
ПРЕСЕЦИ SRPS A.A0.110 
 

Чест је случај да у унутрашњости предмета постоје шупљине или неки 
заклоњени детаљи. У таквом случају правилима техничког цртања могуће 
је направити замишљене пресеке. Ти замишљени пресеци реализују се тако 
што се замисли одстрањивање половине, четвртине или мањег дела 
предмета из предњег плана. тако добијемо видљивост унутрашњих детаља. 
Али да би онај који чита цртеж знао да је одстрањивање једног дела 
предмета фиктивно површина која је настала замишљеним сечењем се 
шрафира (косе танке линије једна близу друге). 

Сложене предмете са шупљинама и заклоњеним детаљима потребно је 
приказати не само у пројекцијама, већ и у пресецима. Под пресеком се 
подразумева замишљени изглед предмета уколико би он био пресечен једном или 
са више равни. При томе се део предмета који се налази између ока посмартача и 
пресечне равни “одбаци” а преостали део се пројицира на уобичајен начин. 

Сви предмети са шупљинама, отворима и рупама приказују се у 
пресеку у циљу димензионисања и означавања квалитета обрађених 
површина. У пресеку невидљиве изводнице цилиндричне шупљине постају 
видљиве па се цртају пуном дебелом линијом као и остале видљиве 
контуре што се види са слике 9.1. 

 
Слика 9.1 

Шрафирање пресека  
 
Шрафирање пресека се врши тако што се пресечени материјал 

обележава шрафуром, која симболички означава трагове тестере који би 
настали стварним сечењем предмета. Метали се шрафирају под углом 45° 
у односу на главне контуре или осе симетрије. Линије шрафуре су танке 
пуне линије. Размак између линија шрафуре зависи од величине дела и 
формата цртежа; стандардом је прописано да тај размак не сме бити мањи 
од 0.7 mm, а уобичајен је размак од 3 mm у табели 9.1 приказани су 
различити облици шрафуре зависно од врсте материјала. 
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Табела 9.1. Врсте шрафуре SRPS M.A0.060 

Шрафура Материјал 

 
Метали 

 

Изолациони и  
заптивни материјали 

 

Разни материјали 
 (цигла, камен, бетон итд.) 

 

течности 

 
Да би се избегло поклапање праваца контуре и шрафуре, мења се правац 

шрафуре тако да се црта под углом од 30° или 60°. Линије шрафуре суседних 
елемената су под различитим углом или са различитим размаком слика 9.2. 

 
Слика 9.2. Линије шрафуре 

Код цртања пресека је потребно уцртати и све видљиве контуре које 
постоје у шупљини на слици 9.3 је приказан исправан и неисправан поступак. 

 
Слика 9.3. 



3 
 

Важно је напоменути да код цртања контура цилиндричних делова у 
пуном пресеку изостављање линија на местима промене пречника мења 
значење цртежа слика 9.4 

 
Слика 9.4. 

Постоји седам врста пресека: пун симетричан пресек, полупресек, 
пресек са више паралелних равни, заокренути пресек, делимични пресек, 
узастопни пресек, локални пресек. 

Код примене пресека потребно је имати у виду да се пресек 
примењује само тада када се њиме нешто ново показује или нешто 
разјашњава.  

 
Слика 9.5. Пресеци који се не шрафирају 

По правилу се не шрафирају ребра кроз која пролази замишљена 
раван пресека у случају када су ребра паралелна са овом равни. Уздужно 
се не секу и паоци, чивије, вијци, подлошке, навртке, пуне осовине, пуна 
вратила и слични елементи. 
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Пун симетричан пресек 

Примењује се код предмета који имају бар једну раван симетрије.  
Пресечна раван се поклапа са равни симетрије предмета слика 9.6. 

 

 
Слика 9.6. Пун, симетричан, хоризонталан пресек (црта се у изгледу b) 

Линијом K (црта -две тачке -црта) означене су ивице које се налазе 
испред равни пресека слика 9.7. 

 

 
Слика 9.7. Пун, симетричан, фронтални пресек (црта се у изгледу a) 

На слици 9.8 је приказан пресек добијен помоћу пресечне равни 
паралелне са профилном равни. 
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 Слика 9.8. Пун, симетричан, профилни пресек (црта се у изгледу c)  

Полупресек 

Полупресек се примењује код предмета који имају бар две, 
међусобно управне равни симетрије. Полупресек се добија исецањем 
четвртине предмета и пројектовањем преосталог дела на уобичајени начин. 

 

 
Слика 9.9. Полупресек  

Половина слике која се црта у пресеку црта се десно од осе симетрије 
или испод ње. Осна линија је линија разграничења спољашњег изгледа и 
пресека слика 9.10. 
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Слика 9.10. линија разграничења 

Пресек са више паралелних равни 

Потребно је да раван пресека пролази кроз што већи број шупљина, 
отвора и рупа предмета истовремено. Из овог разлога често се користи 
приказивање предмета пресеченог са две или више међусобно паралелних 
равни пресека. 

 
Слика 9.11. Пресек са више паралелних равни 

 
У случајевима када раван пресека не пролази искључиво кроз раван 

симетрије предмета, потребно је у другом изгледу назначити пројекције 
равни пресека, односно места пресека, и то линијом Х (црта-тачкацрта, 
танка са задебљањима на месту стрелица и местима промене правца). 
Стрелице показују поглед на пресек слика 9.11. 
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Пресек суседним равнима 

Пример пресека на слици 7.12 је изведен са две паралелне и једном 
косом равни. 

 
Слика 9.12 Пример пресека са две паралелне и једном косом равни 

Заокренути пресек 

У случају када је пресек предмета изведен са две равни које 
међусобно заклапају туп угао, једна од равни пресека црта се у положају 
заокренутом у пројекцијску раван 
 

 
Слика 9.13. Заокренути пресек 

Применом заокренутог пресека се такође избегава скраћење 
димензија услед ортогоналног пројицирања слика 9.14. 
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Слика 9.14. Заокренути пресек 

Делимични пресек 

Код већег броја машинских делова постоји низ мањих шупљина, рупа 
и отвора, па се у оваквим случајевима даје делимичан пресек. За 
ограничење места делимичног пресека користи се слободоручна линија. 

 

 
Слика 9.15. Делимичан пресек 

Узастопни и локални пресек 

Неки делови могу бити дефинисани само једним изгледом 
коришћењем тзв. локалних пресека, који представљају заокренути пресек 
дела на лицу места. Контура локалног пресека црта се танком пуном 
линијом. 
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Слика 9.16. Контура локалног пресека 

Пресек несиметричних делова 

Код несиметричних делова, ако је потребно, пресек се може цртати у 
облику пуног или делимичног пресека, при чему се раван пресека 
поставља кроз раван симетрије отвора, рупе или шупљине. 

 

 
Слика 9.17. Пресек несиметричних делова 

 
 
 
 

 


