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Desenho tecnico

1 Objetivo

5 Condi@es

Esta Norma fixa as condi@es
exigiveis
para representa@m de greas de colte em desenho t&cnico.

2 Document0
Na aplica@o

3 paginas

eapecificas

5.1 As hachuras
devem
conforme
a NBR 8403.

ser tra$adas

d&a

Norma

6 necesskio
de linhas

5.2 As hachuras s&o formadas
em rela@~o Bs linhas principais
simetria
(ver Figuras 2.3 e 4).

consultar:
em desenho

tknico

par linhas inclinadas
a 45”
do contomo
ou tiixos de

3 Defini@o
OS eleitos

desta

Norma

6 ad&da

a defini@o

de

3.1 Hachuras
Linhas ou figuras corn o objetivo de representar
materiais em dress de torte em desenho tknico.

4 CondiqBo

estreita.

complementar

NBR 8403 - Aplica@o
. Procedimento

Para
3.1.

fern linha

tipos de
Flgurs

geral

Na representa@
usada a hachura

geral, de qualquer
material,
mostrada na Figuri 1.

Figura

1

dew
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ser

Figura 3
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5.3 As hachuras, em uma mesma pega, e2.0 feitas sempre
numa mesma direc&o (ver Figura 5).

Figura

995

6

5.6 As hachuras em p-a composta,
quando representada
em desenho de conjunto.
devem ser feitas numa mesma
dire@o, coma numa pe~a simples (ver Figura 9).

5

5.3.1 0 delalhe desenhado
separadamente
deve ser hachurado
na mesma dire$Ho.

de sua vista

5.4 As hachuras,
“os desenhos
de conjunto,
em pe$as
adjacentes,
devem ser feitas em dire@%
opostas ou espa~amentos
diferentes (ver Figura 6).
Figura
5.7 As hachuras devem
perficie a ser hachurada.

9

ser espa$adas

5.7.1 0 espapmento
minima
para
0,7 mm, conforme
a NBR 8403.

em fun$So

as hachuras

5.5 As hachuras,
em drea de torte muito grande.
ser limitadas
a vizinhanqa
do contorno,
deixando
central em branco (ver Figura 10).

Figura

da su-

B de

podem
a palte

6

5.5 As hachuras,
em “ma mesma pe$a composta
(soldada, rebitada, remanchada
ou colada). Go feilas em direcdes diferentes (ver Figuras 7 e 8).

Flgura

Figura

7

10

5.9 As hachuras iCm sempre a mesma dire@o,
mesmo
quando o torte de uma peca B execulada
por vkios planos de code paralelos
(ver Figura 11).
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5.11 As hachuras podem Ser omitidas em se@eS de pe~as
de espessuras
finas. Neste caso, a se@o deve Ser enegrecida.
5.11.1 No desenho do conjunto,
pepas adjacentes
ter urn espa@amento
em branco de no minima
(ver Figura 14).

devem
0,7 mm

Figura 11
5.9.1 Quandc
houver necessidade
de representar
dois
elementos
alinhados,
manter
a mesma
dire@0
das
hachuras,
por&n corn linhas desencontradas
(ver Figura 12).

A’ A

Figura 14
5.12 As hachuras podem ser utilizadas,
para indicar o tipo do material.
5.12.1AS hachuras especfficas.
mostradas
na Tab&.

COnfOnne

5.12.1.10utras
identificadas.

ser utilizadas,

hachuras

podem

Tab&a - Hachuras

cases,

0 material,

SZIO

desde

que

Elastbmeros,
vidros
r&mica e rochas

ce-

especificas

Hachura

Material

AT
Figura 12
5.10 As hachuras
devem ser interrompidas
quando da
necessidade
de se inscrever
na drea hachurada
(ver
Figura 13).

em alguns

Liquido

Terra

