
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Прийоми площинного розмічання 

Мета:
навчальна: Ознайомити з прийомами площинного розмічання, повідомити можливі дефекти
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу, відповіді на питання що стосуються минулого уоку.
ІІІ. Формування нових знань.

1. Основні поняття та визначення.

Розмічанням називається операція нанесення на оброблювану заготовку розмічальних
ліній (рисок), що визначають контури майбутньої деталі чи місця, яке потрібно обробляти.

Розмічання  виконують  точно  і  акуратно,  бо  помилки,  допущені  при  цьому  можуть
призвести до того, що виготовлена деталь буде бракованою. Буває й навпаки: неточно відлиту,
а  тому  забраковану,  заготовку  можна  виправити  ретельним  розмічанням,  перерозподіливши
припуски для кожної розмічуваної поверхні.

Залежно від форми розмічуваних заготовок і деталей розмічання поділяють на:

- площинне розмічання; 

- просторове (об’ємне) розмічання.

Площинне  розмічання,  що  виконують  звичайно  на  поверхнях  плоских  деталей,  на
штабовому і листовому матеріалі, полягає у нанесенні на заготовку контурних паралельних і
перпендикулярних  ліній  (рисок),  кіл,  дуг,  кутів,  осьових  ліній,  різноманітних  геометричних
фігур за заданим розміром чи контурів різних отворів за шаблонами.

Просторове розмічання найуживаніше в машинобудуванні; за прийомами воно суттєво
відрізняється  від  площинного.  Складність  просторового  розмічання  полягає  в  тому,  що
доводиться не тільки розмічати окремі поверхні деталей, розміщені в різних площинах і під
різними кутами одна до одної, а й ув’язувати розмітки цих окремих поверхонь між собою.



2. Інструменти для розмічання.

Рисувалки  (голки) служать  для  нанесення  ліній  (рисок)  на  розмічувану  поверхню за
допомогою лінійки, кутника чи шаблона. Виготовляють рисувалки з інструментальної сталі У10
або У12. Для розмічання на стальній, добре обробленій поверхні використовують рисувалки з
латуні;  на алюміній риски наносять гостро заточеним олівцем. Широко застосовують чотири
типи рисувалок: круглу, з відігнутим кінцем, зі вставною головкою і кишенькову.

Кернер –  слюсарний  інструмент  для  нанесення  заглиблень  (кернів)  на  попередньо
розмічених лініях (керни роблять для того, щоб риски були виразно помітні і не стиралися в
процесі  обробки деталі).  Кернери  виготовляють з  інструментальної  вуглецевої  чи  легованої
сталі  У7А,  У8А,  7ХФ  або  8ХФ.  Розрізняють  кернери  звичайні,  спеціальні,  пружинні
(механічні), електричні тощо.

Циркулі використовують для розмічання кіл і дуг, ділення відрізків та кіл, а також для
геометричних побудов. Циркулями користуються і для перенесення розмірів з вимірювальних
лінійок на деталь.

3. Нанесення розмічальних рисок.



Нанесення  розмічальних  рисок.  Розмічальні  риски  наносять  у  такій  послідовності:
спочатку проводять горизонтальні, потім – вертикальні, після цього – похилі й останніми кола,
дуги та  заокруглення.  Креслення  дуг  в  останню чергу дає  змогу проконтролювати  точність
проведення  прямих  рисок:  якщо  вони  проведені  точно,  дуга  замкне  їх  і  сполучення  вийде
плавним.

Прямі риски наносять рисувалкою, яку слід нахиляти в напрямі її переміщення і в бік від
лінійки.

Перпендикулярні риски (не в геометричних побудовах) наносять за допомогою кутника.
Деталь (заготовку) кладуть у кут плити і злегка притискують тягарем, щоб вона не зсувалася в
процесі  розмічання.  Першу  риску  проводять  за  кутником,  полицю  якого  прикладають  до
бокової  поверхні  розмічальної  плити.  Після  цього кутник  прикладають  полицею до бокової
поверхні і проводять другу риску, яка буде перпендикулярна до першої.

Паралельні  риски наносять  за  допомогою  кутника,  пересуваючи  його  на  потрібну
відстань.

4. Способи розмічання.

Способи  розмічання.  З  метою  підвищення  продуктивності  праці  застосовують
вдосконалені прийоми розмічання та спеціальні пристрої.

Розмічання  за  шаблоном звичайно  застосовують  при  виготовленні  великих  партій
однакових за формою та розмірами деталей. Інколи таким способом розмічають хоч і невеликі
партії,  але складних виробів. Шаблони виготовляють з листового матеріалу завтовшки 0,5...1
мм,  а  для  деталей  складної  форми  або  тих,  що  мають  отвори,  завтовшки  3...5  мм.  При
розмічанні  шаблон  накладають  на  пофарбовану  заготовку  (деталь)  і  проводять  рисувалкою
риску вздовж контура шаблона, після чого риску накернюють. За допомогою шаблонів зручно
розмічати отвори для свердління, бо при цьому відпадає потреба в геометричних побудовах –
поділу відрізків і кіл на частини.

Отвори розмічають за шаблоном рисувалкою або кернером.



Розмічання за зразком відрізняється тим, що не потребує виготовлення шаблона. Цей
спосіб широко застосовують при ремонтних роботах, коли розміри знімають безпосередньо з
деталі,  що  вийшла  з  ладу,  і  переносять  на  розмічуваний  матеріал.  При  цьому  враховують
спрацьованість деталей.

Розмічання  за  місцем частіше  застосовують  при  складанні  великих  деталей.  Одну
деталь розмічають за іншою в такому положенні, в якому вони мають бути з'єднані.

Розмічання олівцем виконують за лінійкою на заготовках з алюмінію чи дюралюмінію.
Розмічати  останні  за  допомогою  рисувалки  не  слід,  бо  при  нанесенні  рисок  руйнується
захисний шар і створюються умови для появи корозії.

Точне  розмічання  виконують  за  тими  самими  правилами,  що  й  звичайне,  але
застосовують  точніші  вимірювальні  та  розмічальні  інструменти.  Поверхні  розмічуваних
заготовок ретельно очищають і покривають тонким шаром розчину мідного купоросу. Крейду
застосовувати для фарбування не рекомендується, бо вона швидко стирається, прилипає до рук
і забруднює інструмент.

V. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Які інструменті для розмічання ви знаєте?

2. Назвіть способи орозмічання.

3. Для чого використовується курнер?

4. Що таке шаблон?

Домашнє завдання:

1. Опращювати конспект. 

2. “Основи слюсарної справи” А.Попов §1.1 ст. 4-11

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


