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Hướng dẫn kĩ thuật 
Cách vẽ, cách đọc bản vẽ (Thực tế)

Bài trước đã giải thích về những kiến thức cơ bản liên quan đến bản vẽ và một số từ ngữ thông dụng. Bài này 
sẽ tổng hợp về một số điểm cần lưu ý để vẽ một bản vẽ dễ nhìn trên bản vẽ thực tế.

Ví dụ sử dụng các loại đường nét

• Giải thích về ví dụ sử dụng các đường nét đã 
giới thiệu trong bài trước trên bản vẽ thực tế.

Đường trung tâm,
đường khoảng cách được vẽ bằng 

nét gạch chấm mảnh.

Đường kích thước

Đường gióng 
kích thước

Đường kích thước,
đường gióng kích thước được vẽ 

bằng nét thực mảnh

Đường viền bao ngoài 
sản phẩm được thể hiện

 bằng nét  thực đậm.
  

Đường kéo trích dẫn

Vẽ bộ phận bị khuất được
 vẽ bằng nét đứt đoạn. Thể hiện mặt cắt của sản phẩm 

bằng nét xéo theo quy luật.

Mách nhỏ
Khi ghi kích thước có thể sử dụng các loại kí hiệu dưới đây ở hai đầu đường kích thước. Ngoài trường hợp 
như hình bên phải thì cần thống nhất về cách kí hiệu ở hai đầu trong toàn bộ bản vẽ.

Trong trường hợp khe trên các đường gióng kích 
thước hẹp không đủ chỗ để kí hiệu mũi tên có 

thể thay thế bằng chấm đen tròn hoặc gạch xéo.

2- lỗ R5

Giải thích ví dụ dùng các 
đường để vẽ bản lề

Tiếp mặt sau
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Cách vẽ, cách đọc bản vẽ (Thực tế)

Khi thực hiện bản vẽ hình dạng khác biệt

Dưới đây là tổng hợp một số điểm khi thực hiện vẽ bản vẽ hình dạng khác biệt thường xuyên sử dụng trong gia công
kim loại tấm

Ví dụ đạt Ví dụ chưa đạt

Để một khoảng trống nhỏ 
giữa đường viền ngoài và đường gióng 

kích thước sẽ giúp dễ nhìn hơn.

Thể hiện rõ 
trung tâm 

của R

Đường trung tâm nếu 
không cần thiết thì 

không kéo dài.

Vẽ đường trích dẫn sao cho đi qua 
trung tâm của góc R. 

Trước giá trị của kích thước ghi số lượng cung.

Giá trị kích thước được ghi rõ ràng! 
Không ghi đè lên các đường hoặc 

hình khác!

Thay đổi độ lớn của đường viền 
ngoài và đường kích thước, 

đường gióng kích thước.

Để dễ nhìn hơn

Phóng to rõ những nơi 
khó nhìn thấy kích thước.

16 (tiếp xúc R 0.2)

Kích thước tham khảo 
được để trong dấu （  )

　

Khi vẽ bản vẽ hãy đặt 
mình vào vị trí của người 
đọc bản vẽ đó và làm sản 
phẩm để vẽ một bản vẽ 

dễ xem!

Tổng hợp - Để vẽ được một bản vẽ dễ nhìn
1. Vẽ bản vẽ có độ linh hoạt, các đường biên thể hiện viền ngoài của vật, đường ghi kích thước…được 
phân biệt rõ ràng.
2. Thể hiện rõ những nội dung cần thiết, không vẽ các nội dung không cần thiết.
3. Sau khi hoàn thành bản vẽ, đặt mình vào vị trí của một người đọc bản vẽ để thực tế làm sản phẩm để 
chỉnh sửa lại.
4. Tạo một bản vẽ đơn giản, tránh những cách thể hiện có thể gây hiểu lầm.
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