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Анотація Проаналізовані поверхні конкретної деталі з внутрішньою різьбою та враховані технологічні 

особливості її виготовлення на сучасному технологічному обладнанні. 
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Abstract The analyzed surfaces of concrete detail with an internal screw-thread and taken into account 

technological features of her making are on a modern technological equipment.  
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Скорочення курсу нарисної геометрії та інженерної графіки від чотирьох семестрів до двох 

оптимізує самостійну роботу допитливого студента для здобуття більш глибоких знань [1].  

При вивченні однієї із головних тем «Зображення та позначення різьби» студент здебільшого 

оволодіває теоретичними знаннями та виконує лише ескіз деталі з різьбою. Для більш глибокого 

вивчення ставиться за мету врахувати цільове призначення конкретної деталі (гайка та штуцер), 

застосування їх в машинобудівних вузлах, з’ясувати технологічні особливості виготовлення 

конкретної деталі, вивчення яких передбачаються на старших курсах фахових дисциплін. 

Для кожної деталі аналізуються її форми та пропонується конкретний перелік технологічних 

операцій. Для гайки вибирається технологічна база для підрізки торців, свердлення, розточування 

отворів певного діаметру та фаски; нарізання внутрішньої різьби та різьбової канавки; обточування 

зовнішньої фаски на шестиграннику та обрізка деталі. Кількість операцій для виготовлення штуцера 

збільшується на декілька процедур.    

Пропонуються сучасні інструменти та обладнання, аналізуються переваги у випадках 

використання одного верстату для здійснення більшого числа операцій при виготовленні деталей. 

 

Висновки 

Поєднання отриманих теоретичних знань та розуміння технологічних операцій виготовлення 

конкретної деталі дозволяє отримати майбутньому фахівцю достатній рівень знань. 
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