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Khi làm công việc liên quan đến máy móc gia công thì luôn có bản vẽ. Việc đọc và vẽ chính xác bản vẽ 
để truyền tải đúng thông tin là vô cùng quan trọng.

Bài này sẽ tổng hợp về cách vẽ, cách đọc bản vẽ cơ bản.

Tên gọi và các nét được sử dụng trong bản vẽ sản xuất.

Cách dùng

Dựa vào hình dạng khác nhau, có 4 loại đường kẻ như sau

Tiếp mặt sau

Nét thực
Nét đứt đoạn
Nét gạch chấm
Nét gạch hai chấm

Đường liền
Đường gạch ngắn cách một khoảng nhất định, lặp đi lặp lại.
2 đường có độ dài ngắn khác nhau thay phiên lặp đi lặp lại.
2 đường có độ dài ngắn khác nhau lặp đi lặp lại theo thứ tự:  
dài – ngắn – ngắn – dài – ngắn – ngắn.

Dựa vào độ đậm nhạt, nét được phân thành 3 loại

Nét mảnh
Nét đậm
Nét cực đậm
Tỉ lệ độ đậm nhạt của nét mảnh, nét đậm và nét cực đậm là 1:2:4.

Dựa vào mục đích sử dụng để phân chia cách dùng các loại nét. Chủ yếu có các cách dùng dưới đây:

Trong cùng một bản vẽ cần 
rõ ràng loại nét và độ đậm 

nhạt của nét.

Các loại nét Tên gọi theo cách dùng Cách dùng

Nét thực đậm

Nét thực mảnh

Đường viền ngoài

Đường khuất Dùng để thể hiện các bộ phận không nhìn thấy được của đối tượng.

Dùng để thể hiện bộ phận nhìn thấy được của đối tượng.

Đường kích thước
Đường kích thước phụ
Đường gióng

Đường trung tâm
Đường cơ bản 
Đường khoảng cách (pitch)

Nét đứt đoạn mảnh
Hoặc nét đứt đoạn 
đậm

Dùng để ghi kích thước.
Dùng cho việc gióng từ hình vẽ ra để ghi kích thước.
Dùng cho việc gióng từ hình vẽ ra để ghi các kí hiệu, số hiệu.

Dùng để thể hiện trung tâm của hình vẽ.

Đường cơ bản để lấy khoảng cách cho các hình được lặp đi lặp lại.

Nét gạch một
chấm mảnh

Nét gạch hai
chấm mảnh

Nét lượn sóng mảnh

Đường tượng trưng Dùng để thể hiện trong thực tế không có vật ở vị trí đó nhưng đưa vào
để tham khảo.

Đường lượn sóng mảnh Thể hiện ranh giới một phần bộ phận của đối tượng bị đứt hoặc bị cắt bớt.

Nét đứt đoạn mảnh 
được tô đậm ở bộ phận 
góc hoặc bộ phận đổi 
hướng

Các đường mảnh được 
sắp xếp theo trật tự

Đường cắt

Đường kẻ sọc (gạch bóng)

Dùng để thể hiện bản vẽ tại vị trí cắt trong trường hợp vẽ mặt cắt.

Dùng để phân biệt giới hạn một bộ phận đặc định so với các bộ phận
còn lại trong bản vẽ.
Ví dụ: miệng cắt của bản vẽ mặt cắt
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Phương pháp hình chiếu vuông góc

Những kí hiệu kích thước phụ sử dụng trong bản vẽ sản xuất
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Thông thường bản vẽ máy móc đều vẽ theo
phương pháp hình chiếu vuông góc

A: Mặt chính diện
B: Mặt trên
C: Mặt bên trái
D: Mặt bên phải
E: Mặt dưới
F: Mặt sau

Vị trí đúng khi thực hiện phương pháp hình chiếu vuông góc

Dựa trên hình vẽ mặt chính diện
Hình vẽ nhìn từ bên phải qua đặt bên phải
Hình vẽ nhìn từ bên trái qua đặt bên trái
Hình vẽ nhìn từ trên xuống đặt phía trên
Hình vẽ nhìn từ dưới lên đặt phía dưới

Đây là nguyên tắc cơ bản.

Khi vẽ bản vẽ kĩ thuật cần thêm vào các giá trị kích thước, để làm sáng tỏ ý nghĩa của các kích thước đó 
sẽ sử dụng các kí hiệu phụ.
Một số kí hiệu phụ phổ biến như bên dưới:

Ｃ

Phân loại Kí hiệu Áp dụng

Đường kính

Bán kính

Đường kính hình cầu

Bán kính hình cầu

Cạnh hình vuông

Độ dày tấm vật liệu

Góc vát 45°

Đặt trước giá trị đường kính

Đặt trước giá trị bán kính

Đặt trước đường kính vòng cung

Ghi trước bán kính vòng cung

Đặt trước giá trị cạnh của hình vuông

Đặt trước độ dày của tấm vật liệu

Đặt trước giá trị sau khi vát góc 45°

Trong bài tiếp theo sẽ trình bày một số điểm lưu ý và cách vẽ một bản vẽ dễ nhìn khi thực hiện vẽ bản vẽ.
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Đường kính           Bán kính            Đường kính hình cầu          Bán kính hình cầu          Cạnh hình vuông       Độ dày tấm vật liệu       Góc vát 45°
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