шрафуре, 
контуре 
заокренутих 
пресека 

 
C 

Пуна танка, 
извучена 
слободном 
руком 

Ограничавање 
делимичних 
пресека, 
прекида 

 
D Пуна танка 

цик цак 

Служи као и 
линија C, али 
на једном 
цртежу увек 
користити 
само један тип 
линије 

 E Испрекидан
а дебела 

Цртање 
заклоњених 
ивица и 
контура 

 F Испрекидан
а танка 

Служи као и 
линија E, али 
на једном 
цртежу увек 
користити 
само један тип 
линије 

 G Црта-тачка-
црта, танка 

Осне линије, 
симетрале и 
путање 
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H 

Црта-тачка-
црта, танка 
задебљана 
на крајевима 
и местима 
промене 
правца 

Цртање 
трагова равни 
пресека 

 J Црта-тачка-
црта, дебела 

Приказивање 
на којима се 
изводе 
специјални 
поступци 
(галванизација
, цементација, 
итд) 

 K 
Црта-две 
тачке-црта 
танка 

Приказивање 
контура 
суседних 
делова, 
контура 
машинских 
делова пре 
обликовања и 
међуположаја 
покретних 
делова 

 
 

КРИВЕ ЛИНИЈЕ 

У машинству се често срећу следеће криве линије : елипса, парабола, 
хипербола, еволвента, синусоинда, циклоида, епициклоида, хипоциклоида, 
Архимедова спирала, и др. Зато треба упознати начин њиховог 
конструисања и цртања. 

Елипса  

Елипса настаје сечењем свих изводница конуса произвољном равни 
(Сл.7.1). Елипса је геометријско место тачака чији збир растојања од двеју 
сталних тачака (жижа) има сталну вредност и једнак је дужини веће осе 2a, 
тј.  R1 + R2 = 2A. 

Елипса се црта спајањем довољног броја карактеристичних тачака 
помоћу кривуљара. Положај тачака елипсе може се одредити на више 
начина. 
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Слика 7.1 Конструкција елипсе по дефиницији 

Из основне поставке следи конструкција :  
 Нацртају се велика и мала оса и обележе тачке A, B, C и D. Отвором 

шестара АО, са средиштем у тачки С (или D), опише се лук који пресеца 
велику осу у тачкама F1 и F2 (жиже).  

  Растојање F1O подели се на произвољан број делова (у овом 
случају на пет) и обележе се подеоне тачке 1, 2, 3 и 4...  

Отвором шестара А1, са средиштем у F1, опишу се лукови изнад и 
испод дуже осе, а отвором В1, са средиштем у F2, опишу се лукови тако да 
се пресеку са нацртаним луковима. 

Поступак се понавља. Узимају се отвори шестара А2 и В2, А3 и В3 
(уцртани и увредњени на слици) итд. Спајањем добијених тачака 
кривуљаром добија се елипса. 

Нормала и тангента у тачки К елипсе 
Нормала има правац симетрале угла F1KF2, а тангента у тачки K правац 

симетрале угла MKF2 (180o – F1KF2). Тачка К може да се налази било где 
дуж контуре елипсе.  

 

 
Слика 7.2 Тангента елипсе у тачки К 
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Елипса може да се конструише помоћу двеју концентричних 
кружница (Сл. 7.3). Нацртају се концентричне кружнице пречника АВ и 
CD. Зрацима кроз средиште О изделе се кружнице на произвољан број 
делова. Из пресека зрака са већом кружницом (тачка 4) нацрта се паралела 
са краћом осом CD, а из пресека зрака са мањом кружницом 4'  паралела са 
већом осом АВ. У пресеку ових паралела добије се тачка IV контуре 
елипсе. Ова конструкција пружа могућност да се лако и тачно нацрта 
тангента елипсе у произвољној тачки. Нацрта се тангента, нпр., у тачки 5 
веће кружнице, тако да се у пресеку са правцем веће осе добије тачка G. 
Тачке V и G одређују правац тангенте Tк елипсе у тачки V. 

 
Слика 7.3 Цртање елипсе помоћу концентричних кружница 

Често је потребно уписати елипсу у паралелограм. Уписана елипса 
може се конструисати како је дато на слици 7.4.  

Дуже странице паралелограма поделе се на произвољан број 
међусобно једнаких делова. Исто тако, и краће странице поделе се на исти 
број међусобно једнаких делова. Поделе се обележе као на слици. Из тачке 
А нацртају се зраци до суседних тачака 1, 2, 3..., а из тачке В кроз поделе 
1', 2', 3',..., добијају се тачке елипсе ,,четвртине” – I, II и III...  
                                                                                    

 
Слика 7.4 Цртање косе елипсе 
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Из тачке В цртају се зраци до суседних тачака 1, 2, 3..., а из А – кроз 
тачке 1', 2', 3',... у пресецима А1' и В1 ; А2' и В2',... добију тачке елипсе 
друге ,,четвртине”. Исти поступак понавља се и за доњу половину елипсе. 

На описани начин може да се нацрта и елипса уписана у 
правоугаоник.  

Парабола 

Парабола настаје пресеком конуса једном равни која је паралелна са 
изводницом конуса (Сл. 7.6а). Парабола је геометријско место тачака 
подједнако удаљених од једне сталне тачке – жиже и сталне праве, 
директрисе – d.  

Жижа се налази на оси симетрије, а растојање од жиже до директрисе 
назива се параметар параболе.  

Теме параболе О налази се на средини дужи FK. Поступак цртања је 
следећи (Сл. 7.6) : 

 нацрта се оса симетрије параболе. Означи се жижа F и од ње 
нанесе параметар FK. Кроз тачку К нацрта се директриса управно 
на осу симетрије. Средина дужи FK, тачка О, јесте теме 
параболе;  

 од темена О у лево уочи се дуж осе произвољан број тачака I, II, 
III… и кроз њих се цртају праве паралелне са директрисом. 
Нацртане праве засецају се луковима са средиштем у жижи F, 
одговарајућег полупречника и то : права кроз тачку I сече се 
луком чији је полупречник једнак I К, права кроз тачку II – луком 
полупречника II К, итд.  

 
Ако треба да се нацрта парабола са задатим теменом О и било којим 

тачкама параболе В, поступак је следећи (сл.7.6в):  
Нацрта се помоћни правоугаоник АВСО. Странице АВ и АО поделе 

се на исти број међусобно једнаких делова и тачке се обележе као на 
слици. Тачке 1.2, 3,..., странице АВ спајају се са теменом О. Из тачака 1, 2, 
3, ..., дужи АО зраци се цртају паралелно са страницом АВ. У пресеку 
зрака О1 и хоризонталног зрака из 1 добија се тачка параболе. Даљи 
поступак је истоветан за остале тачке, што се види из слике. 
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Слика 7.6 Конструкција и цртање параболе а,б и в 

 

Хипербола  

Хипербола настаје сечењем конуса једном равни која је паралелна са 
осом конуса (Сл.5.8). Хипербола је крива линија која има две симетрично 
постављене гране. Разлика најкраћих растојања сваке њене тачке од жижа 
F1 и F2 , једнака је растојању између темена параболе А1 и А2;  тј. R – r = А1 
А2. 

 

Слика 7.8 Пресек конуса паралелан са осом (хипербола) 
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Цртање хиперболе (сл. 7.9) изводи се следећим поступком : 
 Нацрта се оса симетрије параболе MN и обележе жиже F1 и F2. 

Средиште ове дужи обележи се тачком О. Од тачке О нанесе се 
лево и десно половина вредности растојања темена параболе 
(A1и A2);  

 Лево од жиже F обележи се произвољан број тачака 1, 2, 3....(у 
овом случају пет), са постепеним повећањем међусобног размака. 
Из жиже F1 , користећи је као средиште, опише се кружни лук 
полупречника R =A23.  

 

 
Слика 7.9 Kонструкција параболе 

Из жиже F2 као средишта опише се кружни лук полупречника r= A13. 
У пресеку ових лукова налази се тачка С која припада хиперболи. На исти 
начин налазе се остале тачке десне гране хипеболе (узимају се 
полупречници C1 и A11; A12 и A14...).  

Тачке друге гране хиперболе налазе се истим поступком, међусобном 
заменом средишта (жижа), што значи да се лук полуречника R =A23 
описује из средишта F2, a лук полупречника r = A13 из средишта F1 итд.  
             Асимптоте хиперболе одређују се на следећи начин:  
Нацрта се кружница полупречника OF1 (половина растојања F1F2) са 
средиштем у тачки О.  

Пресеци тангента хиперболе у теменима A1 и A2 и нацртане 
крижнице јесу тачке B1,B2 и C1. На тај начин одређени су правци 
асимптота В1С2 и В2С1.  
 

 
 
 



14 
 

Циклоида 

Циклоида (сл. 7.11) јесте циклична крива коју описује стална тачка А 
кружнице која се котрља без клизања по правој. 

 
 

Слика 7.11 Постанак циклоиде 

Циклоида се црта на следећи начин (Сл. 7.12):  
 на датој хоризонталној правој одмери се дужина Dπ, где је D – 

пречник кружнице која се котрља;  
 кружница и дужина Dπ на правој поделе се на дванаест или више 

једнаких делова;  
 из тачака 1, 2, 3, ....,12, на подељеној правој, нацртају се правци 

управни на праву, тако да се пресеку са правцем по коме се креће 
средиште кружнице О (правац кружнице О паралелан је са 
правцем по коме се кружница котрља). Тачке пресека обележе се 
са О1, О2, О3, ...., О12;  
 

 
Слика 7.12 Конструкција циклоиде 
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 из тачака 1, 2, 3, ...., 12, на кружници, цртају се хоризонталне 
праве.  

 Из тачака О1, О2, О3, ...., О12 као средишта, уписују се лукови до 
пресека са хоризонталама из одговарајућих тачака 1, 2, 3, ...., 12 
на кружници. Тако се добијају тачке А1, А2, А3, ...., А12, које 
припадају циклоиди.  

Еволвента 

Еволвента је крива коју описује било која тачка на правој која се 
котрља по кружници без клизања.  

Конструкција (цртање) еволвенте изводи се на следећи начин (Сл. 
7.14):  

 
 Нацрта се и подели на најмање 12 делова кружница пречника D. 

Тачке се обележе арапским бројевима од 1 до 12.  
 Кроз сваку тачку поделе 1, 2, 3, ...., 12 нацртају се тангенте .  

 На прву тангенту – из тачке 1 нанесе дужина  
12
Dπ  , на другу 

тангенту две дужине
12
Dπ  итд., тако да се на дванаесту тангенту 

наноси дужина Dπ.  
 

 
 

Слика 7.14 Конструкција еволвенте 

 Спајањем помоћу кривуљара свих нађених тачака I, II, III, ....,XII 
добија се еволвента. 
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Еволвента се користи за цртање профила зупца зупчаника са 
еволвентним озубљењем. На Слици 7.15 приказана је конструкција бока 
зупца са еволвентним озубљењем. Ако се црта већи број зубаца, онда се за 
цртање најпре направи шаблон, па се њима цртање знатно убрзава.  

Архимедова спирала 

Ову криву описује тачка која се креће по следећем закону:  
На полузраку из средишта О који се креће сталном угаоном брзином 

уочи се тачка А. Ако се уочена тачка А креће сталном брзином дуж зрака, 
описиваће Архимедову спиралу. За конструкцију потребно је знати корак 
спирале S – растојање које пређе тачка дуж полупречника за један обртај.  

 Конструише се на следећи начин:  
 Из средишта О нацрта се кружница чији је полупречник једнак 

краку спирале .  
 Полупречник и кружница поделе се на исти број једнаких делова (у 

овом случају на дванаест). Тачке се обележе као на слици.  

 
Слика 7.16 Архимедова спирала 

 Из средишта О описују се лукови полупречника О1, О2, О3 …. О11, 
тако да се у пресеку са полупречником О11 добије тачка I, са 
полупречником О12 – тачка II итд. Ове тачке припадају 
Архимедовој спирали. Спајање се врши кривуљаром.  

            Архимедова спирала има широку примену у пракси.  
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Синусоида 

Синусоида (Сл. 7.18) јесте крива линија која претставља путању 
тачке која истовремено врши два кретања: праволинијско равномерно и 
осцилаторно, дуж правца управног на правац првог кретања.  Цртање 
синусоиде изводи се на следећи начин:  

 Нацрта се хоризонтална оса синусоиде, одмери се дата дужина 
периоде L и подели на паран број једнаких делова (нпр. 12).  

 С леве стране нацрта се кружница са средиштем на оси 
симетрије, пречника једнаког амплитуди D. Кружница се 
подели на исти број међусобно једнаких делова као и дужина L. 
Поделе се обележе као на слици.  

Из тачака на осу синусоиде цртају се правци управно на осу, а из 
тачака на кружници паралелно са осом. У пресеку одговарајућих праваца 
добију се тачке које припадају синусоиди . 

 
Слика 7.18 Конструкција синусоиде 

 


