ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА РАВАН
Пројектовање (од латинске речи projicere) је поступак приказивања
облика неког предмета цртежом – дводимензионалном сликом. Циљ
изучавања пројицирања је да се научи цртање облика машинских делова и
предмета уопште, као и да се на основу нацртаних пројекција стекне
тродимензионална представа приказаног предмета.
Пројектовање на раван представљено је раванским сликама чије све
тачке леже у истој равни деле се на праволиниске (полигони) и
криволиниске (круг елипса и др.).
Пројектовање раванских слика своди се на пројектовање
карактеристичних тачака. Спајањем пројекција тих тачака одговарајућим
редом добијају се пројекције раванске слике.
Шематском сликом 8.1 приказана је подела према врстама
пројицирања на раван.

Слика 8.1 Подела према врстама пројицирања

Централно пројектовање – перспектива
При централном пројицирању зраци пројицирања стижу се у једној
тачки – центру пројицирања, која се налази у коначности. Код овог
пројицирања иста дужина се различито скраћује или повећава у зависности
од пројекцијске равни у односу на центар пројицирања. Примењена
централна пројекција се назива перспектива.
На Слици 8.2 (а) приказане су тачке C1, C2 као пројекције тачке C и
тачке A1B1, A2B2 као пројекцијске дужи AB.

(а)

(б)
Слика 8.2 Пројекција дужи (а) и предмета (б)

Пројекција предмета (Сл. 8.2 (б)) се добија на основу пројекција
карактеристичних тачака предмета. Спајањем пројекција тачака предмета
истим редом којим су и тачке предмета спојене добија се пројекција
предмета.
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Паралелно пројектовање
Када замислимо да је центар пројицирања померен у бесконачност,
сви пројекцијски зраци би постали међусобно паралелни па је називамо
паралелна пројекција.
Пројекцијски зраци у паралелном пројицирању могу бити коси
(Аксонометриско пројектовање) или управни (Ортогонално пројектовање )
на пројекцијску раван.
Најчешће коришћени начин пројицирања у техници је ортогонално
пројектовање и код овог пројицирања све мере предмета на цртежу су у
истој размери.

(а)

(б)

Слика 8.3 Аксонометриско пројектовање (а).
Ортогонално пројектовање (б).

Аксонометријско пројектовање SRPS М.А0.150
За просторно разумевање облика предмета погодно је применити
просторни приказ који приказује тродимензионални предмет једном
пројекцијом у равни. Код просторног приказа видљиве су све три главне
димензије предмета. Да би се објекти из тродимензионалног простора
могли пројицирати на дводимензионалну раван неопходно је бар једну
просторну димензију приказати под неким углом аксонометријском
пројекцијом.
За разлику од перспективе, код аксонометрије паралелне ивице на
предмету задржавају такав положај и на цртежу.
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У зависности од положаја главних оса и скраћења у смеру појединих
оса разликују се следеће врсте аксонометријских пројекција:
 Изометрија
 Диметрија
 Триметрија
 Коса пројекција
Код Изометрије осе су равномерно распоређене под угловима од
120º, нема скраћења у смеру оса (Слика 8.4).

Слика 8.4 Изометрија - распоред оса

Код диметрије две осе су под угловима од 7º и 90º без скраћења, а
једна под углом од 42º са скраћењем 1:2 (Слика 8.5).

Слика 8.5 Диметрија- распоред оса

Код триметрије Свака оса има другачији нагиб и скраћење Слика 8.6.

Слика 8.6 Триметрија- распоред оса
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Код Косе пројекције Две осе су под углом од 90º и без скраћења, а
трећа је под углом од 30º, 45º или 60º с произвољним скраћењем Слика 8.7.

Слика 8.7 Косе пројекције-распоред оса

Ортогонално пројектовање SRPS M.A0.050
У нацртној геометрији, простор је подељен двема равнима:
хоризонталном и фронталном (сл. 8.8). Тако се добију четири квадранта: I
горњи предњи, II горњи задњи, III доњи задњи и IV доњи предњи. Значи,
„нешто“ у простору (нека то буде тачка) може да се налази испред и изнад (I
квадрант), иза и изнад (П квадрант), иза и испод (III квадрант) и испред и
испод (IV квадрант). Очигледно је: „изнад“ и „испод“ одређује се у односу на
хоризонталну раван Н, а „испред“ и „иза“ у од носу на фронталну раван F.

Слика 8.8 Подела простора на квадранте

Осим података о положају (тачке А, на пример): испред, иза итд.,
треба имати удаљеност тачке од пројекцијске равни (нпр. растојање АА' од
хоризонталне равни и АА" од фронталне равни). На тај начин положај
тачке у односу на раван Н и F одређен је тако да она може да се налази на
било ком месту дуж праве „п“ чији је положај подређен податком „испред“
или „иза“, „изнад“ или „испод“ у односу на равни Н и F и одређеним
растојањима од равни Н и F.
Да би положај тачке у простору био потпуно одређен, треба одредити
њен положај на правој n. Из тих разлога узима се профилна раван Р,
управна на равни Н и F (сл. 8.9). Ова раван дели простор на леви и десни део.
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Простор је подељен на осам делова - октаната. На тај начин положај
тачке потпуно је одређен. Тако, на пример, тачка Е налази се у I октанту:
изнад равни Н, испред равни F и лево од равни Р, а на одређеним
удаљеностима од појединих равни.
Тачка G, међутим, налази се испод равни Н, испред равни F и десно
од равни Р.
Равни у односу на које се одређује положај тачке називају се
хоризонталница (Н), фронталница (F) и профилница (Р). У даљем
разматрању ове равни биће пројекцијске равни.

Слика 8.9 Подела простора на октанте

Међусобни пресеци равни Н, F и Р чине Декартов координатни
систем О х у z (сл. 8.10), где је оса х управна на профилницу Р, оса у
управна на фронталницу F и оса z управна на хоризонталницу Н. Тачка О
је координатни почетак система равни Н, F и Р једног октанта чине
правоуглу трораван (ортогонални триедар).

Слика 8.10 Правоугла трораван – ортогонални триедар

У даљем тексту су објашњени, погледи изгледи и њихов распоред у
ортогоналном пројицирању.
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Аксонометријске пројекције су погодне за просторно разумевање
облика предмета, али имају недостатке у погледу представљања стварних
димензија. У техничком цртању машинских делова за приказивање
предмета на цртежу по правилу се примењује ортогонално пројектовање
(SRPS M.A0.050).
Највећи број машинских делова представља геометријска тела са
међусобно управним површинама. Приказивање предмета на цртежу са
једном површином паралелном пројекцијској равни у случају
ортогоналног пројицирања је конструкционо најједноставније.
Најједноставније је уношење осталих потребних података о предмету
(димензија, толеранција, итд.)
Код ортогоналног пројицирања у техничком цртању користе се
следећи појмови: пројекција –изглед, пројекцијски зрак –поглед.
У ортогоналном пројицирању има укупно шест основних погледа:
1. поглед у правцу a - поглед спреда (главни),
2. погледу правцу b – поглед одозго,
3. погледу правцу c – поглед с леве стране,
4. погледу правцу d – поглед с десне стране,
5. поглед у правцу e - поглед одоздо,
6. погледу правцу f – поглед страга.

Слика 8.11. Приказ различитих погледа

Постоје два начина ортогоналног пројицирања распоред изгледа
обележава се симболом датим на сликама 8.12, 8.13 у виду изгледа
зарубљеног конуса:

Слика 8.12. Европски начин пројицирања: посматрач –предмет
–пројекцијска раван.
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Слика 8.13. Амерички начин пројицирања: посматрач
– пројекцијска раван

На слици 8.14 приказан је Распоред ортогоналних пројекција –
европски начи пројицирања.

Слика 8.14. Европски начи пројицирања

На слици 8.15 приказан је Распоред ортогоналних пројекција –
амерички начин пројицирања.

Слика 8.15 Амерички начин пројектовања
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Поступак добијања ортогоналних пројекција види се са слике 8.16.

Слика 8.16. Ортогонална пројекција

Међусобна веза ортогоналних пројекција приказаних у равни
цртежа дата је на слици 8.17.

Слика 8.17. Веза ортогоналних пројекција

На слици 8.18 приказан је распоред три основне пројекције на техничком
цртежу. На испиту ћете имати овакав случај, тј. задатак из ортогоналне
пројекције.

Слика 8.18. Основне пројекције на техничком цртежу
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Основно својство ортогоналне пројекције је да се величине у равнима
паралелним пројекцијској равни се приказују у правој величини, површине
управне на пројекцијску раван се приказују као дужи, дужи управне на
пројекцијску раван се приказују као тачке и просторна представа предмета
на цртежу се потпуно губи.
Што се тиче критеријума за избор главног изгледа код цртања
машинских делова потребно је што више података о облику, димензијама,
толеранцијама, што мање невидљивих (заклоњених) ивица, такође треба
узети у обзир положај код израде или примене.
Код цртања машинских склопова критеријуми за избор главног
изгледа су што више делова у пресеку са међусобним положајима и везама,
положај код примене, оптимална испуњеност формата и естетски аспект.
Посебни изгледи
У неким случајевима, зависно од облика предмета, неопходно је
предмет приказати у посебним изгледима, који одступају од шест
основних изгледа.
Стрелицом и великим словом се означава посебни поглед док се
поред одговарајућег посебног изгледа назначава из ког погледа је овај
изглед добијен. Један такав посебан изглед приказан је на слици 6.19.

Слика 819. Пример посебног изгледа

Делимични изгледи
За приказивање појединих детаља могу се применити и делимични
погледи. Код делимичних погледа не црта се цео предмет у том погледу
него само детаљ за који је важан тај поглед слика 8.20.
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Слика 8.20. Делимични изглед

Скраћени изгледи
Дугачки делови са непроменљивим попречним пресеком на већој
дужини могу се приказати у скраћеним изгледима слика 8.21.

Слика 8.21. Скраћени изглед вратила

Имагинарни продори
Линије имагинарних продора (благих прелаза између површина)
означавају се помоћу пуних танких линија које не додирују контуре слика
8.22.

Слика 8.22. Приказ имагинарних продора
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Стварни изгледи благо наглашених отвора и жлебова могу се
представити упрошћено, а да се тиме не умањи јасноћа цртежа што се
може видети са слике 8.23.

Слика 8.23. Стварни и упрошћени изглед отвора и жлебова

КОТИРАЊЕ SRPS A.A0.114
Функција кота
Једна од основних фаза у процесу дефинисања делова представља
њихово димензионисање.
Сви подаци који димензионално дефинишу морају бити
недвосмислено и потпуно приказани на цртежу помоћу кота, уколико неки
подаци нису дати у техничкој документацији. Овај процес назива се и
котирањем.
Кота је бројчана вредност изражена одговарајућом јединицом мере
која је приказана графички на техничком цртежу помоћу линија, симбола и
ознака. Према вредности разликују се следеће врсте коте:
- функционална кота – мера битна за функцију дела или простора
(види ,,F“ на сл.10.1, 10.2, 10.3);
- нефункционална кота – мера која није битна за функцију дела
или простора (види ,,NF“ на сл.10.1, 10.2, 10.3) и
- помоћна кота – мера која се даје само информативно. Она не
утиче на производне или контролне операције и добијена је из
других вредности на цртежу или пратећој документацији.
Помоћне коте дате су у заградама и толеранције се не односе на
њих (види ,,(P)“ на сл.10.1, 10.2, 10.3).
Свака мера на цртежу котира се само једанпут.
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Слика 10.1 Коте могу бити функционалне, нефункционалне и помоћне.

Функционална је она мера (F) од које зависи функција дела. Она се
скоро увек толерише.
Кота се смешта у онај поглед у коме је дотични детаљ предмета
најјасније приказан. Ако се нека мера може јасно котирати у два различита
погледа, бира се онај који је мање оптерећен котама.

Слика 10.2 Нефункционална је она мера (NF) од које не зависи функција дела.
Може подлегати слободним толеранцијама.

Слика 10.3 Помоћне коте (P) служе искључиво за информацију. На основу њих се
не сме обрађивати део.

За све коте на истом цртежу користи се иста јединица (нпр. mm) али
без писања јединице мере. Ако на цртежу мора да се употреби и друга
јединица (нпр. Nm за момент или kPa за притисак), онда се даје заједно са
припадајућом вредношћу.
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На цртежу није потребно котирати више мера дела него што је
неопходно за његово одређивање (димензионисање, описивање). Ниједан
детаљ готовог производа не одређује се са више од једне коте у било ком
смеру. Изузетак се може начинити у случају:
А) када је потребно навести допунске мере у међуфазама израде (нпр.
мера дела пре хромирања, цементације или завршне обраде) и
Б) када би додавањем помоћне коте цртеж био јаснији.
Функционалне коте уносе се директно на цртеж где год је то могуће.

Слика 10.4 Функционалне коте се уносе директно.

Понекад је индиректно функционално потребно и оправдано. У
таквим случајевима мора бити очуван исти ефекат као и при директном
функционалном котирању.

(а)

(б)

Слика10.5 Индиректно функционално котирање се понекад не може избећи (а),
Надомештање мере није увек могуће (б).

У ланцу од две директно унете функционалне коте (сл.10.4) могуће
је надоместити једну индиректним функционалним котирањем. То је мера
са већим дозвољеним одступањем (Сл.10.5(а)). Надомештање мере са
мањим дозвољеним одступањем није могућа (Сл.10.5(б)). Нефункционалне
коте смештају се на начин који је најзгоднији за производњу и контролу.
Елементи котирања
Елементи котирања су:
- помоћна котна линија,
- котна линија,
- показна линија,
- котни завршетак,
- почетна тачка и
- котни број.
Различити елементи котирања приказани су на сл.10.6 и 10.7.
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Помоћне котне линије, котне линије и показне линије цртају се као
пуне танке линије (тип B), како је то показано на сл.10.6 и 10.7.

Слика 10.6 Елементи котирања.

Слика 10.7 Елементи котирања.

(а)

(б)

Слика 10.8 Помоћним котним линијама може се дефинисати облик (димензије)
који се због заобљења не види(а), Пресеком контурних и помоћне котне линије
може се дефинисати жељена величина (б).

(а)
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(б)

Слика 10.9 Дефинисање основне форме (а), Дефинисање важне мере (б).

Помоћне котне линије ограничавају котну линију (Сл.10.6, 10.7) и
обавезно је прелазе од један до три милиметра. Цртају се управно на
величину која се котира. Ако је то неопходно могу се цртати и косо, али
међусобно паралелно (Сл.10.8 (а),(б) и Сл.10.9 (б)).
Помоћне котне линије морају се незнатно продужити изван њиховог
пресека са контуром или другом помоћном котном линијом на начин како
је то приказано на сликама 10.8 (а),(б) и 10.9 (а),(б).
По правилу котне и помоћне котне линије не смеју пресецати друге
линије, осим ако то није могуће избећи (сл.10.10 (а)).
Котна линија црта се непрекинута и када је део који се приказује на
цртежу прекинут (Сл.10.10 (б)).

(а)

(б)

Слика 10.10 Пресецање контурне и помоћне котне линије није увек могуће избећи
(а), Када се због уштеде примењује скраћени поглед, главна котна линија се не
прекида (б).

Слика 10.11 Пресецање главних и помоћних котних линија, ако је то могуће,
треба избегавати.
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Пресеци котних и помоћних котних линија морају се избегавати.
Када их је немогуће избећи, ниједна линија не сме имати прекид (Сл.10.11,
10.12 (а)).
Главне котне линије не смеју се сећи. Изузетак представља
котирање више концетричних кругова (Слика 10.12 (б)).

(а)

(б)

Слика 10.12 Ако пресецање главних и помоћних котних линија није могуће избећи,
цртају се непрекинуте (а), Главне котне линије не смеју се сећи. Изузетак чине
пречници концентричних кругова(б).

Котне линије морају имати котне завршетке, јасно назначене и то:
стрелицу, косу црту или по потреби почетну тачку.

Слика 10.13 Разни облици котних завршетака.

Стрелица се формира од две црте симетрично постављене у односу
на котну линију под углом од 15° до 90° (Сл.10.13а). У машинству се
препоручује угао од 15°. Стрелица може да буде отворена и затворена, а
ова друга и испуњена. Дужина стрелице износи приближно пет дебљина
(d) пуне дебеле линије (тип А), што бројно износи око 2.5mm (Сл.10.13б).
Коса црта се црта као кратка линија под углом од 45° према котној
линији (Сл.10.13с, d). Дужина косе линије износи приближно шест
дебљина (d) пуне дебеле линије, односно око три милиметра.
Почетна тачка црта се у облику круга пречника приближно шест
дебљина (d) пуне дебеле линије, односно око 3mm (Сл.10.13 е, f).
Стрелица као котни завршетак мора бити јасно видљива и не сме се
пресецати са другим линијама. Уколико је облик предмета такав да мора
доћи до пресецања стрелице и контурне линије, прекида се контурна
линија (Сл.10.14).
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Слика 10.14 Стрелицу не сме пресецати нека друга линија.

Ако је простор између две помоћне котне линије (простор мера)
такав да се унутар њега могу сместити и стрелице и котни број, онда се то
приказује као на слици 10.15 (а). Ако простор мере није довољан, прво се
стрелице премештају са спољашње стране, а ако је и то недовољно, и
котни број се може поставити изван простора мере (Сл.10.15 (б)).
У случајевима када се у ланцу налази неколико мера чији је простор
мере недовољан за уобичајени начин котирања, тада се уместо стрелица
као котних завршетака користе косе црте, а котни бројеви уписују се као
на слици 10.16 (а).

(а)

(б)

Слика 10.15 Ако је простор мере довољан, у њему се смештају и котни бројеви и
стрелице(а), Ако је простор мере недовољан, прво се стрелице постављају изван
њега, а потом и котни број(б).

При котирању полупречника главна котна линија има само један
котни завршетак – стрелицу. Стрелица се поставља врхом са унутрашње
или спољашње стране лучне контуре (или лучне помоћне котне линије),
зависно од величине цртежа и слободног простора.
Испред котног броја обавезно се уписује симбол полупречника,
велико слово R (Сл. 10.16 (б)).

Слика 10.16 Понекад је неизбежна показна линија, а стрелицу замењује коса
црта (а), Кота полупречника има само један котни завршетак и то обавезно
стрелицу(б)
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Означавање кота на цртежу
Вредности кота на цртежу означавају се котним бројевима који се
уносе у величини која осигурава јасну читљивост на оригиналном цртежу
и на копијама, као и на копијама са микрофилмова. Котни број мора бити
уписан тако да га не пресецају и не одвајају никакве линије на цртежу.
Котни бројеви уписују се на цртежу у складу са једном од следеће
две методе. Само једна метода користи се на једном цртежу.
Метода 1
Котни бројеви се уписују паралелно са својим котним линијама,
првенствено у средини и изнад котне линије (Сл.10.16). Уписују се тако да
се могу читати одозго или са десне стране цртежа (Сл.10.17 (а)).
Препоручује се да се, кад год је то могуће, избегава постављање котних
линија под угловима већим од 90°, а мањим од 120° (Сл.10.17 (б)). Котни
бројеви за углове уписују се као на Сл.10.18 (а) и (б).

Слика 10.16 Котни бројеви се исписују паралелно са главном котном линијом.

(а)

(б)

Слика 10.17 Правило за исписивање котних бројева (а), Препоручени начин
исписивања котних бројева (б).
Слика 10.18 Принцип по коме се котни бројеви исписују изнад главне котне линије
паралелно са њом (а), Принцип по коме се котни бројеви исписују увек
хоризонтално са спољашње стране главне котне линије (б).
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Метода 2
Котни бројеви уписују се тако да се могу читати одозго са цртежа.
Котне линије које нису хоризонталне прекинуте су првенствено у средини
да би се уписао котни број (Сл.10.19, 8.20 (а)). Котни бројеви за углове
уписују се на исти начин, односно како је то показано на Сл.10.18 (б) и
10.20 (б).
Често је потребно да се избор места за уписивање котних бројева
прилагоди различитим ситуацијама:
- ближе котном завршетку, како би се избегла дугачка котна
линија приказивањем само дела те линије (Сл.10.21 (а)),
- на крају показне линије када у простору мере нема места за
уписивање котног броја (Сл.10.16 (а)).

Слика 10.19 Котни број се исписује увек хоризонтално, изнад или на месту
прекида главне котне линије.

а)

б)

Слика 10.20 Котирање предмета поступком хоризонталног исписивања котних
бројева (а), Котирање углова поступком хоризонталног исписивања котних
бројева (б).
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а)

б)

Слика 10.21 Ако су главне котне линије значајно дугачке, може се поступити као
на слици (а), Када мера није сагласна размери којом је нацртана на цртежу
подвуче се котни број (б).

Котни број чија размера не одговара нацртаној дужини подвлачи се
равном белом цртом (Сл.10.21(б). Користи се код промена неких димензија
уз задржавање постојећег цртежа.
Карактеристични облици и детаљи
У циљу јасног тумачења цртежа испред котних бројева уписују се
симболи и то:
⌀ - пречник,
R – полупречник,
□ – квадрат,
S⌀ - пречник сфере и
SR – полупречник сфере.
Када је облик предмета јасно приказан, ознаке за пречник и квадрат
могу се изоставити. Одговарајући симболи претходе котном броју
(Сл.10.16 (б), 10.22 (а) и (б), 10.23 (а) и (б), 10.24 (а)).
Сви геометријски облици чије се карактеристичне контуре у неком
погледу (или пресеку) виде у облику круга или кружног лука (сфера,
торус, цилиндар, конус) котирају се пречником, односно полупречником.

Слика 10.22 Котирање пречника (а), Котирање радијуса (б).
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Слика 10.23 Котирање квадратног завршетка вратила (а), Котирање радијуса
сфере (б).

Слика 10.24 Котирање пречника сфере (а), Котирање радијуса (б).

(а)

(б)

(в)

Слика 10.25 Радијус торуса (а), Радијус цилиндра (б), Радијус сфере (в)

Кружни лук на централним углом до 180°, укључујући и 180°, котира
се полупречником (Сл.8.23 (б), 8.24 (а), 8.25 (а), (б) и (в)).
Полупречник се може котирати само у погледу (или пресеку) у коме
се види кружни лук. Све коте полупречника имају испред котног броја
симбол R (Сл. 8.22 (б),8.24 (б), 8.25 (а) и (б)), а коте полупречника сфере
RS (Сл.8.23 (б) и 8.25 (в)).

(а)

(б)

(в)

Слика 10.26 Кружни лук над углом већим од 180° котира се пречник (а), Ако је то
згодно могу се котирати бројеви пре стрелица изместити ван простора мере
(б), Видови котирања пречника одвојених делова истог круг (в .

Кружни лук над централним углом већим од 180° па до пуног круга,
као и одвојени делови истог круга, котирају се пречником (Сл.10.24 (а),
10.26 (а), (б) и (в), 10.27 (а)). Када се на цртежу јасно види да је дата мера
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пречника (Сл.10.26 (а), (б) и (в) под а), испред котног броја није обавезно
уписивање симбола и . Ако до забуне може доћи (Сл.10.26 (в) под b),
симбол
се не уписује. Код сферних облика уписивање симбола S
обавезно је (Сл. 10.24 (а) и 10.27 (а)).

(а)

(б)

Слика 10.27 Уписивање симбола S ф код котирања сферних облика обавезно (а),
Пример котирања делова симетричних целина (б).

Слика 10.28 Котирање полукотама (а), Котирање торуса (б).

Када се, због уштеде простора и времена, црта само пола погледа
(Сл.10.27 (б)), а величине се котирају скраћеним котним линијама
(полукотама) које обавезно прелазе симетралу и имају само једну
стрелицу. Уписивање симбола ф уз котни број пречника у оваквим
случајевима обавезно је.
Када се кружни облици котирају у погледу (или пресеку) у коме
кругови нису видљиви, обавезно се испред котног броја уписује симбол ф
(Сл.10.22 (а), 10.24 (а) и 10.28 (а) и (б)).
Код уздужног полупресека кружних форми, пречници који се не виде
у целости котирају се полукотама. Испред котног броја уписује се симбол
ф (Сл. 10.28 (а)).
Методе котирања
Распоред кота на цртежу зависи пре свега од функције предмета,
односно функције појединих величина тог предмета. Технологија израде,
односно расположиви машински парк могу значајно утицати на избор
начина котирања. Глобално, распоред као резултат је различитих
конструкцијских захтева.
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У основи се може говорити о неколико метода котирања :
Ланчано котирање
Ланчано котирање представља котирање предмета тако што се котни
простор (прстор и мере) надовезују једну до друге и чине ред (ланац).
Појединачне котне линије представљене су тако да завршетак претходне
котне линије представља почетак нове (Сл. 10.29 и 10.30).

Слика 10.29 Простори мера се надовезују један на други

Ланчано постављене котне линије могу лежати на једном правцу (Сл.
10.29) и не морају (Сл 10.30), што пре свега зависи од облика предмета и
њихових димензија. Ланац котних линија може да се настави и у суседном
погледу. Ланчано котирање користи се тамо где сабирање толеранција
мера не може да угрози функционални захтев предмета.

Слика 10.30 Коте чине ланац и када нису у једном реду.

Котирање почев од заједничког елемента
У случајевима када се котни простори делимично преклапају,
односно када им је једна граница заједничка користи се котирање почев од
заједничког елемента. Заједнички елемент може бити површина (односно
њен траг) (Сл.10.31 и 10.32) или оса симетрије неког детаља (Сл.10.33). По
правилу, заједничка полазна основа је најквалитетније обрађена површина
(или оса површина) предмета који се котира. Ово котирање може бити
паралелно или котирање суперпонирањем (преклапањем).
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Слика 10.31 Простори мера се делимично преклапају.

Паралелно котирање подразумева пралелно постављање већег броја
појединачних контролних линија које су тако размакнуте да се котни број
може лако уписати (Сл. 10.31,10.32). Котне линије се постављају тако да
оне краће буду ближе контури предмета.

Слика 10.32 Све коте полазе од заједничке основе.

Специјални облик паралелног котирања је симетрично котирање.
Заједнички елемент овог начина котирања је оса симетрије предмета у
датом погледу (или пресеку), која је уједно и симетрија котних линија,
мада не прелази преко њих (Сл. 10.23).

Слика 10.33 Оса симетрије чини полазну основу котирања.
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Котирање суперпонирањем је упрошћено паралелно котирање.
Користи се када постоје просторна ограничења и када не долази до
проблема јасног означавања цртежа (Сл. 10.34, 10.35, 10.36).
Све котне линије полазе од заједничког елемента односно од почетне
тачке, а завршавају се стрелицом.

Слика 10.34 Котирање суперпонирањем. Бројеви су паралелни са помоћном
котном линијом

Котни бројеви се могу писати на следећи начин :
 близу врха стрелице, у линији са одговарајућом помоћном
котном линијом (Сл. 10.34 и 10.36), или
 близу врха стрелице, изнад котне линије (Сл. 10.34 и 10.40).

Слика10.35 Котирање суперпонирањем. Бројеви су паралелни са главном котном
линијом.

Предност котирања суперпонирањем изказује се код котирања
координата карактеристичних тачака (котирање у два правца). У таквим
случајевима једна тачка може бити почетна тачка за оба правца (Сл. 10.36).

Слика 10.36 Котирање суперпонирањем у два ортогонална правца
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Карактеристично котирање суперпонирањен у два правца (Сл. 10.36),
може се заменити табелом котних бројева (Сл.10.37) која поред
координата центра садржи и пречнике отвора. На цртежу су приказане
почетне тачке са векториима оријентације и бројевима којима су
обележени отвори.
1
x 0
y 0
ø 4

2 3 4
5 6
0 15 26 26 40
41 16 41 25 16
4 6 3
4 6

7 8 9
59 71 71
32 41 0
9 4 4

Слика 10.37 Алтернативни начин котирања у два ортогонална правца

Комбиновано котирање
Комбиновано котирање, како сам назив каже, представља
комбинацију појединачних кота, ланћаног котирања и котирања почев од
заједничког елемента.

Слика 8.38 Комбиновано котирање

Најчешће се комбинује ланчано и паралелно котирање (Сл. 10.38 и
10.39), али се могу код специфичних облика комбиновати ланчано
котирање и котирање суперпонирањем (Сл. 10.39).
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Слика 10.39 Комбиновано котирање

Слика 10.40 Комбинација котирања суперпонирања и парелног котирања

Детаљи који се понављају
Када се на предмету понављају исти детаљи они могу бити
распоређени правилно, на једнаким размацима, или по некој другој
законитости. Ако су једнако удаљени детаљи постављени на правцу,
растојања се котирају као на слици 10.41.

Слика 10.41 Котни број садржи производ два понављања и мере која се понавља.
У загради се налази укупна врадност.

Слика 10.42 Због могуће пермутације котира се јединично растојање.
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Слика 10.43 Први број у производу увек представља број понављања, а други
величину која се понавља(а). Када котни број садржи и димензију не котира се
посебно величина која се понавља (б).

Да би се избегла пермутација бројева који дефинишу величину
размака (корак) односно број понављања (број корака): због великог броја
детаља који се понављају (па их је тешко пребројати као на слици 10.42)
или због скраћеног приказа предмета (па се детаљи не могу избројати као
на сл. 10.43 (а)) котира се један размак (корак).
Угловни размаци отвора или карактеристичних детаља који се
понављају, котирају се како је то приказано на сл. 10.43 (б). С обзиром да
се углови обележавају степенима (о), до забуне не може доћи.

(а)

(б)

Слика 10.44 Ако је број детаља који се понављају очит, тај број се не означава
(а). Показном линијом доведе се број понављања до детаља који се понавља (б).

(а)

(б)

Слика 8.45 Прикаже се један детаљ. Показном линијом доведе се број и
евентуална димензија до детаља (а). Ознака броја детаља заједно са
карактеристичним димензијама доведе се до контуре детаљ (б).
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Углови се могу одредити и индиректно, преко броја детаља (Сл.
10.44 (б) и 10.45 (а)). На хоизонталном делу показне линије која се
стрелицом завршава на контури детаља који се понавља, уписује се број
тих детаља (n) и ознаке понављања X (пута) (Сл. 10.44 (б)). Специјално,
ако се ради о кружним детаљима, ознаци се додаје и пречник круга са
симболом (10.45 (а)).
Ако неки део садржи већи број детеља исте величине, понављање
истих кота може се избећи на начин како је то урађено на сл. 10.45 (б),
10.46 (а) и (б). Показна линија врхом стелице додирује контуру елемента
чија се величина котира.

Слика 10.46 Детаљи на кругу који се понављају по неком распореду(а). Број и
димензија пречника доведу се до једног детаља (б).

Слика 10.47 Ако се различити детаљи понављају на истом комаду може се то
показати као на слици.

Котирање већег броја истих елеменета може се остварити
коришћењем великих слова техничког писма (Сл. 10.47) са назнакама
уписаним испред погледа. Када је погодно могу се изоставити показне
линије.
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Када су детаљи који се понављају отворене контуре, попут
ожлебљења и озубљења, њихово приказивање и котирање се изводи се на
следећи начин:
Приказују се два узастопна детаља, када су детаљи правилно
распоређени по кругу (Сл.10.48 (а) и (б)), односно
Поред првог и другог приказује се и последњи детаљ, када су детаљи
правилно распоређени по дужини или луку (Сл. 10.49).

(а)

(б)

Слика 10.48 Котирање спољашњег ожлебљења. Дефинисан је жлеб (а).
Котирање унутрашњег ожлебљења. Дефинисан је жлеб (б).

Ожлебљење по кругу може бити спољашње (Сл. 10.48 (а)) и
унутрашње (Сл. 10.48 (б)). Котирање профила озубљења (ожлебљења)
изводи се на „зупцу“ или „међузубљу“ (бира се форма једноставнија за
котирање).

Слика 10.49 Котирање озубљења по дужини. Дефинисан је профил међузубља.
31

Међусобни положај два узастопна детаља дефинисан је кораком који
се исказује углом односно дужином. Кораком се дефинише број детаља
кака су исти правилно распоређени по кругу. За дефинисање броја детаља
распоређених по дужи или луку поред корака потребно је дати и положај
последњег детаља.
Котирање профила
Када су машински делови или њихови детаљи дефинисани
профилним линијама или површинама као што су ти пера вентилатора и
турбинских кола, брегасте плоче и сл. профил се може котирати на један
од два начина:
Узастопним радијусима кривине и узастопним котама који морају
бити дати тако да на одређују положај одговарајућих елемената кривине
(Сл. 10.50)

Слика 10.50 Контуре профила чине делови кружница

Редним или паралелним коорднитама низа тачака које одређују
профил (Сл. 10.51)

Слика 10.51 Линија профила је произвољна крива.

Уз оба предходна начина може бити неопходно дати додатне коте
везане за пратећи део; кота „а“ мора се у том случају дати на цртежу (Сл.
10.52)
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Слика 8.52 Контура је дефинисана шречником тркача и путањом његовог
центра.

Посебне ознаке
Тетиве, лукови, углови и полупречници
Тетиве, лукови и углови котирају се како је то показано на сл.10.53.
Изнад котног броја који одређује дужину лука ставља се симбол лука.
Котна линија за лук, односно угао, црта се као кружни лук из центра лука
контуре, односно темена угла.

Слика 10.53 Котирање различитих величина

Када центар лука пада изван простора датог погледа, котна линија
полупречника црта се изломљена или прекинута, зависно од тога да ли је
потрбно или не одредити центар (Сл.10.16 (б), 10.54 (а)).

(а)

(б)

(в)

Слика 10.54 Котирање радијуса када је центар изван формата цртежа (а).
Котом се дефинише само облик (б). Величина мере одређена је другим
димензијама (в).
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Када постоји захтев да нека контура буде кружни лук, а величина
полупречника произилази из других мера на цртежу, на котној линији се
не уписује котни број већ само симбол R (Сл. 8.54 (б) и (в)).
Закошења и упуштења
Поступак закошења, који се зове и поступак обарања ивица, спада у
мање одговорне технолошке операције, па се закошења могу котирати и
упрошћено (две величине на једној котној линији).
Закошења која се изводе на крајевима цилиндричних облика ради:

Лакшег убацивања чепа у отвор (сл. 10.55), или

Скидања оштрих ивица
котирају се како је приказано на слици 10.56. Специјално, када је угао
закошења 45о, котирање се може поједноставити као на сликама 10.57 и
10.58.
Ако се на истом пречнику налазе два иста закошења (сл. 10.56 (б) и
10.57), котира се само једно.

Слика 10.55 Да би се остварио склоп потребно је закошење.

Слика 10.56 Један од начина котирања закошења (а). Закошење се може и овако
котирати (б).

(а)

(б)

Слика 10.57 Ако је Закошење под углом од 45о може се котирати као на слици
(а). Један од основних начина котирања закошења на цилиндру (б).
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(а)

(б)

Слика 10.58 Котирање закошења у отвору (а). Закошење се назива и обарање
ивица (б).

Упуштење се користи када постоји захтев да глава завртња (или
закивка) којим се неки део причвршћује, буде испод нивоа површине дела
(Сл. 8.59 (а)).
Упуштење се котира дефинисањем угла упуштења и дубине
упуштења, или угла упуштања и пречника упуштења (Сл. 8.59 (б) и (в)).

а)

б)

в)

Слика 10.59 Склоп који треба остварити (а). Котирање дубине упуштења(б).
Котирање пречника упуштења (в).

Жлебови а клинове
Жлебови за клинове у главчинама и на вратима спадају у специфичне
детаље, па сходно томе и начин њиховог котирања одступа од уобичајеног.

Слика 10. 60. Дубина жлеба у главчини котира се индиректно.
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Слика 10.61 Котирање жлеба за клин на вратилу.

Дубина жлеба у главчини (t) котира се индиректно (Сл. 10.60).
Збирна кота пречника отвора и дубина жлеба (d+t), и кота пречника отвора
(d) дефинишу дубину жлеба.
Дубина жлеба на вратилу t1 котира се директно, кад се то може
мерити (Сл. 10.61, 10.62), или индиректно (преко пречника вратила d и
разлике d-t1), када директно мерење није могуће (Сл. 10.62)
Дужина жлеба за клин дефинише се растојањем центара заобљења l1,
али се може дефинисати и укупном дужином l2 (Сл. 10.61, 10.62)

Слика 10.62 Котирање жлеба за клин на крају вратила

Положај кота и котни бројеви на цртежу
Котни бројеви морају бити исписани тако да се могу јасно читати на
цртежима и њиховим копијама. Котни број не сме бити пресечен ни једном
линијом, па ни шрафуром. Ако је неопходно котни број исписати у поље
које је шрафирано, простор котног броја се не шрафира (сл. 10.63)

Слика 10.63 Кота преко шрафуре (а), Кота преко осне линије (б).
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(а)

(б)

(в)

Слика 10.64 Кота се поклапа са осном линијом (а), Кота се поклапа са шрафуром
(б). Кота полази од пресека две линије (в).

Ако котни број лежи на осној линји, осна линија се прекида на том
месту (Сл. 10.63 (б)). Главна котна линија не сме се преклапати са другим
линијама (Сл. 10.64 (а) и (б)). Својим котним завршетком она не сме
пролазити од пресека двеју линија (Сл 10.63(в)).
Растојање две главне котне линије мора бити довољно да се у
слободном простору може јасно уписати котни број. Препоручује се да
главна котна линија на месту где је најближа контури буде од ње удаљена
око 10 mm, а свака од претходне око 8 mm (Сл. 10.65 и 10.66 (а) и (б)).

Слика 10.65 Препоручена растојања за распоред главних котних линија.

Слика 10.66 Растојање се односи на најистуренију тачку цртежа.
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