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ТЕМА: ПЕРЕДАЧІ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ.КЛАСИФІКАЦІЯ 

ПЕРЕДАЧ. ГВИНТОВІ МЕХАНІЗМИ. 

 

Механі́чна переда́ча — механізм для передавання механічної енергії від 

двигуна до робочого органу машини з перетворюванням параметрів руху 

(швидкостей, крутних моментів, видів і законів руху). 

Призначення 

Основне призначення механічних передач — це узгодження параметрів руху 

робочих органів машини з параметрами руху вала двигуна. 

Потреба встановлення механічної передачі між двигуном та робочим 

органом машини як складової частини привода диктується такими 

завданнями: 

 для вибору оптимальної швидкості руху; 

 для регулювання швидкості руху (збільшення або зменшення); 

 для перетворення виду руху: обертального в поступальний (передачі рейкові 

і гвинт–гайка) і навпаки (кривошипно-шатунний механізм); 

 для зміни напряму руху (реверсування); 

 для зміни обертальних моментів і зусиль при русі; 

 для передачі потужності на відстань. 

Класифікація 

Передачі обертового руху, у свою чергу, ділять за принципом роботи на: 

 передачі зачепленням, що працюють без проковзування (зубчасті передачі, 

черв'ячні передачі і ланцюгові передачі); 

 передачі тертям (пасові та фрикційні передачі). 

За наявністю проміжнної гнучкої ланки, що забезпечує можливість 

розміщувати вали на значних відстанях один від одного, розрізняють: 

 передачі із гнучкою проміжною ланкою (пасові і ланцюгові передачі); 

 передачі безпосереднім контактом (зубчасті, черв'ячні, фрикційні передачі та 

ін.). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


За взаємним розташуванням валів механічні передачі бувають: 

 з паралельними осями валів (циліндричні зубчасті, ланцюгові, пасові 

передачі); 

 з осями, що перетинаються (конічні зубчасті); 

 з мимобіжними осями, що перехрещуються (черв'ячні, гіпоїдні). 

За основною кінематичною характеристикою - передавальним відношенням - 

розрізняють передачі: 

 з постійним передавальним відношенням (редуктор); 

 із змінним передавальним відношенням (ступінчасті — коробки передач і 

безступінчасті — варіатори). 

Передачі, що перетворюють обертовий рух в безперервний поступний або 

навпаки, розділяють на передачі: 

 гвинт — гайка (ковзання і кочення); 

 рейка — рейкова шестерня; 

 рейка — черв'як; 

 довга напівгайка — черв'як. 

Основні характеристики 

Основний кінематичний параметр механічної передачі — передавальне 

відношення , яке дорівнює відношенню кутової швидкості ω1 

ведучої ланки до кутової швидкості ω2 веденої ланки передачі. 

Енергетичними параметрами механічної передачі є передавані потужності на 

ведучій ланці N1 і на веденій ланці N2, а також коефіцієнт корисної дії (ККД), 

що визначається за співвідношенням η = N2/N1. ККД характеризує ступінь 

досконалості механічної передачі і за ним можна оцінити втрати потужності 

∆N у передачі: 

∆N = N1–N2 = N1(1–η). 

Параметри ω1 і ω2, а також N1 і N2 є мінімально необхідними для розрахунку 

будь–якої механічної передачі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A%D0%94


Передавані потужності (Вт), та кутові швидкості (рад/с), визначають крутні 

моменти, H·м, на валах передачі: 

 на ведучому валу 

M1 = N1/ω1; 

 на веденому валу 

M2 = N2/ω2. 

Співвідношення між крутними моментами на валах механічної передачі 

можна встановити за цими виразами і записати у такому вигляді: 

N2/N1 = i·η або N2 = N1·i·η 

Інколи швидкості обертання ланок механічної передачі задаються у вигляді 

частоти обертання n (хв–1). Зв'язок між кутовою швидкістю ω (рад/с), та 

частотою обертання n (хв–1), виражається співвідношенням 

ω = π·n/30. 

У приводах машин можуть застосовуватись декілька послідовно сполучених 

механічних передач. У цьому випадку загальне передавальне відношення i 

привода та його ККД визначаються за наведеними нижче формулами: ω2 = 

ω1/i1; ω3 = ω2/i2 = ω1/(i1·i2); ω4 = ω3/i3 = ω1/(i1·i2·i3). 

Загальне передавальне відношення привода 

i = ω1/ω4 = i1·i2·i3. 

Отже, загальне передавальне відношення привода, що складається з кількох 

механічних передач, дорівнює добутку передавальних відношень його 

складових передач, тобто 

i = i1·i2·...·in. 

Зв'язок між потужностями на окремих валах привода запишемо у вигляді 

N2 = N1·η1; N3 = N2·η2 = N1·η1·η2; N4 = N3·η3 = N1·η1·η2·η3. 

Відповідно, ККД всього приводного механізму: 

η = N4/N1 = η1·η2·η3 

ККД приводe, що складається з декількох послідовно сполучених механічних 

передач, дорівнює добутку ККД всіх його складових передач, тобто 

η = η1·η2·...·ηn. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82


  

Зубчаста циліндрична передача. 

  

Зубчаста конічна передача. 

  

Зубчасто-рейкова передача. 

  

Гіпоїдна передача. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gears_animation.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bevel_gear.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rack_and_pinion_animation.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hypoid_gear.jpg


  

Черв'ячна передача. 

  

Клинопасова передача. 

  

Ланцюгова передача. 

  

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schneckengetriebe.JPG
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Keilriemen-V-Belt.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chain.gif


Гвинтова передача 

 

 

Гвинтова передача кочення у дії 

 

 

Гвинтова передача ковзання 

 

 

Кулькогвинтова передача, з відкритим зворотним каналом 

Гвинтова передача - механічна передача, що перетворює обертовий рух в 

лінійний осьовий. У загальному випадку вона складається з гвинта і гайки. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GearBoxRotLinScrew.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GearBoxRotLinScrew.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GearBoxRotLinScrew.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bewegungsschraube01.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bewegungsschraube01.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BallScrewNut-showing-balls-recirculating-tubes.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BallScrewNut-showing-balls-recirculating-tubes.jpg


Гвинтові передачі діляться на: 

 передачі ковзання; 

 передачі кочення, які за виконанням тіл кочення діляться на:  

o кулькогвинтові передачі кочення; 

o роликогвинтові передачі кочення. 

Передавальне відношення  

Переда́тне відношення — одна з важливих кінематичних характеристик 

механічної передачі обертального руху, знаходиться як відношення кутової 

швидкості першого приводного елементу (механічної передачі до кутової 

швидкості останнього веденого елементу(), або відношення частоти 

обертання тягового елементу () механічної передачі до частоти обертання 

веденого елементу ().  

 

Характеристика передатне відношення застосовується як до 

одноступінчастої механічної передачі (однієї кінематичної пари), так і до 

багатоступінчастих механічних передач. Найчастіше застосовується як 

кінематична характеристика зубчастих, фрикційних передач та редукторів на 

їх основі, а також, гідродинамічних передач.  

Механічні передачі з передатним відношенням більшим за одиницю 

називають редукторами (понижуючі редуктори), меншим за одиницю — 

мультиплікаторами.  

( ) дорівнює: 

 

де — діаметр кола, по якому рухається точка прикладання сили; — хід 

гвинта. 

Хід гвинта дорівнює: 

 

де — крок різі; — число заходів різі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Передавач гвинт-гайка 

  

 

1. Призначення, будова, застосування. Матеріали і конструкція 

деталей передавача 

  

Передавачі гвинт-гайка застосовують для перетворення обертального 

руху у поступальний.  

Переваги. 

1.     Простота конструкції та виготовлення. 

2.     Компактність за високої навантажувальній спроможності. 

3.     Висока надійність. 

4.     Плавність та безшумність. 

5.     Великий виграш в силі. 

6.     Можливість забезпечення повільних переміщень з великою 

точністю. 

Недоліки. 

1.     Підвищений знос нарізі внаслідок великого тертя. 

2.     Низький ККД. 

Використання. Передавач гвинт-гайка використовують для створення 

великих сил (преси, домкрати, лещата, тощо); для точних переміщень 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лещата


(механізми подачі верстатів, вимірювальні прилади, встановлювальні та 

регулювальні пристрої). 

Різновиди гвинтів передавача. Залежно від призначення передавача 

гвинти бувають: 

1) вантажні – використовують для створення великих осьових сил. За 

знакозмінного навантаження мають трапецевидну нарізь, за великого 

одностороннього навантаження – упорну. Гайки вантажних гвинтів 

суцільні. У домкратах для забезпечення великої сили та 

самовідгвинчування використовують однозаходну нарізь з малим кутом 

підйому Ψ; 

  

 

  

2) ходові – використовують для переміщень в механізмах подавання. Для 

зменшення тертя у гвинтових передавачах застосовують трапецієподібну 

багатозахідну нарізь. Для недопущення «мертвого» ходу через знос нарізі, 

гайки ходових гвинтів виконують роз’ємними; 

 

 3) встановлювальні – використовують для точних переміщень та 

регулювання. Мають метричну нарізь. Для забезпечення безлюфтової 

передачі гайки роблять спареними. У механізмах точних переміщень, де 



важливе мале тертя і відсутність зазору в нарізі, використовують кулькові 

пари, в яких тертя ковзання замінене тертям кочення. ККД такого 

передавача становить 0,95; 

  

 

  

Матеріали гвинта та гайки мають становити антифрикційну пару, тобто 

бути зносостійкими, мати невисокий коефіцієнт тертя. Вибір марки матеріалу 

залежить від призначення матеріалу, умов роботи та способу обробки нарізі. 

Для гвинтів рекомендують сталі Ст.5, 45, 50, 40ХГ тощо. У 

відповідальних передавачах для підвищення зносостійкості використовують 

загартування гвинтів з наступним шліфуванням нарізі. 

Гайки відповідальних передавачів виготовляють із олов’яних бронз 

Бр010Ф1, Бр05Ц5С5 тощо, а в тихохідних передавачах – із антифрикційних 

чавунів АЧВ-1, АЧС-3 тощо. 

2. Розрахунок передавача на зносостійкість і перевірка гвинта на 

міцність й стійкість. Вибір основних параметрів та розрахункових 

коефіцієнтів 

 

Розрахунок гвинта 

Гвинт у передавачі гвинт-гайка являє собою циліндричну деталь 

значної довжини порівняно з діаметром, на якій нарізана нарізь. На рис. 5.1 



показано розрахункову схему гвинта. Для домкратів, гвинтових пресів, 

знімачів з ручним урухомленням гвинт працює на деформацію стиску, 

кручення і поздовжній згин і його розраховують таким чином.  

Визначають внутрішній діаметр нарізі із умови міцності на стиск, з 

урахуванням деформації кручення: 

                                    ,                            (5.1) 

де  – допустимі напруження на стиск, залежать від матеріалу 

гвинта. Гвинти виготовляють із сталей Ст. 4, Ст. 5,  Ст. 6, 35, 40, 45, 50. 

Отримане значення  округляють до стандартного і вибирають всі 

розміри для стандартної нарізі, а для нестандартної – визначають. 

Оскільки довгий гвинт знаходиться під дією стискаючої сили, то його 

розраховують на стійкість – виконують перевірний розрахунок, якщо відома 

довжина або виконують проектний розрахунок, де визначають довжину: 

                                   ,                             (5.2) 

де  – коефіцієнт приведення довжини гвинта, залежить від схеми 

його опор;  – модуль пружності;  – осьовий момент інерції перерізу 

гвинта;  – допустимий коефіцієнт запасу стійкості. 

Нарізь перевіряють на самогальмування – виключення можливості 

зворотності руху гвинта від дії сили . 

Має виконуватися умова . 

  

 

  

Рис. 5.1. Розрахункова схема гвинта 

 

 



Розрахунок гайки 

Гайки мають форму втулки з опорним буртиком для запобігання 

осьовому переміщенню. За проектного розрахунку визначають висоту  і 

діаметр  гайки, діаметр  і висоту  опорного буртика. 

  

 

  

Рис. 5.2. Розрахункова схема гайки 

  

Висота гайки:                     ,                                              (5.3) 

де:  – крок нарізі (див. розд. 5.2);  – кількість витків, визначають із 

трьох умов: 

- обмеження питомого тиску в нарізі: 

                                  ;                        (5.4) 

- із умови міцності витків на зріз: 

                                     ;                         (5.5) 

- із умови міцності витків на згин: 

                                 ,                             (5.6) 

де:  – допустимий питомий тиск;  – допустимі напруження на 

зріз;  – допустимі напруження на згин. Залежать від матеріалу гайки, 

яким може бути сірий або антифрикційний чавуни, бронзи і латуні. 

Приймають кількість витків більше, але має виконуватися умова  

Зовнішній діаметр гайки визначаємо із умови міцності на розтяг: 



                                   .                            (5.7) 

  

Діаметр буртика визначаємо із умови міцності на зминання: 

                                 .                             (5.8) 

  

Висоту буртика визначаємо із умови міцності на зріз: 

                                  .                                      (5.9) 

  

Допустимі напруження розтягу  і на зминання  залежать від 

матеріалу гайки. 

  

Розрахунок ручки 

Для механізмів з ручним урухомленням необхідно розрахувати 

довжину і діаметр ручки (див. рис. 5.3). 

Довжину ручки   визначаємо із умови рівності моментів робітника 

 і моментів тертя у нарізі  і опорній поверхні гвинта . 

                                              ,                                       (5.10) 

де   ,    або  . 

  

Тут розміри опорній поверхні гвинта ,  i  залежать від її 

конструкції – кільцева п’ята, кулька або конус.  

  

  

  

  



 

Рис.5.3. Розрахункова схема ручки 

Діаметр ручки визначають із умови міцності на згин: 

.                                      (5.11) 

  

Запитання для самоконтролю: 

1.        Для чого застосовують передавач гвинт-гайка? 

2.        Які різновиди гвинтів існують для передавача гвинт-гайка?  

3.        Для чого використовують вантажні, ходові та встановлюючі гвинти? 

4.        З яких матеріалів виготовляють гвинти та гайки передавача?  

5.        Які розрахунки виконують для гвинта? 

6.        Які розрахунки виконують для гайки? 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 

http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка1
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка2
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка3
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка4
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка5
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Page/Metodrobota/%D0%95%D0%9F%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%9C%D0%A6/Dokument/Lekzia/3%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB/3.5.htm#закладка6

