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Різьбозагвинчуючі машини (гайковерти і шуруповерти) застосовуються для 

складальних робіт при монтажі і кріпленні будівельних конструкцій і 

виробів. Випускаються до 70 різних конструктивних різновидів гайковертів і 

шуруповертів стержневого та пістолетного типів, частина яких оснащена 

пристроєм автоматичного вимикання. Для зменшення шуму при роботі 

пневмоінструмента замість глушителя застосовується ніпель із відповідним 

шлангом для відводу повітря. 

Робочим органом гайковерта служить змінна голівка, виконана у вигляді 

ключа, що надівається на шпиндель машини. Особливістю конструкцій 

гайковертів є ударно-обертальний механізм, що перетворить безперервне 

обертання приводу в серію періодично повторюваних ударів. Такий додаток 

енергії до нарізного сполучення забезпечує значне підвищення вихідної 

потужності на шпинделі, що дає можливість затягувати нарізні сполучення 

діаметром до 80 мм гайковертами, що мають невелику масу (до 9 кг). 

Головний параметр гайковерта - його крутний момент. Випускаються 

гайковерти з електроприводом (крутний момент 50-350 Нм) потужністю 0,12- 

0,6 кВт і пневматичні (крутний момент 63-8000 Нм). 

 

Рис . 4. Шліфувальна машина: 

1 - шліфувальне коло2 - шпиндель, 3-редуктор 4-електродвигун,5-ручка 

 

Електричні шуруповерти випускаються з магнітними голівками для 

втримання шурупів і із пристроями для регулювання глибини їхнього 

загвинчування. Шуруповерти — машини, в основному, реверсивні, що мають 

праве і ліве обертання. Деякі шуруповерти оснащені пристроями для 

безступінчастого регулювання частоти обертання. Кутові гайковерти 

виконуються за схемою (рис. 1, г). 

Ножиці ручні ножові призначені для прямолінійного різання листового 

металу. Конструктивно вони виконуються за схемою, наведеною на 1, д, і 

складаються із двигуна, редуктора в зборі, кривошипно-шатунного механізму 



і рукоятки для утримання машини. Робочим органом є два ножі: нижній 

установлений нерухомо на равлику, верхній - рухливий, закріплений у 

повзуні, що робить зворотно-поступальний рух щодо напрямної втулки. При 

кожному ході повзуна з укріпленим верхнім ножем виробляється різання 

матеріалу, поміщеного між ножами. 

Ножиці ручні вирубні мають робочий орган, що складається з рухливого 

пуансона і нерухомої матриці. Конструктивно вони виконані по тій же схемі, 

що і ножиці ножові (рис..1, д). Відмінність полягає в тому, що напрямна 

пуансона може робити поворот навколо своєї осі. Завдяки цьому можна 

різати метал під різними кутами, що полегшує роботу у важкодоступних 

місцях. 

Кромкорізи виконуються за схемою, наведеною на рис. 1, д, і 

застосовуються для зняття фасок на прямих, круглих, опуклих, увігнутих та 

інших крайках металу, що підготовлюється під зварювання. Робочим 

органом кромкоріза (рис. 5) є пуансон 3— різець прямокутного перетину, що 

сколює крайку металу під кутом 15—60°. 

 

Рис..5. Кромкоріз: 
1— упор; 22— скоба; 3 — пуансон; 4 — голівка машини, 

5 — двигун; 6— обмежник подачі 

Для обробки дерева випускаються наступні ручні машини: рубанки, пилки, 

довбальники, затирочні і шліфувальні машини. Електрорубанки 

паркетострогальні та паркетошліфувальні машини виконуються за схемою, 

показаною на рис..1, г. 

Рубанок ручний електричний (рис.6, а) застосовується для стругання 

виробів з дерева і складається із фрези зі сталевими плоскими ножами 7, що є 

різальним інструментом рубанка. Фреза приводиться в обертання 

однофазним колекторним електродвигуном 3 через пасову передачу 4. Для 

установки необхідної глибини стругання ручка 2 повертається на відповідний 

поділку, у результаті чого передня лижа 1 переміщається по напрямних 

корпуса рубанка. Двигун включається кнопкою пуску 5 , що вмонтована в 

основній рукоятці 6. Рубанки мають потужність 0,6-1,15 кВт, масу 6-8 кг і 

забезпечують ширину стругання за прохід 75-100 мм і глибину стругання 2-3 

мм. 



 

Рис. 6. Ручні машини для обробки дерева: 

а — рубанок; б — ручна дискова пилка; в — ручний довбальник; 1 — передня лижа,2— 

ручка; 3 — електродвигун, 4 — пасова передача; 5 — кнопка, 6 — рукоятка; 7 — ніж; 8 — 

рухомий кожух; 9 — нерухомий кожух, 10 — редуктор; 11 — утримуюча ручка.12 — 

наппавляюча лінійка: 13 — упорний гвинт: 14 — зірочка. 15 — обмежувач ходу; 16 — 

напрямна колона; 17 — довбальний ланцюг 

Машини розпилювальні призначені для розпилювання деревини при 

виконанні технологічних операцій при теслярсько-опалубних, столярних 

роботах, а також при улаштуванні підлог. Основними параметрами 

розпилювальних машин є глибина пропилу і діаметр пилки. Ці машини (рис. 

6, б) випускаються тільки з електричним приводом. Пильний диск 

приводиться в обертання електродвигуном 3 через редуктор 10. Для 

забезпечення безпечної роботи пильний диск закритий рухливим 8 і 

нерухомим 9 кожухами. Для втримання пилки служить ручка 11. Крім 

розпилювання ручні пилки використовуються для різання деревини під 

необхідним кутом (від 0 до 45°), для чого вони оснащені спеціальними 

пристосуваннями, що регулюють глибину пропилу та дозволяють установити 

пилку для косого різання матеріалу. Потужність ручних електричних 

пилок 0,37-1,15 кВт, а їхня маса 5-10,5 кг. Пильні диски мають діаметр 160- 

200 мм і забезпечують глибину пропилу 45-70 мм. 

Довбальники ручні електричні призначені для виборки в дереві отворів 

прямокутної форми і шпунтових пазів. Вони виготовляються за схемою, 

наведеною на рис. 1, д. Робочим органом довбальника (рис. 6, в) є ріжучий 

довбальний ланцюг 17, що приводиться в обертання змінною ведучою 

зірочкою 14, закріпленою на кінці вала ротора електродвигуна 3. До 

переднього щита кріпиться напрямна лінійка 12, на нижньому кінці якої 

змонтований роликопідшипник, зовнішня обойма якого служить другою 



опорою ріжучого ланцюга. Ланцюг натягається переміщенням напрямної 

лінійки за допомогою упорного гвинта 13. Ширина паза, отримана за один 

прохід, відповідає ширині довбального ланцюга, а довжина паза — ширині 

напрямної лінійки, тому для пазів різного перетину потрібен набір різних 

ланцюгів і лінійок. Максимальна глибина паза визначається величиною ходу 

довбальної голівки по напрямних колони 16 і довжиною напрямної лінійки. 

Необхідна глибина довбання регулюється обмежником ходу 15. 

Розміри вибираючих пазів залежно від потужності двигуна і конструкції 

довбальних голівок коливаються по довжині паза від 2 до 60 мм, по ширині - 

від 2 до 25 мм, по глибині - від 125 до 175 мм. Швидкості різання у всіх 

машин, обладнаних фрезерним ланцюгом, перебувають у межах 5,3-6,1 м/с. 

Маса довбальників з колекторними двигунами 14-17 кг, з асинхронними 23- 

37 кг. 
 

Машини ударної дії. 

Значну частину ручних машин становлять машини ударної дії 

(электромолотки, перфоратори- бурильні молотки, бетоноломы), що є 

важливим засобом механізації важких і трудомістких робіт у будівництві. 

Машини ударної дії можуть мати пневматичний або електричний привід. 

Молоток ручний пневматичний відбійний (рис. 7) призначений для 

розпушування бетону, асфальтобетону, твердого або промерзлого ґрунту, 

пробивання прорізів та отворів у цегельних стінах, розбирання цегельної 

кладки і розколювання льоду. Молоток являє собою поршневу пневматичну 

машину ударної дії, що працює під дією стисненого повітря. Стиснене 

повітря, надходячи в циліндр 1, впливає поперемінно із двох сторін на 

поршень 2 і змушує його робити зворотно-поступальний рух, періодично 

вдаряючи по хвостовику 3 робочого виконавчого інструмента 4, у результаті 

чого відбувається корисна робота. Частота ударів 20-50 Гц, енергія удару 4,8- 

42 Дж. 

 
Рис. 7. Молоток ручний пневматичний, відбійний. 

1 — циліндр, 2 — поршень, 3 — хвостовик, 4 — робочий орган 

 

Основними вузлами електричних машин ударної дії є привід, ударний і 

поворотний механізми, робочий інструмент. Привід складається з 

колекторного однофазного двигуна змінного або постійного струму, 

найчастіше з подвійною ізоляцією, або асинхронного двигуна змінного 

струму, редуктора для зниження частоти обертання і перетворювального 



механізму, зазвичай кривошипно-шатунного типу. 

Найпоширенішим ударним механізмом є компресійно-вакуумний, принцип 

дії якого, наприклад, використаний у трамбуваннях на базі 

електробетонолома (рис. 8). За допомогою кривошнпно-шатунного 

перетворювального механізму 5 обертовий рух електропривода 

перетворюється у зворотно-поступальний рух поршня 4. Поршень, 

переміщаючись у корпусі 2, має зв'язок з бойком (ударником) 3 через 

повітряну подушку. Завдяки повітряному зв'язку бойок повторює зворотно- 

поступальні рухи поршня, наносячи удари по робочому інструменту 1. 

 
Рис.8. Схема трамбовки на базі електробетонолома: 

1 — робочий орган, 2 — корпус, 3 — бойок, 4 — поршень, 

5 — кривошипно-шатунний механізм. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що таке ручна машина? 

2. Наведіть класифікацію ручних машин за призначенням. 

3.Опишіть будову ручних машин для роботи з металом і 

деревом. 

4.Вкажіть, якими правилами охорони праці слід керуватися під 

час роботи з ручними машинами. 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net, або 

вайбер 063-120-31-20 

mailto:ashmarina@ukr.net

