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Передмова

Радіоелектронна апаратура (РЕА) — це сукупність елементів і при
строїв, призначених для перетворення і оброблення електромагнітних 
сигналів у широкому діапазоні частот, приймання, передавання і оброб
лення інформації з метою забезпечення зв’язку, навігації, управління тех
нологічними процесами виготовлення виробів у промисловості, наукових 
дослідженнях та інших видах діяльності.

Радіоелектронна апаратура охоплює як найпростіші пристрої, виго
товлені аматорами, так і дуже складну побутову техніку, апаратуру ви
робничого призначення, різні радіотехнічні комплекси і системи, ство
рені фахівцями найвищої кваліфікації.

Складну апаратуру можна спроектувати і виготовити тільки на спеціа
лізованих підприємствах радіоелектронної промисловості, що мають від
повідну технологію, устаткування і виробничий персонал.

Процес виробництва радіоапаратури (виробничий процес) поділяєть
ся на технологічні процеси виготовлення окремих деталей, складання їх 
у вузли (складальні одиниці), виконання монтажних і регулювальних 
робіт.

Залежно від кількості продукції, що виготовляється, спеціалізовані 
підприємства різняться рівнем механізації й автоматизації виробничих 
процесів. Високий рівень автоматизації характерний для виробництва 
дуже великої кількості виробів (наприклад, радіоприймачів, магнітофо
нів, телевізорів, стільникових телефонів). На цих підприємствах виготов
лення деталей і виконання складально-монтажних операцій здійснюється 
за відпрацьованою конструкторською і технологічною документацією 
на обладнанні з системами числового програмного управління без за
стосування ручної праці.

У виробництві складних радіотехнічних систем для використання 
на штучних супутниках Землі, літаках, морських і річкових суднах меха
нізувати й автоматизувати більшість технологічних процесів не завжди 



можливо. У такому разі визначальними стають високий рівень кваліфі
кації та великий досвід роботи виробничого персоналу — слюсарів- 
механіків, слюсарів-складальників, монтажників, регулювальників радіо
електронної апаратури і приладів.

Підготовку робітників названих спеціальностей здійснюють спеціальні 
професійно-технічні навчальні заклади, де учні опановують необхідні 
теоретичні знання і практичні навички. У зв’язку зі стрімким розвит
ком техніки та удосконаленням технології виробництва постійно зрос
тає рівень вимог до випускників цих закладів.

Сучасне виробництво радіоапаратури потребує від слюсарів поглиб
лених знань організації виробничих процесів, систем проектування ви
робів, основ матеріалознавства, сучасної елементної бази, опанування 
передових прийомів і методів складання та монтажу.



Розділ 1
^ОСОБЛИВОСТІ 
КОНСТРУКЦІЇ РЕА

1.1. Класифікація РЕА
за категоріями, класами і групами

Конструкції РЕА різного призначення, встановлювані на різні об’єк
ти техніки — так звані носії, мають особливості, що випливають зі спе
цифіки їхнього призначення та умов експлуатації.

У процесі мініатюризації зменшуються габарити й маса РЕА, що при
водить до зникнення значних відмінностей між конструкціями РЕА різно
го призначення, установлюваних на різні об’єкти, тобто до універсалі
зації. Універсалізація передбачає розроблення конструкцій, придатних 
для роботи на будь-яких об’єктах і за будь-яких умов. Універсальна 
конструкція повинна мати розширені функціональні можливості й від
повідати найжорсткішим умовам застосування. Виконання цих вимог 
виправдане в тих випадках, коли досягається простими засобами і дає 
можливість значно збільшити обсяги виробництва.

Для РЕА, функціональне призначення якої великою мірою пов’яза
не з об’єктом установлення, універсалізація не завжди виправдана. Тому 
при конструюванні РЕА слід зважати на спеціалізацію конструкції. 
Спеціалізація РЕА зумовлена тим, що об’єкт установлення визначає спе
ціальне функціональне призначення для РЕА певної категорії, класу чи 
групи.

Категорії РЕА. За тривалістю роботи розрізняють чотири катего
рії РЕА: багаторазового, одноразового, безперервного і загального за
стосування. Радіоелектронна апаратура багаторазового застосування 
здатна за потреби виконувати свої функції кілька разів, одноразово
го — один раз за весь період експлуатації. Радіоелектронна апаратура 
безперервного застосування призначена для роботи без зупинок упро
довж усього часу, за винятком планових і вимушених. РЕА загального 
застосування працює в змішаному режимі, як, наприклад, побутова тех
ніка.

За середовищем використання радіоелектронну апаратуру поділя
ють на три класи: наземна РЕА (суша), морська (океан), бортова (по
вітряний і космічний простір).



Усередині класів розрізняють спеціалізовані групи залежно від об’єк
та встановлення. Ознака, що утворює клас групи, — комплексна: призна
чення і тактика використання, умови сумісності з об’єктом, вимоги до 
складових надійності, до захисту від зовнішніх впливів і т. д.

Клас 1 — наземна РЕА. Клас наземної РЕА охоплює три основні 
групи: стаціонарну, для рухомих об’єктів, переносну і додаткову групу 
побутової РЕА. Від інших груп побутова РЕА відрізняється сферою 
застосування. Нині тенденція розвитку конструкцій побутової РЕА спря
мована на професіоналізацію, тобто на конструювання її за загальними 
вимогами до відповідної професійної групи: стаціонарної, для рухомих 
об’єктів (наприклад, автомобілів) чи переносної РЕА.

Під час конструювання РЕА наземного класу постає загальне за
вдання захисту її від вібрацій, ударів, пилу за умов нормального атмо
сферного тиску.

Стаціонарна РЕА характеризується: 1) значною тривалістю експлуа
тації та необхідністю поступової модернізації; 2) роботою в приміщенні 
з нормальними кліматичними умовами (температура (25 ± 10) °С, віднос
на вологість (65 ± 15) %, атмосферний тиск (1013 ± ЗО) кПа); 3) відсут
ністю механічних перевантажень під час роботи; 4) транспортуван
ням в амортизувальній упаковці; 5) зберіганням у складських умовах 
у кліматичних зонах виробника і споживача; 6) високою ремонтопридат
ністю.

Для стаціонарної РЕА існують обмеження на габаритні розміри і 
масу одного стояка чи шафи, які визначаються зручністю транспорту
вання, вивантаження, пересування усередині приміщення тощо.

У процесі конструювання РЕА радіомовних станцій передбачається 
можливість їх поступової модернізації за допомогою незначного удоско
налення, заміни окремих блоків чи введення приставок. Інакше кажучи, 
конструкція на тривалий період може забезпечувати сумісність застарі
лої, але ще роботоздатної апаратури з новою. Однак конструювання 
стаціонарних радіостанцій мовлення передбачає і терміни повної замі
ни всієї РЕА, коли унеможливлюється подальше поступове додавання 
модернізованих частин і станція перетворюється на колекцію застарілої 
апаратури.

Різновидом стаціонарної є переносна РЕА, до якої належить лабора
торна, медична та інша апаратура. Об’єктом установлення є поверхня 
столу, підлоги тощо. Переносна РЕА завжди працює за кімнатних умов 
і не повинна працювати під час перенесення з місця на місце, яке має 
здійснюватися однією чи двома особами.

Група РЕА для рухомих об’єктів має три особливості. Перша — це 
підвищені вимоги до захисту від вібрацій і ударів з урахуванням необхід
ності роботи за умов механічних впливів. Друга особливість полягає в 
тому, що конструкція має легко складатися і розбиратися, а навантажу
вати і розвантажувати її повинні одна-дві особи. Третя особливість сто
сується захисту від посиленого впливу абразивного дорожнього пилу.



До РЕА для рухомих об’єктів належать мобільні станції зв’язку, 
радіолокаційні та пеленгаторні станції, диспетчерські станції будівель
них, сільськогосподарських і транспортних підприємств, зокрема заліз
ничного транспорту, пересувні телевізійні студії, автомобільні приймачі 
й магнітофони тощо.

Загальна маса комплексу РЕА для одного вантажного автомобіля 
(рис. 1.1) становить близько 2/3 його вантажопідйомності. Це дає мож
ливість за потреби проїхати невпорядкованими дорогами на ЗІП і об- 
лаштувати побут операторів. Маса кожного моноблока не повинна пе
ревищувати 60 кг для забезпечення демонтажу з автомобіля в аварій
них умовах (рис. 1.2).

Іншою особливістю РЕА, розміщеної в кузові автомобіля (фургоні), 
є обмеження потужності розсіювання. Нормальна потужність розсіюван
ня на одиницю об’єму фургона для природного повітряного охолодження 
становить 0,5 кВт/м3; граничною є потужність 1 кВт/м3.

На відміну від складних комплексів, які установлені на рухомих 
наземних об’єктах і не розраховані на роботу під час його руху, радіо
станції зв’язку диспетчерської служби на транспортних засобах повинні 
працювати під час руху, тобто при посиленому впливі ударів і вібрацій, 
дорожнього пилу і надлишкової вологості.

Для переносної РЕА передбачені можливість розміщення її на лю
дині і надійний захист від випадкових різких сильних поштовхів, неми
нучих у польових умовах (геологорозвідка чи інше застосування).

До переносних РЕА належать станції ближнього зв’язку, портативні 
радіопеленгатори, деякі види медичної апаратури. Крім звичайних кліма
тичних умов при роботі переносної РЕА слід враховувати ускладнені 
умови в холодну пору року, пов’язані з конденсацією вологи в резуль-

Рис. 1.1. Комплекс РЕА, ] 
у кузові автомобіля:
1 — кондиціонер; 2 — робо' 
ратора; 3 — розміщення ЗІ



Рис. 1.2. РЕА для рухомих 
об'єктів:
а — прилад-моноблок; б — при
лади, зібрані в стояк; в — при
лади, складені в стелаж

таті нагрівання у випадку внесення з холодного повітря в тепле примі
щення. Для переносної РЕА характерна значна залежність конструкції 
від габаритів і маси джерел живлення. РЕА для роботи в польових 
умовах виконують у герметичному корпусі.

Побутова РЕА характеризується такими особливостями: підви
щеним естетичним значенням зовнішнього вигляду та акустичних да
них, простотою в експлуатації, масовістю виробництва і, звичайно, вар
тістю.

Особливого значення набувають питання технічної естетики. Мода, 
смаки людей змінюються іноді швидше, ніж РЕА встигне застаріти за 
своїми технічними показниками. Тому спостерігається тенденція до кон
струювання побутової РЕА в професійному виконанні, а також у виг
ляді взаємодоповнювальних конструктивно й естетично узгоджених при
строїв — модулів. Наприклад, споживачу в багатьох випадках досить 
мати один високоякісний акустичний пристрій, спільний для програвана, 
магнітофона, радіоприймача і телевізора. Його модуль повинен кон
структивно поєднуватися з модулем програвана (рекордера), приймача, 
магнітофона, телевізора, які можуть не містити акустичної частини, що 
значно здешевлює виріб.

Клас 2 — морська РЕА. До цього класу входять три основні 
групи: суднова, корабельна і РЕА для буїв. Він має такі особливості:

1) комплексний вплив кліматичних і механічних факторів — 100 %-ва 
вологість за підвищеної температури і сольового туману в поєднанні з 
постійною вібрацією, спричиненою роботою двигунів, ударними пере
вантаженнями і лінійними прискореннями;

2) автономне тривале плавання з відривом від ремонтних баз;
3) акустичні, магнітні та радіаційні впливи.



Морське середовище, що оточує судно, є постійним несприятливим 
для РЕА фактором. Висока солоність океанської води (35 г/л) поси
лює руйнівні фізико-хімічні процеси, зумовлені впливом вологи на ме
талеві й ізоляційні матеріали, які містить РЕА. Морську РЕА розробля
ють у тропічному виконанні. Крім того, вона має бути захищена від 
прямого потрапляння води, що спостерігається під час штормів, в ава
рійних ситуаціях, у разі протипожежного і протирадіоактивного зро
шення приміщень. У деяких випадках морська РЕА призначається для 
роботи в зануреному у воду стані.

Суднова і корабельна РЕА (рис. 1.3) має такі ознаки:
1) високий рівень типізації з метою спрощення матеріально-техніч

ного постачання суден запасними вузлами;
2) можливість ремонту на місці встановлення без заходу на ремонт

ну базу, за обмеженої кількості контрольно-вимірювальних і ремонтних 
засобів та обслуговчого персоналу;

3) необхідність урахування розмірів люків і проходів на судні;
4) захищеність від сильних високо- і низькочастотних електромагніт

них полів, зумовлених роботою гідроакустичних станцій;
5) стійкість до вібрацій, зумовлених роботою механізмів, ударами 

хвиль та стрільбою (для корабельної РЕА, встановленої на кораблях з 
ракетним, торпедним, артилерійським озброєнням), стійкість до приско
рень, що виникають під час хитавиці.

Судновою РЕА обладнують пасажирські, вантажні судна (сухован
тажні, наливні, промислові, буксири тощо), корабельною — надводні ко
раблі та підводні човни. Крім РЕА зв’язку на суднах, надводних кораб
лях і підводних човнах розміщують радіотехнічні засоби судноводіння,

Рис. 1.3. Комплекс мор
ської РЕА, розміщений на 
кораблі:
/ — вентиляторна і примі
щення для ЗІП; 2 — ге
нераторна; 3 — апаратна; 
І = 600 мм — мінімальний 
прохід, необхідний для ви
конання ремонту



до яких належать засоби корекції корабельних навігаційних систем 
(радіонавігаційні та радіолокаційні станції, радіомаяки), навігаційні гідро
акустичні й телевізійні засоби спостереження (ехолоти, гідроакустичні 
станції) і т. д. (рис. 1.4). Різноманіття РЕА, встановленої на судні чи 
кораблі, ускладнює постачання запасними частинами. Особливу увагу в 
процесі конструювання суднової та корабельної РЕА приділяють забез
печенню протиударної стійкості. Радіолокаційні установки, пристрої пере
давання сигналів небезпеки мають зберігати роботоздатність у разі 
пошкодження самого судна чи корабля внаслідок зіткнення або за інших 
аварійних обставин.

Для забезпечення можливості ремонту на місці встановлення РЕА 
(рис. 1.5) конструктор враховує обмежені габарити рубок, призначе
них для їх розміщення.

РЕА зв’язку, якою обладнують радіорубку, працює у сприятливіших 
умовах. Відповідно до міжнародних правил радіорубка має бути облад
нана вентиляцією, яка забезпечує не менше ніж 20 обмінів повітря за 
годину, температура в рубці має становити 18 — 23 °С.

Автоматизовану РЕА встановлюють у нежитлових приміщеннях (від
сіки, трюми), де кліматичні умови складні. Частину спеціальної корабельної 
РЕА розміщують на відкритій палубі чи за бортом, нижче від ватерлінії.

Забезпечення електромагнітної сумісності є одним із найскладніших 
завдань, які виникають під час розміщення суднової та корабельної РЕА. 
Ефективно забезпечити сумісність можна тільки у процесі конструюван

а б
Рис. 1.4. Приклади встановлення мор
ської РЕА:
а — стояк; б — стояк, з’єднаний з пультом

Рис. 1.5. Конструкція блока, який розкри
вається, морської РЕА у випадку розмі
щення її у важкодоступному для ремонту 
місці (РЕА зв’язку в рубці радиста)



ня самого судна. Для з’єднань між стояками застосовують екранований 
кабель. Броня кабелю має бути заземлена через невеликі інтервали по 
всій довжині. Найдійно екранованим приміщенням є радіорубка.

РЕА для буїв використовують для навігаційних та інших цілей. її 
характеризує: 1) особлива тривалість експлуатації без обслуговування;
2) вплив сильних ударів, спричинюваних морськими хвилями та вста
новленням буя способом скидання.

Температурні умови роботи РЕА для буїв забезпечуються завдяки 
інтенсивному відведенню теплоти від корпусу. До групи РЕА для буїв 
належать переносні радіостанції рятувальних засобів. Рятувальну РЕА 
виконують у легкому герметичному корпусі, стійкому до дії солоної во
ди, вона має додаткову плавучість і без пошкодження витримує удар об 
воду при скиданні з висоти 10 м.

Клас 3 — бортова РЕА. Цей клас охоплює групи авіаційної, 
космічної та ракетної техніки. Бортовою називають РЕА, яку встанов
люють на літальних апаратах. Постійне ускладнення функцій РЕА бор
тового класу потребує зменшення її габаритних розмірів і маси, що є 
першочерговим завданням конструкторів.

Друге завдання пов’язане з тим, що бортова РЕА, розміщена поза 
герметичним відсіком, повинна працювати в умовах розрідженої атмосфе
ри (на висоті 26 км тиск знижується до 2 кПа), що призводить до зни
ження надійності електроапаратури.

Крім названих загальних завдань, які вирішують у процесі констру
ювання бортової РЕА і які є класоутворювальними ознаками, кожна 
група має певні особливості.

Вертолітна і літакова РЕА характеризується відносною короткочасніс
тю безупинної роботи, яка вимірюється годинами. В інший час її 
контролює персонал ремонтної бази: здійснює періодичний огляд і кон
троль, перед кожним вильотом виконує передполітну перевірку. Кон
струкція такої РЕА має забезпечувати вільний доступ до внутрішніх 
частин для зменшення часу на пошук несправності. Чим менше часу 
витрачається на передполітну перевірку, тим більший буде економічний 
ефект від експлуатації літаків цивільного повітряного флоту. Звідси 
випливає вимога високої придатності конструкції до контролю і ре
монту.

Температура корпусу літака може значно змінюватися. У південних 
районах влітку на аеродромі корпус літака нагрівається до температу
ри понад +50 °С. Під час його підйому температура різко падає, сягаю
чи -50 °С на висоті 10 км. На надзвукових літаках під час польоту в 
щільних шарах атмосфери корпус може нагріватися до +150 °С. У ре
зультаті РЕА, розміщена поза герметичним відсіком, зазнає теплових 
ударів. Для конструкції РЕА літакової групи значними є також 
вібраційні ударні та лінійні перевантаження.

У всіх випадках задається діапазон частот вібрації. Низькі частоти 
виникають під час руху літака злітно-посадковою смугою, а високі —



Рис. 1.6. Розміщення блоків РЕА на літаку: 
І — радіовідсік з навігаційною, посадковою, 
локаційною РЕА і РЕА зв’язку; 2 — антена 
зв’язку; 3 — антена радіолокатора; 4 — при
ладові дошки пілотів; 5 — індикатор радіо
локатора; 6 — антена висотоміра

пов’язані з роботою двигуна. Під час зльоту і посадки виникають ударні 
перевантаження з хаотичним чергуванням ударів, а за будь-якої зміни 
швидкості — лінійні перевантаження.

Під час польоту льотчик повинен підтримувати безперервний радіо
зв’язок з диспетчерами. Він має бути поінформований щодо зон грозо
вої хмарності, місцезнаходження інших літаків тощо. Посадковий маневр 
здійснюється за допомогою радіотехнічних систем посадки. Результати 
роботи РЕА льотчик і штурман використовують для виконання інших 
завдань. Отже, РЕА має працювати автоматично, самостійно обробляти 
результати і видавати їх у вигляді, зручному для швидкого сприйняття: 
відхилення стрілки вліво чи вправо, вмикання сигналу, суміщення візирів.

У процесі розроблення конструкції літакової РЕА слід зважати та
кож на те, що зір, слух і руки льотчика постійно зайняті, а місце, де 
встановлюються прилади керування і засоби відображення інформації, 
обмежене.

Блоки літакової РЕА монтують у тих місцях літака, де їх зручно за
мінювати й оглядати (рис. 1.6). Тому для літаків характерна наявність 
значної кількості комунікацій дистанційного керування. На літаках і вер
тольотах передбачені спеціальні відсіки для радіоапаратури, де РЕА ком
понують у вигляді стояків або на монтажних рамах (рис. 1.7).

До космічної та ракетної РЕА крім загальних вимог до апаратури бор
тового класу висувають додаткові вимоги: 1) особлива обмеженість об’є
му і маси у зв’язку з необхідністю досягти мінімально можливої стар
тової маси ракети-носія; 2) висока безвідмовність; 3) висока ремонтопри- 

Рис. 1.7. Монтажна рама з блоками літако
вої РЕА

датність у передстартовий пе
ріод; 4) захист від сумісної дії 
вібраційних і лінійних наван
тажень під час старту.

Особливу увагу слід звер
нути на вимоги до безвідмов
ності під час польоту та ре
монтопридатності в передстар
товий період. Практично витра
ти на удосконалення цих по
казників будуть незначними по
рівняно із загальною вартістю



запуску космічного корабля. Успіх космічної експедиції, зрештою, ви
значається безвідмовністю роботи РЕА. Тому для функціональних час
тин багатьох систем передбачене резервування, яке включається як ав
томатично, так і екіпажем. Для визначення пошкодженого блока космо
навти спостерігають за бортовими індикаторами і приймають рішення 
щодо переключення на резервний блок. Переключення має здійснюва
тись одним рухом. Пульт керування в кабіні космічного корабля подіб
ний до літакового, але проектується з урахуванням стану невагомості 
оператора.

РЕА штучних супутників Землі належить до групи космічної, але є 
апаратурою, яка не обслуговується. Вона характеризується:

1) тривалістю експлуатації без обслуговування упродовж кількох 
років;

2) роботою в умовах атмосфери зі сталим газовим складом і низькою 
вологістю чи у вакуумі;

3) циклічною зміною температури;
4) відсутністю механічних навантажень під час роботи;
5) небезпекою впливу радіації.
Супутник — це, власне, контейнер, заповнений РЕА і фізичними при

ладами, які слугують давачами для РЕА. Джерелом живлення є хімічні 
елементи, що працюють разом із сонячними батареями, установленими 
на стулках великої площі.

Додаткові ознаки ракетної РЕА: 1) одноразовість використання; 2) не
обхідність передстартової перевірки за короткий час, отже, високої ре
монтопридатності за передстартових умов; 3) робота за умов швидкого 
зростання температури обшивки ракети — до кількох сотень градусів;
4) здатність працювати після багаторічного зберігання; 5) великі ударні 
навантаження.

Для того щоб вимірювати режим і виконувати підстроювання безпо
середньо перед пуском, у конст
рукції ракетної РЕА передбачено 
дистанційне керування з виводом 
контрольних точок на корпус ра
кети в доступні місця. Для повно
го використання об’єму відсіку, 
який виділяють на ракетах для РЕА, 
її виконують у вигляді циліндра 
(рис. 1.8).

Рис. 1.8. Моноблок ракетної РЕА: 
1 — друкована плата; 2 — теплопровідна 
та екранувальна перегородка; 3 — аморти- 
зувальна і теплопровідна прокладка з теп
лопровідного пінопласту; 4 — з’єднувач 
з плоским кабелем; 5 — бічна стінка кор
пусу; 6 — стяжна вісь корпусу; 7 — труб
ка системи рідинного охолодження



1.2. Ієрархічні рівні РЕА
РЕА — це сукупність елементів, об’єднаних у складальні одиниці й 

пристрої та призначених для перетворення та оброблення електромагніт
них сигналів у широкому діапазоні частот. Елементи, призначені для 
спільної роботи в РЕА, розрізняють за функціональними, фізичними, 
конструктивно-технологічними ознаками і типами зв’язків.

Конструктивно-технологічною особливістю РЕА є функціонально- 
вузловий принцип конструювання, сутність якого полягає в об’єднанні 
функціонально завершених схем у складальні одиниці та модульному 
компонуванні їх. Базові конструкції апаратури мають кілька рівнів 
модульності, які передбачають поєднання простих модулів у складніші.

Модулем називають функціонально і конструктивно завершену 
стандартизовану частину будь-якого технічного пристрою, що передба
чає багаторазове повторення цієї частини. У конструкції РЕА модуль 
може виконувати роль типового елемента заміни (ТЕЗ). ТЕЗ — це 
мінімальна складова частина РЕА першого і вищих рівнів, яка під час 
ремонту агрегатним способом може бути замінена на запасну без додат
кових операцій, що відповідає вимогам взаємозамінності.

Електронним модулем називають функціонально і конструктивно 
завершену частину конструкції РЕА, виконану на базовій несівній 
конструкції (БНК) першого рівня, яка містить одну чи кілька друкованих 
плат, електричний багатовивідний з’єднувач і кодовий ключ (рис. 1.9). 
Кодовий ключ — це елемент конструкції, що забезпечує однозначність 
установки складальної одиниці при сполученні з’єднувача з відповід
ною частиною, розміщеною на несівній конструкції наступного рівня.

Функціональна завершеність 
означає здатність реалізува
ти без застосування додатко
вих засобів задану кількість 
радіотехнічних чи електрон
но-обчислювальних функцій. 
Конструктивна завершеність 
означає можливість механіч
ної фіксації й електричного 
підключення без допомоги до
даткових засобів.

Рис. 1.9. Електронний модуль МІ 
полегшеної конструкції без цент
рального стоку теплоти:
/ — друкована плата; 2 — місця 
установлення з’єднувачів; 3 — улов- 
лювач-фіксатор; 4 — місце установ
лення друкованої плати; 5 — кар
кас; 6 — кодовий ключ



Модулі першого рівня (МІ) утворюються складанням друкованої 
плати з базовою несівною конструкцією. Друкована плата є першою і 
найскладнішою, багатоелементною складальною одиницею РЕА, що по
єднує велику кількість елементів електричної схеми функціональної 
частини. Ці елементи не тільки повинні мати в складних сполученнях 
електричний зв’язок один з одним, а й бути надійно закріплені, щоб 
протистояти механічним впливам під час експлуатації. Крім того, що 
дуже важливо, конструкція таких з’єднань має бути придатна для засто
сування групових технологічних операцій у процесі виготовлення. Дру
кована плата відповідає всім цим вимогам.

Під час конструювання друкованих плат керуються чотирма основ
ними критеріями: габаритними розмірами, щільністю рисунка і товщи
ною провідного шару, кількістю шарів і вибором матеріалу основи. Крім 
того, до уваги беруть додаткові вимоги, які слугують для перевірки, уточ
нення і нескладної корекції конструкцій, обраних за головними кри
теріями. Допоміжними критеріями можуть бути електричні обмеження 
за паразитними параметрами, теплові обмеження, обмеження за масою, 
трудомісткістю виготовлення, за безвідмовністю, ремонтопридатністю 
тощо.

Несівною конструкцією називають механічну складальну одини
цю, призначену для розміщення, закріплення й захисту від зовнішніх 
впливів функціональних вузлів у заданих умовах експлуатації. Не- 
сівну конструкцію, прийняту за вихідну під час розроблення модифі
кацій конструктивних рішень, називають базовою несівною конструк
цією (БНК).

БНК-1 (базова несівна конструкція першого рівня) — це касета, 
тобто вставна каркасна конструкція, призначена для розміщення друко
ваних плат. Крім неї існує безкаркасна несівна конструкція, міцність і 
жорсткість якої забезпечуються сукупністю її складових елементів за 
відсутності каркаса. Прикладом безкаркасної несівної конструкції може 
слугувати друкована плата, оснащена елементами кріплення та елект
ричного з’єднання, яку застосовують без касети. Така друкована плата 
дістала назву комірки.

Конструктивне оформлення модуля для висувного блока і блока 
книжкової конструкції неоднакове, але в обох конструктивною основою 
є рама з алюмінієвого сплаву, отримана литтям під тиском. Рама для 
модуля, що входить до складу висувного блока, має кілька приливків 
різного призначення (рис. 1.10). Для кріплення друкованої плати пе
редбачені приливки з отворами, для кріплення модуля в блоці — при- 
ливки під штирі-уловлювачі і приливки з різьбовими отворами.

Рама модуля має бути щільно закріплена в блоці, що потрібно не 
тільки для механічної фіксації, а й для зменшення до мінімуму теплового 
опору між модулем (джерелом теплоти) і каркасом блока (нескінченним 
радіатором). Елемент фіксації має форму клина, що дає змогу вибирати 
зазор при загвинчуванні стопорного гвинта (рис. 1.11).



Рис. 1.10. Рама з приливками для кріп
лення друкованої плати

Модуль для блока книжкової 
конструкції має раму з прилив
ками для шарнірного з’єднання 
модуля з блоком уздовж верти
кальної осі, а також отвори для 
кріплення модуля за допомогою 
гвинтів. Друкована плата у такій 
рамі кріпиться на заклепках.

У разі закріплення в одній ра
мі двох друкованих плат з’єднан
ня між ними виконують за допо
могою гнучкого друкованого ка
белю (рис. 1.12).

Важливим елементом конст
рукції модуля є з’єднувач. На мо
дулі встановлюють одну частину 
з’єднувача, частіше — вилку, а в 

блоці висувного типу — відповідно розетку. Обидві сполучувані части
ни з’єднувача є складними багатоконтактними пристроями. Кількість 
контактних пар може перевищувати сто, причому під час з’єднання 
кожна пара повинна суміститися з високою точністю, без перекосу. Для 
забезпечення потрібної високої кінематичної точності з’єднання під час 
монтажу модуля в блок передбачено дві групи штирів-уловлювачів. 
Перша група уловлювачів, висунута вперед на 3 —5 мм, орієнтує модуль, 
що наближається, для з’єднання за допомогою другої групи вловлю
вачів. Під час монтажу модуль фіксується за допомогою невипадних 
гвинтів (рис. 1.13).

У рамі модуля передбачено ключ — конструктивний елемент, який 
виключає можливість неправильного встановлення модуля в блок. Для

Рис. 1.11. Клинова фіксація рами в блоці (а) і клин (б):
1 — друкована плата; 2 — ЕРЕ; 3 — корпус блока; 4 — гвинт; 5 — 
клин; 6 — рама



Рис. 1.12. Закріплення двох друкованих плат в одній рамі:
І — пустотіла заклепка для кріплення плати в кутах; 2 — інтегральна схема; З — 
друкована плата; 4 — рама; 5 — гнучкий друкований кабель; 6 — втулка для кріплення 
плат у центрі рами

Рис. 1.13. Конструкція установлюва
ної комірки із гвинтовим закріплен
ням:
І — з’єднувач; 2 — штир-уловлювач;
З — рама; 4 — друкована плата з 
мікросхемами; 5 — гвинт закріплення 



виймання модуля з блока може бути передбачений спеціальний інстру
мент — знімач. Його застосовують у конструкції, якщо за умовами екс
плуатації потрібні особливі заходи для запобігання виконанню ремонту 
персоналом, спеціально для цього не підготовленим.

Конструкція модуля має відповідати вимогам експлуатаційної тех
нологічності: модуль, вийнятий із блока, має легко, без пошкодження, 
встановлюватися в зручному для огляду й ремонту положенні на мон
тажному столі.

Під час топологічних робіт на етапі розміщення навісних елемен
тів задовольняється вимога придатності до контролю конструкції моду
ля, для чого забезпечується вільний доступ до місць електричного при
єднання навісних елементів. Для ЕРЕ, контрольні точки яких не виве
дено на з’єднувачі, передбачено достатньо місця для підключення за
тискачів приладів до контрольних точок у безпосередній близькості до 
ІС. Це суперечить вимозі максимально щільного розміщення. Отже, 
конструкторові слід знайти компроміс і визначити, як підвищити при
датність до контролю і чи можна знехтувати цією вимогою заради 
збільшення коефіцієнта заповнення об’єму модуля.

До модулів другого рівня належать електронні модулі другого рівня 
та мікроблоки. Блоком називають частину РЕА, що виконує складну 
функцію, містить кілька модулів першого рівня і має лицеву панель 
(рис. 1.14). Електронний модуль другого рівня — це стандартизований 
варіант блока, виконаний на модулях МІ і базовій несівній конструкції 
БНК-2.

Можливість максимально просто і швидко розкрити конструкцію 
РЕА для отримання доступу до всіх вузлів, розміщених усередині, є

Рис. 1.14. Структура конструкції блока:
а — модуль другого рівня; б — блоки, розміщені 
на монтажній рамі, яка вставляється в стояк; 1 — 
лицева панель; 2 — відповідна частина з’єднува
ча; 3 — з’єднувач модуля; 4 — модуль першого 
рівня; 5 — корпусна ІС (елементна база) чи мікро- 
збірка



Рис. 1.15. Конструкція розкривного блока

визначальною умовою конструкторського забезпечення експлуатацій
ної технологічності. Це досягається розкриттям несівної конструкції чи 
висуванням складових частин.

Спосіб розкриття несівної конструкції ґрунтується на застосуванні 
шарнірного з’єднання в ребрах конструкції (рис. 1.15). За такого спо
собу доступ до внутрішніх частин забезпечується без відключення від 
схеми всього пристрою. Спосіб висування полягає у висуванні частин 
уздовж напрямних (рис. 1.16, а}. У цьому випадку електричний зв’язок 
зі схемою РЕА здійснюється за допомогою додаткових перехідних ка
белів, які мають бути передбачені в ЗІП.

За способу висування використовують телескопічні напрямні, які за
безпечують поступальний рух блока і поворот його на 90° у висунутому 
положенні (рис. 1.16, б). Для захисту блока від потрапляння бризок і 
пилу лицева панель із внутрішнього боку по периметру облямована

Рис. 1.16. Конструкція висувного блока:
а — вийнята несівна конструкція блока; б — теле
скопічні напрямні; / — лицева панель блока; 2 — 
корпус стояка; 3 — напрямна; 4 — напрямок розво
роту блока для доступу знизу



Рис. 1.17. Сполучення вийнятого блока з відповідною частиною з’єднувача, роз
міщеного в стояку:
а — блок захоплено пружинним уловлювачем; б — уведено напрямний штир; в — 
уведено корпус з’єднувача; г — суміщено контакти з’єднувача; / — корпус стояка; 2 — 
частина з’єднувача; З — з’єднувач; 4 — нерухомий штир-уловлювач; 5 — пружинний 
штир-уловлювач; 6 — корпус під’єднуваного блока; 7 — напрямна корпусу стояка; 8 — 
напрямок руху під’єднуваного блока

гумовим шнуром, який забезпечує ущільнення й амортизацію блока під 
час повного закриття при встановленні у стояк.

Спосіб виймання передбачає з’єднання розніма блока з відповідною 
колодкою на каркасі стояка. Для забезпечення точного суміщення з’єдну
ваних електричних контактів при засуванні блока всередину стояка чи 
шафи передбачаються напрямні штирі-уловлювачі, як правило, у ви
гляді двох пар: пружинної та нерухомої (рис. 1.17). Пружинний штир- 
уловлювач слугує для грубої орієнтації з’єднання, нерухомий — для 
остаточної, точної. Найчастіше застосовують електричні з’єднувачі 
з плаваючим закріпленням, яке допускає зміщення відносно кріпиль
них точок не більше ніж ±0,25 мм. Таким чином компенсується вплив 
випадкових неточностей установлення з’єднувачів і незначних пере
косів.



Рис. 1.18. Забезпечення ремонтопридатності 
масивного блока

Спосіб висування використовують не 
тільки для блоків обмеженої маси (до 
ЗО кг), а й для масивних частин РЕЛ 
(рис. 1.18). У цьому випадку конструк
тивне рішення ґрунтується на застосу
ванні роликових напрямних, в яких тер
тя ковзання замінене тертям кочення.

Третій рівень конструкції — це РЕА 
у вигляді шафи, пульта (рис. 1.19), 
моноблока (рис. 1.20), приладу (див. 
рис. 1.2), стояка, стелажа. До несівних 
конструкцій цього рівня належать кожухи, каркаси, монтажні рами, кор
пуси шаф, стояків, панелі корпусів пультів. Кожух є зовнішньою обо
лонкою складальної одиниці, виконаною, як правило, з листового мате
ріалу і призначеною для захисту виробу від зовнішніх впливів, захисту 
персоналу від контактування із внутрішніми частинами та для надання 
виробу завершеної форми. Каркас є кістяком складальної одиниці, який 
надає конструкції міцності та жорсткості.

Монтажною рамою називають несівну конструкцію відкритого типу, 
що містить елементи для електричного з’єднання і призначена для роз
міщення кількох блоків (див. рис. 1.7). Стояк — це монтажний пристрій 
відкритого типу для розміщення блоків у кілька рядів, де як несівна 
конструкція використовується загальна, вертикально розміщена рама.



Рис. 1.20. Моноблок

Стелаж на відміну від стояка 
призначений для розміщен
ня блоків закритого типу (при
ладів) у кілька рядів (див. 
рис. 1.2, в). Шафа подібна до 
стояка, але є монтажним при
строєм закритого типу і облад
нана дверцятами.

Панель є частиною пульта 
і слугує для розміщення ор
ганів керування, комутації та 
індикації. Іншою частиною 
пульта є корпус — несівна кон
струкція, призначена для роз

міщення засобів відображення інформації, органів керування і необхід
них блоків, мікроблоків, комірок, електро- та радіовиробів.

1.3. Кліматичні умови експлуатації РЕА
Найчастіше причиною порушення надійності РЕА є зміна параметрів 

унаслідок фізико-хімічних процесів, швидкість яких пов’язана з кліма
тичними факторами (температура, вологість тощо), з механічними впли
вами, з перегрівом усередині виробу, а також залежить від застосованих 
матеріалів, покриттів і конструкторських рішень.

Так, за підвищеної температури відбувається висихання і пересихан
ня захисних покриттів із деформацією або розтріскуванням; міграція 
домішок у напівпровідниках; зміна електричних характеристик; неод
накова деформація з’єднаних деталей з різним температурним коефі
цієнтом розширення.

За зниженої температури виникають механічні напруження в місцях 
паяння та інших нерухомих з’єднаннях; розтріскування металевих і 
неметалевих покриттів.

За підвищеної вологості відбуваються: конденсація вологи, зміна елек
тричних характеристик, деформація сполучених деталей, хімічні реакції 
в розчинах, створюваних адсорбованою у плівці вологою, електроліз, 
корозія.

За зниженого тиску знижується напруга пробою, погіршується теп
лообмін. Руйнівні процеси відбуваються (іноді дуже повільно) на по
верхні в локальній зоні, яка зазнає впливу зовнішнього середовища, у 
з’єднаннях (рухомих і нерухомих), де розвиваються електроерозійний і 
механічний зноси, корозія та ін.

Існує певний зв’язок між конкретним видом кліматичного впливу і 
прискореним унаслідок цього фізико-хімічним процесом у конструкції. 
Розрізняють сім основних видів кліматичних впливів: 1) вплив темпе



ратури; 2) теплові удари; 3) вологість; 4) розрідження повітря; 5) пил; 
6) сонячна радіація; 7) гідростатичний тиск. У деяких випадках дія 
основних видів впливів доповнюється ускладнювальними факторами. 
Наприклад, стійкість до впливу вологи доповнюють вимогами стійкості 
до корозійно-активних середовищ, сольового туману, дощу, інею, об
мерзання. Для тропічних умов експлуатації додатково вводять нормо
вані біологічні впливи цвілі, комах, гризунів. Дія пилу може бути до
повнена впливом вітру з піском, сніговим пилом тощо. Ці ускладнені 
вимоги спеціально обумовлюються в технічному завданні на розроб
лення конструкції.

Нормальними кліматичними умовами вважають температуру від +15 
до +30 °С, тиск 83,6 — 106 кПа (630 — 800 мм рт. ст.), відносну вологість 
45 — 80 % (за температури ЗО °С), повітря без хімічних домішок і пилу. 
На відкритому повітрі такі умови бувають дуже рідко, проте в примі
щеннях з кондиціонуванням повітря підтримуються автоматично.

Під час конструювання РЕА беруть до уваги вміст в атмосфері коро
зійно-активних агентів, які впливають на надійність конструкції. Для 
цього розроблено класифікацію атмосфери за чотирма типами:

I — умовно чиста;
II — промислова;
III — морська;
IV — приморсько-промислова.
Корозійну агресивність атмосфери характеризують два фактори: 

зволоження поверхні й забруднення повітря корозійно-активними аген
тами — сірчистим газом, хлоридами, аміаком.

Розрізняють зволоження поверхні фазовою й адсорбційною плівкою. 
Фазовою називають плівку, що утворюється під дією опадів (дощ, туман, 
дощ зі снігом) і роси, тоді як адсорбційною — плівку, що утворюється 
за відсутності опадів і роси та за значної відносної вологості повітря 
(понад 70 %). За температуру початку випадання роси залежно від 
кліматичного району Землі приймають одне з трьох значень: +8 °С (хо
лодний район), +4 °С (помірний), 0 °С (тропічний).

Тривалість зволоження поверхні адсорбційною і фазовою плівками 
залежить від географічного розміщення пункту експлуатації РЕА. Для 
конструкційних чорних і кольорових металів та сплавів застосовують 
шкалу корозійної стійкості за швидкістю проникнення корозії.

Найпоширенішим видом руйнування в тропічних умовах є біологіч
на корозія — корозія під дією біологічного фактора. Біологічним фак
тором називають мікроорганізми та їхні спільноти, які спричинюють 
порушення справного і роботоздатного стану виробу. Стійкістю до 
впливу біологічних факторів (біологічною стійкістю) називають влас
тивість виробу зберігати показники в межах, визначених нормативно- 
технічною документацією протягом заданого часу в процесі або після 
впливу конкретного біологічного фактора. Окремим видом біологічної 
стійкості є стійкість до грибів і цвілей.



РЕА для тропіків обробляють біоцидом (біоцид — це речовина, що 
знищує мікроорганізми). Це забезпечує, зокрема, фунгіцидність — влас
тивість об’єкта знищувати гриби, яка досягається, наприклад, викорис
танням у покритті відповідних отрут.

Значну небезпеку можуть становити терміти, мурахи та інші комахи, 
а також гризуни, які перегризають кабелі й джгути. Тому, створюючи 
РЕА для тропічних умов, застосовують спеціальні «тропікостійкі» ма
теріали і конструктивні рішення.

Контрольні запитання і завдання
Єї 1. На які категорії поділяють сучасну РЕА?
0 2. На які класи поділяють РЕА?

3. Що характеризує стаціонарну РЕА?
4. Яка апаратура належить до переносної?
5. Які основні особливості морської РЕА?
6. Яка апаратура належить до бортової?
7. Що таке ієрархічні рівні РЕА?
8. Що таке несівна конструкція?
9. Як забезпечується ремонтопридатність РЕА?

10. Які умови експлуатації РЕА?
11. Поясніть поняття «біологічна корозія».
12. Поясніть поняття «нормальні кліматичні умови».



Організація 

процесу 
ВИРОБНИЦТВА РЕА

Розділ 2

2.1. Технологічна підготовка виробництва
Більшість сучасної РЕА — це складні системи, які містять різні еле

менти, засоби автоматики, джерела живлення, передавальні та приймальні 
пристрої тощо. Характерною ознакою виробництва такої апаратури є 
змінюваність виробів, значна трудомісткість робіт зі складання вузлів, 
контролю і регулювання.

Над розробленням окремих пристроїв РЕА працює багато відділів, 
лабораторій, конструкторських і технологічних бюро. Тільки наявність 
плану, який координує роботу всіх підрозділів, дає змогу організувати 
успішне виконання всіх робіт. Такий план називають технологічною 
підготовкою виробництва (ТПВ). Тому планування є найважливішою 
функцією організації та управління процесом ТПВ.

Технологічною підготовкою виробництва керує, як правило, голов
ний технолог. В об’єднаннях і на підприємствах структуру і склад ос
новних служб (підрозділів), які беруть участь у ТПВ, у кожному конк
ретному випадку визначають на основі чинних у галузі нормативних 
документів чи рекомендацій залежно від типу виробництва, обсягу ви
пуску і виду продукції.

Схему підпорядкованості основних служб (підрозділів), які беруть 
участь у ТПВ, наведено на рис. 2.1. Ці служби забезпечують повну 
технологічну готовність до виробництва якісних виробів відповідно до 
заданих техніко-економічних показників, що визначають технічний рівень 
і мінімальні трудові затрати.

Повна технологічна готовність означає наявність на підприємстві 
повного комплекту конструкторської й технологічної документації, від
працьованих керувальних програм, засобів технологічного оснащення, 
що забезпечують виробництво продукції та контроль її якості.

Технологічна підготовка виробництва є важливою ланкою складно
го ланцюжка: дослідження — розроблення — виробництво — експлуата
ція — ремонт.



Рис. 2.1. Схема підпорядкованості основних служб, які беруть участь у ТПВ

Розробленням називають проектування виробу з одночасною техноло
гічною підготовкою виробництва, виготовлення дослідного зразка, а потім 
його серійний випуск.

Технологічна підготовка виробництва радіоелектронних виробів охоп
лює великий комплекс взаємопов’язаних робіт, склад і послідовність 
виконання яких залежать від специфіки конструкцій виробів і типу 
виробництва.

В основу організації та керування технологічною підготовкою ви
робництва покладено Єдину систему технологічної підготовки вироб
ництва (ЄСТПВ) і розроблені на її основі галузеві системи (ГСТПВ), 
які конкретизують окремі правила і положення ЄСТПВ щодо специ
фіки галузі. ЄСТПВ ґрунтується на використанні сучасних загально- 
технічних систем міждержавних стандартів, до яких належать: Єдина 
система конструкторської документації (ЄСКД); Єдина система техно
логічної документації (ЄСТД); Єдина система програмної документації 
(ЄСПД); Єдина система класифікації і кодування техніко-економічної 
інформації (ЄСКК); Система розроблення і постановки продукції на ви
робництві, а також система державних стандартів України; Система управ
ління якістю; Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ).

2.2. Виробничий і технологічний 
процеси та їх елементи

Виробничий процес — це сукупність дій, у результаті яких матеріа
ли і напівфабрикати (заготовки), що надходять на підприємство, пере
творюються на готові вироби.

Виробничий процес охоплює не лише основні процеси, безпосеред
ньо пов’язані з виготовленням деталей та їх складанням, а й усі до
поміжні, наприклад підготовку виробництва, транспортування, контроль 
і зберігання матеріалів (напівфабрикатів), ремонт устаткування, виго
товлення технологічного оснащення.



Частина виробничого процесу, безпосередньо пов’язана зі зміною 
фізичного стану матеріалу, розмірів, форми, зовнішнього вигляду і взаєм
ного розміщення елементів під час виготовлення і складання виробу, 
називається технологічним процесом.

Розрізняють два основних етапи технологічного процесу: виготов
лення деталей і складання.

Технологічні процеси будують за окремими методами їх виконання 
(ливарні процеси, процеси механічного та термічного оброблення, по
криття, складання, монтажу, контролю та випробувань РЕА).

Технологічний процес виготовлення деталей за фізичними й економіч
ними ознаками поділяють на операції, які деталізують на установки, по
зиції, переходи, проходи і прийоми.

Операція — це закінчена частина технологічного процесу, яку без
упинно виконує на одному робочому місці один робітник (чи група ро
бітників) над певного деталлю чи складальною одиницею (або сукупніс
тю кількох деталей, складальних одиниць). Технологічна операція є 
основною одиницею виробничого планування та обліку. На основі опера
цій оцінюють трудомісткість виготовлення виробів і визначають норми 
часу і розцінки, необхідну кількість робітників, устаткування, пристосу
вань та інструментів, собівартість виготовлення (складання); ведуть ка
лендарне планування виробництва і здійснюють контроль якості й тер
мінів виконання робіт.

Прикладами окремих операцій можуть бути свердління отвору в де
талі, нарізання зубів зубчастого колеса, штампування пластин магніто- 
проводу, просочення трансформатора, нанесення покриття.

Якщо деталь обробляється на верстаті, потім проходить термооброб
ку і знову має оброблятися на верстаті, процес оброблення стає перерв
ним, тобто складається з кількох операцій.

Установлення — частина операції, що виконується за одного закріп
лення оброблюваної деталі та одного настроювання устаткування.

Позиція — кожне з можливих фіксованих положень переміщуваної 
частини пристосування з постійно закріпленою в такому пристосуванні 
деталлю, складальною одиницею чи інструментом щодо устаткування, 
на якому виконується робота.

Перехід — частина операції, за якої обробляється одна чи кілька діля
нок поверхні деталі тим самим інструментом (чи групою інструментів) 
за незмінного або закономірно змінного режиму роботи устаткування. 
Щодо складання перехід характеризується незмінністю сполучуваних 
поверхонь і застосовуваного інструмента (пристосування). Прикладом 
може бути намотування котушки, за якого виконується кілька послідов
них переходів: установлення каркаса, кріплення виводу до каркаса і т. д. 
Перехід під час оброблення різанням може бути поділений на проходи.

Прохід — частина переходу, пов’язана зі зняттям шару металу під 
час одноразового руху інструмента чи групи інструментів відносно оброб
люваної поверхні.



Прийом — частина операції, що охоплює сукупність дій, пов’язаних 
одним цільовим призначенням (установлення виробу в пристосування, 
вмикання верстата тощо).

2.3. Типи виробництва
Відповідно до ГОСТ 14.004 83 «Технологическая подготовка про- 

изводства. Терминьї и определения основних понятий» залежно від 
номенклатури, регулярності, стабільності та обсягу випуску виробів су
часне виробництво поділяють на такі типи: одиничне, серійне і масове.

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою 
і малим обсягом випуску виробів. При цьому під обсягом випуску розу
міють кількість виробів певних найменувань, типорозміру і виконання, 
яку виготовляє підприємство чи його підрозділи протягом планованого 
періоду часу.

На підприємствах одиничного виробництва кількість виробів, що 
випускаються, і розміри операційних партій заготовок і складальних 
одиниць, які надходять на робоче місце для виконання технологічної 
операції, обчислюють штуками і десятками штук. На робочих місцях 
виконують різні технологічні операції, що повторюються нерегулярно 
або не повторюються зовсім; використовується універсальне устатку
вання. Спеціальні інструменти і пристосування, як правило, не застосо
вують. Взаємозамінність деталей і вузлів у багатьох випадках відсутня, 
значно поширена пригінка за місцем. Кваліфікація робітників дуже 
висока, оскільки від неї значною мірою залежать: якість продукції; низь
кий рівень механізації; висока вартість апаратури.

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і 
великим обсягом випуску виробів, що виготовляються безупинно впро
довж тривалого часу.

Коефіцієнт закріплення операції для масового виробництва дорів
нює 1, тобто за кожним робочим місцем закріплюється виконання однієї 
постійно повторюваної операції. При цьому використовується спеціальне 
високопродуктивне устаткування, що розміщується за потоковою озна
кою (тобто за технологічним процесом) і в багатьох випадках сполу
чається транспортними пристроями і конвеєрами з постами проміжного 
автоматичного контролю, а також проміжними складами — накопичу
ваними деталей і складальних одиниць, які постачають роботи і маніпу
лятори. Широко застосовують автоматичні лінії та автоматизовані ви
робничі системи, якими керують ЕОМ.

Потрібної точності досягають методами автоматичного визначення 
розмірів на налагоджених верстатах із забезпеченням взаємозамінності 
оброблюваних заготовок і складуваних вузлів. Тільки в окремих випад
ках застосовують селективне складання, що забезпечує групову взаємо
замінність.



Середня кваліфікація робітників у сучасному масовому виробництві 
нижча, ніж в одиничному, оскільки на налагоджених верстатах і автома
тичному устаткуванні можуть працювати робітники-оператори невисо
кої кваліфікації.

Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою 
виробів, що виготовляються, періодично повторюваними партіями і досить 
великим обсягом випуску. Залежно від кількості виробів у партії чи се
рії і значення коефіцієнта закріплення операцій розрізняють дрібно-, 
середньо- та великосерійне виробництво.

Обсяг випуску підприємств серійного типу становить від десятків і со
тень до тисяч регулярно повторюваних виробів. При цьому у виробництві 
використовують універсальне і спеціалізоване устаткування. Його розмі
щують за технологічними групами з урахуванням напрямку основних 
вантажопотоків цеху по предметно-замкнених ділянках. Технологічне 
оснащення переважно універсальне, однак у багатьох випадках (особли
во у великосерійному виробництві) використовують спеціальне високо
продуктивне оснащення, потреба в якому має бути обґрунтована техніко- 
економічним розрахунком.

Потрібної точності досягають як методами автоматичного визначен
ня розмірів, так і методами пробних проходів і промірів з частковим за
стосуванням розмітки. Середня кваліфікація робітників вища, ніж у 
масовому виробництві, але нижча, ніж в одиничному, оскільки разом із 
робітниками високої кваліфікації, що працюють на складному універ
сальному устаткуванні, і наладчиками використовуються робітники-опе
ратори, які працюють на налагоджених верстатах. Залежно від обсягу 
випуску й особливості виробів забезпечується повна, неповна чи групо
ва взаємозамінність складальних одиниць, однак у деяких випадках під 
час складання застосовують компенсацію розмірів і пригінку за місцем.

2.4. Виробнича структура підприємства
Виробничу структуру підприємства радіоелектронної промисловості 

характеризують сталі форми кооперації й організації праці на рівні 
його підрозділів — цехів і відділів. Що більше спеціалізовано підприєм
ство, то одноріднішу продукцію воно випускає, то менше за інших одна
кових умов у його складі різних виробничих цехів і простіша виробнича 
структура, і навпаки, що універсальніше підприємство, то розгалужені- 
ша його структура.

Первинна ланка в організації виробничого процесу — це робоче місце. 
Воно є частиною виробничої площі, оснащеною потрібним устаткуван
ням, інструментами і пристосуваннями, за допомогою яких робітник чи 
група робітників (бригада) виконує окремі операції з виготовлення 
продукції чи обслуговування процесу виробництва.

Характер і особливості робочого місця визначають вид виробничої 
структури. Воно може бути простим (робітник обслуговує один вер



стат), багатоверстатним (робітник обслуговує кілька верстатів) чи 
колективним (на одному робочому місці працює кілька робітників).

Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких 
виконується технологічно однорідна робота чи здійснюються різні опе
рації з виготовлення однорідної продукції, утворюють виробничу ділян
ку. На великих і середніх підприємствах виробничі ділянки об’єдну
ють у цехи.

Територіально, адміністративно й виробничо відокремлений підрозділ 
підприємства, в якому виконують певний комплекс робіт відповідно до 
внутрішньозаводської спеціалізації, називають цехом.

До цехів основного виробництва належать цехи, що виготовляють 
продукцію підприємства (готові вироби, вузли, деталі чи напівфабрика
ти): заготівельні, ливарні, гальванічних покриттів, механічного оброб
лення, складання механічних вузлів, друкованих плат, вузлового та за
гального складання і т. д.

Кількість цехів залежить від виду виготовлюваної продукції та рівня 
спеціалізації підприємства. Іноді на великих підприємствах однорідні 
цехи об’єднують у корпуси. На невеликих підприємствах з відносно 
простим процесом виробництва застосовують безцехову структуру, за 
якої найбільшим виробничим підрозділом є виробнича ділянка. Розріз
няють цехову, безцехову і корпусну виробничі структури.

Водночас із виробничою розрізняють також загальну структуру під
приємства, що охоплює виробничі ланки, служби і відділи керування 
підприємством (конструкторський, технологічний, плановий тощо).

/75^ Контрольні запитання і завдання____________________________
и 1. Що означає технологічна підготовка виробництва?
0 2. Які служби беруть участь у технологічній підготовці виробництва?

3. Поясніть поняття «виробничий процес».
4. Поясніть поняття «операція».
5. На які елементи поділяється операція?
6. Які існують типи виробництва?
7. Які особливості одиничного виробництва?
8. Які особливості серійного виробництва?
9. Які особливості масового виробництва?



І ЕХНІЧНА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1. Загальні відомості
Види виробів усіх галузей промисловості визначено ДСТУ 2391 —94 

«Система технологічної документації. Терміни та визначення».
Виріб — це одиниця промислової продукції, кількість якої обчислю

ють у штуках (екземплярах). До виробів також належать завершені та 
незавершені предмети, зокрема заготовки.

Заготовка — це предмет праці, з якого змінюванням форми, розмірів, 
властивостей поверхні та (чи) матеріалу виготовляють деталь.

Залежно від призначення розрізнюють вироби основного виробниц
тва, які підлягають реалізації, та допоміжного виробництва, виготовлені 
для використання на самому підприємстві. Вироби, призначені для реа
лізації, які водночас використовуються на підприємстві-виробникові, 
належать до виробів основного виробництва. Залежно від наявності 
або відсутності складових частин вироби поділяють на:

а) неспецифіковані (деталі), які не мають складових частин;
б) специфіковані (складальні одиниці, комплекси, комплекти), що 

складаються з двох чи більшого числа частин.
Деталь — це виріб, виготовлений із матеріалу однієї марки без за

стосування складальних операцій. Деталі можуть бути стандартні (гай
ка, стояк), уніфіковані (шасі, базові несівні конструкції) та оригінальні 
(кронштейн, друкована плата).

Складальна одиниця — це виріб, складові частини якого підлягають 
з’єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-вироб
никові. Складальні одиниці можуть бути стандартні (підшипник), уні
фіковані (трансформатор) та оригінальні (корпус).

Комплекс — це два та більше специфікованих виробів, не пов’язаних 
на підприємстві-виробникові складальними операціями, але призначе
них для виконання взаємопов’язаних експлуатаційних функцій. Кож
на зі складових частин комплексу виконує певні (одну чи кілька) функції, 
які у сукупності визначають функціонування комплексу в цілому.

Комплект — це два чи більше виробів, не пов’язаних на підприємстві- 
виробникові складальними операціями, які є набором виробів і мають



спільне експлуатаційне допоміжне призначення (комплекти вимірюваль
ної апаратури, інструменту тощо).

Створення радіоелектронної апаратури (РЕА) починається з роз
роблення конструкторської документації. Для прискорення проекту
вання, виготовлення та підвищення якості РЕА конструктор повинен 
використовувати стандартні та розроблені раніше пристрої, вузли й де
талі, а також прагнути до скорочення номенклатури матеріалів і забез
печувати технологічність конструкції (сукупність властивостей конструк
ції виробу, яка визначає її пристосованість до виробничих умов з метою 
досягнення оптимальних витрат під час виробництва, експлуатації, ре
монту й утилізації для заданих показників якості, обсягів випуску та 
умов виконання робіт). Конструкторську документацію виконують з 
урахуванням вимог чинних стандартів.

У виготовленні виробів використовують різні види конструкторської 
та технологічної документації, які регламентуються міждержавними стан
дартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та 
Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Єдина система конструкторської документації — це комплекс міждер
жавних стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила й положен
ня щодо порядку розроблення, оформлення й обороту конструкторської 
документації, яка розроблюється та використовується підприємствами 
України.

Конструкторські документи бувають графічними (креслення, схеми) 
і текстовими (технічні умови, технічний опис тощо), які дають необхідне 
уявлення про склад і будову виробу та його складові частини, а також 
містять потрібні дані для їх виготовлення, контролю, приймання та екс
плуатації. ЄСКД забезпечує єдність правил виконання й оформлення 
конструкторської документації; можливість її використання без дороб
лення та переоформлення в процесі нового проектування, виробництва 
та передавання її на інше підприємство. ЄСКД встановлює раціональ
ну систему нумерації креслень, яка полегшує виявлення вже спроекто
ваних і виготовлених виробів, створює основу для уніфікації та стан
дартизації деталей, дає змогу використовувати засоби механізації та 
автоматизації процесу виконання креслень.

Єдина система технологічної документації — це комплекс міждер
жавних стандартів і нормативних документів, які встановлюють прави
ла й положення щодо порядку розроблення, комплектації, оформлення 
й обороту технологічної документації, яка використовується в процесі 
виготовлення та ремонту виробів.

ЄСТД створює необхідні умови для розроблення прогресивних ти
пових і групових технологічних процесів, забезпечує взаємозв’язок роз
роблених та тих, що тільки розроблюються, систем стандартів. На осно
ві ЄСТД може створюватися система техніко-економічних нормативів, 
що важливо для впровадження автоматизованих систем керування. ЄСТД 
дає змогу використовувати сучасні технічні засоби оброблення інфор-



мації, підвищити продуктивність праці робітників, які здійснюють підго
товку нового виробництва, та удосконалювати систему управління ви
робництвом.

Технологічний процес складання та монтажу РЕА відбувається відпо
відно до технічної документації, де зазначено: назву об’єкта складання 
і монтажу; поділ робіт на стадії; назву, опис переходів та операцій для 
кожної стадії складання, монтажу й контролю; використовувані інстру
менти, технологічне оснащення; основні й допоміжні матеріали; час, по
трібний для виконання окремих переходів та операцій; кваліфікаційні 
розряди робітників та ін.

3.2. Стадії розроблення 
конструкторської документації

Стадії розроблення конструкторської документації визначено 
ГОСТ 2.103 — 68; види конструкторських документів — ГОСТ 2.102 — 68, 
ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.602-95.

Конструкторські документи — це графічні та текстові документи, 
які визначають склад і будову виробу та містять потрібні відомості для 
його розроблення, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та 
ремонту. Залежно від стадії розроблення документи поділяють на про
ектні та робочі. До перших належать технічна пропозиція, ескізний та 
технічний проекти.

Розроблення конструкторської документації на виріб починають з 
виконання, згідно з технічним завданням (ТЗ), технічної пропозиції 
(ГОСТ 2.118 — 73) для виявлення додаткових чи уточнювальних вимог 
до виробу (технічних характеристик, показників якості тощо). На ос
нові попереднього конструкторського аналізу різних варіантів виробу 
ТЗ може уточнюватися і доповнюватися.

На цій стадії проектування виріб перевіряють на патентну чистоту, 
проводять оформлення заявок на винахід, оцінюють якість розглядува
них варіантів і вибирають оптимальний. Для цих цілей може бути виго
товлений макет.

Ескізний проект (ГОСТ 2.119 — 73) виконують для визначення прин
ципових (конструктивних, схемних і т. д.) рішень, які дають загальне 
уявлення про роботу та будову виробу. За ескізною документацією ви- 
готовлюють та випробовують макет.

На етапі технічного проекту (ГОСТ 2.120 — 73) приймають остаточні 
технічні рішення і докладно розробляють загальні види, креслення де
талей і схем виробу, оцінюють його відповідність вимогам ТЗ, техно
логічність, зручність в експлуатації та ін. На стадії технічного проекту 
не повторюють роботи, що були проведені на попередніх стадіях, якщо 
вони не можуть дати додаткових відомостей. Під час розроблення тех
нічного проекту можуть використовуватись документи, отримані на по
передніх стадіях з відповідним урахуванням зауважень до ескізного 



проекту. Технічний проект є основою для розроблення робочої конст
рукторської документації.

На стадії створення робочої документації виконують такі роботи:
♦ розроблення конструкторських документів, призначених для виго

товлення та випробувань дослідного зразка;
♦ виготовлення та випробування дослідного зразка;
♦ коригування конструкторської документації за результатами випро

бувань дослідного зразка;
♦ приймальні випробування дослідного зразка;
♦ коригування конструкторської документації за результатами приймаль

них випробувань дослідного зразка;
♦ виготовлення та випробування встановлювальної серії;
♦ коригування конструкторської документації за результатами виго

товлення та випробування встановлювальної серії;
♦ виготовлення та випробування головної (контрольної) серії (за по

треби).
Відкоригована документація надходить у серійне виробництво.
Документам технічної пропозиції надається літера «П»; ескізного про

екту — «Е»; технічного проекту — «Т»; робочій документації дослідного 
зразка — «Д»; серійного (масового) виробництва «А» (за потреби — «Б»), 

Основні види технічної документації такі: креслення виробу, схеми, 
таблиці з’єднань тощо; відомість покупних виробів; технологічна схема 
складання виробу; маршрутна карта; операційні карти; відомість ос
новних і допоміжних матеріалів; перелік технологічного устаткування, 
пристосувань, інструментів; виробничі інструкції.

3.3. Технологічна документація,
що використовується під час складання

Під час проектування технологічного процесу складання потрібно:
♦ визначити склад виробу, обґрунтувати організаційні форми складан

ня, виконати різні розрахунки, пов’язані з техніко-економічним об
ґрунтуванням обраного варіанта технологічного процесу складання 
(розрахунки режимів складальних та інших робіт, розмірів партій, 
ритмів, кількості та завантаження робочих місць, норм часу й виро
бітку, розрахунки, пов’язані з точністю складальних операцій, витра
тами матеріалу тощо);

♦ визначити послідовність складальних і контрольних операцій;
♦ розрахувати потрібну кількість технологічного оснащення та устат

кування;
♦ оформити проект технологічного процесу складання у вигляді пев

ного комплекту технологічних документів, який містить основні та 
допоміжні документи.
Основні технологічні документи поділяють на документи загального 

і спеціального призначення. Документи загального призначення вико



ристовують незалежно від технологічних методів виготовлення або ре
монту виробу — це титульний аркуш (ТА); карта ескізів (КЕ); техно
логічна інструкція (ТІ), що містить опис технологічних процесів, ме
тодів і заходів, які повторюються під час виготовлення або ремонту 
виробів, правила експлуатації технологічного оснащення. Залежно від 
типу, виду виробництва та технологічних методів виготовлення або ре
монту виробу використовують той чи інший вид документів спеціально
го призначення.

До основних технологічних документів спеціального призначення 
належать: маршрутна карта, карта технологічного процесу, операційна 
карта; карта типового технологічного процесу (КТТП); карта типової 
операції тощо (ГОСТ 3.1103 — 82).

До допоміжних документів належать: карта обліку позначень; техно
логічний паспорт та інша документація.

Маршрутна карта — це документ, який містить опис технологічно
го виготовлення (складання) виробу за всіма операціями у технологічній 
послідовності із зазначенням відповідних даних щодо устаткування, 
оснащення, матеріалів, трудових та інших нормативів. Маршрутна кар
та містить назви операцій, які виражають прикметником, похідним від 
виду устаткування, чи іменником («токарна», «фрезерна», «металіза
ція»). Операції нумерують арабськими цифрами (005, 010, 015 і т. д.). 
Правила оформлення маршрутної карти наведено в ГОСТ 3.1105 — 84.

Карта технологічного процесу (КТП) містить операційний опис тех
нологічного процесу виготовлення або ремонту виробу в технологічній 
послідовності за операціями одного виду формоутворення, оброблення, 
складання або ремонту із зазначенням переходів, технологічних режимів, 
технологічного оснащення, матеріальних і трудових витрат.

Карта типового {групового) технологічного процесу містить опис 
типового (групового) технологічного процесу виготовлення або ремон
ту виробів. Використовується разом з відомістю деталей до типового 
(групового) технологічного процесу (ВТП) або операції (ВТО) із за
значенням складу деталей, що виготовляються за типовим технологіч
ним процесом, та змінних даних щодо матеріалу, оснащення, режимів 
оброблення і трудових витрат.

Операційна карта — це документ, в якому наведено описи операцій 
і технологічного процесу виготовлення (складання) виробу з поділом 
операцій на переходи, настанови із зазначенням режимів роботи, норма
тивів і засобів технологічного оснащення й спорядження. Операційна 
карта містить переходи з описом способу оброблення чи дії, який вира
жений дієсловом у наказовій формі (обточити, скласти, встановити), на
зви оброблюваної поверхні (торець, галтель, отвір, зовнішній діаметр), 
номер оброблюваної поверхні або її розміри. Наприклад, «Розгорнути 
отвір 019,96 до 02О+0’2». Переходи нумерують арабськими цифрами 
(1, 2, 3 і т. д.). Операційні карти забезпечують ескізами операцій, а ін
коли ескізами за переходами.



Для монтажу складних пристроїв технологічні ескізи рекомендова
но розміщувати на окремому аркуші з необхідними вказівками і напи
сами. Інколи ескізи замінюють операційно-технологічну карту. На ескізі 
подають зображення складальної одиниці в тому вигляді, в якому її отри
мують після виконання операції, і зазначають тільки ті технічні вимоги, 
які потрібні для виконання операції.

Відомість матеріалів (ВМ) містить дані щодо подетальних норм 
витрат матеріалу, заготовок.

Під час розроблення технологічних процесів дотримуються основ
них термінів і визначень, які регламентовано ГОСТ 3.1109 — 82.

Розроблення технологічного процесу складання починають зі ство
рення маршрутної карти, що виконує технолог складального цеху, за 
яким закріплено складання виробу в цілому. Після узгодження маршрут
ної карти розроблюють технологічний процес складання та електромон
тажу радіоелектронного пристрою.

Затверджений технологічний процес складання та монтажу радіо
електронного пристрою є законом для виконавців і має виконуватися 
відповідно до технічної документації.

Виробнича інструкція регламентує виконання операцій на спеціаль
ному технологічному устаткуванні. За виробничими інструкціями 
здійснюють вхідний контроль усіх радіоелементів й комплектуючих 
деталей, що надходять від постачальника, контроль і перевірку монтажу 
пристрою, блока (під час зовнішнього огляду) та перевіряють 
відповідність механічних і електричних характеристик технічним умо
вам.

У ГОСТ 2.102 — 68 визначено такі види конструкторської докумен
тації: креслення деталі (складальні, габаритні тощо); схеми; специфі
кації; відомості специфікацій, покупних виробів та ін.; пояснювальна 
записка; технічні умови; програма і методика випробувань; таблиці; 
розрахунки; експлуатаційні та ремонтні документи; карта технічного 
рівня та якості виробу; патентний формуляр; інструкції.

Основний конструкторський документ повністю та однозначно визна
чає певний виріб і його склад. Основним конструкторським документом 
для деталі є її креслення, для складальної одиниці, комплексів і комп
лектів — специфікація.

Креслення деталі — це документ, який містить зображення деталі 
та інші дані, потрібні для її виготовлення й контролю. Правила вико
нання креслень виробу визначено ГОСТ 2.109 — 73. Зображення ви
робів на кресленнях виконують у певному масштабі за методом прямо
кутного проектування. На робочому кресленні зазначають розміри, гра
ничні відхилення, шорсткість та інші дані, яким креслення має відпові
дати перед складанням. На кожний виріб виконують окреме креслення. 
Для групи виробів, які мають спільні конструктивні ознаки, виконують 
групове креслення, розміри кожного виробу заносять до таблиці. До 
основного напису креслення назву виробу записують у називному від



мінку однини, на першому місці ставлять іменник, наприклад «колесо 
зубчасте».

Складальне креслення — це документ, який містить зображення скла
дальної одиниці та інші дані, необхідні для її складання (виготовлення) 
і контролю. На кресленні наводять розміри, граничні відхилення, а та
кож інші параметри й вимоги, які мають бути виконані або проконтро
льовані за цим складальним кресленням; указівки щодо характеру 
з’єднань і методів їх здійснення, а також указівки на виконання нероз- 
німних з’єднань (зварюванням, паянням тощо); номери позицій складо
вих частин виробу; габаритні розміри виробу; встановлювальні, з’єдну
вальні та інші необхідні довідкові розміри; технічну характеристику 
виробу (за потреби). Складальне креслення виконується зазвичай зі 
спрощеннями, які відповідають вимогам міждержавних стандартів ЄСКД 
(наприклад, не показують фаски, зазори між стрижнем і отвором). На 
складальному кресленні всі частини складальної одиниці нумерують 
згідно з номерами позицій, вказаними в специфікації цієї складальної 
одиниці. Номери позицій зазначають на виносних лініях, які проводять 
від зображень складових частин.

Специфікація — це документ, який визначає склад складальної оди
ниці, комплексу або комплекту. Відповідно до ГОСТ 2.106 — 96 специ
фікацію складають на окремих аркушах на кожну складальну одиницю, 
комплекс або комплект. У загальному випадку специфікація містить 
розділи, які наводять у такій послідовності (рис. 3.1): документація, 
комплекси, складальні одиниці, деталі, стандартні вироби, інші вироби, 
матеріали, комплекти. Найменування кожного розділу записують у ви
гляді заголовка в графі «Найменування» та підкреслюють.

У розділі «Стандартні вироби» наводять вироби, використані за дер
жавними, галузевими стандартами і стандартами підприємств (для ви
робів допоміжного виробництва). В кожній категорії стандартів запис 
виконують за групами виробів, об’єднаних за функціональним призначен
ням, у кожній групі — за алфавітом найменувань виробів, у найменуван
ні — за збільшенням позначень стандартів, а в позначенні стандарту — 
за збільшенням основних параметрів або розмірів виробу. В розділі 
«Інші вироби» зазначають вироби, що використані за технічними вимо
гами. Запис виробів здійснюють за однорідними групами.

Схема — це графічний конструкторський документ, в якому пока
зані у вигляді умовних зображень або позначень складові частини ви
робу та зв’язки між ними. За ГОСТ 2.701 —84 залежно від видів скла
дових елементів і зв’язків схеми поділяють на електричні (Е), гідравлічні 
(Г), пневматичні (П), кінематичні (К), оптичні (Л) та інші — в дужках 
наведено позначення виду схеми. Для виробу, який містить елементи 
різних видів, розроблюють кілька схем відповідних видів одного типу 
(наприклад, схема електрична принципова та схема гідравлічна прин
ципова) або одну комбіновану схему (С), на якій показують елементи й 
зв’язки різних видів (наприклад, схема електрогідравлічна принципо-
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на). Залежно від основного призначення схеми поділяють на типи (в 
дужках указано позначення типу): структурні (1), функціональні (2), 
принципові (повні) (3), з’єднань чи монтажні (4), підключення (5), за
гальні (6), розміщення (7). Допускається розробляти схеми інших типів 
(8) та об’єднані (О), тобто схеми двох типів на одному конструктор
ському документі. Можна поєднувати схеми принципову і з’єднань, з’єд
нань і підключень; об’єднаній схемі дають назву схеми, тип якої має 
найменший порядковий номер.

3.4. Структурні, функціональні, 
принципові схеми радіоапаратури 
та їх призначення

Складаючи радіоапаратуру, потрібно вміти правильно читати і розу
міти численну технічну документацію, особливо схеми.

В ЄСКД сформульовано основні терміни, які використовують для 
характеристики різних видів електричних схем.

Елемент — складова частина схеми, яка виконує певну функцію у 
виробі і не може бути поділеною на частини, що мають самостійне функ
ціональне призначення (наприклад, резистор, трансформатор).

Пристрій — сукупність елементів, яка є єдиною конструкцією (пла
та, блок, шафа, механізм тощо).

Функціональна група — сукупність елементів, які виконують у ви
робі певні функції і не об’єднані в єдину конструкцію.

Функціональна частина — елемент, пристрій або функціональна 
група.

Функціональне коло — лінія, канал, тракт певного призначення (ка
нал звуку, тракт НВЧ та ін.).

Лінія взаємозв’язку — відрізок лінії, яка вказує на зв’язки між 
функціональними частинами виробу.

Структурна схема (рис. 3.2) визначає основні функціональ
ні частини виробу, їх призначення та взаємозв’язки. її складають пе
ред розробленням схем інших типів і використовують для загального 
ознайомлення з виробом. За правилами виконання електричних схем

Рис. 3.2. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача:
Вх.К — вхідні кола; ПВЧ — підсилювач високої частоти; Зм — змішувач; ППЧ — 
підсилювач проміжної частоти; Д — детектор; ПНЧ — підсилювач низької частоти



(ГОСТ 2.702 — 75) функціональні частини зображують у вигляді пря
мокутників, в яких зазначено назву кожної функціональної частини, або 
умовних графічних позначень. На лініях взаємозв’язків стрілками по
значають напрямок процесів, які відбуваються у виробі. Графічна будо
ва схеми дає найбільш наочне уявлення щодо послідовності взаємодій 
функціональних частин у виробі.

Функціональна схема пояснює певні процеси в окремих функціо
нальних ланцюгах виробу або у виробі в цілому. На ній зображують 
функціональні частини виробу, що беруть участь у процесі, який про
ілюстровано схемою, і зв’язки між цими частинами. Така схема по
трібна для вивчення принципу дії виробу.

Принципова схема (рис. 3.3) визначає повний склад елементів і 
зв’язки між ними. Ці схеми, як і функціональні, використовують для 
вивчення принципів роботи виробу, контролю і ремонту.

На принциповій схемі зображують також електричні елементи (роз
німи, затискачі та ін.), якими закінчуються вхідні та вихідні кола. Зазви
чай на принципових схемах окремі елементи наводять у відключеному 
стані. Елементи на схемі зображують умовними графічними позначен
нями, визначеними стандартами ЄСКД.

Позиційні позначення елементам (пристроям) надають у межах ви
робу (установки). Порядкові номери елементам (пристроям) надають, 
починаючи з одиниці, в групі елементів, яким на схемі надано однако
ве літерне позиційне позначення, наприклад резистори К1, К2, КЗ. По-

Рис. 3.3. Принципова електрична схема



рядкові номери надають згідно з розміщенням елементів або пристроїв 
па схемі зверху вниз у напрямку зліва направо. Позиційне позначення 
ставлять на схемі поряд з умовним графічним позначенням елемента з 
правого боку або над ним. Цифри порядкових номерів елементів та їх 
літерні позиційні позначення виконують шрифтом одного розміру. Дані 
про елементи наводять у переліку елементів, який міститься на першо
му аркуші схеми або виконаний окремим документом. Перелік елементів 
має вигляд таблиці (рис. 3.4), де вказують позиційне позначення елемента, 
його найменування згідно з документом, на основі якого цей елемент 
був використаний, та позначення цього документа (ГОСТ, ТУ і т. д.), 
кількість, а за потреби й технічні дані елемента, що відсутні в його найме
нуванні (в графі «Примітки»), У разі поділу поля схеми на зони дода
ють графу «Зона». Елементи в перелік записують групами за алфавітом 
літерних позиційних позначень; в кожній групі елементи розміщують 
за збільшенням порядкових номерів.

На схемах наводять позначення виводів (контактів) елементів, які 
нанесені на виріб або зазначені в їх документації. Якщо виріб призна
чений для роботи тільки в певному пристрої, то на схемі допускається 
вказувати адреси зовнішніх вхідних і вихідних кіл цього виробу. Адре
са має забезпечувати однозначність приєднання. Наприклад, якщо 
вхідний контакт виробу треба з’єднувати з п’ятим контактом третього 
з’єднувача А, то адресу слід записувати так: = А - ХЗ : 5. Характерис
тики вхідних і вихідних кіл виробу й адреси їх зовнішніх підключень 
записують у вигляді таблиці. В таблиці вказують позиційне позначення 
елемента замість умовного графічного позначення розніма (рис. 3.5).

Схема з’єднань (монтажна) показує з’єднання складових частин 
виробу та визначає проводи, джгути і кабелі, якими виконують ці з’єднан
ня, а також місця їх приєднання та вводу. Схемою користуються під час 
розроблення інших конструкторських документів, насамперед креслень, 
іцо визначають прокладання та способи кріплення проводів, джгутів, 
кабелів у виробі, а також для їх контролю, експлуатації та ремонту.

Розміщення графічних позначень пристроїв має наближено відобра
жувати їх дійсне розміщення (якщо схему виконано на окремому арку
ші та розміщення елементів на місці експлуатації відоме). Поряд із 
графічним позначенням елементів записують позиційне позначення, на
дане їм на принциповій схемі; указують позначення виводів елементів, 
які нанесені на виріб або містяться в документації на нього.

На зображенні з’єднувачів допускається використовувати їх умовне 
графічне позначення, розміщуючи на схемі таблиці з указівкою підклю
чення контактів. Проводи, джгути, кабелі та жили кабелів позначають 
порядковими номерами у межах виробу. Жили нумерують для кожно
го кабелю.

На схемі зазначають: для проводів — марку, переріз і за потреби 
колір; для кабелів — марку, кількість, переріз жил і за потреби кількість 
зайнятих жил.



Рис. 3.4. Перелік елементів

Поз. 
позначення Найменування Кільк. Примітка

Конденсатор К10 -19 ОЖО.460.160 ТУ
Конденсатор К22 - 5 ОЖО.464.115 ТУ
Конденсатор КТ4 - 23 ОЖО.460.133 ТУ
Конденсатор К50 - 35 ОЖО.464.214 ТУ
Конденсатор К10 - 7В ОЖО.460.208 ТУ

С1 К10 - 19 - М47 - 4,7 пф ± 5% 1
С2 К22-5- 330 пф + 5%- М47 1
сз КТ4-23-2/7 1

С4, С7 К10 - 7В - Н90 - 0,01 мкФ 4
С8 К50 - 35 - 16В - 10 мкФ 1
С9 К22-5- 3300 пф + 5%- М47 1

СЮ, С11 К50 - 35 - 63В - 22 мкФ 2

Мікросхеми

0А1 К174 ХА 6 5КО.348.355 ТУ 1
0А2 К224 ФН2 6КО.348.807 ТУ 1

Котушки індуктивності

И АБВГХХХХХХ.ХХХ 1
12 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ 1
ІЗ АБВГХХХХХХ.ХХХ 1

АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ПЕЗ
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розроб.

Підсилювач ВЧ

Перелік елементів

Літ. Аркуш Аркушів
Перевір. І І 1 2

Н.контр.
Затвердж.



Рис. 3.5. Таблиця характеристик кіл

Кон
такт

Коло Адреса

1 ^=0.1... ЮкГц; /?н = ЗООООм =А1-Х1:1

2 Пвих = 5В ; Кн = 300 Ом =А1-Х1:2

3 С'вих = + 6,3 В; Кн = 600 Ом =А1-Х1:3

4 Пвих = + 20В; Кн=1кОм =А1-Х1:1

5 ПВих = 12В; Кн = 4,3кОм =А1-Х1:1

Замість умовних графічних позначень вхідних і вихідних елементів 
розміщують таблиці, де подано характеристики вхідних і вихідних еле
ментів. У графах таблиці зазначають: позначення проводів, жил кабе
лю; умовні літерно-цифрові позначення елементів або пристроїв, що 
з’єднуються; марку, переріз, за потреби — колір; для кабелю — кількість 
жил; доповнювальні та уточнювальні відомості.

Схема підключення показує зовнішні підключення виробу. її 
використовують під час розроблення інших конструкторських документів, 
для підключення виробів та в процесі їх експлуатації. На схемі зобра
жують виріб, його вхідні та вихідні елементи (з’єднувачі, затискачі та ін.), 
а також кінці проводів і кабелів зовнішнього монтажу, що підводяться 
до них, поряд з якими наводять дані про підключення виробу (характе
ристики зовнішніх кіл та адреси). Виріб на схемі зображують прямо
кутником, а його вхідні та вихідні елементи — умовними графічними 
позначеннями. Допускається зображувати виріб, вхідні та вихідні еле
менти зовнішніми контурами. Розміщення зображень вхідних і вихід
них елементів усередині графічного зображення виробу має наближено 
відповідати їх дійсному розміщенню у виробі. На схемі вказують по
зиційні позначення вхідних і вихідних елементів, надані їм за схемою 
електричною принциповою. Допускається зазначати марки, перерізи, 
кольори проводів, марки кабелів, кількість, перерізи та зайнятість жил.

Загальна схема визначає складові частини комплексу та з’єднан
ня їх між собою на місці експлуатації. Користуються нею під час скла
дання та налагодження комплексів, для їх контролю та експлуатації. 
11 а загальній схемі зображують пристрої та елементи, що входять у 
комплекс, а також проводи, кабелі й джгути, які з’єднують ці пристрої та 
елементи. Проводи, джгути й кабелі показують на схемі окремими лініями 
і позначають порядковими номерами для кожного виробу. Поряд із 
зображенням проводів, джгутів і кабелів зазначають марку, переріз про
воду, його колір, кількість та перерізи жил кабелю. У випадку великої 
кількості з’єднань складають перелік проводів, джгутів та кабелів, де 
наводять: позначення основного конструкторського документа, за яким 



виготовлений провід, кабель, джгут; параметри проводу чи кабелю; 
кількість проводів, джгутів, кабелів.

Схема розміщення визначає відносне розміщення складових час
тин виробу, а за потреби — проводів, джгутів та ін. її використовують 
під час розроблення інших конструкторських документів, а також у 
процесі експлуатації та ремонту виробів.

На схемах розміщення та загальній указують найменування та тип 
пристрою або елемента, і позначення документа, на основі якого їх вико
ристовують. За великої кількості пристроїв та елементів ці дані запису
ють у перелік елементів, а поряд із графічними позначеннями пристроїв 
та елементів проставляють його позиційне позначення. Для кожного 
пристрою або елемента, що зображений на схемі у вигляді зовнішнього 
контуру, зазначають його назву, тип і позначення документа, який є ос
новою для використання; для кожного елемента, зображеного у вигляді 
умовного графічного позначення, — його тип і позначення документа.

Назва схеми визначається її видом і типом (наприклад, схема елект
рична принципова). Шифр схеми складається з літери, яка означає вид 
схеми, та цифри, що показує тип схеми. Наприклад, Е4 — схема елект
рична з’єднань.

Позначення елемента в загальному випадку складається з трьох ча
стин, які вказують вид елемента, його номер і функцію. Вид і номер є 
обов’язковою частиною умовного літерно-цифрового позначення. На
приклад, С4І — конденсатор С4, що використовується як інтегруваль
ний. Для позначення виду елемента використовують літерний код за 
ГОСТ 2.710 — 81. Наприклад, А — пристрої; С — конденсатори; Б — 
інтегральні мікросхеми, мікрозбірки; V — пристрої вакуумні та напівпро
відникові; К — реле, контактори, пускачі. Для уточнення виду елемента 
допускається використовувати дво- та багатолітерні коди. Наприклад, 
УТ — транзистор, ¥14 — діод. Для позначення електричного контакту 
в загальному випадку використовують комбінацію літер і цифр. На
приклад, К1 : 2 — другий контакт реле К1.

Перелік елементів схеми виконують на одному аркуші зі схемою або 
випускають як окремий документ (тоді до шифру схеми додають літеру 
П). Наприклад, шифр переліку до схеми електричної принципової — 
ПЕЗ. Якщо у вигляді самостійного документа виконують таблицю 
з’єднань, то до шифру схеми додають літеру Т. Скажімо, шифр таблиці 
з’єднань до схеми електричної з’єднання має вигляд ТЕ4.

Вид і тип потрібних схем визначає розробник. Схеми виконують без 
дотримання масштабу, дійсне взаємне розміщення складових частин ви
робу не враховують або наводять наближено. Графічні зображення еле
ментів та з’єднувальні лінії розміщують на схемі так, щоб дати найкра
ще уявлення про структуру виробу та взаємодію його складових час
тин. Лінії зв’язків складаються з горизонтальних і вертикальних відрізків, 
які повинні мати мінімальну кількість зламів та взаємних перетинів. 
Відстань між сусідніми паралельними лініями має бути не менша ніж 



З мм. Інколи допускається використання похилих відрізків ліній (за 
можливості найменшої довжини). Лінії зв’язку показують повністю, якщо 
це не ускладнює читання схеми. Обриви ліній зв’язку закінчуються 
( грілками, поряд з ними вказують місця підключень і (або) потрібні 
характеристики кіл (наприклад, полярність, потенціал та ін.).

Схеми допускається розміщувати всередині умовного контуру, який 
виконаний суцільними тонкими лініями і зображує конструкцію виро
бу. Якщо лінії зв’язку переходять з одного аркуша на інший, то поряд 
з обривом лінії наводять її позначення або назву (наприклад, номер 
проводу, назву сигналу), а в круглих дужках — номер аркуша схеми 
або позначення документа, на який переходить лінія зв’язку.

Виконуючи схеми, використовують такі графічні позначення: умовні 
графічні позначення, встановлені стандартами ЄСКД; спрощені зовнішні 
контури; прямокутники. За потреби використовують нестандартизовані 
графічні зображення з відповідними поясненнями. Графічні позначен
ня виконують лініями такої самої товщини, що й лінії зв’язку. Якщо 
використовують потовщені лінії, то вони мають бути вдвічі товщі за 
лінії зв’язку.

Контрольні запитання і завдання____________________________
1-І 1. Що таке виріб?
0 2. Поясніть поняття «неспецифіковані» та «специфіковані» вироби.

3. Що таке комплекс?
4. Що таке Єдина система конструкторської документації (ЄСКД)?
5. Які документи належать до конструкторських?
6. Яку документацію використовують у процесі складання?
7. Які документи належать до технологічних?
8. Поясніть термін «структурна схема».
9. Що визначає принципова схема?



Допуски

і ТЕХНІЧНІ 
ВИМІРЮВАННЯ

Розділ 4

4.1. Загальні відомості
Собівартість радіоапаратури і приладів, їх надійність і простота ви

готовлення значною мірою залежать від технології. Вихідними доку
ментами для проектування технологічного процесу є робочі креслення, 
технічні умови, обсяг випуску (розмір програмного завдання), норма
тивні матеріали. Робочі креслення містять усі потрібні проекції з про
ставленими відповідно до вимог державних стандартів розмірами, допус
ками і посадками, позначеннями шорсткості поверхонь, які обробляють, 
додатковими вимогами (геометрична форма, покриття та ін.), вказівка
ми про марку матеріалів.

Під час монтажу радіоапаратури і приладів (добір та установлення 
деталей, складальні операції, механічне складання, підготовка проводів, 
кабелів і виводів радіодеталей до монтажу, припасування основних при
строїв) доводиться вимірювати різні лінійні розміри. Тому складаль
нику потрібно знати основні положення допусків і технічних вимірю
вань, мати уявлення про вільні і спряжені розміри, точність оброблення, 
посадки, шорсткість поверхні і вміти використовувати вимірювальний 
інструмент.

Важливим поняттям якості окремих деталей і виробів у цілому є 
технологічність конструкції — можливість швидкого й економічного 
освоєння виробів у виробництві. На технологічність конструкції впли
вають певні фактори, найважливішим з яких є ступінь точності виготов
лення. В процесі конструювання ретельно аналізують і розраховують 
точність деталей і складальних одиниць, визначають методи, якими можна 
досягти заданої точності у виробництві. Неможливість витримати за
надто вузькі допуски часто змушує вводити в конструкцію додаткові 
регулювальні пристрої, компенсатори. Виникає також проблема вибору 
технологічної конструкції: з простих за конфігурацією деталей з вузь
кими допусками чи зі складних, проте із ширшими допусками.

Отже, у виробництві важливими поняттями є точність оброблення і 
допуск — ступінь відповідності виготовленої деталі заданим розмірам, 



формі, механічним і фізичним властивостям. Забезпечити точність об
роблення означає дотримати геометричних параметрів оброблених де
талей у межах заданих допусків. Точність, отримана в результаті оброб
лення, істотно впливає на продуктивність і можливість автоматизації 
технологічного процесу. Підвищення точності оброблення спрощує скла
дальні роботи і зменшує їх трудомісткість. Основною умовою автома
тизації технологічного процесу оброблення є можливість автоматично
го отримання форми і розмірів деталей заданої точності. Система до
пусків забезпечує оброблення з різним ступенем точності.

У кресленнях деталей (чи в технічних умовах) за потреби вказують 
допуски на можливі відхилення від заданої геометричної форми (еліп
тичність, конусність тощо) і взаємного розміщення поверхонь (непара- 
лельність, биття і т. д.). їх проставляють поряд з допусками на розмі
ри. За відсутності в кресленнях спеціальних вказівок щодо допустимих 
відхилень вважають, що вони не перевищують поле вільного допуску на 
відповідні розміри.

4.2. Поняття про взаємозамінність
і стандартизація виробів

Властивість виготовлених із заданою геометричною і фізичною точніс
тю деталей і вузлів забезпечувати можливість їх застосування у виробі 
замість інших деталей без додаткового оброблення з дотриманням вимог 
якості та надійності називається взаємозамінністю. Насамперед слід 
забезпечити взаємозамінність тих деталей і складальних елементів радіо
апаратури і приладів, від яких залежать їх надійність, довговічність та 
інші експлуатаційні показники. Ця вимога ставиться і до запасних частин.

Механічні деталі приладів і радіотехнічних пристроїв виготовляють 
на різному устаткуванні і виробничих ділянках, але завдяки взаємоза
мінності деталей складання приладів і радіотехнічних пристроїв здійс
нюється без додаткового оброблення деталей. У виробництві намагаються 
досягти повної взаємозамінності, що дає змогу виконувати складання 
(чи заміну під час ремонту) будь-яких незалежно виготовлених із зада
ною точністю однотипних деталей у складальні одиниці, їх — у вироби 
без припасування з дотриманням вимог за всіма параметрами якості.

Повна взаємозамінність можлива лише тоді, коли після виготовлен
ня розміри, форма, механічні, електричні та інші кількісні й якісні ха
рактеристики деталей і складальних одиниць не перевищують заданих 
значень, а складні вироби задовольняють технічні вимоги. Важливими 
умовами забезпечення повної взаємозамінності є виготовлення деталей 
із заданою точністю, встановлення оптимальних номінальних значень 
параметрів, використання потрібних матеріалів, дотримання технології 
та чіткий контроль.

Отже, взаємозамінність забезпечується визначеною точністю отри
мання геометричних розмірів, механічних, фізичних та інших параметрів 



деталей, вузлів і виробів стосовно потрібного (розрахункового) значен
ня, наведеного у кресленнях. Однак досягти розмірів чи параметрів 
високої точності часто неможливо чи економічно невигідно. Зазвичай 
допускають деякі відхилення від точних (розрахункових, номінальних) 
розмірів чи параметрів у визначених межах. Різниця між найбільшим 
б?нб і найменшим сІнм допустимими розмірами чи параметрами нази
вається допуском на оброблення, чи допуском'. 8 = дн() -^нм- Допусти
мі значення величин не повинні перевищувати межі допуску.

Що більше допуск на розмір, то легше виготовити деталь. Допуск 
показує дозволену похибку оброблення деталі, заздалегідь передбачену 
і відображену в кресленні. У цьому випадку придатними і взаємозамін
ними будуть такі деталі, розмір яких після оброблення не перевищує 
межі допуску.

Іноді експлуатаційні вимоги до виробів зумовлюють необхідність 
виготовлення деталей з малими економічно неприйнятними чи техноло
гічно складно здійснюваними допусками. У цих випадках застосовують 
груповий підбір деталей (селективне складання), компенсатори, мож
ливість регулювання положення деяких частин виробів, припасування 
та інші додаткові технологічні заходи з обов’язковим виконанням ви
мог до якості складених елементів і виробу в цілому. Така взаємо
замінність називається неповною (обмеженою) і може здійснюватися за 
окремими геометричними, електричними чи іншими параметрами. Повна 
взаємозамінність забезпечує складання вузла (виробу) з деталей, які 
беруть з будь-якої партії, без їх припасування чи підбору.

Зовнішня взаємозамінність — це взаємозамінність різних складаль
них одиниць, які за приєднувальними розмірами входять до складні
ших виробів. Наприклад, підшипники кочення замінюють за розмірами 
приєднувальних поверхонь. Внутрішня взаємозамінність — це взає
мозамінність окремих деталей, які входять у складальну одиницю, чи 
складальних одиниць і механізмів, що входять у виріб. Наприклад, за
міна вкладишів у підшипниках ковзання.

Забезпеченню взаємозамінності сприяють нормалізація і стандар
тизація, засновані на уніфікації — раціональному скороченні кількості 
об’єктів однакового функціонального призначення. Аналіз окремих 
деталей, складальних одиниць і виробів у цілому дає змогу звести близькі 
за конструкцією та розмірами вироби до єдиної оптимальної типової 
конструкції. Такими заходами встановлюють мінімально необхідну, але 
достатню кількість типів, видів і типорозмірів деталей і виробів, що ма
ють високі показники якості і повністю взаємозамінні.

4.3. Допуски і посадки
Завдання вибору оптимальної точності можна вирішити, встановлю

ючи для кожного розміру деталі (особливо для спряжених розмірів) 
межі, в яких може змінюватися цей розмір.



Рекомендації щодо вибору граничних відхилень розмірів деталей 
розроблені на підставі багаторічного досвіду виготовлення й експлуа
тації різних механізмів та приладів і викладені в Єдиній системі до
пусків і посадок (ЄСДП).

Система поширюється на спряжені та неспряжені циліндричні еле
менти, а також на елементи, обмежені паралельними площинами. За
гальний діапазон номінальних розмірів, охоплених системою, становить 
10 000 мм.

Загальні положення системи допусків і посадок, а також ряди основ
них відхилень і допусків передбачено ДСТУ 2500 94, а рекомендовані 
поля допусків і посадок регламентовано для деталей з розмірами до 
3150 мм. Допуски і посадки, встановлені ДСТУ 2500 — 94, можуть бути 
обрані за системами отвору чи вала. Розглянемо основні поняття цих 
систем.

Термін «вал» застосовується для позначення зовнішніх елементів 
деталі. Термін «отвір» означає внутрішній елемент деталі. Розміри, що 
стосуються валів та отворів, наведено на рис. 4.1.

Залежно від призначення розрізняють розміри, що визначають вели
чину і форму деталі; координувальні (у деталей складної форми), що 
визначають потрібне для правильної роботи механізму взаємне поло
ження поверхонь і осей деталей або положення їх відносно певних по
верхонь, ліній чи точок, які називають конструктивними базами; скла
дальні та монтажні, що визначають положення деталей і складальних 
одиниць відносно приєднувальних поверхонь, а також основного виробу 
на місці монтажу.

Основними параметрами будь-якої деталі є номінальні, дійсні та гра
ничні розміри. Проставлений на кресленні розмір, відносно якого визна
чають граничні розміри і який слугує початком відліку відхилень, нази
вають номінальним. Розмір, визначений у результаті вимірювання з до
пустимою похибкою, називається дійсним. Для обмеження значень дійсно
го розміру встановлюють найбільший і найменший граничні розміри, 
тобто два допустимі розміри, які не може перевищувати чи яким може 
дорівнювати дійсний розмір. Різницю між найбільшим і найменшим

б

Рис. 4.1. Розміри валів (а) та отворів (б)
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Рис. 4.2. Схема розміщення відхилень від номінальних розмірів (а) та умовне 
позначення поля допуску (б)

гранично допустимими розмірами називають допуском 5. Для спро
щення на кресленнях і в таблицях стандартів на допуски і посадки 
замість граничних розмірів проставляють граничні відхилення від номі
нального розміру (рис. 4.2, а).

Алгебричну різницю найбільшого граничного і номінального розмірів 
називають верхнім граничним відхиленням (ез — для вала і ЕІ> — для 
отвору). Алгебричну різницю найменшого граничного і номінального 
розмірів називають нижнім граничним відхиленням (еі — для вала й 
ЕІ — для отвору). Алгебричну різницю дійсного і номінального розмірів 
називають дійсним відхиленням.

Верхні і нижні граничні відхилення встановлюють залежно від ха
рактеру спряження і точності виготовлення деталей, а також вимог щодо 
точності їх установлення.

Допуски і розміри деталей можна показати схематично, у вигляді 
полів допусків, без зображення самих деталей. Простір, який обмежено 
верхнім і нижнім граничними відхиленнями, називають полем допуску. 
Воно визначається величиною допуску та положенням відносно номі
нального розміру і умовно позначається у вигляді прямокутника, верх
ня і нижня сторони якого відповідають верхньому та нижньому гранич
ним відхиленням (рис. 4.2, б). Додатні відхилення відкладають вище 
нульової лінії, а від’ємні — нижче.

Сукупність допусків, які відповідають однаковому ступеню точності 
для усіх номінальних розмірів, називають квалітетом. За ДСТУ 2500 — 94 
ряди допусків подано в 20 квалітетах. Кожен квалітет позначається 



порядковим номером 01,0, 1,2,3 —18, що зростає зі збільшенням допус 
ку. Найточніші квалітети — 01 і 0. Посилання на допуски за квалітета- 
ми ЄСДП може бути зроблено скорочено літерами ІТ («міжнародний 
допуск») з номером квалітету. Наприклад, ІТ7 означає допуск за 7-м 
квалітетом.

Граничне відхилення, розміщене найближче до нульової лінії, нази
вають основним (верхнім чи нижнім). Воно визначає положення поля 
допусків відносно нульової лінії. Для полів допусків, розміщених ниж
че від нульової лінії, основним є верхнє відхилення; для полів допусків, 
розміщених вище за нульову лінію, — нижнє відхилення.

Усього в ЄСКД передбачено 28 типів основних відхилень для валів 
і стільки само для отворів. Кожний з них позначено малою латинською 
літерою (ГОСТ 2.304 — 81), якщо відхилення стосується вала, чи великою, 
якщо відхилення стосується отвору. Розміщення рядів основних відхи
лень відносно нульової лінії та їх позначення показано на рис. 4.3.

Основний отвір позначається літерою Н(ЕІ = 0), а основний вал — 
літерою /г(е5 = 0). Числові значення деяких основних відхилень отво
рів і валів наведено в ДСТУ 2500 — 94.

Літерні позначення основних відхилень прийнято за алфавітом, по
чинаючи від відхилень, що забезпечують найбільші зазори в з’єднанні: 
її і Н — верхнє і нижнє відхилення вала й отвору, що дорівнюють 
нулю;

а — 1г (А—Н) — відхилення, що утворюють поля допусків посадок із 
зазорами;

Рис. 4.3. Схема розміщення рядів основних відхилень валів та отворів



]—п О — Ю — відхилення, що утворюють поля допусків перехідних 
посадок;

р — гс (Р — 2С) — відхилення, що утворюють поля допусків посадок 
з натягом.

Отже, сукупність розмірів, допусків і посадок утворює систему до
пусків, яка характеризується трьома основними ознаками: поділом роз
мірів на інтервали і класи точності, а також установленням одиниці 
допуску і (мкм), що обчислюється залежно від інтервалу розмірів.

Поле допуску утворюється поєднанням одного з основних відхилень 
з номером квалітету. Відповідно до цього поле допуску позначають 
літерою основного відхилення і номером квалітету, наприклад, 65Л6; 
65/Н1 — для вала; 65Я6, 65/711 — для отвору. Для одного і того самого 
квалітету значення поля допуску (на один номінальний розмір) одне і 
те саме для всіх типів основних відхилень.

Реальна (дійсна) форма поверхонь деталей відрізняється від зада
ної. Для забезпечення взаємозамінності потрібно встановити наймен
ший і найбільший граничні контури, за які дійсний контур придатних 
деталей не повинен виходити навіть за наявності похибок форми, які 
визначають поля допусків.

В основу нормування відхилень форми і розміщення поверхонь по
кладено принцип приєднувальних поверхонь і профілів. У зв’язку з 
цим у будь-яких з’єднаннях існують два види поверхонь: ті, що охоп
люють, і охоплювані. Допуски розміщення поверхонь, що охоплюють, та 
охоплюваних можуть бути двох видів: залежними і незалежними. За
лежні допуски розміщення встановлюють для деталей, що спрягаються 
одночасно по двох чи більше поверхнях, а незалежні — виходячи з їх 
функціонального призначення, тому дійсні відхилення поверхонь на них 
не впливають.

Відхиленнями розміщення поверхонь є непрямолінійність, непло- 
щинність, непаралельність і перекіс осей, торцеве і радіальне биття, а 
площин — неспіввісність (ексцентриситет), несиметричність, неперпен- 
дикулярність.

Характер з’єднання двох деталей, що залежить від величини зазору 
чи натягу, отриманого під час складання, називають посадкою. Посад
кою характеризується свобода відносного переміщення чи ступінь опо
ру взаємному зсуву деталей.

Номінальний розмір посадки — це розмір, загальний для отвору і 
вала, які утворюють з’єднання. Допуск посадки — сума допусків отво
ру і вала, які утворюють з’єднання. Вид посадки визначається величи
ною і взаємним розміщенням полів допусків отвору і вала.

Посадки бувають трьох видів: рухомі, які забезпечують у з’єднанні 
зазор, нерухомі, що забезпечують натяг, а також перехідні, які застосову
ють у випадках, коли до операції складання невідомо, буде в з’єднанні 
зазор чи натяг. Для посадок із зазором поле допуску отвору розміщене 
над полем допуску вала. До посадок із зазором належать також посад-



Рис. 4.4. Графічне позначення посадок: 
а — у системі отвору; б — у системі вала

ки, в яких нижня границя поля допуску отвору збігається з верхньою 
границею поля допуску вала. Для посадок з натягом поле допуску от
вору розміщено під полем допуску вала. Для перехідних посадок поля 
допусків отвору і вала перекриваються частково чи цілком.

Посадки гладких, різьбових, шліцьових та інших з’єднань будують 
за системою отвору чи за системою вала.

Система отвору (рис. 4.4, а) — це сукупність посадок, у яких при 
тому самому квалітеті і номінальному розмірі граничні відхилення отво
рів однакові, а різні посадки досягаються зміною граничних відхилень 
валів.

Система вала (рис. 4.4, б) — це сукупність посадок, у яких при то
му самому квалітеті і номінальному розмірі граничні відхилення валів 
однакові, а різні посадки досягаються зміною граничних відхилень отво
рів.

Вибір між системою отвору і системою вала для тієї чи іншої посад
ки визначається конструктивними, технологічними і техніко-економіч- 
ними вимогами

На промислових підприємствах використовують переважно систему 
отвору, тому що для неї потрібна менша кількість різального і вимірю
вального інструменту, тобто вона економічніша. Систему вала, як пра



вило, застосовують для зовнішніх кілець шарикопідшипників і в тих 
випадках, коли на гладкий вал насаджують кілька деталей з різними 
посадками. У позначення посадки входить номінальний розмір (на
приклад, 050 мм), загальний для з’єднання, після нього позначається 
дріб, у чисельнику якого вказують поле допуску отвору, а в знаменни
ку — поле допуску вала.

Наприклад, 05О^Ц; 050^; 050^ - посадки в системі отвору: 
е8 й9 /9

05Оуу; 050^^; 050^ — посадки в системі вала.
/2/ /20 Л9

ДСТУ 2500 — 94 допускає запис позначення посадки в рядок: 
0507/7-е8.

Стандарт передбачає три способи нанесення граничних відхилень 
лінійних розмірів у робочих кресленнях деталей (рис. 4.5, а): умовни
ми позначками полів допусків і посадок, наприклад 367/6; 50/7; число
вими значеннями граничних відхилень, наприклад 50^р|р умовними 
позначками полів допусків та праворуч у дужках числовими значення
ми граничних відхилень, наприклад 5022г5^р’д2^.

На креслення верхнє відхилення, що визначає найбільше значення 
допустимого розміру, наносять над нижнім. Відхилення, що дорівнює 
нулю, не вказують; у цьому випадку може бути зазначене верхнє відхи
лення зі знаком «+» чи нижнє зі знаком «-», наприклад 1О+0,020 чи 
1О_Оіоі5- Якщо відхилення однакові, а знаки протилежні, розмір позна
чають з відхиленням, що має знаки «±» (120 ± 0,1).

На складальних кресленнях граничні відхилення розмірів деталей 
чи умовні позначки вказують у вигляді дробу (рис. 4.5, б), чисельником 
якого є відхилення отворів, а знаменником — відхилення вала.

Розміри, для яких в кресленнях не зазначені граничні відхилення, 
називають вільними. У технічних вимогах креслень їх наводять загаль

Рис. 4.5. Позначення допусків у робочих кресленнях
б



ним записом: «Не зазначені граничні відхилення розмірів за ...» і по
значення «ОСТ» чи «СТП».

Вибираючи квалітет з’єднання і вид посадки, конструктор враховує 
характер з’єднання, експлуатаційні умови, наявність вібрації, термін 
служби, коливання температури і вартість виготовлення. Квалітет і вид 
посадки рекомендується вибирати за аналогією з тими деталями і вузлами, 
робота яких добре відома, чи керуватися рекомендаціями довідкової 
літератури і нормативних документів. Відповідно до квалітету посадки 
вибирається чистота поверхні з’єднуваних деталей.

4.4. Шорсткість поверхні
Чистота поверхні деталей після оброблення визначається її мікрогео- 

метрією, що характеризується розмірами мікронерівностей.
Сукупність мікронерівностей поверхні з відносно малими кроками, 

вирізнену за допомогою базової довжини, називають шорсткістю по
верхні.

Базовою довжиною І називається довжина базової лінії, яка вико
ристана для вирізнення нерівностей, що характеризують шорсткість по
верхні.

Мікронерівності — це нерівномірні по всій поверхні виступи і запа
дини, які можна виміряти на малій ділянці (від кількох міліметрів до 
часток міліметра). Шорсткість поверхні залежить від способу оброб
лення (точіння, стругання, шліфування), його режимів, параметрів різаль
ного інструменту і властивостей оброблюваного матеріалу. На оброб
леній поверхні мікронерівності різні в поздовжньому і поперечному 
напрямках роботи різального інструменту. Поздовжні нерівності зале
жать від коливань зусилля різання, що визначаються жорсткістю систе
ми «верстат — інструмент — деталь» і ступенем урівноваженості обер
тових частин верстата.

Поперечні нерівності залежать від радіуса К різальної кромки інстру
мента і подачі 5 (рис. 4.6).

Висоту /г нерівності можна визначити за формулою /? = К - К соз(а/2) = 
= - соз(а/2)] = 2/?8іп2(а/4), де а — центральний кут різання, по
в’язаний з подачею співвідношенням 5/2 =/?зіп(а/2), чи зіп(а/2) = 
= 5/(27?). Через те, що кут а малий, вираз 8іп(а/4) можна замінити на

Рис. 4.6. Поперечні мікронерів- 
іі ості та їх розрахункові елемен
ти:
/ — різець; 2 — деталь



1/2 [зіп(ос/2)], тоді
2 2Л = 2Л5іп2(а/4) = 27?(1^) = £-

\2 ЛК І Оіх

Дійсна висота нерівності буде більшою за розрахункову через вібрації 
деталі й інструмента. На розміри нерівностей впливають також швидкість 
і глибина різання, спрацювання інструмента, якість його заточення та ін. 
Шорсткість є одним з основних параметрів якості поверхні.

Згідно з ДСТУ 2413 94, шорсткість поверхні визначається шістьма 
показниками: середнім арифметичним відхиленням профілю поверхонь 
Ка, висотою нерівностей профілю по десяти точках К2, найбільшою 
висотою нерівностей профілю /?тах, середнім кроком нерівностей місце
вих виступів профілю 5; середнім кроком нерівностей профілю 8т у 
межах базової довжини І і відносною опорною довжиною профілю і

Середнє арифметичне відхилення профілю Ка поверхні відрахо
вується від умовної середньої лінії профілю АВ (рис. 4.7) і визначаєть
ся як середнє арифметичне абсолютних значень відхилень профілю у 
(без урахування їх алгебричного знака) в межах базової довжини /: 
Ка = (Уі + У і + + Уп )/”> де п — число виміряних значень усіх відста
ней у.

Висота нерівностей Вг визначається як сума середніх абсолютних 
значень висот п’яти найбільших виступів профілю і глибин п’яти най
більших його западин у межах базової довжини:

5 5
X \Урі\ + X \Угі\

------ 5^----- >

де урі — висота 1-ГО найбільшого виступу профілю; у^ — глибина ї-ї 
найбільшої западини профілю.

Висота нерівностей характеризує середню глибину западин, заміря
ну від зовнішньої поверхні матеріалу, тоді як середнє арифметичне відхи
лення поверхні показує максимальні розміри виступів.

Отже, Ка характеризує висоту всіх нерівностей профілю, Вг — най
більших, а /?тах — повну висоту профілю. Кроковий показник 8 ха
рактеризує середній крок нерівностей профілю по вершинах, 8т — 
середній крок нерівностей профілю в межах базової довжини І.

Крокові показники характеризують взаємне розміщення точок не
рівностей — вершин (максимумів) профілю і точок перетину профілю 
із середньою лінією (нулів профілю). їх указують на кресленнях, коли 
потрібно забезпечити міцність деталей у випадках змінних навантажень.

Вибір чистоти поверхні та способу її оброблення залежить від спо
собу з’єднання деталей, квалітету і розмірів виробу. Так, у сполучува-
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Рис. 4.7. Профілограма (а) та позначення шорсткості поверхні (б)

Вид оброблення поверхні
Полиця позначки
Базова довжина
Умовне позначення 
напрямку нерівностей

них деталях поверхні, які труться, спрацьовуються по їх виступах. 
Шорсткість зменшує площу стикових поверхонь деталей. У результаті 
збільшуються питомий поверхневий тиск і спрацювання деталей.

У разі значної шорсткості збільшуються зазори між деталями, пору
шуючи задану точність з’єднання. Що чистіша поверхня, то більша пло
ща стикання тертьових деталей і менший питомий тиск і спрацювання 
поверхонь. Від чистоти поверхні залежить міцність деталей, оскільки 
на відповідних западинам перерізах збільшуються навантаження, що 
припадають на одиницю перерізу.

В електричних контактних парах реле, перемикачів, вимикачів чис
тота поверхні контактів впливає на величину перехідного опору Кк. 
/[ля всіх видів нерухомих контактних з’єднань із твердих матеріалів 
доцільно вибирати високий клас чистоти поверхні контактів. Для кон
тактів, що розриваються (наприклад, у потужнострумових колах), висо
ка чистота поверхні не потрібна, оскільки під час розриву струму відбу
вається зміна структури контактного шару.

Під час оброблення на поверхнях деталей крім шорсткостей утво
рюється також хвилястість. Чіткої межі між шорсткістю і хвилястістю 
поки що не встановлено. Часто хвилястість подають у вигляді хвиль як 
у напрямку руху інструмента, так і в перпендикулярному напрямку. 
Допуски на хвилястість не встановлено.



Таблиця 4.1. Числові значення параметрів Ка і К2, мкм

Клас 
шорсткості 

поверхні

Ка для рядів Клас 
шорсткості 

поверхні

Ка для рядів
І II І II

1 50 80 320 8 0,4 0,63 3,2
2 25 40 160 9 0,2 0,32 1,6
3 12,5 20 80 10 0,1 0,16 0,8
4 6,3 10 40 11 0,05 0,08 0,4
5 3,2 5 20 12 0,025 0,04 0,2
6 1,6 2,5 10 13 0,012 0,02 0,1
7 0,8 1,25 6,3

Класифікація і позначення допусків на шорсткість мають відповіда
ти зазначеним у ДСТУ 2413 — 94, а на кресленні — ГОСТ 2.309 — 73.

У позначенні шорсткості поверхні, вид оброблення якої конструкто
ром не встановлюється, застосовують знак \/. Поверхня деталі, отримана 
без видалення шару матеріалу (лиття, кування, штампування і т. д.), 
позначається знаком V, а з видаленням шару матеріалу (точіння, фре

зерування, свердління, шліфування тощо) — знаком Відсутність на 
кресленні позначень \/, V, V означає, що вимоги до шорсткості поверхні 
конструктором не нормуються і шорсткість цієї поверхні контролю не 
підлягає.

Значення параметра шорсткості для 7?а вказують без символу (на
приклад, 1,6); а для — після символу (наприклад, 7?г40 ).

Числові значення параметрів Ка і Кг наведено в табл. 4.1. Пара
метр Ва є переважним.

Значення Ка в ряду І (табл. 4.1), які розміщені поблизу діапазону, 
що визначає певний клас шорсткості, є переважними.

4.5. Основи та засоби технічних вимірювань
Вимірювання фізичних величин, проведені дослідним шляхом за 

допомогою певних методів і засобів, називають технічними вимірюван
нями.

Технічне вимірювання може бути:
— пряме, за якого числове значення певної величини визначають 

безпосередньо із дослідних даних (наприклад, вимірювання температу
ри — термометром, розміру — лінійкою);

— непряме, за якого числове значення величини визначають на 
підставі відомої залежності між цією величиною і величиною, що піддаєть
ся прямому вимірюванню;

— абсолютне, що ґрунтується на прямих вимірюваннях однієї чи 
кількох основних величин;



— відносне, засноване на вимірюванні величини, порівнянної з одно
йменною величиною, прийнятою за одиницю.

У машинобудуванні технічними вимірюваннями є лише лінійні та 
кутові, тобто вимірювання геометричних параметрів деталей, складаль
них одиниць і виробів, відхилення розміщення і форми, хвилястість і 
шорсткість поверхонь.

Науковою основою технічних вимірювань є метрологія (ДСТУ 2681 — 
94). Всі одиниці фізичних величин визначені Міжнародною систе
мою одиниць (81), що прийнята в Україні та інших країнах і містить 
6 основних і понад 100 похідних одиниць (ДСТУ 3651.0 — 97... 
ДСТУ 3651.2-97).

Для відтворення і збереження одиниць величин застосовують ета
лони, затверджені як вихідні для країни. Передача одиниць величин від 
еталона до робочих засобів вимірювань здійснюється сходинками зразко
вих мір та вимірювальних приладів: державні еталони — робочі етало
ни, зразкові засоби вимірювань — робочі засоби вимірювань. Точність 
зразкових мір та вимірювальних приладів знижується від сходинки до 
сходинки в 2—4 рази.

Важливу роль у технічних вимірюваннях відіграють технічні засоби 
вимірювань. Засоби вимірювань загального призначення можна поді
лити на три основні групи: міри; калібри; універсальні вимірювальні 
прилади та інструменти.

Міри призначені для передачі розміру одиниці довжини, перевірки і 
градуювання засобів вимірювань, для точних вимірювань і точної роз
мітки. До них належать плоскопаралельні кінцеві міри довжини (плит
ки) і кутові міри.

Калібри — це тіла і пристрої, призначені для контролю (перебуван
ня) розмірів у заданих межах, взаємного розміщення поверхонь і фор
ми деталей. До них належать гладкі граничні калібри (скоби і пробки), 
різьбові калібри (різьбові кільця, скоби і пробки) та ін.

Універсальні вимірювальні прилади й інструменти, що надають до
ступну для безпосереднього візуального спостереження вимірювальну 
інформацію, поділяють на механічні, оптичні, пневматичні й електричні.

Сукупність засобів вимірювань (мір, приладів, перетворювачів) і 
допоміжних пристроїв, сполучених між собою каналами зв’язку, нази
вають вимірювальною системою. Вона призначена для вироблення сиг
налів вимірювальної інформації у формі, зручній для автоматичного 
оброблення, передавання чи використання в автоматичних системах ке
рування. Універсальні вимірювальні прилади й інструменти призна
чені для визначення дійсних розмірів.

Механічні прилади й інструменти залежно від пристрою вимірю
вального ланцюга поділяють на такі види:
♦ найпростіші інструменти — лекальні, синусні та вимірювальні 

лінійки, перевірні плитки (для контролю площини), перевірні косин
ці, зразки шорсткості поверхні;



♦ штангенінструменти та ноніусні кутоміри — штангенциркуль (для 
вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів), штангенглибиномір 
(для вимірювання пазів і висот виступів) та ін.;

♦ пружинні прилади — мікрокатор, мікатор, мінікатор, призначені для 
відносних вимірювань розмірів, відхилень розміщення форми повер
хонь;

♦ мікрометричні прилади — мікрометр, мікрометричний нутромір, що 
застосовуються переважно для вимірювання товщини листів і труб;

♦ зубчасті прилади — годинникові індикатори, призначені для віднос
них вимірювань зовнішніх розмірів, відхилень форми і розміщення 
поверхонь;

♦ важільно-зубчасті прилади — важільна скоба (пасаметр), індикато
ри, а також індикаторний нутромір, призначений для вимірювання 
отворів;

♦ важільно-зубчасті мікрометричні інструменти — важільно-зуб
частий мікрометр МР (для вимірювань зовнішніх розмірів і пара
метрів зубчастих коліс).
Кожний універсальний інструмент і прилад характеризується при

значенням, принципом дії, особливостями конструкції та метрологічними 
показниками. Основними метрологічними показниками є такі: гранична 
похибка показань А1іштах; ціна поділки шкали/; довжина (інтервал) 
поділу шкали с; діапазон показань шкали чутливість приладу і.

Гранична похибка показань — найбільша різниця між показанням 
приладу і справжнім значенням вимірюваної величини:

Д 1ішта„ = т„ - т, ІПаЛ п
де тп — показання приладу (значення вимірюваної величини, визначе
не за відліковим пристроєм); т — справжнє значення вимірюваної ве
личини.

Числове значення Д1іттах характеризує точність приладу.
Ціна поділки шкали — різниця значень величин, що відповідають 

двом сусіднім позначкам шкали:

І = Ям ~Яр

де та <7/ — значення величини, що відповідають 1-й і (/ + 1)-й 
поділкам шкали.

Довжина (інтервал) поділу шкали — відстань між осями двох сусідніх 
рисок шкали.

Діапазон показань — область, яка обмежена кінцевим ік ш і почат
ковим іц ш значеннями шкали: К = ік ш - їп ш.

Чутливість приладу — відношення зміни сигналу на виході прила
ду до зміни вимірюваної величини, що його спричинила. При лінійних 
вимірюваннях, як правило, зміни вимірюваної величини і сигналу на 
виході виражають в однакових одиницях, тобто чутливість приладу відпо



відає передаточному відношенню: і = £Пок.ш/^ст’ де ^пок.ш “ переміщен
ня покажчика (стрілки, променя світла) чи шкали (для нерухомого по
кажчика); 5СТ — зміна вимірюваної величини (переміщення вимірю
вального стрижня контактних приладів).

4.6. Класифікація вимірювальних 
інструментів і приладів

Виготовлення виробів машинобудування, мікроелектроніки, оптоелек
троніки і обчислювальної техніки пов’язане з обробленням матеріалів 
за заданими розмірами, формою й якістю поверхні. При цьому якість 
виробів контролюється засобами вимірювання геометричних величин. 
За прийнятою класифікацією до техніки вимірювання геометричних 
величин належать вимірювання довжин і кутів, відхилень розмірів, форми 
і розміщення поверхонь, параметрів конусів, різьб і зубчастих коліс.

Область лінійно-кутових вимірювань характеризується великою 
кількістю вимірювальних задач і об’єктів вимірювання. Так, вимірю
вання відхилень форми і розміщення поверхонь охоплюють вимірювання 
параметрів шорсткості, биття, відхилень від паралельності, відхилень 
від перпендикулярності, ексцентриситетів і под. Багато вимірювальних 
завдань виникає і в процесі контролю якості конусів, різьб і зубчастих 
коліс. Одною з основних задач у лінійно-кутових вимірюваннях є вимі
рювання довжини. Діапазон лінійних розмірів, які задають, становить 
від часток мікрометра (при вимірюванні мікронерівностей поверхні) до 
десятків міліметрів (в електроніці) і метрів (у машинобудуванні).

Методи і засоби вимірювання геометричних величин поділяють на 
кілька груп, основними з яких є групи механічних і оптико-механічних 
приладів. Розглядом цих груп і обмежимося. Проте спочатку викладе
мо загальні правила виконання лінійних і кутових вимірювань.

Під час проведення цих вимірювань на їхній результат значно впли
вають: температура навколишнього середовища, атмосферний тиск, во
логість, вібрація і т. д. Для того щоб уникнути додаткових похибок, 
спричинених умовами виконання вимірювання, Державним стандартом 
встановлено такі вимоги до виконання лінійних і кутових вимірювань:

— температура навколишнього середовища 20 °С;
— атмосферний тиск 101 324,72 Па (760 мм рт. ст.);
— відносна вологість навколишнього повітря 58 %;
— прискорення вільного падіння 9,8 м/с2;
— напрямок лінії вимірювання лінійних розмірів зовнішніх повер

хонь до 160 мм — вертикальний, в інших випадках — горизонтальний;
— відносна швидкість вимірювання кутів дорівнює нулю.
Стандартом також встановлено, що для порівняння результати вимі

рювань повинні зводитися до зазначених нормальних значень величин, 



які впливають на вимірювання. Межі допустимих від нормальних умов 
відхилень регламентовані стандартами для різних видів вимірювань.

Велике значення для точності лінійних і кутових вимірювань має 
підтримування в зоні вимірювання стабільної нормальної температури. 
Для уникнення додаткових похибок рекомендується витримувати вимі
рювані вироби за нормальної температури від 2 до 36 год залежно від 
їхньої маси і допусків на лінійні розміри. Засоби вимірювань повинні 
перебувати у відповідних зазначених у стандартах умовах не менш як 
24 год до початку вимірювань.

Механічні засоби вимірювання довжини. Розрізняють засоби 
лінійних і кутових вимірювань загального призначення і вузькоспеціа- 
лізовані, призначені для вирішення окремих вимірювальних завдань. 
До механічних засобів вимірювання довжини загального призначення 
належать штрихові та кінцеві міри довжини, штангенінструменти, мікро
метричні прилади і вимірювальні голівки.

Штриховими мірами довжини називають міри, в яких розмір, вира
жений в одиницях довжини, визначається відстанню між осями двох 
відповідних штрихів. Штриховими мірами є вимірювальні лінійки, ру
летки, брускові штрихові міри.

Брускові штрихові міри довжини — це металеві чи скляні бруски 
різного перерізу з нанесеними на них штрихами чи шкалами. Ці міри 
застосовують як для безпосереднього вимірювання лінійних розмірів, 
так і як шкали приладів і верстатів.

Основні типи, параметри і розміри брускових штрихових мір стандар
тизовано. Промисловість виробляє брускові міри з номінальною довжи
ною 60...2000 мм. Допустимі від номінальної довжини відхилення нормо
вано шістьма класами точності, що умовно позначаються цифрами від 0 
до 5. Найменша ціна поділки брускових мір довжини становить 0,01 мм.

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини (ПКМД) призначені як для 
абсолютних вимірювань із точністю до 1 мкм, так і для менш точних 
відносних вимірювань, де їх використовують як еталони. Вони відтво
рюють одиницю довжини одного фіксованого розміру і виконуються у 
вигляді прямокутного паралелепіпеда із легованої інструментальної сталі 
чи твердого сплаву, протилежні боки якого слугують вимірювальними 
поверхнями, а відстань між ними — вимірювальним розміром. ПКМД 
виготовляють наборами з мірами різного номіналу від 10 до 112 (рис. 4.8). 
Вимірювальні поверхні відрізняються від інших поверхонь міри малою 
шорсткістю, завдяки чому ПКМД мають властивість притиратися, тобто 
вимірювальна поверхня однієї міри має здатність щільно зчіплюватися 
з вимірювальною поверхнею іншої міри. Це зумовлено силами молеку
лярної взаємодії поверхонь.

Номінальні значення мір стандартизовано, тому здатність мір при
тиратися дає змогу складати з них блок потрібної довжини (від 0,1 до 
1000 мм).



а

Рис. 4.8. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини: 
а — набір № 1; б — набір № 2

Залежно від точності виготовлення ПКМД поділяють на класи точно
сті 00; 01; 0; 1; 2; 3.

Перед притиранням обрані для складання блоку міри очищають від 
змащення, промивають бензином і витирають насухо чистою серветкою. 
Після цього доторкатися руками до вимірювальної поверхні не можна. 
Підготовлені таким чином міри притирають зсуванням (рис. 4.9, а) чи 
поворотом (рис. 4.9, б) однієї міри відносно іншої. Для зручності корис
тування мірами до наборів ПКМД поставляють набори обладнань.

До штангенінструментів належать засоби лінійних вимірювань, 
об’єднані загальним принципом побудови відлікових пристроїв, який 
засновано на застосуванні лінійного ноніуса. Залежно від призначення 
розрізняють штангенциркулі, штангенглибиноміри, штангенрейсмуси.

Штангенциркуль — універсальний засіб вимірювання довжини, діа
метрів валів і отворів, глибини отворів і відстаней між центрами от
ворів.

Штангенглибиномір призначений для вимірювання глибини отворів, 
пазів і под.

Принцип побудови ноні
уса полягає в суміщенні від
повідних штрихів двох лі
нійних шкал, інтервали по
ділу яких відрізняються на 
певну величину. У загаль
ному випадку штангенпри- 
лад (рис. 4.10) складається 
зі штанги / з нерухомою ви
мірювальною губкою і рам-

І‘ис. 4.9. Накладання плиток: 
и зсувом; б — поворотом; в — 
блок плиток в



Рис. 4.10. Штангенциркуль:
/ — штанга; 2, 7 — губки; 3 — рухо
ма рамка; 4 — затискач; 5 — шкала 
ноніуса; 6 — лінійка глибиноміра

ки 3, що переміщується ПО 
штанзі, з іншою вимірюваль
ною губкою. На штангу нане
сено шкалу з ціною поділки 
1 мм. На скосі рамки нанесе
но допоміжну шкалу 5, що має 
назву ноніус, з ціною поділки 

0,9 мм, за якої відліковують дробові частки міліметра.
Для фіксування рамки на робочій частині штанги слугує гвинт 4. 

Рамка жорстко з’єднана з лінійкою глибиноміра 6. Верхні губки 2 при
значені для вимірювання внутрішніх розмірів, а нижні 7 — зовнішніх. 
Деякі прийоми вимірювання зображено на рис. 4.11.

При суміщенні нульової позначки шкали ноніуса з нульовою по
значкою шкали штанги перша за нульовою поділка шкали ноніуса ви
являється зміщеною відносно першої поділки шкали штанги на 0,1 мм; 
відповідно друга поділка шкали ноніуса буде зміщена на 0,2 мм, а деся
та на 1 мм, тобто остання поділка шкали ноніуса точно суміщається з 
поділкою 0,9 мм на шкалі штанги.

Якщо при вимірюванні розміру шкала ноніуса розміщується так, що 
одна з поділок ноніуса (не нульова) суміщається з якою-небудь поділ
кою шкали штанги (не нульовою), то результат вимірювання визна
чається як сума відліків по шкалі штанги і добутку різниці ціни поділ
ки шкал штанги і ноніуса на номер поділки шкали штанги, з яким збіг
лася поділка ноніуса. Отже, за допомогою ноніуса можна зробити відлік 
розміру з точністю до 0,1 мм. У штангенприладах застосовується роз
тягнутий ноніус, що забезпечує відлік розміру до 0,05 мм.

Рис. 4.11. Прийоми вимірювання:
а — установлення інструмента на деталь; б — закріплення рамки



Рис. 4.12. Приклади відліку: 4 5 6
а 39 + 0,1 • 7 = 39,7; б - 61 + 0,1 • 4 = 61,4 І і І і І------------------- " ШШІТ РИ1"У деяких сучасних моделях штанген- І 1 1 І і 1 І
інструментів замість ноніуса застосовують- 6 7 8
ся індикатори годинникового типу з ціною і і і
поділки 0,01 мм. 111IIII111IIІIII1111II 1,11

При читанні показань ціле число мілі- | | | | | | | | | | | 
метрів відраховується по шкалі штанги х
зліва направо нульовою поділкою ноніуса.
Дробова величина (кількість десятих часток міліметра) визначається 
добутком величини відліку (0,1 мм) на порядковий номер поділки но
ніуса, не враховуючи нульову, яка суміщається з поділкою штанги. При
клади відліку наведено на рис. 4.12.

Мікрометричні прилади (мікрометри, мікрометричні глибиноміри, 
мікрометричні нутроміри) є точнішими, ніж штангенприлади. Принцип 
дії мікрометричних приладів заснований на перетворенні обертального
руху точного мікрометричного гвинта, встановленого в нерухому гайку, 
на його поступальний рух уздовж осі. Більшість мікрометричних при
ладів має гвинт з кроком 0,5 мм, тому оберт гвинта в гайці на 360° 
спричинює його переміщення уздовж осі на 0,5 мм.

Мікрометр (рис. 4.13) складається зі скоби 1, з одного боку якої 
запресовано нерухому п’ятку 2, а з іншого — закріплено мікрометричну 
голівку, що складається зі стебла 5, барабана 6 з мікрогвинтом 3 і механіз
мом тріскачки 7. Під час обертання барабана стебло здійснює поступаль
ний рух і приводиться в контакт з вимірюваним об’єктом. Механізм 
тріскачки забезпечує при цьому постійність вимірювального зусилля.

в
Рис. 4.13. — Мікрометр:
п — будова; б — мікрометричний гвинт; в — барабан; 1 — скоба; 2 — п’ятка; 3 — 
гвинт; 4 — стопор; 5 — стебло; 6 — барабан; 7 — тріскачка; 5 — установлювальні міри



Рис. 4.14. Приклади використання мікрометра:
а — вимірювання деталей у вертикальному і горизонтальному положеннях; 6 — уста
новлення мікрометра на нуль; в — установлення мікрометра на деталь

Гвинт 4 фіксує положення мікрогвинта. Переміщення мікрогвинта 
відліковується за двома шкалами: однією, нанесеною вздовж стебла, і 
другою, нанесеною по окружності барабана. Мікрометр також має уста
новочну міру 8, використання якої можливе для вимірювання відносно 
невеликих розмірів. Поділки на стеблі нанесено через 0,5 мм, а на шкалі 
барабана міститься 50 поділок. Таким чином, одна поділка шкали бара
бана відповідає переміщенню мікрогвинта на 0,5/50 = 0,01 мм. При
клади використання мікрометра зображено на рис. 4.14, а приклад ви
мірювання довжини (14,63 мм) — на рис. 4.15.

Для мікрометричних приладів встановлено два класи точності: 1 і 2. 
Допустима гранична похибка мікрометричних приладів залежить від 

діапазону вимірювання. Так, для мікрометрів з діапазоном вимірюван
ня 0...25 мм класу точності 1 похибка приладу не 
перевищує ±0,002 мм, а для мікрометрів з діапазо
ном 400...500 мм — не перевищує ±0,005 мм.

Для вимірювань лінійних розмірів прецизійних 
деталей мікроелектроніки і точного приладобуду
вання випускається настільний мікрометр з циф-

Рис. 4.15. Приклад вимірювання довжини (14,63 мм)



Рис. 4.16. Індикатор годинникового типу:
І - голівка; 2 — корпус; 3 — стопор; 4 — циферблат; 
5 обідок; 6 — стрілка; 7 — покажчик; 5 — гільза; 9 — 
вимірювальний стрижень; 10 — наконечник; 11 — робоча 
кінцівка

ровим електронним відліком, що забезпечує ви
мірювання розмірів у діапазоні 0...10 мм з по
хибкою не більше ніж ±0,002 мм.

Індикатори годинникового типу (рис. 4.16) 
з ціною поділки 0,01 мм є найпоширенішими 
вимірювальними приладами. Вони призначені 
для роботи в цехових умовах для виконання 
вимірювальних і контрольних операцій. Прин
цип дії індикатора ґрунтується на перетворенні 
за допомогою важільно-зубчастої передачі лі
нійних переміщень вимірювального стрижня на 
кутове переміщення стрілок. Лицевий бік інди
катора утворює кругова шкала, на яку нанесено 100 поділок з ціною 
0,01 мм, і мала шкала з ціною поділки 1 мм. Передаточне відношення 
важільно-зубчастої передачі підібрано так, що переміщення вимі
рювального стрижня на 1 мм спричинює поворот малої стрілки на одну 
поділку. Таким чином, під час вимірювання за малою шкалою відліко- 
вують переміщення вимірювального стрижня в міліметрах, за великою 
шкалою — соті частки міліметра.

Межі вимірювання індикаторів визначаються ходом вимірювально
го стрижня. Випускаються індикатори годинникового типу з діапазо
ном вимірювання від 0...2 мм до 0...25 мм. Допустима похибка індика
торів нормована двома класами точності: 0 і 1. Похибка індикатора 
класу точності 0 з межами вимірювання 0...2 мм не перевищує ±10 мкм, 
а індикатора того самого класу з межами вимірювання 0...25 мм не 
перевищує ±22 мкм. Приклади відліку на індикаторному пристрої на
ведено на рис. 4.17.

Для закріплення індикаторів і встановлення вимірювальних виробів 
використовують допоміжні пристосування: стояки, штативи, кронштейни.

Для підвищення точності вимірювання застосовують багатообертові 
індикатори, вимірювальний механізм яких забезпечує ціну поділки 0,001 
І 0,002 мм.

Із механічних засобів вимірювання геометричних розмірів найвищу 
точність забезпечують пружинні вимірювальні голівки. Ці голівки не 
містять кінематичних пар із зовнішнім тертям, як передавальний ме
ханізм від вимірювального стрижня до стрілки використовується за
кручена в різні боки металева стрічка чи пружина. До пружинних вимі
рювальних голівок належать мікрокатори, мікатори, мінікатори й опти
ка гори. Допустима похибка цих приладів становить близько десятих



Рис. 4.17. Приклади відліку на індикаторному пристрої: 
а — додатне відхилення; б — від’ємне відхилення

Рис. 4.18. — Косинці:
а — лекальні плитки; б — лекальні плоскі; в — лекальні з 
широкою основою; г — лекальні циліндричні; д — слюсарні 
плоскі; е — слюсарні з широкою основою

часток мікрометра. Докладні відомості про механічні засоби вимірю
вання можна знайти у відповідних стандартах і довідниках.

Засоби і методи вимірювання кутів. Об’єкти кутових вимірювань 
різноманітні за розмірами, величинами вимірюваних кутів і потрібного 
точністю вимірювання. Це зумовлює велику розмаїтість методів і за
собів вимірювання кутів, що, однак, можна об’єднати в три групи.



Перша група методів і засобів охоплює прийоми вимірювання кутів 
;ін допомогою так званих «твердих мір» — кутовиків, кутових плиток, 
багатогранних призм.

Другу групу утворюють гоніометричні методи і засоби вимірювань, в 
яких вимірюваний кут порівнюють з відповідним значенням поділки 
вбудованої в прилад кругової чи секторної шкали.

Третя група тригонометричних методів і засобів відрізняється тим, 
що вимірюваний кут порівнюють з кутом прямокутного трикутника.

Кутові міри (рис. 4.18) виготовляють кількох типів: плитки з одним 
робочим кутом, з чотирма робочими кутами, шестигранні призми з не
рівномірним кутовим кроком. Кутові плитки випускають у вигляді на
бору плиток, підібраних так, щоб з них можна було складати блоки з 
кутами від 10° до 90°. За точністю виготовлення кутові міри належать 
до одного з трьох класів точності (0, 1 і 2). Похибка виготовлення 
кутових мір першого класу становить ±10", другого класу ±30". При
зматичні кутові міри мають властивість притиратися.

Для перевірки прямих кутів косинець накладають на контрольовану 
деталь внутрішньою частиною (рис. 4.19, а), а для перевірки внутрішнього 
куга — зовнішньою частиною (рис. 4.19, б). Наклавши та злегка при- 
гиснувши косинець, суміщають інший бік косинця з контрольованим 
боком, за просвітом роблять висновок про точність прямого кута. Вимі
рювання виконують у кількох місцях (рис. 4.19, в).

Кутоміри типу УМ призначені для вимірювання зовнішніх кутів від 
0 до 180°, величина відліку за ноніусом — 2' (2 мінути) (рис. 4.20, а). 
Кутомір має напівкруглу основу (півдиск) 5 зі шкалою, що з’єднана зі 
анімною лінійкою 4 та рухомою лінійкою 10, яка обертається на осі 2 
разом із сектором 3. Точність встановлення рухомої лінійки 10 забезпе
чується за допомогою мікрометричної подачі 6 обертанням гайки 7 та 
фіксуванням стопором 9.

На секторі 3 закріплено ноніус 8. Кут між крайніми рисками шкали 
ноніуса, що дорівнює 29°, розділено на ЗО частин (рис. 4.20, б). Кут між 
сусідніми рисками ноніуса дорівнює 60 ■ 29/30 = 58', що на 2' менше 
за 1°.

Рис. 4.19. Перевірка кутів:
її внутрішньою частиною косинця; б — зовнішньою частиною; в — перевірка у 
кількох місцях



Рис. 4.20. Кутомір типу УМ та його перевірка:
а — загальний вигляд; б — пристрій ноніуса; в — перевірка нульового положення 
кутоміра з’єднанням вимірювальних поверхонь; г — те саме, лекальним косинцем; 1 — 
косинець; 2 — вісь; 3 — сектор; 4 — лінійка знімна; 5 — основа (півдиск) із градуйо
ваною шкалою; 6 — мікрометрична подача; 7 — гайка; 8 — ноніус; 9 — стопор; 10 — 
рухома лінійка

Перед застосуванням кутомір притирають та перевіряють нульове 
положення: нульові риски основи повинні суміщатися.

Вимірювання шорсткості поверхонь. Відомості про шорсткість по
верхні було докладно наведено вище, тому розглянемо лише методи її 
вимірювання та контролю.

Шорсткість поверхні оцінюють візуально порівнянням зі зразками 
шорсткості або вимірюють контактними чи безконтактними (оптични
ми) методами і приладами.

Зразки шорсткості поверхні (рис. 4.21) — це бруски з плоскою чи 
циліндричною поверхнею з відомими значеннями параметра шорсткості. 
Зразки шорсткості комплектують у набори, на кожному зразку вказу
ють номінальне значення параметрів шорсткості і спосіб механічного 
оброблення зразка. Візуальне порівняння поверхонь виробу і зразка 
дає задовільні результати тільки для відносно грубих поверхонь (по
над 0,6...0 ,8 мкм).

Контактні методи вимірювання шорсткості ґрунтуються на послідов
ному дотику до досліджуваного профілю на заданій довжині за допомо
гою алмазної голки (щупа). Переміщення голки у вертикальному на



Рис. 4.21. Набір еталонів для перевірки 
шорсткості поверхні (а) та прийом пере
вірки (б)

прямку повторює профіль шорсткості 
та перетворюється на електричний 
сигнал, що підсилюється і вимірюєть
ся аналоговим чи цифровим прила
дом. Як перетворювач переміщення 
па електричний сигнал зазвичай ви
користовують індуктивні перетворю
вачі.

Прилади, що реалізують контактні 
методи вимірювання, називають про
філометрами, або профілографами 
(із записом профілограми на носій). 
Сучасні профілометри дають можли
вість вимірювати параметр 
не більше ніж 10—15 %.

б

в діапазоні 0,02...10 мкм із похибкою

4.7. Виробничо-експлуатаційні похибки
Інформація, отримана за допомогою вимірювального приладу, від

різняється від дійсного значення вимірюваної величини, яке показує 
еталонний прилад.

Відповідність показань приладу дійсним значенням вимірюваної (чи 
заданої) величини називають точністю.

Точність приладу характеризується похибками його показань, на які 
впливають похибки, допущені під час виготовлення деталей і елементів 
приладу, а також у процесі їх складання і регулювання.

У процесі виготовлення деталей РЕА виникають похибки розмірів, 
форми і взаємного розміщення поверхонь. Основними причинами їх 
появи є похибки верстатів і пристосувань, неточність установлення дета
лей, деформації верстатів, пристосувань, різального інструмента і самих 
деталей у процесі оброблення, спрацювання різального інструмента, по
хибки вимірювального інструмента та ін. За характером виникнення 
вони можуть бути систематичними і випадковими.

Як правило, похибки складання є наслідком неточних з’єднань і ко
ординації деталі, а також регулювання чи підбору електрорадіоелементів 
за електричними, магнітними та іншими параметрами. Одним з голов
них завдань технологічного процесу складання приладу є забезпечення 
необхідної точності його показань.

Похибки, що виникають у процесі виготовлення приладу, називають 
виробничими, а в процесі експлуатації — експлуатаційними.



Для дослідження досяжної точності приладів слід вивчити властиві 
їм виробничі та експлуатаційні похибки, які поділяють на абсолютні, 
відносні, зведені, систематичні та випадкові.

Абсолютною похибкою називають різницю між показанням приладу 
А[ір і дійсним значенням А вимірюваної величини: АА = Апр - А. З цього 
рівняння випливає, що абсолютна похибка виражається в одиницях 
вимірюваної величини (Ом, м, кг і т. д.). Для того щоб визначити дійсне 
значення вимірюваної величини, потрібно до показань приладу алге
брично додати величину, що називається його поправкою: А = Апр + П.

Поправку зі знаком «+» беруть у тому випадку, коли показання при
ладу менші від дійсного значення, а зі знаком «-», коли показання при
ладу більші за дійсне значення вимірюваної величини.

Поправка дорівнює різниці між дійсним значенням вимірюваної ве
личини і показанням приладу: П = А-Апр. Для зручності застосуван
ня поправок до показань приладів їх зводять у таблицю чи вказують на 
графіку.

Поправка дорівнює абсолютній похибці, узятій з оберненим знаком: 
П = -ДА.

Відносною похибкою показань приладу називають відношення абсо
лютної похибки до значення вимірюваної величини: є = АА/А, чи 
є = (ДА/А)100 %.

Зведена похибка показань приладу дорівнює відношенню абсо
лютної похибки вимірювання (виконаного в робочій частині шкали) 
до верхньої межі вимірювань приладу і виражається у відсотках: 
єзвед = (АА/Амеж)100 %. Зведену похибку покладено в основу визначен
ня класу точності приладів.

Систематичними називають постійні за значенням і знаком чи змінні 
за певним законом похибки. Систематичні похибки додають алгебрич
но. їх значення на кожній точці шкали повторюється при багаторазо
вих іспитах приладу. Причинами систематичних похибок можуть бути 
зсув стрілки на осі, неправильне градуювання шкали, неточне регулю
вання передавального механізму і т. д.

Випадковими називають похибки, не визначені заздалегідь за зна
ченням. їх поява не підпорядковується будь-якій закономірності. На
приклад, випадкові похибки виявляються в разі повторення вимірів однієї 
і тієї самої величини, за якою отримують різні числові результати. При
чинами випадкових похибок можуть бути тертя в рухомій системі, зазо
ри в передавальних механізмах і т. д.

Залежно від умов роботи приладу розрізняють основну і додаткову 
експлуатаційні похибки. Зведена похибка, що виникає за нормальних 
умов роботи приладу, для яких виконувалося його градуювання, нази
вається основною. Похибку, спричинену зміною умов роботи приладу, 
називають додатковою.



Найбільша похибка, що допускається нормами, зазначеними в крес
леннях і технічних умовах, називається допустимою.

Сукупність усіх похибок, що спричинюють похибку показань пра
цюючого приладу, не повинна перевищувати допустиму. Слід зауважи
ти, що сумарна похибка приладу не завжди є арифметичною сумою всіх 
похибок. Можливі взаємна компенсація основної, додаткової і допусти
мої похибок, зміна законів їх розподілу, зміна загальної похибки регу
люванням складеного приладу. Розрахунок точності приладів можли
вий тільки на основі докладного аналізу всіх технологічних факторів, 
що зумовлюють похибки.

(Контрольні запитання і завдання____________________________
и 1. Дайте визначення функціональної взаємозамінності.
0 2. Що таке допуск?

3. Що таке номінальний, граничний та дійсний розміри?
4. Що таке верхнє і нижнє відхилення? Які знаки вони мають?
5. Що таке посадка? На які види поділяють посадки?
6. Чому поверхні деталей після оброблення виявляються шорсткими?
7. Які показники характеризують шорсткість поверхні?
8. Наведіть приклади позначення шорсткості на кресленнях деталей.



ІУІЕХАНІЧНІ

ВЛАСТИВОСТІ 
МАТЕРІАЛІВ

Розділ 5

5.1. Загальні відомості
Механічні властивості металів зумовлюють їхню міцність, а також 

пластичність і в’язкість.
Міцність — здатність металу без руйнування чинити опір дії при

кладених зовнішніх сил. Під час проектування враховують цю влас
тивість, оскільки за нею визначають допустимі напруги і розраховують 
конструкції. Що міцніший метал, то менша маса деталі, отже, менша 
металомісткість певної конструкції чи машини.

В’язкість — здатність металу чинити опір ударним навантажен
ням.

Пластичність — властивість металу деформуватися без руйнуван
ня при прикладенні зовнішніх сил. Пластичність і в’язкість не вплива
ють на масу виготовлених виробів, але за малої пластичності та в’язко
сті виріб у разі високих міцнісних властивостей стає ламким і навіть за 
випадкових перевантажень (ударні навантаження) руйнується. Знижен
ня міцнісних властивостей виробу призводить до підвищення його пла
стичності і в’язкості. Отже, за певної міцності виріб повинен мати відпо
відну пластичність і в’язкість. На механічні властивості металів вплива
ють хімічний склад, структура і чинники, пов’язані з експлуатацією ви
робів.

Пружність — властивість металу відновлювати свою форму після 
припинення дії прикладених зовнішніх сил. Твердість — здатність 
одного тіла протистояти проникненню в нього іншого, твердішого, тіла.

Технологічні властивості — ковкість, рідкоплинність, зварюваність, 
оброблюваність різальним інструментом — впливають на вибір прийомів 
і методів виготовлення деталей.

Ковкість — здатність металів піддаватися обробленню тиском. 
Ковкість визначає можливість застосування таких видів оброблення, як 
прокатка, пресування, волочіння, кування і штампування.

Рідкоплинність — здатність металів розтікатися і заповнювати цілком 
ливарну форму. Наприклад, мідь навіть у разі перегріву розплаву густа



Таблиця 5.1. Фізичні і механічні властивості деяких металів

Метал Щільність р, 
кг/м3 ^”пл> °С

Границя 
МІЦНОСТІ Од, 

МПа*

Відносне 
видовження 

8, %

Твердість 
за Брінеллем 

НВ

Залізо 7860 1539 300 21-55 50-70
Алюміній 2700 660 80-110 40 20-30
Мідь 8930 1083 220 60 35
Магній 1740 651 170-200 10-12 25-30
Нікель 8900 1455 400-500 40 60
Титан 4500 1665 300-550 20-30 100

*(МПа = 0,1 кгс/мм2)

і погано розтікається, тому з неї не можна виготовляти вироби методом 
лиття, тоді як її сплави (бронза, латунь) і сплави інших металів (чавун, 
сгаль, магнієві й алюмінієві) досить рідкоплинні.

Зварюваність — здатність металів давати міцні нерознімні з’єднан
ня виготовлених з них деталей. Зварювання застосовують для виготов
лення конструкцій, відновлення поламаних деталей, виправлення браку 
лиття і т. д. Зварені конструкції легші, міцніші та дешевші, ніж литі та 
клепані.

Метали і сплави піддаються обробленню різанням. Цю властивість 
широко використовують у техніці, незважаючи на великі відходи мета
лу (стружка), оскільки отримані обробленням різанням форми, розміри 
і поверхні деталей набагато досконаліші порівняно з отриманими інши
ми методами.

Отже, метали (сплави), використовувані як конструкційні матеріали, 
повинні мати певний комплекс властивостей. Від них залежить вибір 
металу для виготовлення машин і апаратів. Деякі властивості найпо
ширеніших металів наведено в табл. 5.1.

5.2. Визначення механічних властивостей металів
Якщо до металу прикласти навантаження, він деформується. Дефор

мація може бути пружною, тобто після зняття навантаження вона зни
кає, і пластичною (залишковою), що зберігається і після зняття наван
таження. Пластична деформація виникає в результаті зрушення однієї 
частини кристалічної ґратки відносно іншої по площинах ковзання. 
Величина пружної деформації прямо пропорційна напруженню.

Міцність металу зумовлена силами взаємодії між атомами і зале
жить не тільки від його природи, а й від виду напруженого стану (роз
тягання, стиснення, згинання, крутіння), від умов експлуатації (темпера
тура, швидкість навантаження, тривалість і кількість циклів наванта
ження, вплив навколишнього середовища). Залежно від цих факторів у 
техніці застосовують різні критерії міцності.



Границею міцності при розтяганні чи тимчасовим опором розриву 
стм називають напруження, що відповідає найбільшому навантаженню і 
передує руйнуванню стандартного зразка металу, інакше кажучи, це гра
нична несівна здатність металу

Р_ _ 1 тах
°м г- ’

Ч)

де Ртах — навантаження (зусилля); Го — площа поперечного пере
різу зразка.

Границю текучості о02 найчастіше визначають за напругою, що 
спричинює залишкове подовження 0,2 % від початкового /0:

_ ^0,2 
ст0,2 ~~Е~'

Ч)

де Р()2 — навантаження, що відповідає умовній границі текучості.
Пластичність металів характеризується відносним видовженням 8 і 

звуженням площі поперечного перерізу V, які виражаються у відсот
ках і визначаються за рівняннями

8 = ^2-100%;
'о

ж = р0100%>
Л)

де Ік — довжина зразка після розриву, мм; /0 — розрахункова довжи
на зразка, мм; Гк — площа поперечного перерізу зразка після розри
ву, мм2; Ро — початкова площа поперечного перерізу зразка, мм2.

Відносне видовження і звуження деяких металів близькі до нуля, 
такі метали є крихкими. Для пластичних металів ці характеристики до
сягають десятків відсотків.

Пластичну деформацію металів враховують, вибираючи матеріал для 
виготовлення виробів, зокрема дроту, для виконання операцій гнуття, 
витягування, висадки, штампування і т. д. Пластична деформація забез
печує конструктивну міцність металевих конструкцій, апаратів та інших 
виробів. Якщо метал не здатний до пластичної деформації, він схильний 
до так званих крихких руйнувань, тобто до руйнувань, що відбуваються 
за знижених напружень.

У результаті пластичної деформації відбувається зміцнення металу. 
Це явище дістало назву наклепу, чи нагартування, при цьому пластичність 
металу різко падає. За значної деформації в результаті процесів ков
зання зерна металу змінюють свою форму, витягуючись у напрямку 
діючих сил, відбувається процес дроблення зерен, кристалічні ґратки 
спотворюються, структура металу перебуває в нестійкому, напруженому 
стані — утворюється так званий «наклеп». Для зняття наклепу виріб 



нагрівають до певної температури, при цьому атоми металу набувають 
здатності до переміщення, що сприяє усуненню спотворень кристалічної 
ґратки, утворенню нових центрів кристалізації та росту кристалітів. 
Міцність металу знижується, а пластичні властивості підвищуються. 
Такий процес називають рекристалізацією.

Між абсолютною температурою рекристалізації Грек і абсолютною 
температурою плавлення Тпл існує проста залежність 7^ = аТпл, де 
коефіцієнт а визначається ступенем чистоти металу.

Для хімічно чистих металів коефіцієнт а змінюється від 0,1 до 0,2, 
для металів технічної чистоти а = 0,3...0,4, а для сплавів а може досяга
ти значення, яке дорівнює 0,8. Так, нагріваючи виріб, що перебуває в 
стадії наклепу, до температури вищої за Трек, йому повертають пластич
ність. Якщо пластичну деформацію металу проводять за температури 
понад Грек, то досягнуте в процесі деформування зміцнення (наклеп) 
усувається при рекристалізації, що відбувається за цих температур. Такий 
вид оброблення називають гарячим обробленням тиском, на відміну від 
холодного, коли оброблення тиском проводять за температури, нижчої 
від Трек.

Для деяких металів Грек нижча за кімнатну (для свинцю -ЗО °С, 
олова -70 °С), тому в процесі пластичної деформації за кімнатної тем
ператури (+20 °С) наклеп, що утворився після оброблення, усувається 
сам по собі. Тому деформація таких металів, як свинець і олово, за 
кімнатної температури буде для них гарячим обробленням тиском. Для 
вольфраму (температура рекристалізації 1200 °С) оброблення тиском 
навіть за 1000 — 1100 °С буде холодною пластичною деформацією, тобто 
холодне і гаряче оброблення тиском розрізняють залежно від відно
шення температури деформації до температури рекристалізації.

5.3. Визначення твердості металів
Для визначення твердості широко застосовують методи, які ґрунтують

ся на здатності тіла (металу) протистояти проникненню в нього іншого, 
твердішого, тіла.

На практиці для визначення твердості поширені методи: Брінелля, 
Роквелла, Віккерса. За методом Брінелля твердість визначають втис
ненням у виріб загартованої сталевої кульки певного діаметра (10; 5; 
2,5 мм) (рис. 5.1). Число твердості за Брінеллем (НВ) характеризується 
відношенням навантаження, що діє на кульку, до площі поверхні відбитка:

нв = Р =Р ,

де Р — навантаження на кульку, Н; Р — площа поверхні відбитка, мм2; 
Ід — діаметр кульки, мм; сі — діаметр відбитка, мм.



Рис. 5.1. Схема визначення твердості 
за Брінеллем

Рис. 5.2. Схема преса Брінелля

Для визначення твердості застосовують важільні (рис. 5.2) і 
гідравлічні преси. Зразок, установлений на столику /, за допомогою гвинта 
9 притискують до кульки 2 так, щоб стиснути пружину 3. Потім електро
двигун надає руху ексцентрику 8, під час обертання якого шатун 7 
опускається і вантажі 6 створюють тиск через систему важелів 4 і 5. 
Ексцентрик, обертаючись, підіймає шатун і таким чином знімає тиск 
вантажів зі зразка. Коли шатун перебуває у верхньому положенні, елек
тродвигун автоматично відключається. Потім за допомогою спеціальної 
лупи визначають діаметр відбитка, за яким обчислюють твердість за 
наведеною вище формулою, що потребує багато часу. На практиці ко
ристуються спеціальною таблицею, де для кожного діаметра відбитка 
розраховано число твердості НВ. Діаметр кульки і навантаження ви
бирають залежно від випробовуваного металу (його твердості та тов
щини). Для випробування сталі і чавуну вибирають Р = ЗОД2 (на
приклад, Д = 10 мм, Р = ЗО 000 Н); для випробування міді Р = 10Д2 
(наприклад, Д = 10 мм, Р = 10 000 Н); для випробування алюмінію 
Р = 2,5Д2 (наприклад, Д = 10 мм, Р = 2500 Н). За методом Брінелля 
не можна випробовувати метали з числом твердості НВ вищим за 450, 
оскільки кулька деформуватиметься і результат буде неправильним.

Для багатьох матеріалів, визначивши число твердості НВ, можна 
знайти границю міцності ам, адже твердість і міцність пов’язані про- 
78
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Рис. 5.3. Визначення твер
дості алмазним конусом

сгим співвідношенням: стм = &НВ, де к — ко
ефіцієнт, який залежить від матеріалу (наприк
лад, для м’якої сталі к = 0,34, литої сталі к = 
= 0,3— 0,4, міді та її сплавів к = 0,55).

За методом Роквелла твердість визнача
ють втисненням у виріб сталевої кульки діа
метром 1,59 мм за твердості випробовуваного
металу не більше ніж 2200 МПа (навантаження 1000 Н) чи алмазного 
конуса з кутом 120° для випробування твердіших матеріалів (наванта
ження 1500 Н) і надтвердих сплавів (навантаження 600 Н). Втиснення 
в зразок кульки чи конуса на приладі відбувається під дією двох наван
тажень: попереднього Р, яке завжди дорівнює 100 Н, і основного Р^, 
яке дорівнює 900 Н (шкала В), 1400 Н (шкала С) або 500 Н (шкала А).
Загальне навантаження Р дорівнює сумі цих навантажень: Р = Ро + 
(рис. 5.3).

Залежно від того, застосовують сталеву кульку чи алмазний конус, а 
також від навантажень, тобто за якою шкалою — В, С чи А проводять 
випробування, число твердості позначають НИВ, НКС, НКА.

Визначення твердості здійснюють на пресі Роквелла (рис. 5.4). Уста
новлений на столику 3 зразок обертанням маховика 4 доводять до зіткнен
ня зі сталевою кулькою чи алмазним конусом 2. Потім продовжують 
обертання маховика доти, доки мала стрілка на циферблаті / не дійде
до червоної точки, а велика стрілка встановиться у вертикальне положен
ня. Цим створюється попереднє навантаження 100 Н. Потім на зразок
за допомогою рукоятки 5 додають основне навантаження. Після закін
чення визначення (вдавлення триває 5 —6 с) знімають основне наванта

Рис. 5.4. Прес Роквелла

ження зворотним поворотом рукоятки 5 і за 
показниками великої стрілки циферблата ви
значають твердість, яка є умовною величиною, 
що характеризується різницею глибин відбит
ків. Для переведення твердості за Роквеллом 
у твердість за Брінеллем користуються спе
ціальною таблицею.

Метод випробування втисненням алмазної 
піраміди (метод Віккерса) використовують 
для визначення твердості деталей малої тов
щини і з тонкими поверхневими шарами, що 
мають високу твердість. Під час випробову
вання в метал втискують чотиригранну піра
міду (з кутом при вершині а = 136°) під наван
таженням 50 — 1000 Н. Діагональ відбитка ви
мірюють за допомогою мікроскопа, закріпле
ного на приладі, і за отриманими показниками
визначають число твердості НУ як питомий



тиск на одиницю площі поверхні відбитка:
ну = 2Р51п(а/2)= 544 р

сі1 2 3 4 5 сі2

1. Схарактеризуйте механічні властивості металів.
2. Що таке «технологічні властивості»?
3. Як визначають механічні властивості металів?
4. Якими методами визначають твердість металів?
5. Як визначають ударну в’язкість металів?

де Р — навантаження на піраміду, Н; <1 — середнє арифметичне двох 
діагональних відбитків, виміряних після зняття навантаження.

5.4. Визначення ударної в'язкості
Під час роботи машин, механізмів їхні деталі зазнають ударних на

вантажень, тому метали, застосовувані для їхнього виготовлення, підда
ють не лише статичним, а й динамічним випробуванням. Пояснюється 

це тим, що деякі метали, які мають ви
сокі показники статичної міцності, 
можуть легко руйнуватися навіть за 
малих ударних навантажень, напри
клад вироби з чавуну.

Для динамічних випробувань ви
готовляють зразок квадратного пере
різу, ослаблений у середині попереч
ним надрізом (рис 5.5, а). Зразок роз
міщують на опорах маятникового коп

а б
Рис. 5.5. Визначення ударної в’язкості

ра так, щоб бойок маятника наносив удар з боку, протилежного надрізу. 
Маятник, падаючи з висоти Н і вдаряючи по зразку, руйнує його, після 
чого піднімається на деяку висоту Л (рис. 5.5, б). Відхилення маятника 
фіксуються на шкалі копра. Роботу руйнування Ан, Дж, витрачену на 
злам зразка, визначають за формулою

Ая =т(Н - її),

де т — маса маятника, кг. Ударну в’язкість КС розраховують так: 

де Р — площа поперечного перерізу зразка в місці надрізу, см2.

0

Контрольні запитання і завдання



Основи 
МАТЕРІАЛО
ЗНАВСТВА

Розділ 6

6.1. Основні відомості про сплави
Сплавом називають будь-яку багатокомпонентну металеву систему. 

Вони можуть бути гомогенними (однофазними) і гетерогенними (бага
тофазними). Сплави отримують різними способами: взаємодією еле
ментів у рідкому стані (сплавленням); спіканням і дифузією у твердому 
стані; осадженням кількох елементів на катоді при електролізі водних 
розчинів. За кількістю компонентів сплави поділяють на подвійні, 
потрійні і т. д. Речовини, що входять до складу сплаву, при затвердінні 
можуть перебувати у вигляді окремих часточок, зерен обох компонентів 
(механічна суміш), хімічних сполук чи компонентів, що взаємно розчи
няються один в одному (твердий розчин).

Сплави на зразок механічної суміші утворюються з речовин, які не 
розчиняються і не вступають у хімічну взаємодію між собою у твердо
му стані з утворенням сполук. Такі сплави складаються із суміші кри
сталів речовин, що зберігають свої кристалічні ґратки. Властивості сплаву 
визначатимуться співвідношенням його компонентів.

Сплави на зразок хімічної сполуки утворюються при взаємодії їхніх 
складових, причому вміст компонентів має бути чітко визначеним. Вони 
мають ґратку, відмінну від кристалічних ґраток компонентів, тому 
відрізняються механічними, фізичними і хімічними властивостями.

Сплави на зразок твердих розчинів бувають трьох видів: тверді 
розчини заміщення, тверді розчини проникнення і тверді розчини вилу
чення.

Тверді розчини заміщення утворюються в тих випадках, коли атоми 
речовини, що розчиняється, заміщують у кристалічних ґратках атоми 
розчинника (рис. 6.1, а). Це можливо, якщо компоненти мають однакові 
ґратки, розміри їхніх атомів мало відрізняються один від одного (не 
більше ніж на 15 %). Розміри атомів речовини, що розчиняється, впли
вають на параметри ґратки, збільшуючи її, якщо діаметр атома більший, 
чи зменшуючи її, якщо він менший. Атоми речовини, що розчиняється, 
можуть займати в кристалічних ґратках розчинника чітко визначене



Рис. 6.1. Схема роз
поділу атомів у Грат
ках твердих розчинів

положення (упорядковані тверді розчини) чи розміщуватися в довіль
ному порядку (неупорядковані тверді розчини).

Утворення твердих розчинів проникнення (рис. 6.1, б) відбувається 
при розчиненні атомів елемента в кристалічних гратках розчинника, 
тобто коли атоми розчиненого елемента проникають у ґратки розчинни
ка в проміжки між його атомами. Атоми елемента, що розчиняється, за 
розмірами невеликі, зазвичай відношення діаметрів атома елемента, що 
розчиняється, і атома розчинника становить менше ніж 0,59. Як прави
ло, тверді розчини проникнення утворюються з неметалами, причому 
параметри кристалічних ґраток завжди збільшуються.

Тверді розчини вилучення (рис. 6.1, в) можуть утворюватися тільки 
в сплавах, що містять хімічні сполуки, коли надлишкові атоми одного з 
компонентів займають чітко визначене положення в кристалічних ґрат
ках, а місця, що повинні бути зайняті атомами іншого компонента, зали
шаються частково вільними, наприклад у ґратках карбідів ТіС, XV С (місця, 
що належать Карбону, залишаються вільними). Розчини вилучення ча
сто трапляються в напівпровідниках.

Фазовий стан сплавів залежно від концентрації компонентів і темпе
ратури зображують графічно. Таке зображення фазового стану сплавів 
називають діаграмою стану. Оскільки діаграма стану відображує стійкий 
стан системи (сукупність фаз, які перебувають у рівновазі), вона є діа
грамою рівноваги фаз, що існують за певних умов. Стан сплаву зобра
жається на діаграмі без урахування перегрівання чи переохолодження, 
чого в дійсності бути не може. Отже, розглянуті діаграми стану відобра
жують ідеальний випадок. Математичний опис загальних закономірностей 
існування стійких фаз, що відповідають умовам рівноваги, було дано 
американським фізиком Дж. Гіббсом. Цей опис дістав назву правила 
фаз і встановлює кількісну залежність між ступенем вільності системи 
С, кількістю фаз Ф і компонентів К.

Компонентами К називають речовини, що складають систему, здатні 
переходити з однієї фази в іншу, тобто хімічно чистий елемент є одно
компонентною системою. Однокомпонентною системою є також хімічна 
сполука, що не розкладається на частини в інтервалі температур дослі
джуваної системи.

Фазою Ф називають однорідну частину системи однакового агрегат
ного стану і складу, відділену від інших фаз поверхнею поділу, перехід 



через яку різко змінює хімічний склад чи структуру речовини. Напри
клад, розплавлений метал є однофазною системою, а сплав на зразок 
механічної суміші — двофазною.

6.2. Залізовуглецеві сплави
Сталі, чавуни — це основні конструкційні матеріали, які використо

вують у машинобудуванні, транспорті, будівництві і т. д. Варіюючи їхній 
склад і структуру, способи оброблення, отримують залізовуглецеві сплави 
з найрізноманітнішими властивостями, що і робить їх універсальними 
конструкційними матеріалами.

Основний складовий елемент сплавів — це залізо. Воно має дві ало
тропічні модифікації - а і у. З багатьма елементами залізо утворює 
як хімічні сполуки, так і тверді розчини. З вуглецем воно утворює хімічну 
сполуку карбід феруму Ре3С (цементит) із масовою часткою Карбону 
6,67 %. Для цементиту характерна ромбічна кристалічна ґратка, висока 
твердість (НВ 800) і дуже мала пластичність. За високих температур 
цементит не стійкий і розкладається до графіту, тому температуру плав
лення цементиту точно не визначено і її приймають такою, що дорівнює 
1600 °С.

Залізо утворює з вуглецем тверді розчини проникнення вуглецю з 
обмеженою розчинністю. Так, у у-залізі максимальна розчинність вуг
лецю 2,14 % (1147 °С), а мінімальна — 0,8 % (727 °С). Твердий розчин 
проникнення називають аустенітом, за прізвищем англійського мета
лурга У. Робертса-Остена (XV. КоЬегІз-АизІеп) (1843 — 1907). Аустеніт 
має ГЦК-ґратку, міжатомні пори в якій майже вдвічі більші, ніж в 
ОЦК-ґратці. Він пластичний, твердість його НВ 160 — 200. У а-залізі 
розчинність вуглецю набагато нижча, максимальна розчинність ста
новить 0,02 % (727 °С), а мінімальна — 0,006 % (18 °С). Твердий роз
чин проникнення вуглецю в сс-залізі називають феритом (від лат. 
Реггшп — залізо). Ферит — м’яка, пластична фаза, твердість його неви
сока (НВ 80-100).

6.3. Діаграми стану залізо — цементит
Розрізняють дві діаграми стану сплавів Ре — С: метастабільну, що 

характеризує перетворення в системі Ре — Ре3С , і стабільну, яка харак
теризує перетворення в системі Ре — С (графіт). Перетворення при 
кристалізації всіх низьковуглецевих сплавів (сталей) відбуваються відпо
відно до метастабільної діаграми. Ця діаграма стану показує фазовий 
склад і перетворення в сплавах з концентрацією від чистого заліза до 
цементиту (6,67 % Карбону). Основна причина появи в залізовуглеце
вих сплавах метастабільної фази у вигляді цементиту пов’язана з труд
нощами формування кристалів графіту. Графіт утворюється в рідкому 
розплаві та твердих розчинах а - і у-заліза в результаті майже повного 



видалення атомів Феруму із зони кристалізації. Це потребує значних 
атомних переміщень. Якщо залізовуглецеві сплави охолоджуються по
вільно чи тривалий час витримуються за підвищених температур, то 
атоми Феруму встигають видалитися із зони формування графіту, і тоді 
виникають стабільні стани. В реальних умовах за прискореного охо
лодження та недостатнього витримування видалення малорухливих 
атомів Феруму затримується, майже всі вони залишаються на місці. 
Тому в розплаві і твердих розчинах кристалізується цементит.

Необхідна для його кристалізації дифузія легкорухливих за підви
щених температур атомів Карбону не потребує великого витримування, 
тому встигає реалізуватися і за прискореного охолодження. Для спро
щення діаграми стану залізо — цементит структурні зміни, пов'язані з 
існуванням 5-заліза в зоні температур, вищих за 1401 °С, тут не розгля
даються.

На діаграмі (рис. 6.2) точка А відповідає температурі £пл чистого 
заліза 1539 °С, а точка О — температурі цементиту близько 1600 °С. 
Ділянка, що знаходиться вище від лінії АС (лінія ліквідусу), характе
ризує рідкий стан сплаву. Повне затвердіння сплавів відбувається по 
лінії солідуса АЕСР. Нижче від лінії АС до лінії АЕС з рідкого розпла
ву (Р) виділяються кристали аустеніту (А). В зоні АСЕ сплав скла
дається з рідкого розчину (Р) й аустеніту (А). Нижче за лінію СО до 
лінії СЕ з рідкого розплаву випадають кристали цементиту, названого

,, 0/ Ре3С(100%)
Масова частка вуглецю, /о

Рис. 6.2. Діаграма стану системи сплавів Ре—РЄ3С



первинним (Ні), в зоні ОСЕ міститься суміш рідкого розчину (Р) і 
цементиту (Ці). Коли масова частка вуглецю в сплаві досягає 4,3 %, а 
температура — 1147 °С (точка С), одночасно кристалізуються аустеніт 
і цементит, утворюючи механічну суміш (евтектику), названу ледебу
ритом (Л) на честь німецького металурга А. Ледебура (А. ЬесІеЬиг) 
(1883— 1906). У чавунах, що містять від 2,14 до 6,67 % вуглецю, наяв
ний ледебурит. Сплави, що містять від 0,02 до 2,14 % вуглецю, належать 
до сталей.

Перетворення у твердому стані в сплавах системи Ре — РЄ3С пов’я
зані з переходом заліза з однієї модифікації в іншу і зміною розчин
ності вуглецю в залізі в результаті цього переходу.

У зоні діаграми АЕ8С міститься аустеніт. Зі зниженням температу
ри нижче від лінії 05 (критична точка Ас^) з аустеніту виділяється 
ферит (Ф), а нижче від лінії Е8 — цементит, названий вторинним (Цц). 
У зоні СЕР сплави складаються з фериту й аустеніту, а в зоні, розмі
щеній нижче за лінію 5Е (критична точка Аст), — з цементиту й аусте
ніту. Сплави, що містять від 2,14 до 4,3 % вуглецю, за температур від 
1147 до 727 °С складаються з аустеніту, цементиту і ледебуриту, а з 
масовою часткою вуглецю понад 4,3 % — з цементиту і ледебуриту.

За температури 727 °С (лінія Р5К, критична точка Ас^) аустеніт 
розпадається з утворенням механічної суміші фериту і цементиту, яку 
називають перлітом (П). Нижче за температуру 727 °С залізовугле
цеві сплави мають такі структури: доевтектоїдні сталі, що містять від 
0,02 до 0,8 % вуглецю, — ферит і перліт; евтектоїдна сталь (0,8 % 
вуглецю) — перліт, заевтектоїдні сталі (0,8 — 2,14 % вуглецю) — перліт 
і цементит.

Білі (доевтектичні) чавуни (2,14 — 4,3 % вуглецю) містять перліт, 
вторинний цементит і ледебурит; евтектичний чавун (4,3 % вуглецю) — 
ледебурит; заевтектичні чавуни (4,3 — 6,67 % вуглецю) — первинний 
цементит і ледебурит.

Лінія Р(<) показує, що зі зниженням температури розчинність вугле
цю у фериті зменшується від 0,02 (за 727 °С) до 0,006 % (за кімнатної 
температури). При охолодженні до температури, нижчої за 727 °С, з 
фериту виділяється надлишковий вуглець у вигляді цементиту, який 
має назву третинного (Цщ). У низьковуглецевих сталях за умов по
вільного охолодження третинний цементит виділяється по межах зерен 
фериту, що зменшує пластичні властивості, особливо здатність до хо
лодного штампування листової сталі.

Сплави, що містять менш ніж 0,02 % вуглецю, називають технічним 
залізом.

На практиці діаграму стану залізо — цементит використовують для 
визначення теплового режиму при термічному обробленні, а також тем
ператури нагрівання металу при обробленні тиском (прокатка, кування, 
штампування).



6.4. Термічне і хіміко-термічне оброблення
Вироби, виготовлені зі сталі, піддають усім видам термічного оброблення.
Термічне оброблення — сукупність операцій нагрівання до певної 

температури, витримування за цієї температури і наступного охолодження 
виробів з металів і сплавів з метою зміни їхньої структури і властиво
стей. Його поділяють на відпалювання, нормалізацію, загартування і від
пускання.

Відпалювання сталі. Відпалювання застосовують для усунення 
внутрішніх напружень і внутрішньокристалічної ліквації, зниження твер
дості, підвищення пластичності та в’язкості і т. д. Основні види відпа
лювання — дифузійне, повне, неповне і рекристалізаційне. Температура 
нагрівання виробів у цьому процесі різна. Відпалюють вироби, повільно 
нагріваючи їх у печі, потім витримують за певної температури і по
вільно охолоджують разом із піччю.

Дифузійне відпалювання проводять для усунення хімічної неодно
рідності зерен (внутрішньокристалічної ліквації).

Повному відпалюванню піддають доевтектоїдні сталі. Температура 
нагрівання на 30 — 50 °С вища за Ас3. При нагріванні з вихідної струк
тури ферит + перліт утворюється аустеніт, який характеризується дрібним 
зерном, і тому після охолодження зерна феритно-перлітної структури 
будуть також дрібними.

Неповне відпалювання здійснюють нагріванням сталі до температу
ри на 20 — 30 °С вищої за Ас} і частіше застосовують для заевтектоїд- 
них сталей з метою перетворення пластинчастого перліту і сітки цемен
титу на структуру зернистого перліту, яка порівняно зі сталлю з плас
тинчастим перлітом має більшу пластичність і кращу оброблюваність 
різанням. Оскільки в результаті утворюється зерниста (сфероїдальна) 
форма цементиту, таке відпалювання називають сфероїдизацією.

Рекристалізаційне відпалювання застосовують для усунення 
внутрішніх напружень, зниження твердості, отримання рівноважної струк
тури з уламків кристалітів, що утворилися під час холодної деформації. 
Відпалюванню піддають вироби, отримані в результаті холодного об
роблення, наприклад волочінням (дріт), прокаткою (листи, штаби), а та
кож вироби в стадії наклепу (знижена пластичність виробів, але висока 
твердість). Відпалювання проводять нагріванням у печі до температур, 
близьких до Асі (650 —700 °С), з наступним повільним охолодженням 
їх разом з піччю.

У результаті рекристалізації з деформованих зерен утворюються нові 
дрібні рівноважні зерна. Вироби після відпалювання мають вищу пла
стичність, але меншу твердість.

Нормалізація сталі. Це процес термічного оброблення нагріванням 
доевтектоїдних сталей вище за температуру Ас3, а заевтектоїдних ста
лей — вище за температуру Ас] на 50 — 60 °С, витримування їх за такої 
температури з наступним охолодженням на повітрі. Застосовують нор-



малізацію для поліпшення структури, механічних властивостей і оброб
люваності сталей. Процеси здрібнювання зерен аналогічні процесам при 
відпалюванні. Вироби після нормалізації мають підвищену порівняно з 
відпалюванням твердість унаслідок утворення перліту тоншої структу
ри. Нормалізацію (як продуктивніший процес) виробів з низьковуглеце
вих сталей застосовують частіше, ніж повне відпалювання. Вироби з ви- 
соковуглецевих і легованих сталей піддають нормалізації у тому випадку, 
коли потрібно усунути цементитну сітку, що утворюється під час охоло
дження внаслідок виділення вторинного цементиту по межах зерен.

Загартування сталі. Це термічне оброблення, що полягає в нагріванні 
сталі вище за критичну точку перетворення, витримуванні за цієї темпе
ратури і швидкому охолодженні. У результаті цього процесу твердість 
виробів різко підвищується. При загартуванні температура нагрівання 
залежить від масової частки вуглецю в сталі. Так, вироби, виготовлені з 
доевтектоїдних сталей, нагрівають на 30 — 50 °С вище за температуру
Лс3 для переходу феритно-перлітної структури в аустенітну, а зі заев- 
тектоїдних сталей — на 30 — 50 °С вище за температуру Ас{ (рис. 6.3).

Якість загартованих виробів залежить від температури нагрівання, 
часу витримування виробів у печі і швидкості охолодження. Правиль
ний вибір цих параметрів забезпечує отримання виробів без гартівних 
дефектів. Охолодження проводять із застосуванням різних гартівних 
середовищ: води, повітря, олії, розплавлених солей, розчинів солей, кис
лот і лугів. Якщо прийняти охолоджувальну здатність води за темпера
тури 20 °С за одиницю, то відносна охолоджувальна здатність 10 %-го 
водного розчину кухонної солі становитиме 1,23, олії — 0,20, спокійно
го повітря — 0,03. Тонкостінні вироби охолоджують у розплавах солей 
(ізотермічне загартування), що запобігає їх жолобленню і виключає 
появу гартівних дефектів (тріщин, мікротріщин).

Залежно від швидкості охолодження при загартуванні утворюються 
три структури: мартенсит, троостит і сорбіт.

Поверхневе загартування застосовують тоді, коли потрібно підвищи
ти зносостійкість, твердість поверхні виробів зі збереженням м’якшої 
серцевини. Застосовують його і в тих випадках, коли потрібно підвищи
ти твердість поверхні в її ок
ремих частинах, наприклад зу
би шестерень, шийка колінчас
того вала. Нагрівання поверхні 
під загартування здійснюється 
струмами високої частоти, інко
ли полум’ям газового паль
ника.

Рис. 6.3. Діаграма загартування та 
відпускання сталі:
І — загартування; 2 — відпускання

0,8 2,14 %С
Масова частка вуглецю, %



Нагрівання струмами високої частоти є найпродуктивнішим і най- 
прогресивнішим способом; таким чином можна гартувати деталі різних 
конфігурацій і цілком автоматизувати процес загартування.

Від неправильного проведення загартування в деталях можуть утво
ритися різні дефекти: недогрів, перегрів, гартівні тріщини, окиснення, 
жолоблення, плямисте загартування.

Відпускання загартованої сталі. Структури, отримані в результаті 
загартування сталі, нерівноважні, тверді (особливо мартенсит), мають 
внутрішні напруження, тому вироби не можна застосовувати відразу 
після загартування. Для усунення цих недоліків слід проводити термічне 
оброблення (відпускання), що полягає в повільному нагріванні виробів 
до температури, нижчої за фазове перетворення, тобто нижче від зна
чення Аср з наступним охолодженням, як правило, на повітрі. У ре
зультаті такого оброблення частково чи повністю знімаються внутрішні 
напруження, утворюється рівноважніша структура, пластинчаста форма 
цементиту перетворюється на глобулярну, що поліпшує механічні влас
тивості. За однакового значення границі міцності сталь із зернистою 
структурою має більшу в’язкість порівняно зі сталлю з пластинчастою 
структурою.

Залежно від температури нагрівання загартованої сталі відпускання 
буває низьким, середнім і високим. Низьке відпускання (до 250 °С) 
проводять з метою отримання мартенситу відпускання і зняття частини 
внутрішніх напружень зі збереженням твердості. Цьому виду відпус
кання піддають більшість деталей, вимірювальний і різальний інстру
менти. Середнє відпускання (до 250 °С) проводять для отримання тро- 
оститу відпускання. Така структура забезпечує високу границю пруж
ності і трохи підвищує в’язкість. Середнє відпускання застосовують 
для виробництва напівфабрикатів для виготовлення пружин, ресор, ко
вальських штампів, прес-форм і т. д. Високе відпускання (500 — 650 °С) 
виконують для отримання сорбіту відпускання, що забезпечує краще 
співвідношення між пластичними властивостями та міцністю. Його ви
користовують для термічного оброблення багатьох деталей, наприклад 
осей автомобілів, шатунів двигунів, тобто виробів, які зазнають впливу 
високих напруг. Для забезпечення рівномірного нагрівання застосову
ють електропечі (шахтного типу) з циркуляцією нагрітого повітря за 
допомогою вентилятора.

6.5. Хіміко-термічне оброблення сталі
Хіміко-термічне оброблення — це процеси теплового оброблення 

виробів в активних середовищах з метою зміни хімічного складу, структу
ри і властивостей поверхневих шарів. Його проводять для підвищення 
твердості, зносо- і корозійної стійкості виробів. Хіміко-термічне оброб
лення містить процеси цементації, азотування, ціанування (нітроцемен- 
тації) та дифузійного насичення.



Цементація — це насичення вуглецем поверхні виробу з низьковуг
лецевих сталей (до 0,25 %), внаслідок чого вироби стають двошарови
ми — поверхня має масову частку вуглецю до 0,8—1 %, а серцевина 
залишається низьковуглецевою. Вироби після цементації піддають відпа
люванню чи нормалізації для здрібнювання зерна з наступним загарту
ванням і низьким відпусканням, при цьому серцевина залишається плас
тичною і може працювати за умов динамічних навантажень, а поверхня 
стає твердою (загартування на мартенсит). Товщина шару цементації 
становить 0,5 — 2 мм. Цементацію проводять з використанням як твер
дих речовин, так і газових сумішей, що містять вуглець (карбюриза
торів).

Азотування — насичення поверхневих шарів сталі азотом. Зміна 
властивостей поверхневого шару сталі є результатом утворення твердо
го розчину азоту в залізі, нітридів феруму і легуючих елементів з азо
том. Азотування здійснюють для підвищення твердості, зносо- і коро
зійної стійкості виробів.

Азотуванню піддають вироби з вуглецевих і низьколегованих сталей, 
що містять Сг, А1, Мо, АУ, V. Процес відбувається у герметичних камерах 
за температури 500 — 650 °С за наявності аміаку. Камери заповнюють 
ретельно очищеною від кисню сумішшю азоту з водневим аміаком під 
тиском 130—1300 Па.

Ціанування (нітроцементація) — це процес насичення поверхні сталі 
вуглецем і азотом для підвищення твердості та зносостійкості поверх
невого шару. Оброблення проводять у рідких (ціанування) і газових 
(нітроцементація) середовищах, найчастіше за 820 — 870 °С. Ціануван
ня здійснюють нагріванням виробів у розплавах ціанідів (КаСМ, КСМ, 
Са(СМ)2 та ін.) і нейтральних солей (ЙаСІ, ВаСІ, Ка2СО3 тощо). При 
плавленні ціаніди розкладаються з виділенням азоту і вуглецю, що ди
фундують у поверхню виробів. Що вища температура розплаву і більший 
час перебування виробів у розплаві, то глибший ціанований шар. Істот
ним недоліком ціанування є отруйність ціанідів.

Після ціанування (нітроцементації) проводять загартування і низь
ке відпускання. Твердість ціанованого шару після термічного оброб
лення НКС 58 — 62, структура — дрібнокристалічний мартенсит.

6.6. Вуглецеві та леговані сталі.
Класифікація сталей, вимоги до якості

Сталі — це основний конструкційний матеріал, застосовуваний для 
виробництва машин, інструменту, приладів, різних апаратів і конструкцій, 
їх характеризує сприятливе поєднання механічних, фізико-хімічних і 
технологічних властивостей.

Сталі поділяють за хімічним складом, призначенням, якістю, ступе
нем розкислення і типом структури.



За хімічним складом розрізняють вуглецеві та леговані сталі. Лего
ваними (від лат. 1і§о — зв’язую, з’єдную) називають сталі, що містять 
спеціально введені легуючі елементи (нікель, хром, молібден, титан, ва
надій, вольфрам та ін.), або сталі з підвищеною (понад 0,5—1,0 %) 
масовою часткою силіцію, мангану. Введення легуючих добавок у сталь 
підвищує механічні властивості, додає їм спеціальних властивостей, на
приклад жаростійкості, жароміцності, кислотостійкості.

При введенні в сталь легуючі елементи можуть утворювати із залі
зом тверді розчини, розчинятися в цементиті (наприклад, Ре, Сг3С) чи 
утворювати самостійні хімічні сполуки з вуглецем (спеціальні карбіди), 
наприклад УС, Сг7С3.

За призначенням сталі поділяють на такі основні групи: конструкційні, 
інструментальні, сталі спеціального призначення з особливими власти
востями.

За якістю сталі класифікують на звичайної якості (виплавляють 
тільки вуглецеві), якісні, високоякісні й особливо високоякісні (виплав
ляють тільки леговані). Якість сталі визначається сукупністю таких 
показників, як однорідність сполуки, структури і властивостей сталі. 
Якість сталі знижують шкідливі технологічні домішки: сульфур (сірка), 
фосфор; за їхньою масовою часткою роблять висновки щодо якості сталі.

Сталі звичайної якості містять понад 0,06 % 3 і 0,07 % Р, якісні — не 
більше ніж 0,04 % 3 і 0,035 % Р, високоякісні — не більш як 0,025 % 8 
і 0,025 % Р, особливо високоякісні — 0,015 % 3 і 0,025 % Р.

За ступенем розкислення і характером застигання металу у вилив
ниці розрізняють спокійну, напівспокійну і киплячу сталь.

Розкислення полягає у видаленні з рідкого металу кисню, в іншому 
разі сталі схильні до крихкого руйнування під час гарячої деформації. 
Леговані сталі зазвичай випускають спокійними, вуглецеві — усіх трьох 
типів.

За структурою сталі бувають у відпаленому і нормальному стані. У від
паленому стані залежно від типу структури розрізняють шість класів 
сталей: доевтектоїдні, евтектоїдні, заевтектоїдні, ледебурити! (такі, що 
містять первинні карбіди), аустенітні (утворюються при додаванні знач
ної кількості N1 чи Мп), феритні (утворюються введенням Сг, Зі, V, \У).

Для вуглецевих сталей характерні структури перших трьох класів, 
для легованих — усіх шести класів.

За структурою в нормалізованому стані розрізняють такі основні 
класи сталей: перлітний, мартенситний, аустенітний і феритний.

6.7. Вплив постійних домішок 
на властивості сталі

У вуглецевій сталі крім заліза і вуглецю містяться ще постійні (тех
нологічні) домішки таких елементів, як сульфур (сірка), фосфор, силіцій, 
манган.



Сульфур і фосфор є шкідливими домішками. Допустима масова 
частка їх залежно від якості сталі має становити не більше ніж 0,05 % 
кожної. Сірка не розчиняється в залізі, а утворює з ним сульфід феру- 
му, який, у свою чергу, утворює із залізом евтектику Ре —Ре8 з 
іпл = 988 °С. Ця евтектика під час затвердіння сталі концентрується 
навколо зерен у вигляді легкоплавкої оболонки. За гарячого оброблен
ня (кування, прокатка і под.) такі оболонки розплавляються, порушується 
зв’язок між зернами, утворюються тріщини. Це явище називають крас- 
ноламкістю сталі. Фосфор, розчиняючись у фериті, різко знижує його 
пластичність, спричинює внутрішньокристалічну ліквацію, сприяє рос
ту зерен, що призводить до крихкості виробів за звичайної температури 
(холодноламкість). Силіцій (до 0,5 %) і манган (до 0,8 %) майже не 
впливають на властивості сталі.

Кисень, азот, водень є шкідливими прихованими домішками. їхня 
роль найбільше виявляється в зниженні пластичності та підвищенні 
крихкості сталі. Кисень і азот забруднюють сталь неметалевими вклю
ченнями (оксидами, нітридами).

6.8. Конструкційні сталі
Конструкційні сталі повинні гарантувати тривалу і надійну роботу 

матеріалу під час експлуатації та мати високі технологічні властивості.
Вуглецеві конструкційні сталі звичайної якості. Ці сталі поділя

ють на три групи: А, Б і В. Сталі групи А поставляються промисловістю 
за механічними властивостями; групи Б — за хімічним складом; групи 
В — за хімічним складом і механічними властивостями. Сталі звичай
ної якості маркують літерами «Ст» і цифрою від 0 до 6.

Для позначення ступеня розкислення до позначення марки сталі після 
номера марки додають індекси: кп — кипляча, пс — напівспокійна, сп — 
спокійна, наприклад, СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5Гпс. Що більший 
номер, то вища міцність (для сталі групи А), більша масова частка вуглецю 
(для сталі групи Б). Сталі групи А термічному обробленню не під
дають, а груп Б і В піддають.

Вуглецеві сталі звичайної якості (усіх трьох груп) призначені для 
виготовлення різних металоконструкцій, а також слабконавантажених 
деталей машин.

Вуглецеві і леговані конструкційні якісні сталі. При постачанні 
цих сталей гарантується хімічний склад і механічні властивості. Вугле
цеві якісні конструкційні сталі маркують цифрами 08, 10, 15, 20, 25, ..., 85, 
які показують масову частку вуглецю в сотих частках відсотка. Ці сталі 
містять фосфору не більше ніж 0,035 % і сірки не більш як 0,040 %, 
силіцію (для більшості марок) 0,17 — 0,47 %, а мангану — до 0,08 %. 
Випускають також якісні сталі з підвищеною масовою часткою мангану 
(до 1,2 %); у цих випадках їх маркують літерою «Г»: 60Г, 65Г, 70Г. Для 
позначення легованих сталей прийнято певну комбінацію цифр і літер. 



У конструкційних легованих сталях перші дві цифри вказують серед
ню масову частку вуглецю в сотих частках відсотка, літери — легуючий 
елемент, а цифри, які стоять за літерами, — масову частку елемента у 
відсотках.

Легуючі елементи, що входять до складу сталі, прийнято позначати 
такими літерами: А — азот, Б — ніобій, В — вольфрам, Г — манган, Д — 
мідь, Е — селен, М — молібден, Н — нікель, Р — бор, С — силіцій, Т — 
титан, Ф — ванадій, Ю — алюміній, К — кобальт, X — хром, Ц — 
цирконій. Якщо після літери цифри немає, то масова частка цього еле
мента в сталі дорівнює близько 1 %. Наприклад, марка 55С2 позна
чає сталь, що містить у середньому 0,55 % вуглецю і 2 % силіцію.

Для високоякісних сталей з меншою масовою часткою сірки і фос
фору наприкінці позначення марки ставлять літеру А. Наприклад, сталь 
ЗОХГС — якісна, а ЗОХГСА — високоякісна.

Конструкційні цементовані вуглецеві й леговані сталі. Для ви
робів з цементованою поверхнею застосовують сталі з масовою часткою 
вуглецю 0,10,25 %. Деталі невеликих розмірів, що працюють на спра
цювання за малих навантажень, коли міцність серцевини не впливає на 
експлуатаційні властивості, виготовляють з вуглецевих сталей марок 10, 
15, 20. Великі й важконавантажені деталі, яким крім високої твердості 
поверхні потрібно мати міцну серцевину, виготовляють з легованих ста
лей марок 12Х2Н4А, 18ХГТ, 18Х2Н4ВА.

Після цементації, загартування та низького відпускання твердість 
поверхні становить НКС 60 — 64, а серцевини НВС 30 — 40.

Конструкційні поліпшувані вуглецеві та леговані сталі. Поліпшу
ваними називають середньовуглецеві сталі (0,3 —0,5 % С), що підда
ються загартуванню та високому відпусканню (550 — 650 °С). Вуглеце
ві сталі марок 40, 45 застосовують для виготовлення деталей невеликих 
перерізів. Леговані сталі марок 45Х, ЗОХГС, 40ХНМ та інших внаслі
док їхньої високої міцності та досить хорошої загартовуваності застосо
вують для виготовлення деталей великого перерізу чи таких, що працю
ють за значних навантажень.

Для отримання високої поверхневої твердості деталі загартовують 
струмами високої частоти.

Ресорно-пружинні сталі. Основні вимоги, які ставлять до цих ста
лей, — висока границя пружності та витривалості. Названим умовам 
відповідають вуглецеві сталі (наприклад, марок 65, 85) і сталі, леговані 
такими елементами, як Силіцій, Манган, Вольфрам, Ванадій (сталі ма
рок 60С2, 65Г, 50ХФА, 65С2ВА та ін.). У разі термічного оброблення 
ресорних листів і пружин ці сталі застосовують після загартування та 
відпускання за температури 400 — 450 °С.

Шарикопідшипникові сталі. Для виготовлення кілець, кульок і роли
ків здебільшого використовують сталь ШХ15 (0,95 — 1,05 % заліза, 1,30 — 
1,65 % хрому). В її позначенні цифра означає середню масову частку ле



гуючого елемента в десятих частках відсотка. Термічне оброблення під
шипникової сталі — відпалювання (НВ 187 — 207), загартування в олії 
(820 — 860 °С) і відпускання за температури 150 — 200 °С (НКС 62 — 65).

6.9. Інструментальні сталі
Інструментальні сталі застосовують для виготовлення трьох основ

них груп інструментів — різального, вимірювального і штампів.
Вуглецеві й леговані сталі для різального інструмента. Вуглецеві 

сталі мають таке маркування: У7 (У7А), У8 (У8А), ..., У13 (У13А). 
Цифри показують середню масову частку вуглецю в десятих частках 
відсотка. Масова частка сірки в цих сталях становить до 0,03 % і фос
фору до 0,05 %. Літера А наприкінці маркування, наприклад У8А, озна
чає, що сталь містить сірки до 0,02 % і фосфору до 0,03 %.

Сталі У7 і У8 застосовують для виготовлення ударно-різальних (на
приклад, зубила) і деревообробних (сокири, свердла, ножі, пилки) інстру
ментів. Сталь У9 використовують для виготовлення ножівкових поло
тен і деревообробних інструментів (свердла, фрези, ножі та ін.), сталі 
У10 і У12 — для металорізальних інструментів (свердла, мітчики, роз
гортай, фрези та ін.), напилків, сталь У13 — для бритвених ножів і 
напилків.

Вуглецеву інструментальну сталь гартують у воді, але інструмент 
прожарюють на невелику глибину — до 10 — 12 мм. Відпускання прово
дять за різних температур (160 — 240 °С) залежно від інструменту і по
трібної твердості (наприклад, зубило НКС 56 — 58, мітчики, розгортай — 
НКС 60 — 64). Теплостійкість, тобто здатність робочої кромки інстру
мента зберігати під час експлуатації (при нагріванні) структуру і вла
стивості, потрібні для різання, у вуглецевих сталей низька — до 200 °С.

Леговані сталі, наприклад, марок X (0,95— 1,1 % С, 1,3 — 1,65% Сг), 
9ХС (0,85-0,95 % С, 0,95-1,25 % Сг, 1,2- 1,6 % 8і), ХВГ (0,9-1,05 % 
С, 0,9— 1,2 % Сг, 1,2 — 1,6 % XV, 0,8— 1,1 % Мп) порівняно з вуглецеви
ми сталями мають такі переваги: більшу здатність до гартування (на
приклад, сталь ХВГ прожарюється до 45 мм) і, отже, можливість засто
сування для інструмента більшого перерізу; можливість загартування в 
олії, менша деформація інструмента; кращі різальні властивості; вища 
теплостійкість (наприклад, для сталей 9ХС — до 250 °С). З легованих 
сталей виготовляють свердла, фрези, мітчики, плашки і под.

Швидкорізальні сталі широко застосовують для виготовлення різного 
різального інструменту, який працює за високих швидкостей різання, у 
складних умовах. Ці сталі є складнолегованими, їх позначають літерою 
«Р» (різальні). Наступна за нею цифра вказує масову частку основно
го легуючого елемента — вольфраму, інші елементи не позначаються. 
Наприклад, Р18 (0,7-0,8 % С, 3,8-4 % Сг, 17,5-19 % XV, 1,0- 1,4 % V, 
0,5-1,0 % Мо), Р6М5 (0,8-0,88 % С, 3,8-4,4 % Сг, 5,5-6,5 % XV, 
1,7-2,1 %У, 5,0 —5,5% Мо).



Основна перевага швидкорізальних сталей — це висока теплостійкість, 
до 600 — 620 °С. Термічне оброблення інструмента зі швидкорізальної 
сталі — загартування в олії за температури 1270— 1290 °С (для сталей 
Р18) та 1210— 1230 °С (для сталей Р6М5) і багаторазове (частіше три
разове) відпускання за 550 — 570 °С.

Інструментальні тверді сплави мають найбільшу теплостійкість (до 
800—1000 °С) і твердість (до НКА 90). їх отримують пресуванням і 
спіканням (за температури 1400 °С) порошків карбіду вольфраму, кар
біду титану і кобальту (пластичне зв’язування). Для оброблення чаву
ну і кольорових металів застосовують сплав групи ВК, наприклад сплав 
марки ВК2 (98 % \¥С і 2 % Со), а для оброблення сталі — сплави групи 
ТК, наприклад Т15К6 (79 % \УС, 15 % ТіС і 6 % Со). Механічному і 
термічному обробленню ці сплави не піддають, тільки шліфують.

Сталі для вимірювального інструменту. Вимірювальний інструмент 
(калібри, плитки) виготовляють зі сталі У10, X, ХВГ та ін. Ці сталі 
гартують і для стабілізації структури (збереження розмірів інструмен
ту впродовж тривалого часу) піддають низькому відпусканню за 120 — 
140 °С протягом 12 — 60 год. Твердість після термічного оброблення 
НКС 62-65.

Штампові сталі поділяють на сталі для інструментів холодного і 
гарячого деформування.

Сталі для інструменту холодного деформування У10, У11, У12 вико
ристовують для штампів невеликих розмірів (діаметром до 25 мм) про
стої форми, що працюють у легких умовах; сталі X, ХВГ — для штампів 
діаметром до 100 мм складнішої форми і для складніших умов роботи; 
сталь Х12Ф1 — для штампів, які працюють в умовах значного спрацю
вання і тиску. Штампи піддають термічному обробленню (загартуван
ню і відпусканню) на твердість НКС 60 — 62.

6.10. Сплави тверді спечені
Тверді сплави виготовляють методом порошкової металургії пресу

ванням суміші порошків карбідів (вольфраму, титану, танталу) і ко
бальту у вироби потрібної форми і наступного спікання їх за темпера-

Таблиця 6.1. Хімічний склад і показники міцності та твердості (НКА) твердих 
сплавів

Марка 
сплаву

Склад шихтп, % ствиг, МПа НКА
У/С Со ТіС

вкз 97 3 — 1100 89,5
ВК8 92 10 — 1650 87,0
ВК10 85 15 — 1800 86,0
Т30К4 66 4 зо 950 92,0
Т15К6 79 6 15 1150 90,0



тури 1250—1450 °С в атмосфері водню чи у вакуумі. При спіканні ко
бальт розчиняє деяку частку карбідів і плавиться. В результаті отриму
ють щільний матеріал, структура якого на 80 —95 % складається з карбідів, 
сполучених кобальтовим зв’язуванням.

Хімічний склад і дані про твердість і міцність вольфрамових, тита- 
но-вольфрамових і титано-тантало-вольфрамових сплавів наведено в 
табл. 6.1.

Тверді сплави виготовляють у вигляді пластин, які наплавляють на 
державку з вуглецевої сталі. Вони призначені для вироблення різців, 
фрез, свердел та інших інструментів.

Недоліками твердих сплавів є складність виготовлення з них фасон
них виробів та висока крихкість.

6.11. Сплави кольорових металів
Сплави алюмінію. Алюміній має малу щільність (2700 кг/м3), 

високу пластичність, теплову і електричну провідність, легко піддається 
прокатуванню, куванню, волочінню і т. д. Маючи високу теплову і елек
тричну провідність, він здатний замінити мідь в електронній промисло
вості при виготовленні теплообмінної апаратури. Залежно від вмісту 
домішок виробляють три види алюмінію: особливо високої чистоти 
(99,999 % А1), високої чистоти (99,995 — 99,95 % АІ) і технічної чистоти 
(99,85 — 99,0 % А1). Основними домішками в алюмінії є силіцій, залізо 
і мідь. Залізо в алюмінії не розчиняється й утворює А13Ре; максималь
на розчинність силіцію за евтектичної температури дорівнює 1,65 %. 
Наявність в алюмінії водночас заліза і силіцію спричинює утворення 
хімічних сполук Феруму, Силіцію й Алюмінію. Мідь розчиняється в 
алюмінії й утворює хімічні сполуки, наприклад СиАІ?.

Чистий алюміній має малу міцність (50 — 80 МПа) і твердість (НВ 
20 — 30), тому застосовується нечасто. Здебільшого його використову
ють для отримання алюмінієвих сплавів, які поділяють на деформовані 
(для виготовлення напівфабрикатів і виробів обробленням тиском: про
катуванням, куванням), ливарні (для виготовлення фасонних виливків) 
і спечені алюмінієві порошки (САП) і сплави (САС) (для виготовлен
ня виробів методами порошкової металургії).

До деформованих сплавів алюмінію належать сплави систем: А1 — 
Мп, А1 — М§, А1 - Си - М§ - Мп, А1 — Си — 8і, А1 - Си - М§ - 
Ті та ін.

Сплави систем А1 — Мп, А1 — М§ мають низьку пластичність і 
міцність. Вони не зміцнюються за термічного оброблення. З таких сплавів 
вироби отримують штампуванням. Найчастіше застосовують алюмінієві 
сплави системи, яка дістала назву дюралюміній (Д) (табл. 6.2).

Дюралюмінії мають досить високі механічні властивості, особливо 
після загартування (500 °С) і охолодження у воді з наступним старін
ням.



Таблиця 6.2. Хімічний склад, %, і механічні властивості дюралюмінію (після 
загартування і старіння)

Марка 
сплавів

Основні компоненти (А1—основа) Механічні властивості

Си М§ Мп Границя міцності 
при розтягу О/,, Мпа

Відносне 
подовження 5, %

Д1 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 410 15
діб 3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 520 11
Д20 6,0-7,0 до 0,2 0,4-0,8 400 12

Вироби з дюралюмінію піддають відпалюванню, загартуванню і ста
рінню. Відпалювання проводять за 300 °С, внаслідок чого структура 
сплаву складається з твердого а-розчину, зміцнювальних включень 
(СиА12, М§2$і та ін.) і нерозчинних в алюмінії фаз (наприклад, сс-фаза, 
яка містить А1, Ре, 5>і, Мп). Загартування виробів з дюралюмінію здійсню
ють у воді за температури 495 -505 °С. Структура виробів після загар
тування складається з перенасиченого а-розчину і включень, нерозчин
них у твердому розчині у разі нагрівання фаз. Після загартування ви
роби зазнають природного старіння, що закінчується впродовж п’яти 
діб, чи штучного старіння (при нагріванні).

Старіння — процес розпаду перенасиченого твердого розчину, який 
утворюється під час загартування. Якщо старіння (витримування) за
гартованих сплавів відбувається за природних умов і спричинює певні 
зміни структури і властивостей, наприклад підвищення характеристик 
міцності, то такий вид старіння називають природним. Нагрівання за
гартованих сплавів до 100 — 200 °С і витримування їх у печі упродовж 
деякого часу називають штучним старінням. Під час старіння відбу
вається тонке здрібнювання структури сплавів, що пов’язано з їх зміцнен
ням. Дюралюмінії досить жароміцні, наприклад, вироби з дюралюмінію 
Діб можуть тривалий час працювати за 150 °С, з Д20 — за 300 °С.

До сплавів, які піддаються деформуванню, належать так звані ку
вальні сплави марок АК4, АК6, АК-8, до складу яких крім зазначених у 
табл. 6.2 компонентів входять Ре, Зі, N1 та інші елементи. Ці сплави 
набувають високих пластичних властивостей при нагріванні, з них виго
товляють зливки, поковки, штамповки великих розмірів і складної фор
ми, які можуть працювати за 200 — 250 °С.

До ливарних алюмінієвих сплавів типу АЛ2, АЛ4, АЛ8 тощо нале
жать сплави систем АІ — М§, А1 — Зі, А1 — Си.

Ливарні алюмінієві сплави піддають відпалюванню, загартуванню і 
старінню. Для здрібнювання зерен і підвищення властивостей виробів 
до складу цих сплавів уводять добавки-модифікатори: Ті, 2г, V, В та ін. 
Режими відпалювання, загартування і старіння залежать від хімічного 
складу сплаву і використання литих виробів.

Ливарні сплави з підвищеною масовою часткою силіцію (4 — 13 %) 
називають силумінами. Завдяки високим ливарним властивостям їх ви- 
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користовують для отримання відливків складної форми, до яких не став
лять значних механічних вимог. Вироби з високими механічними влас
тивостями виготовляють із силумінів зі зниженою масовою часткою 
силіцію (4 — 10 %) з додаванням міді, магнію, мангану.

Сплави міді. Мідь — метал, що має високу пластичність, електро- і 
теплопровідність. Щільність міді становить 8900 кг/м3, а їпл = 1083 °С. 
Границя міцності при розтягу гарячедеформованої міді становить 
250 МПа за відносного подовження 40 — 50 %. Технічно чисту мідь ви
користовують в електропромисловості й установках передавання тепло
ти, зокрема в хімічній промисловості. Близько 50 % міді використову
ють для отримання сплавів, з яких найпоширенішими є латуні й бронзи. 
Вони міцніші, ніж чиста мідь, мають низький коефіцієнт тертя і значну 
корозійну стійкість.

Латуні — мідні сплави, що містять до 45 % цинку. Такі латуні 
називають простими. За кімнатної температури вони складаються або 
тільки з а-кристалів (твердий розчин цинку в міді), або із суміші а- і 
[і кристалів (р-кристал — твердий розчин на основі сполуки Си2п). 
Латуні, що містять до 35 % 2п, пластичні, міцніші порівняно з міддю, 
добре піддаються обробленню тиском у холодному і гарячому станах, 
їх поставляють у вигляді прутків, стрічки, смуги, дроту. Прості латуні 
маркують літерою «Л» і цифрою, що вказує масову частку міді в сплаві, 
наприклад, Л80 містить 80 % міді і 20 % цинку. З простих латуней 
найчастіше застосовують Л96, Л90, Л85, Л80, Л70.

Латуні, що крім цинку містять інші елементи, називають спеціальни
ми. З них широко використовують сплави, до складу яких входять сви
нець, манган, нікель, залізо, кобальт, алюміній та ін.

Складові елементи спеціальних латуней маркують літерою російсь
кого алфавіту, наприклад, О — олово, Мц — манган. Так, латунь з мар
куванням ЛЖМц59 -1-1 містить 59 % Си, 1 % Ре, 1 % Мп і решту, тобто 
39 %, 2п. Механічні властивості деяких латуней наведено у табл. 6.3.

Алюмінієві латуні використовують для виготовлення шестерень, вту
лок, а також для виготовлення корозійностійких деталей, що працюють 
у морській воді.

Таблиця 6.3. Механічні властивості латуней

Марка 
латуні

Границя 
міцності при 
розтягу

МПа

Відносне 
подовження 

5, %
Марка 
латуні

Границя 
міцності при 
розтягу 0/,, 

МПа

Відносне 
подовження 

8, %

Л96 240 50 ЛН65-5 400 65
Л80 320 52 ЛМц-58-2 400 40
Л62 330 40 ЛАЖ60-1-1 450 45
ЛС74-3 350 50 ЛАН59-3-2 380 50
ЛО70-1 350 60 ЛЖМц59-1-1 450 50
ЛА77-2 400 55 ЛМцА57-3-1 550 25



Кременисті (силіцієві) латуні стійкі до атмосферної корозії, морсь
кої води. З них виробляють деталі методами штампування і лиття.

Манганові та нікелеві латуні тверді, міцні, стійкі до багатьох агре
сивних середовищ, їх застосовують у вигляді штаб, листів, прутків, поко
вок.

Свинцюваті латуні добре піддаються обробленню різанням і тиском 
у холодному стані. Вони мають антифрикційні властивості.

Спеціальні латуні (які містять Мп, РЬ, Зі, Ре, А1 та ін.) застосовують 
для виготовлення литих підшипників, втулок та інших антифрикційних 
деталей.

Бронзами раніше називали тільки сплави міді з оловом. Нині брон
зами називають усі сплави міді, крім латуні та мідно-нікелевих сплавів.

Олов’яні бронзи застосовують рідко через дефіцитність і високу 
вартість олова, тому поширеними є бронзи, в яких олово частково замі
нене свинцем, фосфором, нікелем та іншими елементами. Маркування 
складових бронз аналогічне маркуванню елементів у латунях, наприк
лад, бронза БрОЦС5-5-5 містить у середньому 5 % Зп, 5 % 2п, 5 % РЬ, а 
решту становить мідь (85 % Си). Властивості деяких бронз наведено в 
табл. 6.4.

Найпоширенішими є алюмінієві, кременисті (силіцієві), манганові, 
свинцюваті та берилієві бронзи.

Олов’яні бронзи стійкі в атмосферних умовах, у сухій і вологій во
дяній парі, у прісній і морській воді, у сухих газах без нагрівання. Вони 
мають високі механічні й технологічні властивості, тому їх використо
вують для виготовлення складних за конфігурацією виливків. Це хоро
ший антифрикційний матеріал.

Алюмінієві бронзи порівняно з олов’яними мають кращі механічні, 
корозійні властивості, особливо після загартування та відпускання, тому 
їх використовують для виготовлення пружин, мембран, пружинних кон
тактів і т. д.

Кременисті (силіцієві) бронзи відрізняються високими механічними 
й антифрикційними властивостями, а також корозійною стійкістю. їх
Таблиця 6.4. Механічні властивості бронз у відпаленому стані

Марка 
бронзи

Границя 
міцності при 
РОЗТЯГУ <Т(,, 

МПа

Відносне 
подовження 

8, %
Марка 
бронзи

Границя 
міцності при 
розтягу СТ/,, 

МПа

Відносне 
подовження 

8, %

БрОЦЮ-2 250-350 10-20 Бра5 380 65
БрОЦС5-5-5 150-250 10-15 БрАЖ9-4 500-600 40
БрАМц9-3 
БрАЖНІ 0-4-4

450
650

20-40 
5

БрА7 600 10

БрБ2 після 
загартування 
за 800 °С

500 ЗО БрБ2 після 
загартування 
і старіння 
за 325 °С

1300 2-4



легко зварювати і паяти, вони задовільно піддаються обробленню різан
ням. Ливарні властивості силіцієвих бронз нижчі, ніж олов’яних, алюмі
нієвих бронз і латуней. У машинобудуванні їх використовують як за
мінники вартісних олов’яних і берилієвих бронз.

Манганові бронзи міцні, корозійностійкі, здатні зберігати свої влас
тивості за підвищених температур, тому їх застосовують для виготов
лення виробів, що працюють при нагріванні.

Крім латуней і бронз на основі міді отримують мідно-нікелеві спла
ви: мельхіор (ЗО % Мі, 1 % Ре, 1 % Мп), копель (42,5 — 44 % Мі, 1 % Мп), 
константан (39 — 41 % Мі, 1 —2 % Мп), манганін (2,5 —3,5 % Мі, 11,5 — 
13,5 % Мп) та ін. Ці сплави застосовують для виготовлення деталей 
точної механіки, медичного інструменту, реостатів, термопар, нагрівних 
приладів, монет, столового посуду тощо.

6.12. Корозія металів
Відповідно до міжнародних стандартів корозією називають фізи- 

ко-хімічну взаємодію між металом і середовищем, внаслідок якої зміню
ються властивості металів і зазвичай відбувається погіршення функціо
нальних характеристик металу або технічної системи, що його містить.

Середовище, яке спричинює корозію, називають корозійним, чи агре
сивним. У результаті взаємодії металу і корозійного середовища утво
рюються хімічні сполуки, які називають продуктами корозії.

Руйнування металів і сплавів може відбуватися внаслідок хімічного 
(хімічна корозія, неелектрохімічна), електрохімічного (електрохімічна 
корозія), біологічного (мікробіологічна, чи мікробна, корозія) і радіа
ційного (радіаційна корозія) або механічного впливу зовнішнього середо
вища.

Здатність металів протистояти корозійному впливу зовнішнього се
редовища називають корозійною стійкістю.

Оскільки корозійний процес — це система взаємозалежних явищ 
(електрохімічних і хімічних реакцій та процесів перенесення), їх класи
фікують за ознаками, що визначають корозійні процеси та їхні особли
вості.

Корозійні процеси розрізняють за:
а) механізмом реакції взаємодії металу із середовищем;
б) видом (геометричним характером) корозійних руйнувань на по

верхні чи всередині металу;
в) характером додаткових впливів, яких зазнає метал водночас із 

дією корозійного середовища;
г) видом корозійного середовища.
За механізмом реакції взаємодії розрізняють два основних типи 

корозії металів: хімічну й електрохімічну. Окремо розглядають мікро
біологічну і радіаційну корозії.



За характером зміни поверхні металу та його фізико-хімічних вла
стивостей незалежно від того, як відбувалася взаємодія із середовищем, 
корозійні руйнування поділяють на такі види.

1. Якщо корозією охоплена вся поверхня металу, такий вид руйну
вання називають загальною, чи суцільною, корозією. Суцільну корозію 
поділяють на рівномірну і нерівномірну залежно від глибини корозій
ного руйнування металевої поверхні. Суцільна корозія — найменш 
небезпечний вид корозії, оскільки матеріал, з якого виконано пристрій 
чи окремий його вузол, незначно втрачає міцність (близько 5 %).

2. За місцевої корозії руйнуються окремі ділянки поверхні металу. 
Місцева корозія має неоднаковий ступінь руйнування. Найхарактерні
шими видами місцевої корозії є корозія у вигляді плям, виразок, точко
ва і підповерхнева.

Корозія у вигляді плям — руйнування окремих ділянок поверхні 
металу на порівняно невелику глибину (наприклад, корозія латуні в 
морській воді).

Корозія у вигляді виразок відрізняється від корозії у вигляді плям 
більшою глибиною проникнення в шар металу (наприклад, корозія сталі 
в ґрунті).

Точкова корозія (пітинг) пов’язана з руйнуванням металу у вигляді 
точкових уражень, що переростають у наскрізні (наприклад, корозія 
нержавіючої сталі в морській воді).

Корозія під поверхнею виникає, як правило, у тих випадках, коли 
захисні покриття (плівки, лаки і под.) відсутні на окремих ділянках. 
Тому метал руйнується переважно під поверхнею і продукти корозії 
зосереджуються всередині металу.

За видом агресивного середовища, що бере участь у процесі руйну
вання металів, розрізняють газову, атмосферну, у розчинах електролітів, 
підземну, корозію в рідинах-неелектролітах та ін.

Атмосферна корозія — це руйнування металів у вологих середови
щах за температури навколишнього середовища. У цьому разі перева
жають електрохімічні гетерогенні процеси на межі поділу фаз (поверх
ня металу — тонкий шар вологи, що сконденсувалася на ній).

На швидкість процесу атмосферної корозії впливають склад атмос
фери, тривалість впливу, склад металу і стан поверхні. Вологість, темпе
ратура і ступінь забруднення атмосфери впливають на якість і склад 
утворених на поверхні металу плівок вологи.

Найагресивнішими є середовища, забруднені промисловими відхода
ми — газами СО2, 8О2, ЙО2, МН3, НСІ, розчинами солей, вугільним 
пилом; чисті та сухі континентальні атмосфери є менш активними. Про 
вплив складу атмосфери на швидкість корозії можна робити висновки 
і за такими даними: у сільській атмосфері швидкість корозії сталі становить 
100 — 250 г/(м2 • рік), у промисловій атмосфері — 450 — 500 г/(м2 ■ рік), 
для цинку відповідно 7 —20 і 40 —80 г/(м2 • рік). У промислових райо
нах атмосферна корозія може інтенсифікуватися під дією так званих 



кислотних дощів, основними агресивними складовими яких є Н28О4 і 
1 ІІ\Ю3. Виділяючись в атмосферу, 8О2 розчиняється в краплях води з 

у творенням сірчаної кислоти Н28О4.
Кислотні дощі спричинюють корозію сплавів алюмінію, заліза, цинку.
Залежно від вологості атмосфери розрізняють кілька видів атмо

сферної корозії: мокру, вологу і суху.
Мокра атмосферна корозія спостерігається в результаті краплин

ної конденсації вологи на поверхні металу за відносної вологості по
вітря, яка дорівнює 100 %. Так кородують металеві конструкції під 
виливом дощу, снігу, туману, тобто під прямим впливом вологи.

Волога атмосферна корозія виникає за вологості в атмосфері, ниж
чої ніж 100 %, і супроводжується адсорбційною, капілярною та хімічною 
конденсацією на поверхні металу. Адсорбційна конденсація — це про
цес утворення тонкого шару молекул води, зв’язаних з поверхнею мета
лу адсорбційними силами. Залежно від стану металевої поверхні за 
вологості трохи нижче ніж 100 % на ній може адсорбуватися плівка 
вологи в кілька десятків молекулярних шарів.

Суха атмосферна корозія відбувається за відносної вологості, ниж
чої за 60 %, тобто під дією кисню повітря. У цьому випадку спостері
гається лише потемніння поверхні металу внаслідок утворення плівки з 
продуктів корозії. Процес руйнування у випадку сухої атмосферної 
корозії подібний до хімічного процесу утворення оксидних плівок на 
поверхні металу. Плівка на металі в умовах сухої атмосферної корозії 
збільшується повільно і зростання її швидко припиняється, однак суха 
а тмосферна корозія з появою на металевій поверхні найтонших плівок 
вологи переходить у вологу атмосферну корозію, а в разі потрапляння 
бризок — у мокру атмосферну корозію.

На швидкість атмосферної корозії впливають властивості утворених 
продуктів корозії, зокрема їхня гігроскопічність. Так, гігроскопічні про
дукти корозії міді та нікелю в атмосфері, забрудненій сірчистими газа
ми, сприяють інтенсивному поглинанню вологи поверхнею металу і по
дальшому посиленню корозії. Негігроскопічні продукти корозії алюмі
нію запобігають подальшому руйнуванню металу навіть за наявності в 
атмосфері діоксиду сульфуру.

На швидкість атмосферної корозії впливає контакт металів, елек
тричні потенціали яких неоднакові.

Під час конструювання керуються стандартними правилами для ви
значення можливого контакту металів. Допустимі такі контакти, в яких 
швидкість корозії анода становить 0 — 50 г/(м2 • рік); відносно допус
тимі — зі швидкістю 50—150 г/(м2 ■ рік); контакти недопустимі, якщо 
швидкість корозії перевищує 150 г/(м2 ■ рік).

Усі метали поділено на п’ять груп: 1) магній; 2) цинк, алюміній, 
кадмій; 3) залізо, вуглецеві сталі, свинець, олово; 4) нікель, хром, хро
мисті сталі, хромонікелеві сталі; 5) мідно-нікелеві сплави, мідь, срібло. 
Допустимим вважається контакт металів, які належать до однієї групи. 



Метали кожної наступної групи посилюють корозію металів поперед
ньої групи. Усередині групи метали зазнають корозії, вступаючи у кон
такт з металами наступної групи.

Заходи для захисту металів від атмосферної корозії залежать від 
конструктивних і експлуатаційних особливостей машин і апаратів, але 
основне їхнє призначення — сповільнити анодний і катодний процеси. 
Традиційно сплави, стійкі в атмосферних умовах, застосовують для за
хисних покриттів. Серед тимчасових заходів захисту переважають зма
щення оліями, застосування осушувачів, інертних атмосфер, леткі інгібіто
ри корозії.

Мікробіологічна корозія — це корозійне руйнування металів під 
впливом мікроорганізмів і продуктів їхньої життєдіяльності. Часто елек
трохімічна корозія металів спричинюється мікроорганізмами (бактеріями 
і грибами). Мікроорганізми можуть також пригнічувати дії інгібіторів 
корозії. Бактерії можуть виробляти сульфатну, мурашину, оцтову та 
інші кислоти, окиснювати йони металів й асимілювати електрони з по
верхні металів.

Мікробіологічна корозія відбувається водночас з атмосферною чи 
підземною, у водних середовищах або рідинах-неелектролітах; резуль
тати мікробіологічної корозії аналогічні іншим видам корозійних впливів: 
загальні чи локальні пошкодження металів, покриттів (металевих, лако
фарбових, полімерних та ін.). Біологічних пошкоджень зазнають мета
леві поверхні, змащення, палива, причому біологічна стійкість матері
алів знижується в процесі їхнього старіння.

Методи захисту від біологічної корозії зводяться до запобігання (об
меження) розвитку чи знищення мікроорганізмів: застосування покриттів 
(лакофарбових, полімерних та інших), які містять біоциди, підтриму
вання певних атмосферних умов експлуатації виробів і машин (вологість 
не більше ніж 80 %, температура не вища за 20 °С, обмін повітря, очи
щення повітря і металевих поверхонь від забруднень).

6.13. Методи захисту від корозії
Захист від корозії технічних засобів здійснюється різними метода

ми. Найраціональніше і найнадійніше виготовляти конструкції з коро
зійностійких металевих і неметалевих матеріалів. Однак такий захист 
від корозії не завжди може бути застосований через економічні, технічні 
чи технологічні умови. У промисловості часто виготовляють вироби з 
відносно дешевих і доступних матеріалів, що мають високі технологічні 
і механічні властивості, з наступним їх захистом від корозії.

Методи захисту від корозії можна розподілити на три групи:
1) вплив на метал;
2) вплив на агресивне середовище;
3) комбіновані методи захисту.



До першої групи методів захисту належать:
а) легування металів — введення елементів, що знижують катодну 

чи анодну активність сплаву, введення елементів, які запобігають ви
никненню та розвитку структурної корозії;

б) оброблення поверхні металу — термічне і термохімічне оброб
лення, хімічне та електрохімічне напилення, механічне оброблення, мо
дифікування іржі на поверхні;

в) нанесення захисних покриттів — постійних, тимчасових і періо
дичної дії (змащення, воски);

г) використання корозійностійких матеріалів для умов експлуатації 
конструкції;

д) раціональне конструювання — виведення окремих вузлів конст
рукції з агресивних середовищ, виключення застійних зон агресивних 
рідин.

6.14. Металеві захисні покриття
Метали, як правило, нестійкі в середовищах, де їх використовують. 

Деякі з них, наприклад алюміній, самі оберігають себе від корозії в 
певних середовищах у результаті утворення на їхній поверхні захисних 
плівок.

Ізолювати метал від агресивного середовища можна нанесенням за
хисної плівки на поверхню виробу чи змінюючи хімічний склад по
верхні, що робить метал стійким до агресивного середовища. Захисне 
покриття повинно мати мінімальну пористість, велике зчеплення з мета
лом (основою), рівномірно розподілятися по всій поверхні і надавати 
поверхні виробу більшої твердості, зносостійкості та жаростійкості. Спе
ціальні захисні покриття застосовують для запобігання механічному 
спрацюванню виробів і відновлення розмірів деталей машин, а також 
для захисно-декоративного оброблення.

Для отримання якісного покриття потрібно ретельно підготувати 
поверхню виробів, видалити масні, оксидні та інші забруднення, що погір
шують міцність зчеплення покриття з поверхнею захищуваного металу. 
Це здійснюють механічним обробленням, знежиренням і травленням.

Для механічного оброблення поверхні виробів застосовують шліфу
вання, полірування, а також піскоструминне, гідравлічне, абразивне і вібра
ційне очищення.

Шліфування і полірування застосовують для отримання виробів із 
блискучою поверхнею, усунення подряпин, нерівностей. Ці операції ви
конують на шліфувально-полірувальних верстатах з використанням 
абразивних матеріалів (наждаку, корунду, карборунду 5іС, оксидів хро
му і под.). Полірування також застосовують для оброблення захисно- 
декоративних покриттів. Його здійснюють за допомогою паст, що скла
даються з жирів, воску і часточок абразивів (трепелу, оксиду алюмінію, 
хрому та ін.).



Знежирення поверхні виробів здійснюють, занурюючи їх у ванну з 
розчинником, чи у камерах, заповнених його парою. Як розчинники ви
користовують тетрахлоретилен, трихлоретилен, розчини лугів і солей.

Хімічне знежирення здійснюють зануренням виробів у нагріті до 
70 — 80 °С розчини лугів чи солей (Ма2СОз, Ха3РО4) за наявності емуль
гаторів (рідке скло, мило, синтал ДС, сульфанол НП-3), що полегшують 
розчинення жирових речовин, чи обробленням виробів на конвеєрних 
установках розбризкуванням розчину на їхню поверхню за допомогою 
форсунок. Застосовують хімічне знежирення з використанням ультра
звуку. Такий спосіб ефективний у разі знежирення в лужних розчинах 
дуже дрібних деталей.

Термічне знежирення деталей виконують у камерах за 300 — 400 °С, 
через які пропускають повітря. При цьому жирові речовини, згоряючи, 
видаляються з поверхні.

Травлення — це процес видалення окалини, продуктів корозії з по
верхні металу розчиненням їх у розчинах кислот чи лугів. На практиці 
для травлення чорних металів найчастіше використовують суміш суль
фатної (175 — 200 г/л) і хлоридної (80—100 г/л) кислот. Після кож
ної підготовчої операції деталі ретельно промивають водою, щоб звільнити 
їхню поверхню від залишків забруднень і хімічних реагентів.

Металеві покриття наносять на вироби електрохімічним осаджен
ням (електролітичний метод), термомеханічним (планування) і дифузій
ним методами, напилюванням (металізація) і зануренням у розплавле
ний метал (гарячий метод).

За характером захисної дії металеві покриття поділяють на катодні 
й анодні. До катодних належать покриття, в яких покривний метал має 
більший позитивний електродний потенціал, ніж метал захищуваного 
виробу, наприклад сталь, покрита оловом чи міддю. У разі порушення 
цілісності катодне покриття перестає захищати виріб від корозії, крім 
того, наявність такого металу на поверхні виробу підсилює його коро
зію. Анодними називають покриття, в яких покривний метал має більший 
негативний електродний потенціал, ніж захищуваний виріб, наприклад у 
випадку покриття сталі цинком. Анодне покриття захищатиме основ
ний метал у разі порушення своєї цілісності, саме піддаючись руйнуван
ню. Отже, вимоги герметичності при нанесенні анодного покриття не 
дуже істотні, тоді як катодне покриття має бути суцільним і непроник
ним для агресивного середовища.

Електролітичний метод. Електролітичні покриття широко застосову
ють у промисловості, оскільки нанесення їх на вироби забезпечує отри
мання міцних покриттів за незначних витрат металу. Процес нанесення 
покриття полягає у виділенні чи осадженні металу або сплаву з водних 
розчинів їхніх солей у результаті пропускання електричного струму крізь 
електроліт. Катодом в електролізері слугує виріб, який покривається, 
а анодом — пластини металу, що осаджується (розчинні аноди), графіту 
чи нерозчинного в електроліті металу (нерозчинні аноди). У випадку 



електролізу у ваннах з розчинними анодами метал анода розчиняється, а 
з розчину на катоді виділяється така сама кількість металу, тому концен
трація розчину солі в електроліті майже не змінюється. В разі викорис
тання нерозчинних анодів сталість концентрації електроліту підтримується 
періодичним додаванням потрібної кількості відповідної солі.

Електролітичні покриття можна наносити на вироби завтовшки від 
кількох мікрометрів до кількох міліметрів. Такий спосіб нанесення по
криттів має певні переваги перед іншими, зокрема легкість регулюван
ня товщини покриття, незначна витрата металу, можливість нанесення 
металів і сплавів.

Найпоширенішими є сульфатні електроліти та електроліти на осно
ві комплексних сполук. Розроблено неводні електроліти, що складають
ся з відповідних солей нанесеного металу й органічних речовин (на
приклад, хлорид алюмінію, етиловий ефір, бутиламін). Такі електроліти 
можна використовувати для нанесення металів, що не можуть бути отри
мані з водних розчинів (наприклад, титану).

Цинкування виробів зі сталі широко використовують для захисту 
вузлів і деталей, що працюють в атмосферних умовах. У водних розчи
нах за звичайних температур цинк слугує анодом відносно сталі (анод
не покриття), тому під час електрохімічної корозії він розчиняється й 
запобігає руйнуванню виробу. Наносять цинк на деталь із сульфатних, 
хлоридних, борфторидних, аміакатних і складнокомплексних елект
ролітів. Цинком покривають різьбові кріпильні деталі, різні фасонні 
вироби. Товщина покриттів різна і становить, як правило, 6 — 30 мкм.

Кадмій наносять тільки електролітичним способом. Його застосову
ють для захисту від корозії деталей і апаратури зі сталі, що працюють у 
морському і тропічному кліматі. Кадміювання здійснюють з викорис
танням сульфатних, ціанідних і аміакатних електролітів. Товщина кадміє
вого покриття залежить від умов експлуатації та становить 9 — 24 мкм. 
І Іісля цинкування і кадміювання вироби піддають хімічному оброблен
ню, занурюючи їх у пасивувальні (хроматні) розчини з метою посилен
ня захисних властивостей покриттів.

Олово стійке до вологого повітря і слабких органічних кислот. Оло
во є катодом щодо заліза, тому воно механічно захищає сталеві вироби 
від корозії за відсутності пор. Оловом покривають консервну жерсть, 
апарати для зберігання і готування харчових продуктів, деталі електро
ніки, які паяють. Товщина покриттів становить близько 15 — 30 мкм 
(для жерсті 0,25—1,5 мкм).

Свинець належить до хімічно стійких елементів. Свинцеві покриття 
застосовують для захисту металоконструкцій від корозії в кислих середо
вищах, що містять сульфати; від газової корозії в середовищах, які містять 
сполуки Сульфуру. Його також використовують для захисту від впливу 
рентгенівського випромінювання. Наносять свинець на вироби зі сталі 
на підшар попередньо нанесеної міді. Товщина покриття становить від 
ЗО до 300 мкм.



Мідь нестійка до атмосферної корозії, оскільки легко реагує з водя
ною парою, оксидом карбону, повітрям, з газами, які містять сірку, та 
іншими середовищами. Мідь не використовують для захисту сталі від 
корозії, але застосовують для отримання багатошарових захисно-деко
ративних покриттів як проміжний прошарок, наприклад мідь —нікель — 
хром. Крім того, мідь застосовують для збільшення електричної про
відності виробів, захисту сталей від навуглецювання в процесі цемен
тації і як антифрикційне покриття. Товщина мідних покриттів стано
вить 6 — 30 мкм і більше.

Нікель застосовують переважно як захисно-декоративне покриття, 
але він здатний захищати сталеві вироби від корозії за умови утворен
ня плівок без пор. Нікелеві покриття без пор отримують послідовним 
осадженням кількох шарів металів, наприклад міді й нікелю. Нікелеві 
покриття мають високу твердість і зносостійкість; стійкі проти впливу 
розчинів лугів, органічних кислот, але руйнуються в мінеральних кис
лотах і розчинах, що містять аміак. Нікелюванню піддають деталі з 
вуглецевих сталей, алюмінію та його сплавів. Товщина покриттів стано
вить 3 — 30 мкм.

Нікелем покривають слюсарно-монтажний інструмент, деталі та вуз
ли, що стикаються з лужними металами, деталі кріпильних виробів, мем
брани.

Хромовані вироби мають високу поверхневу твердість, зносостійкість, 
термо- і хімічну стійкість. Вони стійкі в концентрованій нітратній кис
лоті, розчинах лугів, органічних кислотах, сірководні, розчинах багатьох 
солей, погано змочуються розплавленими металами. Хромові покриття 
застосовують для захисно-декоративних цілей, у виробництві дзеркал, 
відбивачів, прожекторів, для збільшення зносостійкості виробів. Товщи
на покриттів залежно від призначення становить до 300 мкм.

Сріблення здебільшого використовують для підвищення поверхне
вої електричної провідності в місцях контакту деталей електроніки, для 
покриття виробів у ювелірній промисловості. Срібло наносять на сталь, 
мідь, латунь та інші матеріали.

Контрольні запитання і завдання

0
1. Що називають сплавом?
2. Що називають сталлю?
3. Назвіть різновиди термічного та хіміко-термічного оброблення.
4. Як поділяють конструкційні сталі?
5. Що таке леговані сталі?
6. Які сталі використовують для виготовлення інструменту?
7. Що таке тверді спечені сплави?
8. Що таке корозія металів?
9. Які методи застосовують для захисту від корозії?

10. Наведіть приклади сплавів кольорових металів.



Деталі 

механізмів 
і МАШИН

Розділ 7

7.1. Загальні відомості
Механізм, що передає енергію від двигуна до робочого органу машини 

з перетворенням параметрів руху, називають механічною передачею. 
В більшості випадків механічні передачі перетворюють параметри обер
тального руху, змінюючи значення або напрямок швидкості, а інколи і 
характер руху (обертальний рух перетворюють на поступальний).

Обертальний рух є найпоширенішим у машинах порівняно з іншими 
видами руху з огляду на властиві йому переваги: можливість здійснен
ня неперервного та рівномірного руху; невеликі втрати на тертя в спря
женнях обертових деталей; порівняльна простота й компактність дета
лей, що забезпечують обертальний рух.

Основне призначення механічних передач — узгодження параметрів 
руху робочих органів машини з параметрами руху вала двигуна.

Усі механічні передачі поділяють на дві основні групи: 1) передачі, 
які використовують силу тертя (пасові, фрикційні); 2) передачі, що ґрун
туються на зачепленні (зубчасті, черв’ячні, ланцюгові, гвинтові).

У свою чергу, передачі тертям і передачі зачепленням можуть здійсню
ватись безпосереднім дотиканням ведучого та веденого елементів пере
дачі (фрикційні, зубчасті, черв’ячні) і за допомогою проміжної гнучкої 
ланки — так звані передачі гнучким зв’язком (пасові, ланцюгові).

Розглянемо загальні співвідношення між деякими параметрами всіх 
механічних передач на прикладі зубчастої передачі (рис. 7.1).

Усі параметри механічної передачі, що стосуються ведучої ланки, 
позначатимемо індексом 1, а веденої ланки — індексом 2. Ведучою або 
веденою ланкою називатимемо вал, зубчасте колесо, шків, зірочку тощо.

Основним кінематичним параметром механічної передачі є переда
точне число

и = ш]/(П2> (7.1)
яке є відношенням кутової швидкості ведучої ланки до кутової швид
кості (02 веденої ланки.



Рис. 7.1. Розрахункові параметри ме
ханічної передачі

Енергетичними параметрами меха
нічної передачі є передавані потуж
ності на ведучій ланці і на веденій 
ланці Р2, а також коефіцієнт корис
ної дії (ККД) ц, який визначають за 
формулою

ц = Р2/Р1. (7.2)

Передавані потужності та кутові 
швидкості визначають обертові момен
ти на валах передачі:

на ведучому валу
т\ =р1/“Р (7.3)

на веденому валу
Т2=Р2/(О2. (7.4)

Колова швидкість V — це лінійна швидкість точок обертової ланки 
передачі, розміщених на відстані ^/2 або <1^12 від осі обертання (див. 
рис. 7.1):

V = г?) = г?2 = = а)2^2/2. (7.5)

7.2. Фрикційні передачі
Фрикційними називають механізми (передачі), які передають рух за 

допомогою сил тертя, що виникають між ланками за наявності нормаль
ного тиску в місцях контакту. Найпростіші фрикційні механізми скла
даються з двох котків (роликів), які притиснуті один до одного деякою 
силою. Такі передачі застосовують для перетворення обертального руху 
з однією швидкістю на обертальний з іншою швидкістю чи на посту
пальний рух.

Існує два види фрикційних передач: безпосереднього контакту (ро
ликами) і з гнучким зв’язком (пасові передачі). Обидва види передач 
мають конструкції з постійним чи змінним передаточним числом, вони 
прості у виготовленні, працюють без шуму. їхні недоліки: великі габа
рити, мала навантажувальна здатність, наявність ковзання, що не дає 
можливості використовувати їх у приводах, де передаточні числа повинні 
мати чітко визначену величину.

Робота навантаженої фрикційної передачі супроводжується явища
ми ковзання в контакті котків. Ковзання є причиною спрацювання котків, 
зменшення ККД та зміни передаточного числа.

Схему фрикційної передачі роликами, що має постійне передаточне 
число, наведено на рис. 7.2.



Фрикційні передачі роликами здійснюють 
передачу руху між паралельними і пересічни
ми валами. Сила нормального тиску на тор
цях створюється силами пружності роликів 
Ц і £>2.

Розміри передачі залежать від діаметрів 
роликів і £>2 та міжосьової відстані 
« = (Р]+Р2)/2.

Передаточне число передачі з урахуванням 
пружного ковзання

и = Н1/п2 = £)2/£А> (7.6)
де £, =1,01 — 1,03 — коефіцієнт, який врахо
вує ковзання і залежить від модуля пружності 
матеріалу, шорсткості поверхні, наявності зма-
іцення й умов експлуатації.

Для силових передач и < 6 — 8; для несилових и < 10.
Передача працює за умови Р > Рр, для надійності приймають

Ре = = 2Т^/Ор

Рис. 7.2. Схема фрикційної 
передачі

(7.7)

де Ре — сила тертя; Р{ — передаване окружне зусилля; Т\ — оберталь
ний момент на ведучому ролику; Р = 1,2 — 3 — коефіцієнт запасу зчеп
лення; /■ — коефіцієнт тертя ковзання.

Коефіцієнт тертя ковзання /'залежить від матеріалу, шорсткості по
верхні й умов змащення. У випадку контакту без змащення сталевого і 
бронзового роликів /= 0,1—0,18; сталевих роликів /= 0,15 — 0,2; ста
левого і текстолітового роликів /"= 0,2 — 0,25.

Точність роботи фрикційної передачі роликами залежить від зна
чень похибок розмірів роликів і величини зазору в опорах, а також ста
більності коефіцієнта тертя ковзання.

7.3. Пасові передачі
Найпоширеніша пасова передача складається з ведучого 1 і ведено

го 2 шківів та привідного паса 3 замкненої форми, що розміщується на 
шківах із деяким попереднім натягом (рис. 7.3). Під час роботи пас 
передає енергію від ведучого шківа до веденого за рахунок сил тертя. 
У пасових передачах попередній натяг пасів створюється їхнім пруж
ним розтягом у процесі надягання на шківи або застосуванням спеціаль
них натяжних пристроїв.

Пасові передачі використовують переважно для передавання потуж
ностей у діапазоні 0,2 — 50 кВт.

Передаточні числа пасових передач допускаються до 5 — 6, іноді до 
10. Найвигіднішими є пасові передачі з передаточними числами и < 4. 
ККД пасових передач різних типів становить близько 0,90 — 0,97.



Зазначимо такі основні переваги пасової передачі:
♦ можливість передавання руху між валами, розміщеними на значній 

відстані (понад 10 м);
♦ плавність та безшумність роботи, які зумовлені еластичністю паса;
♦ запобігання різкому перевантаженню елементів машини внаслідок 

пружності паса та можливості його проковзування на шківах;
♦ простота конструкції, обслуговування та догляду в експлуатації.

До недоліків пасової передачі належать:
♦ неможливість виконання малогабаритних передач (для однакових 

умов навантаження діаметри шківів майже у 5 разів більші, ніж діа
метри зубчастих коліс);

♦ змінність передаточного числа через можливе проковзування паса;
♦ підвищене навантаження валів та їхніх опор, що пов’язано із потре

бою достатньо високого попереднього натягу паса;
♦ низька довговічність привідних пасів (1000 — 5000 год).

Під час передавання робочого навантаження зусилля у ведучій та 
веденій гілках пасової передачі неоднакові. Тому робота передачі з пруж
ним пасом неминуче супроводжується пружним ковзанням паса на шкі
вах.

Явище пружного ковзання паса під час роботи передачі пов’язане з 
тим, що сили натягу і відповідно відносне видовження ведучої та веде
ної гілок паса неоднакові. Розподілення зусиль у пасі під час переда
вання робочого навантаження показано на рис. 7.4. Зусилля у ведучій 
гілці позначено Р], у веденій Р2.

Ковзання паса на шківі відбувається не на всій дузі обхвату а1 і а2 
відповідно ведучого і веденого шківів, а тільки на деякій частині цих 
Дуг Зі та 32.

За умови неперервності руху паса відносне пружне ковзання дорів
нює різниці ВІДНОСНИХ видовжень Єї і є2 відповідно ведучої та веденої 
гілок паса:

є = є, -є2.

Рис. 7.3. Пасова передача

(7.8)

Рис. 7.4. Ковзання паса на шківах



Швидкість точок паса дорівнює коловій швидкості шківів тільки на 
дугах спокою. Проте протилежні кінці кожної гілки дотикаються до 
шківів у точках із різними коловими швидкостями. Зв’язок між цими 
швидкостями виражається залежністю

у2=^і(1-є). (7.9)
Оскільки VI = і = й2(/2 /2 > передаточне число пасової пере

дачі
и = = б2/[^і (1~є)]- (7.10)

7.4. Зубчасті передачі
Зубчасті передачі є найпоширенішими механічними передачами у 

сучасному машино- та приладобудуванні. їх застосовують як у механіз
мах найточніших приладів, де розміри коліс вимірюються кількома мілімет
рами, так і в найпотужніших машинах із розмірами коліс до 10 м.

Зубчасті передачі здатні працювати за різних умов із коловими швид
костями від зовсім малих до таких, що становлять більш ніж 150 м/с.

Зубчаста передача складається з двох коліс, на ободі яких розміще
но зуби. Зуби цих коліс зачеплюються між собою і завдяки такій взає
модії забезпечують передачу обертального руху від одного колеса до 
другого.

Зубчасті передачі можуть використовуватись для передавання обер
тального руху між довільно розміщеними у просторі валами, мають 
високий ККД (т| = 0,94 — 0,99), забезпечують достатній діапазон пере
даточних чисел (и < 20).

Перевагами зубчастих передач є висока навантажувальна здатність 
і високий ККД, сталість передаточного числа, компактність, зручність 
експлуатації, висока довговічність і надійність у роботі. Недоліками можна 
вважати підвищені вимоги до точності виготовлення й складання, появу 
шуму за високих колових швидкостей.

Для передачі руху в разі паралельного розміщення осей коліс засто
совують циліндричні зубчасті передачі (рис. 7.5, а, б), у випадку пере- 
тинних осей — конічні з прямим (рис 7.5, в) і косим (рис. 7.5, г) зубом, 
черв’ячні (рис. 7.5, 3). Зубчасті передачі, в яких осі коліс переміщують
ся в просторі, називають планетарними.

Основною кінематичною умовою для профілів зубів зубчастих коліс 
є умова сталості миттєвого передаточного числа. Профілі зубів мають 
бути такими, щоб сприяти простому виготовленню зубчастих коліс із 
різним числом зубів та забезпечувати високий ККД передачі, достатню 
міцність зубів тощо.

Відповідно до основного закону зачеплення
и = ^/(02 = (7.И)



РІВНІСТЬ КОЛОВИХ швидкостей зубчастих КОЛІС («1^1 = ^2^2) СВІД" 

чить про те, що під час обертання їх кола діаметрами і переко
чуються одне по одному без ковзання. Ці кола називають початковими 
колами.

Діаметри і <1^2 називають початковими діаметрами.
Коло, що лежить у торцевому перерізі колеса і належить ділильній 

поверхні, називають ділильним колом. Діаметри ділильних кіл познача
ють д\ і ^2 і називають ділильними діаметрами зубчастих коліс. Ді
лильні та початкові кола, наведені на рис. 7.6, збігаються.

Відстань між однойменними профілями двох сусідніх зубів по дузі 
зубчастого колеса називають коловим кроком зубів і позначають р{

Лінійну величину, що в п разів менша за коловий крок зубів, назива
ють коловим модулем зубів т(, а лінійну величину, що в я разів менша 
за нормальний крок зубів, — нормальним модулем зубів тп:

ті = рі/п’ тГІ = Рг/я. (7.12)
Для прямозубих коліс т{ = тп = т.
Модуль зубів є основною характеристикою розмірів вінців зубчас

тих коліс. Нормальні модулі зубів, мм, розподіляють за такими рядами: 
перший 0,1; 0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5 і т.д. 
другий 0,14; 0,18; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,125 і т. д.

Довжина ділильного кола зубчастого колеса
7и/ = гР(. (7.13)

Із записаного співвідношення визначають ділильний діаметр колеса 
д = тг. (7.14)



Рис. 7.6. Параметри зубчастої передачі

Відношення кутової швидкості ведучого зубчастого колеса до 
кутової швидкості ш2 веденого або відношення числа зубів зубчастого 
колеса г2 до числа зубів називають передаточним числом и:

и = «>і/іо2 = г2/г1.

У силових передачах для зубчастої пари 
найбільше значення передаточного числа 
и = 6 8; в окремих випадках воно може 
сягати 12,5.

Форма і розміри зубчастих коліс сило
вих і кінематичних передач залежать від 
числа зубів, модуля, діаметра вала, мате
ріалу і технології виготовлення.

Зубчасті колеса великих діаметрів мож
на виготовляти без маточини (рис. 7.7, а). 
.За наявності маточини (рис. 7.7, б) для

Рис. 7.7. Конструктивні різновиди зубчастих 
коліс:
и - без маточини; б — з маточиною 

(7.15)



зменшення маси і моменту інерції в колесах роблять отвори і вито- 
чення.

Для зубчастих коліс силових передач механізмів РЕА використову
ють конструкційну вуглецеву чи леговану сталь марок 35, 45, 20Х, 40ХН, 
4X13 та інших з відповідним термообробленням (звичайно НВ 250 — 400); 
леговану сталь марок 38Х2Ю, 38Х2МЮА.

Деталі кінематичних і слабконавантажених передач виготовляють з 
конструкційної вуглецевої сталі, дюралюмінію (Д16Т), бронзи і пласт
мас (текстоліту, поліамідів).

Металеві зубчасті колеса виготовляють різанням і накатуванням. 
Нарізування зубчастих коліс виконують копіюванням і обкатуванням.

7.5. Планетарні передачі
Планетарними називають механізми, які мають зубчасті колеса з 

осями, що переміщуються (сателіти) (рис. 7.8). Деталь, на якій закріп
лені осі сателітів, називають водилом (кривошипом). Зубчасті колеса, 
навколо яких обертаються сателіти, вважають центральними', нерухоме 
центральне колесо називають опорним.

Використання різних схем забезпечує широкі кінематичні можли
вості, компактність і малу масу цих передач. До недоліків планетарних 
передач належать підвищені вимоги до точності виготовлення і монтажу. 
Одну із поширених схем планетарних передач наведено на рис. 7.8. За 
можливості число сателітів у планетарних передачах вибирають а > 2.

Планетарні передачі застосовують у механізмах настроювання РЕА, 
механізмах приводів антен і т. д.

Для дослідження кінематики руху планетарних передач використо
вують метод зупинки водила (метод Вілліса). Отриманий у цьому разі 
механізм (механізм із зупиненим водилом) вважають приведеним.

Рис. 7.8. Схема планетарної передачі



Для схеми на рис. 7.8 передаточне число передачі із зупиненим во- 
дилом (приведений механізм) визначають за формулою

Для реального механізму п3 = 0. Підставляючи його в 7.16, отри
маємо

(п1_„)/-п = -г3/г1,
ЗВІДКИ

п\Іп - іп-н = 1 + 2з/2і- (7.17)

За цією схемою ККД передачі т] =0,98, раціональні межі передаточ- 
о

ного числа =4 — 8.

7.6. Черв'ячні передачі
За допомогою черв’ячної передачі здійснюється передавання обер

тального руху між валами, осі яких паралельні в просторі і утворюють 
прямий кут. Такі передачі складаються з черв’яка 1 — гвинта з визна
ченим профілем гвинтової різьби і черв’ячного колеса 2 (рис. 7.9). Як 
правило, ведучою ланкою є черв’як, а веденою — колесо.

Основні переваги черв’ячних передач такі:
♦ можливість отримання великих передаточних чисел в одній парі, що 

приводить до значного зменшення габаритів;
♦ плавність зачеплення і безшумність роботи;
♦ можливість самогальмування.

До недоліків цих передач належать:
♦ низький ККД;
♦ застосування високовартісних антифрикційних матеріалів.

У радіоелектронній апаратурі черв’ячні передачі використовують у 
механізмах настроювання і відліку, приводах радіолокаційних антен, ме
ханізмах запису.

Черв’ячні передачі та їхні елементи класифікують за:
♦ формою початкової поверхні черв’яка — циліндричні та глобоїдні;
♦ формою профілю витків черв’яка у торцевій площині — конволютні, 

евольвентні, архімедові та ін.;
♦ розміщенням черв’яка відносно колеса — з нижнім, верхнім і бічним 

розміщенням;
♦ конструктивним оформленням — відкриті та закриті, що працюють 

у спеціальному корпусі.
Різьба черв’яка може бути однозахідною та багатозахідною; число 

витків черв’яка позначають 2\, число зубів на колесі г2. Модулі кра-



Рис. 7.9. Черв’ячна передача

Рис. 7.10. Параметри черв’ячного колеса 
ної передачі

черв’яч-

щого ряду в осьовому перерізі черв’яка слід вибирати з ряду т: 0,10; 
0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 
3,15; 4,0; 5,0 і т.д.; допускається використання модулів 0,12; 0,15; 0,3; 
0,6; 1,5; 3,0; 3,5 і т.д. Рекомендовано такі коефіцієнти діаметра черв’я
ка д: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0.

З урахуванням стандартного значення <7 ділильний діаметр черв’я
ка визначають за формулою

(7.18)ф = тд.
Розміри вінця черв’ячного колеса з числом зубів 2-) визначають ча 

формулою л “"чьза

^2 = ^2; (7]9)
діаметр вершин зубів

^2=<72+2т; (7 .20)
діаметр впадин

^2=(/2-2,4щ. (72і)

Міжосьова відстань у черв’ячній передачі без зміщення

=0,5щ(г2+7). (7 22)

Передаточне відношення черв’ячної передачі

« = М1/а)2 =г2/21.



За числа витків 2\ = 1; 2; 4 число зубів г2 на колесі в силових пере
дачах може сягати 80, в кінематичних (несилових) 500. Параметри чер
в'ячного колеса і черв’ячної передачі наведено на рис. 7.10.

7.7. Мальтійські механізми
Механізми переривчастого руху використовують для перетворення 

обертального руху, звичайно рівномірного, на рух обертальний чи по
ступальний з періодичними зупинками визначеної тривалості. Ці меха
нізми (мальтійські, зубчасті, храпові та ін.) застосовують у пристроях 
настроювання, перемикальних пристроях тощо.

Мальтійські механізми застосовують для перетворення безупинного 
обертального руху на обертальний рух із зупинками. Такий механізм 
складається з мальтійського хреста 1 і кривошипа 3 з цівкою 2 і фікса
тором 4, в якому ведучою ланкою є кривошип з цівкою (рис. 7.11).

Розглянемо основні геометричні параметри мальтійського механіз
му із зовнішнім зачепленням і чотирипазовим хрестом. Його геомет
ричними параметрами є міжосьова відстань а, радіус кривошипа 
радіус фіксатора 7?ф, число пазів хреста г, кут між пазами хреста 2а0, 
кут повороту кривошипа 2<р0 при повороті хреста на кут 2а0 (робочий 
кут кривошипа) і розрахункові радіуси хреста /?2тіп * ^2тах-

Кут між пазами хреста
2а0 = 2л/г, де 2 = 3 — 12.

Радіус кривошипа визначають, задавши міжосьову відстань а:
К^-азіпао. (7.24)

Радіуси хреста
Я2тіп=й-Яі; Я2тах =«сО8СС0-

Діаметр цівки кривошипа і 
ширина пазів хреста

<7Ц = (0,2 —0,3)7?].

Кінематичними параметрами 
механізму є період циклу Тц, 
коефіцієнт циклу руху д і най
більша кутова частота хреста 
,02тах- Період циклу механізму 
відповідає тривалості одного

Рис. 7.11. Конструкція мальтійсько
го механізму 



оберту кривошипа і дорівнює сумі часу руху хреста ір і часу його 
спокою іс: Т =і +іс = 60/лг, де п — частота обертання кривошипа, 
об/хв.

Коефіцієнт циклу руху д = ір/Тц = ср0/л.
Найбільша кутова швидкість

®2тах ~ ®1-^1/-^2тіп' (7.25)

Динамічні параметри механізму характеризуються прискореннями 
руху хреста, значення яких у початковий і кінцевий моменти руху 
є2 = прискорення зменшується зі збільшенням числа пазів
хреста. Зупинка механізму в разі виходу цівки з паза здійснюється 
секторним замком, опукла циліндрична поверхня якого входить у ввігнуту 
поверхню хреста і перешкоджає його повороту.

Контрольні запитання і завдання
1. Що таке механічна передача? З якою метою застосовують механічні 

передачі?
2. Що таке передаточне число механічної передачі?
3. Що таке ККД механічної передачі? Що він характеризує?
4. Які механізми називають фрикційними? Назвіть їх недоліки та пере

ваги.
5. Які передачі називають пасовими?
6. Наведіть загальну характеристику зубчастих передач.
7. Як визначається ділильний діаметр зубчастого колеса?
8. Поясніть принцип дії черв’ячної передачі.
9. Для чого використовують мальтійські механізми?



ТЕХНОЛОГІЯ 

СЛЮСАРНИХ 
РОБІТ

Розділ 8

8.1. Розмічання
Слюсарна операція, що полягає в нанесенні на поверхню заготовки 

заглибин (кернів) і ліній (рисок), які визначають контури деталі або 
місця, що підлягають обробленню, має назву розмічання.

Розмічання застосовують при виготовленні інструменту, шасі при
ладів, корпусів, складальних каркасів приладів, кріпильних скоб і под.

Виконуючи розмічання, слід пам’ятати, що ступінь його точності визна
чає точність виготовлення деталей або точність оброблення заготовок. 
Точність слюсарного розмічання становить 0,2 —0,5 мм.

Розрізняють два види розмічання — площинне та просторове. У пер
шому випадку розмічальні риски наносять на поверхню листового або 
штабового матеріалу, в другому — на поверхні об’ємних деталей чи 
заготовок, тобто на поверхні, що розміщені в різних площинах. Просто
рове розмічання є складнішим порівняно з площинним, оскільки слюса
рю доводиться виконувати розмічання на спряжених поверхнях.

Розмічання має точно відповідати розмірам, вказаним на креслен
нях; розмічальні риски і точки мають бути добре видимі і не стиратися 
в процесі оброблення деталі; розмічання не повинне псувати зовнішній 
вигляд деталей і знижувати їх якість.

Розмічанню поверхонь передують такі операції: підготовка барвників, 
підготовка заготовки чи деталі до фарбування, фарбування і сушіння 
поверхонь.

Розмічання поверхонь заготовок чи деталей, виготовлених із м’яких 
металів (алюміній і його сплави, мідь та її сплави і под.), здійснюють 
без застосування барвників. Його виконують безпосередньо по металу.

Підготовка барвників. Як барвники застосовують розчин мідного 
купоросу або крейди. Перший використовують для фарбування чистих 
оброблених поверхонь виробу. Для приготування розчину 15 г криста
лів мідного купоросу розчиняють у 200 мл води. Іноді для фарбуван
ня чистих поверхонь застосовують розчин шелаку (спеціальний лак) у 
спирті.



Для фарбування необроблених поверхонь (виливок, прокат) засто
совують крейдовий розчин. У цьому випадку крейду розчиняють у воді: 
на 8 л води беруть 1 кг крейди і 50 г столярного клею.

Підготовка заготовок або деталей до фарбування. Перед фарбу
ванням поверхні заготовки або деталей виконують підготовку — зне
жирювання. Якщо поверхня заготовки чи деталі сильно забруднена, її 
спочатку очищають сталевими щітками або наждачним папером. Потім 
знежирюють поверхню в розчині гідроксиду натрію. Після знежирю
вання виріб рекомендується ретельно промити і висушити.

Фарбують поверхні пензлем, чисті -- розчином мідного купоросу, а 
необроблені — крейдовим розчином. Для рівномірного нанесення роз
чину рекомендується застосовувати широкий пензлик. Розчин слід на
бирати кінцем пензля в невеликій кількості, в цьому випадку на фарбо
ваних поверхнях не буде патьоків. Тонкий і рівномірний шар розчину 
наносять на поверхню виробу спочатку вертикальними смугами, а потім 
горизонтальними. Заготовки з листового алюмінію чи алюмінієвих 
сплавів (дюралів) можна не фарбувати.

Сушіння поверхонь. Після закінчення фарбування виріб потрібно 
просушити до повного висихання нанесеного розчину.

Розмічання поверхонь. Для нанесення розмічальних точок і рисок 
у разі площинного розмічання застосовують прості інструменти: рейс
муси, штангенциркулі, лінійки металеві, шаблони, кутоміри тощо.

Для нанесення розмічальних рисок використовують два види рису- 
валок (рис. 8.1): круглу або зі вставною голкою із твердого сплаву. Як 
правило, рисувалки виготовлюють зі сталі У7 або У8. Для нанесення 
кермових точок застосовують кернери, які виготовляють зі сталі 7ХФ, 
8ХФ, У7А або У8А.

Рис. 8.1. Рисувалки:
а — кругла; б — з відігнутим кінцем; в — застосування рисувалки з відігнутим кінцем; 
г — рисувалка зі вставними голками; і — голка; 2 — корпус; 3 — запасні голки; 4 — 
пробка



Для нанесення розмічальних рисок у випадку просторового розмі
чання використовують розмічальну плиту (рис. 8.2) з набором оснаст
ки і складні інструменти: штангенрейсмус (рис. 8.3), універсальний 
розмічальний штангенрейсмус з висувною масштабною лінійкою і пово
ротним диском, кутомірну головку і т. д.

Розмічання починають з вибору вихідної бази (рис. 8.4), тобто по
верхні, відносно якої визначатимуться положення інших поверхонь, що 
підлягають обробленню. Як правило, вихідну базу і припуски на оброб
лення завжди зазначають у технологічній карті на оброблення. Особ
ливу увагу потрібно звернути на припуски.

Значення припуску на оброблення залежно від матеріалу і розмірів 
деталі, її форми, способу установлення беруть з відповідних довідників.

Приклади площинного розмічання можуть бути такі: нанесення го
ризонтальних, вертикальних або паралельних рисок (рис. 8.5), рисок із 
заданими кутами; розмічання контурів деталей на заготовках за допо-

Рис. 8.2. Розмічальні плити: 
а — на тумбах; б — на фундаменті

Рис. 8.3. Штангенрейсмус:
а — прийом вимірювання; б — прийом розмічання; / — змінні ніжки для вимірювання; 
2, 6 — стопорні гвинти; 3 — державка; 4 — мікроподача; 5 — ноніус; 7 — рамка; 8 — 
штанга; 9 — основа



а

Рис. 8.4. Перевірка нульового положення штангенрейсмуса:
а — на плиті; б — за допомогою плоскопаралельних кінцевих мір довжини (плиток)

могою шаблонів або з відкладанням розмірів від центральної осьової
лінії, проведеної посередині заготовки.

Прийоми площинного розмічання різних контурів деталей залежать 
від обраної бази розмічання, за яку в більшості випадків приймають 
зовнішні кромки заготовок або центрові (осьові) лінії, від конфігурації 
деталі та послідовності її оброблення.

Прикладом просторового розмічання може бути виконання згаданих 
розмічальних операцій на деталях, що мають об’ємну конфігурацію, 
наприклад на корпусі редуктора антенного приводу.

Для виконання просторового розмічання деталь встановлюють на 
розмічальну плиту так, щоб розмічувані поверхні були доступні для 
роботи.

Нанесення горизонтальних, вертикальних або паралельних рисок на 
заданій відстані одна від одної виконують рисувалкою за допомогою 
вимірювальної лінійки і косинця з п’яткою (рис. 8.6).

Для отримання чіткої та прямої лінії (риски) рисувалку слід пере
міщувати чітко по бічній грані лінійки (або косинця) з невеликим на
тисканням, не змінюючи її нахилу. Повторний прохід рисувалки уз

Рис. 8.5. Нанесення рисок:
а — нахил рисувалки вбік від лінійки; б — за
напрямком пересування рисувалки

довж лінійки не допускається, 
тому що лінія може вийти по
двійною.

Для розмічання похилих лі
ній з різними кутами застосо
вують універсальний кутомір, 
транспортир (рис. 8.7) або цир
куль з лінійкою. Можна також 
застосовувати універсальні при- 
строї з поворотними столами, що 
мають градуйовану кутомірну
шкалу.



Рис. 8.6. Нанесення ліній:
а — перпендикулярних; б — паралельних

Для нанесення кіл і дуг застосовують розмічальну штангу або уні
версальний розмічальний штангенциркуль (рис. 8.8).

Центр на торцях циліндричних заготовок визначають за допомогою 
циркуля, косинця та інших розмічальних інструментів.

Іноді доводиться виготовляти з листового металу об’ємні вироби у 
([юрмі паралелепіпеда (шасі приладу), куба і т. д. Для виготовлення їх

а б
Рис. 8.7. Транспортир для розмі
чання кутів і нахилів (а) та його 
застосування (б)

Рис. 8.8. Розмічальний штангенциркуль:
1,4,7 — гвинти; 2 — нерухома ніжка; З — 
штанга; 5 — рамка; 6 — ноніус; 8 — рухома 
ніжка; 9, 10 — голки



Рис. 8.9. Кернення розмічальних ліній: 
а — установлення кернера; 6 — кернення

насамперед потрібно побудувати 
розгортку поверхонь виробу за його 
основними розмірами.

Після нанесення розмічальних лі
ній виконують їх кернення (рис. 8.9).

Операція кернення полягає у ви
конанні кернером невеликих заглиблень по розмічальних лініях — 
рисках. Робоча частина розмічальних кернерів має бути заточена на 
конус під кутом 45° або 60°. Кернення потрібне здебільшого для контро
лю правильності зробленої розмітки.

Відстань між кернувальними точками вибирають залежно від дов
жини і виду розмічальних ліній: на прямих лініях — на відстані 10 — 
20 мм; на колах і дугах — на відстані 3—10 мм.

Точки спряження і перетину розмічальних ліній мають бути закер- 
нені. На чистих оброблених поверхнях точних деталей розмічальні лінії 
не кернують.

Кернення виконують за допомогою кернера (рис. 8.10) і молотка 
масою 100— 150 г. Операції кернення виконують у такій послідовності. 
Розмічуваний виріб установлюють на розмічальну плиту. Слюсар у 
лівій руці тримає кернер, а в правій —молоток. Вістря кернера встанов
люють точно на середину риски або в точку перетину двох рисок і зав
дають по кернеру легкий удар молотком. При цьому осьова лінія кернера 
має бути чітко перпендикулярна до площини виробу.



Слід зазначити, що якість розмітки істотно залежить від правиль
ності заточення розмічального інструменту.

Заточення рисувалки і кернера здійснюють на заточувальному вер
статі (рис. 8.11), дотримуючись правил безпеки роботи на заточуваль
них верстатах.

Вістря рисувалки і кернера періодично охолоджують у воді, щоб не 
відбулося відпускання їхньої робочої частини. Якість заточення робо
чої частини кернера перевіряють за шаблоном.

8.2. Рубання
Технологічну операцію, якою знімають зайві шари металу із заготов

ки або розділюють її на частини вручну за допомогою спеціального 
слюсарного інструменту, називають рубанням.

Рубанням видаляють напливи, знімають кромки, розділюють заго
товку на частини, вирубують деталь з наближеним контуром, виконують 
отвори, пази, канавки, заглиблення і под. Точність оброблення при ру
банні становить 0,5 —0,7 мм.

Рубання металу застосовують у тому випадку, коли практично не
можливо або недоцільно обробити заготовки на металорізальних вер
статах. Здебільшого рубання металу застосовують для виготовлення 
одиничних деталей в умовах пробного або експериментального вироб
ництва.

Для рубання металу потрібні такі слюсарні інструменти й устатку
вання: зубила, крейцмейселі, слюсарні молотки, слюсарні лещата і плити.

Основними різальними інструментами для рубання є зубило і крейц- 
меисель, а ударним інструментом слу
гує слюсарний молоток (рис. 8.12).

Крейцмейсель — інструмент, по
дібний до зубила, проте з вужчою 
різальною кромкою, слугує для виру
бування вузьких канавок і пазів.

Сила удару молотка по зубилу або 
крейцмейселю залежить від його 
маси, величини розмаху і швидкості 
руху руки.

Важкий молоток збільшує силу 
удару, але швидше стомлює робітни
ка. Вибір молотка визначається фі
зичною силою людини: для підлітків

Рис. 8.12. Слюсарні інструменти, які за
стосовують для рубання металу:
а — зубила; 6 — крейцмейселі; в — слю
сарні молотки



Рис. 8.13. Правильне встановлення зубила для рубання металу в лещатах: 
а — нахил зубила до оброблюваної поверхні; б — нахил до поздовжньої осі губок

Рис. 8.14. Рубання листового матеріалу:
а — кут нахилу зубила до оброблюваної поверхні; б — кут нахилу зубила відносно осі 
губок

рекомендується застосовувати молотки масою від 400 до 600 г, а для 
дорослих робітників — від 600 до 800 г.

Під час рубання листові заготовки затискають у лещатах або кла
дуть на плиту. Для рубання краще застосовувати важкі паралельні 
лещата з шириною губок 120—150 мм. Рубати слід у напрямку до не
рухомої губки (рис. 8.13, 8.14).

Розрізняють чорнове і чистове рубання. У разі чорнового рубання 
зрубують стружку завтовшки 1,5 — 2 мм. Під час чистового рубання 
знімають шар металу завтовшки 0,5 —1,0 мм.

Розрізняють такі види рубання металу за допомогою зубила: рубан
ня на рівні губок лещат; рубання вище від рівня губок лещат; зрубуван
ня шару металу із широких поверхонь; рубання пруткового, штабового 
і товстого металу навісним ударом.

Вирубування в металі прямих і криволінійних пазів на задану гли
бину виконують за допомогою крейцмейселя (рис. 8.15).



Рис. 8.15. Вирубування змащувальних канавок

Рубання металу за рівнем губок лещат здійснюється в такій послідов
ності. Заготовку встановлюють і затискають між губками лещат так, 
щоб розмічальна лінія знаходилася на їх рівні. Зубило встановлюють 
до краю заготовки так, щоб його різальна кромка лежала на поверхні 
двох губок і своєю серединою стикалася з відрубуваним металом.

Рубати потрібно зубилом з добре заточеною кромкою. Для рубання 
слід вибирати зубило або крейцмейсель такої довжини, за якої ударна 
частина знаходилася б на відстані 25 — 30 мм від великого пальця лівої 
руки, якою тримають зубило. Установлюючи зубило на поверхні двох 
губок, рекомендується дотримуватися таких правил: кут нахилу зубила 
до оброблюваної поверхні має дорівнювати 30 — 35°, а кут нахилу зуби
ла до осі губок лещат — 45°. Виконання їх запобігає пошкодженню 
поверхні губок лещат і різальної частини зубила.

Під час рубання правою рукою завдають удари молотком по зубилу 
й у проміжку між ударами переміщують зубило вздовж заготовки. За 
цього способу рубання шар зрубуваного металу завжди закручується і 
відкидається у відходи. У такий самий спосіб зрубують надлишки мета
лу по інших розмічувальних рисках.

Слід зазначити, що листовий матеріал завтовшки 3 —5 мм розрубу 
ють у два прийоми. Спочатку роблять глибоке (не менше, ніж наполо
вину товщини листа) надрубування з одного боку заготовки, а потім 
перевертають її другим боком і розрубують остаточно.

Метал вище від рівня губок лещат рубають у такій послідовності. 
Спочатку розмічують штабовий або товстий листовий матеріал, призна
чений для оброблення. Після нанесення рисок, що обмежують величину 
зрубування, з обох боків заготовки наносять навскісні риски (скоси) і 
зрубують їх (рубання за рівнем губок лещат). Ці скоси будуть вихід 
пою площиною в початковий момент рубання. Потім заготовку встанов
люють між губками лещат так, щоб розмічальна риска була спрямована 
паралельно губкам і розташована вище від їхнього рівня на 4 8 мм, 
тобто на висоту скосу (рис. 8.16).



Рис. 8.16. Рубання по розмічальних рисках

У початковий момент рубання зубило 
встановлюють на верхню кромку скосу і 
починають рубання. Відповідно до зру
бування стружки ліва рука із зубилом 
переміщуватиметься уздовж заготовки.

За цього способу рубання кут нахилу зубила до горизонтальної площи
ни потрібно регулювати. За великого кута нахилу кромка зубила вріза
тиметься в заготовку і зніматиме товсту стружку, а за малого кута — 
зриватиме шар металу. В разі правильного вибору кута нахилу зубила 
вийде рівномірна за товщиною стружка. Практикою встановлено, що 
товщина стружки не повинна перевищувати 0,5— 1 мм. Прямолінійність 
площини зрізу перевіряють металевою лінійкою.

Зрубування шару металу із широких поверхонь (рис. 8.17) викону
ють у такій послідовності. Спочатку крейцмейселем прорубують канав
ки на глибину шару, що знімається, а потім зубилом зрубують утворені 
виступи, причому ширина виступів має дорівнювати довжині кромки 
різального зубила.

Виступи зрубують у слюсарних лещатах у такій послідовності. За
готовку з вирубаними пазами затискують у лещатах так, щоб риска 
на бічній кромці була вища за рівень губок лещат на 5 —8 мм. Потім 
з краю виступу встановлюють середню частину кромки різального зу
била під кутом 45° до виступу, що зрубується, і, ударяючи молотком 
по зубилу, зрубують виступ. Таким самим способом зрубують й інші 
виступи. Після цього всю площину вирівнюють зубилом, по якому слаб
ко ударяють молотком, знімаючи стружку завтовшки не більше ніж 
0,5 мм. Площина після оброблення має бути порівняно гладенькою і 
рівною.

Рис. 8.17. Рубання широких поверхонь:
а — прорубання канавок крейцмейселем; б — зрубування виступів зубилом



Рис. 8.18. Приклад роботи зубильним молотком: 
а — тримання інструмента; б — робота вдвох

Рубання металу навісним ударом є найпродуктивнішим і застосо
вується для оброблення заготовок великих розмірів, які неможливо 
рубати в лещатах.

Прутковий, штабовий або листовий метал рубають навісним ударом 
у такій послідовності. Спочатку розмічальним інструментом наносять 
риски, по яких виконуватиметься розрубування. Далі листовий метал 
укладають на плиту або ковадло; кромки різального зубила встановлю
ють на риску за вертикального положення зубила і легко ударяють по 
ньому молотком, переміщуючи уздовж розмітки. У такий спосіб роблять 
попереднє надрубування всього контуру деталі. Після попереднього 
надрубування виконується рубання деталі сильними навісними удара
ми з одного боку заготовки на глибину, що перевищує її половину. 
Кількість проходів залежить від товщини листової заготовки, кожний 
зсув зубила по заготовці не повинен перевищувати 2/3 —3/4 довжини 
його різальної кромки.

За порівняно великої товщини листа, коли важко відразу вирубати 
деталь з одного боку, лист (заготовку) перевертають і надрубують кон
тур деталі з іншого боку, а потім здійснюють остаточне рубання.

Якість вирубаної деталі перевіряють візуально, особливу увагу звер
таючи на величину припуску, залишеного для подальшого оброблення.

Для механізації рубання застосовують ручні пневматичні зубильні 
молотки (рис. 8.18).

Якість рубання металу залежить від справності та правильності за
точення різального інструменту. Кут загострення кромки зубила виби
рають залежно від виду оброблюваного металу: 45° для міді та її сплавів; 
60° для сталі; 70° для чавуну.

Зубило заточують так, щоб різальна кромка була закругленою. Для 
рубання завжди потрібно користуватися зубилом, у якого лезо добре 
загострене. Під час рубання крихких матеріалів слід застосовувати за
хисні сітки та окуляри.



8.3. Правка і гнуття
Технологічну операцію з усунення вигинів, нерівностей, опуклостей 

або вм’ятин різної форми й інших дефектів на металевих заготовках 
називають правкою.

Ручну правку листових металевих заготовок здійснюють на масивній 
сталевій плиті дерев’яними молотками або молотками, виготовленими з 
міді, алюмінію чи свинцю (рис. 8.19).

Заготовку із штабової, пруткової та профільної сталі випрямляють 
сталевими молотками з круглим опуклим бойком на плиті або ковадлі.

Труби, вали і кутову сталь випрямляють на ручному гвинтовому пресі 
із застосуванням призм.

Правку тонкого листового металу (фольги) виконують дерев’яними 
або металевими брусками на гладенькій металевій плиті (рис. 8.20).

Слюсарні інструменти і пристосування, використовувані для правки, 
мають відповідати таким вимогам. Робоча поверхня дерев’яного молот
ка має бути гладенькою і рівною, без тріщин і відколів. Молотки виго
товляють із деревини твердих порід. Металеві молотки повинні мати 
круглий, ретельно відполірований бойок без ум’ятин і задирок. Молот
ки з квадратним бойком для правки заготовок застосовувати не реко
мендується, оскільки від його кутів після ударів залишаються забоїни. 
Найскладнішою операцією з виправлення дефектів на листовій заго
товці є усунення опуклостей, що можуть утворюватися в різних місцях 
заготовки.

Правку листової заготовки (рис. 8.21) здійснюють у такій послідов
ності. Лист кладуть на плиту опуклістю догори. Крейдою або кольоро
вим олівцем обводять межі опуклості. Потім, притримуючи лист лівою 
рукою, правою завдають удари молотком рядами, від краю заготовки в 
напрямку опуклості. Під ударами молотка рівна частина заготовки ви
тягатиметься, а опуклість поступово зникатиме. Удари молотком мають 
бути частими, але не сильними, а з наближенням місць ударів до меж 
опуклості вони мають слабшати. Правку продовжують доти, доки

Рис. 8.19. Інструменти 
для правки: 
а — правильна плита;
6 — рихтувальні бабки; 
в — рихтувальні мо
лотки



Рис. 8.20. Правка тонких листів:
а — дерев’яним молотком (киянкою); 6 — дерев’яним або металевим бруском

Хвилястість

Рис. 8.21. Правка листового 
матеріалу:
а, в — викривлені заготовки;
б, г — розподіл ударів

опуклість не зникне, потім заготовку перевертають і легкими ударами 
молотка остаточно випрямляють усю її площину.

За наявності кількох опуклостей удари починають завдавати з про
міжку між опуклостями, поступово до них наближаючись. Якщо 
опуклість розміщена з краю листової заготовки, то правку слід почина
ти від середини листа до країв.

Правку штабового металу, вигнутого по площині (рис. 8.22), викону
ють у такій послідовності. Штабу розміщують на правильній плиті опук
лістю догори з дотиком у двох місцях. Потім починають завдавати уда
ри по краям опуклості по черзі з двох боків, наближаючись до її середи
ни. Зауважимо, що чим більша опуклість (вигин) і товстіша штаба, тим 
сильнішими мають бути удари молотка по заготовці.



Рис. 8.22. Правка штабового металу: 
а — перевірка вигину; б — момент правки

Правку штабових серпоподібно вигнутих заготовок виконують на плиті. 
Для цього заготовку кладуть на плиту, одною рукою притискають до 
неї і молотком (дерев’яним або сталевим з опуклим бойком) завдають 
удари поперек штаби. Удари завдають спочатку з коротшого боку шта
би, тобто з того, де метал найбільш стиснутий і його потрібно розтягти, 
щоб заготовка вирівнялася. На початку правки удари молотком по краю 
увігнутого боку штаби мають бути сильними, а з наближенням до про
тилежного боку — слабшими. При цьому коротший бік смуги, що приймає 
на себе найсильніші удари, поступово витягається і заготовка випрям
ляється. Лінійність штаби перевіряють металевою лінійкою.

Правку сталевого прутка круглого перерізу на плиті виконують ана
логічно правці штабового металу. Удари молотком завдають по опуклій 
частині від країв вигину, наближаючись до його середини. Правку закін
чують легкими ударами, повертаючи пруток навколо його осі. За наяв
ності кількох вигинів спочатку правлять крайні, а потім ті, що розміще
ні всередині прутка.

Правку сталевого прутка круглого перерізу в призмах здійснюють у 
такій послідовності. На плиту встановлюють дві призми. Заготовку 
розміщують у призмах так, щоб вигин потрапив між призмами опуклою 
частиною догори. Притримуючи заготовку лівою рукою, щоб вона не 
проверталася в призмах, правою роблять удари молотком від країв ви
гину до його середньої частини.

Якість правки (лінійність прутка) перевіряють металевою лінійкою 
або косинцем: кількість просвітів між поверхнею прутка і поверхнею 
лінійки має бути мінімальною.

Для профільних заготовок, труб і валів, якщо сила удару молотка не 
забезпечує виконання правки, застосовують ручні преси. Як правило, 
правку заготовки на пресі виконують двоє робітників: один вмикає прес, 
другий встановлює і знімає з преса виправлену заготовку.



Рис. 8.23. Приклад гнуття штабового ме
талу під прямим кутом

Технологічну операцію, за якої із 
прямолінійної заготовки отримують 
деталь з різними вигинами, назива
ють гнуттям.

Гнуття штабової заготовки вико
пують, згинаючи її на потрібний кут 
навколо будь-якої оправки, форму 
якої вона набуває, у слюсарних ле
щатах за шаблоном або на плиті.

Гнуття квадратного або круглого металу здійснюють на спеціально
му ручному пристрої, основним робочим інструментом якого є обкатний 
ролик.

Гнуття труб виконують за допомогою спеціальних пристроїв або на 
трубозгинальних верстатах.

У процесі гнуття відбувається деформація металу: його зовнішні 
шари розтягуються і подовжуються, а внутрішні стискуються і корот
шають. Середній шар металу, так званий нейтральний, у процесі дефор
мації зберігає свою довжину незмінною.

Нейтральний шар у симетричних за перерізом заготовках (квадрат
них, листових, штабових, круглих та ін.) міститься посередині попереч
ного перерізу на однакових відстанях від протилежних боків, а в неси
метричних профілях (трикутному, напівкруглому тощо) нейтральний 
шар проходить через центр ваги перерізу.

Звичайно розрахунок довжини заготовки, що підлягає згинанню, ви
конують за довжиною нейтрального шару, який у процесі деформації 
зберігає свою довжину сталою.

Якщо гнуття заготовки виконують майже під прямим кутом (рис. 8.23), 
без внутрішнього радіуса закруглення, то довжину заготовки можна 
визначити за формулою

Н = +12 + 0,35,

де І] та /2 — довжина ділянок заготовки з обох боків вигину, мм; 5 — 
товщина матеріалу заготовки, мм.

Довжину заготовки Ь у разі гнуття із заданим внутрішнім радіусом 
заокруглення Двн визначають за формулою

Ь = Іх + /2 + (лЯна/180),
де і /2 — довжина ділянок заготовки з обох боків вигину, мм; 7?н — 
радіус вигину нейтрального шару, мм, Кн = 7?вн + 5/2; а — кут гнуття, 
град.

Якщо довжину заготовки зазначено в кресленні, то немає потреби в 
її розрахунку.



Зазвичай на кресленні деталі, яку отримують у процесі гнуття, ви
креслюють контур вихідної заготовки, що називається розгорткою, із 
зазначенням усіх її розрахункових розмірів.

За співвідношення І?вн < 5 у металі в момент гнуття на зовнішніх 
шарах можуть утворитися тріщини. Тому внутрішній радіус гнуття має 
дорівнювати подвійній товщині заготовки 5, а для деталі з пластичного 
металу — товщині заготовки.

Листовий метал після прокатування має волокнисту структуру. Для 
запобігання утворенню тріщин під час гнуття листового металу його 
потрібно згинати поперек волокон або так, щоб лінія вигину утворюва
ла з напрямком прокату (волокон) кут, який дорівнює 45°.

Деталі з листового металу, а також із пружного дроту після гнуття 
розпрямляються. Величина кута, на який розпрямляється деталь унаслідок 
пружних деформацій, залежить від ступеня пружності металу, його товщи
ни і радіуса вигину. Заздалегідь точно визначити величину цього кута 
складно, тому заготовки загинають на кут, трохи більший від заданого.

8.4. Різання
Різанням називають технологічну операцію поділу заготовки на час

тини, видалення надлишків матеріалу, вирізання пазів або отворів і т. д.
Тонкий листовий метал розрізають слюсарними ручними ножицями 

(рис. 8.24). Розрізняють прямі праві та прямі ліві ножиці. У правих 
ножиць верхнє лезо розміщене праворуч, а в лівих — ліворуч відносно 
нижнього леза.

Зазвичай для різання застосовують праві ножиці, оскільки при ро
боті з ними добре видно лінії розмічання. Ліві ножиці використовують 

для вирізання деталей, що мають 

Рис. 8.24. Ручні ножиці: 
а, б — прямі; в — криві

криволінійний або круглий контур, 
при цьому різати потрібно за рухом 
годинникової стрілки так, щоб леза 
ножиць не закривали лінії розміт
ки. У випадку застосування правих 
ножиць операцію різання викону
ють у напрямку проти руху годин
никової стрілки.

Для різання листових заготовок 
уздовж кривих ліній застосовують 
також ножиці з кривими лезами. 
Допустима товщина металу, що під
лягає ручному різанню ножицями, 
становить, мм: для сталі 0,5 —0,7; 
для міді та її сплавів 0,5—1,0; для 
алюмінієвих сплавів 0,5—1,0; для 
алюмінію 1,5 —2,5.



Рис. 8.25. Різання ножицями:
а — положення пальців на рукоятці 
під час різання; 6 — різання правими, 
в — лівими ножицями; г — вирізання 
внутрішнього криволінійного контуру

Підготовка заготовки до різання ручними ножицями полягає у правці 
заготовки і нанесенні розмічальних ліній. Ножиці вибирають залежно 
від характеру виконуваної роботи. Найчастіше застосовують ножиці 
завдовжки 250 — 300 мм.

Леза ножиць у шарнірному з’єднанні повинні щільно прилягати одне 
до одного і мати легкий хід. За великого зазору між різальними лезами 
розрізуваний метал буде зминатися і заклинювати. У разі тугого ходу в 
момент різання між лезами виникає значне тертя, що спричинює зайві 
зусилля в роботі.

Процес різання листового металу ручними ножицями (рис. 8.25) 
здійснюється в такій послідовності. Лівою рукою робітник тримає листо
ву заготовку, а правою — ножиці. У початковий момент різання стиснуті 
пальці розтискають і мізинцем, розміщеним між рукоятками ножиць, відво
дять нижню рукоятку на потрібний кут. Лівою рукою подають заготовку 
між лезами ножиць і, стискаючи рукоятки ножиць, здійснюють різання. 
Під час розрізування листової заготовки рекомендується відрізувану ча
стину відгинати догори, що полегшує процес різання і захищає праву 
руку від порізів. Ножиці потрібно розкривати приблизно на 2/3 довжи
ни лез, у цьому разі вони добре захоплюють і ріжуть метал; сильно роз
криті ножиці виштовхуватимуть метал. Під час різання потрібно стежи
ти за тим, щоб леза ножиць були перпендикулярні до площини листа, 
оскільки при перекосі вони зминатимуть метал. Щоб уникнути утворен
ня задирок, слід увесь час щільно притискати леза до кінця прорізу.

Товстий листовий метал (завтовшки 2 — 3 мм), зокрема штабовий, 
ріжуть сильцевими, важільними або машинними ножицями.



Рис. 8.26. Ножиці:
а — стільцеві; б — закріплені в лещатах

Рис. 8.27. Ручні важільні ножиці:
/ — нижнє лезо; 2 — важіль; 3 — верхнє 
лезо; 4 — розрізуваний лист

Стільцеві ножиці (рис. 8.26) відрізняються від ручних тим, що верх
ня рукоятка подовжена до 490 800 мм, а нижня прикріплена до вер
стата. Ріжучи метал цими ножицями, робітник розвиває зусилля, що 
передається на леза ножиць, у багато разів більше, ніж при ручному 
різанні, адже він працює (натискує на верхню рукоятку) всією рукою.

У важільних ножицях (рис. 8.27) нижнє лезо закріплене на столі, а 
верхнє вільно переміщується. У початковий момент різання робітник 
бере рукоятку важеля 2 і відводить його у верхнє положення, при цьо
му верхнє лезо 3 піднімається. Потім лист (заготовку) 4 укладають на 
нижнє нерухоме лезо 1 так, щоб ліва рука фіксувала його в горизон
тальному положенні, а лінія різання суміщалася з верхнім лезом но
жиць. Після цього важіль з верхнім лезом опускають униз і виконують 
різання металу. Потім важіль піднімають угору до упору, лівою рукою 
піднімають лист, переміщують його по рисці уздовж верхнього леза і 
повторюють процес різання.

Якість різання визначають за відсутністю вм’ятин, задирок і точніс
тю різання по розмічальних лініях.

Під час різання листової заготовки на вузькі смуги її потрібно по
класти на стіл верстата і стежити за тим, щоб нижнє лезо спиралося на 
стіл, а відрізувані штаби відгиналися вперед.



Різання листового та профільного металу можна виконувати на спе
ціальних установках.

Профільний метал і труби розрізають також ручними або механіч
ними ножівками.

Ручна ножівка складається з рами 2 і вставленого в неї ножівкового 
полотна 1 (рис. 8.28).

Перед установленням полотна його слід перевірити на відсутність 
тріщин, вигинів, а також на розводку зубів. Полотна бувають із дрібним 
(відстань між зубами 0,8 —1,0 мм) і великим (відстань між зубами 
1,25 — 1,6 мм) зубом. Потім установлюють розсувну частину рамки так, 
щоб полотно легко увійшло в прорізи рухомої та нерухомої головок. 
При цьому першим вставляють кінець полотна в проріз нерухомої го
ловки і закріплюють його штифтом, потім вставляють другий кінець 
полотна в проріз рухомої головки і закріплюють його іншим штифтом. 
Після установлення штифтів здійснюють натяг полотна за допомогою 
загвинчування баранцевої гайки. Полотно має бути встановлене в прорізи 
головок так, щоб зуби були спрямовані від ручки рамки вперед.

Ступінь натягу полотна перевіряють поворотом його двома пальця
ми на 1/8 кола. Якщо полотно провертається більше ніж на 1/8 кола, 
то ступінь натягу малий. У цьому випадку розріз металу буде косим, а 
полотно під час різання може легко зламатися. За великого натягу 
полотна воно також легко ламається при будь-якому перекосі.

Різання профільного металу слюсарною ножівкою виконують у такій 
послідовності. Перед початком різання металевий пруток розмічають 
рисувалкою, а потім горизонтально затискують у лещатах, залишивши 
вільним відрізуваний край такої довжини, щоб під час роботи ножівкою 
її головка не торкалися бічної поверхні лещат.

У процесі різання металу ножівку правою рукою тримають за ручку, 
а лівою тримають передню частину рами так, щоб полотно ножівки пе
ребувало в горизонтальному положенні (рис. 8.29). При цьому розмі
щеною спереду лівою рукою роблять натиск, а права рука тільки пере
міщує ножівку; під час руху ножівки назад натиск не застосовують для 
уникнення затуплення зубів. Закінчуючи розрізання, натиск на ножів
ку зменшують.

Для різання металевих прутків великого перерізу рекомендується 
змащувати полотно машинним маслом. Якщо полотно зміщується вбік

Рис. 8.28. Установлення ножівкового полотна: 
(і — правильно; б — неправильно



і розпил виходить косим, то потрібно повернути пруток і почати різан
ня з протилежного боку напроти розпилу. В разі полому полотна і 
заміни його на нове слід мати на увазі, що старе спрацьоване полотно 
дає вужчий пропил і починати різання новим полотном треба в іншому 
місці, попередньо повернувши заготовку в лещатах.

Під час різання металевих прутків великого перерізу, коли довжина 
пропилу (розрізу) велика і різати важко, для полегшення різання слід 
нахиляти ножівку то від себе, то до себе, при цьому різання відбуваєть
ся не по всій ширині заготовки.

Пруткові заготовки із шестигранним або квадратним перерізом ре
комендується різати по грані. Штабовий метал завтовшки 3 — 5 мм кра
ще різати по вузькій грані, а завтовшки 2 —3 мм — по широкій.

Рис. 8.29. Різання ножівкою заготовки: 
а — круглого перерізу; б — квадратного перерізу

Рис. 8.30. Робота ножівкою:
а — різання тонкого листа; б — вирізання фасонного отвору лобзиком; в — прорізання 
шліців; г — різання тонких профілів



Рис. 8.31. Різання труб:
а - ножівкою; б — труборізом; / — труба;
2, 5 — рукоятки; 3 — гвинт; 4 — рухомий 
ролик; 6 — труборіз; 7 — притискач

Як правило, для полегшення врі
зання ножівки в заготовку рекомен
дується робити невеликий надріз три
гранним напилком по розмічальній 
лінії.

Дуже тонкий метал (завтовшки до 
1,5 мм) затискують дерев’яними 
брусками і ріжуть разом із ними 
(рис. 8.30, а).

Для вирізання отворів у листово
му металі спочатку свердлять отвір, 
потім у нього вводять полотно, скла
дають ножівку і починають різання 
(рис. 8.30, б).

Під час розрізування труб ножівку спочатку тримають горизонталь
но, а коли стінка труби виявиться розрізаною, ножівку нахиляють спо
чатку на себе, а потім від себе (рис. 8.31, а}. У процесі подальшого 
різання трубу повертають у лещатах від себе на кут, який дорівнює 45°, 
і продовжують різання. Для різання труб крім ручної слюсарної ножівки 
застосовують труборіз (рис. 8.31, б), у якого різальним інструментом є 
гострі сталеві диски.

Під час різання кутового металу спочатку ріжуть першу полицю по 
нузькій грані, оскільки для цього потрібна менша сила різання. Прорі
завши першу полицю до внутрішньої площини другої полиці, кутик 
установлюють у положення різання першої полиці і продовжують різання 
до кінця.

Якість різання перевіряють за чистотою зрізу, довжину відрізаної 
частини заготовки вимірюють металевою лінійкою (або штангенцирку
лем), а положення зрізу відносно зовнішньої стінки заготовки перевіря
ють косинцем.

Різання проволоки здійснюють гострозубцями (кусачками).

8.5. Обпилювання
Технологічну операцію, під час якої з поверхні деталі знімають на

пилком шар металу для надання їй потрібної форми, розмірів і чистоти, 
називають обпилюванням.

Обпилювання — трудомістка ручна операція. В процесі вузлового і 
загального складання виконують такі види обпилювальних робіт: обпи
лювання плоских, опуклих, складних і фасонних поверхонь; зняття тех- 



нелогічного припуску, який за умовами складання залишають для при
пасування деталей за місцем. Обпилювання називають грубим, якщо 
потрібно зняти шар металу завтовшки понад 0,2 мм, і тонким, якщо 
знімають шар металу завтовшки 0,1 мм. Точність обпилювання може 
становити 0,01 —0,02 мм.

Для зняття шару металу застосовують ручне обпилювання напилка
ми або механізоване обпилювання спеціальними фрезами — шарошка- 
ми чи сталевими абразивними головками.

За формою поперечного перерізу напилки поділяють на плоскі, квад
ратні, тригранні, круглі, ромбічні, напівкруглі та ножівкові (рис. 8.32).

За кількістю насічок на 1 см довжини напилки поділяють на драчові, 
лицеві та бархатні. Драчові напилки мають велику насічку, їх застосо
вують для грубого оброблення, лицеві мають дрібнішу насічку, тому їх 
застосовують для остаточного обпилювання. Найдрібнішу насічку мають 
бархатні напилки, які використовують для точних робіт.

Дрібні заготовки обробляють надфілями різних профілів (рис. 8.33). 
Для обпилювання важкодоступних ділянок заготовок застосовують 
надфілі вигнутої форми — рифлівки.

Для зручності роботи всі напилки мають дерев’яні ручки, насаджені 
на хвостовик напилка. Поверхня ручки має бути чистою і гладенькою, 
без тріщин і відколів. Щоб ручка надійно трималася на хвостовику 
напилка, на неї щільно насаджують металеве кільце (рис. 8.34).

Рис. 8.32. Напилки за формою поперечного перерізу:
а, б — плоскі; в — квадратні; г — тригранні; д — круглі; е — на
півкруглі; є — ромбічні; ж — ножівкові



Рис. 8.33. Надфілі:
а — плоскі тупоносі; б — плоскі гостроносі; в — квадратні; г — 
тригранні; д — тригранні однобічні; е — круглі; є — напівкруглі; 
ж — овальні; з — ромбічні; и — ножівкові; і — пазові

Рис. 8.34. Насадження і знімання ручки;
а — насадження ударом об верстак; б — те саме, ударом молотка;
в — знімання ударом молотка



Обпилювання заготовок або деталей виконують так. Заготовку (де
таль) міцно затискують у лещатах. Висоту положення лещат вибира
ють відповідно до зросту робітників так, щоб при накладенні ліктьової 
частини правої руки на губки лещат між передпліччям і плечовою час
тиною руки утворювався кут 90°.

Напилок беруть у праву руку, а долоню лівої руки кладуть на кінець 
напилка і притискають його до оброблюваної заготовки (рис. 8.35).

Таке положення рук допомагає правильно вести обпилювання, ви
трачати менше енергії. Рух напилка виконують обома руками: уперед 
від себе — робочий хід, назад — холостий хід. Натискати на напилок 
слід тільки під час робочого ходу, під час холостого напилок іде вільно, 
без натиску; при цьому його не слід відривати від заготовки, щоб не 
втратити опори і не змінити його положення. Під час руху напилок має 
залишатися в горизонтальному положенні. Якщо цього правила не до
тримуватися, то обпилювана поверхня матиме нерівності. В міру обпи
лювання напилок слід переміщувати по всій поверхні обпилюваної за
готовки вправо і вліво для зняття однакового шару металу з усієї по
верхні. Для обпилювання застосовують різні прийоми руху напилка 
щодо обпилюваної поверхні: прямий рух зліва направо чи косий рух 
зліва направо, а потім справа наліво. Після обпилювання поверхні дра
повим напилком виконують подальше обпилювання лицевим напилком 
(чистове оброблення). Відхилення від форми обпиленої поверхні пере
віряють лінійкою. Для цього з поверхні заготовки щіткою видаляють 
ошурки, заготовку виймають із лещат. Потім до обпиленої поверхні при
кладають контрольну лінійку в кількох місцях, тримаючи заготовку на 
рівні очей і перевіряючи рівномірність просвіту. Якщо просвіт вузький



і рівномірний, то поверхню обпилено правиль
но. Паралельність двох обпилених поверхонь 
перевіряють кронциркулем. Під час виконан
ня точних робіт застосовують штангенциркуль 
і мікрометр. Контроль площин, розміщених під 
кутом 90°, перевіряють спеціальним слюсарним 
косинцем. При обпилюванні поверхонь, з’єдна
них під кутом 90°, контроль зовнішніх кутів 
заготовки здійснюють внутрішнім кутом слю
сарного косинця, дивлячись при цьому на про
світ. Якщо світловий зазор рівномірний і вузь
кий, площину обпилено правильно (контроль 
під час обпилювання виконують двічі-тричі, 
а то і більше).

У випадку нерівномірного зазору на просвіт 
визначають місце, що підлягає обпилюванню.

У разі обпилювання кутів заготовку реко
мендується затискати в лещатах так, щоб її об
роблювана грань розміщувалася горизонтально.

Для обпилювання циліндричних (криволі
нійних) поверхонь заготовку затискують у ле
щатах горизонтально або вертикально й оброб
люють коливальними рухами напилка. У пер
шому випадку в процесі обпилювання виконують такі прийоми (рис. 8.36). 
Під час руху вперед (робочий хід) права рука з напилком опускається 
вниз, а ліва рука і передня частина напилка піднімаються вгору; під час 
руху назад (холостий хід) права рука піднімається, а ліва рука з кінцем 
напилка опускається. За таких рухів напилка забезпечується рівномір
не зняття металу з опуклої (циліндричної) поверхні заготовки.

У другому випадку (заготовку розміщено вертикально) напилок слід 
рухати вперед, водночас відводячи його кінець убік від деталі, а праву 
руку з ручкою напилка переміщувати у напрямку до деталі. І в першо
му, і в другому випадках заготовку переставляють у лещатах так, щоб 
необроблена поверхня перебувала в зоні роботи напилка.

Дрібні деталі затискують у ручні лещата і, обперши їх об верстат, 
повертають лівою рукою на себе під час робочого ходу (під час руху 
напилка вперед) і від себе — під час холостого ходу (під час руху на
пилка назад). При цьому напилок тримають правою рукою з витягну
тим уперед вказівним пальцем і ним здійснюють натиск.

Увігнуті криволінійні поверхні, а також отвори і пази в заготовках 
обпилюють круглими або напівкруглими напилками. Під час обпилю
вання напилок рухається горизонтально й одночасно повертається на
вколо своєї осі. При обпилюванні таких поверхонь радіус кривизни 
напилка має бути завжди меншим, ніж радіус кривизни поверхні. Обпи
лювання закінчують після того, як буде досягнуто плавний перехід у



Рис. 8.37. Обпилю
вання за копіром: 
/ — копір; 2 — заго
товка

місцях з’єднань, щільне припасування криволіній
ної поверхні за шаблоном на просвіт, перпендику
лярність ребер до бічної площини за косинцем.

Для обпилювання плоских тонких заготовок 
застосовують спеціальні розсувні загартовані ста
леві рамки — копіри (рис. 8.37). Вони складаються 
з двох планок, між якими затискають тонколистову 
заготовку. Саму рамку із заготовкою затискають у 
лещатах.

Оброблення ведуть до того моменту, коли напи
лок торкнеться верхньої площини рамки. Це дає 
можливість обійтися без контролю правильності 

обпилювання міряльним інструментом.
При обпилюванні заготовок надфілем його беруть у праву руку так, 

щоб ручка упиралася в долоню, а вказівний палець кладуть на надфіль. 
Великий палець лівої руки кладуть на кінець надфіля, а іншими паль
цями підтримують його знизу. Таке положення рук спричинює потрібний 
тиск для зняття тонкої стружки з поверхні заготовки.

Рухи під час обпилювання мають бути рівномірними, від 40 до 70 
робочих ходів за хвилину. Сила натискання на напилок визначається 
матеріалом заготовки: іцо м’якший матеріал, то менша сила натискання, 
і, навпаки, що твердіший матеріал заготовки, то сильнішим має бути 
натискання.

Для оброблення м’яких і в’язких металів рекомендується напилок 
натирати крейдою, оскільки так він менше забивається стружкою.

Нині ручне обпилювання замінюється механізованим на спеціальних 
обпилювальних верстатах із гнучкими і твердими валами і спеціальним 
різальним інструментом (рис. 8.38).

Різальний інструмент вибирають залежно від виду виконуваної опе
рації та конфігурації оброблюваної поверхні. Для грубого обдирання 
поверхонь застосовують фрези-шарошки, а для чистового обпилювання і 
зачищення поверхонь — круглі напилки чи абразивні фасонні головки.

Рис. 8.38. Універсальна електрична шліфувальна машина (а), обпилювання (б), 
оброблення фрезами-шарошками (в):
/ — електродвигун; 2 — гнучкий вал; З — державка з інструментом



8.6. Оброблення отворів
Технологічну операцію, в результаті якої отримують наскрізні отво

ри, називають свердлінням.
Свердління виконують за допомогою ручного дриля (рис. 8.39) або 

на свердлильних верстатах спеціальними інструментами — свердлами 
(рис. 8.40).

Найширше застосовують спіральні свердла. Спіральне свердло має 
вигляд циліндричного стрижня, на робочій частині якого зроблено дві 
гвинтові спіральні канавки (рис. 8.40, 8.41), призначені для відведення 
стружки й утворення різальних елементів. Якщо отвір у деталі не на
скрізний, то операцію називають засвердлюваиням, збільшення діаме
тра отвору — розгортанням, або зенкеруванням.

Зенкерування — це операція з оброблення готових отворів для отри
мання отворів циліндричної або конічної форми великої точності та 
низької шорсткості. Зенкерування виконують на свердлильних верста
тах спеціальними інструментами — зенкерами (рис. 8.42). На рисунку 
застосовані такі позначення. Кут нахилу гвинтової канавки — и; пе
редній кут різального леза — у; задній кут — а; кут при вершині — (р. 
Для зенкерів загального призначення (О = 10 — 30°. Для твердих ме
талів беруть менші, а для м’яких — більші значення.

Розгортання отворів застосовують у тих випадках, коли потрібно 
отримати отвір вищої точності, чим при зенкеруванні. Розгортання отво
рів виконують вручну або на свердлильному верстаті спеціальними 
інструментами — розгортками.

Оброблення готових отворів після свердління, тобто поглиблення їх 
під потайні головки гвинтів або заклепок, а також зняття задирок з

Рис. 8.39. Свердління ручним дрилем:
а — на низькій підставці; б — на високій підставці в лещатах; в — у лещатах за 
горизонтального положення дриля



Рис. 8.40. Канавки і різальні кром
ки спірального свердла (О — діа
метр свердла)

а б
Рис. 8.41. Напрямок гвинтових 
канавок спірального свердла: 
а — права канавка; б — ліва канавка

країв отворів називають зенкуванням. Цю операцію виконують на свер
длильних верстатах за допомогою різального інструмента, який назива
ють зенківками.

Свердління виконують за розміткою; для цього в центрі майбутньо
го отвору наносять кернером заглибину, в яку спрямовують свердло. 
Свердління за розміткою виконують у два прийоми — попереднє свер
дління, за якого насвердлюють невелику заглибину для контролю пра
вильності положення свердла, і остаточне свердління після перевірки 
правильності розміщення свердла по центру.

Свердління отворів діаметром понад 20 мм виконують у два прийо
ми: спочатку свердлять отвори свердлом меншого діаметра, а потім роз
свердлюють його під розмір свердлом більшого діаметра.

Для забезпечення точно-
сті розсвердлювання отворів 
здійснюють з однієї установ
ки деталі (заготовки): для цьо
го зі шпинделя станка вийма
ють свердло меншого діамет
ра і вставляють свердло біль
шого діаметра, не переміщую
чи при цьому самої деталі.

Для підвищення точності 
свердління і продуктивності 
праці застосовують спеціаль
ні пристрої — кондуктори 
(рис. 8.43, 8.44).Рис. 8.42. Різальна частина зенкера



Рис. 8.43. Кондуктор ко
робчастої форми

Рис. 8.44. Кондуктор накладний:
1 — свердло; 2 — гвинти; 3 — втулка; 4 — 
кришка; 5 — деталь; 6 — основа

Точність свердління отворів забезпечується наявністю загартова
них втулок, установлених у корпусі кондуктора, що є напрямними для 
свердла.

Використання кондукторів виключає застосування розмітки з на- 
ксрненням, скорочує час на установлення і перевірку деталей у процесі 
підготовки до свердління.

Для свердління отворів у невеликій партії однакових деталей замість 
кондукторів доцільніше застосовувати шаблони.

Кожний шаблон виготовляють зі сталевої пластини, в якій просверд
лено всі потрібні отвори. Конфігурація шаблона має відповідати кон
фігурації оброблюваних деталей.

Застосування шаблонів підвищує продуктивність праці і точність 
оброблення отворів.

При свердлінні отворів за шаблоном його накладають на деталь у 
певному положенні та закріплюють струбцинами.

Свердління отворів на свердлильному верстаті (рис. 8.45) здійсню
ють так.

1. Вивчають вимоги безпеки праці під час роботи на свердлильному 
верстаті, потім оглядають свердлильний верстат і готують його до пус
ку. При цьому особливо уважно перевіряють заземлення верстата, 
плавність ходу гільзи шпинделя, переміщення рукоятки підіймання й 
опускання пінолю, пуск і зупинку верстата, відсутність биття свердла, 
встановленого в патрон.

2. Закріплюють деталь (заготовку) на столі верстата і встановлю
ють режим різання (свердління) за операційною картою. Правильно 
обраний режим різання має забезпечити максимальну продуктивність



Рис. 8.45. Свердлильний 
верстат

верстата, потрібну точність і якість оброблення 
отворів, а також високу стійкість свердел.

3. Запускають верстат, вмикаючи електро
двигун натисканням кнопки «Пуск» кнопково
го пускача. Свердло підводять до деталі і почина
ють свердління отворів. У разі глибокого сверд
ління потрібно періодично виводити свердло з 
отвору для видалення стружки. Під час подачі 
свердла не слід сильно натискати на ручку ке
рування, оскільки свердло може зламатися чи 
затупитися від нагрівання. Особливо сильно 
нагрівається воно при свердлінні твердих мате
ріалів: при цьому відбувається затуплення його 
різальних кромок.

Для запобігання передчасному спрацюванню 
свердла і збільшенню його терміну служби ре
комендується на його різальні кромки подавати 
охолоджувальну рідину — емульсію. Перед за
кінченням свердління подачу свердла слід змен
шити, оскільки свердло може продавити тонку 
перемичку, що залишилася, і зламатися.

4. Після закінчення свердління свердло відво
дять угору, вимикають верстат і звільняють де
таль з кондуктора. Кондуктор очищують від
стружки, встановлюють наступну деталь і про

довжують свердління в такій самій послідовності.
Діаметр отворів перевіряють калібром-пробкою і штангенциркулем, 

глибину свердління ненаскрізних отворів — глибиноміром штанген
циркуля, міжосьові розміри між отворами — штангенциркулем.

У процесі свердління отворів слід також ураховувати їхнє «розбит
тя» (збільшення діаметра отворів), що відбувається навіть і за правиль
ного установлення і заточення свердла. Діаметри отворів збільшуються 
залежно від в’язкості металу, швидкості свердління і діаметра отворів. 
Використання кондукторів дає змогу уникнути цього явища.

Рис. 8.46. Нормальне заточування свердла (с? — діаметр 
свердла)



Рис. 8.47. Заточування свердла:
а — положення свердла в руках; б — положення свердла 
відносно абразивного круга

Рис. 8.48. Перевірка елементів різального інструменту кутоміром: 
а — кута при вершині; б — кута загострення; в — кута нахилу поперечної кромки

У процесі свердління різальні кромки свердла сточуються і воно 
стає непридатним для роботи.

Для того щоб відновити різальні властивості свердла, його потрібно 
заточити (рис. 8.46), при цьому слід дотриматися таких параметрів: 
сх = 3-5°; 2ф = 116-118°.

Свердло заточують на заточувальному верстаті (рис. 8.47).
Отриманий після заточення свердла кут при його вершині перевіря

ють спеціальними шаблонами (рис. 8.48).
Для свердління сталі й чавуну застосовують свердла з кутом при 

вершині, який становить 2<р = 116 —118°, для свердління кольорових 
металів кут 2<р = 120 — 140°.



8.7. Нарізання різьб
У монтажно-складальних роботах для сполучення різних деталей 

застосовують нарізні з’єднання.
Нарізні з’єднання є найпоширенішими з усіх рознімних з’єднань, 

застосовуваних у радіоприладобудуванні. Основні переваги нарізних 
з’єднань: легкорознімність, висока механічна міцність і надійність, дос
татня точність з’єднуваних деталей, мала вартість.

Конструктивні форми різьбових деталей досить різноманітні: гвинт, 
болт, шпилька, гайка. Різьбу виконують на зовнішній (гвинт, болт, шпиль
ка) або внутрішній (гайка) циліндричній поверхні.

Різьба характеризується такими параметрами: формою і розміром 
профілю (трикутна, трапецеїдальна та ін.); діаметрами — зовнішнім, 
середнім, внутрішнім; кутом підйому і заходністю.

Різьби поділяють на кріпильні та спеціальні; кріпильні застосову
ють для з’єднання деталей, спеціальні — для передавальних механізмів.

Кріпильна різьба поділяється на метричну, дюймову, трубну і конічну.
Усі параметри метричної різьби виражають у міліметрах. Метричні 

різьби поділяють на різьби з великими і малими кроками за ГОСТ 
8724 — 81, ГОСТ 9150 — 81; за основну різьбу прийнято різьбу з великим 
кроком.

Кріпильна різьба має номінальні діаметри від 1 мм і більше; різьби 
з діаметром до 0,9 мм називають годинниковими.

Різьба характеризується ступенем точності; ступені точності й ос
новні відхилення для метричної зовнішньої різьби визначені ГОСТ 
16093 — 81, для внутрішньої — ГОСТ 9000 — 81.

Метричну різьбу позначають літерою М у поєднанні зі значеннями 
діаметра різьби і кроку, наприклад Мбхі— 6§, де М — метрична; 6 — 
зовнішній діаметр різьби, мм; 1 — крок різьби, мм; 6 — ступінь точ
ності; § — основне відхилення.

Інструментами для нарізання різьби є мітчики і круглі плашки 
(лерки).

Мітчики застосовують для нарізання внутрішніх різьб в отворах 
(рис. 8.49).

Мітчики випускають у комплектах із двох або трьох штук.
Клеймо на хвостовику мітчика позначає його тип і розмір, а кругові 

риски, розміщені на ньому, зазначають черговість застосування мітчика 
з комплекту. Однією рискою позначено чорновий (перший) мітчик; дво
ма — середній (другий); трьома — чистовий (третій). Діаметр чорно
вого мітчика трохи менший за діаметр чистового; він тільки намічає 
різьбові канавки, а чистовий доводить їх до потрібного розміру.

Якість внутрішньої різьби залежить від діаметра отвору під різьбу, 
правильного вибору і способу застосування змащувального матеріалу, а 
також правильного вибору інструментів. Мітчики підбирають комплектно 
на основі даних креслення або за різьбоміром.



Рис. 8.49. Мітчик:
а — елементи різьби; б — кути зубів різальної та калібрувальної частин; е/0 — зовнішній 
діаметр; <і\ — внутрішній діаметр; </ср — середній діаметр; р — крок різьби; — 
довжина різальної частини; а — задній кут різального леза; у — передній кут; <р — 
кут нахилу різальної частини; — кут різьби

Мітчик змащують машинним маслом і, установивши його чітко пер
пендикулярно до деталі, починають обертати за допомогою воротка. Через 
кожні півоберту роблять чверть оберту в зворотному напрямку; це по
легшує нарізання різьби і запобігає заїданню та полому мітчика. На 
початку нарізання різьби, для того щоб мітчик урізався в метал, на нього 
плавно натискають, а потім обертають без натиску. Після нарізання 
різьби першим (чорновим) мітчиком процес повторюють другим і третім 
(чистовим) мітчиками.

Нарізану різьбу протирають чистою ганчіркою і перевіряють про
хідним і непрохідним різьбовими калібрами.

Під час нарізання глибоких наскрізних отворів мітчики слід періо
дично вивертати й очищати від стружки; те саме роблять і при нарізу
ванні ненаскрізних отворів. Нарізаючи різьби дрібними мітчиками, діа
метр яких менший за 3 —4 мм, потрібно бути обережним і не приклада
ти значних зусиль, оскільки це може призвести до викришування зубів 
мітчика або до його полому.

Отвори під різьбу слід свердлити відповідно до табличних даних, 
викладених у машинобудівних довідниках. Найзастосовніші діаметри 
свердел для отримання різьбових отворів у різних матеріалах наведено 
в табл. 8.1.

Якщо під час нарізання різьби мітчик зламався, то його можна ви
вернути, захопивши плоскогубцями за виступну частину. За відсутності 
такої частини уламок мітчика викручують за допомогою складеного вдвоє 
дроту, кінці якого попередньо вставляють у канавки.

Зовнішню різьбу нарізають за допомогою круглих плашок (лерок) 
(рис. 8.50), які поділяють на суцільні та розрізні. Суцільними плашка
ми можна нарізати різьбу тільки одного діаметра, а розрізними плашка
ми — в невеликих межах регулювати діаметр різьби.



Таблиця 8.1. Діаметри свердел для отримання різьбових отворів, мм

Діаметр 
різьби

Діаметр отвору Діаметр 
різьби

Діаметр отвору
чавун, бронза сталь, латунь чавун,бронза сталь, латунь

М2 1,5 1,5 М14 11,7 11,8
М4 3,4 3,5 М16 13,8 13,9
М5 4,1 4,2 М18 15,1 15,3
М6 4,9 5,0 М20 17,1 17,3
М8 6,6 6,7 М22 19,1 19,3
М10 8,3 8,4 М24 20,5 20,7
М12 10,0 10,1

Нарізують різьбу за один прохід. Для цього стрижень, на якому ма
ють нарізати різьбу, вертикально закріплюють у лещатах. На кінці стриж
ня запилюють фаску для встановлення плашки.

Зовнішню різьбу нарізують у такій послідовності (рис. 8.51). Плаш
ку накладають на нарізуваний кінець стрижня так, щоб її площина була 
перпендикулярна до стрижня. Потім правою рукою натискають на плаш
ку, а лівою повертають плашкотримач доти, доки плашка не вріжеться 
в стрижень. Як тільки плашка вріжеться в стрижень, натиск припиня
ють і починають обертати плашкотримач за рухом годинникової стрілки 
(на 1/8 оберту в один бік і на 1/4 оберту в інший).

Діаметр стрижня для нарізання різьби визначають за табл. 8.2.

Рис. 8.50. Конструкція круглої плашки:
у — передній кут різального леза; а. — задній кут; 2<р — кут нахилу різальної части
ни; — довжина різальної частини; І2 — довжина напрямної частини; О — зовнішній 
діаметр; ~ найбільший діаметр різальної частини; (1 — діаметр різьби



У процесі нарізання різьби іноді 
виникають такі види браку:

1) нечиста або рвана різьба — ви
ходить за відсутності змащення або 
в разі перекосу мітчика чи плашки;

2) різьба неповного профілю — 
якщо діаметр отвору більший, ніж 
норма, або діаметр стрижня менший о << ,. ' ’ " г- г- Рис. у др Нарізання різьби плашкоювід норми;

3) перекіс різьби або полом мітчика (плашки) — якщо діаметр от
вору менший, ніж норма, і діаметр стрижня більший за норму.

Діаметр нарізаної різьби вимірюють штангенциркулем. Для визна
чення кроку різьби застосовують різьбомір. Для комплексної перевірки 
зовнішньої різьби застосовують комплект різьбових калібрів, що скла
дається з двох кілець, з яких одне прохідне (ПР), друге — непрохідне 
(НЕ). Внутрішню різьбу перевіряють різьбовим калібром, який має 
прохідний (ПР) і непрохідний (НЕ) калібри.

Таблиця 8.2. Діаметри стрижнів, рекомендовані для нарізання різьб, мм

Діаметр різьби Крок різьби
Діаметр стрижня

найменший найбільший

М6 1,00 5,80 5,80
М8 1,25 7,80 7,90
М10 1,50 9,75 9,85
М12 1,75 11,76 11,88
М14 2,00 13,70 13,82
М16 2,00 15,70 15,82
М18 2,50 17,70 17,82
М20 2,50 19,72 19,86
М22 2,50 21,72 21,86
М24 3,00 23,65 23,79

Для прискорення нарізання різьби в отворах застосовують сверд
лильні верстати, оснащені спеціальними запобіжними патронами, а для 
нарізання зовнішньої різьби — спеціальні різьбонакатні верстати.

8.8. Притирання і доведення
У процесі складання радіоелектронної апаратури часто виникає по

греба в притиранні складаних деталей.
Притирання є завершальною слюсарною операцією зі зняття тон

кого шару металу з оброблюваних поверхонь абразивними порошками 
або пастами для отримання найіцільнішого прилягання цих поверхонь.



Притирання здійснюють спе
ціальними інструментами — при- 
тирками. Притирки виготовляють 
із м’якшого матеріалу, ніж оброб
лювана деталь, завдяки чому абра-

а 5 зивні зерна вдавлюються в поверх
ню притирки й утримуються в ній, 

Рис. 8.52. Плоскі притирки: як НЄвеликі різці у своєрідній опра-
а - 3 канавками; б - гладенька ві. Матеріалами для притирок є ча

вун, м’яка сталь і скло.
Поверхні, що підлягають притиранню і доведенню, потрібно попе

редньо обробити шліфуванням або шабруванням.
Припуск на притирання становить 0,01 — 0,02 мм.
Притирання широких поверхонь звичайно виконують на двох при

тиральних плитах (рис. 8.52).
Для попереднього притирання застосовують плити з канавками зав

глибшки і завширшки 1 мм, розміщеними одна від одної на відстані 
10 — 15 мм, а для остаточного притирання використовують плити з гла
денькою поверхнею. Як притиральні застосовують тверді абразивні 
матеріали у вигляді порошків (наждак, корунд, карборунд та ін.), а та
кож притиральні пасти ГОІ. Пасти ГОІ порівняно з іншими шліфу
вальними матеріалами ефективніші і можуть застосовуватися для при
тирання як твердих, так і м’яких металів.

Для притирання (рис. 8.53) водночас із різними абразивними по
рошками застосовують різні змащувальні матеріали: для грубих і се
редніх порошків — гас, а для дрібних — машинне масло.

Завершальною стадією притирання поверхонь є доведення. Під 
час оброблення поверхонь доведенням отримують розміри з точністю 
до 0,1 мкм і дзеркальну поверхню. Доведення є досить складною опе
рацією, що потребує від робітника великої уваги, терпіння й уміння. 
Припуск на доведення становить 1 —2 мкм.

Рис. 8.53. Притирання плоских поверхонь: 
а — попереднє; б — кінцеве



Для попереднього й остаточного доведення застосовують ті самі абра
зивні порошки і пасти, як і для притирання. Для отримання дзеркаль
ної поверхні використовують тонку пасту ГОІ, а також оксид хрому або 
алюмінієву пудру, розчинені в бензині.

Після притирання і доведення контролюють поверхню на пря
молінійність лінійкою зі щупом, паралельність площин — індикатором, 
перевірку зазору між паралельними площинами — мікрометром.

Притирання і доведення деталей, що мають циліндричну форму, вико
нують на токарних верстатах, де швидкість обертання деталі не повинна 
перевищувати 6—10 м/хв. Для притирання використовують або плоску 
притирку, або притирку-кільце з регульованим внутрішнім діаметром.

Притирання і доведення закінчують, досягнувши на валику чистої 
дзеркальної поверхні, яку перевіряють мікрометром на овальність, ко- 
нусоподібність і бочкоподібність.

8.9. Шабрення
Завершальною слюсарною операцією зі зняття тонкого шару металу 

з оброблюваних поверхонь за допомогою спеціальних інструментів — 
шаберів — є шабрення.

Мета цієї операції — забезпечити щільне прилягання спряжених 
поверхонь і герметичність з’єднання. Шабренням оброблюють пря
молінійні та криволінійні поверхні. Його широко використовують в 
інструментальному виробництві як завершальий процес оброблення не- 
загартованих поверхонь.

Широке застосування шабрення пояснюється особливими якостями 
отриманої поверхні:
♦ на відміну від шліфованої чи отриманої притиранням абразивами 

шабрена поверхня стійкіша до спрацювання, оскільки не має шабро
ваних в її пори залишків абразивних зерен, які прискорюють процес 
спрацювання;

♦ вона краще змочується і довше зберігає мастильні речовини завдяки 
наявності так званого розбиття цієї поверхні, що також підвищує її 
зносостійкість і знижує коефіцієнт тертя;

♦ шабрена поверхня дає змогу використовувати найпростіший і найдос
тупніший метод оцінки її якості за кількістю плям на одиницю площі. 
Шабрення дає можливість отримати точність оброблення поверхні

від 0,003 до 0,01 мм; за один прохід шабером знімається шар металу 
завтовшки 0,005 — 0,07 мм.

Шабери — це металеві стрижні різної форми з різальними кромка
ми (рис. 8.54). Виготовляють шабери з інструментальної вуглецевої 
сталі У10 та У12А.

За формою різальної частини шабери поділяють па плоскі, тригранні, 
фасонні; за кількістю різальних кінців (граней) на однобічні та 
двобічні; за конструкцією — на суцільні і зі вставними пластинками.



Рнс. 8.54. Шабери і кути заточу
вання їх:
а — плоский однобічний; б — з 
відігнутим кінцем; в — плоский дво
бічний; г — три- і чотиригранні: 
а — задній кут різального леза; у — 
передній кут; Р — кут при вершині; 
8 — кут різання

Плоскі шабери застосову
ють для шабрення плоских 
поверхонь — відкритих, пазів, 
канавок і т. д. їх виготовля
ють з прямими або відігну
тими кінцями. Відкриті по
верхні шабрять шаберами з 
прямими кінцями; стінки па
зів, канавок, а також м’які 
метали (алюміній, цинк) — 
шаберами з відігнутими кін
цями.

г Технологічний процес шаб
рення передбачає підготовку 

оброблюваних поверхонь за допомогою перевіряльних плит або лінійок.
Підготовка до шабрення полягає у фарбуванні оброблюваної по

верхні спеціальною фарбою (рис. 8.55), яку попередньо наносять на 
перевіряльну плиту, а потім тертям — на оброблювану поверхню де
талі.

Після цього деталь затискують у лещатах, використовуючи для цьо
го губки з м’якого матеріалу (мідь, алюміній, латунь). Потім рухами

Рис. 8.55. Фарбування поверхні під час шабрення:
а — фарбування плити тампоном; б — переміщення деталі по плиті; в — фарбована 
деталь; г — переміщення плити по деталі



г

при оздоблювальних
Рис. 8.56. Прийоми шабрення плоских деталей:
а — «від себе»; б — «на себе»; в — розміщених під кутом; г 
операціях

Рис. 8.57. Рамка (а) і контроль 
нею якості шабрення (б)

шабера вперед і назад з довжиною робочого ходу шабера 10—15 мм 
знімають шар металу з пофарбованих місць (рис. 8.56). На завершен 
ня поверхню деталі очищують щіткою і ретельно витирають сухою чи 
стою ганчіркою. Шабрення в різних напрямках чередують з перевіркою 
на контрольній плиті доти, доки вся оброблювана поверхня буде рівно 
мірно зафарбована.

Штрихи від шабрення мають розміщуватися в шаховому порядку. 
Точність шабрення перевіряють за допомогою контрольної рамки 
(рис. 8.57) на трьох-чотирьох ділянках поверхні.



Шабрення закінчують з появою 12—16 плям фарби з рівномірним 
їх розподілом на внутрішній площі контрольної рамки розміром 
25 х 25 мм. Залежно від точності шабери мають ширину: для грубого 
попереднього шабрення — 20 —ЗО мм, для чистого шабрення — 10—15, 
для точного — 5 — 15 мм.

0

Контрольні запитання і завдання
1. Що таке розмічання?
2. Які слюсарні інструменти потрібні для рубання? Як виконують рубан

ня за рівнем губок?
3. Яка послідовність виконання виправлення гнутої листової заготовки?
4. Якої умови слід дотримуватися під час гнуття листового матеріалу для 

запобігання появі тріщин на зовнішніх поверхнях матеріалу?
5. За якими ознаками визначають якість різання листового матеріалу?
6. Які інструменти застосовують для обпилювання поверхонь заготовок?
7. Наведіть послідовність виконання технологічної операції свердління 

отворів на свердлильному верстаті.
8. Які види браку виникають під час нарізання різьб?



Основні види 
складальних 
З'ЄДНАНЬ

Розділ 9

9.1. Загальні відомості
про технологічний процес складання

Послідовність виконання складальних робіт залежить від органі
зації, обсягу, характеру виробництва та конструкції виробу. Основою 
для складання вузла чи блока виробу є базова деталь — плата, рама, 
каркас, шасі. Відповідно до розподілу виробів на групи, підгрупи та 
вузли розрізняють загальне та вузлове складання.

Загальним складанням є частина технологічного процесу скла
дання, впродовж якої відбувається фіксація складових груп, підгруп і 
вузлів у готовий виріб. Частину технологічного процесу складання з 
метою утворення груп, підгруп і вузлів, що входять до певного виробу, 
називають вузловим складанням.

Під час складання радіоапаратури і приладів здійснюють не тільки 
просте з’єднання деталей, а й виконують визначені зв’язки так, щоб 
виріб або його елемент відповідали технічним умовам. Складання є 
останнім етапом виготовлення виробу. Його трудомісткість становить 
30 — 70 % загальної трудомісткості виготовлення виробу.

Складальним процесом, або з’єднанням, називають сукупність 
дій складальника з установлення і з’єднання деталей та вузлів у зада
ній послідовності для отримання готового виробу або частини його.

Деталі, складальні вузли і вироби, призначені для складання, мають 
задовольняти такі вимоги:
♦ деталі, які входять до складальних вузлів і виробів, повинні мати 

просту конфігурацію та бути технологічними;
♦ поверхні складальних вузлів чи деталей, які підлягають з’єднанню, 

мають бути установлювальною базою, оскільки в цьому випадку по
хибка взаємного розміщення деталей буде найменшою;

♦ конструкція виробу повинна мати найменшу кількість кріпильних 
деталей та складатися з мінімальної кількості деталей і вузлів;

♦ складні вироби, які містять велику кількість вузлів, слід проектувати 
за функціонально-блоковою ознакою;

♦ поверхня з’єднувальних деталей та вузлів має відповідати вимогам за 
шорсткістю, щоб не допустити заїдання деталей в процесі експлуатації.



Процес складання окремих деталей полягає у з’єднанні складаль
них одиниць. Складальні одиниці можуть утворювати нові складальні 
одиниці, які називатимуться складальними одиницями другого, третього 
чи вищого порядку. Наприклад, складальна одиниця першого порядку 
може входити до складальної одиниці другого порядку і т. д.

Найпростішою складальною одиницею є вузол із кількох деталей, 
з’єднаних між собою. Під час складання радіоапаратури в один виріб 
з’єднують велику кількість вузлів і деталей. При цьому в деякі складні 
вузли входять не тільки деталі, а й менш складні вузли. Для полегшення 
розроблення технологічного процесу складання прийнято складні вузли 
називати підгрупами і групами. Кількість підгруп (груп), використову
ваних у процесі складання виробу, визначається його складністю.

Технологічний процес складання радіоапаратури поділяють на скла
дальні операції та переходи.

Складальною операцією називають частину технологічного про
цесу складання, яку виконують з одним вузлом чи виробом на одному 
робочому місці один або група виробничо пов’язаних між собою праців
ників (бригада робітників). Перехід є частиною складальної операції, 
яку виконують з одним з’єднанням за допомогою одного інструмента.

Переходи поділяють на прийоми і рухи. Окрему дію робітника в 
процесі складання вузла виробу називають прийомом, а окрему непо
дільну частину прийому — рухом. Прийоми і рухи технологічною 
документацією не регламентуються, а виконуються кожним робітником 
по-своєму, залежно від досвіду та кваліфікації.

Складання радіоапаратури здійснюють на підставі технічної доку
ментації, основними видами якої є складальні креслення виробу, опе
раційні технологічні карти і виробничі інструкції.

Складальне креслення виробу — це зображення виробу чи вузла з 
потрібними проекціями та перерізами. У специфікації складального 
креслення зазначають усі деталі та складальні одиниці нижчих порядків, 
що входять до цього виробу, комплектуючі вироби, які надходять на 
підприємство з інших підприємств, і потрібні матеріали.

Операційні технологічні карти визначають послідовність виконан
ня складальних операцій, містять дані про застосовуване оснащення, 
інструмент, устаткування, якими потрібно користуватися під час складан
ня. В них наводять технічні вказівки щодо виконання основних контроль
них операцій та засобів контролю. В операційній карті також зазначають 
норми часу на виконання кожної операції та розряд слюсаря-складаль- 
ника.

Виробничі інструкції розробляють на виконання окремих склад
них операцій із застосуванням спеціального технологічного устатку
вання.

Продуктивність праці та якість виробів залежать від правильної 
організації та технічного оснащення робочого місця слюсаря-складаль- 
ника.



Робоче місце слюсаря-складальника має бути оснащене пристроями 
(верстаком, стільцем, шафою або стелажем), потрібними для високопро
дуктивної праці.

Верстак має бути зручним і достатньо міцним та стійким для запо
бігання його зсуву і вібраціям у процесі роботи. Уніфікований верстак, 
висоту якого можна регулювати рухомими підставками в межах від 600 
до 1000 мм, обладнаний відкритими полицями-стелажами для зберігання 
інструменту, деталей і матеріалів; електрощитом для ввімкнення інстру
менту й електропаяльника; штуцером для підключення до лінії стисну
того повітря; надійною місцевою витяжною вентиляцією; зручним осві
тленням і пересувною підставкою для ніг.

Організація робочого місця слюсаря-складальника визначається ха
рактером виробництва. У багатосерійному і масовому виробництві ро
боче місце складальника розміщують поруч з конвеєром.

Технологічний процес складання радіоапаратури та приладів пов’я
заний з виконанням значної кількості різних з’єднань. Усі можливі 
види з’єднань можуть бути поділені на нерухомі та рухомі. їх, у свою 
чергу, поділяють на рознімні та нерознімні. Отже, всі з’єднання, які 
використовують для складання виробів, можна поділити на такі групи: 
нерухомі нерознімні; нерухомі рознімні; рухомі рознімні; рухомі нероз- 
пімні.

Нерухомі нерознімні з’єднання виконують зварюванням, паянням, 
клепанням, посадками в натяг або склеюванням.

Нерухомі рознімні з’єднання виконують гвинтами, болтами, шпиль
ками, штифтами, шплінтами і пресовими посадками.

Рухомі рознімні та нерознімні з’єднання забезпечують посадками по 
циліндричних, конічних, сферичних, гвинтових і плоских поверхнях.

Вимоги, які ставлять до складальних з’єднань, визначаються пере
важно їхнім функціональним призначенням й умовами експлуатації.

9.2. Зварювання
Процес отримання нерознімного з’єднання заготовок за рахунок сил 

міжатомного чи міжмолекулярного зчеплення між зварюваними части
нами під час місцевого нагрівання їх до плавлення або пластичного де
формування чи спільній дії одного й другого називають зварюванням. 
Сутність процесу з’єднання матеріалів заготовок методом зварювання 
полягає в створенні умов, за яких починають діяти сили міжатомного 
зчеплення. Зварюванню можуть піддаватися не тільки метали, а й скло, 
пластмаси та інші матеріали.

Зварювання дає можливість отримати вакуумщільні, стійкі до коро
зії та рівномірні з основним матеріалом з’єднання.

Усі види зварювання, використовувані в радіоелектронній промис
ловості, поділяють на дві групи: зварювання плавленням — якщо заго
товки з’єднують тільки місцевим розплавлюванням матеріалів без при



кладання зусиль стиснення (газове, аргонодугове, електронно-промене
ве, лазерне); зварювання тисненням — якщо для з’єднання заготовок 
використовують тиснення водночас із місцевим розплавлюванням чи 
без нього (холодне, ультразвукове, дифузійне, контактне).

У виробництві РЕА зварювання застосовують для виготовлення де
талей конструктивної бази (конструкційне зварювання), для створення 
електричних зв’язків у виробах елементної бази та для електричного 
монтажу РЕА (монтажне зварювання). Зварювальні роботи використо
вують здебільшого для зварювання каркасів, рамок, корпусів, кришок, 
екранів, хвилеводів; для приварювання пелюсток і провідників заземлень 
до корпусів; для герметизації корпусів апаратури різного конструктив
ного рівня.

Використання того чи іншого виду зварювання в кожному конкрет
ному випадку визначається габаритами зварюваних заготовок, їхніми 
матеріалами і конструктивними особливостями, вимогами до незмінності 
властивостей матеріалу заготовок після зварювання, допустимим обся
гом розплавленого металу та ін.

Контактне зварювання поділяють на точкове і шовне. Точкове 
зварювання — це різновид контактного, за допомогою якого заготовки 
з’єднуються в окремих точках. При точковому зварюванні заготовки 
складають унапуск і стискують із зусиллям Р між двома електродами, 
які підводять струм І до місця зварювання (рис. 9.1). Поверхні зварю
ваних заготовок, які контактують з мідними електродами, нагріваються 
повільніше від їхніх внутрішніх шарів. Нагрівання продовжують до 
досягнення пластичного стану зовнішніми шарами і розплавлювання 
внутрішніх шарів. Потім вимикають струм і знімають тиск. У резуль
таті утворюється лита зварна точка.

Залежно від розміщення електродів відносно зварюваних заготовок 
точкове зварювання може бути двобічним і однобічним. При двобічно
му зварюванні (рис. 9.1, а) дві (чи більше) заготовки / стискують між 
електродами 2 точкової машини. За однобічного зварювання (рис. 9.1, б) 
струм розподіляється між верхнім і нижнім листами 3 і 4, нагрівання 
здійснює частина струму, яка проходить через нижній лист. Для збільшен

ня струму, який проходить через 
нижній лист, передбачено мідну 
підкладку 5. Однобічним зварю
ванням можна з’єднувати заготов
ки одночасно двома точками.

Одну із застосовуваних цикло
грам точкового зварювання наве
дено на рис. 9.2. Весь цикл зварю-

Рис. 9.1. Схема контактного точково
го зварювання:
а — двобічне; б — однобічне



Рис. 9.3. Типи зварних з’єднань точкового зва
рювання

Рис. 9.2. Циклограма контакт
ного точкового зварювання

вання поділяють на чотири стадії: стискування зварюваних заготовок 
між електродами; ввімкнення струму та розігрівання місця контакту до 
температури плавлення, що супроводжується утворенням литого ядра 
точки; вимикання струму зі збільшенням стиснення для поліпшення 
звареної структури; зняття зусилля з електродів. Перед зварюванням 
місце з’єднання очищають від оксидних плівок (наждачним кругом або 
травленням).

Типи зварних з’єднань, виконуваних точковим зварюванням, зобра
жено на рис. 9.3. Точковим зварюванням виготовляють штамповані зваре
ні заготовки, з’єднуючі окремі штамповані елементи. У цьому випадку 
спрощується технологія виготовлення вузлів та підвищується продук
тивність. Точкове зварювання застосовують для виготовлення виробів 
з низьковуглецевих, вуглецевих, низьколегованих і високолегованих ста
лей, алюмінієвих та мідних сплавів. Товщина зварюваних металів ста
новить 0,5 — 5 мм.

Шовне зварювання — це різновид контактного зварювання, за допо
могою якого між зварюваними заготовками утворюється міцне і щільне 
з’єднання. Електроди виготовляють у вигляді плоских роликів, між якими 
пропускають заготовки.

У процесі шовного зварювання листові заготовки / з’єднують унапуск, 
затискують між електродами 2 (рис. 9.4) та пропускають струм. Під 
час руху роликів по заготовках зварні точки перекривають одна одну, в 
результаті чого утворюється суцільний герметичний шов. Шовне зварю
вання, так само як і точкове, 
можна виконувати з двобіч
ним (рис. 9.4, а) і однобіч
ним (рис. 9.4, б) розміщен
ням електродів.

Шовне зварювання засто
совують у масовому виробниц
тві для виготовлення різних

Рис. 9.4. Схема шовного зварю
вання а



посудин. Товщина зварюваних листів становить 0,3 .3 мм. Шовним зва
рюванням виконують такі самі зварні з’єднання, що й точковим, але 
його використовують для отримання герметичного шва.

Аргонодугове зварювання — дугове зварювання, під час якого 
як захисний газ використовують аргон; застосовують для зварювання 
великогабаритних конструкцій з алюмінієвих сплавів і нержавіючої сталі.

Аргон — безбарвний газ, у 1,38 раза важчий за повітря, нерозчинний 
у рідких і твердих металах. Аргон виробляють вищого і першого сортів, 
які мають відповідно чистоту 99,992 і 99,987 %. Поставляють і зберіга
ють аргон у сталевих балонах у стисненому газоподібному стані під 
тиском 15 МПа.

Аргонодуговим зварюванням можна зварювати із використанням не
плавкого і плавкого електродів. Зварювання неплавким електродом за
стосовують, як правило, для з’єднання металу завтовшки 0,5 — 6 мм; 
плавким електродом — понад 1,5 мм. В аргоні неплавким вольфрамо
вим електродом (Гпл = 3370 °С) можна зварювати з розплавленням 
тільки основного металу (завтовшки до 3 мм), а в разі потреби отриман
ня опуклого шва або заповнення кромок (завтовшки понад 3 мм) — 
присадного матеріалу (прутка чи дроту). Останній подають у дугу вручну 
(рис. 9.5, а) чи механізмом подачі (рис. 9.5, б).

Зварювання неплавким електродом здійснюють на постійному струмі 
прямої полярності. У цьому випадку дуга легко запалюється і горить 
стійко за напруги 10—15 В. За зворотної полярності зростає напруга 
дуги, зменшується стійкість її горіння та стійкість електрода. Ці особ
ливості дуги зворотної полярності роблять її непридатною для безпосе
реднього застосування у зварювальному процесі. Проте дуга зворотної 
полярності має одну важливу технологічну властивість: при її дії з 
поверхні зварюваного металу видаляються оксиди.

Зварювання неплавким електродом на змінному струмі надає дузі 
на прямій та зворотній полярностях певних переваг. Однак асиметрія 
електричних властивостей дуги, зумовлених її меншою електричною 
провідністю при зворотній полярності порівняно з прямою, призводить 
до деяких небажаних явищ. Унаслідок випрямних властивостей дуги 
виникає постійна складова струму прямої полярності. За цих умов дуга 
горить нестійко, погіршується очищення поверхні зварювальної ванни 
від тугоплавких оксидів і порушується процес утворення шва. Тому 
для живлення дуги в аргоні змінним струмом застосовують спеціальні 
джерела струму. В їхню схему включають стабілізатор горіння дуги — 
електронний пристрій, що подає імпульс додаткової напруги на дугу в 
напівперіод зворотної полярності. У такий спосіб забезпечується стійкість 
дуги, постійність струму і процесу формування шва на обох полярностях 
струму.

Зварювання в аргоні плавким електродом виконують за схемами, на
веденими на рис. 9.5, в, г. Нормальний процес зварювання та висока якість



Рис. 9.5. Види зварювань у захисних газах:
/ — присадний пруток або дріт; 2 — сопло; 3 — струмопровідний мундштук; 4 — 
корпус пальника; 5 — неплавкий вольфрамовий електрод; 6 — ручка пальника; 7 — 
атмосфера захисного газу; 8 — зварювальна дуга; 9 — ванна розплавленого металу;
10 — касета з дротом; 11 — механізм подачі; 12 — плавкий металевий електрод (зварю
вальний дріт); Уп — швидкість подачі; Рзв — швидкість зварювання

шва забезпечуються за високої густини струму (понад 100 А/мм2). За 
невисокої густини струму відбувається великокраплинне перенесення 
розплавленого металу з електрода в зварювальну ванну, що призводить 
до пористості шва, сильного розбризкування розплавленого металу і 
малого проплавлення основного металу. За високої густини струму пе
ренесення розплавленого металу з електрода стає дрібнокраплинним 
чи струминним.

Дугове зварювання — зварювання плавленням, під час якого на
грівання здійснюється однією або кількома електричними дугами. Його 
застосовують для виробів з вуглецевих сталей. Джерелом теплоти в 
цьому разі є електрична дуга, яка горить між електродом і з’єднувани
ми заготовками. Дугове зварювання успішно використовують для з’єдну- 



вання корпусів, каркасів, рам із конструкційних сталей усіх видів, а 
також для створення мініатюрних зварних вузлів у приладобудуванні 
(товщина деталей може бути від 0,1 до кількох міліметрів) та виконан
ня електромонтажних робіт. Живлення дуги здійснюється постійним 
чи змінним струмом. У разі застосування постійного струму розрізняють 
зварювання на прямій та зворотній полярностях. У першому випадку 
електрод підключають до негативного полюса (катод), у другому — до 
позитивного (анод).

Різні способи дугового зварювання класифікують також за спосо
бом захисту дуги і розплавленого металу та ступенем механізації про
цесу.

Для дугового зварювання з газовим захистом використовують різні 
гази і газові суміші, які утворюють інертне, відновлювальне чи окисню- 
вальне середовище. У виробництві сталевих конструкцій найпоширені
шим є метод зварювання в середовищі вуглекислого газу.

Вуглекислий газ безбарвний, із слабким запахом, у 1,52 раза важчий 
за повітря, нерозчинний у твердих та рідких металах. Виробляють вуг
лекислий газ зварювальний, харчовий і технічний, які мають чистоту 
відповідно 99,5, 98,5 і 98,0 %. Для зварювання газ поставляють і збері
гають у сталевих балонах у зрідженому стані під тиском 7 МПа.

Зварювання у вуглекислому газі виконують тільки плавкими елек
тродами за підвищених густин постійного струму зворотної полярності. 
Такий режим зумовлений тими самими особливостями переносу елек
тродного металу та формування шва, що й для зварювання плавкими 
електродами в аргоні.

Зварювання в середовищі захисних газів залежно від ступеня меха
нізації процесів подачі присаджувального чи зварювального дроту і 
переміщення зварювального пальника може бути ручним, напівавтома
тичним і автоматичним.

Порівняно з ручним зварюванням покритими електродами і автома
тичним під флюсом зварювання в захисних газах має деякі переваги: 
високий ступінь захисту розплавленого металу від впливу повітря; у 
разі застосування аргону на поверхні шва відсутні оксиди і шлакові 
включення; можливість зварювання в усіх просторових положеннях; 
можливість візуального спостереження за процесом формування шва 
та його регулювання; вища продуктивність процесу порівняно з ручним 
дуговим зварюванням; відносно низька вартість зварювання у вугле
кислому газі.

Перевага напівавтоматичного зварювання в цьому газі з погляду 
вартості й продуктивності часто зумовлює заміну ним ручного дугового 
зварювання покритими електродами.

Для зварювання з’єднань з тонколистових сталей і з’єднання тонко
стінних деталей з легких сплавів застосовують газове зварювання.

При зварюванні місце з’єднання нагрівають до розплавлення висо
котемпературним газовим полум’ям (рис. 9.6). У результаті нагріван-



ня полум’ям 3 кромки зварюваної заготовки 4 
розплавляються, а зазор між ними заповнюєть
ся присадним металом 7, який вводять у полу- 
м’я горілки 2 ззовні. Газове полум’я отриму
ють при згорянні горючого газу в середовищі 
технічно чистого кисню.

Кисень, використовуваний для зварюваль
них робіт, поставляють до місця використан
ня в металевих балонах під тиском 15 МПа. 
Балони мають блакитний колір і чорний на
пис «Кисень».

Кисневий балон має вигляд циліндра зі 
сферичним днищем і горловиною для кріплен
ня запірного вентиля. На нижню частину ба
лона насаджують башмак, що дає можливість

Рис. 9.6. Схема газового зва
рювання

ставити балон вертикально. Горловина має кільце з різьбою для накру
чування захисного ковпака. Середня рідинна місткість балона 40 дм3.
За тиску 15 МПа він уміщує 6000 дм3 кисню.

Для зниження тиску газу на виході з балона та підтримання сталої 
величини робочого тиску застосовують газові редуктори. Кисневі редук
тори знижують тиск від 15 до 0,1 МПа, ацетиленові — від 1,6 до 
0,02 МПа. Редуктори, застосовувані у зварювальній техніці, зазвичай 
мають два манометри, один із яких вимірює тиск газу до входу в редук
тор, другий — на виході з нього.

Редуктори для різних газів відрізняються лише пристроєм приєдну
вальної частини, який відповідає пристрою вентиля відповідного бало
на. Корпус редуктора фарбують у певний колір, наприклад блакитний 
для кисню, білий — для ацетилену. До зварювального пальника кисень 
від редуктора подають через спеціальні гумові шланги.

Як горючі можна також застосовувати природні гази, водень, пару 
бензину та гасу, нафтові гази та ін. Ці горючі гази можуть бути використа
ні здебільшого для кисневого різання, що не потребує високої темпера
тури полум’я. Для газового зварювання застосовують ацетилен, оскільки 
він має велику теплоту згоряння порівняно з іншими горючими газами 
і високу температуру полум’я (3200 °С).

Ацетиленові балони фарбують у білий колір і червоною фар
бою роблять напис «Ацетилен». їхня конструкція аналогічна конст
рукції кисневих балонів. Тиск ацетилену в балоні 1,5 МПа. У балоні 
містяться пориста маса (активоване вугілля) й ацетон. Розчинення аце
тилену в ацетоні дає змогу зберігати у малому об’ємі велику кількість 
ацетилену. Розчинений в ацетоні ацетилен просочує пористу масу вугіл
ля і стає безпечним.

Газозварювальні пальники використовують для утворення газозва
рювального полум’я. У промисловості найпоширенішими є інжекторні 
пальники, адже вони безпечніші й працюють на низькому та середньому



Рис. 9.7. Схема інжекторного пальника

тисках (рис. 9.7). В інжекторному пальнику кисень під тиском 0,1 — 
0,4 МПа через регулювальний вентиль 7 і трубку 6 подається до інжек
тора 5. Виходячи з великою швидкістю з вузького каналу інжекторного 
конуса, кисень утворює значне розрідження в камері 4 і засмоктує го
рючий газ, що надходить через вентиль 8 в ацетиленові канали 9 паль
ника та камеру змішування З, в якій утворюється горюча суміш. Потім 
горюча суміш по наконечнику 2 надходить до мундштука /, на виході з 
якого при згорянні утворюється зварювальне полум’я.

Пальники цього типу мають змінні наконечники з різними діаметра
ми вихідних отворів інжектора і мундштука, що дає можливість регу
лювати потужність полум’я. Зазвичай пальники мають сім номерів 
змінних наконечників.

Газозварювальне полум’я утворюється в результаті згоряння ацетиле
ну, що змішується у певних пропорціях з киснем у зварювальних паль
никах. Ацетилен-кисневе полум’я складається з трьох зон (рис. 9.8): 
ядра полум’я /, середньої зони 2 (зварювальної), смолоскипа полум’я З 
(І - довжина). На рисунку наведено будову газозварювального полу
м’я та розподіл температури залежно від його довжини. У зоні / відбу
вається поступове нагрівання до температури займання газової суміші, 
що надходить із мундштука; у зоні 2 — перша стадія горіння ацетилену 
за рахунок кисню, що надходить із балона:

С2Н2 + О2 2СО + Н2-

Зона 2, що має найвищу температуру та відбудовні властивості, нази
вається зварювальною, або робочою, зоною. У зоні 3 (смолоскипі) відбу
вається друга стадія горіння ацетилену за рахунок атмосферного кисню:

4СО + 2Н2 + ЗО2 = 4СО2 + 2Н2О.

Для газового зварювання сталей присаджувальний дріт вибирають 
залежно від складу зварюваного сплаву металу. Для зварювання чаву
ну застосовують спеціальні литі чавунні стрижні; для наплавлення зносо
стійких покриттів — литі стрижні з твердих сплавів. Для зварювання 
кольорових металів і деяких спеціальних сплавів використовують флюси,



що можуть бути у вигляді порошків чи паст; 
для зварювання міді та її сплавів — кислі флю
си (буру, буру з борною кислотою); для зварю
вання алюмінієвих сплавів — безкисневі флю
си на основі фторидів або хлоридів літію, ка
лію, натрію та кальцію. Флюс потрібен для роз
чинення оксидів і утворення шлаків, які легко 
спливають на поверхню зварювальної ванни. 
У флюси можна вводити елементи, що розкис
люють і легують наплавлений метал.

За газового зварювання заготовки нагріва
ються плавніше, ніж за дугового; це і визначає 
основні сфери його застосування: для зварю
вання металів малої товщини (0,2 — 3 мм); лег- 

Рис. 9.8. Схема газозварю
вального полум’я

коплавких кольорових металів і сплавів; для
металів і сплавів, які потребують поступового нагрівання та охолоджен
ня, наприклад інструментальних сталей, чавуну, латуней; для паяння та 
наплавних робіт; для виправлення дефектів у чавунних і бронзових 
виливках. Зі збільшенням товщини металу продуктивність газового 
зварювання різко зменшується. При цьому повільне нагрівання зварю
ваних виробів спричинює значну деформацію. Це обмежує застосуван
ня газового зварювання.

Холодне зварювання виконують тисненням без додаткового нагрі
вання від зовнішніх джерел за нормальних і знижених температур. 
Фізична сутність процесу полягає в зближенні зварюваних поверхонь 
до утворення металічних зв’язків між ними. Таке зближення досягаєть
ся прикладанням значних зусиль стиснення в місці з’єднання, внаслі
док чого відбувається спільна пластична деформація. Велике зусилля 
стиснення забезпечує руйнування плівки оксидів на зварюваних поверх
нях і утворення чистих поверхонь металу. За холодного зварювання 
зварювані поверхні очищають від адсорбованих жирових плівок.

Холодним зварюванням виконують точкові, шовні та стикові з’єднан
ня. У виробництві РЕА його застосовують для з’єднання деталей малої 
товщини (1,5 — 2 мм). Схему холодного точкового зварювання наведе
но на рис. 9.9, а. Зварювані заготовки 1 з ретельно зачищеною в місці 
з’єднання поверхнею 2 розміщують між пуансонами 4, що мають висту
пи 5. При стисканні пуансонів зусиллям Р виступи 5 вдавлюються в 
метал доти, доки поверхні 3 пуансонів не зіткнуться із зовнішньою по
верхнею зварюваних заготовок. Форма зварюваної точки залежить від 
форми виступу в пуансоні (рис. 9.9, б).

Для холодного шовного зварювання застосовують спеціальні роли
ки. Суцільне з’єднання можна отримати здавлюванням одночасно по 
всій довжині контуру за допомогою прокатування ролика. Шви, що утво
рюють замкнутий контур невеликої довжини у вигляді кільця, прямо
кутника і под., отримують контурним зварюванням. Схему зварювання



Рис. 9.9. Схема холодного зварювання

деталей з листового металу по контуру наведено на рис. 9.9, в. Пуансо
ни 6 і 7 чітко центрують за допомогою корпусу 8.

Холодним зварюванням з’єднують метали і сплави завтовшки 0,2 — 
1,5 мм. Питомі зусилля стиску, що залежать від складу і товщини зва
рюваного матеріалу, у середньому становлять 150 — 1000 МПа.

Холодним зварюванням з’єднують переважно однорідні чи неодно
рідні метали і сплави, що мають високу пластичність за нормальної 
температури. У недостатньо пластичних металах за великих деформа
цій можуть утворитися тріщини. Високоміцні метали і сплави холодним 
зварюванням не зварюють, оскільки для цього потрібно докласти дуже 
великих зусиль, що на практиці складно виконати.

Добре зварюються сплави алюмінію, кадмію, свинцю, міді, нікелю, 
золота, срібла, цинку і деяких інших металів. Перевагами цього способу 
є мала витрата енергії, незначна зміна властивостей металу, висока про
дуктивність, можливість автоматизації.

Для з’єднання холодним точковим зварюванням можуть бути вико
ристані будь-які преси (гвинтові, гідравлічні, важільні, ексцентричні), а 
також спеціальні установки для стикового зварювання.

Якість зварних з’єднань забезпечують попереднім контролем мате
ріалів та заготовок, поточним контролем за процесом зварювання і при
ймальним контролем готових зварних з’єднань. Залежно від порушен
ня цілісності зварного з’єднання під час контролю розрізняють руйнівні 
та неруйнівні методи контролю.

У процесі поточного контролю перевіряють дотримання зварниками 
встановлених параметрів режиму зварювання та правильність роботи 
зварювального устаткування. Оглядають зварні шви для виявлення 
зовнішніх дефектів і замірюють їхні геометричні розміри. Виявлені 
відхилення усувають безпосередньо в процесі виготовлення конструкцій.

9.3. Паяння
Технологічний процес з’єднування заготовок нагріванням їх до тем

ператури плавлення металевого припою, нижчої від температури плав
лення основного металу, з одночасним змочуванням розплавленим при- 



поем з’єднуваних поверхонь, затіканням його в щілини між ними та 
подальшою кристалізацією під час охолодження називають паянням. 
Утворення з’єднання без розплавлювання основного металу забезпечує 
можливість розпаювання виробу.

За міцністю паяні з’єднання поступаються зварним. Паяти можна 
вуглецеві та леговані сталі всіх марок, тверді сплави, кольорові метали, 
сірі й ковкі чавуни. Під час паяння метали з’єднуються в результаті 
змочування та розтікання рідкого припою по нагрітих поверхнях і за
твердіння його після охолодження. Міцність зчеплення припою зі з’єдну
ваними поверхнями залежить від фізико-хімічних і дифузійних про
цесів, які відбуваються між припоєм і основним металом.

За умовою заповнення зазору паяння можна поділити на капілярне 
та некапілярне. За механізмом утворення шва капілярне паяння поді
ляється на паяння з готовим припоєм, коли затвердіння шва відбуваєть
ся з охолодженням; контактно-реактивне паяння; дифузійне. Некапі- 
лярним способом є паяння-зварювання.

За капілярного паяння припій заповнює зазор між з’єднуваними 
поверхнями й утримується в ньому переважно силами поверхневого 
натягу (рис. 9.10). З’єднання утворюється завдяки розчиненню основи 
в рідкому припої та наступній кристалізації розчину.

За дифузійного паяння з’єднання утворюється через взаємну дифу
зію компонентів припою та матеріалів, які паяють. Для дифузійного 
паяння потрібне тривале витримування за температури утворення пая
ного шва та після завершення процесу — за температури, нижчої від 
температури кристалізації припою.

За контактно-реактивного (або реактивно-флюсового) паяння між 
з’єднуваними металами чи з’єднуваними металами і прошарком про
міжного металу в результаті контактного плавлення утворюється сплав, 
який заповнює зазор та при кристалізації утворює паяне з’єднання 
(рис. 9.11).

За такого виду паяння припій утворюється в результаті реакції ви
тиснення між основним металом і флюсом. Наприклад, при паянні алю
мінію з флюсом (ЗХпС12 + 2А1 <=> 2А1С13 + 32п) відновлений цинк слу
гує припоєм. Реактивно-флюсове паяння можна здійснювати без при
пою чи з припоєм.

За паяння-зварювання з’єд
нання утворюється так само, 
як за зварювання плавленням, 
але як присадний метал за
стосовують припій (рис. 9.12).

Рис. 9.10. Схема капілярного па
яння:
а — перед паянням; б — після па
яння; / — припій
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Рис. 9.11. Схема контактно-реактивного паяння:
а — перед паянням; б — після паяння; / — мідь; 2 — 
срібло; 3 — евтектичний сплав міді зі сріблом

Паянням-зварюванням з’єднують різнорідні матеріали із застосуван
ням місцевого нагрівання, під час якого легкоплавкіший матеріал на
грівається до температури плавлення та виконує роль припою.

Найпоширенішим є капілярне паяння та паяиня-зварювання. Дифу
зійне та контактно-реактивне паяння трудомісткіші, проте забезпечують 
вищу якість з’єднання.

Якість паяних з’єднань (міцність, герметичність, надійність тощо) 
залежать від правильного вибору основного металу, припою, флюсу, спо
собу нагрівання, величини зазорів, типу з’єднання.

Припій має повністю розчиняти основний метал, мати змочувальну 
здатність, бути дешевим та недефіцитним. Припої є складними сплава
ми кольорових металів. За температурою плавлення усі припої поділя
ють на особливо легкоплавкі (температура плавлення менша за 145 °С), 
легкоплавкі (температура плавлення 145 — 450 °С), середньоплавкі (тем
пература плавлення 450— 1100 °С) і тугоплавкі (температура плавлен
ня понад 1050 °С). До особливо легкоплавких і легкоплавких припоїв 
належать олов’яно-свинцеві, створені на основі бісмуту, індію, кадмію, 
цинку, олова, свинцю. До середньоплавких і тугоплавких припоїв нале
жать мідні, мідно-цинкові, мідно-нікелеві, з благородними металами 
(сріблом, золотом, платиною). Припої виготовляють у вигляді прутків, 
дротів, листів, смуг, спіралей, дисків, кілець, зерен, які укладають у 
місця з’єднання.

Вироби з алюмінію та його сплавів паяють припоями на алюмінієвій 
основі з силіцієм, міддю, оловом та іншими металами. Магній і його 
сплави паяють припоями на основі магнію з добавками алюмінію, міді, 
мангану та цинку. Вироби з корозійностійких сталей і жароміцних 
сплавів, які працюють за високих температур (понад 500 °С), паяють

а б

Рис. 9.12. Схема паяння-зварю- 
вання:
а — без оплавлення кромок деталі;
б — з оплавленням кромок однієї 
деталі; 1 — до паяння; 2 — після 
паяння 



тугоплавкими припоями на основі заліза, мангану, нікелю, кобальту, ти
тану, цирконію, гафнію, ніобію та паладію.

Флюси паяльні застосовують для очищення поверхні металу, яку 
паяють, а також для зниження поверхневого натягу і поліпшення роз
тікання та змочування рідкого припою. Флюс (крім контактно-реак
тивного паяння) не повинен хімічно взаємодіяти з припоєм. Температура 
плавлення флюсу має бути нижча за температуру плавлення припою. 
Флюс у розплавленому та газоподібному станах має сприяти змочуванню 
поверхні основного металу розплавленим припоєм. Флюси можуть бути 
тверді, пастоподібні та рідкі. Для паяння найчастіше застосовують такі 
флюси: буру N326407 та борну кислоту Н3ВО3, хлорид цинку ХпС12, 
фторид калію КР та ін.

За способами паяння його класифікують залежно від використо
вуваних джерел нагрівання. Найпоширеніші в промисловості паяння 
в печах, індукційне, зануренням, за допомогою паяльників і паяльни
ками.

За паяння в печах з’єднувані заготовки нагрівають у спеціальних 
печах: електроопору, з індукційним нагріванням і газових. Припій зазда
легідь закладають у шов складеного вузла, на місце паяння наносять 
флюс, потім виріб помішують у піч, де його нагрівають до температури 
паяння. Припій розплавляється і заповнює зазори між з’єднуваними 
заготовками. Цей спосіб забезпечує рівномірне нагрівання з’єднуваних 
деталей без значної деформації.

За індукційного паяння (високо- чи низькотемпературного) ділянку, 
яка паяється, нагрівають індукованим струмом середньої або високої 
частоти, в результаті місце паяння нагрівається до потрібної температу
ри. Для запобігання окисненню виріб нагрівають у вакуумі чи захис
ному середовищі із застосуванням флюсів. Індуктор виконують у вигляді 
петлі або спіралі з червоної міді. Форми і розміри індуктора залежать 
від конструкції паяного виробу.

Паяння (високо- чи низькотемпературне) зануренням виконують у 
ваннах з розплавленими солями чи припоями. Соляна суміш звичайно 
складається з 55 % КС1 і 45 % ЦаСІ. Температура ванни 700 — 800 °С. 
На попередньо очищену від бруду та жиру паяну поверхню наносять 
флюс, між кромками чи поблизу місця з’єднання розміщують припій, 
потім деталі скріплюють та занурюють у ванну. Соляна ванна запобігає 
окисненню місця паяння. Перед зануренням у ванну з розплавленим при
поєм покриті флюсом деталі нагрівають до температури 550 °С. Поверхні, 
які не підлягають паянню, захищають від контакту з припоєм спеціаль
ною обмазкою з графіту з додаванням невеликої кількості вапна.

Паяння зануренням у розплавлений припій використовують для ста
левих, мідних і алюмінієвих сплавів, деталей складних геометричних 
форм. На цей процес витрачається значна кількість припою.

За паяння нагрітим газом заготовки нагрівають, а припій розплав
люють газозварювальними, плазмовими паяльниками і паяльними лампа-



Рис. 9.13. Типи паяних з’єднань:
а — внапусток; б — стикове; в, д — косостикове; г — таврове; е — дотичне

ми. У разі паяння газозварювальними пальниками як горючі гази вико
ристовують ацетилен, природні гази, водень, пару гасу і под. При вико
ристанні газового полум’я припій можна заздалегідь поміщати в місця 
паяння чи вводити в процесі паяння вручну. На місце паяння поперед
ньо наносять флюс у вигляді рідкої пасти, розбавленої водою чи спир
том; кінець прутка припою також покривають флюсом.

Плазмовим пальником, який забезпечує вищу температуру нагріван
ня, паяють тугоплавкі метали — вольфрам, тантал, молібден, ніобій та ін.

Під час паяння паяльниками нагрівають основний метал і розплав
ляють припій за допомогою теплоти, акумульованої в масі металу па
яльника, який перед паянням або в процесі його підігрівають. Для низь
котемпературного паяння застосовують паяльники з періодичним на
гріванням, з постійним нагріванням і ультразвукові. Робочу частину 
паяльника виготовляють із червоної міді. Паяльник з періодичним на
гріванням у процесі роботи підігрівають від стороннього джерела теп
лоти. Паяльники з постійним нагріванням виробляють електричними.

Ультразвукові паяльники застосовують для безфлюсового паяння 
на повітрі та для паяння алюмінію. Оксид плівки вони руйнують за 
допомогою коливань ультразвукової частоти.

Основні типи паяних з’єднань наведено на рис. 9.13. Зазор між 
з’єднуваними кромками має бути малим для поліпшення затікання при
пою під дією капілярних сил і збільшення міцності з’єднання. Наприк
лад, для срібних припоїв установлюють зазор до 0,05 мм, для мідних — 
до 0,2 мм. Для кращого змочування поверхні потрібно механічно очи
стити, знежирити гарячим лугом або чотирихлористим вуглецем.

Високу механічну міцність паяного з’єднання можна отримати тільки 
у разі ретельного дотримання технології паяння. Недостатньо ретельне 
очищення деталей перед паянням, неправильна конструкція паяного шва, 
недотримання температурного режиму паяння та інші порушення тех
нологічного процесу неминуче призводять до появи різних дефектів у 
паяному шві та ослаблення з’єднання.

Контроль якості готових паяних з’єднань зазвичай проводять одним 
із фізичних способів без руйнування виробу (зовнішній огляд, рентге
носкопія) або з руйнуванням виробів (на відрив, на зріз, на розрив).



9.4. Клепання
У сучасних конструкціях радіоапаратури спосіб клепання для отри

мання нерознімних з’єднань поступається зварюванню, склеюванню та 
нарізним з’єднанням. Однак у деяких випадках, коли складальні оди
ниці зазнають динамічних навантажень, застосовують переважно за
клепкові з’єднання. їх використовують, якщо нагрівання з’єднуваних 
деталей небажане, а також для складання деталей із різнорідних мате
ріалів (сталь —чавун, метал — пластмаса), зварювання та паяння яких 
ускладнені, а склеювання не забезпечує потрібної міцності.

Для клепання застосовують стандартні заклепки з головками різ
них типів (рис. 9.14). Найпоширеніші заклепки із суцільним стрижнем, 
трубчасті та напівтрубчасті, а також спеціальні. У важкодоступних місцях 
клепання виконують заклепками, які можна ставити з одного боку. Для 
отримання якісного заклепкового з’єднання велике значення має ви
бір довжини заклепки. Вона залежить від товщини клепаних листів та 
форми замикальної головки. Замикальна головка утворюється з части
ни стрижня, що виступає. Для утворення потайної головки її довжина 
має становити від 0,8 до 1,3, а для утворення напівкруглої — від 1,3 
до 1,6 діаметра стрижня заклепки. При з’єднанні деталей заклепками 
отвори під них зазвичай підготовують заздалегідь. Свердління отворів 
одночасно в обох деталях у процесі складання застосовують лише в тих 
випадках, якщо потрібна особливо підвищена точність у суміщенні от
ворів. При свердлінні потрібно витримувати діаметральні зазори між 
стрижнем заклепки і базовою деталлю, оскільки від цього значною мірою 
залежить можливість появи вигину стрижня, зсуву деталей, а в разі 
змінних навантажень — швидке спрацювання та руйнування з’єднан
ня. Ці зазори становлять 0,1 —0,2 мм для заклепок з діаметром стриж
ня до 6 мм; 0,25 мм для діаметра 6—10 мм та 0,3 мм для діаметра 10 — 
20 мм.

Клепання виконують як у холодному, так і в гарячому станах.
Холодне клепання застосовують, якщо діаметр заклепки не переви

щує 10—12 мм. За достатньої 
потужності клепального устат
кування якість клепання задо
вольняє вимоги.

Гаряче клепання застосову
ють, якщо діаметр заклепок 
понад 12 мм. Воно складаєть
ся з таких операцій: нагріван-

Рис. 9.14. Типи заклепок:
а — зі сферичною (напівкруглою) го
ловкою; б — з потайною головкою; в — 
з плоскою головкою; г — трубчаста; 
д — напівтрубчаста; е — спеціальна 



ня сталевих заклепок до 1000—1100 °С; постановки заклепки за зазна
ченої температури у заздалегідь підготовлений отвір; осаджування кле
пальним інструментом стрижня заклепки; утворення замикальної голов
ки. Клепання сталевих заклепок закінчується за температури 450 — 
500 °С. Нижче від цієї температури метал втрачає пластичність і набуває 
синьоламкості.

Залежно від призначення складальної одиниці, її конструктивних 
форм, розмірів застосовуваних заклепок та обсягу виробництва клепан
ня виконують на пресах різної конструкції, за допомогою спеціалізова
них пристосувань чи механізованих інструментів.

Для заклепок діаметром 3 — 12 мм використовують пневматичні пре
си, діаметром понад 12 мм — гідравлічні та пневматично-гідравлічні 
преси. Ці преси мають вигляд стаціонарних установок чи підвісних 
скоб. Для заклепок діаметром до 3 мм використовують вібраційні, гвин
тові та важільні преси. Для заклепок діаметром до 1 мм застосовують 
клепальні соленоїдні машини. Електронні регулювальні пристрої цих 
машин дають змогу точно встановити силу ударів і тривалість клепан
ня. Напівавтомати та автомати застосовують для холодного клепання з 
діаметром заклепок до 4 мм; час на розклепування заклепок становить 
близько 0,5 —0,7 с. При роботі на пресах на одну заклепку витрачаєть
ся близько 3 с. Сила клепання, створювана пресами і машинами, змінюєть
ся від 20 до більш ніж 1000 МПа.

Для виконання заклепкових з’єднань застосовують також клепальні 
машини ударної дії та широко використовують клепальні молотки пнев
матичної та електричної дії.

Заклепкові з’єднання, які працюють у зоні підвищених тисків, мають 
бути герметичними, тому під час клепання застосовують спеціальні ущіль
нювальні матеріали — герметики у вигляді клеєподібної рідини чи пасти 
або плівки. Герметики накладають на поверхню з’єднання або на зовніш
ню поверхню заклепкового шва.

Найчастіше трапляються такі дефекти заклепкових з’єднань: а) ви
гин стрижня заклепки в отворі, причина — діаметр отвору надмірно 
великий; б) прогин клепаних деталей (листів) — діаметр отвору ма
лий; в) вигин замикальної головки — стрижень заклепки занадто дов
гий, підтримка встановлена не на осі заклепки; г) зменшений діаметр 
замикальної головки — недостатня потужність клепального устатку
вання, знижений тиск повітря, недостатня довжина стрижня чи заклеп
ки, недостатня маса підтримки; д) розклепування стрижня заклепки 
між деталями (листами) — лист не ущільнено натяжкою; е) потайні 
головки заклепок виступають над поверхнею з’єднань — недостатня 
глибина гнізда під потайні головки заклепок; ж) неправильна форма 
замикальної головки заклепки — мала потужність клепального молот
ка (машини), недостатня маса підтримки.

Якість поставлених заклепок перевіряють зовнішнім оглядом, посту
куванням молотком по заклепувальних головках.



Щільність з’єднання деталей у складеному стику перевіряють щу
пом завтовшки 0,03 мм; допустима глибина проходження щупа 3 — 5 мм 
(не більше). Усі заклепки мають бути щільно посаджені та не тремтіти 
при постукуванні молотком. Головки заклепок (як заставні, так і зами
кальні) мають бути повномірними, без карбів і вм’ятин, щільно притиснуті 
по всій окружності та відцентровані по осі заклепки. Заклепки, які ма
ють дефекти, вибраковують та замінюють новими.

Клепані з’єднання після складання деталей захищають спеціальни
ми фарбами чи емалями, а також лаками. Якщо заклепкове з’єднання 
використовують у струмонесівних конструкціях, після клепання його 
треба додатково пропаяти.

9.5. Склеювання
Склеювання деталей здійснюють за допомогою спеціальних речо

вин, які в результаті взаємодії з поверхнею виробів та зміни свого фізич
ного стану здатні за певних умов міцно скріплювати деталі. Інакше 
кажучи, склеювання є результатом дії сил зчеплення між клеїльною 
речовиною та склеюваними матеріалами (адгезії). При цьому забезпе
чується рівномірний розподіл напруг у з’єднанні.

Після склеювання утворюються нерознімні з’єднання елементів кон
струкцій РЕА і приладів. Застосування з’єднань, отриманих склеюван
ням, особливо доцільне в елементах конструкцій, виконаних зі склоке
раміки, гетинаксу, текстоліту, а також у малогабаритних вузлах, у яких 
застосування металевих з’єднувальних елементів небажане.

Залежно від призначення клеї поділяють на конструкційні та не- 
конструкційні. Конструкційні клеї застосовують для отримання міц
них з’єднань, а неконструкційні — для з’єднання ненавантажених дета
лей.

До конструкційних клеїв належать: епоксидний (на основі епоксид
ної смоли) ЕД-6, БФ-2 та БФ-4 (на основі фенолоформальдегідної 
смоли), поліуретановий ПУ-2, карбонільний, бакелітовий та ін. До 
неконструкційних клеїв належать: № 88, термопреновий, совпреновий 
№ 4, АК-20 та ін.

Технологічний процес склеювання складається з таких основних 
операцій: підготовка поверхонь склеюваних деталей, нанесення клею, 
склеювання деталей під тиском. Підготовка поверхонь деталей полягає 
в механічному зачищенні та знежиренні розчинниками. Особливе зна
чення має процес нанесення клею та витримування його перед з’єднан
ням. Для отримання міцних клейових з’єднань клей наносять двома 
тонкими рівномірними шарами з коротким проміжним витримуванням 
(сушінням) після нанесення кожного шару. Це потрібно для того, щоб 
весь розчинник міг випаруватися з клею.

Після відкритого витримування на повітрі упродовж деякого часу з 
моменту нанесення другого шару поверхні деталей з’єднують та витри



мують під тиском. Температура і час витримування залежать від вла
стивостей клею та зазначаються в інструкції для використання.

Недоліками клейових з’єднань є порівняно низька міцність, незнач
на теплостійкість, а також тривалість технологічного процесу склею
вання.

Основні дефекти, які часто трапляються при склеюванні: так зване 
непроклеювання (наявність ділянок, на яких не виникло з’єднання скле
юванням), знижена міцність, пористість, стовщений чи надто тонкий шар 
клею, тріщини і розклеювання клеєного прошарку. Найсучаснішими 
методами контролю якості готової продукції слід вважати використан
ня ультразвукових установок. У деяких випадках якість склеювання 
перевіряють візуально (за допомогою лупи), методами контролю спе
ціально підготовлених зразків і т. д. Певна частка із серії склеєних 
деталей проходить випробування на руйнування; якість склеювання вва
жається задовільною, якщо руйнування виникло в матеріалі деталі, а не 
по клею.

9.6. З'єднання за допомогою 
пресування

З’єднання за допомогою пресування застосовують для деталей із 
твердих матеріалів і матеріалів, які мають малу пластичність. Деталь 
або її частину вставляють в отвір іншої деталі, причому для отриман
ня міцного з’єднання отвір має бути меншого розміру, ніж деталь, яка 
вставляється в нього. Такий вид з’єднання називають з’єднанням з 
натягом.

За малих натягів невеликих деталей (штифтів, клинів, втулок, заглу
шок) їх запресовують ударами молотка. Щоб уникнути пошкодження 
деталей, застосовують мідні молотки або молотки з мідною накладкою. 
За великих натягів і розмірів поверхонь з’єднання деталей застосову
ють ручні, електромеханічні, гідравлічні чи пневматичні преси.

Міцність нерухомого з’єднання двох деталей забезпечується силою 
тертя між поверхнями деталей та залежить від величини натягу. Тому, 
вибираючи посадки з натягом, визначають значення найбільшого і наймен
шого натягів. Якщо натяг більший, то деталь може зруйнуватися, а за 
дуже малого натягу сила тертя може виявитися недостатньою, і під час 
роботи відбудеться зсув деталей одна відносно одної. Посадки Щ- 

кб по 
дають високу точність центрування та забезпечують швидке складання 
(розбирання) деталей за допомогою молотків. їх застосовують для шківів, 
коліс редукторів, маховиків, рукояток, муфт, змінних втулок у колесах і 
підшипниках.

Деталі, призначені для пресування, можуть мати гладенькі поверхні 
або спеціальну накатку.



У радіотехнічних вузлах часто застосовують з’єднання запресову
ванням металевих деталей у неметалеві, наприклад запресовування пу
стотілих пістонів або монтажних штирів у друковану плату. Такі з’єднан
ня не завжди потребують високої точності деталей; міцність залежить 
переважно від властивостей неметалічних матеріалів.

З’єднання з великим натягом, особливо з’єднання деталей малої твер
дості та великого діаметра за малої довжини, виконують нагріванням 
деталі, що охоплює, чи охолодженням охоплюваної.

Міцність пресового з’єднання залежить від таких технологічних 
факторів: чистоти поверхні, швидкості запресовування, змазування з’єдну
ваних поверхонь, що сполучаються. Величини зазорів та натягів при 
з’єднанні двох деталей за допомогою запресовування визначають роз
рахунком на максимум і мінімум.

9.7. Рознімні з'єднання
Рознімні з’єднання дають змогу багаторазово без пошкодження 

з’єднувати та роз’єднувати елементи конструкції, які призначені для 
механічного зв’язку між окремими елементами, при цьому допускається 
пошкодження спеціальної з’єднувальної деталі (штифта, шплінта, гвинта, 
гайки). Як рознімні широко застосовують різьбові, штифтові та багнет
ні (легкорознімні) з’єднання. Рознімні з’єднання мають забезпечувати 
механічну міцність, надійність, довговічність, зручність складання та 
експлуатації.

Найпоширенішими є різьбові з’єднання, які мають високу механічну 
міцність та точність взаємного розміщення деталей. їх застосовують у 
складанні вузлів і блоків. Це спрощує складання і дає змогу легко за
міняти браковані деталі.

Найчастіше при складанні вузлів та блоків застосовують гвинти, болти, 
гайки і шпильки. Гвинти виконують із різними головками (напівкруг
лою, круглою, потайною, напівпотайною), болти — з шестигранною. На 
кожній голівці гвинта є прямий шліц (паз) для установлення викрутки. 
Гвинти з потайною головкою зазвичай мають хрестоподібний шліц.

За допомогою різьбових з’єднань закріплюють більшість вузлів па 
шасі, встановлюють з’єднувачі, трансформатори, резистори, лицеві па
нелі, перемикачі та ін. Як кріплення найчастіше застосовують гвинти з 
гайками діаметром 3 — 6 мм із метричною різьбою.

Для виконання різьбового з’єднання велике значення має правиль
ний вибір інструмента. Розмір викрутки має чітко відповідати розміру 
гвинта, інакше можна не досягти потрібної міцності з’єднання або по
шкодити шліц гвинта. Затягування гайок і болтів слід робити за допо
могою накидних торцевих ключів. Застосовувати для цієї мети плоско
губці та інший інструмент не можна, оскільки він не забезпечує по
трібної сили затягування та призводить до руйнування гайок і головок 
болтів.



Нині для виконання різьбових з’єднань широко застосовують таро
вані інструменти з регульованою силою затягування. Таровані ключі та 
викрутки забезпечують певну силу затягування, після досягнення якої 
головка ключа чи леза викрутки автоматично розчіплюється з ручкою. 
У серійному виробництві застосовують пневматичний або електричний 
механізований інструмент. Вибір, наприклад, гвинта визначається його 
призначенням: приєднанням листової деталі до корпусу, з’єднанням двох 
листових деталей та ін.

З метою запобігання відкручуванню в процесі експлуатації кріпильні 
деталі треба стопорити. Для отримання щільнішого різьбового з’єднан
ня застосовують плоскі металеві шайби, які підкладають під головку 
гвинта та під гайку. Іноді в радіотехнічних конструкціях застосовують 
гвинти без головок, у цьому випадку шліц під викрутку виконують без
посередньо в торцевій частині гвинта.

Штифтове з’єднання використовують для точного взаємного фіксу
вання деталей (у разі відсутності інших фіксувальних елементів), для 
обмеження переміщення однієї деталі відносно іншої, як упори для пе
редавання невеликих навантажень.

За формою штифти поділяють на циліндричні та конічні. Цилінд
ричні штифти ставлять в отвір з натягом, вони утримуються силою 
тертя; однак під час розбирання посадка може змінюватися, що є недо
ліком з’єднання. Конічні штифти дають змогу отримувати щільні без- 
люфтові з’єднання деталей.

Для з’єднань, що не зазнають великих зусиль на зріз (усі штифтові 
з’єднання працюють переважно на зріз), застосовують прості трубчасті 
розрізні штифти, які виготовляють із пружної листової сталі. Запобіга
ють випаданню штифтів керненням чи спеціальними пружними кільця
ми, виготовленими з дроту діаметром 0,5 —0,8 мм. Якщо потрібно зро
бити щільне з’єднання без люфтів, обидві деталі одночасно розсверд
люють і в отримані отвори вставляють штифт. Цілком штифт встанов
люють на своє місце ударами ручного молотка. Під час розбирання 
штифти вибивають спеціальними вибиванками з відповідними підстав
ками.

Найчастіше застосовують сталеві конічні штифти, що зберігають своє 
положення в з’єднанні завдяки натягу, створюваному в процесі скла
дання. Отвір для встановлення конічного штифта зазвичай просверд
люють у процесі складання. Спочатку свердлять циліндричний отвір в 
одній половині маточини деталі, а потім установлюють деталі на вал, 
свердлять наскрізний циліндричний отвір у валу і в другій половині 
маточини. Після цього конічною розгорткою розгортають обидва отво
ри та вставляють штифт.

Для отримання багнетного (легкорознімного) з’єднання двох дета
лей циліндричної форми одну вставляють у другу, потім повертають її, 
при цьому виступи однієї деталі входять у пази другої.



У радіоприладах застосовують багнетні з’єднання у вузлах, які час
то роз’єднуються, в патронах, екранах ламп, сполучних муфтах кабелів 
та ін. Для запобігання самороз’єднанню вузла під час трясіння й ударів 
використовують спеціальні конструкції з замками у вигляді пружин, 
фіксувальних канавок і под.

Розвідні шплінти застосовують здебільшого для закріплення шайб 
і гайок на осях та болтах. В отвір вільно вставляють шплінт і розво
дять його кінці в протилежні боки, завдяки чому він і утримується на 
місці.

Контрольні запитання і завдання_____________________________
1-і 1. На які групи поділяють з’єднання, що їх використовують у процесі
0 складання?

2. Які види зварювання застосовують для з’єднання елементів РЕА?
3. Якими засобами виконують нагрівання деталей та припоїв під час па

яння?
4. Назвіть основні технологічні операції процесу паяння двох деталей.
5. Назвіть основні етапи технологічного процесу склеювання двох де

талей.
6. Назвіть основні види рознімних з’єднань.



Т ЕХНОЛОГІЯ 
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РОБІТ

Розділ 10

10.1. Загальні відомості про складальні процеси
Технологічний процес складання машин і механізмів є частиною 

виробничого процесу, що характеризується послідовним з’єднанням 
(складанням) деталей у підгрупи, групи і готовий виріб. Ця частина 
процесу є сукупністю операцій зі з’єднання готових деталей у певній 
послідовності з метою отримання машини чи механізму, що цілком відпо
відає встановленим для неї технічним вимогам.

У приладобудуванні готові вироби, як правило, складають на тому 
самому заводі, де виготовляють деталі для цього виробу. В деяких ви
падках остаточне складання виробу на заводі-виготовлювачі не здійсню
ють з метою збереження транспортабельності продукції під час заліз
ничних перевезень її до споживача.

Первинним елементом будь-якої машини, що складається, її основою 
є деталь. Кілька деталей, складених і скріплених між собою будь-яким 
способом, становлять вузол.

Вузлом називають таку складову частину машини, що може бути 
складена самостійно, окремо від інших її елементів. Якщо частина ма
шини не може бути складена окремо, а утворюється в процесі складан
ня з іншими елементами виробу, то з технологічного погляду її не мож
на розглядати як вузол. Вузол може бути складений з кількох деталей 
чи з кількох простих підвузлів, з’єднаних між собою за допомогою 
кріпильних деталей. Вузли поділяють на підвузли 1-го, 2-го і вищих 
порядків.

Вузол, що безпосередньо входить у виріб, називається групою, а 
вузол, що входить у виріб не безпосередньо, а через групу, — підгру
пою.

Загальний вигляд ролика в зборі (а) і схему поділу цього виробу 
(б) на складові елементи (деталі) зображено на рис. 10.1. На ньому 
кожний елемент подано у вигляді прямокутника, у верхній частині яко
го зазначено номер елемента, у середній — назва, а в нижній — кількість 
складаних елементів.



Базовою деталлю, чи базовим вузлом, називають основний 
елемент, з якого починається процес складання. У наведеному прикладі 
базовою деталлю є вісь ролика 4.

У сучасному машинобудуванні складання поділяють на вузлове і 
загальне. Під вузловим розуміють послідовне складання підгруп і груп, 
а під загальним — складання готових виробів.

Загальним складанням називають ту частину технологічного 
процесу складання, впродовж якої відбуваються з’єднання і фіксація 
складових виробів груп і підгруп, що входять у готовий виріб. У резуль
таті загального складання має вийти готовий виріб, що відповідає всім 
технічним вимогам або технічним умовам.

а

б
Рис. 10.1. Схема виробу:
а — натяжний ролик; б — схема поділу; / — маслянка; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — вісь 
ролика; 5 — ролик; 6 — кульковий підшипник; 7 — відбивач мастила



Вузловим складанням називають ту частину технологічного про
цесу складання, що має на меті утворення самих груп і підгруп, які 
входять до складу певного виробу.

Технологічні схеми вузлового і загального складання, як правило, 
розробляють окремо; в них наводять порядок комплектування вузлів і 
виробу в цілому. Такі схеми складання можна також використовувати 
для оцінки технологічності конструкції, адже якщо схема дає можливість 
виконати загальне складання з попередньо складених вузлів, то складати 
ці вузли можна паралельно, тобто скорочувати загальний цикл складання.

Якщо виріб має елементи, що утворюють електричні й магнітні кола, 
розрізняють електричне складання та монтажні роботи. Особливо склад
ною частиною складальних робіт є регулювальні, налагоджувальні та 
випробувальні роботи.

Технологічний процес складання поділяють на окремі операції, із 
яких основними є операції з’єднання елементів виробу. Крім цього у 
процесі складання перевіряють чи контролюють потрібну точність взаєм
ного розміщення елементів виробу, вносять, у разі потреби, виправлення 
регулюванням, припасуванням чи підбором і, нарешті, фіксують пра
вильне положення.

Складання струмопровідних з’єднань окремих конструктивних еле
ментів і електромагнітних систем є предметом електричного складання 
і монтажу.

До монтажних робіт належать заготовлення сполучних дротів для 
монтажних схем, виготовлення (в’язання) джгутів, внутрішній елек
тричний монтаж і з’єднання елементів монтажної схеми. Після виконання 
їх здійснюють механічні, електричні та кліматичні випробування.

До технологічного процесу складання належать також операції, по
в’язані з контролем (перевіркою) правильності роботи всього виробу 
чи його окремих вузлів.

Складальні операції часто виникають водночас з іншими потрібни
ми технологічними операціями, пов’язаними з очищенням, промиванням, 
просоченням, фарбуванням і обробленням деталей чи вузлів. У скла
дальному цеху виконують також комплектувальні роботи, що мають 
велике значення для безперервної роботи цеху, та деякі нескладні заго
тівельні операції.

10.2. Технологічна організація складання
Залежно від виду виробництва (одиничного, серійного чи масового) 

змінюється технологічна організація складання. В одиничному вироб
ництві технологічні процеси зазвичай детально не розробляють, а тільки 
вказують послідовність операцій і орієнтовно визначають потрібний 
робочий час на підставі статистичних даних для аналогічних робіт. Це 
зумовлено тим, що детальне розроблення в одиничному виробництві 
неповторюваних технологічних процесів економічно недоцільне.



Технологічний процес складання в цьому виді виробництва має свої 
особливості. Його організовують за принципом послідовного виконан
ня операцій, не поділених на простіші переходи складального процесу, 
що зазвичай буває в серійному і масовому виробництвах. Різноманітна 
номенклатура виробів, виготовлених одиницями, не дає можливості за 
економічними причинами належно оснастити складальний цех спеціаль
ним високопродуктивним обладнанням (інструментами, пристосування
ми). Таке обладнання застосовують тільки у випадках, якщо без нього 
неможливо виконувати ту чи іншу складальну операцію.

За умов одиничного виробництва в механічних цехах заготовки об
робляють також без спеціального обладнання, часто за розміткою, на 
універсальних верстатах, тому при складанні потрібно виконати різні 
припасовувальні роботи. Обсяг таких робіт під час складання значно 
зростає, якщо креслення виготовлюваного виробу не достатньо відпра
цьовані. Невідпрацьованість креслень призводить до різних неузгоджень 
під час складання, які полягають у тому, що виріб «не складається», 
тобто одна деталь не входить в іншу, зачіпає розміщену поруч тощо.

«Нескладання», тобто нетехнологічність, у складанні, як правило, 
призводить до додаткових припасовувальних робіт: зачищення й обпи
лювання поверхонь з’єднуваних деталей, шабрування втулок, прорубу
вання мастильних канавок, підрізування деталей, наварювання корот
ких деталей, свердління і нарізування різьб.

Цикл складання виробу, тобто час, упродовж якого виконують його 
складання (з моменту надходження деталей на складання і до оформ
лення завершеного виробу), в одиничному виробництві дуже великий 
порівняно з іншими видами виробництва. Для складання в одиничному 
виробництві потрібні значні виробничі площі.

Серійне виробництво, на відміну від одиничного, характеризується 
випуском не одиницями, а партіями (серіями) через певні проміжки 
часу. Випуск серіями дає змогу більше механізувати технологічний 
процес складання вузлів та виробів.

За умов серійного виробництва технологічний процес складання ви
робів здійснюється за принципом паралельно-послідовного виконання 
операцій. Складні операції поділяють на простіші; загальне складання 
виробу поділяють на складання вузлове, підвузлове і складання техно
логічних комплектів.

За такої побудови процесу вироби можна складати розгорнутим 
фронтом і, крім того, деякі роботи можуть виконувати менш кваліфіко
вані слюсарі-складальники. За великих серій можна провести спеціалі
зацію, тобто однакові види робіт виконує один робітник певної професії, 
що значно підвищує продуктивність праці.

У зв’язку зі значною насиченістю серійного виробництва різним спе
ціалізованим обладнанням обсяг припасовувальних робіт зменшується, 
цьому сприяє також детальне відпрацьовування креслень, що значно 
полегшує складання виробів.



Залежно від розміру серії та періодичності її виконання організаційні 
форми серійного виробництва можуть бути різними. Іноді серійне ви
робництво наближається до організаційних форм одиничного, проте у 
більшості випадків у ньому широко використовують організаційні фор
ми масового виробництва за обмеженої номенклатури та великої партії 
випуску виробів.

За серійного виробництва залежно від номенклатури виробів, що 
випускаються, та кількості їх застосовують різне устаткування, інстру
мент і пристосування — від універсального до спеціалізованого, а в 
окремих випадках і спеціального призначення; широко застосовують 
принцип взаємозамінності, проте водночас можуть виконуватися і деякі 
припасовувальні роботи.

Номенклатура виробів заводів масового виробництва дуже однорідна 
й обмежена. Вироби виготовляють у великих кількостях, причому їхню 
конструкцію змінюють досить рідко.

Складання в масовому виробництві відрізняється від складання в 
одиничному і серійному виробництвах таким: можливістю закріплення 
за кожним робочим місцем, за кожним робітником постійної повторюва
ної операції, застосуванням спеціального оснащення, спеціального устат
кування (транспортерів, конвеєрів), що дає можливість найпродуктивніше 
організувати процес складання окремих вузлів і виробу загалом; поді
лом технологічного процесу складання на найпростіші переходи, що дає 
змогу виконувати роботу широким фронтом і робітниками низької ква
ліфікації, які виконують тільки одну операцію.

За умов масового виробництва технологічний процес організовують 
за принципом паралельного виконання операцій, що значно скорочує 
цикл складання. Глибока спеціалізація робіт сприяє досягненню висо
кої продуктивності праці. У масовому виробництві досягається найбіль
ший виробіток продукції в розрахунку на один квадратний метр вироб
ничої площі, мінімальна трудомісткість складальних робіт, найкорот- 
ший цикл складання виробів.

Однією з основних умов масового виробництва є здійснення прин
ципу взаємозамінності, що забезпечує виготовлення деталей з потрібного 
точністю без додаткового оброблення, пригонки і зміни характеру робо
ти цієї деталі в складеному виробі.

Отже, складання виробів у масовому виробництві виконують без будь- 
яких припасовувальних робіт. Технологічність складання машин у 
масовому виробництві найвища; воно зумовлене високою якістю ви
конання креслень і відпрацьованістю технології всього виробничого 
циклу.

Проте не на всіх ділянках масового виробництва роботу виконують 
безупинним потоком. У деяких випадках її виконують із серійним за
пуском. Водночас із складанням цілих виробів і певних його груп у ма
совому виробництві трапляється і серійне складання менш трудомістких 
груп і підгруп. Технологічні процеси для масового виробництва розроб- 
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ляють детально з повного диференціацією окремих операцій. Таке де
тальне розроблення доцільне та економічно виправдане, оскільки в ма
совому виробництві технологічні процеси постійно повторюються.

10.3. Підготовка деталей до складання
Залежно від виду виробництва складання тою чи іншою мірою може 

бути пов’язане з виконанням припасовувальних робіт. Ці роботи не є 
складальними і належать до слюсарних, які передують виконанню скла
дальних операцій.

Припасовувальні роботи поділяють на технологічні припасовувальні 
роботи, тобто такі, що передбачені технологічним процесом, і нетехно- 
логічні, як наслідок неможливості з певних причин скласти машину.

Основними підготовчими операціями, що передують 'складанню, є 
очищення деталей і вузлів від забруднень маслом, стружкою, ошурками 
тощо; промивання у мийних пристроях з наступним сушінням і обду
ванням стисненим повітрям.

Слюсарно-припасовувальними роботами усувають похибки механіч
ного оброблення або замінюють деякі верстатні операції, якщо виконан
ня їх з будь-яких причин неможливе.

Основними видами слюсарно-припасовувальних робіт є такі: обру
бування, обпилювання, шабрення, притирання, доведення, зачищення, ви
правлення, свердління, розгортання і нарізування отворів за місцем і в 
зборі та ін.

Обрубуванням знімають нерівності на обмежених ділянках поверхні 
з метою усунути місцеві дефекти, виявлені під час складання. Обрубу
вання здійснюють вручну слюсарним зубилом чи за допомогою меха
нізованого інструмента. Цією операцією досягають точності оброблення 
0,25 — 0,5 мм.

Для обпилювання та зачищення зазвичай застосовують напилки й 
абразивні круги. Для дрібних і точних робіт використовують надфілі — 
напилки малих розмірів (завдовжки 50—100 мм) з дуже дрібного на
січкою. У тих випадках, коли треба обпилювати поверхні на значній 
відстані одна від одної (переривчасті поверхні), застосовують напилки 
спеціальної конструкції.

Для механізації робіт з обпилювання і зачищення широко викорис
товують електричні або пневматичні машинки, у патроні яких закріп
люють спеціальні напилки чи абразивні головки.

Шабрення в процесі складання виконують для отримання рівної 
поверхні з’єднаних деталей. Шабрення є трудомістким і малопродук
тивним процесом. Проте в разі відсутності потрібного устаткування — 
це один із простих способів досягнення достатньої точності пригінки.

Ручне шабрення по можливості механізують, застосовуючи електрич
ний або пневматичний інструмент зі зворотно-поступальним рухом пов
зуна, що утримує шабер.



Притирання і доведення застосовують для отримання щільних 
з’єднань точних геометричних форм з високою чистотою поверхні (на
приклад, клапанів, сальників, втулок, кранів, плунжерних пар).

Свердління отворів найчастіше здійснюють на вертикально-сверд
лильних верстатах. Для цього також широко використовують настільні 
свердлильні та радіально-свердлильні верстати. Проте в деяких скла
дальних операціях, особливо при складанні великих машин, свердлильні 
роботи здебільшого виконують вручну. За ручного способу свердління 
отворів для надання свердлу обертального руху застосовують колово
роти, тріскачки, ручні, пневматичні й електричні дрилі.

Нарізання різьби є однією з найпоширеніших слюсарних операцій. 
Основними різальними інструментами для ручного нарізання різьби в 
отворах є мітчики, а для нарізання різьби на стрижнях, болтах, гвинтах, 
шпильках, трубках — плашки.

Зовнішню різьбу, як правило, виконують круглими плашками за один 
прохід за допомогою воротка з циліндричним отвором.

Зачищення базових площин під опорні частини фланців, шайб, гайок, 
упорів до певного розміру в разі потреби виконують циліндричними 
зенківками.

Виправлення деталей у процесі складання роблять для того, щоб 
надати їм потрібної форми перед монтажем. Зазвичай виправлення де
талей для забезпечення прямолінійності їхніх осей у процесі складання 
не здійснюють.

Мийка. Металеві ошурки, дрібні шматочки стружки, залишки обти
ральних матеріалів, абразивний порошок, що залишаються в отворах чи 
каналах деталі, можуть під час роботи механізму потрапити разом із 
мастилом у підшипники і призвести до нагрівання і передчасного спра
цювання їх, а нерідко і до виходу з ладу всього механізму. Для запобі
гання цьому деталі та вузли промивають. Цю операцію виконують у 
промивних баках і шафах, а також у механізованих мийних машинах.

Слід зазначити, що застосування промивних баків у складальних 
цехах недоцільне. Промивання у відкритих баках забруднює цех, а в 
разі використання для промивання бензину чи гасу ця ділянка цеху 
стає вогненебезпечною.

У серійному і масовому виробництві застосовують спеціальні мийні 
машини, що значно зручніше, оскільки деталі та вузли миють у закрито
му резервуарі без участі робітника.

Мийні машини бувають однокамерними, двокамерними і трикамер
ними.

В однокамерній машині деталі і вузли тільки промивають. Для цьо
го мийна камера обладнана батареєю з труб із соплами. У ці труби 
насосом нагнітають мийну рідину, що забирається зі зливального бака. 
Сопла розміщені так, що деталь чи вузол одночасно омиваються сильними 
струменями з усіх боків. Рідину підігрівають за допомогою парового 



змійовика. Деталі, що промиваються, переміщуються у мийній машині 
за допомогою ланцюгового конвеєра.

Двокамерна машина має дві мийні камери: у першій деталі промива
ють, а в другій їх обполіскують іншою рідиною. Камери розділені брезен
товими чи гумовими шторами, які перешкоджають розбризкуванню ріди
ни. У трикамерній машині третю камеру використовують для сушіння.

Як промивні рідини застосовують підігріті водні розчини лугів, на
приклад 3 — 5 %-й розчин кальцинованої соди з маслом (до 10 г на 1 л 
розчину) чи 0,5 %-й розчин мила.

Сильно забруднені дрібні деталі, особливо складної конфігурації, 
важко промивати за допомогою звичайних установок. Значно ефектив
ніше в таких випадках застосовувати установки з використанням ультра
звукових коливань високої частоти. Завдяки цим коливанням створю
ються умови, за яких частинкам рідини надається велика швидкість і 
вони, вдаряючись об поверхню деталі зі значною силою, руйнують шар 
бруду чи мастила, швидко очищаючи деталь.

Після промивання деталі потрібно ретельно просушити. Зазвичай 
для цієї мети використовують стиснене повітря, яким обдувають деталі. 
Це доцільно робити перед кожною складальною операцією. Особливо 
ретельно слід продувати отвори, пази, канавки та інші місця, де легше за 
все затримуються пил і бруд. Для зручності обдування кожне робоче 
місце складальника має бути обладнане відводом від повітряної магістра
лі та гнучким шлангом, оснащеним пристроєм револьверного типу — 
пістолетом. Таким пістолетом зручно користуватися для обдування де
талей і вузлів складної конфігурації. Подовжене сопло дає можливість 
спрямовувати потік повітря в різні заглибини, що не завжди можна 
здійснити за допомогою звичайного наконечника. До того ж малий діа
метр пістолета дає змогу створити сильний потік повітря.

10.4. Фарбування виробів і консервація
Для запобігання пошкодженню неробочих поверхонь унаслідок впли

ву навколишнього середовища, а також з погляду естетики виріб фар
бують у певний колір.

Процес і способи фарбування залежать від призначення виробу, умов 
виробництва і вимог, поставлених до якості фарбування. Підготовка до 
фарбування полягає в очищенні та знежиренні поверхонь, ґрунтуванні, 
шпаклюванні та зачищенні шпакльованих поверхонь абразивним по
лотном.

Фарбування виконують різними способами: ручним, розпиленням, 
зануренням, у барабанах.

Фарбування ручним способом, тобто щіткою, застосовується в оди
ничному і дрібносерійному виробництвах. Спосіб цей трудомісткий, але 
якість за умови ретельного виконання може бути досить високою.



Фарбування розпиленням полягає в тому, що рідку фарбу в розпи
леному вигляді подають стисненим повітрям. Цей спосіб продуктивні
ший, проте потребує спеціально обладнаного приміщення з витяжними 
пристроями й установок для фарбування.

При фарбуванні зануренням деталь занурюють у ванну з фарбою. 
Цей спосіб застосовують у великосерійному і масовому виробництві 
для фарбування деталей простих форм.

Фарбування в барабанах та інших пристроях застосовують для 
дрібних деталей у масовому виробництві, які можуть бути нерухомі та 
рухомі.

Після фарбування деталі з’єднання, вузли і виріб піддають природ
ному чи штучному сушінню.

Штучне сушіння здійснюють повітрям, підігрітим за допомогою газу, 
електрики чи пари, у закритій камері за температури 55 — 220 °С або 
рефлектором чи спеціальними електролампами. У цьому випадку сушін
ня відбувається у 2 —4 рази швидше, ніж сушіння підігрітим повітрям.

Застосовують також сушіння струмами високої частоти та інфрачер
воним випромінюванням; останній спосіб використовують для сушіння 
деталей, покритих емаллю.

Консервація — це нанесення антикорозійного покриття на скла
дені вузли і вироби, які мають зберігатися чи транспортуватися.

Як запобіжне мастило застосовують технічний вазелін і суміші, що 
містять олію, вазелін, каніфоль, віск, парафін, оліфу та ін. Деталі з на
кладеним на них мастилом загортають у парафіновий папір.

Запобіжні мастила наносять на поверхні деталей розпилювачем, щітка
ми чи за допомогою занурення деталей у попередньо підігріте мастило.

10.5. Складання типових з'єднань
У виробах найпоширенішими з’єднаннями є нарізні пари, що ста

новлять 15 — 20 % загальної кількості з’єднань деталей машин; вузли 
підшипників і зубчасті передачі становлять 5 — 10 %.

Від якості складання цих з’єднань значно залежать експлуатаційні 
показники готового вузла і виробу загалом. Так, розбіжність чи перекіс 
осей зубчастих коліс і вала в передачі може спричинити торцеве биття, 
внаслідок чого буде недостатній контакт по довжині зубів. У разі недо
статнього натягу і наявності зазору під час запресовування підшипника 
від взаємного обкатування дотичних поверхонь вони будуть інтенсивно 
спрацьовуватися, що призведе до виходу з ладу як підшипника, так і 
вала. У випадку неправильного затягування болтів і гайок може утвори
тися перекіс і, як наслідок, обрив.

Істотне значення при складанні цих з’єднань має виконання певних 
вимог, що забезпечують якість роботи їх у вузлах і виробах.



10.6. Складання підшипників
Конструктивні особливості підшипників кочення. За конструктив

ними формами підшипники кочення поділяють на кулькові та роли
кові. Ролики бувають циліндричні (короткі, довгі та голчасті), конічні, 
бочкоподібні.

Залежно від напрямку діючих навантажень підшипники кочення 
поділяють на три типи: радіальні, які сприймають переважно радіальні 
(поперечні) сили; упорні, які сприймають тільки осьові (поздовжні) 
сили; радіально-упорні, які сприймають водночас радіальні й осьові сили.

Підшипники кочення можуть бути одно-, дво- і багаторядними. Дво
рядні підшипники, в яких внутрішню поверхню зовнішнього кільця зроб
лено сферичною, називають самоустановлювальними, оскільки в них 
допускається деякий перекіс осі вала відносно осі корпусу.

Підготовка до складання. Відомо, що запобіжне мастило, яким 
підшипники кочення змащують на заводі-виробнику, є тільки антикоро
зійним покриттям і його треба вилучити. Підшипники кочення реко
мендується виймати з упаковки тільки перед складанням. Розпакова
ний підшипник слід промити у бензині або гарячому мінеральному маслі. 
Для пожежної безпеки в бензин додають до 3 % чотирихлористого вуг
лецю. Для промивання частіше застосовують гарячі антикорозійні водні 
розчини, нагріті до температури 75 — 90 °С.

Бензином підшипники промивають так: у чисте відро або бачок нали
вають достатню кількість бензину і 6 — 8 % об’єму бензину — легкого 
мінерального масла, наприклад індустріального-12 або 20. Потім підшип
ники (середніх і малих розмірів) занурюють у бензин і, притримуючи 
внутрішнє кільце, повільно обертають зовнішнє кільце до повного очищен
ня сепаратора, доріжок і кульок (роликів) від мастила. Якщо підшипни
ки сильно забруднені, то для уникнення пошкодження полірованих робо
чих поверхонь твердими частинами бруду підшипники, не обертаючи, по
передньо ретельно промивають у бензині до видалення більшої частини 
бруду. У разі значної кількості підшипників, які слід одночасно промити, 
рекомендується застосовувати дві промивні ванни: для попереднього й 
остаточного промивання. Потім промиті підшипники просушують.

У гарячому маслі підшипники промивають у металевих ваннах з 
електричним або паровим нагріванням. У разі промивання великої кіль
кості дрібних підшипників зручно користуватися спеціальними касета
ми — кошиками, виготовленими з дротяної сітки. Підшипники, укладе
ні в касету, опускають у ванну з гарячим маслом і для прискорення про
мивання струшують. Якщо підшипники упаковано в так звану вакуумну 
упаковку, то їх можна не промивати.

Підшипники кочення, що надійшли на складання, мають бути чисти
ми, без слідів іржі та подряпин. Сепаратори не повинні мати задирок, 
гострих кромок, тріщин, відшарувань матеріалу; підшипники мають обер
татися рівно, без заїдань, з легким шумом.



Підшипники кочення можна монтувати тільки після підготовки і 
перевірки місць посадки їх на валу та в корпусі. Місця посадки підшип
ників повинні мати чисто оброблену циліндричну поверхню. Місця 
посадки на корпусі та валу торців заплечиків, галтелей і з’єднаних з 
підшипником деталей (фланців, розпірних і дистанційних втулок та ін.) 
ретельно перевіряють. Якщо місця посадки підшипників і з’єднаних з 
ними деталей неправильно оброблені, мають конусність і овальність, що 
виходять за встановлені межі, то підшипники до складання непридатні.

Способи посадки підшипників. З’єднання підшипників кочення в 
складальній одиниці здійснюється або з натягом на вал, або з натягом 
на корпус, або з натягом на вал і на корпус. Перед установленням підшип
ників кочення на вал з метою полегшити складання й уникнути псування 
місць посадки на валу, всі дрібні та середні підшипники у разі посадок 
від щільної до глухої та всі великогабаритні підшипники за будь-яких 
посадок нагрівають у мінеральному маслі, температура якого не повин
на перевищувати 100 °С.

Найкращим способом посадки підшипників на вал, що забезпечує 
найточніше установлення їх, є запресування за допомогою преса. За 
невеликих габаритних розмірів вала підшипники монтують за допомо
гою преса з обов’язковим застосуванням оправок.

Під час складання підшипників кочення за допомогою оправок слід 
керуватися загальним правилом: зусилля запресування має передава
тися безпосередньо на торець з’єднуваного кільця /, тобто внутрішньо
го 2 у разі запресування на вал З (рис. 10.2, а) і зовнішнього у випадку 
запресування в корпус 4 (рис. 10.2, б). Якщо підшипник одночасно 
запресовується на вал і в корпус, слід застосовувати оправку з борти-

Рис. 10.2. Застосування оправок для складання підшип
ників кочення:
а — запресування внутрішнього кільця на вал; б — за
пресування зовнішнього кільця в корпус; в — запресу
вання одночасно обох кілець; г — запресування підшип
ника за допомогою преса



ком, який одночасно упирається в торці кілець (рис. 10.2, в). Врахову
ючи це, під час складання підшипників кочення потрібно застосовувати 
тільки ті оправки, що призначені для певної операції.

Слід мати на увазі, що в деяких випадках застосувати оправки при 
запресуванні підшипників неможливо, наприклад, якщо підшипник за
пресовують на довгий вал, причому посадкова шийка вала розміщена 
далеко від його кінця. У таких випадках зазвичай використовують мідний 
вибивач. Під час посадки підшипника на вал за допомогою вибивача 
потрібно стежити за тим, щоб вибивач щільно торкався торця внутріш
нього кільця і не торкався сепаратора або зовнішнього кільця. Приля
гання підшипника до вала перевіряють за допомогою щупа завтовшки 
до 0,03 мм. У разі правильного запресування щуп не повинний прохо
дити між площинами підшипників і заплічків вала або корпусу. Якщо 
виявиться, що підшипник недопресований, то його треба допресувати у 
холодному стані ударами молотка через мідний вибивач.

Для запресування великогабаритних підшипників кочення застосо
вують гідропресовий метод. Подавання масла під тиском у зону контак
ту сполучуваних поверхонь вала і підшипника забезпечує напіврідинне 
або рідинне тертя, що значно знижує зусилля запресовування і розпре- 
совування підшипників.

У випадку складання упорних підшипників точність посадки кільця, 
що обертається разом із валом, перевіряють за допомогою індикатора, 
ніжка якого має впиратися в бігову доріжку підшипника. Зазор, який 
дає змогу упорному підшипникові самовстановлюватися, може бути від 
0,25 до 1,0 мм в один бік залежно від діаметра. Неперпендикулярність 
допускається не більше ніж 0,01 мм на кожні 100 мм зовнішнього діа
метра кільця підшипника.

Для правильної роботи підшипників, особливо тих, які не самоуста- 
новлюються, потрібне точне суміщення осей вала і корпусу. Розбіжність 
осей спричинює перевантаження кульок (або роликів) унаслідок їхньо
го зачеплення і призводить до передчасного виходу підшипників з ладу, 
тому перед складанням слід точно вивірити взаємне положення місць 
посадки. При установленні в складальній одиниці понад двох кулькових 
підшипників один із них фіксують від осьових зсувів на валу й у корпусі, 
інші треба фіксувати тільки на валу або тільки в корпусі. Це потрібно 
для компенсації неточностей складання і виготовлення, а також для уник
нення заклинювання кульок у випадку температурної деформації дета
лей.

Регулювання осьових зазорів підшипників. Операції складання 
складальних одиниць, в яких установлено регульовані підшипники, є 
досить відповідальними. У підшипниках кочення розрізняють два види 
зазорів: радіальний і осьовий.

Радіальні зазори контролюють після з’єднання підшипника з валом 
і корпусом перевіркою кілець на хитання. Крім того, підшипник пере
віряють провертанням рукою: він має обертатися легко і плавно.



Після установлення вала з підшипниками в корпус і складання з’єдна
них з ними деталей слід перевірити, щоб рухомі деталі не зачіпали 
нерухомі, і забезпечити підведення мастила до підшипників. Треба ре
тельно перевірити правильність складання ущільнювальних пристроїв 
і особливо уважно — герметичність лабіринтових ущільнень.

Осьові зазори регулюють осьовим зсувом одного кільця підшипника 
відносно іншого. Під час регулювання осьових зазорів потрібно про
вертати кільця з роликами (кульками) з метою правильного самоуста- 
новлення їх. При цьому вал слід роз’єднати з іншим валом. Значення 
осьових зазорів для різних типів підшипників наведено в табл. 10.1.

Кільця упорних підшипників, запресовані на вал, перевіряють інди
катором на осьове биття. У радіально-упорних підшипниках зазори 
регулюють осьовим переміщенням одного з кілець. Найзручніший спосіб 
регулювання — це установлення змінних регулювальних прокладок. 
Для регулювання зазору потрібно мати комплект із п’яти —семи про
кладок різної товщини (від 0,05 до 0,5 мм). Осьовий люфт слід регу
лювати досить ретельно, адже від нього залежить не тільки довговічність 
підшипників і нормальна робота механізмів, а й якість виготовлених 
машиною виробів.

Якщо два однорядних радіально-упорних підшипники встановлено 
поруч на загальній шийці вала широкими торцями зовнішніх кілець 
усередину, осьовий зазор регулюють за допомогою дистанційних кілець. 
Зовнішнє дистанційне кільце виконують за заздалегідь заданим розмі
ром, а ширину внутрішнього кільця отримують обробленням з ураху
ванням потрібного осьового зазору.

Регулюючи осьовий зазор за допомогою гайок, регульоване кільце 
підшипника (зовнішнє або внутрішнє) затискують регулювальною гай-

Таблиця 10.1. Значення осьових зазорів у підшипниках кочення, мм

Серія
Діаметр вала

До ЗО 30-50 50-80 80-120

Легка 0,03-0,1
КонР 

0,04-0,11
ІНІ

0,05-0,13 0,06-0,15
Широка, середня 
та середня широка 0,04-0,11 0,05-0,13 0,06-0,15 0,07-0,18

Легка 0,02-0,06
Радіально 

0,05-0,09
-упорні 

0,04-0,1 0,05-0,12
Середня та важка 0,03-0,09 0,04-0,1 0,03-0,12 0,06-0,15

Легка 0,03-0,08
Подвійні 

0,04-0,1
упорні 

0,05-0,12 0,06-0,15
Середня та важка 0,05-0,11 0,06-0,12 0,07-0,14 0,1-0,18



кою до тугого провертання вала, потім гайку відпускають до вільного 
обертання вала і стопорять її.

Перевірити осьовий зазор можна за допомогою індикатора. Для цього 
вимірювальний штифт індикатора приставляють до зовнішнього торця 
вала або до будь-якої деталі, насадженої на цей вал, і, віджимаючи вал 
уздовж осі, а потім у протилежному напрямку (щораз до повного контакту 
тіл кочення з відповідним зовнішнім кільцем підшипника), знімають 
показання індикатора в обох положеннях. Різниця цих показань стано
витиме величину осьового зазору. Стояк індикатора потрібно закріпи
ти нерухомо. Наявність осьового зазору можна перевірити за легкістю 
обертання вала: якщо підшипникове з’єднання перевіряють за відсут
ності тертьових ущільнень, розкручений вал має обертатися без помітного 
гальмування.

Монтаж упорних конічних роликових підшипників. У передачах 
багатьох машин вали встановлюють на упорних конічних роликових 
підшипниках (рис. 10.3). Конічні роликові підшипники монтують у 
складальній одиниці окремо: внутрішнє кільце 2 (рис. 10.3, а) з роли
ками / запресовують на вал 3, а зовнішнє кільце 4 встановлюють окре
мо в корпус. Особливістю цих підшипників є наявність регульованих 
радіальних зазорів С. Вони залежать не від посадки підшипника на 
валу або в корпусі, а від того, наскільки близько зовнішнє кільце 4 
притиснуто до роликів /. Радіальний зазор у конічному роликопідшип
нику регулюють осьовим зсувом зовнішнього або внутрішнього кільця.

Радіальний зазор регулюють зсувом зовнішнього кільця у такий 
спосіб. З-під кришки 5 (рис. 10.3, б), в яку упирається торець зовнішньо
го кільця, видаляють усі прокладки 6, а гайки, що кріплять кришку, 
затягують до упору. Зазор у підшипнику при цьому дорівнюватиме 
нулю. У такому положенні заміряють величину К щілини між фланцем 
кришки 5 і корпусом. Якщо до отриманого розміру додати розмір С 
зазору в підшипнику (0,3 —0,5 мм), то сума становитиме загальну тов
щину прокладок 6, які потрібно підкласти під кришку 5 для забезпечен
ня зазору в підшипнику.

Рис. 10.3. Упорний ко
нічний роликовий підшип
ник:
а — установлення підшип
ника; 6 — регулювання 
зазору зсувом зовнішньо
го кільця; в — регулюван
ня зазору за допомогою 
гвинта



У конструкції, зображеній на рис. 10.3, в, зазор регулюють так. 
Гвинт 9 затягують до упору і закріплюють гайкою 8. При цьому чаш
ка 7 притискує зовнішнє кільце підшипника до роликів і зазору в підшип
нику не буде. Якщо після цього гвинт 9 відвернути на півоберту або 
повний оберт (залежно від кроку різьби), то чашка 7 відійде від зовніш
нього кільця підшипника на половину кроку або повний крок різьби 
гвинта 9, завдяки чому забезпечуватиметься зазор у підшипнику. Наве
демо таке загальне правило. Якщо вал монтують на двох підшипниках 
і один із них закріплюють від осьових переміщень на валу і в корпусі, 
то другий підшипник можна закріпити тільки на валу. Зовнішнє кільце 
другого підшипника має бути плаваючим, тобто його зсув в осьовому 
напрямку не обмежують. Завдяки цьому в разі подовження вала від 
нагрівання під час роботи машини другий підшипник може перемісти
тися і працювати в нормальних умовах.

Монтаж голчастих підшипників. У складальних одиницях, які зазна
ють дії значних інерційних сил, для зменшення габаритів і маси засто
совують голчасті підшипники. Голчастий підшипник складається із вну
трішньої і зовнішньої робочих поверхонь, комплекту голчастих роликів 
(голок) і бічних обмежувачів.

Внутрішні і зовнішня робочі поверхні утворюються віссю валика і 
сполученою деталлю. Бічними обмежувачами в голчастому підшипнику 
можуть бути окремі деталі у вигляді кілець або заплечиків на деталях, 
що сполучаються.

Голчасті підшипники виготовляють без сепаратора, перекіс голок усу
вають, збільшуючи щільність прилягання їх одна до одної (з дуже ма
лими зазорами). Радіальний зазор у голчастих підшипниках значно 
більший, ніж у роликових або кулькових; він приблизно дорівнює ра
діальному зазорові в підшипнику ковзання такого самого діаметра.

Голчастий підшипник, виготовлений за схемою, зображеною на 
рис. 10.4, а, монтують у процесі складання складальної одиниці. З цією 
метою на поверхню проточки валика (осі) / наносять шар густого ма
стила, встановлюють валик у монтажне півкільце 2 і в утворену щілину 
послідовно вводять голчасті ролики, поступово повертаючи валик. Після 
того, як комплект голок установлено, на валик надягають охоплювальну 
деталь, водночас зміщуючи монтажне півкільце.

Підшипники, виготовлені за схемами, зображеними на рис. 10.4, б, в, 
складають на монтажній осі 4, зовнішній діаметр якої на 0,1—0,2 мм 
менший від діаметра дійсної осі. Щоб голки не розсипалися, на поверх
ню отвору слід нанести тонкий шар густого мастила (або голчасті роли
ки можуть бути намагнічені). Голки 3 встановлюють у зазор між віссю 
і втулкою або обоймою послідовно по дві-три штуки. Остання голка 
має входити в підшипник вільно. Після того як усі голки складено і по
ставлено обмежувальні кільця 5, установлюють на місце робочу вісь 6, 
що витісняє монтажну 4, а голки й обмежувальні кільця залишаються 
на місці.



Рис. 10.4. Прийоми монтажу гол
частих підшипників

У деяких конструкціях гол
частих підшипників передба
чено можливість регулювання 
зазору під час складання. У цих 
випадках після установлення 
певної кількості роликів (го
лок) вимірюють сумарний за
зор між ними і шліфують про
кладку 7 (рис. 10.4, г) так, щоб 
різниця заміряного сумарно
го зазору і товщини проклад- _
ки після її установлення в під- в г
шинник дорівнювала зазору, 
зазначеному на кресленні. Складений вузол перевіряють на обертання, 
що має бути вільним, без будь-яких заїдань. Слід зазначити, що у 
великосерійному і масовому виробництві робочі осі, голчасті ролики й 
охоплювальні деталі сортують за діаметрами на кілька груп, тому зна
чення зазорів у голчастому підшипнику змінюються у вузьких межах.

10.7. Складання
зубчастих з'єднань

Складання зубчастих коліс з валами чи осями в корпусі поділяють 
на складання зубчастих коліс на валу, установлення валів з колесами в 
корпус і регулювання їхнього зачеплення.

Зубчасті колеса встановлюють на вал (посадкові шийки) із зазором 
чи натягом (залежно від конфігурації й умов роботи) у холодному стані 
вручну чи за допомогою преса; за великих розмірів коліс — з нагріван
ням коліс чи охолодженням вала.

Надійне зачеплення зубчастих коліс забезпечується правильним по
ложенням ведучого і веденого валів у корпусі, тобто в разі розміщення 
їхніх осей в одній площині, їхній паралельності та дотримання міжцен- 
трової відстані.

У звичайних евольвентних зачепленнях збільшення міжцентрової 
відстані в межах допуску не порушує правильності зачеплення, але 
збільшує зазори в зачепленні зубів, що може спричинити удари і, як 
наслідок, передчасне спрацювання зубчастої передачі.

Правильність положення валів регулюється також положенням гнізд 
для підшипників у корпусі.

Правильність зачеплення перевіряють за плямою контакту поверх
ні зубів, яку наносять фарбою. Пляма контакту в передачах, які пра
цюють на середніх швидкостях, має розміщуватися рівномірно з обох



Рис. 10.5. Визначення 
бокового зазору (а) та 
правильності зачеплен
ня зубчастої передачі 
(б):
І — правильно; II, III — 
перекіс осей; IV, V — 
неправильна міжосьова 
відстань

боків початкової окружності і займати не менше ніж 60 — 65 % робочої 
довжини зуба, у швидкохідних передачах — не менше ніж 70 — 80 % 
(рис. 10.5).

У конічних передачах правильність зачеплення регулюється пере
міщенням уздовж осей обох зубчастих коліс чи одного з них. Бічний 
зазор перевіряють щупом, за допомогою свинцевої пластинки чи на 
фарбу. Регулюванням мірними шайбами можна досягти такого поло
ження коліс, за якого торці зубів за вхідним модулем обох коліс роз
міщуватимуться в одній площині. У цьому випадку величина бічного 
зазору і контакт робочих профілів зубів відповідатимуть технічним 
умовам.

При складанні черв’ячних передач особливе значення мають пра
вильне розміщення осі черв’яка і черв’ячного колеса, бічного зазору і 
плями контакту.

Бічний зазор визначається величиною холостого ходу за нерухомо
го черв’ячного колеса, а поверхня плями контакту має становити не 
менше ніж 65 — 70 % робочої довжини зуба.

10.8. Складання різьбових пар
Якість складання різьбових з’єднань залежить як від правильного 

затягування болтів і гайок, так і від чистоти поверхні і перпендикуляр
ності торця гайки чи болта. Перекіс гайки може спричинити обрив болта. 
Види різьбових з’єднань наведено на рис. 10.6.

Складають різьбові з’єднання, загвинчуючи болт рукою доти, доки 
він торкнеться деталі, а потім поступово загвинчують болт ключем до 
повного затягування. Довжина рукоятки ключа не повинна перевищу
вати 15 діаметрів різьби, що забезпечує нормальне затягування і запо
бігає зриву різьби.



Рис. 10.6. Види різьбових з’єднань: 
а — болтове; б, е — гвинтове; в — 
шпилькове; г — різьбова втулка; д — 
розпірне

У разі великої кількості різь
бових з’єднань спочатку затягу
ють гайки посередині, а потім — 
на кінцях деталі. Якщо з’єднан
ня розміщені по колу, гайки за
тягують хрест-навхрест.

Використовують кілька спо
собів затягування гайок, що за
безпечують достатню щільність 
з’єднання: затягування з вимі
рюванням подовження болта (шпильки), затягування з вимірюванням 
кута повороту гайки, затягування тарованими ключами на величину за
даного крутного моменту.

Шпильки загвинчують у деталь за допомогою двох гайок, наверне
них на вільний кінець шпильки, чи спеціальних ключів, що забезпечу
ють потрібний натяг. Найефективнішим у складанні болтових з’єднань 
і встановленні шпильок є застосування електрошпильковертів і гайко
вертів.

Контрольні запитання і завдання

0
1. Що таке складальний вузол?
2. Що називають загальним складанням?
3. Чим відрізняються процеси складання в одиничному і серійному ви

робництвах?
4. У чому полягає сутність підготовки деталей до складання?
5. Які існують методи запресовування підшипників?
6. Як здійснюють монтаж голчастих підшипників?
7. Як здійснюють монтаж упорних конічних підшипників?
8. У чому полягає особливість складання зубчастих з’єднань?



Внутрішньо- 
блоковий 
і МІЖБЛОКОВИЙ 
МОНТАЖ

Розділ 11

11.1. Стрічкові проводи і кабелі
Елементи електричних з’єднань у блоках поділяють на внутрішньо- 

блокові та міжблокові. Внутрішньоблокові елементи забезпечують елек
тричну комутацію між вузлами і радіочарунками всередині блока, міжбло
кові — підключення до системи третього структурного рівня (ша
фи, стояка, пульту), інших блоків. Електричні з’єднання радіочарунок 
у блоках можуть бути рознімними і нерознімними, що визначаєть
ся призначенням РЕА. Нерознімні з’єднання блоків майже не застосо
вують.

Елементи комутації поділяють на електричний монтаж і елементи 
електричних з’єднань. За видом використовуваних провідників розріз
нюють плоский (друковані плати, стрічкові проводи) і об’ємний (джгу
ти, проводи, кабель) електричний монтаж. Усі електричні з’єднання можна 
поділити на два види: нерознімні, виконувані зварюванням, паянням, 
закручуванням, і рознімні, які виконують різними з’єднувачами.

Найпоширенішими елементами комутації, застосовуваними в усіх 
видах РЕА, є стрічкові проводи і кабелі. їх використовують для елек
тричного монтажу панелей, рам, радіочарунок та інших пристроїв. Засто
сування стрічкових проводів і кабелів знижує трудомісткість складаль
них і монтажних операцій, підвищує надійність і знижує масу та об’єм 
РЕА, дає можливість здійснювати монтаж у трьох площинах завдяки 
здатності проводів вигинатися і скручуватися.

Стрічкові проводи і кабелі бувають спресовані, ткані та друковані. 
У стрічкових проводах із плівковою ізоляцією як жили використову
ють сплющений мідний дріт (рис. 11.1, а). Для ізоляції застосовують 
поліімідо-фторопластову плівку. Такі проводи мають 2; 4; 10; 20 і ЗО 
жил. У стрічкових проводах з поліетилену і полівінілхлоридного пла
стику застосовують круглий мідний дріт (рис. 11.1, б). У таких прово
дах буває 4; 12; 15; 18; 20 і 22 жили. Ткані кабелі складають із круглих 
провідників в ізоляції, що переплітають капроновими нитками. Такий 
спосіб виготовлення плоских кабелів дає можливість з’єднувати в єди-



Рис. 11.1. Стрічкові проводи і кабелі

ну конструкцію провідники різного поперечного перерізу і з різною 
ізоляцією (рис. 11.1, в). У тканих кабелях можна використовувати скру
чені провідники. Стрічкові друковані кабелі виготовляють на основі 
тонкого фольгованого діелектрика. Зазвичай вони закінчуються мета
лізованими контактними площадками з отворами (рис. 11.1, г) чи кон
тактними пелюстками (рис. 11.1, д). Такі кабелі виробляють з відкри
тим (рис. 11.1, г) чи закритим (рис. 11.1, д) друком. Крок і розміщення 
контактних площадок чи пелюсток має бути кратний кроку координат
ної сітки.

Жили спресованих проводів і тканих кабелів зазвичай вставляють у 
металізовані отвори чи накручують на штирі друкованих плат і припа
юють. Друковані кабелі з металізованими площадками надягають отво
рами на штирі й припаюють. Друковані кабелі з контактними пелюст
ками кладуть на контактні площадки друкованих плат внакладку і при
паюють. Спресовані проводи і друковані кабелі завжди закріплюють 
до друкованих плат планками чи притискними скобами (рис. 11.1, е).

11.2. Об'ємний монтаж
На початку розвитку радіотехніки, коли апаратура складалася з не

великої кількості схемних елементів, був поширений так званий об’ємний 
монтаж.



Рис. 11.2. Установлювані елементи об’ємного електромонтажу:
а — монтажний стояк; б — з’єднувальна планка для паяння; в — з’єднувальна плата з 
гвинтовим притискачем

Цей спосіб характеризується тим, що після установлення великих 
елементів і вузлів приладу їх з’єднують між собою за допомогою ізольо
ваних або голих проводів. У випадку застосування голих проводів їх 
вибирають досить великого діаметра (до 1,5 — 2 мм) з метою підвищен
ня жорсткості монтажу. Дрібні схемні елементи (резистори, конденса
тори малої ємності і т. д.) установлюють між виводами укріплених на 
шасі вузлів у підвішеному стані. З’єднувальні проводи зазвичай роз
міщують уздовж чи впоперек монтажної панелі (шасі) приладу під пря
мим кутом чи паралельно один одному. Таке розміщення монтажних 
проводів називають прямокутно-паралельним. Раціональнішим є розмі
щення проводів за найкоротшими напрямками.

Усі електричні проводи, тобто проводи, призначені для передачі елек
тричної енергії, називають кабельними виробами. їх виробляють у ши
рокому асортименті. Для електромонтажу РЕА використовують гнучкі 
монтажні проводи і кабелі, виконані з тонких мідних луджених дротів, 
скручених в одну жилу. Жили мають одно- чи багатошарову ізоляцію. 
Всі чи окремі жили кабелю можуть бути екрановані.

Як проміжні опори приєднувальних елементів і для полегшення елек
тричних вимірювань під час настроювання та ремонту застосовують мон
тажні стояки і з’єднувальні плати, зображені на рис. 11.2.

Нині об’ємний монтаж радіоапаратури застосовують тільки в най
простіших приладах, а також у настільних макетах для початкової пе
ревірки електричних схем.

Одним із методів, які дають змогу спростити і прискорити об’ємний 
монтаж приладу, є заготовлення заздалегідь з’єднувальних провідників 
у вигляді окремих елементів, установлюваних і запаюваних водночас зі 
складанням приладу.

11.3. Джгутовий (шаблонний) монтаж
У сучасній радіоапаратурі, що містить зазвичай велику кількість 

з’єднувальних проводів, використання способів об’ємного монтажу при
звело б до багатошарового розміщення провідників. Крім того, індиві
дуальна підготовка монтажних провідників та монтаж їх — трудомістка 
операція, що потребує значних витрат робочого часу. Значно більший 
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ефект з погляду підвищення продуктивності праці монтажників і якості 
виробів можна отримати, заготовляючи не окремі провідники, а цілу 
групу їх.

Заздалегідь заготовлену і зв’язану групу провідників випускають у 
вигляді окремого вузла. Очевидно, що групове укладання проводів значно 
прискорює монтаж виробів. Крім того, попереднє заготовлення про
водів за шаблоном і розпаювання їх у схему можуть виконувати мон
тажники низької кваліфікації, за винятком складання таблиць монтажу 
і випуску перших зразків джгута. Такий спосіб монтажу значно зде
шевлює монтажні роботи порівняно з об’ємним.

У приладі, що має велику кількість з’єднань, певна кількість про
водів може бути згрупована разом у вигляді джгута. При цьому прово
ди, об’єднані в один загальний джгут, підбирають так, щоб їхня елек
трична взаємодія (зв’язок) не впливала на роботу схеми. Згруповані в 
загальний джгут проводи скріплюють нитками і розміщують у приладі. 
Залежно від схеми, складності монтажу і конструкції приладу кількість 
окремих джгутів може значно змінюватися.

Велике значення має правильний вибір місця і напрямку прокла
дання у приладі (траси) основних джгутів та їх відгалужень. Від цього 
залежать схоронність і надійність монтажу в експлуатації, зручність у 
регулюванні та настроюванні елементів схеми, а також економія мон
тажного проводу. Від основного джгута відходять відгалуження до окре
мих чи згрупованих елементів. Відгалуження, у свою чергу, поділяють
ся на окремі проводи, що підходять до контактів чи виводів елементів. 
Монтажний джгут на вигляд подібний до гіллястої рослини. Джгутовий 
монтаж виконують монтажними ізольованими проводами, марки яких 
відповідають технічним умовам на певний прилад.

У тих випадках, коли прилад в експлуатації зазнає вібрації чи тря
сіння, джгутовий монтаж виконують багатожильним гнучким проводом 
і ретельно закріплюють на приладі. Багатожильними проводами вико
нують також підводку до вузлів, що можуть зніматися для регулювання 
і настроювання. Іноді джгутовий монтаж захищають від механічних 
пошкоджень спеціальним плетінням (наприклад, якщо джгут прокладе
но над кріпильними гвинтами).

Сутність шаблонування полягає в тому, що весь монтаж приладу 
(або частину його) прокладають не безпосередньо на цьому приладі, а 
виконують на заздалегідь підготовленому шаблоні. Шаблон у більшості 
випадків має вигляд дерев’яної дошки, на яку в певному порядку наби
то сталеві шпильки. На такому шаблоні відповідно до схеми укладають 
проводи. Цей процес називають розкладенням. Після закінчення роз
кладення проводи певним чином «зшивають», тобто скріплюють нитка
ми. Готовий джгут (його іноді називають «крос» або «коса») знімають 
із шаблона, зачищають, потім закладають і лудять кінці, а в разі потре
би — і захисне плетіння монтажу. Після виконання цих операцій готовий 
джгут укладають у прилад і припаюють кінці до відповідних деталей.



Рис. 11.3. Джгут на шаблоні

Монтажний провід закріплюють у місцях прокладання так, щоб він 
не був натягнутий. На кожному кінці проводу, що припаюється, по
трібно передбачати запас довжини для виконання не менш як двох 
перепаювань. У масовому виробництві джгути виготовляють окремо на 
спеціальних плоских чи об’ємних шаблонах.

Проводи до пелюсток припаюють (не більше ніж два проводи на 
один отвір) чи притискують гвинтом або пружиною. Перехід монтаж
них проводів чи джгутів з нерухомих площин на рухомі блоки здійс
нюють петлею з гнучких провідників, довжина якої визначається вели
чиною переміщення блоку. Такі монтажні переходи краще працюють 
на крутіння, ніж на вигин. Для підвищення надійності монтажні прово
ди і джгути прикріплюють до несівних конструкцій скобами, прив’язу
ють нитками або наклеюють мастикою. В отвори для проходу монтажу 
встановлюють гумові втулки, гострі кути і ребра захищають пружними 
прокладками (розкладений і «зшитий» джгут на шаблоні наведено на 
рис. 11.3).

Для виправлення монтажу застосовують такі інструменти:
1) круглу оправку (рис. 11.4, а) для надання заокруглення верти

кальним петлям;
2) упор (рис. 11.4, б) для утримання джгута в місці відгалуження 

під час виправлення відводу гачком;

Рис. 11.4. Інструмент для укладання і виправлення монтажу: 
а — кругла оправка; б — упор; в — гачок; г — прямокутний гачок



3) гачок (рис. 11.4, в) для піднімання провідників і надання їм вер
тикального положення;

4) прямокутний гачок (рис. 11.4, г) для укладання і надання за
округлення петлям і провідникам у горизонтальному положенні.

Крім переліченого спеціального інструменту для укладання монта
жу користуються звичайними плоскогубцями з довгими губками та пінце
тами.

Прокладка проводів і джгутів має забезпечувати доступ до місць 
кріплення та монтажу вузлів і ЕРЕ для ремонту і технічного обслуго
вування. Застосування гнучких друкованих, плоских і тканих кабелів 
замість провідних джгутів дає можливість зменшити обсяг і спростити 
монтажні роботи.

Для блоків третього і четвертого поколінь, у яких схеми комутації 
значно ускладнені, внутрішньоблоковий провідний монтаж, що потребує 
ручної роботи, застосовують тільки на стадії дослідних зразків і в інди
відуальному виробництві. У серійній апаратурі використовують спе
ціально виготовлені об’єднувальні плати, на яких монтаж виконано дру
кованим способом.

11.4. Нерознімні електричні з'єднання
Нерознімні з’єднання поділяють на постійні, виконувані зварюван

ням, напівпостійні — паянням, закручуванням і обтисненням, і тимча
сові — на зразок «пелюстка —гвинт». Зварювання провідників між со
бою чи провідників з пелюстками є найнадійнішим електричним з’єднан
ням; паяння провідників — найпоширенішим. Тому розглянемо паяння 
монтажних з’єднань докладніше.

Паяння. Правильно виконане паяння — головна передумова без
відмовної роботи приладу за будь-яких експлуатаційних умов, тому на 
якість паяння під час монтажу треба звертати особливу увагу.

Після підготовки елементів монтажу і провідників до паяння та ме
ханічного закріплення їх на контактах слід підготувати паяльник до 
операції паяння. Для того щоб робоча частина паяльника була стійкішою 
до утворення раковин, рекомендується кінець стрижня паяльника відку
вати (якщо він ще не був у вживанні). Кування стрижня може викону
ватися в холодному чи гарячому станах. Потім робочу частину стрижня 
паяльника обпилюють напилком, як зображено на рис. 11.5. Така фор
ма робочої частини стрижня паяльника сприяє кращому стіканню при
пою в місце, що спаюють. Підготовлений у такий спосіб паяльник довше 
збережеться від утворення на ньому раковин, які заважають стіканню 
припою, погіршують тепловий контакт із місцем, що спаюють, і сповіль
нюють процес паяння.

Після запилювання паяльника його робочу частину слід залудити. 
Це здійснюють у такий спосіб: паяльник включають в електромережу і, 
як тільки він нагріється, його робочу частину прикладають до шматка



каніфолі для утворення захисного шару, що запобігає 
окисненню запиляної частини. Під час нагрівання па- 

Вяльника його робочу частину слід покривати каніфоллю 
кілька разів, оскільки вона частково стікає і вигорає.

Паяння майже не відрізняється від лудіння: за допо
могою паяльника розплавлений припій переноситься на 
місце паяння, попередньо покрите розчиненою в спирті 
каніфоллю. Каніфоль на місце паяння можна наноси- 

V ти і за допомогою паяльника, для чого перед паянням
/?=1-1,5 мм ним доторкуються до шматка каніфолі і разом із при

поєм переносять на місце паяння. Кількість припою, 
достатнього для виконання паяння, визначають дослідним методом.

Виконуючи паяння, монтажник має стежити за тим, щоб припій за
лив провідники, заведені на пелюстку чи контакт з обох боків, проник
нув у зазори між провідниками і цілком залив отвір пелюстки.

Для кожного виду монтажу, типу елементів, матеріалу, застосованого 
в конструкції чи деталі вузла, на яких виконується паяння, а також маси 
з’єднання, що спаюють, потрібно застосовувати паяльник відповідної 
потужності та діаметра стрижня.

Наприклад, паяння елементів на платах з друкованим монтажем, а 
також паяння напівпровідникових приладів виконують паяльником, що 
має потужність не більше ніж 50 Вт з діаметром стрижня 6 мм. У бага
тьох інших випадках для паяння з’єднань монтажу і кабелів викорис
товують паяльники потужністю до 100—150 Вт з діаметром стрижня 
10— 12 мм.

Під час паяння виводів резисторів, конденсаторів, діодів і тріодів на 
пелюстках чи опорних точках слід дотримуватися певної обережності, 
оскільки ці елементи дуже чутливі до перегрівання. Надмірне нагрівання 
елементів під час паяння може спричинити вихід їх з ладу. Наприклад, 
перегріті недротяні резистори МЛТ, УЛМ змінюють номінальну вели
чину, а в керамічних конденсаторів КТ, КД можуть відпаятися виводи і 
потріскатися кераміка. Напівпровідникові прилади внаслідок перегріван
ня можуть цілком втратити свою працездатність. Щоб уникнути вихо
ду з ладу елементів монтажу, потрібно дотримуватися таких вимог. 
Паяння слід виконувати паяльником відповідної потужності. Потрібно 
дотримуватися встановленої тривалості паяння для кожного типу еле
ментів. Випадковий дотик паяльника під час паяння до корпусу паяно
го елемента є неприпустимим. У разі потреби слід застосовувати паян
ня з тепловідводом, чи, як часто його називають, термоекраном.

Термоекран слугує для відведення теплоти, що поширюється по ви
воду від місця паяння до елемента монтажу. Як термоекран застосову
ють монтажні плоскогубці чи пінцет. Термоекран розміщують між еле
ментом і місцем паяння, затискаючи ним вивід, що припаюють.



Рис. 11.6. Застосування термоекрана

Губки плоскогубців чи пінцета слід 
розміщувати якнайближче до корпусу 
чи елемента вузла і не знімати їх з ви
воду впродовж 10 —15 с після закінчен
ня паяння (рис. 11.6). Застосовувати як 
термоекран звичайні плоскогубці чи 
пінцет недостатньо ефективно, оскільки 
їх виготовляють із матеріалу з малою 
теплоємністю. Для збільшення теплоєм
ності плоскогубців чи пінцета на їхні 
губки можна надягати чи наклепувати 
масивні наконечники з червоної міді. 
Для паяння дрібних деталей можна ви
готовити пінцет з червоної міді. Особ
ливо зручним і продуктивним є вико
ристання спеціально виготовленого термоекрана, що має затиск «кроко
дил» із впаяними в нього губками з червоної міді.

Цей термоекран після закінчення паяння упродовж 10—15 с зали
шають «висіти» на виводі елемента, який припаюють, а монтажник, не 
витрачаючи часу на чекання остаточного остигання місця паяння, може 
продовжувати роботу (рис. 11.7).

У разі паяння елементів на платах із друкованим монтажем непри
пустимо перегрівати місця паяння, оскільки можливе відшаровування 
друкованих провідників. Якщо потрібно зменшити температуру паян
ня, слід обирати припій марок ПОС-61 та ПОСК-50, під час паяння 
стежити за тим, щоб флюс не розтікався по платі, а припій — за межі 
місця з’єднання.

Паяючи виводи напівпровідникових приладів, треба застосовувати 
термоекрани. Крім того, слід зважати на те, що напруга пробою деяких 
типів діодів вимірюється одиницями вольтів і навіть менше. Якщо па
яльник має недостатньо надійну ізоляцію стрижня від обмотки підігріван
ня, він може виявитися причиною псування діодів та інших напівпровід
никових приладів з низькою напругою пробою. Особливо небезпечним 
є одночасний вплив на напівпровідникові прилади перегрівання і паразит
ної напруги, яка потрапляє з паяльника під час паяння. Навіть у випад
ку, якщо за нормальних температурних умов прилад має досить високу 
напругу пробою, вона різко падає під час нагрівання паяльником.

З метою запобігання псуванню напівпровідникових приладів під час 
паяння потрібно з’єднувати стрижень паяльника в місці його закріп
лення з корпусом приладу за допомогою гнучкого ізольованого прово
ду. Довжина проводу має бути достатньою для забезпечення зручної 
роботи монтажника. У практиці монтажу радіоапаратури нерідко ви
никає потреба паяти з’єднання чи провідники виводів елемента зі стру-



мопровідним шаром срібла, нане
сеним на керамічну деталь мето
дом впікання. До таких елемен
тів з кераміки із шаром срібла 
належать: високочастотні котуш
ки, плати з друкованим монтажем, 
прохідні й опорні ізолятори і т. д. 
Як відомо, срібло легко спаюєть
ся зазначеними вище припоями, 
тому паяння до шару срібла на 
перший погляд не складне. Про
те срібло має здатність розчиня
тися в розплавленому припої, 

отже, може відбутися перехід срібла з деталі на паяльник (у припій) до 
повного зникнення срібного покриття. Для того щоб уникнути цього, па
яння треба виконувати легкоплавкими припоями ПОСВ-33 та ПОСК-50 
і паяльниками зі зниженою температурою нагрівання. Ці припої дають 
змогу знизити температуру деталей під час паяння й уникнути розчи
нення срібла. Крім того, зниження температури місця паяння запобігає 
руйнуванню шару срібла, який може пошкодитися внаслідок різних 
коефіцієнтів лінійного розширення кераміки і срібла. Паяння легко
плавкими припоями на сріблених керамічних деталях може бути реко
мендовано в тому випадку, якщо з’єднання не піддаватиметься значним 
механічним навантаженням.

Паяння керамічних вузлів із нанесеним шаром срібла виконують 
паяльником потужністю до 50 Вт із застосуванням флюсу ФКСп. Пая
ти треба швидко, щоб не допустити перегрівання.

Крім інших операцій монтажнику доводиться здійснювати паяння 
високочастотних кабелів типу РК. Ці кабелі мають поліетиленову ізо
ляцію, що відрізняється невисокою теплостійкістю. У зв’язку з цим паяти 
такі кабелі треба швидко, не допускаючи перегрівання місця паяння. 
Трапляються випадки, коли під час паяння високочастотного кабелю 
поліетиленова ізоляція внаслідок перегрівання розм’якшується і жила 
кабелю замикається на екран.

Для уникнення розплавлювання поліетиленової ізоляції кінець кабелю 
під час паяння потрібно утримувати у відповідному положенні за допо
могою вологої бавовняної ганчірки. З огляду на невелику теплостій
кість поліетиленової ізоляції високочастотного кабелю паяти централь
ну жилу і закладення екранного обплетення слід припоєм ПОС-33 чи 
ПОСК-50.

Виконавши паяння, монтажник повинен його промити, тобто видали
ти з поверхні деталі залишки каніфолі та її пари, що осідають у вигляді 
білого нальоту. Промивання виконують пензликом або, найчастіше, ган
чіркою, намотаною на губки пінцета, змоченою спиртом або ацетоном. 
Після промивання місце паяння набуває чистого і блискучого вигляду. 



При промиванні місць паяння слід ураховувати, що лакофарбові по
криття деяких деталей і вузлів, особливо їх маркування, можуть бути 
розчинені та змиті. Також можуть бути пошкоджені деталі з полістиро
лу. Тому, застосовуючи розчинники, потрібно в кожному окремому ви
падку перевіряти безпечність їх. Як правило, спирт (наприклад, етило
вий) на покриття не діє, тому його можна використовувати для проми
вання будь-якого паяння.

Паяння забезпечує менший перехідний опір, високу ремонтопри
датність, не потребує складного устаткування та високої кваліфікації 
виконавців. Паяння проводів чи джгутів кабелів до контактних площа
док друкованої плати з боку друкованих провідників неприпустиме — 
проводи потрібно підводити з боку ЕРЕ і пропускати в отвори друкова
ної плати (див. рис. 11.12, а). Такий варіант електричного з’єднання не 
допускає більше ніж два перепаювання. Підвищити ремонтопридатність 
друкованої плати можна, застосувавши спеціальні пустотілі втулки чи 
штирі пелюсток (див. рис. 11.12, в —є).

Зварювання. Для виконання монтажних робіт у радіопромисловості 
використовують два способи зварювання:

1) контактне;
2) дугове.
Контактне зварювання найкраще застосовувати для з’єднання де

талей, виготовлених з металів, що мають великий питомий опір, наприклад 
сталі, ніхрому. Такий спосіб зварювання дістав назву точкового, оскіль
ки з’єднання деталей відбувається в точці їх нагрівання. Точкове зва
рювання дає змогу дуже часто замінити клепання і значно ефективніше 
за нього з огляду на продуктивність праці та економію. На жаль, мета
ли, що мають малий питомий опір, наприклад мідь і алюміній, зварюють
ся значно гірше. Для зварювання їх потрібна більша сила струму, а 
міцність з’єднання часто виявляється недостатньою. Крім того, електроди 
зварювального апарата мають значні розміри і масу, що перешкоджає 
широкому застосуванню зварних з’єднань, адже вироби радіопромисло
вості часто мають невеликі габаритні розміри. Тому застосування кон
тактного зварювання для монтажу апаратури нині обмежено підготов
чими операціями для складання деяких деталей і вузлів.

Проте у складанні, наприклад шасі, панелей та інших великих дета
лей апаратури, контактне зварювання використовується значно ширше.

На відміну від контактного дугове зварювання є значно поширені- 
шим. Існують такі основні технологічні прийоми зварювання.

Спосіб зварювання, що дістав назву зварювання «з екраном», наве
дено на рис. 11.8. В отвір наконечника заводять провідник, наконечник 
захоплюють щипцями з вигнутими губками, який водночас є обмежува
чем положення мундштука зварювального пістолета. У випадку виник
нення дуги ці щипці-обмежувачі виконують роль екрана, який захищає 
нижню частину наконечника, що підгортається під контактний гвинт, від 
бризок металу.



Рис. 11.8. Зварювання з «екраном»: 
1 — оплавлений метал; 2 — зварне з’єд
нання; 3 — вугільний електрод; 4 — 
мундштук зварювального пістолета; 5 — 
плоскогубці-обмежувачі; 6 — пелюстка;
7 — монтажний провід

Рис. 11.9. Зварювання «на плоскогуб
цях»:
І — оплавлений метал; 2 — вугільний 
електрод; 3 — мундштук зварювально
го пістолета; 4 — зварюване з’єднання; 
5 — монтажний провід; 6 — плоскогубці 
для захоплення пелюстки

За іншої форми деталей, які зварюють, для їх захоплення застосову
ють звичайні плоскогубці, на які спирають мундштук зварювального 
пістолета.

Спосіб зварювання «на плоскогубцях» зображено на рис. 11.9. За
лежно від розмірів виступної над плоскогубцями частини пелюстки утво
рюється крапля розплавленого металу деякої форми. Регулюючи вели
чину оплавленої частини пелюстки, можна отримати надійне зварне з’єд
нання.

Якщо для з’єднання застосовують наконечники іншої форми, ними 
можна утворити краплю, що з’єднає провідник з наконечником. Спосіб 
зварювання, що називається зварюванням «у трубочку», зображено на 
рис. 11.10. Ця назва зумовлена тим, що трубчаста частина наконечника 
заварюється краплею, яка утворилася під час зварювання. Такий спосіб 
зварювання можна застосовувати в тих випадках, якщо одна зі зварю
ваних деталей має форму трубочки.

Найпоширенішим способом з’єднання різних конденсаторів і резис
торів з іншими деталями і монтажними проводами радіоапаратури є 
спосіб, наведений на рис. 11.11. Цей спосіб зварювання називають зва
рюванням «у кульку». Проводи, які зварюють, і виводи деталей (стрічкові 
та дротові) скручують разом і затискують плоскогубцями так, щоб час
тина скрутки виступала. На плоскогубці спирають мундштук зварю
вального пістолета, і після утворення дуги верхня частина скрутки оп
лавляється в кульку. Цей спосіб зварювання вважають найзручнішим, 
адже його можна застосовувати для зварювання майже всіх з’єднань, 
що існують у радіоапаратурі різного призначення.



Рис. 11.10. Зварювання «у трубочку»:
/ — вугільний електрод; 2 — мундштук зварю
вального пістолета; 3 — монтажний провід; 4 — 
плоскогубці для захоплення зварюваного вузла; 
5 — оплавлений метал

Рис. 11.11. Зварювання «у кульку»; 
/ — вугільний електрод; 2 — мунд
штук зварювального пістолета; 3 — 
оплавлений метал; 4 — плоскогубці- 
утримувачі

Зазначимо, що широке застосування зварювання в монтажних робо
тах ускладнене тим, що виводи деталей і вузлів апаратури не завжди 
призначені для електричного з’єднання їх зварюванням. При конструю
ванні виводів деталей і вузлів апаратури з урахуванням можливості 
застосування зварювання слід збільшувати кількість видів виробів, у 
яких використовуються зварні з’єднання.

Недоліком зварних з’єднань є також невисока стійкість проти окис- 
нення. Після перебування у вологому середовищі місце зварювання 
може окиснитися у вигляді іржі чи зелені. Тому після зварювання реко
мендується покривати оплавле
ні місця шаром міцного волого
стійкого лаку.

Можна зробити загальний 
висновок, що дугове зварюван
ня забезпечує значну механіч
ну міцність і теплостійкість, мі
німальний час нагрівання, від
сутність флюсу. Основним не
доліком є неможливість вико
ристання його для друкованих

Рис. 11.12. Нерознімні з’єднання: 
а — паяння проводу до контактної 
площадки; 6 — з’єднання зварюван
ням; в — паяння проводу в пустотілу 
заклепку (пістон); г — з’єднання об
тисканням; д — паяння проводу до 
штиря; е — з’єднання накручуванням; 
є — паяння проводу до пелюстки; 
ж — з’єднання бандажуванням



Рис. 11.13. Монтажні стояки

і багатожильних провідників — зварювання застосовують тільки у спе
ціальних випадках.

Холодні з’єднання (обтискання, закручування, бандажування, скле
ювання струмопровідною пастою і клеями) відрізняються високою 
міцністю, надійністю, не потребують теплостійкості з’єднуваних виробів, 
складного устаткування. З’єднання обтисканням (рис. 11.12, г) здійсню

ють обтиском за допомогою 
спеціальної пересувної втул
ки, зробленої з м’якого мате
ріалу, з просмикнутими крізь 
неї проводами.

Монтаж обтисканням є 
одним з методів механічно
го контактування, за якого 
пружинний затискач при
тискує твердий чи багато
жильний провід до контакт
ного штиря з такою силою, 
що утворюється вакуум- 
щільне з’єднання. З’єднан
ня закруткою виконують на
кручуванням з натягом віль
ного від ізоляції одножиль
ного проводу на приєдну
вальний штир прямокутно
го перерізу з гострими кра
ями (рис. 11.12, е). Накру
чування здійснюють від ос
нови штиря до його вершини, 
число витків залежить від 
діаметра проводу і зміню
ється від трьох (1,6 мм) до 



восьми (0,2 мм). Надійність з’єднання закруткою у 10 разів перевищує 
надійність паяних з’єднань. Для з’єднання штиря з багатожильним про
відником чи з виводом елемента, що не допускає закручування, викорис
товують метод бандажування. Він полягає в тому, що провід обкручу
ють навколо штиря і виводу елемента, притискаючи їх один до одного, 
забезпечуючи цим надійний контакт (рис. 11.12, ж).

Для надання жорсткості навісному монтажу і монтажу на друко
ваній платі застосовують одножильні проводи діаметром 0,4—1 мм з 
ізоляцією чи без неї. З’єднання з «плаваючими» контактами і джгути, 
що забезпечують рухомість елементів, виконують гнучким багатожиль
ним проводом або плоскими кабелями з напуском, що виключає натяг.

Для електричного з’єднання монтажних проводів з комутаційними 
платами й окремими елементами застосовують монтажні стояки і з’єдну
вальні плати.

Монтажні стояки з двома ізольованими пелюстками зображено на 
рис. 11.13, а, в. Стояк з однією пелюсткою, що може складатися в пакет 
за висотою, зображено на рис. 11.13, б.

З’єднувальну плату з пелюстками /, закріпленими на площадці 2, 
зображено на рис. 11.14, а. Плату, пелюстки / якої проходять у вікно 
панелі 2, зображено на рис. 11.14, б. До пелюстки 1 (рис. 11.16, в) з 
одного боку провід припаюють, а з другого — прикручують пелюстку 
гвинтом 2 у втулку 3.

11.5. Рознімні електричні з'єднання
Контактні рознімні з’єднувачі (чи просто з’єднувачі) застосовують 

для швидкої заміни чарунок, блоків та інших пристроїв під час налаго
дження й експлуатації. Електричне з’єднання в цьому пристрої здійс
нюється завдяки холодному контакту пари штир —гніздо. З’єднувач 
складається з двох деталей: вилки і розетки.

Усі з’єднувачі, застосовані в РЕА, можна поділити на три групи: 
внутрішньоблокові — для з’єднання пристроїв усередині блока; бло
кові — для з’єднання блоків у стояках; зовнішні — для підключення 
зовнішніх кабелів. Внутрішньоблокові з’єднувачі застосовують для 
об’ємного і друкованого монтажу.

Електричне з’єднання контактів з’єднувача з об’ємним монтажем 
виконують паянням або накручуванням. Виведення контакту під паян
ня зображено на рис. 11.15, а, під накручування — на рис. 11.15, б. 
З’єднувачі для друкованого монтажу бувають трьох видів: для впаю
вання в металізовані отвори друкованої плати (рис. 11.15, в); для припаю
вання контактів унакладку з обох боків друкованої плати (рис. 11.15, г); 
як вилку використовують друковану плату завтовшки 1,5 мм із друко
ваними провідниками певного вигляду (рис. 11.15, д). Для таких з’єдну
вачів крок контактів має дорівнювати чи бути кратним кроку коорди
натної сітки, який становить 1,25 мм.
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Рис. 11.15. Прийоми електричного з’єднання внутрішньоблокових з’єднувачів

Блокові з’єднувачі застосовують для електричного з’єднання блоків 
при встановленні їх у стояки чи монтажні пристрої, наприклад з’єдну
вач типу РПКМ, застосовуваний у літаковій РЕА. У ньому можуть 
використовуватися низьковольтні, високовольтні та високочастотні кон
тактні пари. Для забезпечення точного суміщення штирів із гніздами 
по контуру з’єднувача у внутрішньоблокових і блокових з’єднувачах 
передбачені напрямні чи штирі. Як зовнішні з’єднувачі зазвичай вико
ристовують циліндричні розніми типу ШР, 2РМ, 2РМД, РС. Такі з’єдну
вачі складаються з блокової та кабельної частин. Блокові частини бува
ють як герметизовані, так і негерметизовані, кабельні частини — прямі 
та кутові.

Елементи електричних з’єднань чарунок вибирають залежно від екс
плуатаційних вимог конструкції чарунки (рознімна, книжкова), конструк
тивно-технологічних вимог, розмірів з’єднувача, а також потрібної кіль
кості контактів в електричному з’єднувачі.

Слід зазначити, що тип електричного з’єднувача завжди слід вибира
ти з урахуванням вимог нормативно-технічної документації, що перед
бачає і забезпечує відповідний рівень уніфікації виробу. При виборі 
з’єднувача потрібно резервувати не менше ніж 10 % потрібної кількості 
контактів.

Залежно від обраного методу виконуваного електричного монтажу 
між чарунками (комутаційна друкована плата, джгутовий монтаж, накру
чування і т. д.) потрібно правильно визначити пари вилка —розетка.

З усіх рекомендованих електричних з’єднувачів найдоцільніше за
стосовувати електричні з’єднувачі типів СНП34 і ГРПП72, що мають 
потрібну кількість вихідних контактів і надійний електричний контакт 
у контактних парах. Крім того, вони задовольняють вимоги експлуата
ції різних видів апаратури, їх застосування забезпечує міжвидову уні
фікацію апаратури на рівні чарунки.



Приклад застосування різних 
елементів комутації зображено на 
рис. 11.16. Блок складається з кор
пусу 2, задньої 1 та передньої 3 па
нелей і містить вторинне джерело 
живлення 4, високочастотний суб- 
блок 5 і чарунки 6. У ньому засто
совані такі елементи комутації: в 
чарунках 6 розміщено друковані 
плати 7 і 8, електричний монтаж між 
якими здійснюють стрічковими 
проводами 9; чарунки 6 своїми з’єд
нувачами вставляють у відповідну 
частину з’єднувача 10, що впаюють 
у комутаційну друковану плату /1. 
Електричний монтаж з плати 11 і 
джерела живлення 4 на зовнішні 
з’єднувачі 12 і 16 ведуть об’ємни
ми кабелями 13 і 17. Вузол 5, що 
має низько- і високочастотні з’єдну
вачі, вставляють у відповідні час
тини з’єднувачів. При цьому низь
кочастотний рознім впаюють у пла
ту 11, а високочастотний кабель 15 
вача 14.

Рис. 11.16. Елементи комутації блока 

ідключають до зовнішнього з’єдну-

Розглянемо деякі прийоми оброблення проводів і кабелів, оскільки 
від правильної та ретельної підготовки проводу значною мірою зале
жать охайний вигляд монтажу і безвідмовна робота приладу.

11.6. Прийоми оброблення 
проводів і кабелів

Оброблення проводу означає його підготовку до монтажу. Оброб
лення проводів виконують у кілька етапів:

1) випрямлення проводів;
2) зачищення (зняття) ізоляції з кінців проводів;
3) закріплення ізоляції на кінцях проводів;
4) лудіння кінців проводів.
Усі монтажні проводи — голі, ізольовані, одножильні, багатожильні — 

постачають з кабельних заводів намотаними на котушки чи в бухти. 
Під час розмотування котушки чи бухти, як би акуратно це не робилося, 
провід мнеться. Тому насамперед провід потрібно випрямити. Одно
жильний голий чи ізольований провід марки ПМВ і подібні випрямляють 
у такий спосіб. Розмотаний з котушки чи бухти провід ріжуть гостро
зубцями на відрізки завдовжки 5 —6 м залежно від розмірів приміщен-



ня, в якому цю операцію виконують. Кількість таких відрізків може 
бути до 10 або більше, залежно від того, яка кількість проводу потрібна 
для монтажу. Після розрізування всі відрізки проводу разом треба з 
одного кінця затиснути в лещата. Усі вільні кінці затиснених проводів 
слід взяти в ліву руку, а правою рукою за допомогою плоскогубців чи 
круглогубців захопити провідники, один за іншим, і злегка витягати їх
до випрямлення. Сильно витягати провід не слід, оскільки його легко 
обірвати, особливо при діаметрі 0,8— 1,0 мм. Після витягування провід 
набуває акуратного зовнішнього вигляду. Витягнутий у такий спосіб 
провід розрізають гострозубцями на коротші відрізки, якими викону
ють окремі (не джгутові) з’єднання деталей схеми.

Випрямляти описаним вище способом багатожильні проводи не ре
комендується, оскільки вони не піддаються витягуванню. Якщо спробу
вати потягнути сильніше, то вони легко обриваються, особливо за пе
рерізів 0,14 — 0,35 мм2. Завдяки великій гнучкості багатожильних мон
тажних проводів їх легко випрямити прогладжуванням ганчірочкою, 
затиснутою в руці, чи просто долонею руки. Так само перед зачищен
ням випрямляють кінці проводів джгутового монтажу.

Голий посріблений чи луджений одножильний провід після випрям
лення може відразу надходити на монтаж. Ізольовані одножильні та 
багатожильні проводи після випрямлення і нарізування на відрізки 
потрібної довжини мають пройти ще одну операцію. Ця операція полягає 
у звільненні кінця провідника від ізоляції і називається зачищенням 
проводу. Зачищення проводу — одна з найвідповідальніших робіт. 
Основне в цій роботі полягає в тому, щоб правильно зняти ізоляцію з
проводу, не пошкодивши при цьому його струмоведучу жилу. Часто 
доводиться спостерігати, як монтажник, зачищаючи провід, підрізає ізо
ляцію ножем. У цьому разі лезо ножа потрібно розміщувати вздовж 
проводу, а не впоперек. Зачищати ізоляцію ножем потрібно особливо 
обережно, оскільки при цьому легко підрізати і струмоведучу жилу, а 
підрізування жили, навіть незначне, може призвести до обламування її 
під час експлуатації радіоапарата, що спричинює вихід його з ладу. 
Особливо небезпечне підрізування жили для одножильних проводів.

Найправильнішим способом зачищення проводу слід вважати випа
лювання ізоляції, за якого ізоляція на проводі підрізається напруженим
1 2 дротом. У цьому разі виключається 

можливість пошкодження жили про
воду й у багато разів скорочується час 
на його зачищення. Найпростіше при
стосування для випалювання ізоляції 
при зачищенні проводу за допомогою 
напруженої струмом петлі зображено 
на рис. 11.17. Таке пристосування 
дуже легко виготовити як у цеху, так і 
в лабораторії.

Рис. 11.17. Найпростіше пристосу
вання для випалювання ізоляції при 
зачищенні проводу:
/ — петля розжарювання струмом; 2 — 
струмопровідні стрижні; 3 — ручка; 4 — 
шнур до знижувального трансформа
тора



Для розжарювання петлі в цьому пристосуванні потрібна напруга 
1,5 — 2 В. Таку напругу можна отримати від знижувального трансформа
тора, який вмикають у мережу змінного струму напругою 120 — 220 В. 
У первинну обмотку трансформатора ставлять вимикач, що дає мож
ливість знімати напругу з петлі, коли в ній немає потреби. Найпридат- 
нішим матеріалом для петлі слугує досить міцний, зі значним питомим 
опором дріт, найкраще з ніхрому чи фехралю. Напругу на петлі слід 
підібрати так, щоб вона розжарювала дріт до темно-малинового кольо
ру, що неважко зробити підбором діаметра дроту чи розміру петлі. Ко
ристуватися таким пристосуванням потрібно так. Провід, з кінця якого 
знімають ізоляцію, беруть у ліву руку, а пристосування — у праву. 
В середину петлі вставляють кінець проводу і розжареною петлею про
водять по ізоляції навколо проводу доти, доки ізоляцію не буде пропа
лено до струмоведучої жили. Після цього непотрібний відрізок ізоляції 
можна легко зняти пальцями.

Довжина зачищеного від ізоляції кінця проводу має не перевищува
ти 6—8 мм. Цього цілком достатньо для заведення і міцного закріплен
ня проводу на елементі чи деталі. Якщо зробити кінець довшим, то 
після закріплення його на деталі залишатиметься надлишок зачищено
го проводу і його доведеться «відкушувати» гострозубцями, що за масо
вого випуску радіоапарата подовжує час виконання операції. Крім того, 
«відкушений» зайвий кінчик проводу може потрапити в монтаж або 
деталь і спричинити замикання.

Для закріплення проводів перерізом до 2,5 мм2 застосовують ко
тушкові нитки №20 чи ЗО. За великих перерізів використовують нитки 
№10 чи 0. Спосіб закріплення краю ізоляції нитками є надійним, але 
досить трудомістким, тому не завжди застосовується. Часто закріплен
ня ізоляції виконують, приклеюючи її спеціальним швидковисихаючим 
нітроклеєм АК-20 чи клеєм БФ.

Наприклад, проводи марок МГШД і МГШДО через їхню велику 
гнучкість і малий переріз дуже складно і незручно обмотувати нитка
ми. Ізоляцію таких проводів після зачищення промащують за допомо
гою пензлика на довжину 5 —7 мм нітроклеєм АК-20 чи клеєм БФ. Під 
час лудження кінця струмоведучої жили паяльником чи у ванночці з 
припоєм провід нагрівається, клей швидко висихає і надійно закріплює 
ізоляцію.

Для здешевлення закріплення ізоляції застосовують спеціальні кап
сули з термопластичних матеріалів, наконечники з пластмаси, а також 
марковані бирки чи ізоляційні трубки. Способи закріплення ізоляції за 
допомогою нітроклею АК-20, капсули з термопластичного матеріалу, 
наконечника з пластмаси й ізоляційної трубки на клею зображено на 
рис. 11.18.

Кінці проводів марок МР, МРГ, ПМВ, ПМОВ, МГШВ, ПМВГ і ПВГ 
після зачищення можна не заклеювати, оскільки верхній шар ізоляції 
цих проводів складається з вулканізованої гуми (у проводів марок МРГ,



д | ----- , рис. Ц.18. Способи закріплення краю ізоляції проводів після
зачищення:
а — за допомогою нітроклею АК-20; б — за допомогою капсу- 

,__________________ ли з термопластичного матеріалу; в — за допомогою пластмасо-
б---------- 1 ^лллі вого наконечника

б ------------------------------------------------------------------------

д ріц..... ПВГ) чи пластмаси (у проводів марок ПВМ, ПМОВ,
ПМВГ і МГШВ). Шар пластмаси чи гуми надійно 
тримає нижні шари бавовняної або шовкової ізо
ляції, не дає їй розкручуватись і розкошлатися.

Кожний зачищений провід, як одножильний, так і багатожильний, перед 
паянням на деталь треба обов’язково полудити паяльником чи у ван
ночці з розплавленим припоєм. Залуджений кінець багатожильного 
проводу набагато легше просмикнути в отвір пелюстки деталі, чим не- 
луджений, легше обтиснути на пелюстці та пропаяти. Деякі багатожильні 
проводи, наприклад марки ЛПРГС, мають струмоведучу жилу, скручену 
з багатьох тонких нелуджених дротів. Кінець такої жили перед лудін
ням потрібно розплести і ретельно очистити від оксиду всі дротики за 
допомогою шкурки або ножа. Після цього їх слід знову добре скрутити 
і полудити паяльником.

При закріпленні кабелів марок РК-50-7-15, РК-50-7-11, РК-50-213, 
РК-50-3-13, РК-75-4-12, РК-75-4-21 і аналогічних потрібно спочатку 
надрізати і зняти зовнішню ізоляцію, потім розчесати і випрямити окре
мі дротинки металевого обплетення кабелю. Розчісування екрануваль- 
ного обплетення кабелю можна зробити за допомогою загострених кінців 
пінцета. Губками того самого пінцета, якщо вони не мають насічок, мож
на випрямити окремі дротики обплетення, захоплюючи їх по кілька штук 
і протягаючи від початку закріплення до кінців. Після цього обережно 
надрізати внутрішню ізоляцію кабелю, не пошкодивши жили. При цьо
му площина зрізу ізоляції має бути рівною та перпендикулярною до осі 
жили кабелю. Потім екранувальному обплетенню потрібно надати ко- 
нусності в бік жили кабелю і надіти на нього деталі 1, 2, З, 4 як зображено 
на рис. 11.19, а. При цьому деталь / має бути попередньо полуджена по 
зовнішньому діаметру (рис. 11.19, б). Екранувальне обплетення рівно
мірно розподіляють по пазах конусної шайби /, обмотують лудженим 
дротиком діаметром 0,3 мм по конусній шайбі (2 — 3 витки). Кінці про
волоки, що виступають, слід відрізати і пропаяти, при цьому не слід 
допускати потрапляння припою на контактну поверхню конусної шай
би і виходу екранувального обплетення з пазів конусної шайби за кон
тактну поверхню. Після пропаювання надлишки припою і флюсу потріб
но видалити, а місце паяння промити.

Потім надягають деталь 6 (рис. 11.19, в), припаюють штир (гніздо) 
до попередньо полудженої жили кабелю і надягають ізолятор 5. На
ступною операцією деталі 2, 3 (рис. 11.19, г) підсовують до деталі /, 
вставляють у корпус сухаря 7 і затягують затискною втулкою 4 за до-



г

Рис. 11.19. Стадії закріплення кабельного з’єднувача:
а — з кабелю знято захисну ізоляцію та надіто заземлювальні деталі; б — екрануваль- 
не обплетення спаяно з заземлювальними деталями; є — на центральний провід запая
но контактний штир; г — усі деталі з’єднано

помогою двох гайкових ключів 2 (рис. 11.20) із зусиллям, що виключає 
прокручування і поздовжній люфт кабелю відносно корпусу з’єднувача, 
а також забезпечує надійний контакт конусної шайби / з корпусом з’єдну
вача.

Закріплення кутових з’єднувачів виконується так само, як і прямих, 
на кабелі, з дотриманням тих самих умов і вимог. При цьому особливо 
уважно слід виконувати з’єднання штиря і гнізда деталей /, 2 (рис. 11.21). 
Закріплення на кабелі марок РК-3 і РК-6 з’єднувачів типу РД здійсню
ють так: надрізують і знімають зовнішню ізоляцію кабелю на довжину 
ЗО мм, не допускаючи при цьому пошкодження екранувального обпле-

Рис. 11.20. Затягування 
різьбових з’єднань

Рис. 11.21. Закріплення кутово
го кабельного з’єднувача



Рис. 11.22. Закріплення кабелю в з’єднувачах типу РД

тення. Потім обплетення розчісують, надрізають і знімають внутрішню 
ізоляцію кабелю на довжину 17,5 мм без пошкодження жили кабелю. 
Після цього екранувальному обплетенню надають конусності в бік жили 
кабелю і надівають на кабель деталі 5, 6, 7, 8, 9 (рис. 11.22). Обплетення 
розміщують рівномірно без перехрещування дротинок на деталі 5, кінці 
дротів, що виступають, відрізають і пропаюють. Після цього приєдну
ють деталі 1—4.

7^ Контрольні запитання і завдання___________________________
и 1. Що таке стрічкові проводи і кабелі?
0 2. У чому полягає сутність об’ємного монтажу?

3. Що таке джгутовий монтаж?
4. Які є способи виконання нерознімних електричних з’єднань?
5. Для чого потрібно застосовувати термоекран?
6. Що таке нерознімне з’єднання накручуванням?
7. Як виконують рознімні електричні з’єднання?
8. Які є прийоми оброблення проводів і кабелів?
9. Наведіть послідовність дій під час складання кабельного з’єднувача.



Друкованим 

монтаж

Розділ 12

12.1. Конструктивні особливості друкованих плат
Конструктивно-технологічні різновиди друкованих плат (ДП) наве

дено на рис. 12.1 і 12.2. Залежно від кількості нанесених друкованих 
провідних шарів і матеріалу основи ДП поділяють на одно- і двобічні, 
багатошарові, гнучкі, проводові.

Однобічні ДП (ОДП) виконують на шаруватій пресованій або ре
льєфній литій основі без металізації чи з металізацією монтажних от
ворів.

Двобічні ДП (ДДП) мають провідний рисунок з обох боків діелек
тричної чи металевої основи. Електричний зв’язок шарів друкованого 
монтажу здійснюють металізацією отворів.

Багатошарові ДП (БДП) складаються із шарів ізоляційного мате
ріалу, що чергуються, і провідного рисунка, з’єднаних клейовими про
кладками в монолітну структуру методом пресування. Електричний зв’я
зок між провідними шарами реалізують спеціальними об’ємними дета
лями, друкованими елементами чи хіміко-гальванічною металізацією.

Гнучкі ДП (ГДП) конструктивно оформлюють як ОДП чи ДДП, 
але виконують на еластичній основі завтовшки 0,1 —0,5 мм. їх застосо
вують у тих випадках, коли плата після виготовлення зазнає вібрацій, 
багаторазових вигинів чи після установлення ЕРЕ їй потрібно надати 
компактної форми.

Проводові ДП (ПДП) — це діелектрична основа, на якій виконують 
друкований монтаж чи його окремі елементи (контактні площадки, шини 
живлення і заземлення), а потрібні електричні з’єднання здійснюють 
ізольованими проводами діаметром 0,1 —0,2 мм. Схеми перерізів різних 
ДП наведено на рис. 12.3 — 12.5.

Конструкції ДП вибирають за такими критеріями:
♦ розміри плати;
♦ щільність рисунка і товщина провідного шару;
♦ кількість шарів;
♦ матеріал основи.



Друковані плати

Рис. 12.1. Класифікація конструкцій друкованих плат

Рис. 12.2. Класифікація методів виготовлення друкованих плат



Рис. 12.3. Схеми перерізів гнучких ДП 
(о) і шлейфів (б):
/ — провідний рисунок; 2 — діелектрич
на основа; 3 — лавсанова плівка

Рис. 12.4. Схеми перерізів проводові!х ДП: 
а — з друкованим монтажем; б — без дру
кованого монтажу; / — провідний рисунок; 
2 — діелектрична основа; 3 — провідник; 
4 — адгезив

а — ОДП без металізації; б — ОДП з металізацією; в — ДДП на діелектричній 
основі; г — ДДП на металевій основі; д — БДП; 1 — друкований провідник; 2 — 
контактна площадка; 3 — монтажний отвір; 4 — основа діелектрична чи металева; 5 — 
металізація; 6 — діелектрик

На основі ДП складають друковані вузли, чарунки і ТЕЗи (типові 
елементи заміни).

Крім наведених вище основних враховують допоміжні критерії. До 
них належать електричні обмеження за паразитними параметрами, тепло
ві обмеження, обмеження за масою, трудомісткістю виготовлення, безвід
мовністю, ремонтопридатністю та ін. Габаритні розміри ДП вибирають 
відповідно до чинних нормативів.

Розміри, конфігурацію і місця закріплення ДП вибирають залежно 
від установчих розмірів, елементної бази, експлуатаційних характерис-



Таблиця 12. і. Основні матеріали для виготовлення ДП

Матеріал, марка
Товщина Призначення

фольги, мкм матеріалу, мм

Гетинакс фольгований: 
ГФ-1-35 (50) Г 35,50 1-3 ОДП, ДДП
вогнестійкий ГОФ-2-50М — » — — » — — » —
вологостійкий ГОФВ-2-35

Склотекстоліт:
з адгезійним шаром СТІК 35,50 1,0-1,5 ДДП
з каталізатором СТАМ 0,7-2,0 ДДП

Склотекстоліт 
фольгований СФ-1(2)-35(50) 35,50 0,8-3,0 ОДП, ДДП
Фторопласт:

фольгований ФФ-4 50 1,5-5,0 ОДП, ДДП
армований ФАФ-4Д 50 0,5-3,0 гдп

ФЛАН-2,8 (3,8; 5; 7,2; 10; 16) 35 1,0-10,0 ДДП, нвч
Лавсан фольгований: 

ЛФ-1 35,50 0,05; 0,1 гдп
ЛФ-2 — » — — » —

Поліімід фольгований: 
ПФ-1 35,50 0,05; 0,1 гдп
ПФ-2 — » — — » —

тик, використання автоматизованих методів установлення навісних еле
ментів, паяння, контролю і техніко-економічних показників.

Рекомендується розробляти ДП простої прямокутної форми; конфі
гурацію, відмінну від прямокутної, слід застосовувати тільки в технічно 
обґрунтованих випадках.

Вибираючи розмір ДП, потрібно насамперед користуватися типовим 
рядом розмірів, кращим співвідношенням сторін є 2 : 1.

Товщину матеріалу основи ДП визначають здебільшого залежно від 
навантаження, умов експлуатації та призначення.

Встановлено розмірний ряд значень товщини основ ДП, мм: для гнуч
ких 0,1; 0,2; 0,4, для твердих 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0.

Матеріал для ДП вибирають за ГОСТ 10316 — 78 чи за технічними 
умовами. Він впливає на властивості ДП: твердість, власну ємність і тепло
провідність. Основні конструкційні матеріали, які застосовують для ви
готовлення ДП, наведено в табл. 12.1.

12.2. Основні технологічні методи 
виготовлення друкованих плат

ДП виготовляють комбінованим позитивним, комбінованим негатив
ним, хімічним і електрохімічним методами. Характеристики методів і 
стислі описи технологічних процесів наведено в табл. 12.2.



Таблиця 12.2. Характеристика методів виготовлення друкованих плат

Назва 
методу Характеристика Особливості технологічного процесу

Комбіно
ваний по
зитивний

Виготовлення 
ДП на фоль- 
гованому ді
електрику 3 
металізацією 
отворів, при 
цьому спочат
ку виконують 
свердління 
отворів і мета
лізацію, потім 
травлення міді 
з пробільних 
місць

Перед нанесенням рисунка пробільні місця покри
вають захисним шаром. Після свердління і хімічно
го міднення отворів здійснюють гальванічне оса
дження міді на провідники, контактні площадки і 
в отвори, потім наносять шар металу (срібло, сплав 
олово —свинець, сплав Розе і под.), після чого ви
даляють захисний шар з пробільних місць і страв
люють фольгу. Метод дає змогу виготовляти ДП 
з підвищеною щільністю монтажу, високими елек
тричними параметрами і міцністю зчеплення про
відників. Рекомендується в разі виготовлення ДП, 
призначеної для роботи за жорстких умов експлу
атації. Найкраще застосовувати в нових розроб
ках

Комбіно
ваний не
гативний

Виготовлення 
ДП на фоль- 
гованому ді
електрику 3 
металізацією 
отворів, при 
цьому спочат
ку виконують 
травлення міді 
з пробільних 
місць, потім — 
свердління 
отворів і 
металізацію

Перед нанесенням рисунка провідники і контактні 
площадки покривають захисним шаром, потім страв
люють фольгу з пробільних місць. Після свердлін
ня і хімічного міднення отворів здійснюють галь
ванічне осадження міді на провідники, контактні 
площадки і в отвори. Електричне з’єднання всіх 
елементів схеми здійснюють за допомогою контакт
ного пристрою і контактних провідників. Для за
безпечення паяння ДП покривають сплавом Розе. 
Метод дає змогу виготовляти ДП з меншою щіль
ністю монтажу. Рекомендований для виготовлен
ня ДП відповідальної апаратури з ретельно відпра
цьованим технологічним процесом і систематичним 
контролем електричних параметрів ДП

Хімічний Виготовлення 
ДП на фоль- 
гованому ді
електрику 
травленням 
фольги з про
більних місць. 
Отвори не 
металізують

Перед нанесенням рисунка провідники і контактні 
площадки покривають захисним шаром, потім страв
люють фольгу з пробільних місць. Процес є най
простішим і дає змогу виготовляти ДП з підвище
ною щільністю монтажу, при цьому не забезпечує 
високої міцності зчеплення в місцях установлення 
виводів елементів через відсутність металізації в 
отворах. Міцність зчеплення забезпечується роз
мірами контактних площадок і якістю фольгова- 
ного діелектрика. Застосовується в разі виготов
лення друкованих плат для апаратури загального 
призначення. Найдоцільнішим у серійному вироб
ництві є отримання рисунка методом сіткографії



Продовження табл. 12.2

Назва 
методу Характеристика Особливості технологічного процесу

Електро
хімічний

Виготовлення 
ДП на не- 
фольгованому 
діелектрику 
одночасним 
осадженням 
міді на про
відники і в 
отвори

Перед нанесенням рисунка пробільні місця покри
вають захисним шаром. Провідники і контактні 
площадки залишають відкритими. Після свердління 
отворів на відкриті ділянки поверхні осаджують 
хімічно, а потім і гальванічно, мідь. При цьому ство
рюються провідники, контактні площадки і водно
час металізуються отвори. Після нанесення лаку 
на поверхню плати отвори покривають сплавом 
Розе. Метод дає змогу виготовляти друковані пла
ти зі зниженою щільністю монтажу і невисокою 
міцністю зчеплення. У нових розробках не засто
совують

Методи виготовлення ДП, відповідно до використаних технологій, 
поділяють на три групи: субтрактивні, адитивні та напівадитивні (див. 
рис. 12.2).

Субтрактивною (лат. зиЬігасііо — віднімання) називають тех
нологію отримання провідного рисунка вибірковим видаленням окре
мих ділянок із суцільного металевого шару, що покриває ізоляційну 
основу. Ця технологія ґрунтується на застосуванні готового фольгова- 
ного шаруватого пластику, на якому формують провідний рисунок, ви
даляючи фольгу з непровідних ділянок. До субтрактивної технології 
належить хімічний метод виготовлення ДП. Використання хіміко-галь- 
ванічної металізації монтажних отворів привело до створення комбіно
ваних методів виготовлення ДП.

Адитивною (лат. сиісііійтї — придатковий) технологією назива
ють вибіркове осадження струмопровідного покриття на діелектричну 
основу, на яке попередньо можна наносити шар клейової композиції.

Порівняно з субтрактивними методами адитивні мають деякі пере
ваги:
♦ однорідність отриманої структури, оскільки провідники і металіза

цію отворів виконують в єдиному хіміко-гальванічному процесі;
♦ виключення підтравлювання елементів друкованого монтажу;
♦ поліпшення рівномірності товщини металізованого шару в отворах;
♦ підвищення щільності друкованого монтажу (ширина провідників 

становить 0,13 — 0,15 мм);
♦ спрощення технологічного процесу через усунення деяких операцій 

(нанесення захисного покриття, травлення);
♦ заощадження міді, хімікатів для травлення, зменшення витрат на ней

тралізацію стічних вод;
♦ зменшення тривалості виробничого циклу.



Незважаючи на зазначені переваги, застосування адитивного методу 
в масовому виробництві ДП обмежене низькою продуктивністю проце
су хімічної металізації, інтенсивним впливом електролітів на діелек
трик, трудомісткістю отримання металевих покриттів з високою адге
зією. За цих умов домінуючою є напівадитивна технологія, особливо із 
застосуванням фольгованих діелектриків з тонкою фольгою (завтовш
ки 5 і 18 мкм).

Напівадитивна технологія — це поєднання адитивної та субтрак- 
тивної технологій, за якого виконують як хімічне травлення, так і хімічне 
та гальванічне нарощування. Провідний шар наносять також на поверх
ню отворів, призначених для впаювання дротових і штирових виводів 
ЕРЕ, що не може забезпечити субтрактивна технологія. Металізація 
отворів створює умови для міцного механічного і надійного електричного 
з’єднання.

До напівадитивної технології належать комбіновані методи виготов
лення ДП.

Технологічний процес виготовлення ДП поділяється на такі важ
ливі етапи, як формування рисунка і механічне оброблення ДП.

Основними методами, що застосовуються в промисловості для ство
рення рисунка друкованого монтажу, є офсетний друк, сіткографія та 
фотолітографія. Вибір методу визначається конструкцією ДП, потрібного 
точністю і щільністю монтажу, продуктивністю устаткування й еконо
мічністю процесу.

Метод офсетного друку полягає у виготовленні друкованої форми, 
на поверхні якої формують рисунок шарів. Форму покривають трафа
ретною фарбою, а потім за допомогою офсетного циліндра фарбу пере
носять з форми на підготовлену поверхню основи ДП. Мінімальна 
ширина провідників і зазорів між ними становить 0,3 —0,5 мм, точність 
відтворення зображення ±0,2 мм. Метод застосовують у масовому і 
багатосерійному виробництві. Його недоліками є висока вартість устат
кування, потреба використання кваліфікованого персоналу і складність 
змінювання рисунка плати.

Сіткографічний метод ґрунтується на нанесенні спеціальної фарби 
на плату продавлюванням її гумовою лопаткою (ракелем) крізь сітчас
тий трафарет, на якому потрібний рисунок утворено відкритими отвора
ми. Метод забезпечує високу продуктивність і економічний за умов 
масового виробництва. Точність і щільність монтажу такі самі, як і в 
попередньому методі.

Метод фотолітографії характеризується найвищою точністю 
(± 0,05 мм) і найвищою щільністю монтажу (ширина провідників і за
зорів між ними становить 0,1—0,25 мм). Він полягає в контактному 
копіюванні рисунка друкованого монтажу з фотошаблона на основу, 
покриту світлочутливим шаром (фоторезистом).

Механічне оброблення поділяють на кілька етапів: розкрій листово
го матеріалу на смуги; отримання з них заготовок; виконання фіксу- 



вальних, технологічних, перехідних і монтажних отворів; отримання 
чистового контуру ДП. Розміри заготовок визначаються вимогами крес
лення і наявністю периметра технологічного поля, на якому виконують 
фіксувальні отвори для базування деталей у процесі виготовлення і 
тестові елементи.

Вибір методу виготовлення заготовок визначається типом виробни
цтва. У багатосерійному і масовому виробництві розкрій листового мате
ріалу здійснюють штампуванням на кривошипних і ексцентричних пресах 
з одночасним вирубуванням фіксувальних отворів на технологічному 
полі. Як інструмент застосовують вирубні штампи.

Заготовки ДП в одиничному і дрібносерійному виробництві отриму
ють різанням на одно- чи багатоножових роликових або гільйотинних 
ножицях.

Фіксувальні отвори діаметром 4 —6 мм виконують штампуванням 
або свердлінням з високою точністю (±0,01 —0,05 мм). Для свердління 
використовують універсальні верстати, в яких точність досягається за
стосуванням кондукторів, чи спеціальне напівавтоматичне устаткування, 
що в одному циклі з обробленням пакета заготовок передбачає пневма
тичне установлення штифтів, які фіксують пакет.

Аналогічними методами виконують і технологічні отвори, що вико
ристовують для запобігання зсуву заготовок шарів БДП у процесі пре
сування, але до точності їхнього оброблення не ставлять таких жорст
ких вимог, як до точності оброблення фіксувальних отворів, за якими 
з’єднують заготовки з фотошаблонами і окремими шарами в пакеті.

Монтажні та перехідні отвори отримують також штампуванням і 
свердлінням. Пробивання отворів на універсальних чи спеціальних 
штампах застосовують у тих випадках, коли отвір надалі не піддається 
металізації, а його діаметр не менший ніж 1 мм.

Якщо плата має високу щільність монтажу, велику кількість отворів 
і малий крок координатної сітки, то застосовують послідовне пробиван
ня на кількох штампах. Завдяки використанню універсальних штампів, 
в яких потрібну кількість окремих пуансонів набирають у спеціально
му трафареті, процес штампування за умов дрібносерійного виробництва 
стає економічним.

Металізовані монтажні і перехідні отвори обробляють з високою 
точністю на спеціалізованих одно- чи багатошпиндельних свердлильних 
верстатах з ЧПК.

Номінальне значення діаметра свердла вибирають, виходячи із за
лежності

^св = + 0,78] + 52,

де сі — номінальний діаметр отвору, мм; — допуск на цей діаметр, 
мм; 32 — допустиме зменшення діаметра оброблюваного отвору після 
охолодження шаруватих пластиків, мм.



Чистовий контур ДП отримують штампуванням, різанням на гільйо
тинних ножицях чи на спеціальних верстатах з прецизійними алмазни
ми пилками, фрезеруванням.

Останнім часом для чистового оброблення все більше застосовують 
контурно-фрезерні багатошпиндельні верстати з ЧПК, що забезпечують 
високу якість контуру ДП і точність розмірів (±0,025 мм), дають мож
ливість обробляти зовнішні й внутрішні контури за одне закріплення, 
характеризуються високою продуктивністю (1500 — 2000 плат/год) і 
надійністю.

12.3. Елементна база для поверхневого монтажу
Креслення блока сучасної РЕА наведено на рис. 12.6. На ньому зо

бражено два типи використовуваної елементної бази: традиційну, з ви
водами для монтажу в отвори, і змонтовану на поверхні.

Номенклатура сучасної елементної бази надзвичайно велика. Тради
ційна елементна база, що монтується в отвори, досить добре вивчена, 
систематизована й описана у багатьох підручниках і довідниках. Саме 
тому розглянемо лише найпоширеніші електрорадіоелементи, що засто
совуються для поверхневого монтажу на друковані плати.

Елементи для поверхневого монтажу (8МТ-елементи) виготовляють 
у різноманітних корпусах, але вони можуть бути також і безкорпусни- 
ми. Розглянемо найуживаніші види корпусів.

СНІР — безвивідні елементи прямокутної форми.
МЕЕЕ (Меіаі Еіесігосіе Еасе Вапсііпд), МІМІМЕЬГ, МІСКОМЕЬГ, 

ТУВСЕАК — циліндрична трубчаста форма корпусу.

Рис. 12.6. Блок сучасної РЕА



СС (СЬір Саггіег) — кристалоносій.
РЬСС (Ріазііс Ьеасіесі СС) — пластмасовий кристалоносій з виводами.
ЬССС (ЬеасІІезз Сегатіс СС) — керамічний кристалоносій без ви

водів.
РР (Ріаі Раск) — плоский корпус з двобічним розміщенням виводів.
ОРР (Рпагі; Ріаі Раск) — плоский корпус з чотирибічним розмі

щенням виводів.
ВСА (Ваіі Сггісі Аггау) — корпуси з виводами, які виконані у вигля

ді кульок припою, розміщених під корпусом.
ТАВ (Таре Аиіотаїесі Віпс1іп§) — мікропак, спеціальні форми кор

пусів для індуктивностей, поверхневих хвилепровідних фільтрів, підстро- 
ювальних конденсаторів, кварцових резонаторів, перемикачів тощо.

Традиційні деталі з ВІР (ВиаІ іп Ілпе)-корпусами, загнувши пев
ним чином виводи, можна зробити придатними для поверхневого монта
жу; крок виводів становить 2,5 мм.

РРОА (Ріазііс Ріп Сгід Аггау) — корпус із штировими виводами, 
розміщеними з нижнього боку корпусу.

Корпуси типу 80 (8та11 ОиНіпе) подібні до ВІР-корпусів, але ко
ротші та нижчі; пластмасові, прямокутні, з розміщеними у два ряди 
виводами, сформованими таким чином, що можливо монтувати елемен
ти на контактні площадки, а не в отвори на ДП.

8ОЬ-корпуси мають виводи у вигляді літери «Ь» (крок виводів 1,27 мм).
8 ОД — виводи у вигляді літери «Д» (крок виводів 1,27 мм).
Т8ОР І (варіант І) — корпус зі зменшеною висотою над платою (не 

більше ніж 1,27 мм), виводи розміщені вздовж коротшого боку корпусу 
(крок виводів 0,50 мм).

Т8ОР II (варіант II) — корпус зі зменшеною висотою над платою 
(не більше ніж 1,27 мм), виводи розміщені вздовж довшого боку корпу
су (крок виводів 1,27 мм).

88ОР, 88ОЬ — корпус 8ОР (800 зі зменшеним кроком розміщен
ня виводів (1,00; 0,80; 0,65; 0,50 мм).

Т88ОР — корпус 88ОР зі зменшеною висотою над платою (не більше 
ніж 1,27 мм), крок виводів 0,65; 0,50 мм.

ТУ8ОР — мініатюрний корпус 8ОР (крок виводів 0,40 мм).
АУ8ОР — корпус 8ОР з прозорим вікном або виготовлений з про

зорої пластмаси (крок виводів 1,27 мм).
Н8ОР — корпус 8ОР, в якому частину виводів замінено тепло- 

відвідною пластиною (крок виводів 1,27 мм).
8СЮ (8та11 Оніїіпе Оіосіе) — малогабаритний корпусний діод.
8ОТ (8та11 ОіЦІіпе Тгапзізіог) — малогабаритний корпусний тран

зистор.
8ОІС (Зтаїї ОиіДіпе Іпіе§га1 Сігсиііз) — інтегральні мікросхеми з 

4 — 28 виводами.
У8О (Уегу Зтаїї ОніДіпе) — інтегральні мікросхеми на 40 виводів.
Деякі з цих корпусів зображено на рис. 12.7.
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Рис. 12.7. Корпуси для поверхневого монтажу:
а - ВІР; б - РЬСС; в - РР6А; г - Р()РР; д - Р8ОР; е - 8ОІС тілі; є - 8ОІС 
пагго\у; ж — 8ОІС \уі<1е; з — ЗОЬ; и — 8ОТ-23; і — 8ОТ-223; к — 88ОР; л — Т8ОР-1; 
л - Т88ОР

Рис. 12.8. Елементи у СНІР-корпусах: 
а — загальний вигляд; б — схема

Зазначимо, що незважаючи на велику кількість стандартів, які регла
ментують вимоги до корпусів електронних компонентів, багато фірм 
виготовляють елементи у корпусах, що не відповідають міжнародним 
стандартам. Трапляються також ситуації, коли корпус зі стандартними 
розмірами має нестандартну назву. Часто назва корпусу складається з 
чотирьох цифр, які позначають його довжину і ширину. Проте в одних 
стандартах ці параметри наведено в дюймах, а в інших — у міліметрах.
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Рис. 12.9. ЗМТ-елементи з Ь-подібними виводами: 
а — загальний вигляд; б — схема

Рис. 12.10. ЗМТ-елементи з Д-подібними виводами: 
а — загальний вигляд; б — схема

Рис. 12.11. ЗМТ-елементи циліндричної форми

б

Наприклад, назва корпусу 0805 означає: довжина х ширина = 0,08 х 
х 0,05 дюйма = 0805, а корпус 5845 має габарити 5,8 х 4,5 мм. Корпуси 
з одним і тим самим номером можуть мати різну висоту, різні контактні 
площадки (це зумовлено: для конденсаторів — величиною ємності та 
робочою напругою, для резисторів — потужністю, що розсіюється) і ви
конані з різних матеріалів, але розраховані для монтажу на стандартне 
монтажне місце. Розміри в міліметрах найпоширеніших типів корпусів 
наведено на рис. 12.8—12.11 і в табл. 12.3—12.6.



Таблиця 12.3. Розміри СНІР-корпусів, мм

Тип корпусу Ь IV Н К
Дюймовий Метричний

0402 1005 1,0 0,5 0,35-0,55 0,2
0603 1608 1,6 0,8 0,45-0,95 0,3
0805 2012 2,0 1,25 0,4-1,6 0,5
1206 3216 3,2 1,6 0,4-1,75 0,5
1210 3225 3,2 2,5 0,55-1,9 0,5
2220 5750 5,7 5,0 1,7 0,5
2225 5763 5,7 6,3 2,0 0,5
2512 6432 6,4 3,2 2,0 0,6
2824 7161 7,1 6,1 3,9 0,5
3225 8063 8,0 6,3 3,2 0,5

Таблиця 12.4. Розміри корпусів 8МТ-елементів з Ь-подібними виводами, мм

Тип корпусу Ь IV Н Т
Дюймовий Метричний

0805
1206

ОО-2 
ОО-2 
ОО-2

8Г^
81^

ЗО]
8ОІ

2012
3216

14АА
14АВ
14АС
1А
1В
1С
0 6
) 15

2,0
3,2
5,4 
7,95 
5,2
5,2
5,4 

7,95
5,5
7,8

1,2
1,6
3,6
5,9
2,6
2,6
3,6
5,9
3,8
5,0

1,2
1,6
2,3
2,3
2,4
2,3
2,3
2,3
2,5
2,8

1,1
1,2 

2,05 
3,0 
1,4 

1,45 
2,05 
3,0
2,2 
3,0

Таблиця 12.5. Розміри корпусів 8МТ-елементів з 5-подібними виводами, мм

Тип корпусу £ IV Н В

ОО-215АА 4,3 6,2 3,6 2,3 2,05
ОО-215АВ 6,85 9,9 5,9 2,3 3,0
ОО-215АС 4,3 6,1 2,6 2,4 1,4

Е8С 1,2 1,6 0,8 0,6 0,3
88С 1,3 2,1 0,8 0,8 0,3

800-123 2,7 3,7 1,55 1,35 0,6
800-323 1,7 2,5 1,25 1,0 0,3



Таблиця 12.6. Розміри циліндричних корпусів 8МТ-елементів, мм

Тип корпусу £ О Р 5

ОО-213АА (§0080) 3,5 1,65 0,48 0,03
ОО-213АВ (МЕТР) 5,0 2,52 0,48 0,03

ОО-213АС 3,45 1,4 0,42 —
ЕКПОЗЬЬ 1,6 1,0 0,2 0,05
ЕК02Ю 2,0 1,25 0,3 0,07
ЕКЗМ 5,9 2,2 0,6 0,15
МЕТР 5,0 2,5 0,5 0,1

80080 (тіпіМЕЬР) 3,5 1,6 0,3 0,075
8ОО80С 3,6 1,52 0,3 0,075
§0087 3,5 2,05 0,3 0,075

12.4. Монтаж електрорадіоелементів 
на друковані плати

Важливим етапом процесу розроблення будь-якої друкованої плати, 
крім проектування принципової електросхеми, є також вибір компо
нентів з огляду на їхню сумісність один з одним, вартість (як компо
нентів, так і процесу їх установлення) і ремонтопридатність усієї плати.

Нині широко застосовуються тільки дві технології монтажу компо
нентів на друковані плати: РТН (Ріп ТЬгои§Ь Ноіе) — монтаж ЕРЕ в 
отвори і 8МТ (8иНасе Моипі ТесЬпоІоду) — поверхневий монтаж. 
Кожна з цих технологій має свої переваги і недоліки.

Використання 8МТ-елементів замість традиційних, які монтуються 
в отвори, дало можливість значно зменшити розміри виробів, знизити 
витрати на установлення і тестування чіп-компонентів. Основними ком
понентами ЗМТ-технології є СНІР- і МЕЬЕ-резистори і конденсатори, 
оскільки використання полімерних резисторів унеможливлюється ви
могами точності чи шуму стабільності, а чіп-конденсатори мають певні 
переваги перед великогабаритними конденсаторами, що монтуються в 
отвори.

Проаналізуймо деякі переваги і недоліки 8МТ-технології.
Перевагами 8МТ-технології є такі.

♦ Менші за розміром компоненти зумовлюють зменшення розмірів плат, 
що знижує собівартість. Типове 8МТ-перетворення зменшує простір 
на платі до ЗО % завдяки відсутності отворів.

♦ Більше функціональних можливостей за такого самого розміру плати.
♦ Компоненти можна легко розмістити з обох боків друкованої плати, 

що збільшує щільність монтажу.
♦ Менша маса виробу і нижчий профіль поліпшують вібро- й ударо

стійкі властивості.



♦ Деякі нові компоненти доступні тільки в 8МТ-модулях.
♦ Ручне складання РТН-компонентів замінюється автоматичним скла

данням 8МТ-компонентів, що значно зменшує повні витрати вироб
ництва.

♦ Паяння деяких 8МТ-елементів надійніші, ніж паяння хвилею 8МТ- 
чи РТН-компонентів, хоча воно досі вважається надійним.

♦ Процес перепаювання і заміни елементів на 8МТ-платах простіший, 
ніж на РТН.
Ця технологія має також певні недоліки.

♦ Плати з 8МТ-компонентами потребують спеціального розроблення 
й автомагизованого проектування (САП), адже до допусків і якості 
8МТ-плат ставлять такі самі високі вимоги, як і до РТН-плат.

♦ Застосування 8МТ-компонентів у виготовленні друкованих плат по
требує високотехнологічного устаткування для автоматизації проце
су складання, оскільки ручне складання неприпустиме.

♦ Застосування звичайного паяльника для ремонту 8МТ-плат непри
пустиме.

♦ Будь-які технічні зміни спричинюють зміни розміщення компонентів 
і потребують нових витрат, наприклад на виготовлення нових трафа
ретів для клею.

♦ Деякі схеми потребують застосування ВІР-компонентів. Для скла
дання таких плат доводиться застосовувати автоматичне установ
лення РТН- і 8МТ-компонентів, що збільшує витрати на виконання 
додаткових складальних операцій.

♦ У разі застосування 8МТ-технології виникають додаткові витрати 
на програмування процесу автоматизації складання і виготовлення 
трафаретів.
В електронній промисловості найпоширенішими є шість видів мон

тажу ЕРЕ на ДП, які поєднують окремі риси 8МТ- і РТН-технології, 
кожному з яких відповідає певний порядок виробництва. Вибираючи 
вид складання, розробник має на меті мінімізацію кількості операцій, 
адже кожна додаткова операція збільшує вартість виробу. Розроблено 
спеціальний стандарт, у якому наведено основні види складання, згрупо
вані по класах.

Міжнародні стандарти, які регламентують процеси поверхневого 
монтажу на плати, подають таку класифікацію схем поверхневого мон
тажу.

Вид 1 — компоненти, що монтуються, встановлюють тільки з верхнього 
боку плати.

Вид 2 — компоненти, що монтуються, встановлюють з обох боків 
плати.

Клас А — використовують тільки РТН-компоненти.
Клас В — використовують тільки 8МВ-компоненти.
Клас С (змішана схема складання) — використовують і 8МО-, і 

РТН-компоненти.



Клас X (комплексно-змішана схема складання) — РТН-, 8МО-, ґіпе 
ріїсЬ, ВСгА-компоненти.

КласУ (комплексно-змішана схема складання) — РТН, зіігГасе тонні., 
ІЛіга £іпе ріісЬ, С8Р-компоненти.

Клас 2 (комплексно-змішана схема складання) — РТН, ІЛіга Нпе 
ріїсЬ, СОВ, Еіір СЬір, ТСР-компоненти.

Розглянемо деякі з цих схем розміщення компонентів на платі. Схе
ми, які містять компоненти (Ліга (іпе ріісЬ, СОВ, Ріір СЬір, ТСР, не 
розглядатимемо, оскільки вітчизняні розробники друкованих плат їх 
майже не використовують.

Вид 1В — 8МТ-компоненти установлюють тільки з верхнього боку 
плати. Схематично такий монтаж зображено на рис. 12.12.

Він не є загальним, оскільки більшість схем потребує деяких ВІР- 
компонентів.

Порядок проведення процесу:
нанесення паяльної пасти, установлення компонентів, паяння, проми

вання.
Вид 2В — 8МТ-компоненти установлюють з обох боків плати. Схе

матично такий монтаж зображено на рис. 12.13.
З нижнього боку плати розміщено чіп-резистори та інші компоненти 

невеликих розмірів. Під час паяння хвилею вони повторно оплавляти
муться верхнім (побічним) потоком хвилі припою. Розміщення великих 
компонентів (наприклад, РЬСС) з обох боків плати збільшує витрати 
виробництва, оскільки компоненти з нижнього боку потрібно встанов
лювати на спеціальний струмопровідний клей.

Рис. 12.12. Приклад монтажу виду 1В

Рис. 12.13. Приклад монтажу виду 2В

Рис. 12.14. Приклад монтажу виду 2С



Порядок проведення процесу:
нанесення паяльної пасти на нижній бік плати, установлення компо

нентів, паяння, промивання нижнього боку;
нанесення паяльної пасти на верхній бік друкованої плати, установ

лення компонентів, повторне паяння, промивання верхнього боку.
Вид 2С — 8МТ- або РТН-компоненти установлюють з обох боків 

плати. Схематично такий монтаж зображено на рис. 12.14.
Компоненти, які монтуються поверхнево і в отвори, встановлювати 

з обох боків плати не рекомендується через високу вартість складан
ня. Такий монтаж потребує великого обсягу ручного паяння. Автома
тичне встановлення РТН-компонентів не застосовують через можливі 
конфлікти з 8МТ-компонентамн, встановленими з іншого боку плати.

Порядок проведення процесу:
нанесення паяльної пасти, встановлення компонентів, паяння, проми

вання верхнього боку 8МТ;
нанесення за допомогою трафарета спеціального струмопровідного 

клею, встановлення, фіксація 8МТ;
автоматичне встановлення ВІР- і осьових компонентів;
маскування нижнього боку РТН-компонентів;
ручне встановлення інших компонентів;
паяння хвилею РТН- і 5>МТ-компонентів, промивання;
ручне паяння нижнього боку РТН-компонентів.
У загальному випадку будь-яка технологія монтажу ЕРЕ на ДП 

містить такі операції: завантаження і вивантаження плат (у разі авто
матизованого виробництва), нанесення паяльної пасти (клею), встанов
лення компонентів на плату, паяння (оплавлення нанесеної паяльної 
пасти або паяння хвилею припою), ручні операції.

Розглянемо кожну з цих операцій окремо.
Завантаження і вивантаження плат. Потреба використання автома

тичних пристроїв для транспортування плат, завантаження і виванта
ження їх зі складальної лінії визначається тільки масштабами вироб
ництва. У разі виготовлення модулів у лабораторії таке устаткування 
непотрібно. Навіть за серійного виробництва, яке має невелику продук
тивність, витрати на автоматичне транспортування навряд чи будуть 
виправдані. Автоматичні завантажувачі та транспортні системи доціль
но використовувати тільки у великосерійному виробництві на автома
тизованих складальних лініях, де технологічний процес розписаний по- 
секундно. За таких умов автоматичне транспортування значно приско
рює завдання і процес складання.

Нанесення паяльної пасти. Зазвичай технологічний цикл складан
ня електронних модулів починається з нанесення па поверхню друко
ваної плати матеріалів (паяльної пасти чи клею). Існує два способи 
виконання цієї операції: трафаретний друк і дозування. Схему трафа
ретного друку зображено на рис. 12.15.



Рис. 12.15. Схема трафаретного друку

Якщо на виробництві ви
готовляється невелика кіль
кість конструкцій плат, то за
звичай застосовують метод 
дозування. Це особливо до
цільно в одиничному вироб
ництві. У разі застосування 
трафаретного друку потрібно 
для кожного боку кожного 
конструктива плати викорис
товувати окремий трафарет, 
що потребує додаткової опе
рації з виготовлення трафа
ретів або купівлі їх, що є до
сить високовартісним. За ве

ликої їх кількості це може істотно збільшити собівартість виробни
цтва.

У промисловому виробництві, навпаки, нанесення матеріалів мето
дом дозування небажано через низьку швидкість і стабільність процесу 
порівняно з трафаретним друком. На великосерійних виробництвах 
кількість конструкцій плат, що випускаються, обмежена, і вартість тра
фаретів не спричинить значного збільшення загальних витрат вироб
ництва.

Розглянемо пристрої для трафаретного друку. Вони можуть бути як 
ручними, так і автоматичними.

Найпростішим пристроєм є ручний принтер: на металевій рамі закріп
люють трафарет, раму прикріплюють до робочого стола, на якому роз
міщена плата. З метою надійного прилягання плати і трафарету в про
міжку між ними може бути створена область низького тиску. Для цього 
додатково використовують вакуумний насос. У ручному принтері тиск 
на ракель здійснює оператор.

В автоматичних принтерах усі операції — з’єднання трафарету і 
друкованої плати, здійснення тиску на ракель, дозування паяльної пас
ти на трафарет — виконуються автоматично. Ці пристрої можуть 
працювати як автономно, так і в складі автоматизованої складальної 
лінії.

У разі використання автоматичного принтера в складі автоматизова
ної складальної лінії особливого значення набувають можливості про
грамного забезпечення, що на ньому встановлено. У найновішому і ви- 
сокотехнологічному устаткуванні програмне забезпечення дає можливість 
доступу до централізованої бази даних підприємства, підключати пристрій 
до локальної мережі і навіть використовувати Інтернет. Це сприяє підви
щенню якості виробів і зменшенню кількості помилок.

Для нанесення матеріалів також використовують пристрої дозуван
ня. Як уже зазначалося, таке устаткування раціонально використо-



Рис. 12.16. Дозатор для нанесення паяльної пасти:
/ — кришка; 2 — стиснене повітря; 3 — поршень; 4 — паяльна паста;
5 — циліндр; 6 — сопло; 7 -- контактна площадка

вувати тільки за невисокої продуктивності монтажної ділян
ки чи за одиничного характеру виробництва. Автоматич
ний дозатор — це робочий стіл, на якому закріплено об
роблювану плату. Над робочим полем автоматично пере
міщується дозатор (зазвичай у вигляді шприца), який на
носить матеріали на плату. Для управління використову
ють персональний комп’ютер і досить просте спеціальне 
програмне забезпечення. Загальний вигляд дозатора наве
дено на рис. 12.16.

Матеріали можна наносити і ручним дозуванням. Однак 
це раціонально тільки за малої продуктивності монтажної 
ділянки, адже продуктивність оператора істотно нижча, ніж 
будь-якого устаткування.

Установлення компонентів на плату. Установлення компонентів є
найважливішою і найскладнішою операцією в технологічному циклі. 
Саме продуктивність цієї операції визначає загальну продуктивність 
монтажної ділянки. Найпростішим і найменш продуктивним методом 
установлення компонентів є ручний, за допомогою відповідного інстру
мента. У цьому випадку велике значення мають такі суб’єктивні факто
ри, як рівень професіоналізму і досвід оператора. Крім того, викорис
тання деяких сучасних компонентів істотно збільшує імовірність по
милки оператора. Установлення найскладніших компонентів (малень
ких чіпів типорозміру 0102 і (іпе ріісЬ) потребує значних витрат часу, 
а установлення компонентів у корпусах ВОЛ — ще й спеціального устат
кування.

Продуктивнішим способом установлення компонентів є напівавто
матичний монтаж на спеціальній установці. Асортимент устаткування, 
пропонованого різними виробниками, досить широкий, але взагалі прин
цип дії таких установок однаковий. Пристрій має робоче поле, на якому 
закріплено плату. Над нею в напівавтоматичному режимі рухається 
вакуумний захоплювач, призначений для захоплення і переміщення по
трібного компонента з накопичувана на місце його монтування на платі. 
Напівавтоматичний пристрій монтажу комплектується набором різних 
накопичувачів (стрічки, пенали, плоскі піддони для інтегральних схем). 
Компоненти можна також брати з навалу, для чого їх засипають у спе
ціальні бункери. Пристрій укомплектовано персональним комп’ютером 
з програмним забезпеченням, який керує послідовністю установлення і 
розміщення компонентів на платі.

Продуктивність такого устаткування значно залежить від кваліфі
кації та досвіду оператора. Зазвичай напівавтомати з установлення ком



понентів дають можливість монтувати до 400 — 500 компонентів за го
дину. Зауважимо, що за допомогою такого устаткування можна монту
вати тільки ЗМТ-компоненти. Інші компоненти доводиться встановлю
вати вручну.

Найскладнішим, високовартісним і найпродуктивнішим устаткуван
ням, використовуваним на цьому етапі технологічного циклу, є автома
тичні установники. Принцип їхньої роботи такий: програмне забезпе
чення транслює файли САПР у виконавчі програми, за допомогою яких 
монтажна головка пристрою автоматично переміщує компонент із на
копичувана на місце його монтування на платі.

Використовуване на цьому етапі устаткування вибирають, виходячи 
з особливостей конструкції плати і продуктивності ділянки. В одинич
ному виробництві оптимальним є використання напівавтоматів. Вони 
прості в керуванні, порівняно недорогі, знижують стомлюваність опера
тора, значно перевищують його продуктивність. За великих обсягів ви
робництва слід застосовувати автоматичні пристрої, які дають можливість 
збільшити продуктивність, підвищити якість виробів і знизити імовірність 
помилок.

Паяння. Паяння хвилею припою виникло в 60-х роках XX ст. і нині 
досить добре опановане. Його застосовують для паяння компонентів в 
отворах плат (традиційна технологія РТН (ОІР)-монтажу). У такий 
спосіб можна паяти компоненти з нескладною конструкцією корпусів, 
установлюваних з одного боку комутаційної плати. Схематично процес 
паяння зображений на рис. 12.17.

Розміщені на конвеєрі плати попередньо нагрівають, що виключає 
тепловий удар на етапі паяння. Потім плата проходить над хвилею 
припою. Сама хвиля, її форма і динамічні характеристики є найважли
вішими параметрами паяльного устаткування.

У друкованій платі з комбінованим монтажем, на яку з одного боку 
встановлюють РТН-компоненти, а зі зворотного ЗМТ, паяння хвилею 
припою створює низку проблем, пов’язаних з конструкцією плати і з 
особливостями процесу паяння:

наявність непропаяних місць і відсутність перемичок припою, спри
чинених затіненням виводів елемента іншими компонентами, які зава
жають хвилі припою дістатися відповідних контактних площадок;

наявність порожнин, за- 
повнених газоподібними про-

, т 45° дуктами розкладання флю-
су, заважають дозуванню 
припою.

/ ґ~\ \ У цьому випадку застосо-
1/ \ \ вують технологічний процес

] паяння подвійною хвилею
припою. Першу хвилю утво- 

Рис. 12.17. Паяння хвилею припою рюють турбулентною і вузь-



Подавання виробу і Паяння розплавом 
попереднє нагрівання дозованого припою
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Рис. 12.18. Схема паяння в парогазовій фазі

кою. Вона виходить із сопла під великим тиском. Друга хвиля має 
очищувальну здатність і усуває перемички припою, а також завершує 
формування перемичок. Для забезпечення ефективності паяння всі па
раметри кожної хвилі мають бути регульованими. Тому установки для 
паяння подвійною хвилею обладнують окремими насосами, соплами і 
блоками керування для кожної хвилі. В установках для паяння по
двійною хвилею припою іноді застосовують дешунтувальний «ніж», який 
слугує для руйнування перемичок припою.

Процес паяння в парогазовій фазі починається з нанесення спосо
бом трафаретного друку паяльної пасти на контактні площадки ДП. 
Потім на поверхню плати встановлюють 8МТ-компоненти.

Інколи паяльну пасту після нанесення просушують з метою вида
лення з її складу летких інгредієнтів або для запобігання зсуву компо
нентів безпосередньо перед паянням. Після цього плату нагрівають до 
температури розплавлення паяльної пасти. У результаті утворюється 
паяне з’єднання контактної площадки плати з виводом компонен
та. Схематично процес паяння в парогазовій фазі (ПГФ) зображено на 
рис. 12.18.

Метод паяння в парогазовій фазі є різновидом паяння розплавом 
дозованого припою, під час якого пара спеціальної рідини конденсуєть
ся на платі, віддаючи приховану теплоту пароутворення відкритим ділян
кам друкованої плати. При цьому паяльна паста розплавлюється й утво
рює галтель між виводом компонента і контактною площадкою плати. 
Коли температура плати досягає температури рідини, процес конден-
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Рис. 12.19. Схема установки для паяння ІЧ-нроменем:
1 — корпус; 2 — плоскі ІЧ-нагрівники; 3 — кварцові ІЧ-лампи; 4 — 
охолодник; 5 — мікропроцесор; 6 — термінал керування з дисплеєм;
7 — друкована плата з ЕРЕ; 8 — стрічка конвеєра

сації припиняється, тим самим завершуючи і нагрівання пасти. Підви
щення температури плати від її початкової температури (наприклад, 
навколишнього середовища перед паянням) до температури розплав
леного припою здійснюється дуже швидко і не піддається регулюван
ню. Тому потрібно попередньо підігріти плату з компонентами для 
зменшення термічних напруг у компонентах і місцях їхніх контактів із 
платою.

Процес паяння 8МТ-компонентів, установлених на комутаційній платі, 
за допомогою інфрачервоного (ІЧ) променя аналогічний паянню в па- 
рогазовій фазі за винятком того, що нагрівання плати з компонентами 
виконують не парою рідини, а ІЧ-променем. Схему установки для паян
ня за допомогою ІЧ-променя зображено на рис. 12.19.

Основним механізмом передачі теплоти, використовуваним в уста
новках паяння з ІЧ-променем, є випромінювання. Це єдиний з механізмів 
теплопередачі, що забезпечує передавання теплової енергії в усьому об’ємі 
пристрою. Інші механізми теплопередачі забезпечують передавання те
плової енергії тільки на поверхні виробу.

У процесі паяння ІЧ-променем швидкість нагрівання регулюється 
зміною потужності кожного випромінювача і швидкості руху конвеєра 
з ДП. Тому термічні напруги в компонентах і платах можуть бути зни
жені за допомогою поступового нагрівання елементів. Основним недо
ліком паяння з ІЧ-променем є те, що кількість енергії випромінювання, 
що поглинається компонентами і платами, залежить від поглинальної 
здатності матеріалів, з яких їх виготовлено. Тому монтований пристрій 
нагрівається нерівномірно. Паяння кристалоносіїв без виводів або 
з 7-подібними виводами може виявитися неможливою в установках з 
ІЧ-променем, якщо компонент непрозорий для ІЧ-випромінювання.



Як джерела ІЧ-випромінювання застосовують ІЧ-лампн чи панельні 
випромінювальні системи (ТЕНи). В обох випадках теплота передаєть
ся друкованим платам і компонентам за допомогою випромінювання 
(50 — 70 %) і конвекції (30 — 50 %).

Порівняно з іншими методами лазерне паяння має низку істотних 
переваг. Під час паяння друкована плата і корпуси елементів майже не 
нагріваються, що дає можливість монтувати чутливі до теплових впливів 
елементи. Завдяки низькій температурі паяння й обмеженій ділянці при
кладання теплоти значно знижуються температурні механічні напруги 
між виводом і корпусом. Вибір матеріалу основи не є обмежувальним 
фактором. Усе це позитивно позначається на надійності паяних з’єднань. 
Установки лазерного паяння можуть бути цілком автоматизовані. У цьо
му разі для складання програми паяння можна використовувати дані 
САПР для друкованих плат.

Можливим є паяння плат з високою щільністю розміщення 8МТ-ком- 
понентів, з розмірами контактних площадок до 25 мкм, без утворення 
перемичок на сусідні з’єднання чи пошкодження їх.

Лазерне паяння не потребує попереднього підігрівання багатошаро
вої друкованої плати, що зазвичай слід здійснювати у разі паяння в 
парогазовій фазі з метою запобігання розшаруванню плати. Не потрібно 
також створювати спеціальне газове середовище. Процес паяння відбу
вається у звичайній атмосфері без застосування інертних газів або інших 
хімічних реагентів.

Для приклеювання ЗМТ-компонентів не потрібно використовувати 
спеціальні високотемпературні клеїльні композиції, можна застосовува
ти звичайні клеї. Можливим є виконання часткового складання, за яко
го окремі елементи можна установлювати пізніше, що неприпустимо за 
паяння в парогазовій фазі, оскільки відсутні елементи можливо устано
вити тільки вручну.

Лазерне паяння не є альтернативним методом щодо групових мето
дів паяння. Його переваги виявляються в разі створення особливо на
дійних паяних з’єднань у блоках з підвищеною щільністю компону
вання.

Для паяння використовують такі паяльні матеріали.
Для паяння ДП рекомендується застосовувати низькотемпературні 

олов’яно-свинцеві припої. Найтехнологічнішими є евтектичні чи близь- 
коевтектичні припої системи олово —свинець. Вони відрізняються низь
кою температурою початку плавлення чи відносно малим інтервалом 
плавлення і кристалізації, високим змочуванням багатьох металів, заті
канням у зазор.

Нині застосовують олов’яно-свинцеві припої складів 8п63 —РЬ37, 
8п60 —РЬ40, 8п40 —РЬбО, 8п95-А§5, 8п62 - РЬЗб - А§2 та ін.

Припої виробляють у вигляді дроту або заповненої флюсом одно- чи 
п’ятиканальної трубки. У пресованому дроті кожне зерно припою ото
чене каніфоллю. Масова частка каніфолі не перевищує 0,8—1,2 % за-



гальної маси припою. Розроблено також композитний самофлюсовний 
припій ПОС-61 КП. На формування з’єднань його витрачається на 
10 — 30 % менше порівняно зі звичайним дротовим припоєм.

Флюси для паяння апаратури поділяють на дві групи: неактивовані 
(на основі каніфолі та поліефірних смол) і активовані. Каніфоль скла
дається із суміші кількох слабких органічних кислот, основна з яких 
абієтинова. Ця кислота розчиняє оксиди купруму, не впливаючи на чи
сту мідь. Водночас абієтинати міді не є корозійними продуктами. Кані
фоль і поліефірні смоли, потрапляючи в діелектрик ДП, не знижують 
його опір ізоляції. Неактивовані флюси широко застосовують для па
яння виробів відповідального призначення і як консервувальні покрит
тя, що запобігають пошкодженням ДП за умов тривалого складського 
зберігання.

В активованих флюсах, як це випливає з назви, наявні активатори — 
речовини, що підвищують флюсову активність. Цими речовинами є амі
ни, слабкі органічні кислоти та ін. Активатори зазвичай містять йони 
галогенів чи активні залишки, що знижують опір ізоляції діелектриків. 
Тому активовані флюси та їх залишки слід ретельно відмивати. їх ре
комендується застосовувати за високопродуктивного механізованого 
паяння або паяння металів, які погано змочуються (наприклад, нікелю). 
До цієї групи належать також водорозчинні флюси, що не містять ка
ніфолі.

Паяльні пасти — це механічна суміш порошку припою, що зв’язує 
речовини, флюсу і деяких інших компонентів. Пасту можна нанести 
рівним, точно заданим шаром за допомогою механізованих і автомати
зованих засобів.

Паяльна паста забезпечує значну (30 — 50 %) економію припою зав
дяки точковому дозуванню. Основним компонентом паяльної пасти є 
порошок припою, що може становити 75 — 95 % її маси. Основні фізико- 
хімічні властивості припойних паст визначаються завдяки введенню в 
порошок припою 4 —15 % зв’язувальних речовин. Саме вони (іноді з 
додаванням розчинника) надають пасті потрібної консистенції, пере
шкоджають розшаруванню і розтіканню паяльної пасти, підвищують її 
роздільну здатність, надають клеїльних властивостей, підвищують адге
зію до основи.

Ручні операції. За будь-якого рівня автоматизації виробництва ручна 
праця залишається важливою складовою технологічного процесу. В руч
ному і напівавтоматичному виробництві праця операторів використо
вується на всіх етапах циклу. На автоматичній лінії праця оператора 
застосовується на етапі візуального контролю після встановлення ком
понентів, паяння в печі, оплавлення і паяння хвилею, встановлення вивід
них компонентів і ручного доскладання.

Робоче місце оператора, який виконує операцію встановлення компо
нентів, має бути забезпечено набором ручного інструменту для захоп- 
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лення компонентів (пінцети, вакуумні захоплювачі), збільшувальним 
склом, бажано з підсвічуванням (для меншої втомлюваності оператора), 
а також місцем для розміщення плат у накопичувачах. Робоче місце, на 
якому виконуватимуться операції контролю та ручного паяння, має бути 
обладнано робочою станцією.

0^ Контрольні запитання і завдання_____________________________
ЬІ 1. Схарактеризуйте конструктивні різновиди друкованих плат.
0 2. Які є критерії вибору і рекомендації щодо вибору матеріалу друкова

них плат?
3. Схарактеризуйте технологічні різновиди друкованих плат.
4. Схарактеризуйте методи отримання рисунка друкованих плат.
5. Назвіть етапи механічного оброблення друкованих плат.
6. Які є основні типи корпусів для поверхневого монтажу? Надайте кла

сифікацію схем поверхневого монтажу.
7. Наведіть характеристику, устаткування і методи виконання операцій 

завантаження і вивантаження плат, нанесення паяльної пасти, встанов
лення компонентів на плату.

8. Наведіть характеристику, устаткування і методи виконання операцій 
паяння, ручних операцій.

9. Які матеріали використовують для паяння?



Електричні Розділ 13

ТА РАДІОВИМІРЮВАННЯ

13.1. Загальні відомості
Вимірювання напруги і сили електричного струму є найпоширені

шим видом вимірювань. їх здійснюють у широкому діапазоні частот — 
від постійного струму та інфранизьких частот (соті частки герца) до 
надвисоких частот (гігагерци) і значень напруги і струму — відповідно 
від нановольтів і наноамперів до сотень кіловольтів і кілоамперів за 
великої різноманітності форм вимірюваних напруги і струму.

Вимірювання постійних напруги і сили струму полягає в пошуку 
їхніх значень і визначенні полярності. Метою вимірювання змінних 
напруги і сили струму є пошук будь-якого їх параметра.

Змінний струм промислової частоти має синусоїдальну форму і ха
рактеризується миттєвим і середнім квадратичним значенням, ампліту
дою та фазою:

и(і) = Vт 5іп(соґ + <р);

г(0 = Іт 8Іп((вґ + ф).

В електроніці водночас із сигналами синусоїдальної форми широко 
застосовують і несинусоїдальні сигнали. Такі сигнали характеризують
ся піковими значеннями (максимальними з усіх миттєвих значень) у 
позитивних чи негативних півхвилях, середнім квадратичним і середньо- 
випрямленим значеннями, а також середнім значенням, яке здебільшого 
називають постійною складовою. Середнє значення дорівнює середньо
му арифметичному усіх миттєвих значень за період.

13.2. Класи точності засобів вимірювання
Для забезпечення єдності вимірювань і взаємозамінності засобів 

вимірювання характеристики метрологічних засобів (метрологічні харак
теристики) нормуються та регламентуються стандартами. Номенклату
ра метрологічних характеристик і вичерпність, з якою вони мають опи



сувати ті чи інші властивості засобів вимірювання, залежать від призна
чення засобів вимірювання, умов експлуатації, режиму роботи та бага
тьох інших факторів. Із повного переліку метрологічних характеристик 
можна виділити такі групи:

— градуювальні характеристики, що визначають співвідношення між 
сигналами на вході та виході засобу вимірювання у статичному режи
мі. До них належать, наприклад, номінальна статична характеристика 
перетворення (градуювальна характеристика) приладу, номінальне зна
чення міри, межі вимірювання, ціна поділки шкали, вигляд і параметри 
цифрового коду в цифровому пристрої;

— показники точності засобу вимірювання, що дають можливість 
оцінити інструментальну складову похибки результату вимірювання;

— динамічні характеристики, які відображують інерційні властиво
сті засобів вимірювання, потрібні для оцінки динамічних похибок ви
мірів;

— функції впливу, що відображують залежність метрологічних ха
рактеристик засобів вимірювання від вимірюваних величин чи неінфор- 
мативних параметрів вхідного сигналу.

Неінформативним називається параметр вхідного сигналу, що не 
пов’язаний безпосередньо з вимірюваною величиною, але який впливає 
на результат вимірювання, наприклад частота змінного електричного 
струму під час вимірювання його амплітуди.

Метрологічні характеристики зазвичай нормують окремо для нор
мальних і робочих умов застосування засобів вимірювань. Нормальни
ми вважаються такі умови, за яких зміною метрологічних характерис
тик під впливом зовнішніх величин можна знехтувати. Так, для бага
тьох засобів вимірювань нормальними умовами застосування є темпе
ратура (20±5) °С, атмосферний тиск 84—106 кПа, відносна вологість 
ЗО —80 %. Робочі умови відрізняються від нормальних ширшими діапа
зонами величин, що впливають на результати вимірювання.

Надання усіх нормованих метрологічних характеристик засобу вимі
рювань для оцінки похибки результату вимірювань — складна і трудо
містка процедура, виправдана для вимірювань підвищеної точності. При 
вимірюваннях на виробництві та у побуті така точність не завжди по
трібна. Водночас потрібна певна інформація про можливі інструмен
тальні складові похибки вимірів. Таку інформацію містить зазначення 
класу точності засобу вимірювань.

Під класом точності розуміють узагальнену характеристику точ
ності засобів вимірювань певного типу, зумовлену межами основної до
пустимої похибки. Класи точності присвоюють засобам вимірювань під 
час їхнього розроблення на підставі досліджень та іспитів випробову
ваної партії засобів вимірювання цього типу. При цьому межі допусти
мих похибок нормують і виражають у формі абсолютних, зведених чи 
відносних похибок залежно від характеру зміни похибок у межах діа
пазону вимірювань. Зведеною називають відносну похибку, обчислену 



у відсотках від деякого нормувального значення. Як нормувальне заз
вичай приймають кінцеве значення шкали (верхню межу вимірювання 
для приладів з однобічною шкалою чи суму меж — для приладів з 
нулем посередині).

Межі абсолютної допустимої похибки розраховують за формулою

А = ±а,
де а — ціна поділки шкали.

Межі зведеної основної допустимої похибки визначають за форму
лою

Ї = АДО<) = ±Р%, 

Лн

де Хн — нормувальне значення; р — обернене додатне число, що ви
бирається із стандартизованого ряду значень 1-Ю”; 1,5-10”; ... ; п = 1, 
0,-1,-2....

Для вимірювальних приладів з істотно нерівномірною шкалою нор
мувальне значення встановлюють таким, що дорівнює довжині шкали.

Межі допустимої основної похибки обчислюють за формулою

8 = А. 100 = ±<?%,
X

де д — обернене додатне число, яке вибирають із стандартизованого 
ряду значень; х — показання приладу.

Класи точності засобів вимірювань позначають умовними знаками 
(літерами, цифрами). Для засобів вимірювань, межі допустимої основ
ної похибки яких виражають у формі зведеної чи відносної похибки 
відповідно до наведених вище формул, класи точності позначають чис
лами, які дорівнюють цим межам у відсотках. Щоб відрізнити відносну 
похибку від зведеної, позначення класу точності у вигляді відносної 
похибки наводять у колі: (|3). Якщо похибка нормована у відсотках від 
довжини шкали, то під позначенням класу точності ставлять знак V.

13.3. Електромеханічні прилади
Для вимірювання напруги і сили електричного струму широко засто

совують електромеханічні прилади.

Рис. 13.1. Структура електромеханічних 
приладів

Загальним терміном електроне 
ханічні прилади позначають за
соби вимірювань, структурну схе
му яких зображено на рис. 13.1. 
Ця схема містить вимірювальну 
схему ВС, вимірювальний ме
ханізм ВМ і відліковий пристрій 
ВП. До електромеханічної групи 



належать вимірювальні прилади магнітоелектричної, електромагнітної, 
електродинамічної, електростатичної та індукційної дії. Вони часто є 
складовими інших засобів вимірювання. За фізичним принципом, по
кладеним в основу побудови і конструктивного виконання, ці прилади 
належать до групи аналогових засобів вимірювання, тобто засобів ви
мірювання, показання яких є безупинною функцією вимірюваної вели
чини.

Вимірювальна схема є сукупністю опорів, індуктивностей, ємностей 
та інших елементів електричного кола приладу. її основне завдання 
полягає у перетворенні вимірюваної фізичної величини X на деяку 
нову величину У, під впливом якої відбувається переміщення а рухо
мої частини вимірювального механізму, відлічуване за допомогою відліко- 
вого пристрою. Отже, якщо виконується залежність а = /ЇХ), то прилад 
можна проградуювати в одиницях вимірюваної величини. Для цього 
потрібно, щоб кожному значенню вимірюваної величини відповідало одне 
і тільки одне визначене відхилення а. Не менш важливо, щоб параме
три схеми і вимірювального механізму не змінювалися в разі зміни зов
нішніх умов, наприклад температури навколишнього середовища, часто
ти струму живлення та інших факторів.

У більшості електромеханічних приладів вихідним переміщенням а 
є кутове переміщення стрілки. Рідше трапляються конструкції при
ладів з лінійним переміщенням покажчика. Розглянемо електромеханіч
ний прилад з кутовим переміщенням стрілки. Рухому частину вимірю
вального механізму такого приладу зображено на рис. 13.2. Вона скла
дається із осі 2 зі стрілкою 4, що обертається в підп’ятниках 1. Можли
вий кут повороту а стрілки на шкалі 5 обмежений упорами 3.

Рухома частина вимірювального механізму є коливальною системою. 
Для того щоб під час досягнення певного положення стрілка приладу 
не здійснювала надто тривалих коливань, в електромеханічних прила
дах застосовують заспокоювачі, які створюють момент заспокоєння, про
порційний швидкості переміщення стрілки.

Розрізняють повітряні, рідинні та магнітоіндукційні заспокоювачі. 
У повітряних і рідинних заспокоювачах заспокоєння досягається галь
муванням спеціального елемента рухо
мої частини (пелюстки, поршня) за до
помогою тертя об повітря чи рідину.

У магнітоіндукційних заспокоювачах 
гальмування здійснюється взаємодією 
магнітних полів магніту і струмів, індуко
ваних у провідних елементах рухомої 
частини під час їхнього руху в полі цього 
магніту.

Рис. 13.2. Рухома частина вимірювального ме
ханізму електромеханічного приладу



Рис. 13.3. Конструкція магнітоелектричного при
ладу

Найпоширенішими в практиці технічних 
вимірювань є електромеханічні прилади 
магнітоелектричної й електромагнітної дії.

Магнітоелектричні прилади. У таких 
приладах обертальний момент створюєть
ся взаємодією поля постійного магніту з 
рамкою (котушкою), якою проходить струм. 
Вимірювальний механізм приладу може 
бути виконаний з рухомим магнітом або з 
рухомою рамкою. Конструкцію приладу з 
рухомою рамкою зображено на рис. 13.3.

Постійний магніт 3, магнітопровід з полюсними наконечниками 4 і не
рухоме осердя 5 становлять магнітну систему механізму. В зазорі між 
полюсними наконечниками і осердям утворюється сильне радіальне 
магнітне поле, в якому міститься рухома прямокутна рамка 2, намотана 
тонким мідним чи алюмінієвим проводом на алюмінієвому каркасі (чи 
без каркаса). Рамка закріплена між півосями 6. Спіральні пружинки 7, 
призначені для створення протидійного моменту, одночасно використо
вуються для подачі вимірюваного струму в рамку. Рамка жорстко з’єдна
на зі стрілкою /. Для балансування рухомої частини застосовані пере
сувні тягарці 8.

Рухома система вимірювального механізму магнітоелектричних при
ладів має значну інерцію, тому такі прилади реагують лише на постійну 
складову струму і непридатні для вимірювання змінного струму чи 
напруги. Для вимірювань у колах змінного струму потрібно поперед
ньо перетворити змінний струм на постійний.

Із групи аналогових електромеханічних приладів найточнішими і 
найчутливішими є магнітоелектричні. Зміни температури навколишнього 
середовища і зовнішні магнітні поля мало впливають на їхню роботу. 
Рівномірна шкала, мале споживання енергії також є перевагами магніто
електричних приладів.

Оскільки рамка приладу намотана тонким проводом, це унеможливлює 
проходження через неї струмів, сила яких перевищує десятки міліампе
рів. Перевищення цих значень може призвести до пошкодження прово
ду чи рамки спіральної пружинки. Отже, виникає завдання розширен
ня меж вимірювання магнітоелектричних амперметрів і вольтметрів.

Розширення меж вимірювання амперметрів досягається включенням 
шунта паралельно приладу (рис. 13.4). Опір шунта Кш має бути мен
шим, ніж опір рамки приладу Др, тому його підбирають так, щоб при 
вимірюванні основна частина вимірюваного струму проходила через 
шунт, а струм через рамку приладу не перевищував допустимого зна
чення. Якщо верхня межа вимірювання амперметра І, а верхня межа 



вимірювання без шунта /А, то опір шунта становитиме

П -Л_
Кш п -1 ’

де п = —.
7 А

Амперметри для вимірювання порівняно невеликих струмів (до 
кількох десятків амперів) мають внутрішні шунти, вмонтовані в корпус 
приладу. Для вимірювання великих струмів (до кількох тисяч амперів) 
застосовують зовнішні шунти. З метою стандартизації зовнішні шунти 
випускають на різні номінальні спади напруги (від 45 до 300 мВ) і кла
сів точності від 0,02 до 0,5.

Для розширення меж вимірювання вольтметра послідовно з опором 
рамки включають додатковий опір 7?д (рис. 13.5), який обмежує спад 
напруги на рамці приладу до допустимих меж. Якщо потрібно вимірю
вати напругу (7, а верхня межа вимірювання приладу С/у, то величина 
додаткового опору має становити

, Кд = 7?р(тг - 1),

Де п =
Додаткові опори також бувають внутрішніми, вбудованими в корпус 

вольтметра (за напруги до 600 В) чи зовнішніми (за напруги 600 — 
1500 В). Зовнішні додаткові опори випускають на певні номінальні 
струми (від 0,5 до ЗО мА) і мають класи точності від 0,02 до 1. Шунти 
і додаткові опори виготовляють з матеріалів із високим питомим опо
ром (манганін, константан), що мають близький до нуля температурний 
коефіцієнт опору.

Гальванометри. Високочутливі магнітоелектричні прилади для вимі
рювання малих струмів і напруг називають гальванометрами. Гальва
нометри часто використовують як нуль-індикатори, що фіксують від
сутність струму в колі. У таких гальванометрах нульова позначка міс
титься в середині шкали.

Рис. 13.4. Розширення меж вимірюван- Рис. 13.5. Розширення меж вимірюван
ня амперметра ня вольтметра



Рис. 13.6. Способи кріплення рамки галь
ванометрів

Рис. 13.7. Конструкція електромагнітного 
приладу

Чутливість гальванометрів ду
же висока, їх градуювальна ха
рактеристика нестабільна і зале
жить від сукупності зовнішніх 
факторів. Тому чутливі гальвано
метри не градуюють в одиницях 
вимірюваної фізичної величини 
і їм не присвоюють класи точно
сті. Метрологічні характеристи
ки гальванометрів зазвичай пока
зують їх чутливість до струму чи 
напруги і величину опору рам
ки. Чутливість гальванометрів за
лежить від способу кріплення 
рамки. Розрізняють гальваномет
ри з рухомою частиною (рамкою) 
на кернах, на розтяжках і на під
вісі.

У гальванометрах з рухомою 
частиною на кернах рамка має дві 
півосі із запресованими в них 
сталевими кернами, які спира
ються на корундові чи рубінові 
підп’ятники (рис. 13.6, а). Чут
ливість такого гальванометра об

межується тертям керна об підп’ятники.
Для підвищення чутливості рамку гальванометра встановлюють на 

розтяжках (рис. 13.6, б), а в особливо чутливих гальванометрах — на 
підвісі (рис. 13.6, є). Розтяжки і підвіси мають вигляд тонких пружних 
стрічок або ниток зі спеціальних сплавів. Вимірюваний струм надхо
дить у рамку через ці стрічки або нитки; водночас їх використовують 
для створення протидійного моменту. У гальванометрах з рамкою на 
підвісі другим провідником є найтонша стрічка чи нитка, яка не ство
рює протидійного моменту.

Сучасні гальванометри дають можливість вимірювати електричні стру
ми силою 10~5 —10~12 А за напруги до 10-4 В.

Електромагнітні прилади. Принцип дії електромагнітних приладів 
ґрунтується на взаємодії магнітного поля, створеного струмом у неру
хомій котушці, з рухомим феромагнітним осердям. Конструкцію такого 
приладу зображено на рис. 13.7, де 1 — котушка; 2 — осердя, закріпле
не на осі приладу; 3 — повітряний заспокоювач; 4 — спіральна пружи
на, що створює протидійний момент. При ввімкненні приладу під дією 
магнітного поля котушки осердя втягується всередину котушки. Рухо
ма частина механізму повертається доти, доки обертальний момент не 
зрівноважиться протидійним моментом, створеним пружиною.



Рис. 13.8. Увімкнення амперметра з трансформатором струму

Перевагами електромагнітних приладів є простота 
конструкції, здатність витримувати значні перевантажен
ня, можливість градуювання приладів, призначених для 
вимірювань у колах змінного і постійного струмів. До 
недоліків приладів можна віднести значне споживання 
енергії, невисоку точність, малу чутливість і сильний 
вплив магнітних полів.

Промисловість виробляє електромагнітні амперметри з верхньою 
межею вимірювання від часток ампера до 200 А і вольтметри з межами 
вимірювання від часток вольта до сотень вольтів.

У разі потреби розширити межі вимірювання амперметрів і вольт
метрів застосовують шунти і додаткові опори. Для розширення меж 
вимірювання амперметрів в області підвищених частот використовують 
трансформатори струму. Схему ввімкнення амперметрів у вторинну 
обмотку трансформатора струму зображено на рис. 13.8 — первин
на обмотка; да2 ~ вторинна обмотка; Д і /2 — відповідні струми).

Електромагнітні прилади застосовують здебільшого як щитові ампер
метри і вольтметри змінного струму промислової частоти.

Випрямні прилади. Випрямні прилади використовують для вимі
рювання напруги і сили струму в частотному діапазоні від звукових до 
високих і надвисоких частот. Принцип роботи таких приладів полягає 
у випрямленні змінного струму за допомогою напівпровідникових діодів 
(рис. 13.9). Постійна складова випрямленого струму вимірюється маг
нітоелектричним приладом (мікроамперметром, міліамперметром).

Рис. 13.9. Випрямні прилади



У схемі приладу використовують однопівперіодні і двопівперіодні 
випрямлячі. В однопівперіодних схемах (рис. 13.9, а) струм і через 
магнітоелектричний прилад, увімкнений послідовно з діодом УВІ, про
ходить тільки в позитивний півперіод. У негативний півперіод, для яко
го опір діода УВІ великий, струм проходить через діод УВ2, ввімкне
ний паралельно приладу. Діод УВ2 захищає діод УВІ від пробою. Для 
зрівноваження опорів паралельних ділянок послідовно з другим діо
дом увімкнено резистор К, опір якого дорівнює опору вимірювального 
кола приладу. Рухома частина магнітоелектричного приладу має меха
нічну інерцію і за частот понад 10 —20 Гц не встигає реагувати на миттєві 
значення обертального моменту, фіксуючи тільки його середнє значен
ня. Відхилення стрілки випрямного приладу пропорційне середньому 
за період значенню змінного струму.

Випрямні прилади широко застосовують як комбіновані вимірники 
постійних і змінних струмів і напруг з межами вимірювання струму від 
2 мА до 600 А, напруги — від 0,3 до 600 В.

Перевагами випрямних приладів є висока чутливість, мале спожи
вання енергії та можливість вимірювання в широкому діапазоні частот. 
Частотний діапазон випрямних приладів визначається можливостями 
застосовуваних діодів. Так, застосування точкових силіцієвих (кремніє
вих) діодів забезпечує вимірювання змінних струмів і напруг до частот 
порядку 104 —105 Гц. Основними джерелами похибок цих приладів є 
зміни параметрів діодів у часі, вплив навколишньої температури, а та
кож відхилення форми кривої вимірюваного струму чи напруги від тієї, 
для якої проградуйовано прилад.

Термоелектричні прилади. їх використовують для вимірювання 
струмів у діапазоні високих частот. Термоелектричний прилад склада
ється з термоелектричного перетворювача і магнітоелектричного приладу. 
Найпростіший термоперетворювач (рис. 13.10) містить нагрівник Н, 
через який проходить вимірюваний струм І, і з’єднану з ним термопару 
ТП. Робочий спай термопари а перебуває в тепловому контакті з на
грівником , який має вигляд тонкого дроту зі сплаву з високим питомим 
опором (ніхром, манганін). Для виготовлення термопари застосовують 
тонші дроти з термоелектродних матеріалів. При проходженні вимірю
ваного струму через нагрівник місце контакту нагрівника і термопари 

нагрівається до температури , а хо
лодний спай Ь має температуру нав
колишнього середовища і0.

Термоелектричні прилади поділя
ють на контактні (рис. 13.10, а) та 
безконтактні (рис. 13.10, б). Контакт
ний перетворювач має гальванічний 
зв’язок між нагрівником і термопа
рою, тобто між вхідним і вихідним 
колами, що не завжди доречно. В без

Рис. 13.10. Термоелектричний перетво
рювач



контактному перетворювачі нагрівник відділено від термопари ізолято
ром зі скла чи кераміки або повітряним прошарком.

Термоелектричні прилади застосовують здебільшого для вимірювання 
струмів. Як вольтметри їх майже не використовують, оскільки їхній 
вхідний опір надзвичайно малий.

Перевагами термоелектричних приладів можна вважати високу чут
ливість до вимірюваного струму, широкий діапазон частот, а також мож
ливість вимірювання середніх квадратичних значень струмів довільної 
форми. Недоліком їх є нерівномірність шкали, залежність показань від 
температури навколишнього середовища і велика інерційність термопе
ретворювачів. Термоелектричні прилади дуже чутливі до переванта
жень.

Залежно від призначення термоелектричні прилади мають широкі 
межі вимірювання (від 1 мА до 50 А) і частотний діапазон (від 45 Гц до 
сотень мегагерців).

13.4. Електронні аналогові вольтметри
Для вимірювання напруги методом безпосередньої оцінки вольтметр 

вмикають паралельно тій ділянці кола, на якій вимірюють напругу. Для 
зменшення методичної похибки вимірювання власне споживання вольт
метра має бути малим, а його вхідний опір великим. Тому в схемах 
електроніки застосування електромеханічних приладів у малопотужних 
колах обмежене, здебільшого використовують електронні вольтметри.

Електронні вольтметри є поєднанням електронного перетворювача і 
магнітоелектричного чи цифрового вимірювального приладу.

На відміну від вольтметрів електромеханічної групи електронні вольт
метри постійного і змінного струму мають високі вхідний опір, чутли
вість і мале споживання струму від вимірювального кола. Електронні 
аналогові і цифрові вольтметри працюють у широкому діапазоні на
пруг і частот.

За видом струму електронні вольтметри поділяють на вольтметри 
постійної та змінної напруги, універсальні (постійної та змінної напру
ги в одному приладі) й імпульсні. Крім того, виробляють вольтметри з 
частотно-вибірними властивостями — селективні.

Електронні аналогові вольтметри постійного струму виконують за 
схемою, зображеною на рис. 13.11, а. Вимірювану напругу V подають 
на вхідний пристрій ВхП, який є багатоомним подільником напруги на 
резисторах. З подільника напруга надходить на підсилювач постійного 
струму ППС і потім на стрілковий прилад V. Подільник і підсилювач 
постійного струму послаблюють чи підсилюють напругу до значень, 
потрібних для нормальної роботи приладу. Водночас підсилювач за
безпечує узгодження високого опору вхідного кола вольтметра з низь
ким опором рамки магнітоелектричного приладу. Високий вхідний опір 
електронного вольтметра (кілька десятків мегаомів) дає можливість



Рис. 13.11. Електронні вольтметри

вимірювати напругу в багатоом- 
них колах без значного споживан
ня потужності від об’єкта вимі
рювання.

З метою забезпечення потріб
ної точності вольтметра до підси
лювачів постійного струму, що за
стосовуються в електронних вольт
метрах, ставлять високі вимоги 
щодо лінійності амплітудної ха- 
рактеристики, сталості коефіцієн
та підсилення, температурного і 
тимчасового дрейфу нуля. При 

побудові електронних вольтметрів для вимірювання малих напруг ці 
вимоги не завжди можуть бути задоволені. Тому електронні вольтме
три постійного струму для вимірювання малих напруг виконують за 
схемою, наведеною на рис. 13.11, б.

У таких вольтметрах постійна вимірювана напруга спочатку модуля
тором М перетворюється на змінну, а потім вимірюваний сигнал підси
люється підсилювачем змінного струму П, який має вищі метрологічні 
характеристики порівняно з підсилювачами постійного струму. Випрям
лена випрямлячем (детектором) Д напруга подається на стрілковий при
стрій V. Це дає можливість отримати електронні мікровольтметри з 
нижньою межею вимірювання порядку 10-8 В.

Електронні вольтметри змінного струму виконують за двома струк
турними схемами (рис. 13.11, в, г). У схемі в вимірювана змінна напру
га спочатку детектором Д перетворюється на постійну, а потім підси
люється підсилювачем постійного струму ППС. У схемі г підсилення 
здійснюється на змінному струмі, а потім попередньо підсилений сигнал 
випрямляється детектором. Ці схеми доповнюють одна одну. Кожна з 
них має свої переваги і недоліки. Вольтметри, побудовані за схемою в, 
дають можливість вимірювати напругу змінного струму в широкому 
частотному діапазоні (10 Гц —1000 МГц), але не дають можливості ви
мірювати напруги, менші ніж кілька десятих часток вольта, оскільки де
тектор випрямляє тільки досить великі напруги. Схема г дає змогу 
будувати чутливіші вольтметри, нижню межу вимірювання яких ста
новлять лише одиниці мікровольтів. Однак такі прилади мають мен
ший частотний діапазон, оскільки частотний діапазон підсилювача змінно
го струму складно зробити досить широким.

Найважливішим елементом електронного вольтметра, від якого знач
ною мірою залежать його метрологічні характеристики, є детектор. На
пруга на виході детектора може бути пропорційна амплітудному, серед- 
ньовипрямленому чи середньому квадратичному значенню вимірюваної 
напруги. Характер такої залежності визначає, на яке з цих значень 
реагує магнітоелектричний стрілковий пристрій. Відповідно розрізняють



вольтметри середніх, амплітудних і середньоквадратичних значень. Проте 
зазначимо, що шкалу електронного вольтметра зазвичай градуюють у 
середньоквадратичних значеннях напруги синусоїдальної форми, і це 
слід ураховувати під час вимірювання й аналізу похибок, зумовлених 
відхиленням форми реального вимірюваного сигналу від синусоїди.

Найпростішими вольтметрами середніх значень є розглянуті вище 
випрямні вольтметри, створені на основі пасивних (без застосування 
підсилювальних схемних елементів) перетворювачів середньовипрям- 
лених значень. Перетворювачі виконують на напівпровідникових діо
дах, які працюють на лінійній ділянці вольт-амперної характеристики.

Підвищення чутливості, розширення меж вимірювання і поліпшення 
лінійності функції перетворення в електронних вольтметрах досягається 
застосуванням активних перетворювачів середньовипрямлених значень.

Вольтметри середніх квадратичних значень будують за структурни
ми схемами, зображеними на рис. 13.11, в, г. Детектори середньоквадра- 
тичного значення використовують квадратичну ділянку вольт-амперної 
характеристики діода чи діодного кола, в результаті чого постійна скла
дова напруги на виході детектора виявляється пропорційною квадра
ту середньоквадратичного значення вимірюваної напруги незалежно 
від форми цієї напруги. У деяких вольтметрах як детектор середньо- 
квадратичного значення застосовують термоелектричні перетворювачі.

Принцип дії амплітудного детектора ґрунтується на заряджанні кон
денсатора через діод до амплітудного значення вимірюваної напруги і 
повільному його розряджанні через навантажувальний резистор. Не
відповідність часу заряджання і часу розряджання на конденсаторі спри
чинює появу постійної складової напруги. Чим більше відношення часу 
розряджання конденсатора до часу його заряджання, тим більше напру
га на конденсаторі наближається до амплітудного значення. За сину
соїдальної форми сигналу м(0 середнє значення напруги на діоді дорів
нює середньому значенню напруги на конденсаторі, але з протилежним 
знаком. Постійна складова напруги на конденсаторі та напруги на діоді 
відповідає амплітудному значенню утвореної напруги. Залежно від того, 
яку з цих напруг приймають як вихідну, розрізняють два види амплі
тудних детекторів. Якщо вихідною вважають напругу на конденсаторі, 
то матимемо амплітудний детектор з відкритим входом, який пропускає 
постійну складову вимірюваної напруги. Якщо вихідну напругу зніма
ють з діода, то отримаємо амплітудний детектор із закритим входом.

Амплітудні детектори з закритим і відкритим входами застосовують 
в універсальних і високочастотних вольтметрах для вимірювання в 
широкому діапазоні частот.

Похибка вимірювання вольтметра з амплітудним детектором зале
жить від частоти. Ця похибка тим більша, чим менша частота вимірюва
ної напруги.

Одним із істотних недоліків вольтметрів з амплітудним детектором 
є залежність показань приладу від форми сигналу. Зазвичай шкалу 



амплітудних вольтметрів градуюють у середньоквадратичних значен
нях синусоїдальної напруги, тоді як відхилення стрілки приладу про
порційне амплітуді напруги. Тому показання, відлічені за шкалою 
стрілкового пристрою, справедливі тільки при вимірюванні синусоїдаль
них напруг.

13.5. Електронно-променеві осцилографи
Електронно-променевий осцилограф — це універсальний вимірюваль

ний прилад, що застосовується для візуального спостереження на ек
рані електричних сигналів і вимірювання їхніх параметрів. Основна 
функція осцилографа полягає у відтворенні "в графічному вигляді елек
тричних коливань (осцилограм) у прямокутній системі координат. Най
частіше за допомогою осцилографа вивчають залежність напруги від 
часу, причому на осі абсцис фіксується час, а на осі ординат — напруга 
сигналу. За допомогою осцилографа можна спостерігати періодичні 
безперервні й імпульсні сигнали, неперіодичні та випадкові сигнали, 
поодинокі імпульси, а також оцінювати їхні параметри.

За осцилограмами, отриманими на екрані осцилографа, можна вимі
рювати частоту і зсув фаз, параметри модульованих сигналів, часові 
інтервали. На основі осцилографа створено прилади для дослідження 
перехідних, частотних і амплітудних характеристик різних електротех
нічних і радіотехнічних пристроїв. Широке використання електронно- 
променевих осцилографів зумовлене їхньою здатністю працювати на 
частотах від нуля до десятків гігагерців за напруг сигналу від десятків 
мікровольтів до сотень вольтів.

Залежно від призначення електронно-променеві осцилографи поді
ляють на універсальні, швидкісні, запам’ятовувальні, стробоскопічні та 
спеціальні. Відрізняючись технічними характеристиками, схемними і 
конструктивними рішеннями, ці осцилографи ґрунтуються на загально
му принципі отримання осцилограм. Найпоширенішими є універсальні 
осцилографи. За їх допомогою можна досліджувати електричні сигна
ли з частотами до 350 МГц і вимірювати їхні параметри із прийнятною 
для практики похибкою (5 — 10 %). Спрощену структурну схему універ
сального електронно-променевого осцилографа зображено на рис. 13.12.

Основним елементом осцилографа є електронно-променева трубка 
ЕПТ, яка має вигляд скляної вакуумованої колби з розміщеними усе
редині електронною гарматою, відхильними пластинами і люмінесцентним 
екраном. Оскільки будова електронної гармати відома із загального 
курсу фізики, зауважимо лише, що призначенням її є формування вузь
кого електронного пучка, спрямованого на люмінесцентний екран. При 
потраплянні пучка на екран на його поверхні утворюється світлова 
точка. Електронний пучок (промінь) проходить між двома парами взаєм
но перпендикулярних відхильних металевих пластин: вертикально від
хильних У і горизонтально відхильних X. Якщо до цих пластин при-



Рис. 13.12. Структурна схема електронно-променевого 
осцилографа

класти електричну напругу, то між ними виникне електричне поле, що 
спричинить відхилення променя в той чи інший бік. Якщо електричну 
напругу прикладено до горизонтально відхильних пластин, то світлова 
точка на екрані трубки відхилятиметься уздовж осі X; якщо напругу 
прикладено до вертикально відхильних пластин, то точка переміщува
тиметься по осі У. Якщо тепер сфокусувати електронний промінь так, 
щоб світлова точка опинилася в точці 0 (рис. 13.13), а потім до пластин У 
прикласти синусоїдальну, а до пластин X — пилкоподібну напругу, то в 
результаті спільної дії двох напруг промінь трубки накреслить на екра
ні осцилограму, яка відбиватиме залежність и(і) = І/т зіп ті. Після спа
дання пилкоподібної напруги до нуля світлова точка повернеться в точ
ку 0. Пилкоподібну напругу формують так, щоб час зворотного ходу 
розгортки ізв був у багато разів меншим, ніж час прямого ходу £пр, 
тому зворотний хід променя на екрані трубки не фіксується. Для того 
щоб зображення досліджуваної напруги відповідало характеру сигналу, 
потрібне виконання двох умов. По-перше, відхилення по осі X і осі У 
мають бути прямо пропорційними напрузі, прикладеній до відповідної 
пари пластин, по-друге, тривалість прямого ходу розгортки іпр має точ
но дорівнювати періоду досліджуваної напруги Т або має виконуватися 
умова £пр = тТ, де т — ціле число. У першому випадку на екрані 
осцилографа спостерігатиметься один період, а в другому — т періодів 
досліджуваної напруги.

Повернімося до розгляду структурної схеми осцилографа (див. 
рис. 13.12). Крім електронно-променевої трубки вона має канал верти
кального відхилення променя (канал У), канал горизонтального відхилен
ня променя (канал X), канал керування яскравістю променя (канал 7), 
калібратори амплітуди КА і тривалості КТ.



Рис. 13.13. Отримання зображення на ек
рані електронно-променевої трубки

Каналом У надходить дослі
джуваний сигнал м(ї), який спри
чинює вертикальне відхилення 
променя в електронно-променевій 
трубці. Цей канал містить: ате
нюатор А для послаблення вели
ких сигналів; попередній підсилю
вач Уу для підсилення слабких 
сигналів; лінію затримки ЛЗ для 
невеликої тимчасової затримки 
сигналу; кінцевий підсилювач КП, 
на виході якого утворюється си
метричний протифазний сигнал, 
що надходить на вертикально від- 
хильні пластини трубки.

Каналом X на горизонтально відхильні пластини електронно-про
меневої трубки надходить напруга розгортки. Основним елементом цього 
каналу є генератор розгортки ГР. Він утворює напругу, що змінюється 
за законом 0х(і) = Ві (пилкоподібна напруга). Напруга розгортки 
може бути синхронізована з досліджуваною напругою, з напругою ме
режі або із сигналом від зовнішнього джерела. Канал X має підсилю
вач горизонтального відхилення Ух, вхід якого підключений до вихо
ду генератора розгортки. Вихідна (двофазна) напруга з виходу підси
лювача надходить на пластини горизонтального відхилення.

Для того щоб забезпечити можливість вимірювання параметрів до
сліджуваних сигналів, у структурі осцилографа застосовані калібрато- 
ри тривалості й амплітуди. Калібратори є генераторами напруг з точ
ними значеннями амплітуди і частоти. Ці напруги подаються з виходу 
калібратора амплітуди на вхід У для встановлення і контролю масшта
бів відхилень по осі У (В/см, В/поділку), з виходу калібратора трива
лості — на вхід X для контролю масштабу по осі X (мс/см, с/см).

У схемі осцилографа передбачені також пристрої й органи регулю
вання і настроювання, що забезпечують зручність роботи з приладом 
(зсув променя по осях X і У, регулювання яскравості, фокусування 
світлової точки та ін.).

Електронні осцилографи характеризуються низкою технічних і метро
логічних характеристик. Найважливішими є такі:

— чутливість за каналами У і X (мм/В);
— смуга пропускання, тобто діапазон частот, в якому коефіцієнт підси

лення каналу У зменшується не більше ніж на 3 дБ відносно деякої 
опорної частоти;

— діапазон зміни тривалості розгортки;
— вхідний опір і вхідна ємність каналу У;
— параметри, що характеризують похибки вимірювання напруги та 

інтервалів часу.



13.6. Цифрові осцилографи
Наступним досягненням розвитку техніки осцилографування стало 

створення цифрових осцилографів, у яких аналоговий досліджуваний 
сигнал у вхідному блоці перетворюється на цифровий і запам’ятовується 
в дискретній пам’яті. Зафіксований у пам’яті сигнал може бути вико
ристаний для відображення його на екрані електронно-променевої трубки, 
на плоскому чи матричному екрані будь-яким іншим способом.

Водночас із підвищенням точності осцилографування цифрові осци
лографи дають можливість повністю автоматизувати процес вимірю
вання, дистанційно керувати режимом роботи, виконувати математичне 
і логічне оброблення інформації. Використання матричних екранів змен
шує габарити і масу цифрових осцилографів і усуває потребу застосу
вання джерел живлення високої напруги.

Найпростіший цифровий осцилограф має структуру, зображену на 
рис. 13.14. Тут вхідний досліджуваний сигнал х(0 підсилюється до 
потрібного значення хн(£) за допомогою вхідного підсилювача ВП і 
надходить на аналого-цифровий перетворювач АЦП. Миттєві значен
ня нормованого сигналу хн(ї) у моменти часу ік, задані генератором Г, 
перетворюються на цифрові еквіваленти N(1^) і запам’ятовуються в 
регістрі пам’яті Рг. Синхронно з моментами цифрових відліків М(ік) 
імпульси ік надходять на лічильник ЛМ, в якому створюється код, що 
рівномірно наростає з часом. Коди У(^) у відображувальному при
строї ВП перетворюються на керувальні сигнали А, які спричинюють 
вертикальне переміщення світлової точки по екрану ВП, а коди М(ік) 
перетворюються на керувальні сигнали М, що зумовлюють горизон
тальне переміщення світлової точки по екрану ВП. Із переповненням 
лічильника ЛМ він повертається у вихідний стан, за якого світлова 
точка також повертається у вихідне положення на екрані, підготовляючи
новий цикл осцилограми.

Процес рівномірного набору коду лічильником ЛМ і скидання його
у вихідне положення з його переповненням імітує часову розгортку
осцилографа аналогічно ліній
но-змінній розгортувальній на
прузі в електронно-променево
му осцилографі.

У процесі відображення сиг
налу в електронно-променевій 
трубці, коди, що відповідають 
цифровим відлікам, перетво
рюються в цифро-аналоговому 
перетворювачі на напругу, яка 
надходить на вертикально від- 
хильну систему трубки, а коди, 
що відповідають часовій роз- 

Установлення 0

Рис. 13.14. Структурна схема цифрового осци
лографа



гортці, через цифро-аналоговий перетворювач подаються на горизон
тально відхильну систему трубки.

Якщо відображувальний пристрій побудовано на матричній індикатор
ній панелі, то коди вертикального і горизонтального відхилень перетво
рюються на позиційну форму і вибирають один з рядків і один зі стовп
ців матричної панелі, на перетині яких виникає світлова точка.

Блок керування осцилографом містить арифметично-логічні пристрої, 
що значно розширює функціональні можливості цифрового осцилографа: 
наприклад, можна отримати будь-які цифрові значення досліджуваного 
сигналу, визначати і відображувати його похідну, інтеграл, спектральну 
характеристику, кореляційну функцію, розподіл густини імовірності.

Застосування в цифровому осцилографі сучасної мікропроцесорної 
техніки дає змогу вирішувати майже всі функціональні задачі, що ви
никають під час дослідження сигналів. Досягнення в галузі технології 
та елементної бази мікроелектроніки дають можливість знижувати ма- 
согабаритні характеристики цифрових осцилографів аж до розроблен
ня кишенькових приладів.

На екрані осцилографа крім власне осцилограм відображується та
кож стан пристроїв керування (чутливість, тривалість розгортки тощо). 
У конструкціях сучасних осцилографів передбачено також вивід інфор
мації з осцилографа на друк та деякі інші додаткові можливості.

Контрольні запитання і завдання____________________________
І/ 1. Назвіть види похибок приладів та дайте їх стислу характеристику.
0 2. Який принцип дії електромеханічних приладів?

3. Який принцип дії магнітоелектричних приладів?
4. Як можна виміряти величини, значення яких виходять за межі шкали 

приладу?
5. Який принцип дії електромагнітних приладів?
6. Яке призначення випрямних і термоелектричних приладів?
7. Які є види електронних вольтметрів, у чому полягає принцип їхньої 

дії?
8. Яка структура електронно-променевого осцилографа?
9. Які особливості цифрових осцилографів?



Основи
АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ТА МЕХАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА РЕА

Розділ 14

14.1. Загальні відомості
Автоматизація технологічних процесів забезпечує підвищення науко

во-технічного рівня виробництва, що дуже важливо у виробництві спе
ціальних приладів РЕА (мікрозбірок), точних приладів і засобів авто
матики.

Нині принципово новими напрямами механізації та автоматизації 
технологічних процесів виготовлення радіоапаратури є такі: робото
техніка; гнучкі промислові комплекси (ГПК); мікропроцесорні системи 
керування технологічними процесами.

Робототехніка — це комплексний науково-технічний напрям, який 
охоплює виробництво та використання роботів. Робот є автоматичною 
машиною для виконання різних маніпуляцій (подібних до тих, які 
здійснює руками людина, виконуючи фізичну роботу). Роботи відрізня
ються універсальністю (багатофункціональністю) та гнучкістю (мож
ливістю швидкого переходу на виконання нових операцій методом зміни 
керувальних програм).

Маніпулятор — це керований пристрій або машина для виконання 
рушійних функцій, аналогічних функціям руки людини при пересу
ванні об’єктів, обладнаний робочим органом.

Маніпулятор з ручним керуванням — це маніпулятор, яким керує 
оператор.

Збалансований маніпулятор — маніпулятор з ручним керуванням, 
який має систему зрівноваження приладу робочого органу.

Автооператор — це автоматична машина, яка складається з вико
навчого пристрою у вигляді маніпулятора, пристрою пересування та 
пристрою керування.

Промисловий робот (ПР) — це стаціонарна або пересувна автома
тична машина, яка складається з виконавчого пристрою у вигляді мані
пулятора, що має кілька ступенів рухливості, та приладу програмного 
керування для виконання у виробничому процесі рушійних і керуваль
них функцій.



Промислові роботи бувають з цикловим програмним або числовим 
програмним керуванням (робот, керований приладом ЧПК із позицій
ним та (або) контурним програмним керуванням).

Адаптивно-промисловий робот — промисловий робот, керований при
ладом адаптивного керування.

Агрегатний промисловий робот — промисловий робот, виконавчий 
пристрій якого виготовлений за допомогою виробів, вузлів і агрегатів з 
уніфікованого набору для конструювання певних модифікацій промис
лових роботів.

Агрегатно-модульний промисловий робот — це робот, для створення 
якого використано виконавчі модулі.

Промислові роботи й автооператори здебільшого складаються з та
ких частин:

виконавчий пристрій — пристрій, що здійснює всі рушійні функції 
робота чи автооператора;

виконавчий модуль промислового робота — агрегат, який входить до 
складу уніфікованого набору або створений з виробів і вузлів цього 
набору, здатний самостійно реалізовувати рухи за одним чи кількома 
ступенями рухливості промислового робота;

робочий орган — складова частина виконавчого приладу промисло
вого робота, призначена для виконання технологічних операцій та (або) 
допоміжних переходів;

прилад керування — прилад для формування та передавання керуваль- 
них імпульсів виконавчому приладу згідно з керувальною програмою.

Наведемо загальні характеристики маніпуляторів промислових ро
ботів.

Номінальна навантажуваність — найбільше значення маси предметів 
виробництва та (або) технологічного оснащення з урахуванням маси 
захоплювального пристрою, який гарантує їх утримання та забезпечен
ня заданих значень експлуатаційних характеристик.

Робочий простір — простір, у якому може перебувати виконавчий 
пристрій під час функціонування маніпулятора або промислового робота.

Робоча зона — простір, у якому може перебувати робочий орган під 
час функціонування.

Зона обслуговування — простір, у якому робочий орган виконує свої 
функції.

Число ступенів рухливості — кількість можливих напрямків або 
поворотів робочого органу робота.

Швидкість пересування за ступенями рухливості — найбільша лінійна 
або кутова швидкість рухів робочого органу робота в заданому напрямку.

Похибка позиціонування робочого органу — максимальне відхилен
ня положення робочого органу від заданого керувальною програмою.

Похибка відпрацювання траєкторії робочого органу — максимальне 
відхилення траєкторії робочого органу від заданої керувальною про
грамою.



Важливими технічними параметрами роботів є швидкодія, точність 
позиціонування їхніх маніпуляторів і надійність (ресурс, напрацюван- 
ня на відмову). Швидкодія визначається швидкістю переміщення робо
чого органу маніпулятора та вимірюється під час поступального пере
міщення у метрах за секунду (середня швидкодія сучасних роботів ста
новить до 1 м/с, найбільше значення сягає 5—10 м/с). Точність визна
чається похибкою відпрацювання заданого переміщення (похибкою 
позиціонування) та вимірюється під час поступального переміщення у 
міліметрах (середня точність роботів має значення похибки, вимірю
ване десятими частками міліметра, найвища — тисячними частками мілі
метра) .

Кінематичні можливості промислових роботів характеризують коефі
цієнтом сервісу, який визначає можливість підходу захоплювального 
приладу до заданої точки з різних напрямків. У разі сумісної роботи 
кількох роботів у одному робототехнічному комплексі (РТК) наводять 
зону сумісного обслуговування, тобто частину простору, в якому водно
час або послідовно можуть працювати кілька промислових роботів.

З погляду обчислювального навантаження на керувальну ЕОМ ви
робничі операції поділяють на два типи:

інформаційно прості операції переміщення великої кількості або 
важких предметів;

інформаційно складні операції (складання та контролю).
Роботів також використовують на операціях загального та вузлово

го конструювання виробів: на окремих робочих місцях, обладнаних у 
вигляді робототехнічних комплексів (РТК), які вмонтовано у складаль
ний конвеєр, напівавтомати чи автомати. За комплексної роботизації 
складальні окремі РТК сполучають транспортними приладами в єдину 
складнішу виробничу систему.

Промислові роботи виконують у складальних цехах роботи з роз
вантаження та навантаження автоматів, конвеєрів, автоматичних і на
півавтоматичних ліній; з установлення елементів і вузлів у заданому 
положенні на складальному виробі за технологічними базами; з точко
вого та шовного зварювання; з фарбування виробів методом розбризку
вання; з транспортування та складання виробів і вузлів; з подавання 
підготовлених до складання виробів на преси для виконання впресовуван
ня, склеювання та інших операцій. В окремих випадках роботи можуть 
виконувати операції технічного контролю та випробування виробів, по
легшуючи працю контролерів або повністю замінюючи їх. Роботів ви
користовують на операціях гальванопокриття, термічного оброблення, 
промивання виробів перед складанням.

Роботів класифікують за такими ознаками:
призначенням — спеціальні, спеціалізовані та універсальні (багато

функціональні) ;
кількістю ступенів рухливості — роботи з двома, трьома, чотирма чи 

більш як чотирма ступенями рухливості;



розмірами робочого простору;
вантажопідйомністю — надлегкі (до 1 кг), легкі (від 1 до 10 кг), се

редні (від 10 до 200 кг), важкі (від 200 до 1000 кг) і надважкі (понад 
1000 кг);

ступенем мобільності робота — стаціонарні, пересувні;
числом захоплювачів — одно- та багатозахоплювальні;
системами керування — циклові, аналогові, зЧПК, мікропроцесорні;
методами підготовки керувальних програм — ручні (для циклових 

систем), ручні та напівавтоматичні (для систем з ЧПК), навчальні з 
ручним переміщенням робочих органів та з механічним — від блоку 
керування (для запису програми на магнітній стрічці);

характером відпрацювання програми — жорстко програмовані, адап
товані, гнучко програмовані;

характером програмування — позиційні, контурні, комбіновані;
типом силового приводу — з пневматичним, гідравлічним, електро

механічним, комбінованим приводом.
Іншим важливим показником, за яким класифікують роботів, є спосіб 

їх керування. З цього погляду розрізняють програмних, адаптивних та 
інтелектуальних роботів.

Програмні роботи працюють за заздалегідь складеними програма
ми. На відміну від них адаптивні роботи мають функції сенсорних при
ладів, зорієнтованих на зовнішнє середовище, можуть автоматично при
стосовуватися до його змін, оперативно коригуючи програми роботи. 
Найпростішими пристроями сенсорних приладів є контактні давачі, якими 
робот доторкається до предметів зовнішнього середовища, найскладні
шими — системи технічного зору.

Інтелектуальні роботи відрізняються від адаптивних складнішими 
алгоритмами роботи, які належать до класу алгоритмів штучного інте
лекту.

У масовому виробництві використовують спеціальних роботів, які 
працюють за незмінною (жорсткою) програмою з невеликою кількістю 
команд і виконують певну операцію. Цих роботів зазвичай вмонтову
ють у складні технологічні комплекси. Прикладом спеціалізованих ро
ботів є роботи для зварювання та фарбування. Вони призначені для 
виконання певних технологічних операцій, але їх можна переналагоди
ти. Найскладнішими і найвартіснішими є універсальні роботи. Галузь 
їх використання — дрібно- та середньосерійне виробництво. Найпоши
ренішими є роботи з цикловим керуванням (90 %). Кількість команд, 
які вони виконують, може досягати кількох десятків.

Спеціалізовані роботи блоково-модульної конструкції та структури 
використовуються у багатосерійному та масовому виробництві для скла
дання різних деталей.

Блоково-модульний комплекс містить такі загальні компоненти: меха
нізми і приводи переміщення, давачі положення та стану об’єктів скла
дання, засоби зв’язку з оператором і об’єктами, захоплювачі, засоби бло



кування та діагностики, системи програмного керування. Модулем на
зивають функціонально-завершену ланку робота. Блоково-модульний 
принцип побудови роботів є основою прискорення та здешевлення їх 
конструювання, виробництва, використання й ремонту.

14.2. Конструкція промислових роботів
Конструкція промислового робота має такі загальні частини (рис. 14.1): 

керувальний пристрій /, прилад переміщення 2, маніпулятор 3, пристрій 
вимірювання та пристрій зовнішнього зв’язку 4, які розміщені в основі 
робота. Маніпулятор і пристрій переміщення є об’єктом керування для 
керувального приладу.

Керувальний прилад містить пульт керування ПК, запам’ятовуваль
ний пристрій ЗП, обчислювальний пристрій ОП і блок керування при
водами БКП. За допомогою ПК оператор вводить і контролює вико
нання завдання; в ЗП зберігаються програми роботи та інша інформа
ція; в ОП реалізується алгоритм керування роботом; БКП керує при
водами маніпулятора та пристроєм переміщення. Керувальний пристрій 
може бути відокремлений від самого робота або розміщений на його 
корпусі.

Маніпулятор є багатоланцюговим механізмом, оснащеним привода
ми та робочим органом (пристроєм захоплення), за допомогою якого 
він захоплює виріб і переміщує його від одного робочого місця до іншо
го. Пристрій переміщення може мати від трьох до дев’яти ступенів 
рухливості.

Маніпулятори мають переміщувальні та орієнтувальні ступені рух
ливості. Переміщувальний ступінь рухливості маніпулятора викорис
товується для переміщення робочого органу в робочій зоні. Орієнту
вальний ступінь рухливості використовується для орієнтування робо
чого органу відносно базової системи координат.

Робоча зона — це простір, у якому розміщується робочий орган мані
пулятора виробничого робота за нерухомого положення приладу пере
міщення. Робоча зона модернізованих роботів становить від 1,0 до 10 м3. 
Для переміщення маніпулятора та його 
основи застосовують привід, який може 
бути гідравлічним, пневматичним або 
електромеханічним.

Перевагами гідроприводу є плавне 
регулювання швидкості, швидкодія та 
точність відпрацювання заданого руху,

Рис. 14.1. Схема промислового робота:
1 — керувальний пристрій; 2 — пристрій пере
міщення; 3 — маніпулятор; 4 — вимірювальний 
прилад і прилад зовнішніх зв’язків 



недоліками — залежність характеристик приводу від температури ро
бочої рідини, відносно висока вартість і складність експлуатації.

Нині широко використовують пневматичні приводи, які мають про
сту конструкцію, низьку вартість, можуть працювати у місцях з підви
щеними вимогами пожежної безпеки.

Основним недоліком пневматичного приводу є потреба додаткового 
оснащення для забезпечення плавності та точності рухів маніпулятора.

Останнім часом поширюється застосування електричного приводу, 
який відрізняється простотою підведення електричної енергії, високою 
надійністю та значним ресурсом роботи.

Процес задання упорядкованої послідовності рухів робота (програ
ми) для системи керування починається при першому виконанні робо
том нового циклу рухів за допомогою ручного керування. Програму 
вводять за допомогою електричного приладу, який керує приводами ма
ніпулятора, або ручним керуванням маніпулятором уздовж усього шляху 
його переміщення. Запам’ятовувальний пристрій системи керування 
фіксує всі рухи робота, кінцеві та проміжні положення робочих органів 
маніпулятора, після чого робот автоматично виконує записану програ
му потрібну кількість разів. Отже, виробничі роботи мають два режими 
роботи: програмування, за якого в ЗП записується програма функціо
нування робота, і виконання технологічної операції.

14.3. Гнучкі виробничі системи
Загальні поняття і терміни гнучких виробничих систем (ГВС) наве

дено в ДСТУ 2879-94.
Гнучка виробнича система — це сукупність або окрема одиниця 

технологічного обладнання та системи забезпечення його функціону
вання в автоматичному режимі, яка має здатність автоматизованого пе
реналагодження при виробництві виробів довільної номенклатури в 
заданих межах значень їхніх характеристик.

Окремою частиною ГВС є гнучкий виробничий модуль.
Гнучкий виробничий модуль (ГВМ) — це одиниця технологічного 

обладнання, оснащена автоматизованим пристроєм програмного керу
вання та засобами автоматизації технологічного процесу, яка автономно 
функціонує, виконує багаторазові цикли і може бути установлена в сис
теми вищого рівня.

Гнучкі виробничі системи за організаційними ознаками поділяють 
так:

гнучкі автоматизовані лінії (ГАЛ);
гнучкі автоматизовані дільниці (ГАД);
гнучкі автоматизовані цехи (ГАЦ).
Усі форми організації виробничих процесів за умов ГВС відрізня

ються рівнем автоматизації та ступенем гнучкості.



Рис. 14.2. Гнучка автоматизована 
лінія зі складання електронних 
вузлів:
/ — робоче місце складальника; 2 — 
конвеєрна лінія; 3 — установка па
яння хвилею припою; 4 — установ
ка промивання та сушіння вузлів

Гнучка автоматизована 
лінія — це виробнича систе
ма, що складається з кількох 
гнучких виробничих модулів, 
об’єднаних автоматизованою 
системою керування, в якій 
технологічне обладнання розміщене у прийнятій послідовності техно
логічних операцій.

Для автоматизованих ліній на базі верстатів з ЧПК характерна мож
ливість оброблення груп виробів завдяки гнучкості технологічного об
ладнання при автоматизації загальних і обслуговувальних операцій ке
рування виробничим процесом.

Приклад гнучкої автоматизованої лінії для складання субблоків на
ведено на рис. 14.2. До її складу входять сім робочих місць складаль
ників; установка паяння хвилею припою, конвеєрна лінія, установка 
промивання та сушіння друкованих плат.

Потокові лінії, здебільшого групові, мають найвищий рівень автома
тизації загальних, обслуговувальних і керувальних операцій.

Гнучкі автоматизовані дільниці можуть мати різний ступінь авто
матизації та поділяються на автоматизовані та комплексно-автоматизо- 
вані дільниці.

Гнучкість виробничих систем означає:
швидке переналагодження для випуску нових виробів;
можливість швидкого перебудування виробничого процесу в разі 

зміни обсягів випуску виробів або заміни одного виробу на інший;
використання мікропроцесорної техніки, що дає змогу оперативно 

керувати виробничим процесом.
Технологічні модулі виготовляють із застосуванням високопродук

тивного, спеціалізованого технологічного обладнання та технологічного 
оснащення.

Зазвичай типова гнучка автоматизована лінія, виконана для скла
дання та монтажу друкованих плат, містить такі технологічні модулі:

підготовки дискретних ЕРЕ;
підготовки ІС;
програмованого складання друкованих плат з ЕРЕ та ІС;
програмованого складання друкованих плат з ІС;



паяння (установки паяння хвилею припою) електромонтажних 
з’єднань;

складання та паяння ІС;
промивання друкованих плат.
Використання ГАЛ у дрібносерійному та серійному виробництві вже 

нині дає можливість підвищити продуктивність праці при складанні 
друкованих плат у 10—12 разів, вивільнити значну кількість монтаж
ників, підвищити коефіцієнт завантаження обладнання.

Контрольні запитання і завдання

0
1. Що таке робототехніка?
2. Що таке маніпулятор?
3. Що таке промисловий робот?
4. Якими параметрами характеризуються маніпулятори?
5. Наведіть приклади використання промислових роботів.
6. Назвіть складові частини промислового робота.
7. Що таке гнучкий виробничий модуль?
8. Що таке гнучка автоматизована лінія?
9. Які модулі має гнучка автоматизована лінія для складання і монтажу 

друкованих плат?



________________________ Розділ 15
ЕЗПЕКА ПРАЦІ

ПРИ ВИКОНАННІ
СЛЮСАРНО-СКЛАДАЛЬНИХ
РОБІТ І ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ВИМІРЮВАНЬ

15.1. Загальні відомості
Техніка безпеки охоплює комплекс організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на створення безпечних умов праці, а також на запобіган
ня нещасним випадкам на виробництві. Умовою запобігання нещасним 
випадкам на виробництві є систематичне навчання робітників безпеч
них методів роботи. Типову інструкцію з охорони праці під час виробни
чого навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів, 
затверджену наказом МОН України від 17.05.2005 № 299, опубліковано 
в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України (К., 
2005. - № 16-17. - С. 37-46).

Робітники мають опанувати потрібні знання з техніки безпеки до 
того, як вони стануть до роботи. Особливу увагу слід приділяти інструк
тажу щойно прийнятих робітників.

Інструктаж з техніки безпеки поділяють на п’ять видів: вступний, 
первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Усі види доповнюють 
один одного і в разі правильної організації праці забезпечують глибоке 
засвоєння всіма робітниками правил і навичок безпечної роботи.

Велике значення має наочна пропаганда техніки безпеки і промис
лової санітарії: плакати, попереджувальні знаки, інструкції, а також бесіди 
і консультації з охорони праці. Обов’язковим елементом навчання робіт
ників безпечних методів роботи є систематична перевірка знань правил 
техніки безпеки.

Основною вимогою безпечної роботи слюсаря-складальника є наяв
ність зручного робочого одягу. Найкраще працювати в одязі спеціаль
ного крою. Робочий одяг має бути справним, з манжетами рукавів, які 
щільно прилягають до рук, щоб їхні кінці не потрапляли до обертових 
частин механізмів. Саме із захопленням одягу різними рухомими час
тинами машин пов’язана більшість нещасних випадків у цехах. Найне- 
безпечнішими з цього погляду є зубчасті, пасові, гвинтові та інші пере
дачі. З цієї самої причини волосся слюсаря-складальника має бути при
браним під легкий головний убір.



У складальних цехах працює багато транспортних засобів, які руха
ються в різних напрямках. Тому ходити в цеху можна тільки по спеці
альних проходах, бути уважним, не можна проходити між об’єктами, що 
складаються, через площадки, на яких зберігаються великі деталі, та іншу 
зайняту обладнанням територію цеху. Слюсар-складальник часто пра
цює разом із робітниками інших професій: електрозварником, розмітни
ком, такелажником, електрослюсарем, тому йому потрібно знати основні 
правила безпечної роботи для робітників суміжних професій. В усіх 
випадках, коли потрібно виконувати складальні роботи разом із робіт
ником іншої професії, а також при освоєнні нових інструментів, слюсар- 
складальник повинен пройти відповідний інструктаж з техніки безпеки.

Нерідко багатьом слюсарям-складальникам доводиться заточувати 
різальні інструменти. Слід пам’ятати, що під час заточення потрібно 
стояти праворуч або ліворуч від гострильного круга: у випадку його 
розриву осколки не зашкодять робітнику. Для захисту очей від дрібних 
часточок абразиву заточувати інструмент слід тільки в окулярах. Інстру
мент, що заточується, слід обпирати на спеціальний підручник, заточува
ти інструмент у висячому положенні суворо забороняється.

Слюсар-складальник завжди має утримувати в чистоті й порядку своє 
робоче місце, тому що безлад на робочому місці також може призвести до 
нещасного випадку. Користуватися потрібно тільки справним інструмен
том. Робітник має стежити за справністю пристосувань, якими він користу
ється. На губках лещат та інших затискних пристроїв не повинно бути 
вм’ятин і вибоїв. У гайок мають бути правильні, не зім’яті грані й ребра. 
Знімачі також не повинні мати вм’ятин на захоплювальних лапках.

Операції складання завжди пов’язані з підійманням і переміщенням 
різних деталей. Потрібно пам’ятати, що підліткам 16— 18 років дозво
ляється переносити предмети відповідно масою 14—16 кг для юнаків і 
7 —8 кг для дівчат. Дорослим слюсарям-складальникам дозволяється 
підіймати предмети масою не більше ніж 50 кг. Однак ручних скла
дальних робіт, пов’язаних з підійманням важких предметів, стає дедалі 
менше. Підіймально-транспортувальні роботи виконують здебільшого 
механізмами, але під час роботи з цими механізмами також потрібно 
дотримуватися правил техніки безпеки.

15.2. Умови організації безпечної роботи
з електроінструментами

Для виконання слюсарно-складальних робіт часто використовують 
різні інструменти електричної дії, тому кожен слюсар-складальник пови
нен знати правила техніки безпеки під час роботи з такими інструмен
тами. Для захисту робітників від ураження струмом усі корпуси електро
інструментів і устаткування, на якому вони використовуються (верстати 
з металевим каркасом чи облицюванням, конвеєри, металеве риштуван
ня, площадки і т. д.), а також електроустаткування (трансформатори, 
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перетворювачі частоти) потрібно ретельно заземлювати. Електро
інструменти слід вмикати в електричну мережу за допомогою спеціаль
ного шлангового кабелю, що має окреме заземлення. Приєднувати ка
бель до мережі потрібно тільки через штепсельну розетку, яка повинна 
мати гніздо для заземлення. Штепсельний контакт для заземлення можна 
розпізнати за його значною довжиною.

У процесі роботи з електроінструментами потрібно застосовувати інди
відуальні засоби захисту: гумові рукавички, калоші, ізолювальні килимки, 
підставки. Перед вмиканням електроінструментів слід перевірити 
відповідність його напруги напрузі мережі, наявність і справність захисних 
пристроїв і заземлення, надійність закріплення у патроні інструменту 
(свердел, зубила, шліфувального круга і т. д.). Двигун інструменту по
трібно вимикати під час будь-яких перерв у роботі і перенесенні його з 
одного робочого місця на інше. Кабель електроінструмента не повинен 
заплутуватися чи потрапляти під будь-які предмети. Переносні освітлю
вальні прилади дозволяється використовувати тільки за напруги 36 В.

15.3. Умови організації безпечної роботи 
з пневмоінструментами

У складальних цехах широко використовують стиснене повітря з ти
ском 40 — 80 МПа. Струмінь повітря за такого тиску становить значну 
небезпеку. У випадку влучення струменя стисненого повітря у вухо робіт
ника можуть бути пошкоджені слухові перетинки, у разі влучення в ніс 
чи у рот може статися розрив внутрішніх органів. Тому стиснене повітря 
потрібно використовувати дуже обережно, щоб його струмінь випадково 
не потрапив на людей, які працюють поруч. Не можна приєднувати до 
шлангів пневматичні інструменти в той час, коли через шланг проходить 
стиснене повітря, оскільки інструмент може вислизнути з рук робітника 
і завдати йому травми. Приєднувати інструмент потрібно тільки за пере
критого вентиля повітропроводу. Під час зміни інструмента вентиль по
вітропроводу має бути закритий, затискати шланг для припинення досту
пу повітря забороняється. Не можна здувати стисненим повітрям мета
левий пил і стружку, їх можна тільки змітати щіткою чи пензликом.

Робочі місця, на яких використовуються пальне та легкозаймисті ріди
ни, що їх застосовують, наприклад, для промивання деталей, мають бути 
обладнані витяжною вентиляцією, оскільки пара бензину та інших хі
мічних речовин може спричинити отруєння організму. Крім того, пара 
горючих речовин у суміші з повітрям є вибухонебезпечною.

15.4. Умови забезпечення пожежної безпеки
Однією з умов безпечної роботи є дотримання правил пожежної без

пеки. Основною причиною пожеж є необережне поводження робітників 
з відкритим полум’ям під час виконання різних технологічних операцій 



(при зварюванні, газовому різанні металів та інших роботах). Пожежа 
може також виникнути через несправність електропроводки й електро
устаткування, в разі порушення теплового режиму роботи камер для 
сушіння деталей і виробів після їх фарбування. Часто причиною пожеж 
є самозаймання злежаних матеріалів: промаслених обтиральних відходів, 
деревної стружки і т. д.

Для запобігання пожежам не дозволяється зберігати на робочих 
місцях надлишки паливно-мастильних матеріалів. У разі виникнення 
пожежі слюсар-складальник повинен дотримуватися всіх правил гасін
ня. Наприклад, якщо горять нафтопродукти, їх потрібно гасити, ізолю
ючи від повітря — накрити повстю, брезентом або засипати піском. Па
лаюче електроустаткування слід засипати піском чи заливати рідинами, 
які не проводять струм, наприклад чотирихлористим вуглецем. Вико
ристовувати воду чи водні розчини для гасіння електроустаткування 
небезпечно, адже струмінь води чи водного розчину проводить електрич
ний струм, тому він може вразити людину, яка гасить вогонь.

У процесі випробувань потрібно чітко виконувати інструкції з техніки 
безпеки, передбачені для випробувань машин. У випадках, коли вико
нання заданої програми випробувань унеможливлюється порушенням 
техніки безпеки, випробування слід негайно припинити. Продовження 
випробувань дозволяється лише після усунення неполадок і узгоджен
ня всіх питань щодо програми випробувань із керівництвом складаль
ного цеху.

15.5. Техніка безпеки під час вимірювань
Вимірювальний прилад, який працює від мережі змінного струму чи 

інших зовнішніх або внутрішніх джерел високої напруги, має задовольня
ти загальні для всіх радіотехнічних приладів вимоги техніки безпеки.

Струмонесівні частини приладу розміщують усередині його корпу
су. На передній панелі встановлюють лампочку, що сигналізує про вклю
чення живлення. Осі органів управління приладом, виведені на перед
ню панель, з’єднують з його корпусом (загальним мінусом), забезпечую
чи електричний контакт. Якщо вісь органу управління (наприклад, ро
тора конденсатора змінної ємності) під час роботи перебуває під висо
кою напругою, її подовжують насадкою з ізолювального матеріалу, яку 
виводять на передню панель. В осцилографах та інших високовольтних 
приладах установлюють блокувальні пристрої, які відключають прилад 
від мережі живлення у випадку висування осі з корпусу.

Корпус приладу обов’язково заземлюють. Металеві корпуси (передні 
панелі) всіх одночасно використовуваних приладів, а також досліджу
ваної установки з’єднують металевими шинами чи проводом діаметром 
не менше ніж 1 мм.

Затискачі приладів, призначених для вимірювання у високовольт
них колах, ретельно ізолюють від корпусу; вони не повинні мати відкри- 
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тих металевих частин. З’єднувальні проводи повинні мати надійну ізоля
цію. На одному кінці проводу встановлюють наконечники, що забезпечу
ють надійне з’єднання із затискачами на панелі приладу, на другому — 
щупи з довгими ізоляційними втулками. На кінцях щупів передбача
ють насадку знімного затискача «крокодил».

Вимірювання в колах напругою 380 В здійснюють у присутності 
інших осіб. Оператор повинен стояти на гумовому килимку чи бути в 
діелектричних калошах і гумових рукавичках. До високовольтних 
об’єктів вимірювальні прилади підключають тільки за вимкненої на
пруги. Попередньо розряджають конденсатори високовольтного фільтра, 
замикаючи їхні виводи ізольованим проводом чи викруткою з довгою 
ізольованою ручкою.

При вимірюванні середніх напруг (менше ніж 300 В) один із щупів, 
якщо це передбачено схемою досліджуваної установки, з’єднують з її 
корпусом, а другим по черзі доторкаються до потрібних точок кола. Усі 
вимірювання виконують тільки однією рукою, друга рука має бути 
вільною.

15.6. Правила забезпечення особистої гігієни
і безпеки після завершення роботи

Правила забезпечення особистої гігієни є такими:
1) не мити руки в олії, емульсії, гасі, не витирати їх ганчірками, за

брудненими стружкою;
2) не вживати їжу на робочому місці;
3) не зберігати особистий одяг на робочому місці;
4) після закінчення роботи зі свинцем, бабітом і подібними речови

нами, особливо перед їдою, ретельно вимити руки і прополоскати рот.
Після закінчення роботи потрібно:
прибрати деталі, матеріали й інструменти;
упорядкувати робоче місце;
здати зміну, повідомити своєму зміннику чи майстру про всі недо

ліки, виявлені в устаткуванні та інструментах;
вимити руки та обличчя теплою водою з милом чи прийняти душ.

/5)) Контрольні запитання і завдання____________________________
1-І 1. Які вимоги ставляться до безпеки праці в складальних цехах?
0 2. Які вимоги ставляться до безпеки праці під час електромонтажних робіт?

3. Назвіть можливі причини електричних травм.
4. Які правила безпеки слід виконувати під час роботи з пневматичним 

інструментом?
5. Перелічіть правила пожежної безпеки.
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