
УРОКИ 43-44 

ТЕМА : БУДІВЕЛЬНИЙ РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

 

Тема: РУЧНІ МАШИНИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ 

 

При виконанні будівельних і монтажних робіт поряд з основними машинами 

(екскаваторами, бульдозерами, кранами, бетонозмішувачами і т.п.) 

застосовуються і ручні машини (свердлильні, довбальники, шліфувальні та 

інші). 

    Ручними називаються такі машини, рух робочого органа яких здійснюється 

за допомогою відповідного двигуна, а допоміжні рухи та керування самою 

машиною виконуються вручну. Для утримання в руках машина оснащена 

рукояткою постійного або замкнутого типу. Можуть установлюватися й 

додаткові рукояті, закріплені на корпусі машини. 

 

Класифікація ручних машин і область їхнього застосування 

    Ручні машини можна класифікувати по наступних ознаках: 

    по роду енергії живлення, що підводиться до двигуна — на електричні, 

пневматичні, моторизовані, працюючі від двигуна внутрішнього згоряння, 

гідравлічні і порохові; 

    по характері руху робочого органа — на машини з обертовим рухом 

робочого органа — круговим (наприклад, свердлильні машини) і з рухом по 

замкнутому контурі (довбальники); машини зі зворотно-поступальним рухом 

робочого органа (ножиці, молотки); із складним рухом робочого органа, 

наприклад, з ударно-поворотним рухом (перфоратори) ; 

    по призначенню ручні машини підрозділяються залежно від виконуваних 

ними робочих операцій. 

    Всім ручним машинам, що випускають промисловістю, привласнюється 

індекс, що складається з буквеної і цифрової частин. Індекс вказується на 

табличці, що закріплюється на корпусі машини. Буквена частина індексу 

характеризує вид привода - ИЭ - електричний; ИП - пневматичний; ИГ - 

гідравлічний; ИД - двигун внутрішнього згоряння. Для насадок і 

інструментальних голівок незалежно від виду приводу уведене позначення 

ИК. Цифрова індексація складається із чотирьох цифр: перша цифра індексу 

позначає номер групи (усього десять груп, що характеризують призначення 

ручної машини), друга – номер підгрупи (є дев'ять підгруп залежно від 

конструктивних особливостей кожного типу ручних машин). Останні дві 

цифри характеризують реєстраційний номер моделі. Наприклад, ручна 

машина ИЭ-1023 означає: привід електричний (ИЭ), 1 - номер групи (ручна 

свердлильна машина); 0 - номер підгрупи по виду виконання (свердлильна 

машина пряма); 23 - реєстраційний порядковий номер моделі. 

    Для ручних електричних машин застосовуються наступні електродвигуни: 

однофазні колекторні нормальної частоти (КН), трифазні асинхронні 

нормальної частоти (АН) і трифазні асинхронні підвищеної частоти (АП). 



Нормальна частота електричного струму в прийнята 50 Гц, але для ручних 

машин застосовується і підвищена частота 200 Гц. 

    Найбільше застосування в нестаціонарних умовах будівництва і монтажу 

мають ручні електричні машини з колекторними двигунами КН. Менш часто 

використаються ручні машини із трифазними асинхронними двигунами АН і 

ще рідше машини з електродвигунами підвищеної частоти АП. 

    Пневматичні ручні машини приводяться в дію поршневими, турбінними і 

ротаційними пневмодвигунами, У поршневих пневматичних двигунах 

зворотно-поступальний рух робочих поршнів перетвориться в обертовий рух 

шпинделя за допомогою кривошипно-шатунного механізму або кулісних і 

кулачкових механізмів і золотникового повітророзподільника. Незважаючи 

на досить високий коефіцієнт корисної дії, поршневі пневматичні двигуни 

мають обмежене застосування в ручних машинах через більші маси і 

габарити. Вони використовуються для робіт, де потрібні значна потужність і 

пусковий крутний момент при невеликій частоті обертання. 

    У турбінних пневматичних двигунах кінетична енергія стисненого повітря 

безпосередньо перетвориться в механічну. Ці двигуни застосовуються в 

малопотужних ручних машинах, де необхідно одержати високу частоту 

обертання та малий крутний момент, наприклад у свердлильних машинах 

діаметром свердління до 4 мм і у шліфувальних машинах з діаметром кола до 

40 мм. 

    У ротаційних пневматичних двигунах робочим органом є пластини - 

лопатки змінного перетину, які обертаються під дією стисненого повітря, 

забезпечуючи тим самим обертання шпинделя ручної машини. Завдяки 

простоті конструкції ротаційних пневматичних двигунів, невеликій масі й 

габаритам, легко змінюваній частоті обертання ці двигуни найбільше широко 

застосовуються в конструкціях пневматичних ручних машин. 

 

Конструкції ручних машин 

    Найбільше поширення одержали ручні електричні машини. Більшість 

електричних машин виготовляється на базі однофазних колекторних 

двигунів з подвійною ізоляцією номінальною потужністю 0,05-2 квт із 

частотою обертання до 1500- 2000 1/с. Багато ручних електричних машин 

постачені автоматичними запобіжниками для захисту двигуна від 

перевантажень. 

В електричних ручних машин більше високий коефіцієнт корисної дії( 40-70 

%), чим у пневматичних (7-16 %). 

    Однак пневматичні ручні машини мають і деякі переваги. Вони легше 

електричних, надійніше при эксплуата- ции й не бояться перевантажень. 

Ефективність пневматичних ручних  машин підвищується при наявності 

стаціонарних воздухоразводящих  мереж на будівельному майданчику. Тому 

тип машини вибирається залежно від умов роботи й обсягу виконуваних 

операцій. 



 
Рис. 1. Конструктивні схеми ручних машин з роторними двигунами: а — 

швидкохідних  (пневмошліфувальних свердлильних), б — гайковертів, в — 

електрошліфувальних, г- паркетошліфувальних,   д  —  вирубних  ножиців,  кромкорізів е  

-  ланцюгових пил, М — двигун, Р — редуктор, РО — робочий орган 

 

Ручні машини з роторним двигуном.  

Ці машини можна  звести до шести конструктивних схем (рис.1). За 

схемою (рис.1, а) конструюються машини зі швидкохідними робочими 

органами (пневмошліфувальні, свердлильні і подібні їм машини). Коли 

необхідно одержати робочу частоту обертання, меншу, чим частота 

обертання двигуна, або перетворити обертовий рух у поступальний або 

зворотно-поступальний, застосовується передавальний механізм із 

редуктором (рис.1, б - е). По цих схемах виконуються гайковерти (рис.1, б), 

електрошліфувальні машини (рис. 2, в), електрорубанки, паркетострогальні і 

паркетошліфувальні машини (рис.1, г), вирубны ножиці, кромкорізи (рис.1, 

д), ланцюгові пилки (рис.1, е). 

    Свердлильні машини з електричним і пневматичним приводом одержали 

найбільше поширення в будівництві. Створюються ударно-обертальні, а 

також двухскоростные машини, що дозволяють підібрати швидкість 

обертання свердла, що відповідає оброблюваному матеріалу. У ряді машин 

забезпечується плавне електронне регулювання частоти обертання шпинделя, 

що дозволяє обробляти різні матеріали в оптимальному режимі, збільшує 

універсальність машини, полегшує засвердлювання отвору. Для забезпечення 

заданої глибини свердління машини забезпечуються спеціальними 

штировими обмежниками.  

 



 
Рис.2. Ручна  свердлильна машина1 - патрон; 2-шпиндель, 3- редуктор, 4- 

електродвигун,5- кнопка,6- рукоятка,7- кабель, 8- вимикач,9- перемикач швидкості,10- 

штепсельна вилка 

 

   Свердлильні машини діляться на легкі (діаметр свердління до 9 мм), 

середні (діаметр свердління до 16 мм) і важкі (діаметр свердління понад 16 

мм). Потужність цих машин перебуває в межах 0,12-0,8 кВт, маса 1,2-17 кг. 

Легкі свердлильні машини мають рукоятку пістолетного типу, що може бути 

розташована як у задньої, так і у середній частині корпуса. Середні машини 

виготовляють із задньою рукояткою замкнутого типу. Крім того, їх 

постачають знімною бічною рукояткою. Важкі машини мають дві бічні 

рукоятки і грудний або гвинтовий упор, що полегшує роботу. 

    Зазвичай застосовуються прямі ручні свердлильні машини (свердло 

розташоване паралельно валу двигуна), рідше використаються кутові 

машини (свердло розташоване під кутом 90° до вала двигуна), призначені для 

виконання робіт у важкодоступних і стиснутих місцях. 

    Робочими органами свердлильних машин в основному є стандартні 

свердла. При необхідності застосовуються зенкери та розвертки. Для більше 

продуктивного свердління високоміцних сталей, сплавів і кольорових 

металів застосовуються свердла із твердого сплаву. 

    Для свердлення отворів великих діаметрів (більше 100 мм) (наприклад, у 

бетонних і залізобетонних фундаментах і перекриттях) використовуються 

електричні верстати (рис.3), робочим органом яких є алмазні кільцеві 

свердла.  

    Шліфувальні машини застосовуються для очищення металоконструкцій від 

корозії та іржі, підготовки поверхневий під зварювання, зачищення зварених 

швів, різання сталевих профілів і труб, а також для шліфування і полірування 

різних поверхонь. Роботи виконуються відповідними робочими органами: 

зачищення і шліфування — абразивними колами та дротовими щітками, 

різання — абразивними і алмазними колами; полірування — фетровими і 

войлочними кругами. Робочі органи встановлюються на шпиндель, з'єднаний 

з редуктором і двигуном ручної машини, тобто структурна схема 

шліфувальної 



 
Рис.3. Електричний пересувний верстат для свердління отворів у бетоні 

1-візок,     2-свердло, 3-пристрій для підведення води, 4-шпиндель, 5-направляюча колона 

6- механізм  подачі, 7-редуктор, 8,11-електродвигуни,  9- упор; 10 -електрошафа, 12-бак, 

13-водозбірник 

 

машини в точності відповідає свердлильній: робочий орган - шпиндель - 

редуктор - двигун - механізм  включення і відключення машини. 

Конструктивно шліфувальні ручні машини виконуються прямими та 

кутовими. Конструкція кутової шліфувальної машини наведена на рис.4. 

Робочий орган (шліфувальне коло) 1 з'єднане зі шпинделем 2, що 

установлений у корпусі редуктора 3 на шарикопідшипниках. Редуктор 

складається з конічного зубчастого колеса та шестерні, закріпленої на кінці 

вала ротора електродвигуна 4. На другому кінці вала кріпиться вентилятор 

для охолодження двигуна від перегріву. 

     Поряд з електричними, шліфувальні ручні машини бувають 

пневматичними турбінними і ротаційними. Установлена потужність двигунів 

на шліфувальних ручних машинах перебуває в межах 0,4-2,08 кВт, при цьому 

маса машин дорівнює 1,2- 8,2 кг. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Назвіть ознаки для класифікації ручних машин. 

2. Що таке пневматичні ручні машини. 

3. Опишіть будову свердлильних машин 

Відповіді надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 

 

 



Класифікатор і цифрова індексація ручних машин 
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