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Тема уроку:  Просторове розмічання

Мета:
навчальна: Ознайомити із способами, прийомами та інструментом для просторового 
розмічання
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.

Просторове  розмічання —  найскладніше  з  усіх  видів  розмічання.  Особливість  його
полягає  в  тому,  що  розмічаються  не  тільки  окремі  поверхні  заготовки,  розміщені  в  різних
площинах і під різними кутами одна до одної, а й виконується взаємна ув'язка цих поверхонь
між собою.

Інструмент і пристрої для просторового розмічаня

Розмічальний інструмент. При виконанні просторового розмічання крім описаного вище
розмічального  інструмента  (див.  розд.  II)  застосовують  і  інший  інструмент  такого  самого
призначення,  але  дещо  вдосконалений.  Так,  поряд  з  рейсмусом,  показаним  на  рис.  26,
застосовують  рейсмус  з  мікрометричним  гвинтом,  в  якому  рисувалка  закріплюється  двома
муфтами, зв'язаними між собою мікрометричним гвинтом. При обертанні гвинта муфта разом з
рисувалкою повільно піднімається або опускається.  Застосування такого рейсмуса дає змогу
точніше встановлювати рисувалку на потрібні розміри.



Новатор К. П. Ригін запропонував оригінальну конструкцію спеціального рейсмуса для
проведення  рисок,  паралельних  обробленим  площинам  (рис.  218,  а).  Рейсмус  складається  з
рисувалки /,  закріпленої гвинтом 6 у державці 5, з нанесеними на її поверхні міліметровими
поділками,  і  втулки  2  з  напрямною  площиною  А  і  поділками  ноніуса  В.  Для  точного
встановлення рисувалки є хомутик 4У зв'язаний з втулкою 2 мікрометричним гвинтом 3.

При розмічанні за допомогою шаблона в тих випадках, коли шаблон щільно не прилягає
до  розмічуваної  деталі,  успішно  користуються  копіювально-розмічальним  рейсмусом  (рис.
218,6).  Штатив  цього  рейсмуса  нічим  не  відрізняється  від  штативів  звичайних  рейсмусів.
Рисувалка  3  може  переміщуватись  по  вертикалі.  Під  дією  пружини  2  вона  завжди
притискується до розмічуваної деталі; натяг пружини регулюють з допомогою ковпачка У.

Крім  рейсмусів  різних  конструкцій,  для  нанесення  розмічальних  рисок  застосовують
також точніші інструменти — штанген- рейсмуси, які забезпечують точність до 0,05 мм і вище.

Для  розмічання  бічних  поверхонь  деталей  циліндричної  форми  можна  користуватися
центруючим штангенрейсмусом конструкції новатора К. Ф. Крючека (рис. 219). Він складається
з центруючої рамки-Каретки /, що переміщується по стояку звичайного штанген- рейсмуса. На
рамці-каретці  з  одного  боку  є  вилка-центрошукач  2,  а  з  другого  — кутовий  виступ  3.  До
установленої  на плиті  деталі  інструмент підводять так,  щоб робочі  сторони вилки 2 щільно
торкалися  до  циліндричної  поверхні  вала.  Потім  рамку  1  закріплюють  на  стояку  і  по  ній
вивіряють деталь відносно плити. Після цього штангенрейсмус повертають на 180° і вістрям
виступу 3 наносять осьову риску вздовж поверхні вала.

Пристрої  для  просторового  розмічання.  Перш  ніж
приступити  до  розмічання,  заготовку  встановлюють  і
вивіряють  на  розмічальній  плиті,  користуючись
опорними  підкладками,  розмічальними  кубиками,
призмами і домкратами різних конструкцій.

Опорні  підкладки під  деталь  (рис.  220,  а)  захищають
поверхню  плити  від  механічних  пошкоджень.  Для
зменшення ваги і для зручності користування підкладки
часто роблять порожнистими.

Циліндричні  деталі  найлегше  встановлювати,  користуючись  точними  призматичними
підкладками (призмами) з трикутними вирізами (рис. 220,6).



Крім звичайних, широко використовують удосконалені призми з різними пристроями для
закріплення деталей (рис. 220, в). При необхідності незначного регулювання по висоті часто
вдаються до вивірення деталі за допомогою здвоєних регульованих клинів (рис. 220, г).

Багато деталей при установленні на розмічальну
плиту виявляються настільки нестійкими, що їх треба
прикріпити  до  спеціальних  розмічальних  кубиків
(рис. 221,6). Кубики звичайно роблять порожнистими.
Приклад кріплення деталі на кубику показано на рис.
221,6.

Для встановлення деталей, на яких потрібне розмічання ліній, розміщених під кутом, що не
дорівнює 90°, застосовують ряд конструкцій різних поворотних пристроїв та інших пристроїв.

На рис.  222,  а  і  б  зображено  універсальний пристрій  конструкції  А.  Ф.  Домінчака,  за
допомогою якого розмічають похилі лінії незалежно від того, в якій площині вони розміщені.
Призма 2 цього пристрою повертається відносно основи 1 за допомогою черв'ячного механізму,
зв'язаного рукояткою.

Для  встановлення  і  вивіряння  важких  деталей  частіше  користуються  гвинтовими
домкратами  (рис.  221,  а).  За  формою  опорної  головки  вони  поділяються  на  домкрати  з
кульовою опорою, призматичні і роликові.

дусними поділками, а до основи прикріплено шкалу ноніуса 3.

Употрібному  положенні  призма  2  закріплюється  болтами.  При  розмічанні  невеликих
деталей їх установлюють безпосередньо на поворотну призму (рис. 222, а), а при розмічанні
крупних деталей на поворотну призму встановлюють рейсмуси (рис. 222,6).

Найбільшого зниження затрат часу на закріплення деталей при розмічанні досягають при
застосуванні магнітних пристроїв (рис. 222, в). При цьому підвищується точність розмічання і
полегшується доступ до деталі.

Способи просторового розмічання
Розмічання можна робити по рисунку, за допомогою шаблона, за зразком і по місцю.
Розмічання,  наприклад,  чавунного кутника (рис.  226, а)  із  взаємно перпендикулярними

сторонами  с  і  а  слід  виконувати  в  такій  послідовності:  підготовлену  до  розмічання  деталь
установлю-



Розмічання деталей з одного встановлення. Деталі простої форми з опуклими поверхнями,
а також багато важких і громіздких деталей, повертання й установлення яких утруднені, можна
розмічати з одного встановлення.

Розмічання  станини  з
одного встановлення роблять
так:  після  підготовки,
встановлення  і  ретельного
вивірення  станини  на  плиті
(головні  осі  повинні  бути
паралельними  до  канавок
плити)  рейсмусом  1  (рис.
226,6)  на  бічній  поверхні
проводять  усі  горизонтальні

риски, а рейсмусом 3, притискуючи його основу до бічних поверхонь розмічальних призм 2У—
вертикальні риски. Після цього аналогічним способом проводять рейсмусом 4 риски на верхній
поверхні деталі від площини призми 5.

Розмічання  з  погертанн5;  м  і  встановленням  деталі  в  кілька  положень.  Цим способом
можна  розмічати  деталі  будь-якої  складності;  особливо  доцільно  застосовувати  його  при
розмічанні  деталей малої та середньої  ваги,  котрі  порівняно легко повертати на плиті.  Суть
способу  зводиться  до  того,  що  спершу  деталь  установлюють  у  таке  положення,  коли  за
допомогою рейсмуса проводять усі горизонтальні риски, паралельні до площини плити. Потім
деталь повертають на 90° і  проводять усі вертикальні  риски,  які  в цьому положенні стають
паралельними до площини плити (див. рис. 223, б, в, г).

Якщо ж крім взаємно перпендикулярних рисок треба ще розмітити і похилі,  то деталь
додатково  повертають  у  таке  положення»  коли  ці  похилі  риски  стають  паралельними  до
площини  розмічальної  плити.  У  ряді  випадків  не  можна  обмежитись  трьома  положеннями
деталі. Доводиться такі деталі послідовно повертати і встановлювати у значно більшу кількість
положень.  Після кожного повертання,  щоб ув'язати зроблене розмічання з наступним,  треба
старанно  вивірити  встановлення  деталі  відносно  розмічальної  плити  по  раніше  проведених
рисках. Звичайно вивірення по центрових рисках роблять розмічальним кутником, рейсмусом,
кутоміром тощо.

Розмічання із застосуванням установочних пристроїв. Розмічання деталей з повертанням
потребує значної затрати часу на встановлення і вивіряння їх у кожному новому положенні.
Застосування установочних пристроїв значно спрощує і прискорює процес розмічання.

Для прикладу розглянемо розмічання важеля за допомогою установочного пристрою —
кубика (рис. 227, а). Як базу для кріплення важеля на площині кубика у даному разі найкраще
вибрати  положення,  при якому вузьке  ребро важеля,  що залишається  не-  обробленим,  буде
паралельним  до  площини  розмічальної  плити.  Важіль  прикріплюють  на  підкладках  за
допомогою болта і планки до одного з боків кубика, потім центрошукачем намічають у кількох
точках середину його ребра і регулюють установлення так, щоб центрова лінія /—/ проходила
через усі намічені точки (рис. 227,6).



Відрегулювавши встановлення, кубик разом з деталлю повертають на 90® і перевіряють
центрошукачем,  чи  буде  центрова  риска  II—  //,  яка  проходить  через  центри,  намічені  на
бобишках, паралельною до площини плити. Після цього важіль закріплюють остаточно, кубик
ставлять у початкове положення і проводять колову риску /—І. Користуючись вертикальною
лінійкою, від центрової риски

І—І відкладають указані на рисунку розміри для підрізки маточини важеля і проводять
риски.

Далі кубик з деталлю установлюють у положення,  показане на рис.  227, в і  проводять
центрову риску II — //. Повернувши кубик у третє положення так, щоб лінії І — І і II — II
знаходились у вертикальній площині (рис. 227, г), через центр бобишки проводять центрову
риску  III  —  III,  від  якої  рейсмусом  проводять  риску  IV—IV  (на  відстані  200  мм).  Точка
перетину  центрових  рисок  III—ПІ  і  IV—IV  з  центровою  рискою  II—II  визначить  центри
отворів важеля. Накернувавши ці центри, проводять циркулем кола діаметром 50 і ЗО мм; потім
розмічають глибину вилки важеля.

У четвертому положенні (рис.  221, д) кубик нахиляють на кут 15® відносно площини
плити і, зафіксувавши його в такому положенні за допомогою домкратика, проводять риску V—
V. У цьому положенні важеля від риски V—V на відстані, вказаній на рисунку, проводять риски
для підрізки приливка.

У п'ятому положенні кубика (рис. 227, е) проводять риски VI—

і VII—VIІ\ при цьому кубик теж нахилений на 15° до площини плити. Спершу через центр
отвору  діаметром  ЗО  мм  проводять  риску  VII—VII;  потім,  користуючись  вертикальною
вимірювальною лінійкою, від риски VII—VII рейсмусом відкладають угору на важелі розмір
200  мм  і  проводять  риску  VI—VI.  Точка  перетину  центрової  риски  І—/  з  рискою  VI—VI
визначає  центр  отвору  діаметром  ЗО мм,  який  і  розмічають  циркулем.  Намічені  риски  для
обробки кернують, і важіль знімають з кубика.

З прикладу видно, яку значну економію часу дає застосування установочного пристрою —
кубика.

Розмічання  з  допомогою  шаблонів…  Це  найпродуктивніший  спосіб  розмічання.
Характерною особливістю шаблонів, застосовуваних при розмічанні, є те, що вони охоплюють
деталь  по  кількох  поверхнях.  Якщо  раніше,  наприклад,  розмічання  семи  отворів  у  корпусі



коробки швидкостей фрезерного верстата провадилося на розмічальній плиті з установленням
на призмах (рис. 228, а), а потім з кріпленням у пристрої (рис. 228,6) за 20 хв, то тепер це саме
розмічання слюсар-новатор А. Т. Якушин виконує за допомогою запропонованого ним шаблона
за 2 хв (рис. 228, в). Такий шаблон звичайно накладають на поверхні деталі, розміщені як в
одній, так і в кількох площинах. Після установлення шаблона за допомогою рксувалки і кернера
намічають контури і центри отворів розмічу- ваної деталі.

Новатори  І.  Ф.  Павлов  та  В.  В.  Григор'єв  розробили  і  впровадили у  виробництво  так
званий метод екранного розмічання, що грунтується на перенесенні рейсмусом необхідних для
розмічання рисок із спеціального екрана-шаблона.

Для  виготовлення  екрана-шаблона  беруть  тонкий  стальний  лист,  розміри  якого  трохи
більші від поверхні розмічуваної  деталі.  Лист вкривають тонким шаром воску і  креслять на
ньому добре вигостреними різцями контури проекції розмічуваної деталі з усіма рисками, що
підлягають перенесенню на деталь. Щоб закріпити риски на металі, шаблон травлять кислотою.

Таким  чином,'  після зняття  з  шаблона  шару  воску  виходить  «німий  розмічальний
рисунок» — рисунок без цифр,  без виносних і  розмірних ліній.  При розмічанні  для кожної
плоскої  поверхні  деталі  виготовляють  свій  екран-шаблон  (рис.  229),  який  закріплюють  на



спеціальному стояку І  за  допомогою гвинтів  2 і  3 й установлюють поруч з  розмічу-  ваною
деталлю. Рейсмусом вивіряють установлення розмічуваної деталі відносно розмічальної плити
та екрана-шаблона А або Б% перевіряючи також наявність достатніх  припусків  на обробку.
Потім риски з екрана-шаблона переносять на розмічувану деталь.

Розмічання  за  зразком.  До  цього  виду  розмічання  нерідко  вдаються  при  ремонтних
роботах, коли треба без креслення виготовити нову деталь замість спрацьованої чи поламаної.
При  такому  способі  розмічання  спрацьовану  деталь  і  заготовку  встановлюють  поруч  на
спеціальні підкладки, потім вивіряють їх за допомогою кутника

ірейсмуса  і  переносять  розміри  на  заготовку  для  нової  деталі.  Потім  розмічувану
заготовку і зразок повертають у друге і трете положення і після вивірення переносять розміри
на  заготовку.  Розмічання  по  місцю.  Це  розмічання  застосовують  під  час  складання  і
припасування  деталей,  наприклад  при  обробці  отворів  під  болти  чи  шпильки  в!  двох
спряжуваних фланцях. Спершу за кресленням розмічають отвори тільки на одному фланці, а
потім по готових отворах (як з допомогою шаблона) розмічають отвори на іншому фланці.

Одночасне  розмічання  партії  однакових  деталей.  Процес  розмічання  треба  побудувати
так,  щоб  під  час  роботи  по  можливості  не  робити  зайвих  рухів.  Це  виявляється
найефективнішим при одночасному розмічанні партії  однакових деталей (рис. 230). У цьому
випадку підвищення продуктивності праці досягають при такому

способі розмічання, коли одна
з  деталей  (наприклад,  /  на  рис.
230,6) є еталоном і з неї переносять
розміри на решту деталей

партії.  Розмічання  по  деталі-
еталону дає  велику економію часу,
бо  при  цьому  відпадає
найтрудомісткіша  частина
розмічання,  зв'язана  з  побудовою
кутів і відкладанням розмірів на всіх

інших деталях партії.

Прийоми розмічання та їх послідовність
Послідовність  розмічання.  Перш  ніж  приступім  и  до  розмічання,  слюсар  повинен

грунтовно  ознайомитися  з  рисунком деталі  й  установити  відповідність  заготовки  рисункові.
Потім необхідно визначити порядок обробки деталі і залежно від цього скласти для себе план її
розмічання.  Ті  місця  заготовки,  де  наноситимуться  розмічальні  риски,  треба  пофарбувати
крейдою, фарбою або мідним купоросом. Потім заготовку потрібно установити на заздалегідь
вибрані підкладки і вивірити її положення відносно площини розмічальної плити. При цьому
слід пам'ятати, що тільки перше положення заготовки є незалежним, тому його вибирають так,
щоб розмічання зручно було починати від поверхні або від центрових ліній, прийнятих за базу.
Як  правило*  розмічання  починають  з  нанесення  основних  центрових  ліній,  а  потім  уже
розмічають  усі  інші  риски.  Порядок  нанесення  рисок  і  кернування  при  просторовому
розмічанні такий самий, як і при площинному.



Вибір положення деталі при розмічанні. Деталь установлюють на розмічальній плиті не
довільно,  а  так,  щоб одна з  головних її  осей була паралельна  площині  розмічальної  плити.
Таких  осей  на  деталі  звичайно  буває  три:  по  довжині,  ширині  і  висоті.  Наприклад,  для
розмічання основи підшипника (рис. 223, а) за базу приймають нижню поверхню його основи й
установлюють його на плиті так, щоб ця площина була паралельна площині плити.

ГІри  розмічанні  патрубка  слід  прийняти  за  базу  центри  його  фланців  (рис.  223,6).
Установлювати патрубок на плиті треба так, щоб першу риску можна було провести через усі
чотири центри фланців а, Ь, с, д, (рис. 223,6).

При встановленні патрубка перевіряють кутником перпендикулярність поверхні фланців
до плити (положення /, рис. 223,6). Потім патрубок повертають на 90° фланцями Ь і с догори
(положення //, рис. 223, в) і проводять центрову риску II—//, яка повинна бути перпендикулярна
рисці /—/. Третє положення патрубка (III) показано на рис. 223, г.

Прийоми  проведення
розмічальних  рисок.  При
просторовому  розмічанні
заготовок  доводиться
проводити  горизонтальні,
вертикальні і похилі риски. Ці
назви  рисок  зберігаються  і
при  повертаннях  заготовки  в

процесі  розмічання.  Якщо,  наприклад,  риски  при  початковому  положенні  заготовки  були
проведені горизонтально, то, хоч вони при повертанні заготовки на 90° стали вертикальними,
щоб не було плутанини, їх продовжують називати горизонтальними. Розмічальними рисками не
тільки позначають границі, по яких заготовка має бути оброблена, але й місця, де треба зняти
зайвий  шар  металу.  Крім  цих  розмічальних  рисок,  паралельно  до  них  на  відстані  5—7 мм
проводять  контрольні  лінії.  Вони  призначені  для  перевірки  правильності  встановлення
заготовок при дальшій обробці їх на верстатах і правильності обробки тоді, коли розмічальна
риска чомусь зникла.

Якщо розмічальних рисок мало або вони короткі, або по них не можна (незручно) точно
перевірити  встановлення  заготовки,  проводять  ще  допоміжні  риски;  їх  проводять  у  місці,
найзручнішому  для  перевірки.  На  відміну  від  розмічальних  допоміжні  риски  так  само,  як
контрольні, не кернують.



При розмічанні на плиті горизонтальні риски проводять рейсмусом, установлюваним на
потрібний розмір масштабного висотоміра за рис.  26.  При проведенні горизонтальних рисок
рейсмус  переміщують  паралельно  до  площини  розмічальної  плити  (рис.  224,  а),  злегка
притискуючи його основою до плити.  При цьому голка рейсмуса повинна«бути спрямована
похило до розмічуваної площини в бік руху під кутом 75—80° (рис. 224, г). Натиск голки на
заготовку має бутц рівномірним. Риски можна проводити тільки раз.

Розмічати вертикальні  риски можна трьома способами: 1) за допомогою розмічального
кутника; 2) рейсмусом з повертанням заготовки на 90°; 3) рейсмусом від розмічальних призм
без повертання заготовки. Розмічання вертикальних рисок за допомогою кутника (рис. 224, в)
аналогічне  проведенню  вертикальних  рисок  при  площинному  розмічанні.  Розмічання  з
повертанням заготовки на 90е полягає в тому, що після розмічання всіх горизонтальних рисок
заготовку  повертають  на  90°  навколо  горизонтальної  осі,  вивіряють  вертикальність  за
допомогою  кутника,  а  потім  знову  проводять  горизонтальні  риски,  які  повинні  бути  точно
перпендикулярні до рисок, проведених раніше.

На рис. 224, а і б показано розмічання кубика описаним способом: риску І—/ проведено в
першому положенні кубика, риску II—II — після повертання кубика на 90°. Повернувши кубик
ще  на  90°,  можна  провести  риску,  показану  пунктиром,  і,  отже,  розмітити  горизонтальні  і
вертикальні риски на всіх шести сторонах кубика.

Аналогічним  способом  розмічають  вертикальну  риску  на  підшипнику.  Установивши
підшипник  на  плиту  (рис.  225,  а),  проводять  спершу  горизонтальні  риски.  Розмітити
вертикальну риску на підшипнику за допомогою розмічального кутника неможливо,  бо,  по-
перше,  розмічальний  кутник  не  можна  щільно  притиснути  до  розмічуваної  поверхні
підшипника (основа підшипника виступає),  а по-друге,  вертикальну риску треба провести зі
всіх боків підшипника (розмітити вертикальну площину); тому підшипник повертають точно на
90°.  У  новому  положенні  (рис.  225,6)  підшипник  вивіряють  за  допомогою  розмічального
кутника по проведеній раніше рисці на основі підшипника. Потім рейсмусом проводять риску,
перпендикулярну до рисок, проведених у першому положенні заготовки.

Цей  спосіб  розмічання  вертикальних  рисок  найпоширеніший:  ним  користуються  при
розмічанні заготовок малої і середньої  ваги. Для повертання важких деталей при розмічанні
доводиться  вдаватися  до підйомних пристроїв,  що значно  ускладнює роботу.  Тому великі  і
важкі  деталі  вигідніше  розмічати  третім  способом  —  за  допомогою  розмічальних  призм
(ящиків).



Приклад  проведення  вертикальних  рисок  цим  способом  показано  на  рис.  225,  в.  Тут
рейсмусом  1  від  площини  розмічальної  іїриз-  ми  2  проводять  вертикальну  риску  II—//,  а
рейсмусом  4  від  розмічальної  призми  З  —  вертикальну  риску  III—III.  Розмічальна  плита
повинна  мати  простругані  взаємно  перпендикулярні  неглибокі  канавки  5,  по  яких
установлюються призми.  У практиці  розмічання,  коли на  поверхні  заготовки  проводять  ряд
паралельних  рисок  (І—/—III—III),  застосовують  багатоголчасті  рейсмуси.  Це  прискорює
процес розмічання в три-чотири рази і підвищує його якість, бо розмічання всіх заготовок у
партії виходить однакове.

Кернують риски при просторовому розмічанні так само, як і при площинному.

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

1. Поясніть просторового розмічання?

2. Якими інструментами посторове розмічання?

3. Які основн прийоми просторового розмічання?

4. Як підготувати поверхні для розмічання?

Домашнє завдання:

1. Опращювати конспект. 

2. “Основи слюсарної справи” А.Попов §1.1 ст. 9

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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