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Тема уроку: Нарізування різьби. Заклепкові з’єднання. Слюсарно-

складальні роботи. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про нарізування різьби. Заклепкові 

з’єднання. Слюсарно-складальні роботи. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Основні елементи різьби. Профілі різьби. Основні типи різьби. Інструмент 

для нарізування зовнішньої  та внутрішньої різьби. Технологія нарізування 

зовнішньої та внутрішньої різьби. Нарізування різьби на трубах. Механізація 

нарізування різьби. Можливі дефекти при нарізуванні різноманітних видів 

різьби і шляхи їх попередження. 

Заклепки й отвори. Вибір довжини заклепки, підготування отворів під 

заклепки. Холодна  і гаряча клепки. 

Устаткування для клепання, його вибір залежно від призначення  

складальної одиниці, її  конструктивних форм, розмірів заклепок. Дефекти 

при клепанні та  причини, що їх викликають. Перевірка якості заклепкових 

з’єднань. 

Слюсарно-складальні роботи. 

Роз’ємні з’єднання. 

Класифікація роз’ємних з’єднань, що застосовуються в 

електроустаткуванні. Кріпильні деталі. Болтові та гвинтові з’єднання. 

Стопоріння різьбових з’єднань. Порядок затягування болтів та гайок у 

групових з’єднаннях. Контроль за різьбовими з’єднаннями. Дефекти при  

складанні різьбових з’єднань. Шпонкові та  шліцьові з’єднання. Вимоги до 

шпонкових та шліцьових з’єднань. 

Нероз’ємні з’єднання. 

Нероз’ємні з’єднання, їх класифікація та призначення. Види і призначення 

нерухомих посадок.  З´єднання за допомогою нерухомих посадок. Способи і 

правила з’єднання нерухомою посадкою. Дефекти при складанні з’єднань. 

Деталі і складальні  одиниці, що передають круговий рух. 

Класифікація деталей і складальних одиниць, що передають круговий рух. 

Їх призначення. Вимоги  до складання з’єднань, що передають круговий рух. 

Дефекти при складанні таких з’єднань. 

Обробка різьових поверхонь. 

Нарізування різьби - операція, виконувана зі зняттям стружки або методом 

накочування, внаслідок чого утворюються гвинтові канавки на циліндричних 

і конічних поверхнях. Нарізують різьбу на гвинтах, болтах, у гайках та інших 

деталях переважно на верстатах. 

 



У практиці слюсарної обробки під час складання, ремонту устаткування й 

виконання монтажних робіт різьбу нарізують вручну й за допомогою 

машин-різенарізувальників електричної та пневматичної дії. 

Різьба та її елементи. Утворення гвинтової лінії 

Якщо вирізати з аркуша паперу прямокутний трикутник 2, катет АВ якого 

дорівнює довжині кола основи циліндра 1, тобто АВ = πd (а), й обгорнути 

ним поверхню циліндра, то катет АВ обернеться навколо циліндра один раз, 

а гіпотенуза АС утворить на його поверхні криву лінію, яку називають 

гвинтовою. 

Кут α, під яким підіймається гвинтова лінія, називають кутом підіймання 

гвинтової лінії. 

Гвинтова лінія (різьба) може бути правою й лівою залежно від напрямку 

підіймання витків на циліндричній поверхні. 

Якщо гвинтова лінія підіймається зліва вправо (проти годинникової 

стрілки), то відповідну їй різьбу називають правою (а), якщо у протилежному 

напрямку (б) - лівою. 

Щоб отримати різьбу із певним кутом підійманням гвинтової лінії, на 

циліндричній поверхні прорізають гвинтову канавку визначеного профілю. 

 

 
 

Залежно від того, де нарізується різьба — на поверхні стрижня чи 

всередині отвору, розрізняють різьбу зовнішню (на стрижні) і внутрішню (в 

отворі). 

Стрижень із зовнішньою різьбою називають гвинтом (болтом), деталь із 

внутрішньою різьбою - гайкою. Слід однак зазначити, що в машинобудуванні 

всі стрижні з гвинтовою різьбою називають гвинтами. Прийняті й інші 

найменування. Кріпильні деталі для з’єднання дерев’яних частин незалежно 

від довжини різьби називають гвинтами по дереву, або шурупами. Деталі із 

зовнішньою різьбою для передачі руху зазвичай вважають гвинтами, напри-

клад, ходовий гвинт верстата. 



  
У різьби розрізняють такі основні елементи: профіль, крок, глибину, 

зовнішній, середній і внутрішній діаметри. 

Обриси западин і виступів у поздовжньому розрізі, що проходить через 

вісь болта або гайки, утворюють профіль різьби. За формою профілі різьби 

поділяють на трикутні зі зрізаними або закругленими вершинами, 

прямокутні, трапецеїдальні ; упорні пилкоподібні і круглі. 

Ниткою (витком) називають частину різьби, утворену за одного повного 

оберту профілю. 

Кроком різьби s є відстань між паралельними боками двох витків, що 

лежать поряд, виміряна вздовж осі різьби. У трикутній різьбі кроком є 

відстань між вершинами двох витків, що лежать поряд. 

Кутом профілю різі φ називають кут між бічними сторонами профілю 

різьби, вимірюваний у площині, що проходить через вісь болта. 

Вершина різьби — ділянка профілю різьби, що знаходиться на найбільшій 

відстані від осі болта. 

Основа різьби (западина) — ділянка профілю різьби, розміщена на 

найменшій відстані від осі болта. 

Глибиною різьби п називають відстань від вершини різьби до основи 

профілю, виміряну перпендикулярно до осі болта. 

Зовнішнім діаметром різьби d є найбільший, вимірюваний по вершині 

різьби в площині, перпендикулярній до осі болта. 

Середній діаметр d2 — це діаметр уявного циліндра, який ділить профіль 

різьби так, що ширина витка різьби дорівнює ширині відповідного проміжку 

між витками. Середній діаметр вимірюють у площині, перпендикулярній до 

осі болта або гайки. 

Внутрішній діаметр різьби d1— це найменший діаметр по западинах її 

витків у напрямку, перпендикулярному до осі болта. 

За числом ниток різьби поділяють на однозахідні (одноходові), коли на торці гвинта або гайки видно тільки один кінець витка, і 

багатозахідні, в яких на торці гвинта або гайки видно два (двозахідні) або кілька кінців витка. У цьому разі кроком різьби s називають 

відстань уздовж осі гвинта між однойменними точками витка однієї й тієї ж нитки. 

Для багатозахідних різьб треба розрізняти терміни «крок» і «хід»; останній означає відстань, на яку переміститься вздовж осі гвинт 

за одного повного його оберту, тобто крок однієї й тієї ж гвинтової лінії різьби. Хід різьби дорівнює добутку кроку на число заходів. В 

одноходової різьби крок дорівнює ходу. 



Типи й системи різьб 
Отримувані профілі різьби залежать від форми різальної частини 

інструменту, за допомогою якого розрізають різьбу. Тип або профіль різьби 

вибирають відповідно до стандарту згідно з її призначенням. 

За призначенням різьби поділяють на кріпильні й спеціальні. До 

кріпильних належать трикутні різьби, до спеціальних — прямокутні, 

трапецеїдальні, упорні і круглі. 

Найбільш поширені циліндричні трикутні різьби, в яких вершини профілю 

лежать на циліндричній поверхні. Зазвичай таку різьбу називають 

кріпильною, тому що її нарізають на болтах, шпильках, гайках тощо. Щоб 

отримати особливо щільні (аби забезпечити герметичність) з’єднання, 

трикутні різьби нарізають на конічних пробках, штуцерах маслянок, в 

арматурі тощо. У цій різьбі вершини профілю лежать на конічній поверхні. 

Прямокутну й трапецеїдальну різьби нарізають на деталях, що перетворюють 

обертовий рух на поступальний, наприклад на ходових гвинтах токарно-

гвинторізних верстатів, гвинтах слюсарних лещат. Упорну різьбу нарізають 

на деталях, що зазнають високого тиску в одному напрямку, наприклад на 

гвинтах потужних пресів, домкратах. Круглі різьби дуже витривалі в 

забрудненому середовищі, тому їх застосовують у деталях арматури, 

вагонних зчепленнях, цоколях і патронах електроламп тощо. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
     1. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    2. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і центрів 

отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

     3.Кернер, це інструмент, який використовується: 

а) для виконання отворів; 

б) для рубання металу; 

в) для розмітки. 

     4. Зображення деталі в натуральну величину чи в масштабі з проставленням 

розмірів, це: 

а) креслення;  

б) ескіз; 

в) наочне зображення. 

     5. Точність вимірювання штангенциркуля ШЦ-1: 

а) 0,5мм; 

б) 0,1мм; 

в) 1мм. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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



Урок № : 8 

Тема уроку: Механізм і машина. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про механізм і машина. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Машини та обладнання, що використовуються в промисловості, 

складаються з агрегатів, механізмів та складальних одиниць. Вони 

відрізняються за призначенням, розмірами, формою, конструкцією, 

матеріалами. 
Машина - це механізм або поєднання агрегатів і механізмів для перетво-

рення енергії руху одного виду в інший, а також для перетворення матеріалів 

та інформації. 

Агрегат - сукупність механізмів, що забезпечують виконання певних 

функцій (автомобільний, тракторний двигун, електродвигун, гідропривід). 

Механізм - сукупність рухомо з’єднаних деталей, що передають, пере-

творюють (відтворюють) рух. 

Складальна одиниця - сукупність деталей, що є взаємозамінною складо-

вою частиною агрегатів. 

Деталь - виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без застосування 

складальних операцій. Деталями є як прості вироби, такі як шайба, гайка, 

гвинт, так і складні: станина, блок двигуна, колінчастий вал, вал турбіни. 

Машини щодо характеру робочого процесу поділяються на двигуни, 

генератори, знаряддя, транспортуючі та керуючі машини. 
Двигун -  агрегат для перетворення теплової, електричної та іншої енергії 

в механічну роботу. До них належать двигуни внутрішнього згорання, елек-

тродвигуни, газові турбіни, гідромотори, парові машини тощо. 

Генератори - перетворюють механічну енергію в інший вид енергії. До 

них належать генератори електричної енергії, компресори та інші. 

Знаряддя - машини, що використовують механічну роботу двигунів для 

виконання технологічних операцій, пов’язаних з обробкою, переробкою різ-

них матеріалів, виготовленням виробів, деталей машин. Знаряддями є токар-

ні, свердлильні верстати, кувальні молоти, преси, автоматичні лінії. 

Транспортуючі машини - застосовують для переміщення різних 

вантажів. Це транспортери, конвеєри, мостові крани, автокрани тощо. 

Керуючі машини -автоматизовані комплекси для керування агрегатами, 

системами чи сукупністю машин; мають в своєму складі один чи декілька 

комп’ютерів. Застосовуються для забезпечення найефективніших режимів 

роботи керованих об’єктів (найвищої продуктивності, найменшої витрати 

енергії, сировини, найвищої якості виробів тощо). 

Механізми, що є складовою частиною машин, утворюються з рухомих 

ланок, які з’єднуються між собою кінематичними парами і нерухомими 

опорами. 



З’єднання двох ланок поверхнями, лініями чи точками називають 

кінематичними парами. 

Класичним прикладом механізму є кривошипно-шатунний. Цей механізм 

має чотири кінематичні пари, що з’єднуються в точках А, В, С, D Кривошип 

1 здійснює обертальний рух відносно нерухомої опори на корпусі в точці А. 

За повний оберт кривошипа точки А, В, С, і D рухомих ланок кривошипа 1 

шатуна 2, повзуна 3 описують траєкторії, причому за кожний наступний 

оберт кривошипа рухомі ланки будуть переміщуватися за тими ж траєкто-

ріями, перетворюючи обертальний рух кривошипа 1 в зворотно-

поступальний рух повзуна 3. 

У випадку, коли ведучою ланкою є повзун (поршень), механізм перетво-

рює його зворотно-поступальний рух в обертальний рух кривошипа. 

В моменти, коли повзун досягає крайнього лівого або крайнього правого 

положення, шатун і кривошип розміщуються на одній прямій (кут 0 або 

1800). Із цих положень, або мертвих точок, кривошип при зворотному ході 

повзуна може продовжувати обертатися чи в попередньому чи в зворотному 

напрямку. Постійний напрямок обертання кривошипа забезпечується 

внаслідок того, що на його валу закріплюють важке колесо-маховик, воно 

завдяки інерції своєї маси виводить кривошип з мертвих точок. 

Для нормальної роботи кривошипно-шатунного механізму необхідно, щоб 

радіус R кривошипа був меншим від довжини L шатуна, тобто R<L. 

Тільки за цієї умови кривошипно-шатунний механізм може здійснювати 

повний цикл руху. 

  

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не залишають припуск 

на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


