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    Тема уроку: Передачі обертального руху. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про передачі обертального руху. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Між валами двигуна і робочої машини, а також між органами самої машини 

встановлюються механізми для ввімкнення і вимкнення, зміни швидкості і 

напрямку руху, які мають загальну назву - передачі. 

Передачі обертального руху широко застосовуються в механізмах і машинах. 

Вони забезпечують безперервний рівномірний рух. 

Обертальний рух у машинах і механізмах передається гнучкими - пасовими, 

ланцюговими і жорсткими - фрикційними, зубчастими - передачами. У 

пасових і фрикційних передачах використовуються сили тертя, а у зубчастих і 

ланцюгових - механічне зчеплення елементів передачі. Кожна з передач має 

ведучу ланку, що надає рух, і ведені ланки, які передають рух від даного 

механізму до другого, зв’язаного з ним. 

Важливою характеристикою передач обертального руху є передаточне 

відношення або передаточне число. 

Відношення кутової швидкості, частоти обертання (числа обертів за хвилину) 

і діаметрів одного з валів до відповідних параметрів іншого вала, що 

обертається разом з першим валом, називаєтьсяпередаточним 

відношенням.Його позначають буквою u. Відношення частоти обертання 

ведучого вала до частоти обертання веденого називаютьпередаточним числом. 

Це число показує, у скільки разів прискорюється чи сповільнюється рух. 

Ведучі ланки та їх параметри прийнято позначати непарними цифрами 1, 3, 5 

і т. д., ведені та їх параметри - парними цифрами 2, 4, 6 і т. д. Наприклад: D1 і 

D2- діаметри ведучого і веденого шківів зубчастих коліс, зірочок і т. д.; 

z1 і z2 - числа зубів ведучого і веденого зубчастих коліс, зірочок; n1 і n2 - 

частоти їх обертання (числа обертів); ω1 і ω2 — кутові швидкості. 

Оскільки частота обертання (кількість обертів за хвилину) прямо пропорційна 

кутовій швидкості обертання, то передаточне відношення 

u1-2 = n1/n2 = ω1/ω2 
Передаточні відношення, виражені через діаметри початкових кіл D і числа 

зубів z зубчастих коліс, рівні між собою: 

u1-2 = D2/D1 = z2/z1 
Тобто, отримати дані про передаточне відношення можна з будь-якого виразу: 

u1-2 = n1/n2 = ω1/ω2 = D2/D1 = z2/z1 

 

Пасові передачі.                                                                                                                                   
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Порівняно з іншими механічними передачами пасові дають змогу просто, 

безшумно передавати крутний момент від двигуна або проміжного вала до 

робочого органу верстата в достатньо широкому діапазоні швидкостей і 

потужностей. Пас охоплює два шківи, насаджені на вали. Навантаження 

передається за рахунок сил тертя, що виникають між шківом і пасом внаслідок 

натягання останнього. Застосовуються передачі з плоскими клиновими і 

круглими пасами. 

Пасові передачі поділяють на відкриті, перехресні і напівперехресні. У від-

ритій передачвали паралельні один одному і шківи обертаються в одному 

напрямку. В перехресній вали розташовані паралельно але ведучий шків 

обертається, наприклад за годинниковою стрілкою а ведений - проти неї, тобто 

у зворотному напрямку. Напівперехресну передачу застосовують між валами, 

осі яких розташовані в різних площинах під кутом один до одного. 

У приводах машин використовуються плоскі і клинові паси - шкіряні, 

бавовняні суцільноткані і шиті, ткані прогумовані. Застосовуються також 

шерстяні ткані паси. У верстатах використовуються, в основному, шкіряні 

паси, а також плоскі клинові прогумовані. Для зменшення ковзання паса 

внаслідок недостатнього тертя через невеликий кут охоплення застосовують 

натяжні ролики. 

Натяжний ролик - це проміжний шків на шарнірно закріпленому важелі. 

Під  дією вантажу на довге плече важеля ролик натискує на пас, пас 

натягується, внаслідок чого збільшується кут охоплення пасом великого 

шківа. 

Діаметр натяжного ролика має бути не меншим за діаметр малого шківа. 

Натяжнийролик слід установлювати біля веденої вітки не дуже близько до 

шківа. 

Для передачі обертального руху від одного вала до другого розташованого на 

певній відстані від першого, застосовуються крім пасових ланцюгові передачі. 

Як показано на малюнку, а ланцюгова передача являє собою замкнений 

металевий шарнірний ланцюг, що охоплює два зубчастих колеса (зірочки). На 

відміну від паса ланцюг не проковзує, крім того його можна застосовувати у 

передачах з малою відстанню між валами та в передачах з великим 

передаточним числом. 

Ланцюгові передачі застосовуються для передачі потужності від долей 

кінської сили (велосипедні ланцюги) до тисячі кінських сил (багаторядні 

ланцюги підвищеної міцності). 

Ці передачі працюють на великих швидкостях, до 30 м/с, і передаточних 

числах до 15. В окремих випадках їх коефіцієнт корисної дії може становити 

0,98. 

Ланцюгова передача складається з двох зірочок - ведучої 1 і веденої 2, які 

насаджені на вали, і нескінченного ланцюга 3, надітого на ці зірочки. 

Серед різних видів ланцюгів найбільше розповсюдження мають одно- і 

багаторядні роликові і пластинчасті. Найбільша швидкість роликових лан-

цюгів 18 м/с, пластинчастих - 30 м/с. 



Роликовий ланцюг (б) складається з шарнірно з’єднаних пластинок 1 і 2, між 

якими розташовані ролики 3, що вільно обертаються на втулці 4. Втулка 

запресовується в отворах внутрішніх пластинок 2, вона може повертатися на 

валику 5. Відстань між осями двох сусідніх валиків, тобто крок ланцюга, має 

бути рівною кроку зірочки. Під кроком зірочки розуміють довжину дуги, 

описаної по верху зубців зірочки і обмеженої вертикальними осями симетрії 

двох суміжних зубців. 

Валики 5 щільно запресовуються у отворах зовнішніх пластинок 1.На одній з 

ланок ланцюга роблять замок (в) з двох валиків 1 і 2, з’єднуючої пластинки 3, 

зігнутої пластинки 4 і шплінтів для закріплення пластинок. Щоб зняти або 

встановити ланцюг, його розмикають, попередньо розібравши замок. 

Пластинчастий ланцюг (г) складається з декількох рядів пластин з зубцями, 

що з єднані між собою втулками і шарнірно закріплені на спільних валиках. 

У ланцюгових передачах передаточне число зберігається постійним. Крім 

того, вони дуже міцні, що дає змогу передавати великі зусилля. У зв’язку з цим 

ланцюгові передачі застосовують, наприклад у таких вантажопідйомних 

механізмах як талі і лебідки. Довгі ланцюги застосовують в ескалаторах метро, 

конвеєрах. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

          1. Зі збільшенням змісту вуглецю сталь становиться: 

а) більш м’якою; 

б) більш пластичною; 

в)більш твердою і хрусткою. 

     2. Виберіть найбільш простий спосіб розмітки: 

а) за зразком; 

б) за шаблоном; 

в) за кресленням. 

     3. Кровельна сталь, це листовий метал товщиною: 

а) до 1мм; 

б) від 0,5мм до 1мм; 

в) від 1мм до 2мм. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 

 

 

 

Урок № : 10 

Тема уроку: Механізми, що змінюють рух. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про механізми, що змінюють рух. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  
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Формування нових знань. 

Найпоширенішими механізмами перетворення обертального руху в 

прямолінійний є кривошипно-шатунні, рейкові, гвинтові, ексцентрикові, 

кулісні, храпові тощо. 

Для перетворення обертального руху в поступальний і поступального в 

обертальний у різних машинах широко застосовуються гвинтові механізми. 

Особливо часто вони використовуються для здійснення прямолінійного до-

поміжного (подача) або встановлювального (підвід, відвід, затискання) руху в 

таких конструкціях, як столи, супорти, каретки, шпиндельні бабки тощо. 

Гвинти, що застосовуються в цих механізмах, називають ходовими. 

Гвинтові механізми часто також слугують для підйому вантажів або для 

передавання сил. Прикладом такого застосування є домкрати, гвинтові стяжки 

тощо. У цих випадках гвинти називають вантажними. Вони звичайно працюють 

при невеликих швидкостях, але з більшими силами, ніж ходові гвинти. 

Основні деталі гвинтового механізму - гвинт і гайка. У таких механізмах 

(передачах гвинт - гайка) рух передається від гвинта до гайки, тобто оберталь-

ний рух гвинта перетворюється на поступальний рух гайки, наприклад, як у 

механізмі поперечного переміщення супорта токарного верстата. У деяких 

конструкціях рух передається від гайки до гвинта. Іноді гвинтова передача 

перетворює обертання гвинта в поступальний рух того ж гвинта при нерухомо 

закріпленій гайці. Прикладом такого механізму може бути гвинтова передача 

верхньої частини стола (а) фрезерного верстата. При повертанні рукоятки 6 у 

гайці 2, закріпленій гвинтом 3 в полозках 4 стола 5, починає поступально 

рухатись гвинт 1. Разом з ним рухається по напрямних полозків стіл 5. 

Ексцентрик - це круглий диск, вісь якого зміщена відносно осі обертання 

вала, на якому знаходиться диск. Коли вал 2 обертається, ексцентрик 1 

пересуває ролик 3 і зв’язаний з ним стрижень 4 вгору. Униз ролик 

повертається пружиною 5. Таким чином обертальний рух вала 2 

перетворюється ексцентриковим механізмом у поступальний рух стрижня 4. 

Кулачкові механізми широко застосовуються у верстатах-автоматах та в 

інших машинах для здійснення автоматичного циклу роботи. Ці механізми 

можуть мати дискові циліндричні або торцеві кулачки. Показаний на малюнку, 

в механізм являє собою кулачок 1 з канавкою 2. На торці канавка має складну 

форму. В ній розташовано ролик 3, з’єднаний з повзуном 4 стрижнем 5. У 

результаті обертання кулачка 1 повзун 4 одержує неоднакову швидкість 

прямолінійного зворотно-поступального руху, яка залежить від профілю 

канавки. 

Величину періодичних переміщень робочих органів машин дають змогу 

змінювати храпові механізми. Типи і галузі застосування цих механізмів 

різноманітні. 

Основними частинами храпового механізму є стояк 2, храповик (зубчасте 

колесо) 1, важіль 4 і деталь 3 з виступом, яку називають собачкою. Храповик 

зі скошеними в один бік зубами насаджено на ведений вал механізму. На одній 



осі з валом шарнірно закріплено важіль 4, який повертається (коливається) під 

дією привідної штанги 6. На важелі також шарнірно закріплено собачку, 

виступ якої має форму, що відповідає западині між зубами храповика. 

Коли важіль 4 храпового механізму рухається праворуч, собачка вільно ковзає 

по заокругленій частині зуба храповика, потім вона під дією власної сили 

тяжіння або сили спеціальної пружини заскакує у западину і, впершись у 

наступний зуб, штовхає його вперед. Внаслідок цього храповик, а з ним і 

ведений вал повертаються у попереднє положення. Зворотний поворот хра-

повика з веденим валом на холостому ході важеля з собачкою 3 запобігається 

завдяки стопорній собачці 5, шарнірно закріпленій на нерухомій осі і 

притиснутій до храповика пружиною. 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

      

1. Чому розмічальні риски необхідно наносити на заготовку за один 

раз? 
а) для зменшення часу на розмічання; 

б) щоб не отримати декілька паралельних рисок; 

в) для збільшення точності розміщення. 

2. Процес «рубання» проводять: 
а) із зняття стружки; 

б) без зняття стружки; 

в) із зняттям і без зняття стружки. 

3. Для рубання використовують : 

а) молоток і зубило; 

б) молоток, зубило,крейцмейсель; 

в) молоток, зубило, крейцмейсель, канавочник. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


