
ЦРТАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 
У зависнсности од начина остваривања везе (споја), везе машинских 

елемената могу бити: раздвојиве и нераздвојиве. 
У групу нераздвојивих веза спадају: навојна веза, веза клином, 

жлебне везе и стезне везе. 
Нераздвојиве везе постижу се: закивањем, заваривањем, лемљењем и 

лепљењем. 
У даљем тексту разматраће се само цртање конструкционих облика 

оних елемената и веза који се у пракси најчешће сусрећу. 

Цртање навоја 

Завојница 

Завојница је крива на омотачу ваљка настала намотавањем праве која 
сече изводницу омотача под константним углом различитим од 0 и π/2 
радијана. Оса ваљка је и оса завојнице. 

Корак завојнице је аксијално растојање Ph између две узастопне 
тачке пресека завојнице са изводницом омотача, односно аксијално 
растојање које једна тачка завој- нице пређе за један обртај око осе 
завојнице (сл. 13.1). 

 
Слика 13.1 Крива на омотачу ваљка са особиномда јој тангентау свакој тачки 

заклапа са изводницом цилиндра истиугао назива се завојница. 

Угао нагиба завојнице представља опггар угао а између тангенте на 
завојницу и пресечне равни управне на осу завојнице (сл. 13.1), односно  
tg(α) = Ph/(dπ) 

 
На развијеном омотачу ваљка један завој чини хипотенузу 

правоуглог троугла основице dπ и висине Ph. Угао наспрам корака  Ph  је 
угао завојнице. 
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Навој 

Континуални завојни гребен на омотачу ваљка чини навој (сл. 13.2). 
Свака тачка на навоју креће се по завојници. Све завојнице имају 
заједничку осу са навојем и исти корак. Нагиб завојнице се мења. а тангенс 
угла је обрнуто пропорционалан растојању од осе навоја. 

 
   а)           б) 

Слика 13.2 Навојна спољашњојстрани омотача цилиндра. (а), Навој на 
унутрашњој страни омотача цилиндра (б) 

Спољашњи навој представља навој формнран на спољашњој страни 
омотача ваљка (сл. 13.2). 

Унутрашњи навој представља навој формиран са унутрашње стране 
омотача ваљка. 

Десни навој - навој посматран у правцу осе, који се навија у смеру 
казаљке на сату и одмиче од посматрача. (сл. 13.2(а), 13.2(б)). 

Леви навој - навој посматран у правцу осе, који се намотава супротно 
од смера казаљке на сату и одмиче се од посматрача (сл. 13.3). 

Једноструки навој - навој са једним почетком формиран помоћу 
једног континуалног завојног гребена (сл. 13.2(а), 13.2(б), 13.3(б)). 

 
а)     б) 

Слика 13.3 Леви навој (а), Једноструки навој (б) 

Вишеструки навој - навој са више почетака формиран са два или 
више завојних гребена на једнаком међусобном растојању Р. Настанак 
двоструког навоја приказан је на сл. 13.4. 
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Слика 13.4 Вишеструки навој (двовојни) 

Навојни пар (завртањ навртка) 

Навојни пар чине завртањ и навртка, односно елемент са спољашњим 
и елемент са унутрашњим навојем. 

Карактеристичне величине завртња, односно елемента са 
спољашњим навојем су пречник навоја d и активна дужина навоја  (сл. 
13.5). 

Навртка, односно елемент са унутрашњим навојем може бити: 
- елемент са рупом (сл. 13.6) и 
- елемент са отвором (сл. 13.7). 

Код елемената са рупом (сл. 13.6) карактеристичне величине су 
пречник навоја б., активна дужина навоја l и дубина рупе у којој је 
формиран навој l3. 

Код елемента са отвором (сл. 13.7) карактеристична величина је само 
пречник навоја d. 

Заједнички елементи завртња и навртке који морају бити исти су 
пречник навоја d корак навоја Ph и профил навоја који одређује врсту 
навоја. 

 

 
Слика 13.5 Део са спољашњим навојем - завртањ. 
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а)              б) 

Слика 13.6 Део са навојем у рупи – навртка а),  

део са навојем у отвору – навртка (б) 

 

Упрошћено приказивање навоја 

Упрошћено приказивање навоја на техничком цртежу не зависи од 
врсте навоја који је примењен. Врста навоја и његове димензије означавају 
се помоћу словних и бројних ознака како то предвиђа стандард. 

Гребени навоја који чине профил навоја спадају у детаље који се 
понављају (сл. 13.5, 13.6), па се сходно томе и приказују. 

Ако су навоји видљиви, врхови профила навоја приказују се 
непрекидном дебелом линијом (тип А), а дна профила непрекидном танком 
линијом (тип В) (сл. 13.7, 13.8(а), 13.8(б)). 

 
Слика 13.7 Технички приказ завртња у два основна погледа. 

На бочном погледу видљивог навоја дно профила навоја представља 
се делом круга над централним углом од приближно 270° извученим 
непрекидном танком линијом (тип В) (сл. 13.7,13.8(а),13.8(б)). 
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                                               а)                                  б) 

Слика 13.8 Технички приказ навртке са рупом (а), Технички приказ навртке са 
отвором у пресеку и погледу (б). 

Растојање линија које представљају врхове и дна профила навоја 
цртају се што је могуће ближе тачној дубини профила, али у свим 
случајевима овај размак не сме бити мањи од веће вредности следећих 
двеју величина: 

- од двоструке дебљине дебље линије,  
- од 0.7mm. 

Код конусног завршетка завртња закошење је једнако дубини навоја 
и његово котирање није потребно. 

Уколико се дно профила навоја поклапа са закошењем (у погледу у 
коме се навој види у кружној форми - сл. 13.7), приказује се дно профила 
навоја, а не закошење. 

Навојни делови који се нађу у уздужном пресеку шрафирају се до 
линије којом се приказују врхови профила (линија типа А) (сл. 13.8(а), 
13.8(б), 13.9). 

Граница корисне (активне) дужине навоја приказује се пуном 
дебелом линијом типа А ако је она видљива (сл. 13.7, 13.8(а)), односно као 
на сл. 13.9 и 13.10(б), ако је навој у пресеку. Ова линија се завршава на 
линији која показује велики пречник навоја. 

 
Слика 13.9 Елемент са спољашњнм навојем и уздужним отвором (у пресеку и 

погледу). 
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а)               б) 

Слика 13.10 Склоп вијак – навртка у пресеку (а),  Склоп шупљи вијак - навртка у 
пресеку (б) 

Када се у уздужној равни пресека нађе склоп: пуни завртањ - навртка, 
завртањ се не пресеца (сл. 13.10(а)). Контура завртња се на цртежу 
приказује као приоритетна кон- тура, а допуњава се контуром навртке. 

Ако је завртањ са шупљином, пресеца се и завртањ (сл. 11.10(б)), али 
се контура завртња и даље приказује као приоритетна на цртежу. 

 
Излаз навоја не приказује се на цртежу (сл. 13.7, 13.8(а), 13.9, 

13.10(а)). Изузетно, када постоји функционална потреба приказује се излаз 
навоја (сл. 13.11). 

 
Слика 13.11 Завршетак навоја са посебном функцијом. 

Приказивање зупчаника  

Озубљење делова зупчаника, пужних преносника и ланчаника чине 
зупци разли- читих облика правилно распоређени по обиму или сегменту 
(сл. 13.12(а),13.12(б),13.13). 

Са гледишта техничког цртања зупци на зупчанику, односно 
ланчанику спадају у детаље који се понављају, па је начин њиховог 
приказивања специфичан. 

 
а)   б) 

Слика 13.12 Стварни изглед зупчаника (а), изглед једног зупчастог сегмента 
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Контуре и ивице сваког зупчаника (сл. 13.13(б),13.14(а),13.14(б)) 

цртају се тако да оне: 
- у погледу без пресека приказују зупчаник као пун, без зубаца, 

ограничен теменом површином, 
- у аксијалном пресеку приказују зупчаник са правим зупцима са 

два дијаметрално супротна зупца који нису у пресеку (чак и када 
број зубаца није паран и када су зупци завојни). 
 

 
          а)     б) 

Слика 13.13 Стварни изглед ланчаника (а), зупчаник на техничком цртежу 

 
а)       б) 

Слика 13.14 Конични зупчаник (а), пужни точак (б) 

Подеони круг зупчаника црта се танком црта - тачка - црта линијом 
(тип С) и никада се не изоставља (чак када је зупчаник заклоњен). 
Приказује се: 

- у погледу у правцу осе зупчаника као подеони круг (спољни 
подеони круг код конусног зупчаника и средњи подеони круг 
код пужног точка) (сл. 13.13(б), 13.14(а), 13.14(б)), 

- у погледу управном на осу зупчаника као привидна контура 
(дуж или кружни лук), продужавајући линију изван контуре 
(сл.13.13(б),13.14(а),13.14(б)). 

Подножна повшина приказује се само у пресеку. 
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а)     б) 

Слика 13.15 Зупчаник са назначеним подножним кругом (а), Када треба 
позиционирати положај приказује се један зубац (б) 

 
                                       а)                  б) 

Слика 13.16 Позиционирање озубљења на зупчастој летви (а), ознаке облика 
(правца) озубљења зупчаника 

 
Слика 13.17  Зупчасти пар – пуж и пужни точак 
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Табела 13.1  

Облик (правац) зубца Симбол зубца 
Коси десни 

 
 

 
Коси леви  

Стреласти 

 

 

Завојни 
 

 
 

 
Слика 13.18 Пар коничних зупчаника са правим зубцима 

У случају када може доћи до забуне подножна површина зупчаника 
приказује се у погледима без пресека са пуном танком линијом (тип В) (сл. 
13.15(а),13.15(б),13.16(а)). 

Ако је потребно да се прикажу један или два зупца (или међузубља) 
на самом цртежу (да би се дефинисао положај зупца према жлебу за клин 
или положај озубље- ног сегмента на зупчастој летви), они се цртају пуном 
дебелом линијом (тип А) (сл. 13. 15(б),13.16(а)). 

Правац зубаца зупчаника (или зупчасте летве) приказују се у погледу 
у коме оса зупчаника лежи у равни пројекције са три танке пуне линије 
(тип В) одговарајућег правца и облика (табела 13.1 и сл. 13.16(б)). У 
приказу спрегнутих зупчаника, правац и облик зупца приказује се само на 
једном зупчанику (сл.13.19,13.20). 

Склопни цртежи зупчастих парова цртају се на начин како се цртају и 
сами зупчаници. За пар коничних зупчаника, у погледу који је паралелан 
са осом, линија која показује подеону површину (осна линија) продужава 
се до пресека оса зупчаника (сл. 13.18,13.19). 
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Слика 13.19 Пар коничних зупчаника са завојни зубцима 

 

 
Слика 13.20 Пар цилиндричних зупчаника са завојним зупцима чије се осе 

мимоилазе 

При цртању пара зупчаника ни један од два спрегнута зупчаника не 
сме бити заклоњен другим зупчаником на делу њихове спреге (сл.13.17), 
осим у два следећа случаја: 

- ако су оба зупчаника приказана у аксијалном пресеку, у ком 
случају је један од два зупчаника, произвољно изабран, 
представља тако да буде делимично заклоњен другим (сл. 13.18). 

-  ако се један од зупчаника цео налази исиред другог и 
заклања део тог другог зупчаника (сл.13.18,13.19,13.20). 

У оба наведена случаја заклоњене контуре не приказују се ако нису 
битне за прегле- дност цртежа (сл. 13.18,13.19). 

Приказ озубљених парова у спрези дат је на следећим цртежима: 
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Слика 13.21 Спрезање цилиндричних зупчаника 

 

 
Слика 13.22 Унутрашње спрезање цилиндричних зупчаника 

 

 
Слика 13.23 Спрезање са цилиндричним пужем, у пресеку 
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Слика 13.24 Спрезање зупчаника са зупчастом летвом (a), Спрезање коничних 

зупчаника чији је пресек оса под било којим углом (b) 

 
Ланчани преносник чине ланчаници које у међусобну спрегу доводи 

ланац као посредни елемент на слици 11.25 је дат упрошћени приказ 
ланчаног преносника. 

 
Слика 13.25 Ланчани преносник 
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Приказивање опруга 

Опруге су саставии делови многих машина и уређаја. Користе се за 
акумулацију механичке енергије, амортизацију удара, извор сталне силе, за 
еластично повезивање делова и сл. 

Највећи број опруга изводи се у облицима који су стандардизовани. 
По својој конструкцији опруге могу бити навојне, тањирасте спиралне и 
лиснате. 

 
На цртежима се опруге приказују упрошћено. Тако се код завојних 

опруга  делови завојнице замењују правим линијама, а код спиралних, 
спирала деловима круга (полу круговима). Начин приказивања опруга на 
техничким цртежима утврђује стандард помоћу наведених примера.  

 
Табела 13.2 Приказивање опруга 

 
 
 
 
 
 
 

Приказивање Назив 
Изглед Пресек Упрошћено 

Цилиндрична навојна 
увијајућа опруга од 
жице кружног 
попречног пресека 

 

 

 
 

 

Цилиндрична навојна 
сабијајућа опруга од 
жице кружног 
попречног пресека 
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Табела 13.3 Приказивање опруга 

Приказивање Назив 
Изглед Пресек Упрошћено 

Цилиндрична навојна 
сабирајућа опруга од жице 
квадратног попречног прсека 

   

Конусна навојна сабијајућа 
опруга од жице кружног 
попречног пресека 

   

Конусна навојна сабијајућа 
опруга од траке правоугаоног 
попречног пресека 

   

Цилиндрична навојна  
затежућа опруга од жице 
кружног попречног пресека 

   

Испупчена навојна затежућа 
опруга од жице кружног 
попречног пресека 

   

Тањираста опруга 
   

Слог тањирастих опруга 
(тањири истосмерно 
наслагани)   
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Табела 13.4 Приказивање опруга 

Приказивање Назив 
Изглед Пресек Упрошћено 

Слог 
тањирастих 
опруга (тањири 
наизменично 
наслагани) 

   
Табела 13.5 Приказивање опруга 

Приказивање Назив 
Изглед Упрошћено 

Спирална 
опруга 

 

 

 

 

Спирална 
опруга 
(опруга је 
навијена 
обртањем 
кућишта) 

  
Вишестру
ка 
лисната 
опруга без 
ушки 
Вишестру
ка 
лисната 
опруга са 
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ушкама 

Вишестру
ка 
лисната 
опруга без 
ушки, са 
везицом 

 
Табела 13.6 Приказивање опруга 

Приказивање Назив 
Изглед Упрошћено 

Вишеструка 
лисната 
опруга са 
ушкама и 
везицом   
 
Котирање карактеристичних  величина завојне опруге дато је на Слици 
13.26. 

 
Слика 13.26  

 


