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Þíèé äðóæå!
Ç êîæíèì ðîêîì ó òåáå ç’ÿâëÿєòüñÿ äåäàëі áіëüøå ìîæëèâîñòåé ïðîÿâèòè ñâîї çäіáíîñòі â ðіçíîìàíіòíèõ âèäàõ òðóäîâîї äіÿëüíîñòі.
Íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó âîñüìîìó êëàñі òè âèâ÷àòèìåø òåõíîëîãії, áåç ÿêèõ íåìîæëèâî ñòâîðèòè ñó÷àñíó òåõíіêó. Òè çäîáóäåø íîâèé
äîñâіä, çíàííÿ òà âìіííÿ, ùî íåîáõіäíі â æèòòі êîæíіé îñîáèñòîñòі, çìîæåø
ðîçâèíóòè ñâîї íàéêðàùі ÿêîñòі, ïîòðіáíі äëÿ òîãî, ùîá ñòàòè óñïіøíîþ
ëþäèíîþ. Íàñàìïåðåä, çâè÷àéíî, íåîáõіäíî ëþáèòè ñâîþ ðîáîòó òà ïîâàæàòè ïðàöþ іíøèõ ëþäåé. Íå ìåíø âàæëèâî áóòè îðãàíіçîâàíèì, òâîð÷î
ñòàâèòèñÿ äî ïðàöі, ðîçðîáëÿòè é ðåàëіçîâóâàòè âëàñíі ïðîåêòè.
Íàéïîâíіøå ðîçêðèòè ñâîї çäіáíîñòі ìîæíà â òèõ âèäàõ íàâ÷àëüíîї òà
òðóäîâîї äіÿëüíîñòі, ùî âіäïîâіäàþòü òâîєìó ïîêëèêàííþ. Öåé ïіäðó÷íèê
äîïîìîæå òîáі çíàéòè ñâîє ìіñöå â æèòòі é çîðієíòóє òåáå íà âèáіð ïðîôіëþ
ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ òà ìàéáóòíüîї ïðîôåñії.
Ïðàöþþ÷è ç ïіäðó÷íèêîì, äîáðå ïîìіðêóé íàä çàïèòàííÿìè, ùî ìіñòÿòüñÿ íà ïî÷àòêó êîæíîãî ïàðàãðàôà. Âîíè äîïîìîæóòü і ïðèãàäàòè âæå
âèâ÷åíå, і âèçíà÷èòè, ÿêèõ êîìïåòåíöіé òîáі ùå áðàêóє. Çâåðíè óâàãó íà
ïіêòîãðàìè òà іíøі óìîâíі ïîçíà÷åííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïіäðó÷íèêó.
Îñíîâíó іíôîðìàöіþ òà íîâі äëÿ òåáå ñëîâà âèäіëåíî â òåêñòі êóðñèâîì.
Íà ÿêèõ ñòîðіíêàõ ìîæíà çíàéòè çíà÷åííÿ íîâèõ ñëіâ, ïіäêàæå ïðåäìåòíèé
ïîêàæ÷èê.
Çðîçóìіòè òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ òîáі äîïîìîæóòü ïðàêòè÷íі
ðîáîòè, äî ÿêèõ ïðîïîíóþòüñÿ ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ âèðîáіâ, òåõíîëîãі÷íі
êàðòêè òà ïðîåêòíі çàâäàííÿ. Áåðó÷èñü äî ðîáîòè, íå çàáóâàé ïðî áåçïåêó
ïðàöі, àäæå áóäü-ÿêà ðîáîòà âòðà÷àє ñâîþ öіííіñòü, ÿêùî çàãðîæóє æèòòþ і çäîðîâ’þ ëþäèíè ÷è çàâäàє øêîäè äîâêіëëþ. Òîæ áóäü óâàæíèì і
âèêîðèñòîâóé ñâîї çíàííÿ é òâîð÷і çäіáíîñòі ïîâñÿê÷àñ.
Ó ðîçäіëі «Òåõíîëîãіÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ» òè îòðèìàєø óÿâëåííÿ ïðî íîâі êîìïîçèòíі ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü âèðîáè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êîìïîçèòè ïîєäíóþòü ó ñîáі
òàêі âëàñòèâîñòі, ÿê òâåðäіñòü і ïëàñòè÷íіñòü. Çîêðåìà, ãіïñîêàðòîí çáåðіãàє òâåðäіñòü ãіïñó і ïëàñòè÷íіñòü êàðòîíó, à ç ãàðòîâàíîãî ñêëà ìîæíà
ëåãêî óòâîðèòè ïðåäìåòè ðіçíîї ôîðìè, íàïðèêëàä ñõîäèíêè.
ßêùî òè äîïèòëèâèé, òî íåîäìіííî çâåðíåø óâàãó íà òåêñòè ïіäðó÷íèêà,
ïðèçíà÷åíі ñàìå äëÿ òåáå. Äіçíàєøñÿ ïðî ïðèðîäíі êîìïîçèòè: ïàâóòèííÿ
ó ï’ÿòü ðàçіâ ìіöíіøå çà ñòàëü і âîäíî÷àñ äóæå åëàñòè÷íå. Ìîæëèâî, ó
òåáå ç’ÿâèòüñÿ áàæàííÿ óòâîðèòè êîìïîçèò іç ðîçïîâñþäæåíèõ ïðèðîäíèõ
ìàòåðіàëіâ Óêðàїíè? Íàïðèêëàä, âëàñòèâîñòі äåðåâèíè ïîєäíàòè іç ïëàñòèêîþ ãëèíè. ßê áè òè íàçâàâ òàêèé óêðàїíñüêèé êîìïîçèò?
Çâåðíè óâàãó íå òіëüêè íà ìàòåðіàëè, àëå é íà òåõíîëîãіþ õóäîæíüîãî
ïðîåêòóâàííÿ ôîðì ïðåäìåòíîãî äîâêіëëÿ. Ç іñòîðії äèçàéíó òè äіçíàєøñÿ, ùî
áàãàòî іíñòðóìåíòіâ і òåõíі÷íèõ êîíñòðóêöіé є àíàëîãàìè ïðèðîäíèõ
ôîðì. Ìîæëèâî, òåáå çàöіêàâëÿòü íîâі ïîíÿòòÿ: ïðîòîäèçàéí і áіîíі÷íі
ôîðìè. Â åòíі÷íîìó äèçàéíі çâåðíè óâàãó íà îñîáëèâîñòі íàöіîíàëüíîї
ôîðìè é äåêîðó іíòåð’єðíèõ âèðîáіâ, äèòÿ÷èõ іãðàøîê. À ùå òè îçíàéîìèøñÿ
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ç âèäàìè ñó÷àñíîãî äèçàéíó: ãðàôі÷íîãî, ïðîìèñëîâîãî, ëàíäøàôòíîãî,
à îñîáëèâî äåòàëüíî – ç äèçàéíîì êîñòþìіâ і äèçàéíîì іíòåð’єðіâ.
Äèçàéíåðè êîñòþìіâ òà іíòåð’єðіâ âèêîðèñòîâóþòü іíøі ìàòåðіàëè,
àíіæ іíæåíåðè é òåõíîëîãè íà âèðîáíèöòâі. Ïðî íèõ òè äіçíàєøñÿ ç
ïàðàãðàôà «Ïîøóêîâå ìàêåòóâàííÿ. Ïëàñòè÷íі ìàòåðіàëè äëÿ ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ». Çâåðíè óâàãó íà çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі â äèçàéíåðñüêèõ êîìïîçèöіÿõ, òåõíîëîãіþ õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ
іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ і êîñòþìіâ, îñíîâè êîëîðèñòèêè é äåêîðóâàííÿ
âèðîáіâ äèçàéíåðàìè. Äîòðèìóéñÿ ïðèéîìіâ áåçïå÷íîї ïðàöі ç ðіçíèõ õóäîæíіõ òåõíіê íà åòàïі ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîïîçèöіé.
Çàäóìàéñÿ: є ïðîåêòíî-õóäîæíÿ òåõíîëîãіÿ ôîðìîòâîðåííÿ – äèçàéí,
à є âèðîáíè÷і òåõíîëîãії òèðàæóâàííÿ âæå âіäîìèõ ñïîæèâà÷àì âèðîáіâ
іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. ßêà ç òåõíîëîãіé òåáå áіëüøå ïðèâàáëþє: òåõíîëîãіÿ ôîðìîòâîðåííÿ äèçàéíåðіâ ÷è âèðîáíè÷і òåõíîëîãії òèðàæóâàííÿ
óæå âіäîìèõ іíòåð’єðíèõ âèðîáіâ? Âіäïîâіäü íà öå ïèòàííÿ âèçíà÷èòü íàïðÿì òâîєї ïðîôîðієíòàöії.
Áàæàєìî óñïіõіâ!
Àâòîðè
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Ó öüîìó ðîçäіëі òè çíàéäåø íåîáõіäíó іíôîðìàöіþ ïðî íàéïîøèðåíіøі
â ñó÷àñíîìó âèðîáíèöòâі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè.
Òè çäîáóäåø çíàííÿ ïðî:
– ìåõàíі÷íі âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ і ñïëàâіâ;
– ñòàëü, ÷àâóí òà їõ âèäè;
– âèðîáíèöòâî і çàñòîñóâàííÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòó;
– ñïîñîáè çìіíè âëàñòèâîñòåé ñòàëі;
– çàõèñò ìåòàëіâ âіä êîðîçії.
Òè íàâ÷èøñÿ:
– âіäðіçíÿòè ìåòàëè òà ñïëàâè é âèçíà÷àòè їõíі âëàñòèâîñòі;
– çìіíþâàòè âëàñòèâîñòі ñòàëі çà äîïîìîãîþ òåðìі÷íîї îáðîáêè;
– ðîçðіçíÿòè ðіçíі âèäè ñîðòîâîãî ïðîêàòó;
– äîáèðàòè ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ìàòåðіàëè ç ëèñòîâîї
ñòàëі òà ñîðòîâîãî ïðîêàòó.
Òè çìîæåø çàïðîïîíóâàòè іäåї, ÿê óäîñêîíàëþâàòè âèðîáè òà ïðîåêòóâàòè íîâó òåõíіêó çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ ìàòåðіàëіâ і òåõíîëîãіé.
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Тема 1.1.
Сортовий прокат та листовий метал
як конструкційний матеріал
§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО МЕТАЛИ ТА ЇХ СПЛАВИ. СТАЛЬ
1. Які конструкційні матеріали використовують для виготовлення виробів?
2. Як відрізнити метал від інших матеріалів?
3. З якою метою конструкційним матеріалам надають різного профілю?

Òîáі âæå äîâîäèëîñÿ âèãîòîâëÿòè âèðîáè ç äåÿêèõ êîíñòðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ – äåðåâèíè, äðîòó, ëèñòîâîãî ìåòàëó. Ñåðåä êîíñòðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ íàéáіëüøèì ïîïèòîì êîðèñòóþòüñÿ ìåòàëè. Âîíè ìіöíі, є õîðîøèìè ïðîâіäíèêàìè åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó, ïіääàþòüñÿ ðó÷íіé і ìåõàíі÷íіé îáðîáöі ðіçàëüíèìè іíñòðóìåíòàìè, êóâàííþ, øòàìïóâàííþ, ìàþòü áàãàòî іíøèõ âàæëèâèõ âëàñòèâîñòåé, ïðî ÿêі òè äіçíàєøñÿ â öüîìó
ïàðàãðàôі òà â ïîäàëüøîìó íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ.
Âіä çàñòîñóâàííÿ ìåòàëіâ çàëåæèòü ðîçâèòîê ðіçíèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà. Âàæêî óÿâèòè ãàëóçü ïðîìèñëîâîñòі, ó ÿêіé áè íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ
ìåòàë. Іç ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ âèãîòîâëÿþòü àâіàöіéíó é êîñìі÷íó, âіéñüêîâó òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó, âèðîáè äîìàøíüîãî
âæèòêó, ïîáóòîâó òåõíіêó, ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ äëÿ îáðîáêè ðіçíèõ
êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ òîùî (ìàë. 1).

Мал. 1. Застосування металів

Íàéïîøèðåíіøèì ìåòàëîì є çàëіçî. Ó ïðèðîäíîìó ñòàíі âîíî іñíóє
ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі çàëіçíîї ðóäè. Ç íåї íà ìåòàëîïëàâèëüíèõ ïіäïðèєìñòâàõ ïіä äієþ âèñîêèõ òåìïåðàòóð âèïëàâëÿþòü ìåòàë. Ðîçïëàâëåíèé
ìåòàë ðîçëèâàþòü ó ëèâàðíі ôîðìè äëÿ ïîäàëüøîãî çàòâåðäіííÿ ïіä ÷àñ
îõîëîäæåííÿ é óòâîðåííÿ ëèâàðíèõ çëèâêіâ (ìàë. 2).

а
б
в
Мал. 2. Виробництво металу: а – добування руди; б – виплавляння металу;
в – утворення зливків

Ïîòіì çëèâêè ïіääàþòü ñòèñêàííþ ïîòóæíèìè ïðåñàìè àáî ìîëîòàìè.
Ó ðåçóëüòàòі îòðèìóþòü çàãîòîâêè ó âèãëÿäі ìåòàëåâèõ ïðîôіëіâ âåëèêèõ
ðîçìіðіâ (ìàë. 3).

Мал. 3. Формування металевих профілів

Ìåòàëåâі ïëèòè íà ïðîêàòíèõ ñòàíàõ ïðîïóñêàþòü ìіæ ìåõàíі÷íèìè
âàëêàìè ðіçíîãî ïðîôіëþ (ìàë. 4).

а
б
Мал. 4. Виробництво металопродукції на прокатному стані:
а – схема прокатного стану; б – лінія прокатного стану

Âèïëàâëÿííÿ ìåòàëó çäіéñíþþòü ñòàëåâàðè. Ñòàëåâàð – ðîáіòíèê-ìåòàëóðã, ôàõіâåöü ç âèïëàâëÿííÿ ñòàëі é ÷àâóíó. Âіí ïðàöþє â ñòàëåïëàâèëüíîìó öåõó ìåòàëóðãіéíîãî çàâîäó.
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Ìåõàíі÷íі âàëêè (êàëіáðîâàíі) ìàþòü ñïåöіàëüíі âèðіçè, âіäïîâіäíî äî
ïîòðіáíîї êîíôіãóðàöії ïðîêàòó. Êіëüöåâèé âèðіç â îäíîìó âàëêó (ìàë. 5)
íàçèâàþòü ñòðóìêîì 1, a ïðîñâіò äâîõ
ñòðóìêіâ, ðîçòàøîâàíèõ îäèí íàä îäíèì іç çàçîðîì S, – êàëіáðîì 2.
Ó ðåçóëüòàòі ïðîïóñêàííÿ ïëèò ìіæ
âàëêàìè äіñòàþòü ïîòðіáíó ñïîæèâà÷àì
2
ãîòîâó ìåòàëîïðîäóêöіþ ç ðіçíèì ïðîôіëåì ïîïåðå÷íîãî ïåðåðіçó, ÿêó íàçèМал. 5. Схема прокатування
âàþòü ñîðòîâèì ïðîêàòîì. Ôîðìó ïîв каліброваних валках
ïåðå÷íîãî ïåðåðіçó ñîðòîâîãî ïðîêàòó
íàçèâàþòü ïðîôіëåì. Çàëåæíî âіä ïðîôіëþ, ñîðòîâèé ïðîêàò áóâàє ïðîñòîãî òà ôàñîííîãî ïðîôіëіâ.
Äî ïðîêàòó ïðîñòîãî ïðîôіëþ íàëåæàòü øòàáîâèé, êâàäðàòíèé, øåñòèãðàííèé, êðóãëèé, ñåãìåíòíèé, à äî ôàñîííîãî – êóòîâèé, òàâðîâèé, äâîòàâðîâèé, ðåéêîâèé òà іí. (ìàë. 6).
1
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Мал. 6. Види сортового прокату
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Мал. 7. Сортамент прокату, виробленого на прокатному стані: а – чорний;
б – кольоровий

Ñîðòîâèé ïðîêàò âèïóñêàþòü ÿê іç ÷îðíèõ, òàê і ç êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ
(ìàë. 7).
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ÿêіñíèõ âèðîáіâ ìåòàëîïðîäóêöіÿ ïîâèííà ìàòè ïåâíі ìåõàíі÷íі é òåõíîëîãі÷íі âëàñòèâîñòі.
Òîáі âæå âіäîìî, ùî äî ìåõàíі÷íèõ âëàñòèâîñòåé íàëåæàòü ìіöíіñòü,
òâåðäіñòü і ïðóæíіñòü. Äëÿ ìåòàëіâ, êðіì çãàäàíèõ, õàðàêòåðíі òàêîæ
òàêі ìåõàíі÷íі âëàñòèâîñòі, ÿê ïëàñòè÷íіñòü і êðèõêіñòü.
Ïëàñòè÷íіñòü – öå çäàòíіñòü ìåòàëó ïіä äієþ çîâíіøíüîї ñèëè çìіíþâàòè ôîðìó òà ðîçìіðè (áåç óòâîðåííÿ òðіùèí, ðîçðèâіâ) і çáåðіãàòè öþ
ôîðìó ïіñëÿ ïðèïèíåííÿ äії çîâíіøíüîї ñèëè.
Êðèõêіñòü – âëàñòèâіñòü ìåòàëó ðóéíóâàòèñÿ ïіä äієþ çîâíіøíіõ ñèë.
Âëàñòèâîñòі ìàòåðіàëіâ óðàõîâóþòü ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, ñïîðóäæåííÿ áóäіâåëü, êîíñòðóþâàííÿ ðіçíîãî âèäó òåõíіêè. Êðèõêі ìåòàëè
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñòàíèí âåðñòàòіâ, áóäіâíèöòâà ñòіí, à
ïðóæíі – äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìîñòіâ, çàëіçíè÷íèõ ïîëîòåí, òåëåâåæ òîùî.
ßê òè ââàæàєø, ÷îìó?
Ïåðåä çàñòîñóâàííÿì ìåòàëó äëÿ ðåàëіçàöії ïåâíîãî ïðîåêòó éîãî âèïðîáîâóþòü çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíîї òåõíіêè. Âèïðîáóâàííÿ äàþòü çìîãó âñòàíîâèòè, ÷è âèòðèìàє ìàòåðіàë íàâàíòàæåííÿ òà іíøі âïëèâè íà
íüîãî.
Ïіä ÷àñ åêñïëóàòàöії âèðîáіâ іç ìåòàëіâ òà їõ ñïëàâіâ äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ç ÿâèùåì ðóéíóâàííÿ öèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ ïіä äієþ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ðóéíóâàííÿ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ óíàñëіäîê âçàєìîäії їõ ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì íàçèâàþòü êîðîçієþ (ìàë. 8).

а
Мал. 8. Корозія металу: а – суцільна; б – місцева

б
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Мал. 9. Результати корозії металів

Êîðîçіÿ ïðèçâîäèòü äî ïîãіðøåííÿ ìåõàíі÷íèõ âëàñòèâîñòåé ìåòàëó,
ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè âèõіä ç ëàäó äåòàëåé ìàøèí, ìåõàíіçìіâ, ðóéíóâàííÿ áóäіâåëü, ìîñòіâ, іíøèõ ñïîðóä (ìàë. 9).
Ïіäðàõîâàíî, ùî ïðÿìі âòðàòè çàëіçà âіä êîðîçії ñòàíîâëÿòü áëèçüêî
10 % éîãî ùîðі÷íîї âèïëàâêè. Óíàñëіäîê êîðîçії ìåòàëåâі âèðîáè âòðà÷àþòü ñâîї öіííі òåõíі÷íі âëàñòèâîñòі. Òîìó âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü ìåòîäè çàõèñòó ìåòàëіâ òà ñïëàâіâ âіä êîðîçії. Äëÿ çàïîáіãàííÿ öüîìó ÿâèùó ïîâåðõíі ìåòàëіâ îáðîáëÿþòü çàõèñíèìè ïîêðèòòÿìè. Âîíè áóâàþòü
ìåòàëі÷íèìè (ïîêðèòòÿ öèíêîì, îëîâîì, ñâèíöåì, íіêåëåì, õðîìîì òà
іíøèìè ìåòàëàìè) і íåìåòàëі÷íèìè (ïîêðèòòÿ ëàêîì, ôàðáîþ, åìàëëþ
òà іíøèìè ðå÷îâèíàìè). Öі ïîêðèòòÿ âïðîäîâæ ïåâíîãî ÷àñó іçîëþþòü
ìåòàë âіä âçàєìîäії іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì. Íèíі âèðîáëÿþòü òàêîæ
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Мал. 10. Боротьба з корозією металів: а – неметалічне покриття металів;
б – металічне покриття металів; в – виробництво нержавіючої сталі
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Мал. 11. Види металів: а – золото; б – срібло; в – платина; г – мідь; д – алюміній;
е – цинк; є – свинець; ж – титан

ñïëàâè ç àíòèêîðîçіéíèìè âëàñòèâîñòÿìè. Іç öієþ ìåòîþ äî ñêëàäó ñòàëі
ââîäÿòü áëèçüêî 12 % õðîìó, â ðåçóëüòàòі ÷îãî îòðèìóþòü ñïëàâ, ñòіéêèé
ïðîòè êîðîçії (ìàë. 10).
Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè ìåòàëó є áëèñê і êîëіð. Çà êîëüîðîì ìîæíà
âèçíà÷èòè âèä ìåòàëó. Íàïðèêëàä: çîëîòî – ìåòàë æîâòîãî êîëüîðó, ñðіáëî – áіëîãî, ïëàòèíà – ñðіáëÿñòî-áіëîãî, ìіäü – ÷åðâîíóâàòîãî, àëþìіíіé –
ñðіáëÿñòîãî, öèíê – ñèíþâàòî-áіëîãî, ñâèíåöü – ñèíþâàòî-ñіðîãî, òèòàí –
òåìíî-ñіðîãî (ìàë. 11).
Çíàííÿ âëàñòèâîñòåé ìåòàëіâ òà іíøèõ ìàòåðіàëіâ, óìîâ їõíüîãî çàñòîñóâàííÿ íåîáõіäíі äëÿ êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ. Ó âèðîáíèöòâі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðіçíèõ äåòàëåé ïîòðіáíі ìàòåðіàëè ç âëàñòèâîñòÿìè, ÿêèõ íå
ìàþòü ÷èñòі ìåòàëè. Òîìó, âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíі ñïîñîáè âèðîáíèöòâà,
âèïëàâëÿþòü íå ÷èñòі ìåòàëè, à ñïëàâè ìåòàëіâ, ÿêі ìàþòü íåîáõіäíі
âëàñòèâîñòі. Ñïëàâè óòâîðþþòüñÿ ñïîñîáîì çìіøóâàííÿ äâîõ àáî áіëüøå
ðîçïëàâëåíèõ ìåòàëіâ ÷è ìåòàëіâ ç íåìåòàëàìè.
Äî íàéïîøèðåíіøèõ ñïëàâіâ íàëåæàòü ÷àâóí і ñòàëü (ìàë. 12).
×àâóí – öå ñïëàâ çàëіçà ç êàðáîíîì, ó ÿêîìó ìіñòèòüñÿ âіä 2,14 äî 6 %
êàðáîíó.
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Мал. 12. Сплави: а – чавун; б – сталь
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×àâóí òâåðäèé, àëå êðèõêèé. Çíà÷íî ìіöíіøà çà ÷àâóí ñòàëü.
Çà õіìі÷íèì ñêëàäîì ñòàëі áóâàþòü âóãëåöåâі òà ëåãîâàíі.
Âóãëåöåâі ñòàëі – öå ñïëàâ çàëіçà ç âóãëåöåì, ó ÿêîìó ìіñòèòüñÿ
äî 2,14 % êàðáîíó. Ó âóãëåöåâèõ ñòàëÿõ є òàêîæ äîìіøêè: ìàðãàíåöü
(0,1–1 %), êðåìíіé (äî 0,4 %), ñіðêà (äî 0,13 %) і ôîñôîð (äî 0,09 %).
Íàÿâíіñòü äîìіøîê íàâіòü ó íåâåëèêіé êіëüêîñòі ñóòòєâî âïëèâàє íà âëàñòèâîñòі ñòàëі.
Äëÿ íàäàííÿ ñòàëі íåîáõіäíèõ âëàñòèâîñòåé äî її ñêëàäó ââîäÿòü ñïåöіàëüíі äîáàâêè, ÿêі íàçèâàþòü ëåãóþ÷èìè åëåìåíòàìè, êîæåí ç ÿêèõ ïîçíà÷àєòüñÿ íà ìàðêóâàííі âåëèêîþ ëіòåðîþ. ßê ëåãóþ÷і åëåìåíòè âèêîðèñòîâóþòü êðåìíіé – Ñ, õðîì – Õ, íіêåëü – Í, ìîëіáäåí – Ì, ìàðãàíåöü – Ã,
âîëüôðàì – Â, àëþìіíіé – Þ, ìіäü – Ä, êîáàëüò – Ê, âàíàäіé – Ô òà іí.
Ñòàëі, ó ÿêèõ, îêðіì çâè÷àéíèõ äîìіøîê, ìіñòÿòüñÿ ñïåöіàëüíî ââåäåíі
äîáàâêè, íàçèâàþòü ëåãîâàíèìè.
Çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ ñòàëі ïîäіëÿþòü íà êîíñòðóêöіéíі, ñïåöіàëüíі
à іíñòðóìåíòàëüíі. Äî êîíñòðóêöіéíèõ íàëåæàòü ñòàëі, ó ÿêèõ óìіñò êàðòà
áîíó ñòàíîâèòü íå áіëüøå íіæ 0,65 %. Âîíè ðîçïîäіëÿþòüñÿ íà âóãëåöåâі
êîíñòðóêöіéíі ñòàëі çâè÷àéíîї ÿêîñòі (Ñò. 1, Ñò. 2, Ñò. 7) і âóãëåöåâі êîíñòðóêöіéíі ñòàëі ïіäâèùåíîї ÿêîñòі (Ñò. 08, Ñò. 20 і äî Ñò. 65). Öèôðà â ìàðêàõ ñòàëåé óêàçóє íà âìіñò êàðáîíó â ñîòèõ ÷àñòêàõ âіäñîòêà. Êîíñòðóêöіéíі
ñòàëі ïіäâèùåíîї ÿêîñòі ìàþòü êðàùі ìåõàíі÷íі âëàñòèâîñòі, íіæ çâè÷àéíі.
Äî ëåãîâàíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ñòàëåé íàëåæàòü òàêі, ó ÿêèõ óìіñò êàðáîíó ñòàíîâèòü íå áіëüøå íіæ 0,65 % і ÿêі ìàþòü ó ñâîєìó ñêëàäі ëåãóþ÷і
åëåìåíòè.
Ëåãóþ÷і åëåìåíòè íàäàþòü ñòàëі â’ÿçêîñòі, ñòіéêîñòі ïðîòè ñïðàöþâàííÿ
і êîðîçії òà áàãàòüîõ іíøèõ âëàñòèâîñòåé.
Ïîçíà÷åííÿ ìàðîê ëåãîâàíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ñòàëåé ñêëàäàєòüñÿ іç
öèôð і áóêâ. Äâîçíà÷íі öèôðè, ÿêі ñòîÿòü ïåðåä áóêâàìè, ïîêàçóþòü óìіñò
êàðáîíó â ñîòèõ ÷àñòêàõ âіäñîòêà. ßêùî âìіñò ëåãóþ÷îãî åëåìåíòà ïåðåâèùóє 1 %, òî ïіñëÿ ëіòåðè, ÿêà îçíà÷àє íàçâó ëåãóþ÷îãî åëåìåíòà, ñòàâèòüñÿ öèôðà, ùî îçíà÷àє éîãî âìіñò ó âіäñîòêàõ. Íàïðèêëàä, ñòàëü 18ÕÃÒ
ìіñòèòü 18 % õðîìó, òèòàíó – 1 %, ìàðãàíöþ – áëèçüêî 1 %. Ëåãîâàíі
êîíñòðóêöіéíі ñòàëі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ íàéâàæëèâіøèõ äåòàëåé ìàøèí.
Ñïåöіàëüíі ñòàëі – ëåãîâàíі ñòàëі îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äî íèõ
íàëåæàòü, íàïðèêëàä, íåðæàâіþ÷і, æàðîòðèâêі, æàðîìіöíі, ìàãíіòíі,
ñïëàâè âèñîêîãî åëåêòðè÷íîãî îïîðó òà іí.
Äî іíñòðóìåíòàëüíèõ íàëåæàòü ñòàëі, ùî ìіñòÿòü êàðáîíó ïîíàä
0,65 %. Іíñòðóìåíòàëüíі ñòàëі çà õіìі÷íèì ñêëàäîì áóâàþòü âóãëåöåâі,
ëåãîâàíі òà âèñîêîëåãîâàíі.
Îñíîâíі ìàðêè âóãëåöåâèõ іíñòðóìåíòàëüíèõ ñòàëåé òàêі: Ó7, Ó8, Ó7À,
Ó8À і äî Ó13À. Ëіòåðà Ó îçíà÷àє, ùî ñòàëü âóãëåöåâà, öèôðà ïіñëÿ íåї
âêàçóє íà âìіñò êàðáîíó â äåñÿòèõ ÷àñòêàõ âіäñîòêà. Ëіòåðîþ À ïîçíà÷àþòü âèñîêîÿêіñíó âóãëåöåâó ñòàëü, ó ÿêіé óìіñò ñіðêè é ôîñôîðó ðàçîì íå
ïåðåâèùóє 0,05 %.
Äî ëåãîâàíèõ іíñòðóìåíòàëüíèõ ñòàëåé íàëåæàòü òàêі, ùî ìàþòü âіä
2 äî 6 % ëåãóþ÷èõ åëåìåíòіâ. Âèñîêîëåãîâàíі іíñòðóìåíòàëüíі ñòàëі ìіñòÿòü
âîëüôðàì, õðîì, âàíàäіé ó çíà÷íіé êіëüêîñòі.

Ó ìàøèíîáóäóâàííі òàêîæ øèðîêî çàñòîñîâóþòü êîëüîðîâі ìåòàëè, à
ñàìå: ìіäü, àëþìіíіé, öèíê, îëîâî, ñâèíåöü, ìàãíіé, õðîì, íіêåëü òà іí.
Âèêîðèñòîâóþòü їõ ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі ñïëàâіâ.
Åëåìåíòè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ñïëàâіâ êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ, ïîçíà÷àþòü áóêâàìè àëôàâіòó: àëþìіíіé – À, çàëіçî – Æ, ìàðãàíåöü – Ìö,
íіêåëü – Í, îëîâî – Î, ñâèíåöü – Ñ, öèíê – Ö, áåðèëіé – Á, ôîñôîð – Ô.
Ñïëàâè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ áóâàþòü äâîõ âèäіâ – íà ìіäíіé і àëþìіíієâіé
îñíîâі.
Äî ñïëàâіâ íà ìіäíіé îñíîâі íàëåæàòü ëàòóíі òà áðîíçè.
Ëàòóíü – öå ñïëàâ ìіäі ç öèíêîì òà іíøèìè åëåìåíòàìè. Âîíà â’ÿçêà і
ïëàñòè÷íà, äîáðå îáðîáëÿєòüñÿ òèñêîì і ðіçàííÿì.
Ëàòóíі ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ Ë і ÷èñëîì, ùî îçíà÷àє âìіñò ìіäі. Íàïðèêëàä, ëàòóíü ìàðêè Ë80 ìіñòèòü 80 % ìіäі òà 20 % öèíêó.
Áðîíçà – öå ñïëàâ ìіäі ç îëîâîì, àëþìіíієì, íіêåëåì, áåðèëієì, öèíêîì, ñâèíöåì òà іíøèìè åëåìåíòàìè. Ïîçíà÷àþòü ìàðêó áðîíçè áóêâàìè
é öèôðàìè. Çíàê Áð îçíà÷àє áðîíçà; іíøі ëіòåðè îçíà÷àþòü íàÿâíіñòü
іíøèõ åëåìåíòіâ, à öèôðè – êіëüêіñòü ó âіäñîòêàõ åëåìåíòіâ, óâåäåíèõ ó
áðîíçó. Íàïðèêëàä, ìàðêà áðîíçè Áð ÎÖÑ6 – 6–3 îçíà÷àє, ùî ñïëàâ ìàє
îëîâà – 6 %, öèíêó – 6 %, ñâèíöþ – 3 %, ìіäі – 85 %.
Äî ñêëàäó àëþìіíієâèõ ñïëàâіâ âõîäèòü àëþìіíіé ÿê îñíîâíèé êîìïîíåíò, à òàêîæ ìіäü, öèíê, ìàãíіé, ìàðãàíåöü, êðåìíіé і çàëіçî.
Àëþìіíієâі ñïëàâè ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: ëèâàðíі, ùî çàñòîñîâóþòü
äëÿ âèãîòîâëåííÿ äåòàëåé âіäëèâàííÿì, і äåôîðìîâàíі, àáî êîâàëüñüêі,
ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü äðіò, ëèñòè, ïðîôіëüíèé àëþìіíіé, à òàêîæ äåòàëі
âèðîáіâ.
Äî êîëüîðîâèõ ñïëàâіâ òàêîæ íàëåæàòü äþðàëþìіíіé – ñïëàâ àëþìіíіþ ç ìіääþ, ìàðãàíöåì і êðåìíієì, ùî çàâäÿêè âèñîêіé ìіöíîñòі é ìàëіé ìàñі øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ëіòàêîáóäóâàííі òà áàãàòüîõ ãàëóçÿõ
âèðîáíèöòâà; ìåëüõіîð – ñïëàâ ìіäі, àëþìіíіþ і õðîìó; òèòàí – ñïëàâ
àëþìіíіþ, õðîìó, ìîëіáäåíó, âàíàäіþ òà іí.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ó âіëüíîìó ñòàíі â ïðèðîäі òðàïëÿþòüñÿ
òіëüêè õіìі÷íî ñòіéêі ìåòàëè: ìіäü, ñðіáëî,
çîëîòî, ïëàòèíà. Òà іíîäі ñïîñòåðіãàþòüñÿ äèâîâèæíі ðå÷і: â Іíäії, íàïðèêëàä, óæå
äóæå äîâãî ñòîїòü êîëîíà ç ìàéæå ÷èñòîãî çàëіçà,
ùî íå ðæàâіє і íå ïіääàєòüñÿ ðóéíóâàííþ êîðîçієþ
(ìàë. 13). ×èñòîãî çàëіçà, ÿê ïðàâèëî, ó ïðèðîäі íå
áóâàє, îñêіëüêè âîíî øâèäêî îêèñëþєòüñÿ.
Äî öüîãî ÷àñó òî÷íî íå âñòàíîâëåíî, ÿêó òåõíîëîãіþ áóëî çàñòîñîâàíî äëÿ îòðèìàííÿ çàëіçà, ç
ÿêîãî âèãîòîâëåíî öþ ñïîðóäó. Ìîæëèâî, âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñíі çíàííÿ ç õіìії і ôіçèêè, öþ çàãàäêó
çìîæåø ðîçãàäàòè ñàìå òè?

Мал. 13. Колона
із заліза. Індія
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 1
Âèçíà÷åííÿ ìåòàëіâ çà їõíіìè îñíîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè
Îáëàäíàííÿ, іíñòðóìåíòè і ìàòåðіàëè: ñëþñàðíі ëåùàòà, íàïèëêè,
ìîëîòêè, êåðíåðè; çàãîòîâêè çі ñòàëі, ÷àâóíó, ìіäі, äþðàëþìіíіþ; ñåêóíäîìіð àáî ãîäèííèê.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Îçíàéîìñÿ іç çàãîòîâêàìè ç ðіçíèõ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ.
2. Âèêîíàé ìàðêóâàííÿ çàãîòîâîê (ïîçíà÷ їõ íîìåð).
3. Ïî÷åðãîâî çàòèñíè çàãîòîâêè â ëåùàòàõ òà âèêîíàé îáïèëþâàííÿ.
×àñ îáïèëþâàííÿ òà іíòåíñèâíіñòü ðóõіâ íàïèëêîì ïðè îáïèëþâàííі êîæíîї çàãîòîâêè ïîâèííі áóòè îäíàêîâèìè.
4. Ïîðіâíÿé çóñèëëÿ, ÿêі çàòðà÷àþòüñÿ ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ êîæíîї іç
çàãîòîâîê.
5. Çâåðíè óâàãó íà õàðàêòåðíèé äëÿ ìåòàëіâ áëèñê і âèçíà÷ êîëіð êîæíîї ç îáïèëÿíèõ çàãîòîâîê.
6. Çà äîïîìîãîþ ìîëîòêà íàíåñè ëåãêі óäàðè ïî êåðíåðó, óñòàíîâëåíîìó ïî÷åðãîâî íà êîæíîìó çі çðàçêіâ.
7. Çà òâåðäіñòþ, êîëüîðîì çàãîòîâêè âèçíà÷ íàçâó ìåòàëó.
8. Äàíі çàïèøè â òàáëèöþ.
Íîìåð
çàãîòîâêè

Ñòóïіíü òâåðäîñòі ìåòàëó
òâåðäèé

ñåðåäíüîї
òâåðäîñòі

Êîëіð

ì’ÿêèé

Íàçâà
ìåòàëó

Пластичність, крихкість, корозія, антикорозійні матеріали, сортамент, соровий прокат.
Випробування – перевірка якостей, властивостей предметів та стійкості
до певного впливу на них.
Деформація
я – зміна форми або розмірів тіла під дією прикладених сил.
Корозія
я – руйнування металів і сплавів унаслідок взаємодії їх з навколишнім середовищем.
Опір – здатність матеріалу протидіяти зміні його форми.
Руйнування – порушення цілісності чого-небудь.

1. ßêі âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ íàëåæàòü äî ìåõàíі÷íèõ?
2. Äëÿ ÷îãî íåîáõіäíî çíàòè âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ?
3. ßêå ÿâèùå íàçèâàþòü êîðîçієþ ìåòàëіâ? ßê їé çàïîáіãòè?

4. Ùî íàçèâàþòü ñîðòàìåíòîì ìåòàëіâ? ßêі âèäè ñîðòàìåíòó âèïóñêàє
ïðîìèñëîâіñòü?
5. Ç ÿêîþ ìåòîþ âèãîòîâëÿþòü ìåòàëè ç ðіçíèì ïðîôіëåì?
6. ßêі ìåòàëè íàçèâàþòü ÷îðíèìè, à ÿêі – êîëüîðîâèìè? ×èì ðіçíÿòüñÿ
їõíі âëàñòèâîñòі?

Тестові завдання
1. Ó ÿêîìó âèãëÿäі ìåòàëè íàéïîøèðåíіøі ó ïðèðîäі?
À ó ÷èñòîìó âèãëÿäі
Á ó âèãëÿäі ñïëàâіâ
Â ó âèãëÿäі õіìі÷íèõ ñïîëóê
Ã çðіäêà â ÷èñòîìó âèãëÿäі
Ä ó áóäü-ÿêîìó âèãëÿäі
2. Ùî íàçèâàþòü ïîєäíàííÿì äâîõ àáî êіëüêîõ ìåòàëіâ ç íåìåòàëàìè?
À ñïëàâ
Á ÷îðíèé ìåòàë
Â êîëüîðîâèé ìåòàë
Ã õіìі÷íó ñïîëóêó ìåòàëіâ
3. ßêèé ç íàâåäåíèõ ïåðåëіêіâ ìіñòèòü íàçâè ÷èñòèõ ìåòàëіâ?
À ìіäü, áðîíçà, ëàòóíü, ñèëóìіí
Á çàëіçî, öèíê, àëþìіíіé, òèòàí, îëîâî
Â âîëüôðàì, íіêåëü, õðîì, ìàãíіé, ñâèíåöü
Ã ÷àâóí, ëàòóíü, ìåëüõіîð, äþðàëþìіíіé
Ä ñòàëü, öèíê, àëþìіíіé, íіêåëü
4. Äî ÿêîї ãðóïè ìåòàëіâ íàëåæàòü çàëіçî òà éîãî ñïëàâè?
À ïðîìèñëîâі ìåòàëè
Á êîëüîðîâі ìåòàëè
Â âàæêі ìåòàëè
Ã ÷îðíі ìåòàëè
Ä ïåðåðîáíі ìåòàëè
5. ßêі ç ìåòàëіâ є êîëüîðîâèìè?
À çàëіçî
Á ìіäü
Ã âîëüôðàì
Ä öèíê

Â ñâèíåöü

6. ßêі âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ íàëåæàòü äî ìåõàíі÷íèõ?
À ìіöíіñòü
Á òåïëîïðîâіäíіñòü
Â ïðóæíіñòü
Ã ïëàñòè÷íіñòü
Ä ñòіéêіñòü ïðîòè êîðîçії
7. ßêі âëàñòèâîñòі ìåòàëіâ íàëåæàòü äî òåõíîëîãі÷íèõ?
À ïëàñòè÷íіñòü
Á òâåðäіñòü
Â çâàðþâàíіñòü
Ã ñòіéêіñòü ïðîòè êîðîçії
Ä òåêó÷іñòü
8. ßê íàçèâàєòüñÿ çäàòíіñòü ìåòàëó àáî éîãî ñïëàâó ñïðèéìàòè ìåõàíі÷íі íàâàíòàæåííÿ áåç ðóéíóâàííÿ?
À ïðóæíіñòü
Á ïëàñòè÷íіñòü
Â òâåðäіñòü
Ã â’ÿçêіñòü
Ä ìіöíіñòü
9. ×àâóí – öå:
À ðîçïëàâëåíèé ìåòàë
Á ñïëàâ çàëіçà ç êàðáîíîì
Â ïåðåïëàâëåíèé ìåòàëîáðóõò
Ã âèäàëåíå ç ìåòàëåâîї ðóäè ÷èñòå çàëіçî
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10. Ùî âèçíà÷àє âëàñòèâîñòі ñòàëåé?
À ñïіââіäíîøåííÿ ùîäî âìіñòó çàëіçà é êàðáîíó
Á óìіñò çàëіçà
Â óìіñò äîìіøîê ó їõ ñêëàäі
Ã ñïîñіá їõ îòðèìàííÿ
11. ßê íàçèâàєòüñÿ ïðîöåñ ðóéíóâàííÿ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ óíàñëіäîê їõ
âçàєìîäії іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì?
À ñòàðіííÿ
Á îêèñëåííÿ
Â êîðîçіÿ
Ã âèâіòðþâàííÿ
Ä äèôóçіÿ

§ 2. ТЕРМІЧНА ОБРОБКА СТАЛЕЙ
1. Які механічні властивості металів тобі відомі?
2. Від чого залежать механічні властивості металів?
3. Чи зміняться механічні властивості виробу з металу, якщо його нагріти до
певної температури та охолодити?

Ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ çі ñòàëі áóëî ïîìі÷åíî, ùî âіä òåìïåðàòóðè íàãðіâàííÿ é óìîâ îõîëîäæåííÿ çàãîòîâêè, ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó
çäіéñíþєòüñÿ її òâåðäíåííÿ, òà ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî âіäáóâàþòüñÿ öі òåõíîëîãі÷íі ïðîöåñè, çàëåæàòü їõíі ìåõàíі÷íі, ôіçè÷íі, òåõíîëîãі÷íі âëàñòèâîñòі. Îäíі âèðîáè ìàëè âåëèêó ïðóæíіñòü і æîðñòêіñòü, іíøі – áóëè
êðèõêèìè é òâåðäèìè. Çàëåæíî âіä öèõ âëàñòèâîñòåé âîíè ïî-ðіçíîìó
ïіääàâàëèñÿ ìåõàíі÷íіé îáðîáöі: ðіçàííþ, êóâàííþ, ïðåñóâàííþ, øòàìïóâàííþ. Ïðîòå ÷îìó âіäáóâàþòüñÿ òàêі çìіíè, íіõòî íå çíàâ. Ñóòíіñòü çìіí
ïîÿñíèâ ó ÕІÕ ñò. óêðàїíñüêèé іíæåíåð-ìåòàëóðã Äìèòðî Êîñòÿíòèíîâè÷
×åðíîâ. Ïðàöþþ÷è íà Îáóõіâñüêîìó çàâîäі ç âèðîáíèöòâà ñòàëüíèõ çíàðÿäü
ïðàöі, âіí óñòàíîâèâ çàëåæíіñòü âëàñòèâîñòåé ñòàëі âіä ðåæèìó òåðìі÷íîї
îáðîáêè. Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ öієї òåîðії âèêîðèñòîâóþòü íèíі, âèïëàâëÿþ÷è ñòàëü òà âèãîòîâëÿþ÷è ç íåї ñòàëüíі âèðîáè.
Òåðìі÷íà (òåïëîâà) îáðîáêà ïîëÿãàє â òîìó, ùî ìåòàë àáî ñïëàâ íàãðіâàþòü äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè (ïðè öüîìó â ìåòàëі âіäáóâàþòüñÿ ñòðóêòóðíі ïåðåòâîðåííÿ), âèòðèìóþòü çà çàäàíîї òåìïåðàòóðè ïåâíèé ÷àñ, à ïîòіì
ïіääàþòü øâèäêîìó àáî ïîâіëüíîìó îõîëîäæåííþ.
Òîáòî ìîæíà âèäіëèòè òðè ïîñëіäîâíі ñòàäії òåðìі÷íîї îáðîáêè: íàãðіâàííÿ äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè, âèòðèìóâàííÿ çà öієї òåìïåðàòóðè òà
øâèäêå àáî ïîâіëüíå îõîëîäæåííÿ.
Çàâäÿêè òåðìі÷íіé îáðîáöі ìîæíà çáіëüøèòè òâåðäіñòü і ñòіéêіñòü ìåòàëó ïðîòè ñïðàöüîâóâàííÿ àáî çìåíøèòè éîãî òâåðäіñòü і ïðóæíіñòü òà
ïіäâèùèòè â’ÿçêіñòü і ïëàñòè÷íіñòü.
Çàëåæíî âіä òåìïåðàòóðè, äî ÿêîї íàãðіâàþòü ìåòàë, ÷àñó âèòðèìóâàííÿ і ñïîñîáó îõîëîäæåííÿ ðîçðіçíÿþòü ÷îòèðè îñíîâíèõ âèäè òåðìі÷íîї
îáðîáêè: âіäïàë, íîðìàëіçàöіÿ, ãàðòóâàííÿ і âіäïóñêàííÿ.
Äëÿ âіäïàëó äåòàëü íàãðіâàþòü äî òåìïåðàòóðè +750…900 Ñ, à ïîòіì
ïîñòóïîâî îõîëîäæóþòü ðàçîì іç ïі÷÷þ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ãîäèí. Òåìïåðàòóðó íàãðіâàííÿ âèçíà÷àþòü çàëåæíî âіä ìàðêè ñòàëі.

Ïіä ÷àñ âіäïàëþâàííÿ òâåðäіñòü і ïðóæíіñòü ìåòàëó çìåíøóþòüñÿ, à
ïëàñòè÷íіñòü – ïіäâèùóєòüñÿ, ùî çíà÷íî ïîëåãøóє ìåõàíі÷íó îáðîáêó.
Âіäïàëþâàííÿ óñóâàє ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ òðіùèí ó ìåòàëі і, ÿê íàñëіäîê, ïіäâèùóє íàäіéíіñòü äåòàëåé ó ðîáîòі. Íàïðèêëàä, êîëåñà åëåêòðîâîçіâ і çàëіçíè÷íèõ âàãîíіâ îáîâ’ÿçêîâî ïіääàþòü âіäïàëþâàííþ, і âîíè
ìàéæå íіêîëè íå ëàìàþòüñÿ ïіä ÷àñ ðóõó çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Ùîá
çìåíøèòè òâåðäіñòü ñòàëüíîãî äðîòó, éîãî òàêîæ âіäïàëþþòü.
Íîðìàëіçàöіÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî äåòàëü íàãðіâàþòü äî òåìïåðàòóðè
+750…1000 Ñ і îõîëîäæóþòü íà ïîâіòðі.
Íîðìàëіçàöіÿ âіäáóâàєòüñÿ ìàéæå òàê ñàìî, ÿê і âіäïàëþâàííÿ, àëå
îõîëîäæåííÿ ïðè íîðìàëіçàöії âіäáóâàєòüñÿ øâèäøå, óíàñëіäîê ÷îãî
ñòàëü íàáóâàє ïіäâèùåíîї òâåðäîñòі é ìіöíîñòі çà äîñòàòíüîї â’ÿçêîñòі
é ïëàñòè÷íîñòі.
Òåìïåðàòóðó íàãðіâàííÿ âèçíà÷àþòü çà ñïåöіàëüíîþ äіàãðàìîþ òåðìі÷íîї îáðîáêè çàëåæíî âіä óìіñòó êàðáîíó. Öåé âèä îáðîáêè çäåáіëüøîãî
çàñòîñîâóþòü äëÿ ìàëîêàðáîíîâèõ ñòàëåé.
Ãàðòóâàííÿ
ÿ – öå ïðîöåñ íàãðіâàííÿ ñòàëі äî òåìïåðàòóðè, íà 20...30 Ñ
âèùîї âіä òåìïåðàòóðè, çà ÿêîї çìіíþєòüñÿ ñòðóêòóðà êðèñòàëі÷íîї ґðàòêè ìåòàëó, âèòðèìóâàííÿ çà öієї òåìïåðàòóðè é øâèäêå îõîëîäæåííÿ â
ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ (âîäі, îëèâі, ñîëÿíèõ ðîç÷èíàõ). Âèáіð òåìïåðàòóðè
íàãðіâàííÿ òà ãàðòіâíîãî ñåðåäîâèùà çàëåæèòü âіä ìàðêè ñòàëі. Òàê, âóãëåöåâó ñòàëü çàçâè÷àé çàãàðòîâóþòü ó âîäі, à áіëüøіñòü ëåãîâàíèõ ñòàëåé – ó ìіíåðàëüíіé îëèâі.
Ó âîäі çàãàðòîâóþòü іíñòðóìåíòè, ùî ìàþòü íåñêëàäíó ôîðìó òà âèãîòîâëåíі ç âóãëåöåâîї іíñòðóìåíòàëüíîї ñòàëі (ìàë. 14). Ó ãàðÿ÷іé âîäі
òà â îëèâі ïðîâîäÿòü ãàðòóâàííÿ ïðóæèí òà іíøèõ âèðîáіâ, ÿêі ïîâèííі
âîëîäіòè âèñîêîþ ïðóæíіñòþ.

Мал. 14. Загартовані поверхні різальних частин інструменту

Ãàðòóâàííþ ïіääàþòü ñòàëі, ó ÿêèõ ìіñòèòüñÿ ïîíàä 0,4 % êàðáîíó.
Îñíîâíà ìåòà ãàðòóâàííÿ – çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîї ìіöíîñòі, òâåðäîñòі ñòàëі
é ñòіéêîñòі її ïðîòè ñïðàöþâàííÿ.
Çàçâè÷àé ãàðòóþòüñÿ ðîáî÷і ÷àñòèíè іíñòðóìåíòіâ і äåòàëі ìåõàíіçìіâ,
ùî ïіääàþòüñÿ çíà÷íèì íàâàíòàæåííÿì.
Âіäïóñêàííÿ
ÿ – öå íàãðіâàííÿ çàãàðòîâàíîї ñòàëі äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè
(âіä +150 äî +680 Ñ, íàé÷àñòіøå +220...300 Ñ), âèòðèìóâàííÿ çà öієї òåìïåðàòóðè é îõîëîäæåííÿ íà ïîâіòðі. Ìåòà âіäïóñêàííÿ – çíÿòè çàëèøêîâі íàïðóæåííÿ, ÿêі âèíèêàþòü ó ìåòàëі ïіä ÷àñ øâèäêîãî îõîëîäæåííÿ â
ãàðòіâíèõ ñåðåäîâèùàõ. Ïðè öüîìó çìåíøóєòüñÿ âèêðèâëåíіñòü êðèñòàëі÷íèõ ґðàòîê, ÷àñòêîâî çíèæóєòüñÿ òâåðäіñòü і ïіäâèùóєòüñÿ â’ÿçêіñòü. Íà ïіäïðèєìñòâàõ òåðìі÷íó îáðîáêó çäіéñíþþòü ó ñïåöіàëüíèõ òåðìі÷íèõ ïå÷àõ.
Ó øêіëüíèõ ìàéñòåðíÿõ äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ìóôåëüíі ïå÷і (ìàë. 15).
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а

б

Мал. 15. Муфельна піч: а – з механічним визначником температури;
б – з електронним визначником температури

Òåðìіñò – ñïåöіàëіñò іç òåðìі÷íîї îáðîáêè âèðîáіâ іç ìåòàëó. Âіí ïðàöþє áіëÿ ñïåöіàëüíèõ íàãðіâàëüíèõ ïå÷åé і ç îõîëîäæóâàëüíèìè ðіäèíàìè. Òåðìіñò ïîâèíåí çíàòè ðåæèìè ðîáîòè òåðìі÷íèõ ïå÷åé òà îõîëîäæóâàëüíèõ âàíí, ïðàâèëà їõ åêñïëóàòàöії: ðîáîòó êîíòðîëüíî-âèìіðþâàëüíèõ
ïðèëàäіâ, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ òåðìі÷íîї îáðîáêè, õіìі÷íèé ñêëàä ðіçíèõ ìàðîê ìåòàëó, òåõíі÷íі âèìîãè äî äåòàëåé ïіñëÿ òåðìі÷íîї îáðîáêè.
Äëÿ çàïîáіãàííÿ îòðèìàííþ îïіêіâ ïіä ÷àñ îõîëîäæåííÿ âèðîáіâ íåîáõіäíî êîðèñòóâàòèñÿ ùèïöÿìè òà òåðìîçàõèñíèìè ðóêàâèöÿìè (ìàë. 16).

Мал. 16. Прийом охолодження деталі в рідині

Ïіä ÷àñ òåðìі÷íîї îáðîáêè íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïðàâèë áåçïåêè
ïðàöі:
1. Ïіäãîòóâàòè âèðîáè äî òåðìі÷íîї îáðîáêè: î÷èñòèòè ïîâåðõíþ âіä
îêàëèí, іðæі, áðóäó, ìàñòèë, іíøèõ ðіäèí; âèñóøèòè.
2. Ïîìіñòèòè âèðіá ó ìóôåëüíó ïі÷ і ëèøå ïіñëÿ öüîãî ââіìêíóòè ìóôåëü. Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿєòüñÿ ðîçìіùóâàòè âèðіá ó ìóôåëü ïðè ââіìêíåíîìó ïðèëàäі!
3. Êîíòðîëþâàòè ñòóïіíü íàãðіâàííÿ âèðîáó çà êîëüîðîì éîãî ðîçæàðåííÿ ëèøå â çàõèñíèõ îêóëÿðàõ.
4. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ íàãðіâàííÿ âèéìàòè âèðіá ç ìóôåëüíîї ïå÷і ñïåöіàëüíèìè ùèïöÿìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó òåðìîçàõèñíі ðóêàâèöі.
5. Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿєòüñÿ âèçíà÷àòè ñòóïіíü îõîëîäæåííÿ çàãîòîâêè
«íà äîòèê».
6. Îõîëîäæåííÿ âèðîáó â ðіäèíі âèêîíóâàòè îáåðåæíî, îñêіëüêè áðèçêè
êèïëÿ÷îї âîäè ìîæóòü ïîòðàïèòè íà òіëî é ñïðè÷èíèòè îïіêè.
7. Íå êëàñòè íàãðіòèé âèðіá íà ëåãêîçàéìèñòі ìàòåðіàëè.

8. Ñòåæèòè, ùîá ïîáëèçó ðîáî÷îãî ìіñöÿ áóâ ÿùèê ç ïіñêîì äëÿ ãàñіííÿ ìîæëèâèõ çàãîðÿíü.
9. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ òåðìі÷íîї îáðîáêè âèìêíóòè óñòàòêóâàííÿ ç åëåêòðîìåðåæі, ïðèáðàòè ðîáî÷å ìіñöå.
10. Óñі ðîáîòè âèêîíóâàòè ëèøå ïіñëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó â÷èòåëÿ.
ÏÀÌ’ßÒÀÉ!
Ìóôåëüíó ïі÷ íåîáõіäíî ðîçìіùóâàòè íà òåðìîñòіéêіé ïіäñòàâöі.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Òåìïåðàòóðó íàãðіâàííÿ ñòàëі ïðè òåðìі÷íіé îáðîáöі âèçíà÷àþòü çà ñïåöіàëüíîþ äіàãðàìîþ (ìàë. 17). Ïî ãîðèçîíòàëüíіé îñі çàçíà÷åíî âìіñò êàðáîíó ó âіäñîòêàõ, à ïî âåðòèêàëüíіé – òåìïåðàòóðó íàãðіâàííÿ ñòàëі â ãðàäóñàõ Öåëüñіÿ. Ïîçíà÷åíі êîëüîðîì
äіëÿíêè äіàãðàìè ïîêàçóþòü îïòèìàëüíі òåìïåðàòóðíі іíòåðâàëè
íàãðіâàííÿ ïðè ðіçíèõ âèäàõ òåðìі÷íîї îáðîáêè. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âіäïàëþâàííÿ äëÿ ñòàëі ç êîíöåíòðàöієþ êàðáîíó 0,6 % ïîòðіáíà òåìïåðàòóðà íàãðіâàííÿ âіä +775 äî +825 Ñ.

Мал. 17. Діаграма температур
нагрівання сталі при термічній обробці

Мал. 18. Термоелектричні пірометри

Äëÿ êîíòðîëþ òåïëîâîãî ðåæèìó çàñòîñîâóþòü òåðìîåëåêòðè÷íі ïіðîìåòðè (ìàë. 18). Âîíè ïðèçíà÷åíі äëÿ áåçêîíòàêòíîãî âèìіðþâàííÿ
é êîíòðîëþ òåìïåðàòóðè ïîâåðõîíü ðіçíèõ îá’єêòіâ çà їõ òåïëîâèì âèïðîìіíþâàííÿì. Ðåçóëüòàòè òåðìîîáðîáêè ìîæíà ïåðåâіðèòè ìåòîäîì ïðîáè
íàïèëêîì.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 1
Òåðìі÷íà îáðîáêà ñëþñàðíèõ іíñòðóìåíòіâ ãàðòóâàííÿì
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìóôåëüíà ïі÷, ùèïöі, íàïèëîê, òåðìîіçîëÿöіéíі ðóêàâèöі, ïîñóäèíà ç âîäîþ, îêóëÿðè çàõèñíі, äіàãðàìà òåìïåðàòóð íàãðіâàííÿ ñòàëі ïðè òåðìі÷íіé îáðîáöі.
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Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Ïіäãîòóé ðàíіøå âèãîòîâëåíі âèðîáè äëÿ їõ òåðìі÷íîї îáðîáêè.
2. Ïіäãîòóé ðîáî÷å ìіñöå äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè.
3. Âèçíà÷ çà ìàðêîþ ñòàëі êîíöåíòðàöіþ â íіé Êàðáîíó.
4. Âèçíà÷ çà äіàãðàìîþ òåìïåðàòóðó ãàðòóâàííÿ çàãîòîâêè.
5. Ðîçìіñòè çàãîòîâêó â ìóôåëüíіé ïå÷і, óâіìêíè ïі÷, íàãðіé çàãîòîâêó
äî âèçíà÷åíîї òåìïåðàòóðè, âèòðèìàé її çà öієї òåìïåðàòóðè 2...3 õâ.
6. Çàõîïè çàãîòîâêó êëіùàìè é øâèäêî îïóñòè її â ïîñóäèíó ç âîäîþ.
7. ×åðåç 20…30 ñ ïіñëÿ ïðèïèíåííÿ êèïіííÿ âîäè íàâêîëî çàãîòîâêè
âèéìè її ç âîäè.
8. Ïіñëÿ ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ çàãîòîâêè ïåðåâіð ÿêіñòü її ãàðòóâàííÿ.
9. Çäàé іíñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ і âèðîáè â÷èòåëþ.
10. Óïîðÿäêóé ðîáî÷å ìіñöå.
Òåìïåðàòóðó íàãðіâàííÿ äåòàëі â ìóôåëüíèõ ïå÷àõ ìîæíà íàáëèæåíî
âèçíà÷èòè çà êîëüîðàìè ðîçæàðåííÿ (òàáë. 1).
Òàáëèöÿ 1. Âèçíà÷åííÿ òåìïåðàòóðè ãàðòóâàííÿ
çà êîëüîðàìè ðîçæàðåííÿ
Òåìïåðàòóðà, Ñ

Êîëüîðè
ðîçæàðåííÿ
Òåìíî-êîðè÷íåâèé
Òåìíî-÷åðâîíèé
Âèøíåâî-÷åðâîíèé

Êîëüîðè
ðîçæàðåííÿ

+550...580
+650...730
+770...830

Ñâіòëî-÷åðâîíèé
Òåìíî-æîâòèé
ßñêðàâî-áіëèé

Òåìïåðàòóðà, Ñ
+830...900
+1050...1150
+1250...1300

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 2
Âèãîòîâëåííÿ âèêðóòêè-êëþ÷à
Îáëàäíàííÿ, іíñòðóìåíòè і ìàòåðіàëè: çàãîòîâêè ñîðòîâîãî ïðîêàòó,
ìåòàëåâà òðóáêà, äåðåâèíà, ðîçìі÷àëüíèé іíñòðóìåíò, çóáèëî, ñëþñàðíà
íîæіâêà, ëåùàòà, íàïèëêè.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ ÷è òåõíîëîãі÷íîþ êàðòêîþ îçíàéîìñÿ ç îá’єêòîì ïðàöі.
2. Âèêîíàé ðîçìіòêó âèêðóòêè-êëþ÷à íà çàãîòîâöі.
3. Çäіéñíè ïðîöåñ ðóáàííÿ, ðіçàííÿ çàãîòîâêè çóáèëîì, ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ çà ðîçìіòêîþ іç ïðèïóñêîì íà ïîäàëüøó îáðîáêó.
4. Çäіéñíè êîíòðîëü ÿêîñòі âèêîíàííÿ ðîáîòè.
5. Ïîäàëüøі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії âèêîíàé íà íàñòóïíèõ óðîêàõ.

1

2

3
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Âèêðóòêà-êëþ÷
№

Íàçâà

Ê-ñòü

Ìàòåðіàë

Ïðèìіòêà

1

Îñíîâà

1

Ñòàëü

S2

2

Çàïîáіæíå êіëüöå

1

Ñòàëü

12

3

Ðó÷êà

1

Äåðåâèíà

Áóê

Термічна обробка, муфельна піч, відпалювання, нормалізація, відпускання,
гартування.
Відпал
л – нагрівання металів і сплавів до певної температури, витримування за цієї температури й наступне повільне охолодження для надання їм
потрібних властивостей.
Відпускання
я – термічна обробка сталі для зменшення її крихкості та
зняття внутрішньої напруги.
Гартування
я – нагрівання виробу до високої температури з наступним
швидким охолодженням для надання йому певної твердості, міцності, пружності.
Жаростійкий (термостійкий) – який не втрачає своїх властивостей за
високих температур.
Карбон (С) – хімічний елемент з атомним номером 6.
Кристалічна ґратка металу – просторовий каркас із розміщенням атомів у певному систематичному порядку. При нагріванні металу до певної
критичної точки каркас може руйнуватися, тобто метал може перейти в рідкий стан.
Крихкість – властивість металу руйнуватися при незначних механічних
навантаженнях.
Муфельна піч
ч – вогнетривка камера для непрямого нагрівання.
Нормалізація
я – доведення виробу до певної технологічно визначеної
норми.
Термічна обробка – обробка металів за високої температури для надання їм певних властивостей.
1.
2.
3.
4.

Ó ÷îìó ïîëÿãàє òåðìі÷íà îáðîáêà ñòàëі?
ßêі є âèäè òåðìі÷íîї îáðîáêè ñòàëі?
ßê âïëèâàє òåðìі÷íà îáðîáêà íà âëàñòèâîñòі ñòàëі?
ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü ãàðòóâàííÿì? Âіäïàëîì? Âіäïóñêàííÿì? Íîðìàëіçàöієþ?
5. ×îìó ðіçàëüíó ÷àñòèíó іíñòðóìåíòіâ çàãàðòîâóþòü?
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Тестові завдання
1. Ç ÿêîþ ìåòîþ ïðîâîäÿòü òåðìі÷íó îáðîáêó ñòàëі?
À äëÿ íàäàííÿ ðå÷îâèíі, ç ÿêîї âèãîòîâëåíî âèðіá, ïîòðіáíèõ âëàñòèâîñòåé
Á äëÿ ïîëіïøåííÿ òåõíîëîãі÷íèõ âëàñòèâîñòåé
Â äëÿ çáіëüøåííÿ ìіöíîñòі
Ã äëÿ çâіëüíåííÿ çàãîòîâêè âіä äîìіøîê
Ä äëÿ îòðèìàííÿ íåîáõіäíîãî êîìïëåêñó ìåõàíі÷íèõ, ôіçè÷íèõ, õіìі÷íèõ âëàñòèâîñòåé
2. ßêà òåõíîëîãі÷íà îïåðàöіÿ íàéïîâíіøå îïèñóє ïðîöåñ ãàðòóâàííÿ
ñòàëі?
À íàãðіâàííÿ äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè é îõîëîäæåííÿ
Á øâèäêå íàãðіâàííÿ äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè é ïîâіëüíå îõîëîäæåííÿ äî êіìíàòíîї òåìïåðàòóðè
Â íàãðіâàííÿ äî ïåâíîї òåìïåðàòóðè, âèòðèìêà çà öієї òåìïåðàòóðè
òà øâèäêå îõîëîäæåííÿ ó âîäі
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàє âіäìіííіñòü ìіæ ãàðòóâàííÿì і âіäïàëþâàííÿì?
À ó òåìïåðàòóðі íàãðіâàííÿ ìåòàëó
Á ó òðèâàëîñòі âèòðèìóâàííÿ íàãðіòîãî ìåòàëó
Â ó øâèäêîñòі îõîëîäæåííÿ íàãðіòîãî ìåòàëó
Ã ó øâèäêîñòі íàãðіâàííÿ ìåòàëó
4. ßê íàçèâàþòü ïðîöåñ íàãðіâàííÿ ñòàëі äî òåìïåðàòóðè +820 Ñ,
âèòðèìóâàííÿ çà öієї òåìïåðàòóðè é ïîñòóïîâîãî îõîëîäæåííÿ ðàçîì іç
ìóôåëüíîþ ïі÷÷þ?
À íîðìàëіçàöієþ
Á ãàðòóâàííÿì
Â âіäïóñêàííÿì
Ã âіäïàëîì
Ä öåìåíòàöієþ
5. ßêі âëàñòèâîñòі ñòàëі çàçíàþòü çìіí ó ðåçóëüòàòі òåðìі÷íîї îáðîáêè?
À ôіçè÷íі
Á ìåõàíі÷íі
Â òåõíîëîãі÷íі
Ã åêñïëóàòàöіéíі
Ä óñі ïåðåëі÷åíі
6. Äëÿ ÷îãî ïðîâîäÿòü òåðìі÷íó îáðîáêó ïîâåðõíі ðіçàëüíèõ іíñòðóìåíòіâ?
À äëÿ çáіëüøåííÿ òâåðäîñòі ðіçàëüíîї ÷àñòèíè
Á äëÿ çáіëüøåííÿ ïðóæíîñòі
Â äëÿ çìåíøåííÿ ïëàñòè÷íîñòі
Ã äëÿ ïіäâèùåííÿ ìіöíîñòі
7. Ó ÿêîìó ñåðåäîâèùі îõîëîäæóþòü êàðáîíîâі ñòàëі ïіä ÷àñ ãàðòóâàííÿ?
À ó ðîç÷èíі ñîëі
Á ó âîäі
Â íà ïîâіòðі
Ã â îëèâі
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Âèâ÷àþ÷è öåé ðîçäіë, òè ñòàíåø êîìïåòåíòíіøèì ó âèãîòîâëåííі âèðîáіâ іç ìåòàëó.
Òè çíàòèìåø ÿê і âìіòèìåø:
– âèêîíàòè òåõíі÷íèé ðèñóíîê ìàéáóòíüîãî âèðîáó;
– êîðèñòóâàòèñÿ øòàíãåíіíñòðóìåíòàìè;
– ðîçìі÷àòè øòàíãåíöèðêóëåì çàãîòîâêè ç ëèñòîâîãî ìåòàëó é ñîðòîâîãî ïðîêàòó çà ãðàôі÷íèì çîáðàæåííÿì âèðîáó;
– àíàëіçóâàòè êîíñòðóêöіþ âèðîáó.
Òè íàâ÷èøñÿ âèãîòîâëÿòè âèðîáè ç ëèñòîâîãî ìåòàëó é ñîðòîâîãî
ïðîêàòó, âèêîðèñòîâóþ÷è áåçïå÷íі ïðèéîìè âèêîíàííÿ òåõíîëîãі÷íèõ
îïåðàöіé:
– ðóáàííÿ;
– ðіçàííÿ íîæіâêîþ;
– îáïèëþâàííÿ;
– ñâåðäëіííÿ;
– íàðіçàííÿ ðіçüáè.
Òè çìîæåø äіçíàòèñÿ áіëüøå ïðî ðîáîòó ñòàëåâàðà, îïåðàòîðà ïðîêàòíîãî ñòàíó, ñëþñàðÿ, îïåðàòîðà âåðñòàòіâ іç ÷èñëîâèì ïðîãðàìíèì
êåðóâàííÿì.
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Тема 2.1.
Елементи графічної грамоти
§ 3. ТЕХНІЧНИЙ РИСУНОК ЯК ВИД ГРАФІЧНОГО
ЗОБРАЖЕННЯ
1. Який вид діяльності людини називають конструюванням?
2. Якими графічними документами користуються під час конструювання?
3. Які види проекцій ти знаєш?

Áóäü-ÿêèé âèíàõіä ÷è íîâà êîíñòðóêöіÿ, ïåðø çà âñå, íàìі÷àєòüñÿ çà
äîïîìîãîþ òåõíі÷íîãî ðèñóíêà. Òåõíі÷íèìè ðèñóíêàìè êîðèñòóþòüñÿ ÿê
ó äîìàøíіõ ìàéñòåðíÿõ, ó øêіëüíèõ ìàéñòåðíÿõ íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, òàê і â öåõàõ çàâîäіâ, êîíñòðóêòîðñüêèõ áþðî òîùî.
Íàâіòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі ìè ÷àñòî âäàєìîñÿ äî òåõíі÷íîãî ðèñóíêà, ïîÿñíþþ÷è äðóçÿì ñâîþ àäðåñó і ðîçòàøóâàííÿ áóäèíêіâ.
Íàé÷àñòіøå òåõíі÷íèé ðèñóíîê âèêîðèñòîâóþòü ïðè ñòâîðåííі íîâèõ
îá’єêòіâ. ßêùî ó ñâіäîìîñòі ëþäèíè íàðîäæóєòüñÿ íîâà іäåÿ ÷è âèíèêàє
íåñïîäіâàíî íîâèé îáðàç îá’єêòà, âîíè âèìàãàþòü íåãàéíîãî çàêðіïëåííÿ,
і íàéáіëüø ïðîñòîþ, çðó÷íîþ і øâèäêîþ ôîðìîþ ôіêñàöії òâîð÷îї äóìêè
âèÿâëÿєòüñÿ ñàìå òåõíі÷íèé ðèñóíîê.

а

б

Мал. 19. Технічний рисунок нового об’єкта: а – будинок; б – автомобіль

Àäæå êîëè іíæåíåð-êîíñòðóêòîð çàäóìóє ÿêóñü ìàøèíó, âіí â óñіõ äåòàëÿõ ïîâèíåí óÿâèòè ñâіé âèòâіð і âìіòè çîáðàçèòè éîãî îëіâöåì íà ïàïåðі.
Àêòèâíà òâîð÷à äіÿëüíіñòü âèíàõіäíèêà, àðõіòåêòîðà, іíæåíåðà, õóäîæíèêà-êîíñòðóêòîðà òåæ ïî÷èíàєòüñÿ ç òåõíі÷íîãî ðèñóíêà (ìàë. 19).
Òåõíі÷íèé ðèñóíîê äîçâîëÿє âіäðàçó ïîáà÷èòè ïåðåâàãó íîâèõ êîíñòðóêöіéíèõ óäîñêîíàëåíü і äàє ïіäñòàâó ïðèñòóïèòè äî ïåðåîáëàäíàííÿ
àáî çàìіíè îêðåìèõ äåòàëåé ìàøèíè. Àëå îñíîâíà ìåòà òåõíі÷íîãî ðèñóíêà ïîëÿãàє â òîìó, ùî âіí çìóøóє àâòîðà éòè äàëі, âíîñèòè ó ñâіé çàäóì
çìіíè, àêòèâіçóє і âäîñêîíàëþє éîãî òâîð÷ó äóìêó.

Мал. 20. Технічний рисунок деталей

Îòæå, ðîçêðèâàþ÷è ïîíÿòòÿ òåðìіíà «òåõíі÷íèé ðèñóíîê», ìîæíà
òðàêòóâàòè éîãî çìіñò і ïðèçíà÷åííÿ.
Òåõíі÷íèé ðèñóíîê – öå íàî÷íå çîáðàæåííÿ âèðîáó, äåòàëі òîùî, ùî
âèêîíóєòüñÿ áåç çàñòîñóâàííÿ êðåñëÿðñüêèõ іíñòðóìåíòіâ, â îêîìіðíîìó
ìàñøòàáі, ç äîòðèìàííÿì ïðîïîðöіé (ìàë. 20).
Іíæåíåð і òåõíіê ïîâèííі âìіòè ïðàâèëüíî é øâèäêî âèêîíóâàòè ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ äåòàëåé і âèðîáіâ.
Òåõíі÷íèé ðèñóíîê ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîíóâàòè íà ïàïåðі â êëіòèíêó
(àáî ìіëіìåòðîâîìó) â àêñîíîìåòðè÷íіé ïðîåêöії. ßê ïðàâèëî, éîãî âèêîíóþòü â іçîìåòðè÷íіé òà ôðîíòàëüíіé äèìåòðè÷íіé ïðîåêöіÿõ.
Іç 7-ãî êëàñó òîáі âæå âіäîìî, ÿê óòâîðþþòüñÿ íà êðåñëåííі âèãëÿäè
ïðåäìåòà. Êîæíèé âèãëÿä äàє óÿâëåííÿ ïðî ôîðìó ïðåäìåòà òіëüêè ç îäíîãî áîêó.
Іíîäі áóâàє âàæêî îäðàçó óÿâèòè ñîáі îá’єìíó äåòàëü ñêëàäíîї ôîðìè çà
òðüîìà її ïðÿìîêóòíèìè ïðîåêöіÿìè. Òîäі äîöіëüíî çàñòîñóâàòè íàî÷íå çîáðàæåííÿ, àáî, ÿê éîãî íàçèâàþòü ó êðåñëåííі, – àêñîíîìåòðіþ äåòàëі. Ïðè
öüîìó äåòàëü óÿâíî ðîçìіùóєòüñÿ ó ïðîñòîðі ìіæ òðüîìà àêñîíîìåòðè÷íèìè
îñÿìè õ, ó òà z (ìàë. 21) і ðàçîì ç íèìè ïðîåöіþєòüñÿ íà äîâіëüíó ïëîùèíó.
Öþ ïëîùèíó íàçèâàþòü ïëîùèíîþ àêñîíîìåòðè÷íèõ ïðîåêöіé, à ïðîåêöії êîîðäèíàòíèõ îñåé – àêñîíîìåòðè÷íèìè îñÿìè. Çîáðàæåííÿ ïðåäìåòà
íà ïëîùèíі àêñîíîìåòðè÷íèõ ïðîåêöіé íàçèâàþòü àêñîíîìåòðè÷íîþ ïðîåêöієþ.
Іñíóє äâà âèäè àêñîíîìåòðè÷íèõ ïðîåêöіé. Іçîìåòðіÿ
ÿ óòâîðþєòüñÿ òîäі,
êîëè äåòàëü ðîçâåðíåíà äî ãëÿäà÷à óñіìà òðüîìà âèäèìèìè ãðàíÿìè ðіâíîìіðíî. Òîáòî âñі ãðàíі äåòàëі íàõèëåíî äî ïëîùèíè ïðîåêöії ïіä îäíàêîâèì
êóòîì. Ïîáóäîâàíå â òàêèé ñïîñіá çîáðàæåííÿ äåòàëі âèãëÿäàє íіáè «ïіäâіøåíèì» ó ïðîñòîðі, ùî ìîæå óñêëàäíþâàòè éîãî âіçóàëüíå ñïðèéíÿòòÿ.
Ïðè óòâîðåííі ôðîíòàëüíîї äèìåòðè÷íîїї ïðîåêöії äåòàëü ðîçìіùóþòü
òàê, ùîá îäíà ç її ãðàíåé (ïåðåäíÿ, òîáòî ôðîíòàëüíà) áóëà îáåðíåíà
áåçïîñåðåäíüî äî ãëÿäà÷à. Òîäі öÿ ãðàíü ïðîåöіþєòüñÿ â íàòóðàëüíó âåëè÷èíó, à äâі іíøі äåùî ñïîòâîðþþòüñÿ é âіçóàëüíî äåòàëü âèãëÿäàє òàêîþ,
ùî «ñòîїòü» íà ãîðèçîíòàëüíіé îñíîâі. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ äåòàëі є áіëüø
çâè÷íèì äëÿ çîðîâîãî (âіçóàëüíîãî) ñïðèéíÿòòÿ і íå âèìàãàє íàäìіðíîãî
íàïðóæåííÿ óÿâè ãëÿäà÷à.
Òîìó ïåðåâàæíà áіëüøіñòü òåõíі÷íèõ ðèñóíêіâ âèêîíóєòüñÿ çà ïðàâèëàìè
ïîáóäîâè ôðîíòàëüíîї äèìåòðè÷íîї ïðîåêöії äåòàëі íà êðåñëåíèêó.
Äëÿ ïîáóäîâè àêñîíîìåòðè÷íèõ ïðîåêöіé ðîçìіðè çîáðàæåíü âіäêëàäàþòü óçäîâæ àêñîíîìåòðè÷íèõ îñåé õ, ó і z. Òîìó ïîáóäîâó àêñîíîìåòðè÷íîї
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ïðîåêöії ïî÷èíàþòü ç ïðîâåäåííÿ àêñîíîìåòðè÷íèõ îñåé. Îñі ôðîíòàëüíîї
äèìåòðè÷íîї ïðîåêöії ðîçìіùóþòü: âіñü õ – ãîðèçîíòàëüíî, âіñü z – âåðòèêàëüíî, âіñü ó – ïіä êóòîì 45 äî ãîðèçîíòàëüíîї ëіíії àáî ïðîâіâøè ëіíіþ
ïî äіàãîíàëі êëіòèíêè (ìàë. 21, à).

а

б

Мал. 21. Аксонометричні проекції: а – фронтальна диметрична проекція;
б – ізометрична проекція

Ïîëîæåííÿ îñåé іçîìåòðè÷íîї ïðîåêöії: âіñü z ïðîâîäÿòü âåðòèêàëüíî,
à îñі õ і ó – ïіä êóòîì 120 äî îñі z (ìàë. 21, á). Ïðîâîäÿòü îñі çà äîïîìîãîþ êîñèíöÿ ç êóòàìè 30, 60 і 90 (ìàë. 22).

а

б

Мал. 22. Проведення осей за допомогою косинця

Ùîá íà ïàïåðі â êëіòèíêó ïîáóäóâàòè êóò 120, âіäðàõîâóþòü ïî 5 êëіòèíîê âіä òî÷êè 0 âïðàâî і âëіâî і 3 – óíèç (àáî âãîðó). Ïåðåòèí êëіòèíîê
ç’єäíóþòü ç òî÷êîþ 0 (ìàë. 22, á).
Äëÿ ïіäâèùåííÿ íàî÷íîñòі é âèðàçíîñòі íà âèêîíàíèé òåõíі÷íèé ðèñóíîê íàíîñÿòü øòðèõóâàííÿ. Öå ìîæóòü áóòè ëіíіéíå øòðèõóâàííÿ
(ìàë. 23, à) òà øðàôіðóâàííÿ (øòðèõóâàííÿ «êëіòèíêîþ» – ìàë. 23, á).

Íàíåñåííÿ íà òåõíі÷íèé ðèñóíîê ñâіòëîòіíі, ÿêà ïîêàçàëà á ðîçïîäіë
ñâіòëà íà ïîâåðõíÿõ çîáðàæóâàíîãî ïðåäìåòà, íàçèâàþòü âіäòіíåííÿì.
Âіäòіíåííÿ ìîæå áóòè âèêîíàíî òàêîæ çà äîïîìîãîþ êðàïîê (ìàë. 23, â).
Çі çáіëüøåííÿì іíòåíñèâíîñòі îñâіòëåííÿ âіäñòàíü ìіæ òî÷êàìè çáіëüøóєòüñÿ. Âèêîíóþ÷è âіäòіíåííÿ, ââàæàþòü, ùî íà çîáðàæóâàíèé ïðåäìåò
ñâіòëî ïîòðàïëÿє çâåðõó, ççàäó і çëіâà, òîìó îñâіòëåíі ÷àñòèíè ðîáëÿòü
ñâіòëіøèìè, à ïðàâі é íèæíі – çàòåìíåíèìè.

а

б

в

Мал. 23. Способи відтінення: а – штрихування; б – шрафірування;
в – відтінення крапками

Ðîçãëÿíåìî ïîñëіäîâíіñòü ïîáóäîâè òåõíі÷íîãî ðèñóíêà ãåîìåòðè÷íîãî
òіëà â іçîìåòðè÷íіé ïðîåêöії:
1. Â îáðàíîìó äëÿ ðîçòàøóâàííÿ òåõíі÷íîãî ðèñóíêà ìіñöі áóäóþòü àêñîíîìåòðè÷íі îñі é íàìі÷àþòü ðîçòàøóâàííÿ äåòàëі ç óðàõóâàííÿì ìàêñèìàëüíîї її íàî÷íîñòі (ìàë. 24).

Мал. 24. Побудова аксонометричних осей і намічання розташування деталі

2. Ïî îñÿõ âіäçíà÷àþòü ãàáàðèòíі ðîçìіðè äåòàëі.
3. Ãàáàðèòíèé ïàðàëåëåïіïåä ïîäóìêè ðîç÷ëåíîâóþòü íà îêðåìі ãåîìåòðè÷íі ôîðìè, éîãî ñêëàäîâі, і âèäіëÿþòü їõ òîíêèìè ëіíіÿìè.
Ïîáóäîâó òåõíі÷íîãî ðèñóíêà ãåîìåòðè÷íîãî òіëà, ÿê і áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà, ïî÷èíàþòü ç îñíîâè, òîìó êðåñëÿòü îñíîâó ïàðàëåëåïіïåäà. Âіäêëàäàþòü âèñîòó ïàðàëåëåïіïåäà é äîáóäîâóþòü éîãî (ìàë. 25, à, á).
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а

б

Мал. 25. Відкладання висоти паралелепіпеда (а) та добудова його (б)

Äàëі áóäóþòü ïðÿìîêóòíèé ïàç ó íèæíüîìó ïàðàëåëåïіïåäі (ìàë. 26, à).

а

б

в
Мал. 26. Побудова вертикального паралелепіпеда

Ïîòіì áóäóþòü âåðòèêàëüíèé ïàðàëåëåïіïåä іç öèëіíäðè÷íèì îòâîðîì
ó äåòàëі òà íàïіâöèëіíäðè÷íèì çàîêðóãëåííÿì âåðõíüîї ÷àñòèíè âåðòèêàëüíîãî ïàðàëåëåïіïåäà (ìàë. 26, á, â).
4. Ïіñëÿ ïåðåâіðêè òà óòî÷íåííÿ ïðàâèëüíîñòі çðîáëåíèõ íàìіòîê îáâîäÿòü ëіíіÿìè ïîòðіáíîї òîâùèíè âèäèìі åëåìåíòè äåòàëі.
5. Îáèðàþòü ñïîñіá âіäòіíåííÿ і âèêîíóþòü âіäïîâіäíå äîìàëüîâóâàííÿ
òåõíі÷íîãî ðèñóíêà.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 3
Âèêîíàííÿ òåõíі÷íîãî ðèñóíêà äåòàëі
Ïî ñë іä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
Çàâäàííÿ 1
1. Îçíàéîìñÿ ç êàðòêàìè-çàâäàííÿìè (ìàë. 27).
2. Îãëÿíü ïðîåêöії âèðîáó, ç’ÿñóé éîãî êîíñòðóêòèâíі îñîáëèâîñòі.
3. Óÿâè, ÿê âèãëÿäàє ïðåäìåò (äåòàëü), і âèêîíàé éîãî òåõíі÷íèé ðèñóíîê â îêîìіðíîìó ìàñøòàáі ó ôðîíòàëüíî äèìåòðè÷íіé ïðîåêöії.
4. Îáåðè ñïîñіá âіäòіíåííÿ òà âèêîíàé éîãî.

Мал. 27. Картки-завдання
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Çàâäàííÿ 2
Âèêîíàé çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ îäèí іç çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêó 28 òåõíі÷íèõ ðèñóíêіâ.

а

б

в

Мал. 28. Технічні рисунки

Аксонометрія, ізометрія, відтінення, шрафірування.

Наочне зображення – зображення предмета, на якому проглядаються
більшість його сторін.
Пропорція
я – рівність у співвідношенні окремих частин виробу.
Розчленування зображеного виробу
у – умовне розділення виробу на
окремі частини.
Шрафірування
я – штрихування малюнка штрихами, нанесеними у вигляді сітки.
1. Ùî ÿâëÿє ñîáîþ òåõíі÷íèé ðèñóíîê ïðåäìåòà?
2. ×èì òåõíі÷íèé ðèñóíîê âіäðіçíÿєòüñÿ âіä àêñîíîìåòðè÷íîї ïðîåêöії?
3. Ó ÷îìó ðіçíèöÿ ìіæ ôðîíòàëüíîþ äèìåòðè÷íîþ òà іçîìåòðè÷íîþ
ïðîåêöіÿìè?
4. ßê ïîëåãøóþòü âèêîíàííÿ ïîáóäîâ íà òåõíі÷íîìó ðèñóíêó?
5. ßê ïіäñèëþþòü âðàæåííÿ ïðî îá’єìíіñòü ïðåäìåòà íà òåõíі÷íîìó
ðèñóíêó?

Тестові завдання
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíèé òåõíі÷íèé ðèñóíîê?
À äëÿ âèãîòîâëåííÿ òà êîíòðîëþ ðîçìіðіâ âèðîáó
Á äëÿ âèêîíàííÿ åñêіçó âèðîáó
Â äëÿ øâèäêîãî і çðîçóìіëîãî çîáðàæåííÿ íà ïàïåðі ôîðìè ïðåäìåòà ç íàíåñåííÿì íåîáõіäíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó ðîçìіðіâ
Ã äëÿ øâèäêîãî і çðîçóìіëîãî çîáðàæåííÿ íà ïàïåðі ôîðìè ïðåäìåòà áåç íàíåñåííÿ éîãî ðîçìіðіâ
Ä óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі

2. Íà ÿêîìó çîáðàæåííі ïîêàçàíî òåõíі÷íèé ðèñóíîê âèðîáó?

À

Á

Â

Ã

Ä

3. ßêèé ãðàôі÷íèé ïðèéîì çàñòîñîâóþòü äëÿ êðàùîãî âèÿâëåííÿ
îá’єìíîñòі ïðåäìåòà?
À íàíåñåííÿ ãàáàðèòíèõ ðîçìіðіâ ïðåäìåòà
Á íàíåñåííÿ âñіõ íåîáõіäíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ і êîíòðîëþ ðîçìіðіâ
ïðåäìåòà
Â íàíåñåííÿ øòðèõîâêè
Ã óñі ïåðåëі÷åíі îïåðàöії
4. Ç ÿêîãî áîêó ïåðåäáà÷àєòüñÿ ïàäіííÿ ñâіòëà ïðè âèêîíàííі øòðèõîâêè òåõíі÷íîãî ðèñóíêà?
À çëіâà çáîêó
Á çëіâà çâåðõó
Â ïðàâîðó÷ çáîêó
Ã ïðàâîðó÷ çâåðõó
Ä çàëåæèòü âіä ôîðìè і ðîçìіðіâ ïðåäìåòà
5. Íà ÿêîìó çîáðàæåííі ñâіòëî ïàäàє íà ïðåäìåò ñïåðåäó çâåðõó?

À

Á

Â

Ã

Тема 2.2.
Контрольно-вимірювальний інструмент
§ 4. БУДОВА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ШЦ-І
1. Які відомі тобі інструменти застосовують для вимірювання розмірів та
розмічання заготовок?
2. Від чого залежить точність вимірювання розмірів та розмічання заготовок?
3. Який технологічний прийом називають контролем розмірів?
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Мал. 29. Давні засоби вимірювань

Âèìіðþâàííÿ є îäíèì çі øëÿõіâ ïіçíàííÿ ïðèðîäè ëþäèíîþ, ùî ïîєäíóє òåîðіþ ç ïðàêòè÷íîþ äіÿëüíіñòþ. Ó âñüîìó ñâіòі ùîäåííî çäіéñíþþòü
òèñÿ÷і âèìіðþâàíü.
Âèìіðþâàííÿ
ÿ – öå çíàõîäæåííÿ çíà÷åííÿ ôіçè÷íîї âåëè÷èíè äîñëіäíèì
øëÿõîì çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ òåõíі÷íèõ âèìіðþâàëüíèõ çàñîáіâ.
Âèìіðþâàííÿì ùå íàçèâàþòü ïіçíàâàëüíèé ïðîöåñ, ó ÿêîìó ñïåöіàëüíèì
çàñîáîì є âåëè÷èíà îá’єêòà âèìіðþâàííÿ. Çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàííÿ
ìîæíà ïåðåâіðèòè ïðàâèëüíіñòü çàäàíèõ íà êðåñëåíèêó ðîçìіðіâ і ôîðì ó
ïðîöåñі їõ âèãîòîâëåííÿ.
Âèìіðþâàòè ëþäè ïî÷àëè çäàâíà. Äëÿ öüîãî êîðèñòóâàëèñÿ ïàëèöåþ,
ìîòóçêîþ, ðóêîþ, ïàëüöÿìè òà іíøèìè çàñîáàìè (ìàë. 29). Ïðîòå òàêі
«îäèíèöі âèìіðþâàííÿ» áóëè íåäîñêîíàëèìè. Íèíі îñíîâíîþ îäèíèöåþ
âèìіðþâàííÿ є ìåòð. Âèìіðþâàííÿ є îäíèì іç çàñîáіâ îïàíóâàííÿ çíàíü
ïðî òåõíіêó, ïðèðîäó, ñóòíіñòü îêðåìèõ ôàêòіâ, ÿâèù òîùî.
Çàñîáè âèìіðþâàííÿ – öå ïðèñòðîї, çäàòíі ó ïðîöåñі âèìіðþâàííÿ âèÿâèòè ÷èñëîâå çíà÷åííÿ âåëè÷èíè âèìіðþâàíîãî ðîçìіðó. Çàñîáè âèìіðþâàííÿ çäàâíà ïðèéíÿòî ïîäіëÿòè íà òðè îñíîâíèõ âèäè: ìіðè, âèìіðþâàëüíі іíñòðóìåíòè é âèìіðþâàëüíі ïðèñòðîї.
Âіä ïðàâèëüíîãî âèáîðó âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü
і òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî çíàòè éîãî òåõíі÷íі äàíі, ÿêі â
òåõíіöі íàçèâàþòü ìåòðîëîãі÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Äî íèõ íàëåæàòü: öіíà òà
іíòåðâàë ïîäіëêè, äîïóñòèìà ïîõèáêà âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó, ìåæі âèìіðþâàíü òîùî.
Öіíà ïîäіëêè øêàëè – ðіçíèöÿ çíà÷åíü îäèíèöü âèìіðþâàííÿ âåëè÷èí, ùî âіäïîâіäàþòü äâîì ñóñіäíіì ðèñêàì øêàëè.
Іíòåðâàë ïîäіëêè øêàëè – âіäñòàíü ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè її ïîçíà÷êàìè. Ó áіëüøîñòі âèìіðþâàëüíèõ çàñîáіâ іíòåðâàë ïîäіëêè ñòàíîâèòü
1...2,5 ìì. Ùî áіëüøèé іíòåðâàë ïîäіëêè øêàëè, òî çðó÷íіøå âіäëі÷óâàòè
ïîêàçè.
Äîïóñòèìà ïîõèáêà âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó – íàéáіëüøà ïîõèáêà, çà
ÿêîї ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ âèìіðþâàëüíèì çàñîáîì.
Ìåæі âèìіðþâàíü âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó – íàéáіëüøå і íàéìåíøå çíà÷åííÿ âåëè÷èíè, ÿêі ìîæíà íèì âèìіðÿòè.
Ïіä òî÷íіñòþ âèìіðþâàíü ðîçóìіþòü ÿêіñòü âèìіðþâàíü, òîáòî íàáëèæåííÿ їõ ðåçóëüòàòіâ äî äіéñíîãî çíà÷åííÿ âèìіðþâàíîї âåëè÷èíè.

Мал. 30. Будова штангенциркуля ШЦ-І

а
б

в
г

д

Мал. 31. Вимірювання і контроль розмірів деталей штангенциркулем ШЦ-І:
а – довжини; б – зовнішнього діаметра; в – внутрішнього діаметра;
г – довжини канавки; д – глибини канавки

Îñíîâíèìè çàñîáàìè âèìіðþâàííÿ äåòàëåé ó ìåòàëîîáðîáöі є øòàíãåíöèðêóëü òà ìіêðîìåòð.
Ó òåõíі÷íіé ëіòåðàòóðі íàçâó øòàíãåíöèðêóëÿ (ìàë. 30) ñêîðî÷åíî çàïèñóþòü ØÖ-І. Âіí ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèìіðþâàííÿ ëіíіéíèõ ðîçìіðіâ, çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî äіàìåòðіâ, äîâæèíè, òîâùèíè, ãëèáèíè òîùî
(ìàë. 31).
Øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-І çàñòîñîâóþòü äëÿ âèìіðþâàííÿ ðîçìіðіâ ó ìåæàõ 0...125 ìì ç òî÷íіñòþ âèìіðþâàííÿ äî 0,1 ìì. Âіí ñêëàäàєòüñÿ çі
øòàíãè 6 ç ìàñøòàáíîþ ëіíіéêîþ і äâîìà íåðóõîìèìè ãóáêàìè 1. Ïî
øòàíçі 6 ïåðåìіùóєòüñÿ ðàìêà 4 ç íîíіóñîì 7 і äâîìà ðóõîìèìè ãóáêàìè 2. Êîëè ãóáêè øòàíãåíöèðêóëÿ çіìêíóòî, íóëüîâі ïîäіëêè íîíіóñà
é øòàíãè çáіãàþòüñÿ.
Ïіä ÷àñ âèìіðþâàííÿ ðàìêó ïåðåìіùóþòü ïî øòàíçі, ïîêè ðîáî÷і ïîâåðõíі ãóáîê ùіëüíî íå òîðêàòèìóòüñÿ äåòàëі. Ïåðåêîíàâøèñü, ùî ãóáêè
іíñòðóìåíòà ðîçìіñòèëèñü áåç ïåðåêîñіâ, ãâèíòîì 3 çàêðіïëþþòü ðóõîìó
ðàìêó é ÷èòàþòü ïîêàç ðîçìіðó, ùî âèìіðþєòüñÿ. Ïðè öüîìó ïîãëÿä ìàє
áóòè ñïðÿìîâàíèé ïðÿìî (ìàë. 32, à). Íåïðàâèëüíèé íàïðÿìîê ïîãëÿäó
(ìàë. 32, á) ïðèçâîäèòü äî íåïðàâèëüíîãî ç÷èòóâàííÿ ðîçìіðіâ.
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Мал. 32. Зчитування показників: а – правильне; б – неправильне

Âіäëіê öіëèõ ìіëіìåòðіâ âèêîíóþòü äî íóëüîâîãî øòðèõà íîíіóñà, à äåñÿòі
÷àñòêè ìіëіìåòðà âèçíà÷àþòü çà øòðèõîì íîíіóñà, ÿêèé çáіãàєòüñÿ çі øòðèõîì øòàíãè. Íàïðèêëàä, íóëüîâèé øòðèõ íîíіóñà ïðîéøîâ 12-é øòðèõ íà
øòàíçі é íå äіéøîâ äî 13-ãî (ìàë. 33), à 6-òà ïîäіëêà íîíіóñà çáіãëàñÿ ç îäíèì çі øòðèõіâ øòàíãè. Âèìіðþâàíèé ðîçìіð áóäå 12 + 0,6 = 12,6.
Штанга

Ноніус
Мал. 33. Визначення розміру вимірюваної величини

Äëÿ âèìіðþâàííÿ çîâíіøíіõ ðîçìіðіâ êîðèñòóþòüñÿ íèæíіìè ãóáêàìè,
à äëÿ âèìіðþâàííÿ âíóòðіøíіõ ðîçìіðіâ – âåðõíіìè. Ãëèáèíó îòâîðіâ, ïàçіâ àáî âèñòóïіâ âèìіðþþòü âèñóâíèì ãëèáèíîìіðîì 5, ïðè÷îìó ðåçóëüòàò
÷èòàþòü òàê ñàìî, ÿê і ïðè âèìіðþâàííі ãóáêàìè.
Äëÿ âèìіðþâàííÿ ðîçìіðіâ ç òî÷íіñòþ äî 0,05 ìì íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ çàñòîñîâóþòü òàêîæ øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-ІІ (ìàë. 34).

Мал. 34. Штангенциркуль ШЦ-ІІ

Мал. 35. Мікрометр

Мал. 36. Вимірювальні засоби із цифровою індикацією

Âèìіðþâàëüíèé іíñòðóìåíò, ÿêèé äàє çìîãó çäіéñíþâàòè êîíòðîëü ðîçìіðіâ ç òî÷íіñòþ âіä 0,001 äî 0,01 ìì, íàçèâàєòüñÿ ìіêðîìåòðîì (ìàë. 35).
Êðіì íîíіóñíèõ, іñíóþòü øòàíãåíöèðêóëі ç öèôåðáëàòîì і ç öèôðîâîþ
іíäèêàöієþ. Âîíè çâîäÿòü ÷àñ âèìіðþâàííÿ äî ìіíіìóìó é äîçâîëÿþòü
ëåãêî îòðèìàòè ïîòðіáíі ðîçìіðè äåòàëåé і âèðîáіâ (ìàë. 36).
Òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ – çàïîðóêà óñïіõó ïðè âèãîòîâëåííі äðіáíèõ äåòàëåé àáî їõ ñêëàäîâèõ. Ñàìå òîìó äëÿ ðîáіò íåîáõіäíî âèêîðèñòîâóâàòè
òіëüêè ÿêіñíèé âèìіðþâàëüíèé іíñòðóìåíò. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ âіäïîâіäíèõ ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ òà çáåðіãàííÿ âèìіðþâàëüíîãî
іíñòðóìåíòó.
Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ øòàíãåíöèðêóëåì
1. Øòàíãåíöèðêóëü – òî÷íèé âèìіðþâàëüíèé іíñòðóìåíò, òîìó ñëіä
îáåðіãàòè éîãî âіä çàáðóäíåííÿ òà ìåõàíі÷íîãî ïîøêîäæåííÿ.
2. Âèêîðèñòîâóé іíñòðóìåíò òіëüêè äëÿ âèìіðþâàííÿ òà êîíòðîëþ ðîçìіðіâ.
3. Íå ïðèêëàäàé çíà÷íèõ çóñèëü äî ðóõîìîї øêàëè òà çàòèñêíèõ äåòàëåé, îñêіëüêè öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïåðåêîñó øêàëè òà íåòî÷íîñòі ïîêàçіâ.
4. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ðîáîòè ïðîòðè іíñòðóìåíò òàìïîíîì, çìàñòè àíòèêîðîçіéíèì ðîç÷èíîì, ïîñëàá çàòèñêíèé ãâèíò ðàìêè, ðîçâåäè âèìіðþâàëüíі ãóáêè íà 2...3 ìì òà ðîçìіñòè іíñòðóìåíò äëÿ çáåðіãàííÿ ó ñïåöіàëüíèé ôóòëÿð (ìàë. 37).
5. Çáåðіãàé іíñòðóìåíò ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíîìó äëÿ öüîãî ìіñöі.

Мал. 37. Футляр для штангенциркуля
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Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Íàéäàâíіøі îäèíèöі äîâæèíè áóëè ñóá’єêòèâíèìè. Ó Єãèïòі ïîøèðåíîþ îäèíèöåþ áóâ ñòàäіé – øëÿõ, ïðîéäåíèé ëþäèíîþ çà ÷àñ
ìіæ ïåðøèì ïðîìåíåì Ñîíöÿ і ïîÿâîþ íà íåáі âñüîãî ñîíÿ÷íîãî äèñêà, òîáòî ïðèáëèçíî çà 2 õâ. Äàâíі ðèìëÿíè âіäñòàíü âèìіðþâàëè
êðîêàìè àáî ïîäâіéíèìè êðîêàìè. Òèñÿ÷à ïîäâіéíèõ êðîêіâ ñêëàäàëà ìèëþ. Óñіì âіäîìèé âèñëіâ «íå ïіäïóñêàòè íà ãàðìàòíèé ïîñòðіë»
íàãàäóє ïðî ïîäіáíі îäèíèöі äîâæèíè íà òåðèòîðії íèíіøíüîї Óêðàїíè.
Ïðîòå òîðãóþ÷è, íàïðèêëàä, òêàíèíîþ, äåðåâèíîþ, êàíàòàìè òà іíøèìè
äîâãîìіðíèìè âèðîáàìè, äîâæèíó íåçðó÷íî âèìіðþâàòè ñòàäіÿìè, êðîêàìè
àáî ìèëÿìè. Äëÿ öüîãî âèÿâèëèñÿ ïðèäàòíèìè îäèíèöі, ùî òðàïëÿëèñÿ â
áàãàòüîõ íàðîäіâ, òîòîæíі ÷àñòèíàì ëþäñüêîãî òіëà. Òðèâàëèé ÷àñ ÿê îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ äîâæèíè âèêîðèñòîâóâàëè àðøèí, àáî ëіêîòü (âіä ïåðñèäñüêîãî «àðø», ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє ëіêîòü). Öå âіäñòàíü âіä êіíöÿ
ïàëüöіâ äî ëіêòüîâîãî ñóãëîáà, ùî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 45–50 ñì.
Äëÿ âèìіðþâàííÿ ìåíøèõ âіäñòàíåé çàñòîñîâóâàëè äþéì, ôóò, ï’ÿäü.
Ï’ÿäü (ïðèáëèçíî 18 ñì) ñòàíîâèëà ÷âåðòü àðøèíà, à îäíó øіñòíàäöÿòó
÷àñòèíó àðøèíà íàçèâàëè âåðøêîì (ïðèáëèçíî 4,4 ñì; âèÿâëÿєòüñÿ, ùî
«âіä ãîðøêà äâà âåðøêà» – öå 9 ñì). Äóæå ïîøèðåíîþ îäèíèöåþ äîâæèíè
áóâ ñàæåíü. Óïåðøå çãàäêà ïðî ñàæåíü çóñòðі÷àєòüñÿ â XI ñò. Ç 1554 ð.
ñàæåíü óñòàíîâëþþòü ðіâíèì 3 àðøèíàì (ïðèáëèçíî 2,13 ì) і âіí îòðèìóє íàçâó öàðñüêèé ñàæåíü. Ìàõîâèé ñàæåíü – ðîçìàõ ðóê – ðіâíèé ïðèáëèçíî 2,5 àðøèíà. Êîñèé ñàæåíü – âіäñòàíü âіä âèòÿãíóòîї âãîðó ïðàâîї
ðóêè äî ñòîïè ëіâîї íîãè, âіí ïðèáëèçíî ðіâíèé 3,25 àðøèíà (ìàë. 38). Ïðî
íåâåëèêі ðîçìіðè ÷è âіäñòàíі ãîâîðèëè: íà âîëîñèíó, íà êðàïêó, íà ëіíіþ,
íà ïàëåöü, íà íіãîòü (1 ëіíіÿ = 10 êðàïîê = 2,54 ìì; 1 êðàïêà = 0,254 ìì).

Мал. 38. Давні одиниці вимірювання

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 4
Âèìіðþâàííÿ ðîçìіðіâ øòàíãåíöèðêóëåì ØÖ-І
Іíñòðóìåíòè òà ìàòåðіàëè: øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-І; çðàçêè âèðîáіâ ç
ìåòàëó, ÿêі ìàþòü îòâîðè, óñòóïè; ñëþñàðíà ëіíіéêà.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Óâàæíî âèâ÷è áóäîâó øòàíãåíöèðêóëÿ.
2. Ç’ÿñóé ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî çðàçêà âèðîáіâ.
3. Âèìіðÿé ïî÷åðãîâî çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè, à ïîòіì – øòàíãåíöèðêóëÿ ðîçìіðè çðàçêà âèðîáó (äîâæèíó, øèðèíó, òîâùèíó, äіàìåòð îòâîðó,
éîãî ãëèáèíó).
4. Äàíі âèìіðþâàíü çàïèøè â òàáëèöþ.
Âèìіðþâàëüíèé
çàñіá

Ðîçìіðè äåòàëі
äîâæèíà

øèðèíà

òîâùèíà

Äіàìåòð
îòâîðó

Ãëèáèíà
îòâîðó

Ñëþñàðíà ëіíіéêà
Øòàíãåíöèðêóëü
Ðіçíèöÿ ïîêàçіâ

5. Çíàéäè ðіçíèöþ ïîêàçіâ, âèìіðÿíèõ ëіíіéêîþ òà øòàíãåíöèðêóëåì.
6. Çàïèøè âèñíîâîê ó ðîáî÷èé çîøèò.
Вимірювання, контроль розмірів, вимірювальний засіб, ціна поділки, похибка, точність вимірювання.
Ноніусс – допоміжна шкала штангенциркуля для відліку дробових часток
поділки основної шкали.
Похибка вимірювань – різниця між точним значенням розміру і значенням, визначеним вимірюванням.
Штанга – металевий стрижень вимірювального засобу.
Штангенінструмент – вимірювальний або розмічальний інструмент зі
штанговою шкалою та ноніусом.
1. ßêó òåõíîëîãі÷íó îïåðàöіþ íàçèâàþòü âèìіðþâàííÿì?
2. Âіä ÷îãî çàëåæèòü òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ?
3. ßêі ïàðàìåòðè âèìіðþþòü çà äîïîìîãîþ øòàíãåíöèðêóëÿ ØÖ-І?

Тестові завдання
1. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü âèìіðþâàííÿì?
À ïåðåâіðêó âіäïîâіäíîñòі äіéñíîãî çíà÷åííÿ ðîçìіðіâ, âèçíà÷åíèõ
çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó, çíà÷åííþ ðîçìіðіâ, âèçíà÷åíîìó ãðàôі÷íèì äîêóìåíòîì
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Á óñòàíîâëåííÿ ðîçáіæíîñòі çíà÷åííÿ ðîçìіðіâ, âèçíà÷åíèõ çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó, çíà÷åííþ ðîçìіðіâ, âèçíà÷åíîìó
ãðàôі÷íèì äîêóìåíòîì
Â îáèäâі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
Ã ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
2. Ùî òàêå іíòåðâàë ïîäіëêè øêàëè âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó?
À îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ âіäñòàíі ìіæ ñóñіäíіìè ðèñêàìè øêàëè
Á âіäñòàíü ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè ðèñêàìè øêàëè
Â ðіçíèöÿ çíà÷åíü âåëè÷èí, ùî âіäïîâіäàþòü äâîì ñóñіäíіì ðèñêàì
øêàëè
Ã ðіçíèöÿ çíà÷åíü îäèíèöü âèìіðþâàííÿ âåëè÷èí
3. ßêèé іç íàçâàíèõ іíñòðóìåíòіâ íàëåæèòü äî øòàíãåíіíñòðóìåíòіâ?
À ñëþñàðíà ëіíіéêà
Á êóòîìіð
Â òðàíñïîðòèð
Ã êðîíöèðêóëü
Ä øòàíãåíöèðêóëü
Å óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
Є ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
4. Ó ñêіëüêè ðàçіâ òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ øòàíãåíöèðêóëåì ØÖ-І
ìîæå áóòè âèùîþ çà òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ ìåòàëåâîþ ëіíіéêîþ?
À ó 2 ðàçè
Á ó 5 ðàçіâ
Â ó 10 ðàçіâ
Ã ó 20 ðàçіâ
Ä òî÷íіñòü âèìіðþâàííÿ îäíàêîâà
5. ßê íàçèâàþòü ðîçìіð, âèçíà÷åíèé çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàííÿ?
À äіéñíèé
Á òî÷íèé
Â íîìіíàëüíèé
6. ßêà äåòàëü øòàíãåíöèðêóëÿ ØÖ-I ïðèçíà÷åíà äëÿ çíÿòòÿ ïîêàçіâ
âèìіðþâàííÿ?
À øòàíãà
Á ðóõîìà ðàìêà
Â íåðóõîìà ãóáêà
Ã ðóõîìà ãóáêà
Å øòàíãà òà øêàëà íîíіóñà
Ä ãëèáèíîìіð
7. Âèêîíàííÿ ÿêîãî ïðèéîìó çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?
À ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâêè
Á êîíòðîëü ãàáàðèòíèõ ðîçìіðіâ äåòàëі
Â âèìіðþâàííÿ ãëèáèíè ãëóõîãî îòâîðó
Ã âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà çîâíіøíüîї ÷àñòèíè
äåòàëі
Ä âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà âíóòðіøíüîї ÷àñòèíè äåòàëі
8. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïîêàçàìè âèìіðþâàííÿ øòàíãåíöèðêóëåì ØÖ-I òà їõ ÷èñëîâèìè çíà÷åííÿìè.

À

Á

Â

1

5,0 ìì

2

5,1 ìì

3

5,5 ìì

9. Âèêîíàííÿ ÿêèõ ïðèéîìіâ âèìіðþâàííÿ çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?

À âèìіðþâàííÿ ãëèáèíè ãëóõîãî îòâîðó
Á âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà çîâíіøíüîї ÷àñòèíè äåòàëі
Â âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà âíóòðіøíüîї ÷àñòèíè äåòàëі
Ã óñіõ ïåðåëі÷åíèõ
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє

Тема 2.3.
Прийоми розмічання заготовки
із сортового прокату та листового металу
§ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄМНОГО РОЗМІЧАННЯ ДЕТАЛЕЙ
ВИРОБУ
1. Чи можна застосувати відомі тобі інструменти для об’ємного розмічання
деталей виробу?
2. Які особливості об’ємного розмічання деталей виробу?

Ðàíіøå òîáі âæå äîâîäèëîñÿ âèìіðþâàòè òà ðîçìі÷àòè äåòàëі ç òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó. Ðîçìі÷àííÿì íàçèâàþòü ïåðåíåñåííÿ ôîðìè é ðîçìіðіâ
äåòàëі ç êðåñëåííÿ íà çàãîòîâêó.
Îñíîâíà ìåòà ðîçìі÷àííÿ – ïîçíà÷èòè íà çàãîòîâöі ìіñöÿ і ãðàíè÷íі
ìåæі îáðîáêè. Ãðàíèöÿìè îáðîáêè âіäîêðåìëþþòü òîé ìàòåðіàë, ÿêèé ïîâèíåí áóòè âèëó÷åíèé, âіä ìàòåðіàëó, ÿêèé çàëèøàєòüñÿ é óòâîðþє äåòàëü.
Äëÿ ðîçìі÷àííÿ äåòàëåé іç òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó òè âèêîðèñòîâóâàâ
ìàñøòàáíó ëіíіéêó, ñëþñàðíèé êóòíèê, ðèñóâàëêó, êåðíåð, ñëþñàðíèé
öèðêóëü, øàáëîíè. Çãàäàíі êîíòðîëüíî-âèìіðþâàëüíі òà ðîçìі÷àëüíі іíñòðóìåíòè çàñòîñîâóþòü òàêîæ äëÿ ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâîê іç ëèñòîâîãî ìåòàëó, ùî ìàþòü áіëüøó òîâùèíó òà ñêëàäíіøó ôîðìó (ìàë. 39).
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Мал. 39. Способи розмічання заготовок з металу: а – слюсарною лінійкою;
б – слюсарним кутником; в – шаблоном; г – слюсарним циркулем; д – центрошукачем

Àëå ÿê ðîçìіòèòè çàãîòîâêè, ÿêі âèãîòîâëÿþòüñÿ іç ñîðòîâîãî ïðîêàòó,
à òàêîæ ÿêùî âèðіá ìàє ñêëàäíó êîíñòðóêöіþ і éîãî äåòàëі çíàõîäÿòüñÿ â
ðіçíèõ ïëîùèíàõ àáî ç’єäíóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ ïіä ïåâíèì êóòîì? Ó òàêèõ
âèïàäêàõ âèíèêàє ïîòðåáà â îá’єìíîìó, àáî, ïî-іíøîìó, ïðîñòîðîâîìó
ðîçìі÷àííі.
Ìіæ ïëîùèííèì òà ïðîñòîðîâèì ðîçìі÷àííÿì є áàãàòî ñïіëüíîãî. Öÿ
ñïіëüíіñòü ïîëÿãàє â çàñòîñóâàííі çàãàëüíèõ ïðèéîìіâ íàíåñåííÿ ðîçìі÷àëüíèõ ëіíіé, ó ïåðåâіðöі é ïіäãîòîâöі ïîâåðõîíü çàãîòîâîê òîùî. Òîìó
ïîòðіáíî äîáðå çíàòè ïðàâèëà ïëîùèííîãî ðîçìі÷àííÿ, ùîá íàâ÷èòèñÿ
ÿêіñíî âèêîíóâàòè ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ.
Ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ – öå ðîçìі÷àííÿ ïîâåðõîíü çàãîòîâêè, ðîçòàøîâàíèõ ó ðіçíèõ ïëîùèíàõ ïіä ðіçíèìè êóòàìè îäíà äî îäíîї (ìàë. 40).
Ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ íàéñêëàäíіøå ç óñіõ âèäіâ ðîçìі÷àííÿ і ïîòðåáóє, êðіì óæå çãàäàíèõ, áіëüø äîñêîíàëèõ іíñòðóìåíòіâ òà ïðèñòîñóâàíü.
Äëÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ âèêîðèñòîâóþòü ñëþñàðíі ðåéñìóñè, øòàíãåíіíñòðóìåíòè, à òàêîæ ðîçìі÷àëüíі ïëèòè, ïіäêëàäêè, äîìêðàòè, ÿùèêè
òà іíøі ïðèñòîñóâàííÿ (ìàë. 41).

а

б

Мал. 40. Просторове розмічання: а – розмічання деталі; б – виготовлена деталь
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Мал. 41. Інструменти і пристосування, що застосовують для просторового
розмічання: 1 – розмічальна плита; 2 – розмічальний ящик; 3 – кернер;
4 – рисувалка; 5 – циркуль; 6 – призма для закріплення циліндричних деталей;
7 – кутник; 8 – кутомір; 9 – штангенрейсмус; 10 – рейсмус; 11 – рівень

Ïåðø íіæ ïðèñòóïèòè äî ðîçìі÷àííÿ, ñïî÷àòêó òðåáà óâàæíî ïåðåâіðèòè çàãîòîâêó (÷è íåìàє íà íіé ðàêîâèí, ðîçêîëèí, âіäáèòèõ êóòіâ òà
іíøèõ äåôåêòіâ), ïîòіì î÷èñòèòè її âіä áðóäó é ïèëó. Ïîòіì äîêëàäíî âèâ÷èòè êðåñëåíèê äåòàëі, ç’ÿñóâàòè, ÿêó âîíà ìàє êîíñòðóêöіþ, é âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ðîçìі÷àííÿ. Äëÿ òîãî ùîá îáðàòè ïðàâèëüíèé ïîðÿäîê ðîçìі÷àííÿ, òðåáà òàêîæ ÷іòêî óÿâëÿòè íå òіëüêè ôîðìó, à é ïðèçíà÷åííÿ
äåòàëі òà її ðîëü ó ìåõàíіçìі ÷è ìàøèíі.
Ðîçìі÷àííÿ âèêîíóþòü âіä áàçîâîї ïîâåðõíі àáî ðîçìі÷àëüíîї ðèñêè,
óçÿòîї çà áàçîâó. Äëÿ ÿêîñòі ðîçìі÷àííÿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє ïðàâèëüíèé
âèáіð áàçîâîї ïîâåðõíі, ÿêèé çàëåæèòü âіä êîíñòðóêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé і
òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ äåòàëі.
Áàçîâó ïîâåðõíþ îáèðàþòü, êåðóþ÷èñü òàêèìè ïðàâèëàìè: ÿêùî çàãîòîâêà ìàє õî÷à á îäíó îáðîáëåíó ïîâåðõíþ, її ââàæàþòü áàçîâîþ; ÿêùî
çîâíіøíі òà âíóòðіøíі ïîâåðõíі íå îáðîáëåíі, òî áàçîâîþ ââàæàþòü çîâíіøíþ ïîâåðõíþ. Áàçîþ ìîæóòü áóòè îáðîáëåíі é íåîáðîáëåíі ïîâåðõíі,
ïëîùèíè, ðîçìіùåíі â ñåðåäíіé ÷àñòèíі äåòàëі, àáî öåíòðè îòâîðіâ.
Îñîáëèâіñòü ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî äîâîäèòüñÿ
íå ïðîñòî ðîçìі÷àòè îêðåìі ïîâåðõíі çàãîòîâêè, ðîçìіùåíі â ðіçíèõ ïëî-
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ùèíàõ і ïіä ðіçíèìè êóòàìè îäíà äî îäíîї, à ïîâ’ÿçóâàòè ðîçìі÷àííÿ öèõ
ïîâåðõîíü ìіæ ñîáîþ. Ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ ïðîâîäÿòü, ÿê ïðàâèëî, íà
ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі.
Ïåðåä óñòàíîâëåííÿì çàãîòîâêè íà ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі òі ìіñöÿ çàãîòîâêè, äå íàíîñèòèìóòü ðîçìі÷àëüíі ðèñêè, ïîêðèâàþòü êðåéäîþ, ôàðáîþ, ëàêîì àáî ìіäíèì êóïîðîñîì. Ïîòіì, óðàõîâóþ÷è êîíñòðóêòèâíі îñîáëèâîñòі ìàéáóòíüîãî âèðîáó, âñòàíîâëþþòü çàãîòîâêó íà ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі é
âèâіðÿþòü, êîðèñòóþ÷èñü îïîðíèìè ïіäêëàäêàìè, ïðèçìàìè, äîìêðàòàìè,
ðîçìі÷àëüíèìè ÿùèêàìè òà іíøèìè ïðèñòîñóâàííÿìè. Íåâåëèêі çàãîòîâêè
çàêðіïëþþòü íà ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі çà äîïîìîãîþ ñòðóáöèíè.
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Мал. 42. Способи просторового розмічання деталей: а – розмічання деталі
рейсмусом; б – розмічання заготовки циліндричної форми; в – розмічання
за допомогою ящика; г – розмічання отвору; д – розмічання штангенциркулем;
е – розмічання за допомогою ящика без перестановки

Рейсмус
Заготовка
Риски

Розмічальна плита
а

б

Мал. 43. Розмічання ліній рейсмусом (а); нахил голки (б)

Ïðè ïðîñòîðîâîìó ðîçìі÷àííі çàãîòîâîê äîâîäèòüñÿ ïðîâîäèòè ãîðèçîíòàëüíі, âåðòèêàëüíі é ïîõèëі ðèñêè (ìàë. 42). Çàçíà÷åíі íàçâè ðèñîê
çáåðіãàþòüñÿ і ïðè ïîâåðòàííÿõ çàãîòîâêè â ïðîöåñі ðîçìі÷àííÿ. ßêùî,
íàïðèêëàä, ðèñêè ïðè ïî÷àòêîâîìó ïîëîæåííі çàãîòîâêè áóëî ïðîâåäåíî
ãîðèçîíòàëüíî, òî, õî÷ âîíè ïðè ïîâåðòàííі çàãîòîâêè íà 90 ñòàëè âåðòèêàëüíèìè, ùîá íå áóëî ïëóòàíèíè, їõ ïðîäîâæóþòü íàçèâàòè ãîðèçîíòàëüíèìè. Ðîçìі÷àëüíèìè ðèñêàìè ïîçíà÷àþòü íå òіëüêè ìåæі, çà ÿêèìè
çàãîòîâêà ìàє áóòè îáðîáëåíà, àëå é ìіñöÿ, äå òðåáà çíÿòè çàéâèé øàð
ìåòàëó.
Ðîçìі÷àþ÷è íà ïëèòі, ãîðèçîíòàëüíі ðèñêè ïðîâîäÿòü ðîçìі÷àëüíèì
ðåéñìóñîì, ÿêèé óñòàíîâëþþòü íà ïîòðіáíèé ðîçìіð ìàñøòàáíîãî âèñîòîìіðà. Ïðîâîäÿ÷è ãîðèçîíòàëüíі ðèñêè, ðåéñìóñ ïåðåìіùóþòü ïàðàëåëüíî ïëîùèíі ðîçìі÷àëüíîї ïëèòè (ìàë. 43, à), çëåãêà ïðèòèñêóþ÷è éîãî
îñíîâîþ äî ïëèòè. Ïðè öüîìó ãîëêà ðåéñìóñà ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà ïîõèëî äî ïëîùèíè, ùî ðîçìі÷àєòüñÿ, ó áіê ðóõó ïіä êóòîì 75...80
(ìàë. 43, á). Íàòèñêàííÿ ãîëêè íà çàãîòîâêó ìàє áóòè ðіâíîìіðíèì. Ðèñêè
ìîæíà ïðîâîäèòè òіëüêè îäèí ðàç.
Øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ â ïðîñòîðîâîìó ðîçìі÷àííі íàáóëè øòàíãåíðåéñìóñè (ìàë. 44).
Ðîçìі÷àííÿ âåðòèêàëüíèõ ðèñîê ìîæíà âèêîíóâàòè çà äîïîìîãîþ ñëþñàðíîãî êóòíèêà (ìàë. 45).
Òàêå ðîçìі÷àííÿ àíàëîãі÷íå ïðîâåäåííþ âåðòèêàëüíèõ ðèñîê ïðè ïëîùèííîìó ðîçìі÷àííі.
Äëÿ ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâîê öèëіíäðè÷íîї ôîðìè çàãîòîâêè âñòàâëÿþòü
â îïîðíі ïðèçìàòè÷íі ïіäêëàäêè (ìàë. 46, 2). Öі îïîðíі ïіäêëàäêè ìàþòü
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Мал. 44. Штангенрейсмуси: а – механічний; б – вертикальний з індикатором
годинникового типу; в, г – вертикальні з електронним індикатором
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в
Мал. 45. Розмічання кутником: а – слюсарний кутник з колодкою; б – універсальний
кутник з пересувною колодкою; в – спосіб розмічання

òî÷íî îáðîáëåíі çîâíіøíі ïîâåðõíі ç òðüîìà àáî ÷îòèðìà ïðèçìàòè÷íèìè
âèðіçàìè. Íàé÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü ïіäêëàäêè çàâäîâæêè 50...250 ìì,
çàâøèðøêè і çàââèøêè 50...100 ìì. Êîðîòêі öèëіíäðè÷íі çàãîòîâêè
âñòàíîâëþþòü íà îäíіé ïðèçìі. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ äîâãèõ öèëіíäðè÷íèõ
çàãîòîâîê âèêîðèñòîâóþòü êîìïëåêòè (ïàðè) ïіäêëàäîê îäíàêîâèõ ðîçìіðіâ.
Äëÿ ðîçìі÷àííÿ ãîðèçîíòàëüíèõ і âåðòèêàëüíèõ ëіíіé íà çàãîòîâêàõ
àáî íà öèëіíäðè÷íèõ ïîâåðõíÿõ äåòàëåé òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíå ðîçìі÷àëüíå ïðèñòîñóâàííÿ ç ðåãóëüîâàíèì ïðèñòðîєì ïіäéîìó òà
îïóñêàííÿ ðèñóâàëêè (ìàë. 46, 5).
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Мал. 46. Розмічальне пристосування: 1 – основа; 2 – призматична підкладка;
3 – заготовка; 4 – рисувалка; 5 – пристосування для кріплення рисувалки під кутом

Äåòàëі ïðîñòîї ôîðìè ç îïóêëèìè ïîâåðõíÿìè, à òàêîæ âàæêі òà ãðîìіçäêі çàãîòîâêè, ïîâåðòàííÿ é óñòàíîâëåííÿ ÿêèõ óòðóäíåíå, ðîçìі÷àþòü ç îäíîãî âñòàíîâëåííÿ.
Ïîâåðòàííÿì і âñòàíîâëåííÿì äåòàëі â êіëüêà ïîëîæåíü ìîæíà ðîçìі÷àòè äåòàëі áóäü-ÿêîї ñêëàäíîñòі. Îñîáëèâî äîöіëüíî çàñòîñîâóâàòè öåé
ñïîñіá, ðîçìі÷àþ÷è äåòàëі ìàëîї òà ñåðåäíüîї âàãè, êîòðі ïîðіâíÿíî ëåãêî
ïîâåðòàòè íà ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі. Éîãî ñóòü çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî ñïåðøó
äåòàëü óñòàíîâëþþòü ó òàêå ïîëîæåííÿ, êîëè çà äîïîìîãîþ ñëþñàðíîãî ðåéñìóñà ïðîâîäÿòü óñі ãîðèçîíòàëüíі ðèñêè, ïàðàëåëüíі äî ïëîùèíè
ïëèòè. Ïîòіì äåòàëü ïîâåðòàþòü íà 90 і ïðîâîäÿòü óñі âåðòèêàëüíі ðèñêè.
ßêùî æ îêðіì âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ðèñîê òðåáà ùå ðîçìіòèòè é
ïîõèëі, òî äåòàëü äîäàòêîâî ïîâåðòàþòü ó òàêå ïîëîæåííÿ, êîëè öі ïîõèëі ðèñêè ñòàþòü ïàðàëåëüíèìè äî ïëîùèíè ðîçìі÷àëüíîї ïëèòè.
Іíîäі íå ìîæíà îáìåæèòèñÿ äâîìà ÷è òðüîìà ïîëîæåííÿìè äåòàëі. Äîâîäèòüñÿ òàêі äåòàëі ïîñëіäîâíî ïîâåðòàòè і âñòàíîâëþâàòè áіëüøó êіëüêіñòü ðàçіâ. Ïіñëÿ êîæíîãî ïîâåðòàííÿ, ùîá óâ’ÿçàòè çðîáëåíå ðîçìі÷àííÿ ç íàñòóïíèì, òðåáà ñòàðàííî âèâіðèòè âñòàíîâëåííÿ äåòàëі âіäíîñíî
ðîçìі÷àëüíîї ïëèòè ïî ðàíіøå ïðîâåäåíèõ ðèñêàõ. Âèâіðåííÿ ïî öåíòðîâèõ ðèñêàõ ðîáëÿòü òàêîæ êóòîìіðîì (ìàë. 47, à) àáî ðîçìі÷àëüíèì ðіâíåì (ìàë. 47, á).
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Мал. 47. Вивірення деталі: а – кутоміром; б – розмічальним рівнем
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Мал. 48. Розмічальний штангенциркуль: а – загальний вигляд; б – розмічання на
різних рівнях

ßêùî âèíèêàє ïîòðåáà ðîçìі÷àòè áàãàòîñòóïåíåâі äåòàëі, âèêîðèñòîâóþòü
ðîçìі÷àëüíèé øòàíãåíіíñòðóìåíò (ìàë. 48).
Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîáіò, êîëè òðåáà øâèäêî âèãîòîâèòè íîâó
äåòàëü áåç âèêîíàííÿ її êðåñëåííÿ, ÿê êîïіþ çðàçêà âèðîáó âèêîðèñòîâóþòü
ñòàðó äåòàëü. Ùîá çàìіíèòè ïîëàìàíó ÷è ñïðàöüîâàíó äåòàëü, ñëþñàð-ðåìîíòíèê óñòàíîâëþє çàãîòîâêó ïîðó÷ íà ñïåöіàëüíі ïіäêëàäêè, ïîòіì âèâіðÿє ðîçìіðè äåòàëі çà äîïîìîãîþ êóòíèêà òà ðåéñìóñà é ïåðåíîñèòü їõ íà
çàãîòîâêó äëÿ íîâîї äåòàëі. Ïіñëÿ öüîãî її òà çðàçîê äåòàëі ïîâåðòàþòü â
іíøå ïîëîæåííÿ é ïіñëÿ âèâіðåííÿ ïåðåíîñÿòü ðîçìіðè íà çàãîòîâêó.
Ðîçìі÷àííÿ ïî ìіñöþ çàñòîñîâóþòü ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ é ïðèïàñóâàííÿ
äåòàëåé, íàïðèêëàä ïіä ÷àñ îáðîáêè îòâîðіâ ïіä áîëòè ÷è øïèëüêè ó äâîõ
äåòàëÿõ, ÿêі íåîáõіäíî ç’єäíàòè ìіæ ñîáîþ. Ñïåðøó çà êðåñëåíèêîì ðîçìі÷àþòü îòâîðè òіëüêè íà îäíіé äåòàëі, à ïîòіì ïî ãîòîâèõ îòâîðàõ (ÿê çà
äîïîìîãîþ øàáëîíà) ðîçìі÷àþòü îòâîðè íà іíøіé äåòàëі.
Îäíî÷àñíå ðîçìі÷àííÿ ïàðòії îäíàêîâèõ äåòàëåé ïðîâîäÿòü òàêèì ÷èíîì, ùîá ïіä ÷àñ ðîáîòè ïî çìîçі íå ðîáèòè çàéâèõ ðóõіâ. Ó öüîìó âèïàäêó
îäíà ç äåòàëåé âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê åòàëîí і ç íåї ïåðåíîñÿòü ðîçìіðè íà
ðåøòó äåòàëåé. Ðîçìі÷àííÿ ïî äåòàëі-åòàëîíó äàє âåëèêó åêîíîìіþ ÷àñó,
áî ïðè öüîìó âіäïàäàє íàéòðóäîìіñòêіøà ÷àñòèíà ðîçìі÷àííÿ, ïîâ’ÿçàíà
ç ïîáóäîâîþ êóòіâ і âіäêëàäàííÿì ðîçìіðіâ íà âñіõ іíøèõ äåòàëÿõ ïàðòії.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 5
Ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ âèðîáіâ
іç ñîðòîâîãî ïðîêàòó і ëèñòîâîãî ìåòàëó
Іíñòðóìåíòè òà ìàòåðіàëè: øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-ІІ àáî ðèñóâàëêà,
ñëþñàðíà ëіíіéêà, êåðíåð, ìîëîòîê, âіäõîäè ëèñòîâîї êîíñòðóêöіéíîї
ñòàëі, êóòèêè ç âіäõîäіâ ñîðòîâîãî ïðîêàòó, çðàçêè âèðîáіâ ç ìåòàëó òà
ñîðòîâîãî ïðîêàòó (øàáëîí äëÿ ïåðåâіðêè êóòіâ çàãîñòðåííÿ ñâåðäåë, ìåáëåâèé êóòèê).

Мал. 49, а

Ïî ñë іä î âíіñòü â è êî íàííÿ ð î á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ àáî êðåñëåíèêîì øàáëîíà äëÿ êîíòðîëþ ïàðàìåòðіâ ñâåðäëà (ìàë. 49) îçíàéîìñÿ ç êîíñòðóêòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè îá’єêòіâ
ïðàöі.

Мал. 49, б

Мал. 49, в
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2. Ó ðàçі âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ çãіäíî ç êðåñëåíèêîì ó ïіäðó÷íèêó âèçíà÷ òà çà ïîòðåáè âíåñè çìіíè äî їõ âèãîòîâëåííÿ ç óðàõóâàííÿì ïðèïóñêó íà îáðîáêó.
3. Çà âëàñíèì çàäóìîì óíåñè çìіíè äî êðåñëåíèêà øàáëîíà ç ìåòîþ
ìîæëèâîñòі éîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ êîíòðîëþ ÿê ïàðàìåòðіâ ñâåðäëà, òàê
і êóòіâ çàòî÷óâàííÿ çóáèë і êðåéöìåéñåëіâ.
4. Äîáåðè ïîòðіáíі іíñòðóìåíòè òà ìàòåðіàëè äëÿ ðîçìі÷àííÿ âèðîáіâ.
5. Âèêîíàé ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâîê ç óðàõóâàííÿì óíåñåíèõ çìіí òà ïðèïóñêіâ íà îáðîáêó.
6. Âèêîíàé êåðíóâàííÿ ìіñöü ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ.
7. Âèãîòîâëåííÿ âèðîáó âèêîíàé íà íàñòóïíèõ óðîêàõ ïіñëÿ âèâ÷åííÿ
âіäïîâіäíèõ òåì.
Об’ємна деталь, слюсарний рейсмус, опорна підкладка, домкрат, штангенрейсмус.
Слюсарний рейсмус
с – розмічальний інструмент, призначений для просторового розмічання деталей.
Штангенрейсмусс – штангенінструмент, призначений для вимірювання висоти і проведення просторового розмічання деталей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ßêі іíñòðóìåíòè çàñòîñîâóþòü äëÿ ðîçìі÷àííÿ ëèñòîâîãî ìåòàëó?
Іç ÷èì ïîâ’ÿçàíі îñîáëèâîñòі ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ?
ßêі є ñïîñîáè ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ?
ßêі ïðèñòîñóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ?
Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ñëþñàðíèé ðåéñìóñ?
×îìó ïåðåä óñòàíîâëåííÿì ìåòàëåâîї çàãîòîâêè íà ðîçìі÷àëüíіé ïëèòі
íà ìіñöÿ ðîçìі÷àííÿ íàíîñÿòü êðåéäó, ôàðáó, ëàê àáî ìіäíèé êóïîðîñ?

Тестові завдання
1. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü âèìіðþâàííÿì?
À ïðîöåñ ïåðåâіðêè, ÷è ìіñòèòüñÿ äіéñíå çíà÷åííÿ ðîçìіðó â óñòàíîâëåíèõ ãðàôі÷íèì äîêóìåíòîì ìåæàõ
Á ïðîöåñ çíàõîäæåííÿ ÷èñëîâîãî çíà÷åííÿ ëіíіéíèõ ðîçìіðіâ äåòàëі
çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàëüíèõ çàñîáіâ
Â ïðîöåñ ïåðåâіðêè, ÷è ìіñòèòüñÿ äіéñíå çíà÷åííÿ ðîçìіðó äåòàëі â
ðîçìіðàõ, âèçíà÷åíèõ ãðàôі÷íèì äîêóìåíòîì
Ã óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
2. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü ðîçìі÷àííÿì?
À íàíåñåííÿ íà ïîâåðõíþ çàãîòîâêè ëіíіé, ùî âèçíà÷àþòü êîíòóðè
ìàéáóòíüîї äåòàëі
Á íàíåñåííÿ ðèñîê, ùî âèçíà÷àþòü íàáëèæåíі ìåæі îáðîáêè äåòàëі
Â íàíåñåííÿ ìіòîê, ùî âèçíà÷àþòü ãðàíè÷íі ìåæі îáðîáêè äåòàëі
âіäïîâіäíî äî ãðàôі÷íîãî äîêóìåíòà

Ã óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
3. ßê íàçèâàєòüñÿ ðîçìіð, çàçíà÷åíèé íà êðåñëåíèêó âèðîáó?
À òî÷íèé
Á äіéñíèé
Â ãðàíè÷íèé
Ã ìіíіìàëüíèé
4. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü ïðîñòîðîâèì ðîçìі÷àííÿì?
À íàíåñåííÿ ðèñîê íà ïëîùèíі
Á âèçíà÷åííÿ ðîçìіðіâ îá’єìíèõ äåòàëåé çà äîïîìîãîþ âèìіðþâàëüíîãî çàñîáó
Â íàíåñåííÿ ðèñîê íà äåòàëÿõ, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ â ðіçíèõ ïëîùèíàõ
àáî ç’єäíóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ ïіä ïåâíèì êóòîì
Ã ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
5. ßêі ïðèñòîñóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ó ïðîöåñі ïðîñòîðîâîãî ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâîê öèëіíäðè÷íîї ôîðìè?
À îïîðíі ïðèçìè
Á ñëþñàðíèé ðåéñìóñ
Â ðîçìі÷àëüíó ïëèòó
Ã ëåùàòà
6. ×îìó ïðîñòîðîâå ðîçìі÷àííÿ ââàæàєòüñÿ ñêëàäíіøèì ïîðіâíÿíî ç
ïëîùèííèì?
À òîìó, ùî ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðèñòîñóâàíü
Á òîìó, ùî âèìàãàє áіëüøå ÷àñó
Â òîìó, ùî ïðîâîäèòüñÿ â ðіçíèõ ïëîùèíàõ
Ã ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
7. ßêó ïîâåðõíþ íàçèâàþòü óñòàíîâî÷íîþ áàçîþ?
À ÿêà ïіäëÿãàє îáðîáöі
Á âіä ÿêîї çäіéñíþþòü îáðîáêó äåòàëі
Â âіä ÿêîї çäіéñíþþòü íàíåñåííÿ ìіòîê, ùî âèçíà÷àþòü ãðàíè÷íі
ìåæі îáðîáêè äåòàëі
Ã ÿêîþ çàêðіïëþþòü äåòàëü äëÿ її îáðîáêè
8. ßêі âèìіðþâàëüíі іíñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðîñòîðîâîãî
ðîçìі÷àííÿ çàãîòîâîê?
À øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-І
Á ñëþñàðíèé ðåéñìóñ
Â øòàíãåíöèðêóëü ØÖ-ІІ
Ã ðèñóâàëêó

§ 6. РІЗАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА СОРТОВОГО
ПРОКАТУ
1. Чому для виготовлення виробів метал доводиться різати?
2. Як розділити метал на заготовки потрібних розмірів?
3. Які інструменти використовують для різання металу?
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Ñîðòîâèé ïðîêàò і ëèñòîâèé ìåòàë âèãîòîâëÿєòüñÿ ó âèãëÿäі çàãîòîâîê
âåëèêèõ ðîçìіðіâ. Ðîçäіëèòè ìåòàë íà îêðåìі çàãîòîâêè ïîòðіáíèõ ðîçìіðіâ ìîæíà çà äîïîìîãîþ ðіçàííÿ.
Ðіçàííÿ ìåòàëó âðó÷íó âèêîíóþòü ðіçàëüíèìè іíñòðóìåíòàìè. Äåÿêі ç
íèõ – ñëþñàðíі íîæèöі, íàïèëêè – òè âæå çíàєø. Äëÿ ðîçðіçóâàííÿ ñîðòîâîãî ïðîêàòó é ëèñòîâîãî ìåòàëó, ïðîðіçàííÿ ïàçіâ óðó÷íó âèêîðèñòîâóþòü ñëþñàðíі íîæіâêè.
Íàéïðîñòіøà ñëþñàðíà íîæіâêà (ìàë. 50) ñêëàäàєòüñÿ ç ðàìêè 1, ðó÷êè 4 і íîæіâêîâîãî ïîëîòíà 2, ÿêå âñòàâëÿєòüñÿ â ïðîðіçè ãîëîâîê 3, çàêðіïëþєòüñÿ øòèôòàìè і íàòÿãóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ãâèíòà é áàðàíöåâîї
ãàéêè 5.
1

5
3

2

3

4
б
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Мал. 50. Слюсарні ножівки: а – суцільна (будова ножівки); б – розсувна;
в – з горизонтальним натягом полотна; г – з вертикальним натягом полотна;
д – з бічним натягом полотна

Íîæіâêîâі ðàìêè âèãîòîâëÿþòü ñóöіëüíі (äëÿ êðіïëåííÿ íîæіâêîâèõ
ïîëîòåí îäíàêîâîї äîâæèíè) òà ðîçñóâíі (äëÿ êðіïëåííÿ íîæіâêîâèõ ïîëîòåí ðіçíîї äîâæèíè).
Íîæіâêîâå ïîëîòíî – öå òîíêà âóçüêà ñòðі÷êà ç îòâîðàìè íà êіíöÿõ
ïîëîòíà äëÿ çàêðіïëåííÿ â ðàìöі, âèãîòîâëåíà ç іíñòðóìåíòàëüíîї àáî
øâèäêîðіçàëüíîї ñòàëі. Íà îäíîìó àáî îáîõ ðåáðàõ íîæіâêîâîãî ïîëîòíà
íàðіçàþòü çóáöі, êîæåí ç ÿêèõ ìàє ôîðìó êëèíà і є ðіçöåì (ìàë. 51).
Äëÿ çàïîáіãàííÿ çàêëèíþâàííþ ïîëîòíà ïіä ÷àñ ðіçàííÿ òà äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè âèêîíóþòü ðîçâîäêó çóáöіâ «ïî çóáó» (ìàë. 52, à) àáî «ïî
ïîëîòíó» (ìàë. 52, á).

Мал. 51. Види полотен

а

б

Мал. 52. Розводка зубців слюсарної
ножівки

Мал. 53. Кріплення полотна слюсарної
ножівки

Äîâæèíà íàéðîçïîâñþäæåíіøèõ íîæіâêîâèõ ïîëîòåí äëÿ ðіçàííÿ ìåòàëó ñòàíîâèòü 250...300 ìì.
Ïåðåä òèì ÿê ïðàöþâàòè ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ, ïîòðіáíî ç’ÿñóâàòè, ÿê
êðіïèòè ïîëîòíî. ßêùî ïîëîòíî îäíîñòîðîííє, éîãî çóáè ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ âíèç і âïåðåä âіä ðó÷êè íîæіâêè (ìàë. 53).
Äëÿ óñòàíîâêè ïîëîòíà ïîòðіáíî âіäïóñòèòè ãâèíò äëÿ íàòÿãóâàííÿ ïîëîòíà. Çíÿòè çі øòèôòіâ ñòàðå ïîëîòíî, ïîòіì îäÿãíóòè íîâå é çàòÿãíóòè
éîãî òàê, ùîá âіä êëàöàííÿ íіãòåì ïàëüöÿ ïîëîòíî äçâåíіëî, ÿê ñòðóíà.
Òàêîæ íåîáõіäíî ïðîñòåæèòè, ùîá ïîëîòíî áóëî âñòàíîâëåíî ðіâíî, áåç
ïåðåêîñіâ, òîìó ùî ïåðåêіñ ñïðè÷èíèòü íåðіâíèé ïðîïèë ïіä ÷àñ ðіçàííÿ.
Ðóêîÿòêó íîæіâêè îáõîïëþþòü ïàëüöÿìè ïðàâîї (ëіâîї) ðóêè. Êіíåöü
ðóêîÿòêè ïðè öüîìó ïîâèíåí óïèðàòèñÿ â ñåðåäèíó äîëîíі, à âåëèêèé
ïàëåöü – ëåæàòè íà ðóêîÿòöі çâåðõó âçäîâæ íåї. Ëіâîþ (ïðàâîþ) ðóêîþ
áåðóòü ðàìêó òàê, ùîá âåëèêèé ïàëåöü çíàõîäèâñÿ âñåðåäèíі ðàìêè, à
іíøі – îáõîïëþâàëè íàòÿæíèé ãâèíò (ìàë. 54, à).

а

в

Мал. 54. Робоча поза: а – хватка рук під час різання; б – положення корпуса;
в – положення ніг

Ïåðåä ðіçàííÿì çàãîòîâêó çàêðіïëþþòü ó ëåùàòàõ àáî іíøèõ ïðèñòðîÿõ
âіäïîâіäíî äî її ôîðìè é ðîçìіðіâ. Ïîòіì òðèãðàííèì íàïèëêîì ðîáëÿòü
íà çàãîòîâöі íàäðіç. Öå äîïîìîæå òî÷íî ïîçíà÷èòè ìіñöå ðіçàííÿ é ïîëåãøèòü ïî÷àòîê ðîçïèëþâàííÿ. Ïіä ÷àñ ðîáîòè äëÿ ïîëåãøåííÿ ðіçàííÿ,
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çàïîáіãàííÿ òðàâìàòèçìó é âèêðèâëåííþ õðåáòà âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ
ïðàâèëüíîї ðîáî÷îї ïîçè (ìàë. 54, á, â).
Ðіçàííÿ ðîçïî÷èíàþòü іç ïëîùèíè ç íåâåëèêèì íàõèëîì íîæіâêè
(ìàë. 55, à). ßêùî ðіçàííÿ ïî÷àòè ç ðåáðà çàãîòîâêè, òî çóáöі ïîëîòíà ìîæóòü âèêðèøèòèñÿ.
Ïåðåìіùóþòü íîæіâêó âіä ñåáå (ðîáî÷èé õіä), ðîáëÿòü íàòèñê, à ïіä ÷àñ
çâîðîòíîãî ðóõó (õîëîñòèé õіä) íîæіâêó äåùî ïіäíіìàþòü, ùîá íå çàòóïèòè ïîëîòíî. Ñèëà íàòèñêó âèçíà÷àєòüñÿ ïðàêòè÷íî çàëåæíî âіä òâåðäîñòі
ìåòàëó òà øèðèíè ïîâåðõíі ðіçàííÿ. Ðóõè ìàþòü áóòè ðèòìі÷íèìè é çà
êіëüêіñòþ ñÿãàòè 30...60 ïîäâіéíèõ õîäіâ íà õâèëèíó. Äëÿ òâåðäîãî ìåòàëó їõ áóäå ìåíøå, à äëÿ ì’ÿêîãî – áіëüøå.
Îñîáëèâèì є ðіçàííÿ ëèñòîâîãî ìåòàëó çàâòîâøêè äî 8...10 ìì, êîëè
íîæіâêó òðåáà íàõèëÿòè íå âіä ñåáå, à íàçàä (ðіçàòè ç âåðõó äî íèçó), ùîá
çìåíøèòè äðèæàííÿ çàãîòîâêè. Òîìó íà íîæіâêó ñëіä íàòèñêàòè òіëüêè
ïіä ÷àñ ðóõó âïåðåä.
Ðîçðіçàííÿ ñìóã ìåòàëó òà êâàäðàòíîãî ïðîêàòó ðîçïî÷èíàþòü, íàõèëèâøè íîæіâêó âïåðåä. Ïîñòóïîâî íàõèë çìåíøóþòü, äîêè ïðîïèë íå äіéäå äî áëèæíüîãî ðåáðà çàãîòîâêè. Äàëі ðіçàííÿ âåäóòü ïðè ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåííі íîæіâêè.
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Мал. 55. Прийоми різання ножівкою

Ðîçðіçàòè ñìóãè ìåòàëó êðàùå ïî âóçüêіé ñòîðîíі. Àëå öå ìîæëèâî
òіëüêè â òîìó ðàçі, ÿêùî òîâùèíà ñìóãè áіëüøà çà âіäñòàíü ìіæ òðüîìà
çóáöÿìè ïîëîòíà. Іíàêøå çóáöі ïîëîòíà ïîëàìàþòüñÿ.
Äëÿ ðîçðіçàííÿ äîâãîї çàãîòîâêè ïîëîòíî íîæіâêè íåîáõіäíî ïîâåðíóòè
íà 90, ïåðåñòàâèâøè éîãî â áîêîâі ïðîðіçè ãîëîâîê (ìàë. 55, á, â).
Òîíêі ëèñòè, ùîá íå çіì’ÿòè їõ òà çàïîáіãòè âіáðàöії, òðåáà çàòèñíóòè
ìіæ äâîìà äåðåâ’ÿíèìè áðóñêàìè é ðîçðіçàòè ðàçîì ç íèìè (ìàë. 55, ã).
Êðóãëі çàãîòîâêè òà òðóáè ðîçðіçàþòü, çàêðіïèâøè їõ ó ëåùàòàõ ìіæ
äåðåâ’ÿíèìè áðóñêàìè іç çàãëèáëåííÿìè (ìàë. 55, ä).
Ïіä ÷àñ ðіçàííÿ ìåòàëó çà ðîçìіòêîþ òðåáà ñòåæèòè, ùîá íîæіâêîâå
ïîëîòíî ðóõàëîñÿ (ïåðåñóâàëîñÿ) ïî ðèñöі, à ÿêùî ïîòðіáåí ïðèïóñê – ïàðàëåëüíî їé. Ïðè öüîìó òðåáà óâàæíî ñòåæèòè, ùîá íîæіâêîâå ïîëîòíî
íå âіäõîäèëî âáіê. Ó ðàçі ïîòðåáè ñëіä ïіäïðàâëÿòè íîæіâêó.
Çàêіí÷óþ÷è ðіçàííÿ, ïîòðіáíî ïîñëàáèòè íàòèñêàííÿ íà íîæіâêó é ïіäòðèìóâàòè çíèçó ðóêîþ ÷àñòèíó çàãîòîâêè, ùî âіäðіçàєòüñÿ.

Ùîá ïîëåãøèòè ïðîöåñ ðіçàííÿ, íà âèðîáíèöòâі ñîðòîâèé ïðîêàò ðіæóòü
ìåõàíі÷íèìè íîæіâêàìè, äèñêîâèìè ïèëêàìè, òðóáîðіçàìè. Äëÿ ðіçàííÿ
ìåòàëó òà äåÿêèõ іíøèõ ìàòåðіàëіâ øèðîêî çàñòîñîâóþòü êóòîâі ðó÷íі ìàøèíè («áîëãàðêè»). Іñíóþòü òàêîæ іíøі ñó÷àñíі ñïîñîáè ðіçàííÿ ìåòàëіâ.
Ïðî íèõ òè äіçíàєøñÿ ç íàñòóïíèõ ïàðàãðàôіâ ïіäðó÷íèêà.
Ïðàöþþ÷è ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ, íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі:
1. Ñëіä ïåðåâіðÿòè ÿêіñòü íîæіâêîâîãî ïîëîòíà (÷è íå âèëàìàëèñÿ àáî
íå çíîñèëèñÿ çóáöі ïîëîòíà) òà éîãî êðіïëåííÿ.
2. Ðó÷êà íîæіâêè ìàє áóòè öіëîþ і íå ñïàäàòè çі ñòåðæíÿ õâîñòîâèêà.
3. Çàãîòîâêó ñëіä ìіöíî çàòèñêàòè â ëåùàòàõ.
4. Ïîòðіáíî ïіäòðèìóâàòè âіäðіçóâàíі âàæêі çàãîòîâêè ðóêîþ àáî âèêîðèñòîâóâàòè ïіäñòàâêè.
5. Ñëіä ìіöíî çàêðіïëþâàòè é òóãî íàòÿãóâàòè ïîëîòíî â ðàìöі.
6. Íå ìîæíà äîïóñêàòè, ùîá ç ãîëîâîê çàòÿæíîãî ãâèíòà é õâîñòîâèêà
âèñòóïàëè øïëіíòè, ùî ç’єäíóþòü öі ãîëîâêè ç ïîëîòíîì.
7. Ó ïðîöåñі ðîáîòè íå ìîæíà äóæå íàòèñêàòè íà íîæіâêó, ïîòðіáíî
ïåðåìіùóâàòè її ïðÿìîëіíіéíî é áåç ðèâêіâ.
8. Ùîá çàïîáіãàòè íàãðіâàííþ ïîëîòíà íîæіâêè ïіä ÷àñ ðіçàííÿ, ïîòðіáíî çìàùóâàòè éîãî ìàøèííèì ìàñòèëîì.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Âèáèðàþ÷è íîæіâêó ïî ìåòàëó, îñîáëèâó óâàãó çâåðíè íà çóá÷àñòå ïîëîòíî, òîìó ùî éîãî äðіáíі íåäîëіêè ìîæóòü íåãàòèâíî
ïîçíà÷èòèñÿ íà ÿêîñòі ðîáîòè â ìàéáóòíüîìó. Ïîëîòíî íå ïîâèííå
ìàòè òðіùèí і ñëіäіâ êîðîçії, à òàêîæ áóòè ãëàäêèì. Ïåðåâіðÿþ÷è ÿêіñòü, ïîòðіáíî çіãíóòè ïîëîòíî é âіäïóñòèòè éîãî – âîíî ìàє
ìîìåíòàëüíî âіäíîâëþâàòè ïåðâèííó ôîðìó. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî іñíóþòü
ïîëîòíà ç 18, 24, 32 çóáöÿìè íà äþéì. Ùî áіëüøà êіëüêіñòü çóáöіâ íà ïîëîòíі, òî ìîæíà øâèäøå ðîçïèëþâàòè ìåòàë òà îòðèìàòè âèùó ÷èñòîòó
ïîâåðõíі óòâîðåíîãî çðіçó.
Áàæàíî, ùîá êîíñòðóêöіÿ íîæіâêè ïî ìåòàëó äàâàëà çìîãó âñòàíîâèòè її ïîëîòî ïіä êóòîì 90, ùîá ðîçïèëþâàòè ãàáàðèòíі ëèñòîâі ìàòåðіàëè.
ßêùî âіäñóòíÿ òàêà ìîæëèâіñòü, òî ãëèáèíà ðîçïèëó îáìåæóєòüñÿ âèñîòîþ
ñàìîї íîæіâêè. Іñíóþòü ìîäåëі, ó ÿêèõ êðіïëåííÿ ïîëîòíà çðîáëåíî ïіä
êóòîì 45.
Ïðîàíàëіçóé áóäîâó íîæіâîê, ç’ÿñóé, ÷èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ і ÿêі ìàþòü ïåðåâàãè òà íåäîëіêè (ìàë. 56).
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Мал. 56. Види ножівок
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 6
Ðіçàííÿ çàãîòîâîê ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: çàãîòîâêè ìåòàëó, äåòàëі âèðîáó, ñëþñàðíà
íîæіâêà, ëåùàòà, äåðåâ’ÿíі áðóñêè.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ ÷è çà ðîçðîáëåíèìè êðåñëåíèêàìè îá’єêòіâ
ïðàöі (ìàë. 57) ïîâòîðíî îçíàéîìñÿ ç їõíіìè êîíñòðóêòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè.
2. Ïåðåâіð ïðàâèëüíіñòü âèêîíàííÿ ðîçìі÷àííÿ íà çàãîòîâêàõ.
3. Äîáåðè ïîòðіáíі іíñòðóìåíòè é ìàòåðіàëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.
4. Çäіéñíè ïðîöåñ ðіçàííÿ êîíòóðіâ çàãîòîâîê, ÿêі íå ïîòðåáóþòü ñâåðäëіííÿ, ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ çà ðîçìіòêîþ іç ïðèïóñêîì íà ïîäàëüøó îáðîáêó.
5. Ïåðåâіð ÿêіñòü âèêîíàíîї ðîáîòè.
6. Ñâåðäëіííÿ òà ïîäàëüøó îáðîáêó äåòàëåé âèêîíàé ïіñëÿ âèâ÷åííÿ
íàñòóïíèõ òåì.
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Мал. 57. Орієнтовні об’єкти праці: а – баранцева гайка; б – ключ для затягування
баранцевої гайки
Слюсарна ножівка, різання, рамка, полотно.

«Болгарка» – електрифікований інструмент для різання металу та інших
матеріалів.
Дискова пилка – верстат для механічного різання матеріалів.
Слюсарна ножівка – інструмент для різання металу вручну.
Труборіз – пристосування для різання труб уручну.

1.
2.
3.
4.

ßêèìè іíñòðóìåíòàìè ðіæóòü ëèñòîâèé ìåòàë і ñîðòîâèé ïðîêàò?
Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàєòüñÿ ñëþñàðíà íîæіâêà?
ßêі îñîáëèâîñòі ïî÷àòêó é çàêіí÷åííÿ ðіçàííÿ ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ?
×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ïèëÿííÿ ñòîëÿðíîþ íîæіâêîþ âіä ðіçàííÿ ñëþñàðíîþ?
5. Äëÿ ÷îãî ïіä ÷àñ ðіçàííÿ ìåòàëó ïîëîòíî ñëþñàðíîї íîæіâêè çìàùóþòü?
6. ×îìó íîæіâêó êëàäóòü çóáöÿìè âіä ñåáå?
7. ×îìó íå ìîæíà çäóâàòè ñòðóæêó òà çìіòàòè її ðóêîþ?

Тестові завдання
1. ßêó òåõíîëîãі÷íó îïåðàöіþ íàçèâàþòü ðіçàííÿì?
À ðîçäіëåííÿ ìåòàëó àáî çàãîòîâêè íà ÷àñòèíè çà äîïîìîãîþ íîæіâêîâîãî ïîëîòíà
Á ðîçäіëåííÿ ìåòàëó àáî çàãîòîâêè íà ÷àñòèíè çà äîïîìîãîþ çóáèëà
Â ðîçäіëåííÿ ìåòàëó àáî çàãîòîâêè íà ÷àñòèíè çà äîïîìîãîþ íîæèöü
Ã ðîçäіëåííÿ ìåòàëó àáî çàãîòîâêè íà ÷àñòèíè çà äîïîìîãîþ ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòó
2. ßêó òåõíîëîãі÷íó îïåðàöіþ âèêîíóþòü áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ðіçàííÿì ëèñòîâîãî ìåòàëó é ñîðòîâîãî ïðîêàòó ðó÷íîþ ñëþñàðíîþ íîæіâêîþ?
À î÷èùåííÿ âіä іðæі òà áðóäó
Á âèïðÿìëåííÿ
Â ðîçìі÷àííÿ
Ã óñі ïåðåëі÷åíі
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
3. Ç ÿêîþ ìåòîþ íîæіâêîâó ðàìêó ðîáëÿòü ðîçñóâíîþ?
À äëÿ çðó÷íîãî çáåðіãàííÿ
Á äëÿ çðó÷íîãî çáåðіãàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ
Â äëÿ çðó÷íîãî çáèðàííÿ òà ðîçáèðàííÿ
Ã ùîá ó íîæіâêó ìîæíà áóëî çàêðіïëþâàòè ïîëîòíî ðіçíîї äîâæèíè
4. Âèêîíàííÿ ÿêîãî ïðèéîìó çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?

À ïåðåâіðêó íàäіéíîñòі êðіïëåííÿ íîæіâêîâîãî ïîëîòíà
Á íàòÿãóâàííÿ íîæіâêîâîãî ïîëîòíà
Â ïåðåâіðêó ïðàâèëüíîãî âñòàíîâëåííÿ íîæіâêîâîãî ïîëîòíà
5. Ïîëîòíî â ðàìöі íîæіâêè ìîæíà ïîâåðíóòè:
À íà 90
Á íà 180
Â íà 45
Ã ó çâîðîòíèé áіê
6. Íîæіâêîâå ïîëîòíî çìàùóþòü ìàøèííèì ìàñòèëîì:
À ùîá íå іðæàâіëî
Á ùîá éîãî áóëî çðó÷íî çáåðіãàòè
Â äëÿ çìåíøåííÿ òåðòÿ
7. Ïіä ÷àñ ïèëÿííÿ ðîçðіç âèõîäèòü êîñèì, ÿêùî:
À ñèëüíî íàòèñêàòè íà ïîëîòíî
Á íåïðàâèëüíî çàêðіïèòè çàãîòîâêó â ëåùàòàõ
Â íåïðàâèëüíî ðîçìіòèòè çàãîòîâêó
Ã áóòè íåóâàæíèì
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8. Ç ÿêîãî òåõíîëîãі÷íîãî ïðèéîìó ðîçïî÷èíàþòü çîáðàæåíó òåõíîëîãі÷íó îïåðàöіþ?

À ç ðóõó íîæіâêè «íà ñåáå»
Á ç ðóõó íîæіâêè «âіä ñåáå»
Â ç íàäðіçàííÿ ìіñöÿ ðіçàííÿ íàïèëêîì
9. Ïðèéîì ðіçàííÿ ÿêîãî ìåòàëó çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?

À ñîðòîâîãî ïðîêàòó
Á ñìóãîâîãî ìåòàëó
Â òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó
10. Ïіä ÷àñ õîëîñòîãî õîäó íîæіâêó çëåãêà ïіäíіìàþòü, ùîá:
À íå ëàìàëèñÿ çóáè ïîëîòíà
Á íå òóïèëèñÿ çóáè ïîëîòíà
Â çáіëüøèòè øâèäêіñòü ïèëÿííÿ
Ã ìåíøå âòîìëþâàòèñÿ

§ 7. РУБАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ТА СОРТОВОГО
ПРОКАТУ
1.
2.
3.
4.

Як розділити метал на заготовки різної форми?
Чому використовують різні способи різання металів?
Які інструменти використовують для різання металу?
Яких правил слід дотримуватися в процесі різання металу?

Ðîçäіëèòè ìåòàë íà îêðåìі çàãîòîâêè ðіçíîї ôîðìè ìîæíà ðіçíèìè ñïîñîáàìè ðіçàííÿ. Îäèí ç íàéïîøèðåíіøèõ іç íèõ – ðóáàííÿ.
Ðóáàííÿì íàçèâàþòü ñëþñàðíó îïåðàöіþ, ïðè ÿêіé çà äîïîìîãîþ ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòà òà ìîëîòêà іç çàãîòîâêè àáî äåòàëі âèäàëÿþòü çàéâі
øàðè ìåòàëó àáî çà ïîòðåáè ðîçäіëÿþòü їõ íà ÷àñòèíè.
Ðóáàííÿ çàñòîñîâóþòü äëÿ âèäàëåííÿ (çðóáóâàííÿ) іç çàãîòîâêè âåëèêèõ íåðіâíîñòåé, çíÿòòÿ òâåðäîї îêàëèíè, çàäèðîê, ãîñòðèõ êóòіâ êðîìîê
íà ëèòèõ і øòàìïîâàíèõ äåòàëÿõ.
Îñíîâíèé ïðèíöèï, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïіä ÷àñ ðóáàííÿ, – äіÿ êëèíà
íà îáðîáëþâàíó äåòàëü.

Ðóáàííÿ ìåòàëó íå ïîòðåáóє ñêëàäíîãî îáëàäíàííÿ òà äîðîãèõ іíñòðóìåíòіâ. Çàëåæíî âіä âèäіâ âèêîíóâàíèõ ðîáіò ðіçàëüíèìè іíñòðóìåíòàìè
ïðè ðóáàííі ñëóæàòü çóáèëî, êðåéöìåéñåëü ÷è êàíàâî÷íèê, à óäàðíèì –
ìîëîòîê. Íàé÷àñòіøå äëÿ ðóáàííÿ ìåòàëіâ âèêîðèñòîâóþòü çóáèëà. Їõ âèãîòîâëÿþòü ç іíñòðóìåíòàëüíîї ñòàëі.
Çóáèëà áóâàþòü ðіçíîї êîíñòðóêöії (ìàë. 58).

Мал. 58. Зубила

Ó çóáèëі ðîçðіçíÿþòü ðîáî÷ó ÷àñòèíó ç ëåçîì, ñòðèæåíü і çàòèëüíèê
(áîéîê) (ìàë. 59).
1

2

3

Мал. 59. Конструкція зубила: 1 – робоча частина (лезо); 2 – стрижень; 3 – затильник
(бойок); а – кут загострення леза

Çóáèëà âèãîòîâëÿþòü äîâæèíîþ 100, 125, 160, 200 ìì, øèðèíà ðîáî÷îї ÷àñòèíè âіäïîâіäíî äîðіâíþє 5, 10, 16, 20 ìì.
Äëÿ çàõèñòó ðóê âіä âèïàäêîâèõ ïðîìàõіâ ïіä ÷àñ óäàðіâ ïî çóáèëó
âèêîðèñòîâóþòü ïðèñòîñóâàííÿ, ÿêі ñâîєþ ôîðìîþ íàãàäóþòü ãðèáîê ç
äîñèòü øèðîêèì êàïåëþøêîì, â îòâіð ÿêîãî âñòàâëÿєòüñÿ іíñòðóìåíò.
«Ãðèáêè» âèãîòîâëÿþòü ç ãóìè àáî ç ïîëіâіíіëõëîðèäó (ìàë. 60).

Мал. 60. Захисні пристосування для рук
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Çàëåæíî âіä òâåðäîñòі ìàòåðіàëó, ÿêèé îáðîáëÿєòüñÿ, âèáèðàþòü çóáèëà ç ðіçíèìè êóòàìè çàãîñòðåííÿ ðîáî÷îї ÷àñòèíè. Òàê, äëÿ òâåðäèõ ìàòåðіàëіâ (òâåðäà ñòàëü, áðîíçà, ÷àâóí) – 70, ìàòåðіàëіâ ñåðåäíüîї òâåðäîñòі
(ñòàëü) – 60, ì’ÿêèõ ìàòåðіàëіâ (ëàòóíü, ìіäü, òèòàíîâі ñïëàâè) – 45,
àëþìіíієâèõ ñïëàâіâ – 35.
Âåëè÷èíó êóòà çàãîñòðåííÿ çóáèëà ìîæíà ïåðåâіðèòè øàáëîíîì (ìàë. 61),
ùî ÿâëÿє ñîáîþ ïëàñòèíêó ç êóòîâèìè âèðіçàìè â 70, 60, 45 і 35.

Мал. 61. Шаблон для перевірки кута загострення зубила

Äëÿ âèðóáóâàííÿ âóçüêèõ ïàçіâ, êàíàâîê, äëÿ îáðîáëåííÿ ðîçêîëèí ó
äåòàëÿõ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі іíñòðóìåíòè. Äî íèõ íàëåæàòü êðåéöìåéñåëі òà êàíàâî÷íèêè.
Êðåéöìåéñåëі (ìàë. 62, à) – ðіçíîâèä çóáèëà çі çâóæåíîþ ðіçàëüíîþ
êðàéêîþ, ÿêà äîçâîëÿє âèðóáóâàòè êàíàâêè, ïàçè òà іí. Êðåéöìåéñåëü
ìàє õàðàêòåðíó ôîðìó ëåçà, øèðèíà ÿêîãî 4...9 ìì.
Êàíàâî÷íèêè (ìàë. 62, á) – ðіçíîâèä êðåéöìåéñåëÿ äëÿ ôіãóðíîãî âèðóáóâàííÿ â ìåòàëі ïîãëèáëåííÿ ïåâíîãî ïðîôіëþ, ùî âèçíà÷àєòüñÿ ðîáî÷îþ
÷àñòèíîþ іíñòðóìåíòó. Äîâæèíà êàíàâî÷íèêà – 80...350 ìì, і, ÿê ïðàâèëî, їõ âèðîáëÿþòü íà çàìîâëåííÿ ç ïðîôіëåì ïіä êîíêðåòíі çàâäàííÿ.
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Мал. 62. Крейцмейселі та канавочники: а – крейцмейселі; б – канавочники;
в – робота крейцмейселем

Ñëþñàðíі ìîëîòêè (ìàë. 63) ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè ç äåðåâ’ÿíèìè ðó÷êàìè. Ðó÷êà ìîëîòêà ïîâèííà ìàòè âèñîêó ìåõàíі÷íó ìіöíіñòü і äîáðå
ïîãëèíàòè âіáðàöії, ùî âèíèêàþòü ïіä ÷àñ óäàðіâ. Äåðåâ’ÿíі ðó÷êè âîëîäіþòü íåïîãàíîþ ìåõàíі÷íîþ ìіöíіñòþ і äîáðå ãàñÿòü âіáðàöії. Ãîëîâêè
ìîëîòêіâ ïîâèííі íàäіéíî êðіïèòèñÿ íà ðó÷êàõ.
Äëÿ ðóáàííÿ òâåðäèõ і ì’ÿêèõ ìåòàëіâ âèêîðèñòîâóþòü çóáèëà ç ðіçíèìè êóòàìè çàòî÷óâàííÿ. Çóáèëî ç áіëüø òóïèì êóòîì çàòî÷óâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðóáàííÿ òâåðäèõ ìåòàëіâ, íàïðèêëàä ñòàëі (60...70).
À äëÿ ðóáàííÿ ì’ÿêèõ ìåòàëіâ (àëþìіíіþ, ìіäі, öèíêó) ðіçàëüíà êðîìêà
çóáèëà ïîâèííà áóòè ãîñòðіøîþ – 35...45.
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Мал. 63. Слюсарний молоток: а – загальний вигляд; б – кріплення ручки набором
кріпильних елементів; в – розклинювання одним клином

Òî÷íіñòü îáðîáêè, ùî äîñÿãàєòüñÿ ïðè âèðóáóâàííі çóáèëîì, ñòàíîâèòü
0,4...0,7 ìì. Òîìó ðóáàííÿ ìåòàëó âðó÷íó çäіéñíþþòü ó òèõ âèïàäêàõ,
êîëè çà óìîâàìè âèðîáíèöòâà âåðñòàòíó îáðîáêó âèêîíóâàòè âàæêî àáî
íåðàöіîíàëüíî, à âèñîêà òî÷íіñòü îáðîáêè íå ïîòðіáíà.
Äëÿ ðóáàííÿ çàãîòîâîê іç ìåòàëó çàñòîñîâóþòü âіäïîâіäíå ïðèñòîñóâàííÿ, ùî ïîëåãøóє öåé ïðîöåñ.
Âåëèêі çàãîòîâêè ç ëèñòîâîãî ìåòàëó ðóáàþòü íà ïëèòі (ìàë. 64, à),
äîâãі ïðóòêè òà ïîëîñè – íà êîâàäëі (ìàë. 64, á). Çàãîòîâêè íåâåëèêèõ
ðîçìіðіâ ïåðåä ðóáàííÿì çàêðіïëþþòü ó ëåùàòàõ.

а

б

Мал. 64. Пристосування для рубання металу: а – плита; б – ковадло

Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ÿêîñòі âèðóáóâàííÿ é áåçïåêè ïðàöі ìàє ïðàâèëüíå
ïîëîæåííÿ ïðàöþþ÷îãî: ïіä ÷àñ âèðóáóâàííÿ ïîòðіáíî ñòîÿòè áіëÿ ëåùàò
ñòіéêî, óïіâîáåðòà äî íèõ; êîðïóñ ïîâèíåí çíàõîäèòèñÿ ëіâіøå âіä îñі ëåùàò. Ëіâó íîãó âèñòàâëÿòè íà ïіâêðîêó âïåðåä òàê, ùîá âіñü ñòóïíі ðîçòàøîâóâàëàñÿ ïіä êóòîì 70...75 ùîäî ëåùàò. Ïðàâó íîãó òðіøêè âіäñòàâèòè
íàçàä, ðîçâåðíóâøè ñòóïíþ ïіä êóòîì 40...45 âіäíîñíî îñі ëåùàò (ìàë. 65).
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Мал. 65. Положення ніг під час рубання металу
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Мал. 66. Прийоми тримання молотка (а) та зубила (б) під час рубання

а

Ìîëîòîê íåîáõіäíî áðàòè çà ðóêîÿòêó
òàê, ùîá ðóêà çíàõîäèëàñÿ íà âіäñòàíі
20...30 ìì âіä êіíöÿ ðóêîÿòêè (ìàë. 66,
à, á). Ðóêîÿòêó îáõâà÷óþòü ÷îòèðìà
ïàëüöÿìè і ïðèòèñêóþòü äî äîëîíі; ïðè
öüîìó âåëèêèé ïàëåöü íàêëàäàþòü íà
âêàçіâíèé і âñі ïàëüöі ìіöíî ñòèñêóþòü.
Òðèìàòè çóáèëî òðåáà ëіâîþ ðóêîþ, íå
ñòèñêóþ÷è ïàëüöі çàíàäòî ìіöíî, íà âіäñòàíі 20...30 ìì âіä ãîëîâêè (ìàë. 66, â).
Ó ïðîöåñі ðóáàííÿ çóáèëî ïîâèííå
íàïðàâëÿòèñÿ ïіä êóòîì 30...35 âіäíîñíî îáðîáëþâàíîї ïîâåðõíі (ìàë. 67, à).

б
Мал. 67. Прийоми рубання: а – на рівні губок лещат;
б – по розмічальних лініях

Ïðè ìåíøîìó êóòі íàõèëó çóáèëî êîâçàòèìå, à íå ðіçàòèìå, à ïðè áіëüøîìó – áóäå íàäìіðíî çàãëèáëþâàòèñÿ â ìåòàë і âèíèêàòèìóòü âåëèêі íåðіâíîñòі íà îáðîáëåíіé ïîâåðõíі.
Іñòîòíå çíà÷åííÿ ìàє òàêîæ ïðàâèëüíà óñòàíîâêà çóáèëà âіäíîñíî âåðòèêàëüíîї ïëîùèíè íåðóõîìîї ãóáêè ëåùàò. Ðóáàòè ìîæíà ëèøå ãîñòðî
çàòî÷åíèì çóáèëîì. Òóïå çóáèëî çіñêîâçóє ç ïîâåðõíі, ðóêà âіä öüîãî
øâèäêî âòîìëþєòüñÿ – і â ðåçóëüòàòі âòðà÷àєòüñÿ ïðàâèëüíіñòü óäàðó.
Óäàð ìîëîòêà ïî çóáèëó ìàє áóòè âëó÷íèì. Âëó÷íèì ââàæàєòüñÿ òàêèé
óäàð, ïðè ÿêîìó öåíòð áîéêà ìîëîòêà ïîòðàïëÿє â öåíòð ãîëîâêè çóáèëà,
à ðóêîÿòêà ìîëîòêà іç çóáèëîì óòâîðþþòü ïðÿìèé êóò.
Ïðîäóêòèâíіñòü і ÿêіñòü ðóáàííÿ çàëåæàòü âіä âèäó çàìàõó é óäàðó ìîëîòêîì. Ðîçðіçíÿþòü óäàð êèñòüîâèé, ëіêòüîâèé і ïëå÷îâèé. Ïіä ÷àñ êèñòüîâîãî çàìàõó óäàðè ìîëîòêà âèêîíóþòüñÿ ñèëîþ êèñòі ðóêè (ìàë. 68, à).
Òàêèì óäàðîì êîðèñòóþòüñÿ ïіä ÷àñ ëåãêîї ðîáîòè äëÿ çíÿòòÿ ñòðóæîê
àáî âèäàëåííÿ íåâåëèêèõ íåðіâíîñòåé. Ïіä ÷àñ ëіêòüîâîãî óäàðó ðóêà çãèíàєòüñÿ â ëіêòі (ìàë. 68, á), óäàð âèõîäèòü ñèëüíіøèì. Ëіêòüîâèé óäàð
çàñòîñîâóþòü ïіä ÷àñ çâè÷àéíîãî âèðóáóâàííÿ, êîëè äîâîäèòüñÿ çíіìàòè
øàðè ìåòàëó ñåðåäíüîї òîâùèíè, àáî ïðîðóáóâàííÿ ïàçіâ і êàíàâîê. Ïіä
÷àñ ïëå÷îâîãî óäàðó çàìàõ âèõîäèòü íàéáіëüøèì (ìàë. 68, â), à óäàð –
íàéñèëüíіøèì. Ïëå÷îâèé óäàð çàñòîñîâóþòü, âèðóáóþ÷è òîâñòèé ìåòàë,
âèäàëÿþ÷è âåëèêі øàðè çà îäèí ïðîõіä, ðîçðóáóþ÷è ìåòàë і îáðîáëÿþ÷è
âåëèêі ïëîùèíè.
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Мал. 68. Траєкторія руху молотка: а – під час кистьового удару; б – під час ліктьового
удару; в – під час плечового удару

Ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі ñëþñàðÿ ïіä ÷àñ ðóáàííÿ çàëåæèòü òàêîæ âіä
õàðàêòåðó é ìіñöÿ ðóáàííÿ, ñèëè óäàðó ìîëîòêîì і âіä òåìïó ðóáàííÿ.
Ïіä ÷àñ ðóáàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì êèñòüîâîãî óäàðó ðîáëÿòü ó ñåðåäíüîìó
40...50 óäàðіâ çà õâèëèíó; ïðè âàæ÷іé ðîáîòі òà ïëå÷îâîìó óäàðі òåìï âèðóáóâàííÿ çíèæóєòüñÿ äî 30...35 óäàðіâ çà õâèëèíó.
Ðîçìіðè ñòðóæêè, ùî çíіìàєòüñÿ çóáèëîì, çàëåæàòü âіä ôіçè÷íîї ñèëè
ïðàöþþ÷îãî, ðîçìіðіâ çóáèëà, âàãè ìîëîòêà і òâåðäîñòі îáðîáëþâàíîãî ìåòàëó. Íàéáіëüø ïðîäóêòèâíèì ââàæàєòüñÿ âèðóáóâàííÿ, ïіä ÷àñ ÿêîãî çà
îäèí ïðîõіä çíіìàєòüñÿ øàð ìåòàëó çàâòîâøêè 1,5...2 ìì. Çíіìàþ÷è øàð
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áіëüøîї òîâùèíè, íàâіòü äîáðå ïіäãîòîâëåíèé ñëþñàð øâèäêî âòîìëþєòüñÿ, à ïîâåðõíÿ âèðóáóâàííÿ âèõîäèòü íå÷èñòîþ.
Ðóáàííÿ êðèõêèõ ìåòàëіâ (÷àâóí, áðîíçà) ñëіä âèêîíóâàòè âіä êðàþ äî
ñåðåäèíè çàãîòîâêè, ùîá óíèêíóòè âіäêîëþâàííÿ êðàþ äåòàëі. Іíêîëè іç
öієþ ìåòîþ ç êðàþ çàãîòîâêè íàïèëêîì çíіìàþòü ôàñêó, à ïîòіì ïðîäîâæóþòü ðóáàííÿ, âåäó÷è â òîìó ñàìîìó íàïðÿìêó. Ïіä ÷àñ ðóáàííÿ â’ÿçêèõ ìåòàëіâ (ìіäü, ëàòóíü, ì’ÿêà ñòàëü) ðіçàëüíó êðîìêó çóáèëà ðåêîìåíäóєòüñÿ
ïåðіîäè÷íî çìî÷óâàòè ìàøèííèì ìàñòèëîì àáî ìèëüíîþ åìóëüñієþ.
ßêùî òðåáà ðóáàòè ëèñòîâèé ìåòàë çàâòîâøêè 2 ìì і áіëüøå, òî êðàùå
éîãî ñïî÷àòêó ïðîñâåðäëèòè, à ïîòіì ïåðåðóáóâàòè ïåðåìè÷êè ìіæ îòâîðàìè, çàòèñíóâøè çàãîòîâêó â ëåùàòàõ àáî ïîêëàâøè її íà ïëèòó ÷è íà
êîâàäëî (ìàë. 69).
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Мал. 69. Рубання металу: а – у лещатах; б – на чавунній плиті; в – на ковадлі

Ðîçðóáóâàííÿ ìåòàëó çóáèëîì íà ïëèòі àáî íà êîâàäëі âèêîíóþòü ïî
ðîçìіòöі, óñòàíîâëþþ÷è çóáèëî âåðòèêàëüíî òà ïåðåìіùóþ÷è éîãî â ïðîöåñі ðóáàííÿ, ÷àñòèíó ëåçà çàëèøàþòü ó âæå ïðîðóáàíіé êàíàâöі. Òàêèé
ïðèéîì çàáåçïå÷óє ðіâíіñòü ëіíії ðîçðіçàííÿ.
Ó ïðàêòèöі ñëþñàðíîї îáðîáêè âåëèêà óâàãà íàäàєòüñÿ ìåõàíіçàöії ïðîöåñіâ ðóáàííÿ. Ðóáàííÿ ðó÷íèì ìåõàíіçîâàíèì іíñòðóìåíòîì ó êіëüêà ðàçіâ ïðèñêîðþє ïðîöåñ ðîáîòè é ïіäâèùóє ÿêіñòü îáðîáêè (ìàë. 70).

Мал. 70. Зубило пневматичне
з набором насадок

Мал. 71. Рубання металу гільйотиною

Íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ ðóáàííÿ ìåòàëó ðіçíîãî ïðîôіëþ çäіéñíþþòü ïîòóæíèìè ìàøèíàìè, ÿêі íàçèâàþòüñÿ ãіëüéîòèíàìè (ìàë. 71).
Ïіä ÷àñ ðóáàííÿ ìåòàëó çóáèëîì áóâàþòü âèïàäêè, êîëè îáðîáëåíі äåòàëі âèÿâëÿþòüñÿ íåïðèäàòíèìè ÷åðåç íåâіäïîâіäíіñòü їõ ðîçìіðіâ çàçíà÷åíèì
ó êðåñëåííі àáî â ðåçóëüòàòі ïîøêîäæåíü ïіä ÷àñ ðóáàííÿ ÷è âíàñëіäîê íåçàäîâіëüíîї ÿêîñòі îáðîáëåíîї ïîâåðõíі (ãëèáîêі çàõâàòè çóáèëîì àáî êðåéöìåéñåëåì, âіäêîëè íà ðåáðàõ ó äåòàëåé ç êðèõêèõ ìåòàëіâ òîùî). Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè áðàêó є íåïðàâèëüíі ïðèéîìè ðóáàííÿ, íåóâàæíіñòü ó
ðîáîòі, ðóáàííÿ òóïèì іíñòðóìåíòîì òà іí. Ó çâ’ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèì
ïіä ÷àñ ðîçìі÷àííÿ òà îáðîáêè ìàòåðіàëіâ íåîáõіäíî ÷іòêî äîòðèìóâàòèñÿ
âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó ãðàôі÷íèõ äîêóìåíòàõ, íàóêîâîї îðãàíіçàöії ïðàöі òà
áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ ðîáîòè.
Ðóáàííÿ ìåòàëó – òðóäîìіñòêà îïåðàöіÿ, ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ÿêîї іñíóє
íåáåçïåêà òðàâìóâàííÿ, òîìó íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі:
1. Ðó÷íå ðóáàííÿ ìîæíà âèêîíóâàòè ëèøå ñïðàâíèì ðіçàëüíèì іíñòðóìåíòîì.
2. Çàáîðîíÿєòüñÿ ïðàöþâàòè ðіçàëüíèì іíñòðóìåíòîì çі çáèòèìè äåôîðìîâàíèìè ãîëîâêàìè, âèêðèøåíèìè ðіçàëüíèìè ÷àñòèíàìè (ìàë. 72, à).

а

б

Мал. 72. Різальний інструмент зі збитими деформованими головками, викришеними
різальними частинами (а); запобіжна гумова шайба (б)

3. Ðóêîÿòêè ìîëîòêіâ ïîâèííі áóòè áåç òðіùèí, áîéîê ìîëîòêà – áåç
ñêîëіâ, à ðó÷êà ìàє áóòè ìіöíî çàêðіïëåíà.
4. Ðóáàþ÷è êðèõêі ìåòàëè, ñëіä êîðèñòóâàòèñÿ çàõèñíèìè îêóëÿðàìè
é âèêîðèñòîâóâàòè çàõèñíå îñíàùåííÿ.
5. Äëÿ çàïîáіãàííÿ ïîøêîäæåííþ ðóê ó ïåðіîä íàâ÷àííÿ íà ðóêó íåîáõіäíî íàäÿãàòè çàïîáіæíèé êîçèðîê, à íà çóáèëî – çàïîáіæíó ãóìîâó
øàéáó (ìàë. 72, á).
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Óíіâåðñàëüíèì çíàðÿääÿì íåàíäåðòàëüöіâ – ëþäåé, ÿêі æèëè
150–40 òèñ. ðîêіâ òîìó, áóëî ðó÷íå ðóáèëî – ïðàîáðàç çóáèëà. Ðóáèëî – öå âåëèêå, çàâäîâæêè 10...20 ñì, ìàñèâíå çíàðÿääÿ ïðàöі ìèãäàëåïîäіáíîї, îâàëüíîї àáî ñïèñîïîäіáíîї ôîðìè ç ãîñòðèì
ðîáî÷èì êіíöåì іç ï’ÿòêîþ íà âåðõíüîìó øèðîêîìó êіíöі, ó ÿêó
ëþäèíà âïèðàëàñÿ äîëîíåþ ïіä ÷àñ ðîáîòè. Íà ïîäàëüøîìó åòàïі ðîçâèòêó çíàðÿäü ïðàöі ðó÷íå ðóáèëî ïіääàëè äåòàëüíіøіé îáðîáöі: ëåçî ðóáèëà ñòàëî ïðÿìèì і ãîñòðèì, à ðó÷êà – çðó÷íіøîþ äëÿ òðèìàííÿ (ìàë. 73).
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Мал. 73. Давнє рубило (а), його виготовлення (б) та вдосконалені рубила (в)

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 7
Âèðóáóâàííÿ çàãîòîâîê
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: çàãîòîâêè ìåòàëó, çóáèëî, ñëþñàðíèé ìîëîòîê, ñëþñàðíі ëåùàòà, êîâàäëî.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Îòðèìàé çàãîòîâêè äëÿ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè.
2. Ïåðåâіð ïðàâèëüíіñòü ðîçìіòêè çãіäíî ç êðåñëåííÿì.
3. Çàêðіïè çàãîòîâêó â ñëþñàðíèõ ëåùàòàõ.
4. Íà ðіâíі ãóáîê ëåùàò ïðîâåäè ðóáàííÿ âçäîâæ áàçîâîї ëіíії.
5. Íà ïëèòі ïðîâåäè ðóáàííÿ ïî ïîõèëèõ ïðÿìèõ òà çà ïîòðåáè çàîêðóãëåííÿ.
6. Íà ïðàâèëüíіé ïëèòі ëåãêèìè óäàðàìè ìîëîòêà âèðіâíÿé âèðóáàíó
çàãîòîâêó.
7. Ïіäãîòóé çàãîòîâêó äî îáïèëþâàííÿ.
Рубання, крейцмейсель, канавочник.

Канавочник – слюсарний інструмент для вирубування профільних вузьких канавок.
Крейцмейсель – ручний слюсарний різальний інструмент, різновид зубила з вузькою різальною крайкою для вирубування вузьких рівців.
1. Äëÿ ÷îãî ïðîâîäÿòü ðóáàííÿ ìåòàëó?
2. ßêі іíñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðóáàííÿ ìåòàëó?
3. ßêèõ ïðàâèë ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ, ðîçìіùóþ÷è іíñòðóìåíòè íà ðîáî÷îìó ìіñöі?
4. ×îìó ïіä ÷àñ ðóáàííÿ ìåòàëó íà ïëèòі ïіñëÿ êîæíîãî óäàðó ìîëîòêîì
çóáèëî ïåðåñòàâëÿþòü òіëüêè íà ÷àñòèíó éîãî øèðèíè?
5. ßêі ïðèñòîñóâàííÿ çàñòîñîâóþòü äëÿ ðóáàííÿ ìåòàëó?

Тестові завдання
1. Ðóáàííÿ – öå ñëþñàðíà îïåðàöіÿ, ïðè ÿêіé:
À іç çàãîòîâêè çðіçóþòü çàéâèé øàð ìåòàëó
Á ðîçðóáóþòü çàãîòîâêó íà ÷àñòèíè
Â óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
2. Òî÷íіñòü îáðîáêè ïðè ðóáàííі ïîâèííà ñòàíîâèòè:
À 0,4...0,7 ìì
Á 0,5...1 ìì
Â 1...1,5 ìì
Ã 1...1,2 ìì
3. Êðåéöìåéñåëü çàñòîñîâóþòü ïіä ÷àñ:
À âèðóáóâàííÿ âóçüêèõ êàíàâîê
Á âèðóáóâàííÿ øïîíêîâèõ ïàçіâ
Â çðóáóâàííÿ ïîâåðõíåâîãî øàðó ç øèðîêîї ïëèòè
Ã âèðóáóâàííÿ êðóãëèõ îòâîðіâ
4. ßê çàëåæèòü êóò çàãîñòðåííÿ ëåçà çóáèëà, êðåéöìåéñåëÿ âіä òâåðäîñòі ìåòàëó, ÿêèé ïіäëÿãàє îáðîáöі?
À çìåíøóєòüñÿ çі çáіëüøåííÿì òâåðäîñòі ìåòàëó
Á çìåíøóєòüñÿ çі çìåíøåííÿì òâåðäîñòі ìåòàëó
Â çáіëüøóєòüñÿ çі çìåíøåííÿì òâåðäîñòі ìåòàëó
Ã çáіëüøóєòüñÿ çі çáіëüøåííÿì òâåðäîñòі ìåòàëó
Ä äëÿ îáðîáêè âñіõ ìåòàëіâ çàëèøàєòüñÿ îäíàêîâèì
5. Ïðèéîìè ðóáàííÿ ÿêîãî ìåòàëó çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?

À ïðîôіëüíîãî ïðîêàòó
Á òîâñòîëèñòîâîãî ìåòàëó
Â æåðñòі
6. ßêі ìîëîòêè ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè ïіä ÷àñ ðóáàííÿ?
À ç êðóãëèì áîéêîì
Á ç êâàäðàòíèì áîéêîì
Â óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
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§ 8. ТЕХНОЛОГІЯ ОБПИЛЮВАННЯ ЗАГОТОВОК
ІЗ СОРТОВОГО ПРОКАТУ ТА ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ
1. Пригадай, для виконання яких технологічних операцій застосовують напилки.
2. Які за формою та щільністю насічки напилки застосовують для обпилювання листового металу?
3. Для чого виконують обпилювання заготовок із металу?

ßêіñíèé âèðіá ç ìåòàëó ìîæíà îòðèìàòè òîäі, êîëè òî÷íіñòü îáðîáêè çàãîòîâêè íàáëèæàєòüñÿ äî ðîçìіðіâ, ÿêі âèçíà÷åíî â ãðàôі÷íîìó äîêóìåíòі.
Ïðîòå, îñêіëüêè ó ïðîöåñі ðіçàííÿ çàãîòîâîê іç ìåòàëó íà їõíіõ êðàéêàõ óòâîðþþòüñÿ íåðіâíîñòі òà çàäèðêè, òàêі çàãîòîâêè ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîї îáðîáêè. Òàêó îáðîáêó ìîæíà âèêîíàòè, îáïèëÿâøè çàãîòîâêó çà
äîïîìîãîþ íàïèëêіâ.
Íàïèëêàìè íàçèâàþòü áàãàòîðіçöåâі ñòàëåâі іíñòðóìåíòè ó ôîðìі áðóñêіâ ðіçíîãî ïåðåòèíó ç ïðàâèëüíî ðîçòàøîâàíèìè íà ïëîñêèõ àáî êðèâèõ
ïîâåðõíÿõ äðіáíèìè ãîñòðèìè çóáöÿìè – íàñі÷êîþ.
Íåçàëåæíî âіä ôîðìè êîæåí íàïèëîê ìàє ðîáî÷ó ÷àñòèíó і õâîñòîâèê,
íà ÿêèé íàñàäæóєòüñÿ ðó÷êà (ìàë. 74).
Ручка
у
Хвостовик

L
Робоча частина

Носок

Мал. 74. Основні частини напилка

Íàñі÷êó íàíîñÿòü óðó÷íó àáî ñïåöіàëüíèìè âåðñòàòàìè íà îäíіé, äâîõ,
òðüîõ àáî ÷îòèðüîõ ïîâåðõíÿõ íàïèëêà çàëåæíî âіä éîãî ïðèçíà÷åííÿ é
ôîðìè ïåðåðіçó (ìàë. 75).
Íàïèëêè âåëèêèõ ðîçìіðіâ ç âåëèêîþ íàñі÷êîþ çàñòîñîâóþòü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîòðіáíî ç íàéìåíøîþ âèòðàòîþ ÷àñó çíÿòè ÿêîìîãà áіëüøèé
øàð ìåòàëó. Ïіñëÿ îáðîáêè òàêèìè íàïèëêàìè ìàéæå çàâæäè ïîòðіáíà
ïîäàëüøà îáðîáêà íàïèëêàìè ç äðіáíіøîþ íàñі÷êîþ.
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ж

Мал. 75. Класифікація напилків за формою поперечного перерізу:
а – плоский; б – плоский гостроносий; в – квадратний;
г – тригранний; д – круглий; е – напівкруглий;
є – ромбічний; ж – ножівковий

Îáïèëþâàííÿ – áіëüø òî÷íà, íіæ ðіçàííÿ íîæіâêîþ òà ðóáàííÿ çóáèëîì, ñëþñàðíà îïåðàöіÿ, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ íàâіòü îñíîâíà îïåðàöіÿ
òåõíîëîãі÷íîãî ïðîöåñó. Ñóòíіñòü îáïèëþâàííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïіä
÷àñ ðîáîòè íàïèëêîì іç çîâíіøíüîї ÷è âíóòðіøíüîї ïîâåðõíі îáðîáëþâàíîї
çàãîòîâêè çíіìàєòüñÿ òîíêèé øàð ìåòàëó. Ïðèïóñêè íà îáïèëþâàííÿ çàëèøàþòü íåâåëèêі – âіä 0,5 äî 0,025 ìì.
Çàñòîñîâóþ÷è ðіçíі çà ùіëüíіñòþ íàñі÷êè íàïèëêè: äðà÷åâі (äëÿ ÷îðíîâîãî îáïèëþâàííÿ), ëè÷êóâàëüíі (äëÿ ÷èñòîâîãî îáïèëþâàííÿ) òà áàðõàòíі
(äëÿ òî÷íîї îáðîáêè), – ó ïðîöåñі îáïèëþâàííÿ ìîæíà äîñÿãòè âèñîêîї òî÷íîñòі îáðîáêè ìåòàëåâèõ çàãîòîâîê. Äëÿ öüîãî òðåáà íå òіëüêè ïðàâèëüíî
äіáðàòè íàïèëîê, à é óðàõîâóâàòè ïåâíі îñîáëèâîñòі îáïèëþâàííÿ çàãîòîâîê,
ùî ìàþòü ðіçíó ôîðìó, çîêðåìà іç ñîðòîâîãî ïðîêàòó é ëèñòîâîãî ìåòàëó.
Ùîá ïіä ÷àñ ðîáîòè áóëî çðó÷íіøå òðèìàòè íàïèëîê, íà éîãî õâîñòîâèê íàñàäæóþòü ðó÷êó, âèãîòîâëåíó ç äåðåâèíè (êëåíà, ÿñåíà, áåðåçè,
ëèïè) àáî ïðåñîâàíîãî ïàïåðó (òàêà ðó÷êà íàéêðàùà, îñêіëüêè íå ðîçêîëþєòüñÿ) ÷è ïëàñòìàñè.
Ïîâåðõíÿ ðó÷êè íàïèëêà ìàє áóòè ãëàäêîþ, âіäïîëіðîâàíîþ, à äîâæèíà – âіäïîâіäàòè ðîçìіðàì íàïèëêà. Äіàìåòð îòâîðó ðó÷êè íå ïîâèíåí
áóòè áіëüøèì, íіæ øèðèíà ñåðåäíüîї ÷àñòèíè õâîñòîâèêà íàïèëêà, à ãëèáèíà îòâîðó ìàє âіäïîâіäàòè äîâæèíі õâîñòîâèêà. Îòâіð äëÿ íàïèëêà ïðîñâåðäëþþòü àáî âèïàëþþòü. Ùîá ðó÷êà íå ðîçêîëþâàëàñÿ, íà її êіíåöü
íàñàäæóþòü ñòàëåâå êіëüöå.
Ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ, ÿê і ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ іíøèõ òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé, íåîáõіäíî âèáðàòè ïðàâèëüíå ïîëîæåííÿ ñòóïåíü íіã òà òóëóáà (ìàë. 76).
Âàæëèâî òàêîæ óìіòè ïðàâèëüíî ðîçïîäіëÿòè ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ çóñèëëÿ ïðàâîї é ëіâîї ðóê. Ïіä ÷àñ ðîáîòè ïîòðіáíî ñòåæèòè çà ëіíіÿìè ðîçìіòêè ÿê ìåæàìè îáðîáêè çàãîòîâêè, âіçóàëüíî âèçíà÷àòè íåîáõіäíіñòü
âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ðîçìіðіâ.
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Мал. 76. Робоча поза: а – положення тулуба; б – положення ніг; в – положення рук

Îáïèëþþ÷è ïëîñêі ïîâåðõíі, íàïèëîê òðåáà ïåðåìіùóâàòè ðіâíîìіðíî,
áåç êîëèâàíü. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî ïðàâèëüíî ñòîÿòè ïåðåä ëåùàòàìè і
ïðàâèëüíî ðîçïîäіëÿòè çóñèëëÿ, ÿêèõ äîêëàäàþòü äî íàïèëêà íà ïî÷àòêó, â ñåðåäèíі òà â êіíöі îáïèëþâàííÿ (ìàë. 77).

Мал. 77. Розподіл зусиль під час обпилювання

Ïіä ÷àñ ðóõó íàïèëêà â ðîáî÷îìó íàïðÿìêó íàòèñêàííÿ ïðàâîї ðóêè
ïîâèííå ïîñòóïîâî çáіëüøóâàòèñÿ, à ëіâîї – çìåíøóâàòèñÿ. Ïіä ÷àñ õîëîñòîãî õîäó íàïèëîê âіäâîäÿòü, íå íàòèñêàþ÷è.
Îáðîáëÿþ÷è çàãîòîâêè, äîâîäèòüñÿ îáïèëþâàòè âóçüêі é øèðîêі ïëîñêі
ïîâåðõíі. Äëÿ îáðîáêè âóçüêèõ ïëîùèí çàñòîñîâóþòü ïîïåðå÷íå é ïîçäîâæíє îáïèëþâàííÿ (ìàë. 78). Ïðè ïîïåðå÷íîìó îáïèëþâàííі çà îäèí õіä íàïèëêà çíіìàєòüñÿ áіëüøèé øàð ìåòàëó, íіæ ïðè ïîçäîâæíüîìó. Ïðîòå ïîëîæåííÿ íàïèëêà õèòêå é âàæêî îòðèìàòè ðіâíó ïëîùèíó. Íåñòіéêіñòü
íàïèëêà ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî íà êðàÿõ çàãîòîâêè óòâîðþþòüñÿ òàê çâàíі
çàâàëè (çàîêðóãëåííÿ êðàþ çàãîòîâêè). Ïîçäîâæíє îáïèëþâàííÿ ñòâîðþє
êðàùó îïîðó äëÿ íàïèëêà, ùî ïðàêòè÷íî âèêëþ÷àє «çàâàëè», àëå çáіëüøóє ÷àñ îáðîáêè.
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Мал. 78. Обпилювання вузьких поверхонь: а – поперечне; б – поздовжнє

Îáïèëþâàòè øèðîêі ïëîñêі ïîâåðõíі íàéñêëàäíіøå. Ùîá îòðèìàòè
ïðÿìîëіíіéíó ïîâåðõíþ çàãîòîâêè, óâàãó òðåáà çîñåðåäæóâàòè íà çàáåçïå÷åííі ïðÿìîëіíіéíîñòі ðóõó íàïèëêà òà ëіíіÿõ ðîçìіòêè. Îáïèëþâàííÿ
âèêîíóþòü ïåðåõðåñíèì øòðèõîì (ç êóòà íà êóò) ïіä êóòîì 30...40 äî
áі÷íèõ ñòîðіí ëåùàò (ìàë. 79).

Мал. 79. Обпилювання перехресним штрихом

Ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ ïî äіàãîíàëі íå ñëіä âèâîäèòè íàïèëîê íà êóòè
çàãîòîâêè, îñêіëüêè ïðè öüîìó çìåíøóєòüñÿ ïëîùà îïîðè íàïèëêà é çðіçóєòüñÿ âåëèêèé øàð ìåòàëó – óòâîðþєòüñÿ òàê çâàíèé çàâàë êðàþ îáðîáëþâàíîї ïîâåðõíі.
Ïðàâèëüíіñòü îáðîáêè ïëîñêîї ïîâåðõíі ïåðåâіðÿþòü ëåêàëüíîþ ëіíіéêîþ «íà ïðîñâіò» (ìàë. 80, á), íàêëàäàþ÷è її âçäîâæ, óïîïåðåê і ïî äіàãîíàëі îáðîáëåíîї ïîâåðõíі. Ïåðåâіðíà ëіíіéêà ïî äîâæèíі ìàє ïåðåêðèâàòè
ïîâåðõíþ, ÿêà ïåðåâіðÿєòüñÿ.
Ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ ïàðàëåëüíèõ ïëîñêèõ ïîâåðõîíü їõ ïàðàëåëüíіñòü
ïåðåâіðÿþòü øòàíãåíöèðêóëåì, âèìіðþþ÷è âіäñòàíі ìіæ ïîâåðõíÿìè â
êіëüêîõ ìіñöÿõ – âîíè ìàþòü áóòè ñêðіçü îäíàêîâèìè.
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Мал. 80. Контроль якості обпилювання: а – кутником; б – лінійкою

Îáðîáëÿþ÷è ïëîùèíè, ðîçìіùåíі ïіä êóòîì 90, ñïî÷àòêó îáïèëþþòü
ïîâåðõíþ, óçÿòó çà áàçîâó, äîñÿãàþ÷è її ïëîùèííîñòі, ïîòіì – ïîâåðõíþ,
ïåðïåíäèêóëÿðíó äî áàçîâîї. Çîâíіøíі êóòè îáðîáëÿþòü ïëîñêèì íàïèëêîì. Êîíòðîëü çäіéñíþþòü âíóòðіøíіì êóòîì êóòíèêà (ìàë. 80, à). Êóòíèê
ïðèêëàäàþòü äî áàçîâîї ïëîùèíè і, ïðèòèñêàþ÷è äî íåї, ïåðåìіùóþòü äî
çіòêíåííÿ ç ïåðåâіðíîþ ïîâåðõíåþ. Âіäñóòíіñòü ïðîñâіòó ñâіä÷èòü ïðî òå,
ùî ïîâåðõíі ïåðïåíäèêóëÿðíі.
ßêùî ñâіòëîâà ùіëèíà çâóæóєòüñÿ àáî ðîçøèðþєòüñÿ, òî êóò ìіæ ïîâåðõíÿìè áіëüøèé àáî ìåíøèé çà 90.
Âíóòðіøíі êóòè îáðîáëÿþòü òàê: ðîçìі÷àþòü çàãîòîâêó, âèêîðèñòîâóþ÷è çîâíіøíі ïîâåðõíі ÿê áàçè. Öі ïîâåðõíі áóäóòü áàçàìè і ïðè êîíòðîëі.
Ïîòіì íîæіâêîþ âèðіçóþòü çàéâèé ìåòàë, çàëèøàþ÷è ëіíії ðîçìіòêè.
Ïðèïóñê íà îáïèëþâàííÿ ïîâèíåí ñòàíîâèòè áëèçüêî 0,5 ìì.
ßêùî ñòîðîíè âíóòðіøíüîãî êóòà ìàþòü ñõîäèòèñÿ áåç çàêðóãëåííÿ,
òî â íüîìó ïðîñâåðäëþþòü îòâіð äіàìåòðîì 2...3 ìì àáî ðîáëÿòü íåãëèáîêèé ïðîïèë ïіä êóòîì 45 (îáðîáèòè âíóòðіøíіé êóò áåç çàêðóãëåííÿ
âñåðåäèíі ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî). Îáïèëþþ÷è ñòîðîíè êóòà, íàñàìïåðåä
äîñÿãàþòü їõíüîї ïëîùèííîñòі, à ïîòіì – ïåðïåíäèêóëÿðíîñòі. Ïîâåðõíі
âíóòðіøíüîãî êóòà îáïèëþþòü òàê, ùîá äî äðóãîї ïîâåðõíі áóëî ïîâåðíåíî ðåáðî íàïèëêà, íà ÿêîìó íåìàє íàñі÷êè. Ïðàâèëüíіñòü âíóòðіøíüîãî
êóòà êîíòðîëþþòü òàêîæ êóòíèêîì.
Ïîâåðõíі, ðîçìіùåíі ïіä êóòîì, áіëüøèì àáî ìåíøèì çà 90, îáïèëþþòü
àíàëîãі÷íèì ñïîñîáîì. Çîâíіøíі êóòè îáðîáëÿþòü ïëîñêèì íàïèëêîì,
âíóòðіøíі – ðîìáі÷íèì, òðèãðàííèì òà іí.
Îáðîáêó êîíòðîëþþòü êóòîìіðàìè àáî ñïåöіàëüíèìè øàáëîíàìè.
Îáðîáëÿþ÷è êðèâîëіíіéíі ïîâåðõíі, êðіì çâè÷àéíèõ ïðèéîìіâ îáïèëþâàííÿ, çàñòîñîâóþòü ñïåöіàëüíі. Îïóêëі êðèâîëіíіéíі ïîâåðõíі ìîæíà îáðîáëÿòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèéîì «ðîçãîéäóâàííÿ» íàïèëêà (ìàë. 81, à).
Іç öієþ ìåòîþ íà ïî÷àòêó ïåðåìіùåííÿ íàïèëêà éîãî íîñîê òîðêàєòüñÿ
çàãîòîâêè, à ðó÷êà îïóùåíà. Ó ìіðó ïðîñóâàííÿ íàïèëêà íîñîê îïóñêàєòüñÿ, à ðó÷êà ïіäíіìàєòüñÿ. Ïіä ÷àñ çâîðîòíîãî õîäó ðóõ íàïèëêà ïðîòèëåæíèé.
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Мал. 81. Обпилювання опуклих поверхонь: а – горизонтальне кріплення деталі;
б – вертикальне кріплення деталі

Óâіãíóòі êðèâîëіíіéíі ïîâåðõíі çàëåæíî âіä ðàäіóñà êðèâèçíè îáðîáëÿþòü êðóãëèìè ÷è íàïіâêðóãëèìè íàïèëêàìè. Íàïèëêîì âèêîíóþòü
ñêëàäíèé ðóõ óïåðåä і âáіê іç ïîâîðîòîì íàâêîëî îñі çàãîòîâêè (ìàë. 82).

а

б

Мал. 82. Обпилювання ввігнутих поверхонь: а – малого радіуса; б – більшого радіуса

Ó ïðîöåñі îáðîáêè êðèâîëіíіéíèõ ïîâåðõîíü ðîçìіùåííÿ çàãîòîâêè â
ëåùàòàõ ïåðіîäè÷íî çìіíþþòü òàêèì ÷èíîì, ùîá îáðîáëþâàíà äіëÿíêà
ðîçìіùóâàëàñÿ ïіä íàïèëêîì. Íàéáіëüø ïðîäóêòèâíèì є îáïèëþâàííÿ
çàãîòîâîê, ùî ìàþòü êðèâîëіíіéíèé ïðîôіëü, ïî êîïіðó (ìàë. 83). Êîïіð –
öå ïðèñòîñóâàííÿ, ðîáî÷і ïîâåðõíі ÿêîãî îáðîáëåíî âіäïîâіäíî äî êîíòóðó
îáðîáëþâàíîї äåòàëі ç òî÷íіñòþ âіä 0,05 äî 0,1 ìì, çàãàðòîâàíî òà âіäøëіôîâàíî.

Мал. 83. Обпилювання по копіру
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Âèãîòîâëÿþ÷è ïàðòії îäíàêîâèõ äåòàëåé, äîöіëüíî çðîáèòè øàáëîí.
Ó öüîìó âèïàäêó øàáëîí іç çàêðіïëåíîþ çàãîòîâêîþ çàòèñêàþòü ó ëåùàòàõ і îáïèëþþòü äîòè, äîêè íàïèëîê íå òîðêíåòüñÿ øàáëîíà.
Ó ïðîöåñі ðîáîòè çóáè íàïèëêà ñòèðàþòüñÿ. Äóæå ÷àñòî öå âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ çіòêíåííÿ íàñі÷îê іíñòðóìåíòà çі âñòàâíèìè ãóáêàìè ëåùàò.
Òîìó ïîòðіáíî çàêðіïëþâàòè çàãîòîâêó (äåòàëü) òàê, ùîá îáïèëþâàíà ïîâåðõíÿ áóëà âèùå ðіâíÿ ãóáîê ëåùàò. Íàïèëêè íåîáõіäíî îáåðіãàòè íàâіòü
âіä íåçíà÷íèõ óäàðіâ. Ïіñëÿ ðîáîòè ðîáî÷ó ïîâåðõíþ î÷èùóþòü ìåòàëåâîþ ùіòêîþ àáî ñêðåáêîì (ìàë. 84).
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Мал. 84. Очищення робочої поверхні: а – металевою щіткою; б – скребком

Çáåðіãàòè íàïèëêè ïîòðіáíî íà äåðåâ’ÿíèõ ïіäñòàâêàõ, ó êîðîáêàõ
òîùî (ìàë. 85), îáåðіãàþ÷è íàâіòü âіä íåçíà÷íèõ óäàðіâ.

Мал. 85. Способи зберігання напилків

Ïðè íåäîòðèìàííі òåõíîëîãії îáïèëþâàííÿ âèðîáіâ ç ìåòàëó ïîâåðõíі
ìîæóòü ìàòè ïåâíі âàäè. Îñíîâíèìè âèäàìè áðàêó є:
– íåðіâíîñòі ïîâåðõîíü (ãîðáè) і «çàâàëè» êðàїâ çàãîòîâêè ÿê ðåçóëüòàò
íåïðàâèëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íàïèëêîì;

– âì’ÿòèíè àáî ïîøêîäæåííÿ ïîâåðõíі çàãîòîâêè ÷åðåç íåïðàâèëüíå
çàòèñêàííÿ її â ëåùàòàõ;
– íåòî÷íіñòü ðîçìіðіâ îáïèëÿíîї çàãîòîâêè âíàñëіäîê íåïðàâèëüíîї ðîçìіòêè, çíÿòòÿ çàíàäòî âåëèêîãî ÷è ìàëîãî øàðó ìåòàëó, à òàêîæ ÿê ðåçóëüòàò íåïðàâèëüíîãî âèìіðþâàííÿ àáî íåòî÷íîñòі âèìіðþâàëüíîãî іíñòðóìåíòà;
– çàäèðêè, ïîäðÿïèíè íà ïîâåðõíі äåòàëі, ùî âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàòі
íåäáàëîї ðîáîòè é íåïðàâèëüíî îáðàíîãî íàïèëêà.
Ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ ìåòàëåâèõ çàãîòîâîê íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі:
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè:
1. Ïðàâèëüíî îäÿãíóòè ðîáî÷èé îäÿã.
2. Ïіäãîòóâàòè ñâîє ðîáî÷å ìіñöå äî ðîáîòè. Óïåâíèòèñü ó ñïðàâíîñòі
іíñòðóìåíòіâ òà ïðèñòîñóâàíü. Íå êîðèñòóâàòèñÿ íàïèëêàìè, ó ÿêèõ íåìàє ðó÷îê, àáî òàêèìè, ó ÿêèõ ðó÷êà ìàє òðіùèíè.
3. Ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè òіëüêè ç äîçâîëó â÷èòåëÿ.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè:
1. Âèêîðèñòîâóâàòè çà ïðèçíà÷åííÿì ñïðàâíèé, äîáðå íàëàãîäæåíèé
іíñòðóìåíò. Іíàêøå ìîæíà íå òіëüêè çіïñóâàòè éîãî òà çàãîòîâêó, àëå é
îòðèìàòè òðàâìó.
2. Íå âіäâîëіêàòèñÿ і íå âіäâåðòàòè óâàãó іíøèõ.
3. Íå ïіäãèíàòè ïàëüöі ëіâîї ðóêè, ùîá ïðè çâîðîòíîìó ðóñі íàïèëêà
íå ïîðàíèòè їõ îá çàòèñíóòó â ëåùàòàõ çàãîòîâêó.
4. Íå ïåðåâіðÿòè ïàëüöÿìè ÿêіñòü îáðîáëåíîї íàïèëêîì ïîâåðõíі.
5. Óòðèìóâàòè ðîáî÷å ìіñöå â ïîðÿäêó.
6. Äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî óñòàòêóâàííÿ òà іíñòðóìåíòіâ.
7. Іíñòðóìåíòè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ áðàòè ç äîçâîëó â÷èòåëÿ і âіäðàçó ïіñëÿ êîðèñòóâàííÿ ïîâåðòàòè ó âіäâåäåíå äëÿ íèõ ìіñöå.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ðîáîòè:
1. Ïîêëàñòè іíñòðóìåíòè é çàãîòîâêè ó âіäâåäåíå äëÿ їõ çáåðіãàííÿ ìіñöå.
2. Ñòàðàííî ïðèáðàòè ðîáî÷å ìіñöå (ñòðóæêè íå çäóâàòè é íå çìіòàòè
ðóêàìè. Êîðèñòóâàòèñÿ äëÿ öüîãî ùіòêîþ-çìіòàëêîþ).
3. Äàòè ëàä ñâîєìó ðîáî÷îìó îäÿãó, âèìèòè ðóêè é çàëèøèòè ìàéñòåðíþ òіëüêè ç äîçâîëó â÷èòåëÿ.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 8
Îáïèëþâàííÿ çàãîòîâîê іç ñîðòîâîãî ïðîêàòó òà ëèñòîâîãî ìåòàëó
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ñëþñàðíèé àáî êîìáіíîâàíèé âåðñòàê, ëåùàòà, äðà÷åâèé, ëè÷êóâàëüíèé òà áàðõàòíèé íàïèëêè, ìåòàëåâà ëіíіéêà, âèðіçàíі íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ çàãîòîâêè ç ìåòàëó, äâà áðóñî÷êè ç äåðåâèíè.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Ïіäãîòóé âèãîòîâëåíó íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ çàãîòîâêó.
2. Âèçíà÷ íåðіâíîñòі òà íàäëèøêîâèé ìàòåðіàë íà çàãîòîâöі.
3. Çàêðіïè çàãîòîâêó â ëåùàòàõ, âèêîðèñòàâøè ïîòðіáíі ïðèñòîñóâàííÿ.
4. Çäіéñíè îáïèëþâàííÿ çàãîòîâêè ó âèçíà÷åíèõ ìіñöÿõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîòðіáíі íàïèëêè.
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5. Ïðîêîíòðîëþé ðîçìіðè òà ïðÿìîëіíіéíіñòü êðàéîê, ïðÿìèõ òà êîíòðîëþþ÷èõ êóòіâ øàáëîíà äëÿ êîíòðîëþ ïàðàìåòðіâ ñâåðäëà òà êóòіâ çàòî÷óâàííÿ çóáèëà, êðåéöìåéñåëÿ.
6. Ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ òà çàâåðøåííÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ âèêîíàé íà
íàñòóïíîìó óðîöі.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Îêðіì îáïèëþâàííÿ, ó äåÿêèõ çàãîòîâêàõ іíîäі äîâîäèòüñÿ âèêîíóâàòè ùå é ðîçïèëþâàííÿ (ìàë. 86). Äëÿ ðîçïèëþâàííÿ áåðóòü
íàïèëêè ðіçíèõ òèïіâ і ðîçìіðіâ çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïðîéìè.
Ïðîéìè ç ïëîñêèìè ïîâåðõíÿìè òà ïàçè îáðîáëÿþòü ïëîñêèìè
íàïèëêàìè, ïðîéìè ìàëèõ ðîçìіðіâ – êâàäðàòíèìè, êóòè â ïðîéìàõ – òðèãðàííèìè, ðîìáі÷íèìè òîùî, ïðîéìè êðèâîëіíіéíîї ôîðìè –
êðóãëèìè òà íàïіâêðóãëèìè. Ðîçïèëþâàííÿ âèêîíóþòü ó ëåùàòàõ.
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Мал. 86. Розпилювання отвору за розмічанням: а – розмічання;
б – висвердлювання; в – розпилювання

Ïіäãîòîâêà äî ðîçïèëþâàííÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç ðîçìі÷àííÿ ïðîéìè. Ïîòіì
âèðіçàþòü çàéâèé ìåòàë ç її âíóòðіøíüîї ïîðîæíèíè. Ïðè âåëèêèõ ðîçìіðàõ ïðîéìè é íåâåëèêіé òîâùèíі çàãîòîâêè ìåòàë âèðіçàþòü íîæіâêîþ. Äëÿ
öüîãî ñâåðäëÿòü ïî êóòàõ ïðîéìè îòâîðè, çàâîäÿòü â îäèí іç íèõ íîæіâêîâå
ïîëîòíî, ñêëàäàþòü íîæіâêó é, âіäñòóïàþ÷è âіä ðîçìі÷àëüíîї ëіíії íà âåëè÷èíó ïðèïóñêó íà ðîçïèëþâàííÿ, âèðіçàþòü âíóòðіøíþ ïîðîæíèíó.
Ïðèéîìè ðîçïèëþâàííÿ ïîäіáíі äî ïðèéîìіâ îáïèëþâàííÿ. Êîíòðîëü
ðîçïèëþâàííÿ çäіéñíþþòü øòàíãåíöèðêóëåì і ñïåöіàëüíèìè øàáëîíàìè.
Àëìàçíі íàïèëêè (ìàë. 87, à) çàñòîñîâóþòü äëÿ îáðîáêè é äîâåäåííÿ
òâåðäîñïëàâíèõ ÷àñòèí іíñòðóìåíòіâ і øòàìïіâ. Àëìàçíèé íàïèëîê – öå
ìåòàëåâèé ñòðèæåíü ç ïåðåòèíîì ïîòðіáíîãî ïðîôіëþ і ðîáî÷îþ ïîâåðõíåþ,
íà ÿêó íàíåñåíî òîíêèé àëìàçíèé øàð. Àëìàçíå ïîêðèòòÿ íà ðîáî÷іé
÷àñòèíі іíñòðóìåíòà âèãîòîâëÿþòü ðіçíîї çåðíèñòîñòі äëÿ ïîïåðåäíüîãî é
îñòàòî÷íîãî äîâåäåííÿ.
Òàðîâàíі íàïèëêè (ìàë. 87, á) çàñòîñîâóþòü ó âñіõ âèïàäêàõ, êîëè ïîòðіáíî ïåðåâіðÿòè òâåðäіñòü ó ìàëîäîñòóïíèõ äëÿ àëìàçíîãî íàêîíå÷íèêà
ïðèñòîñóâàííÿ ÷àñòèíàõ âèðîáó (áі÷íèé ïðîôіëü çóáà çóá÷àñòîãî êîëåñà,
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Мал. 87. Спеціальні напилки: а – алмазні; б – таровані

ðіçàëüíå ëåçî ôðåçè òà іí.), і ïðè êîíòðîëі òâåðäîñòі áåçïîñåðåäíüî áіëÿ
ðîáî÷îãî ìіñöÿ òåðìіñòà (ñïåöіàëіñòà ç òåðìі÷íîї îáðîáêè âèðîáіâ іç ìåòàëó).
Íàïèëêè òàðóþòüñÿ íà ïåâíó òâåðäіñòü çàëåæíî âіä òâåðäîñòі âèðîáіâ.
Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âіäïîâіäíèõ íîðìàëіçîâàíèõ íàïèëêіâ ïіäâèùåíîþ і ñòàáіëüíîþ ÿêіñòþ.
Çàçíà÷åíі âèäè íàïèëêіâ âèêîðèñòîâóþòü ïðè âèãîòîâëåííі ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáіâ.
Ðîçãëÿíü äåòàëі, çîáðàæåíі íà ìàëþíêó 88. Ïîìіðêóé, ÿêі âèäè íàïèëêіâ òà íàäôіëіâ ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîæíîї ç íèõ.

1
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Вушко 2

а

б
Мал. 88. Об’єкти технологічної діяльності: а – комплектуючі для слюсарної ножівки;
б – пристосування для кріплення вудилища
Напилок, насічка, робоча частина, окалина, брак, вм’ятина, просвіт.

Напилок (терпуг) – брусок певного профілю та довжини з інструментальної сталі, на поверхні якого є насічки з гостро заточеними зубцями, які в
перерізі мають форму клина.
Окалина – продукт окиснення поверхні металу в газовому середовищі.
Пройми – отвори різної форми й розмірів.
Розпилювання
я – різновид обпилювання, у процесі якого обробляють
пройми.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Äëÿ ÷îãî çàñòîñîâóþòü íàïèëêè?
ßê ïîäіëÿþòü íàïèëêè çà âåëè÷èíîþ íàñі÷êè?
×îìó òðåáà ïðàâèëüíî òðèìàòè íàïèëîê ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ?
ßê òðåáà ðîçïîäіëÿòè çóñèëëÿ ðóê ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ?
ßê ñëіä çàòèñêàòè çàãîòîâêè äëÿ îáïèëþâàííÿ â ëåùàòàõ?
×îìó îáïèëþâàííÿ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ òåæ íàëåæèòü äî ïðîöåñó ðіçàííÿ?
7. ßê ïåðåâіðÿþòü ÿêіñòü îáïèëþâàííÿ?
8. ßêèõ ïðàâèë áåçïåêè ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ îáïèëþâàííÿ
çàãîòîâîê?

Тестові завдання
1. Ó ÿêîìó òâåðäæåííі äàíî íàéáіëüø ïîâíó іíôîðìàöіþ ïðî òåõíîëîãіþ îáïèëþâàííÿ ìåòàëó?
À îïåðàöіÿ, ïіä ÷àñ ÿêîї ç ïîâåðõíі ìåòàëó çíіìàєòüñÿ øàð ìåòàëó
Á îïåðàöіÿ, ïіä ÷àñ ÿêîї ç ïîâåðõíі ìåòàëó çíіìàєòüñÿ øàð ìåòàëó
(ïðèïóñê)
Â îïåðàöіÿ, ïіä ÷àñ ÿêîї ç ïîâåðõíі ìåòàëó çíіìàєòüñÿ øàð ìåòàëó
(ïðèïóñê) çà äîïîìîãîþ ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòà – íàïèëêà
2. ßêèé ñïіëüíèé ïðèíöèï çàêëàäåíî â îñíîâó ðîáîòè ñëþñàðíîї
íîæіâêè, íîæèöü, çóáèëà, êðåéöìåéñåëÿ, êàíàâî÷íèêà, íàïèëêà?
À ðіçàííÿ
Á ðîçêðîþâàííÿ
Â äіÿ êëèíà
Ã óñі ïåðåëі÷åíі ïðèíöèïè
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
3. ßêі âèäè îáïèëþâàëüíèõ ðîáіò çàñòîñîâóþòü ó ïðàêòèöі ñëþñàðíîї
îáðîáêè?
À îáïèëþâàííÿ çîâíіøíіõ êðèâîëіíіéíèõ ïîâåðõîíü
Á îáïèëþâàííÿ çîâíіøíіõ ïëîñêèõ ïîâåðõîíü
Â îáïèëþâàííÿ çîâíіøíіõ і âíóòðіøíіõ êóòіâ ïëîñêèõ ïîâåðõîíü
Ã îáïèëþâàííÿ ñêëàäíèõ àáî ôàñîííèõ ïîâåðõîíü
Ä îáïèëþâàííÿ çàãëèáëåíü, îòâîðіâ, ïàçіâ і âèñòóïіâ
Å óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
Є ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
4. ßêèé ïðèïóñê íà îáïèëþâàííÿ äåòàëåé äîñÿãàєòüñÿ ïðè ðîáîòі â
øêіëüíèõ ìàéñòåðíÿõ?
À äî 0,1 ìì
Á äî 0,01 ìì
Â äî 0,05 ìì
Ã âіä 0,5 äî 0,025 ìì
Ä âіä 0,1 äî 0,01 ìì
5. Ùî âàæëèâî çíàòè, âèáèðàþ÷è íàïèëîê äëÿ îáïèëþâàííÿ?
À ïîñëіäîâíіñòü ðîáîòè
Á òâåðäіñòü îáðîáëþâàíîãî ìàòåðіàëó
Â òî÷íіñòü îáðîáêè çàãîòîâêè
Ã âåëè÷èíó ïðèïóñêó íà îáðîáêó
Ä ôîðìó îáðîáëþâàíîї ïîâåðõíі
6. ßêèé íàïèëîê ïðèçíà÷åíèé äëÿ ãðóáîãî îáïèëþâàííÿ çàãîòîâîê ç
ì’ÿêèõ ìåòàëіâ?

а

À íàïèëîê
Á íàïèëîê
Â íàïèëîê
Ã íàïèëîê

б

ç
ç
ç
ç

в

îäèíàðíîþ (ïðîñòîþ) íàñі÷êîþ
ïîäâіéíîþ (ïåðåõðåñíîþ) íàñі÷êîþ
äóãîâîþ íàñі÷êîþ
òî÷êîâîþ (ðàøïіëüíîþ) íàñі÷êîþ

г
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7. Íà ÿêèõ çîáðàæåííÿõ ïðàâèëüíî ïîêàçàíî ïðèéîì êðіïëåííÿ ðó÷êè íà õâîñòîâèêó íàïèëêà?

À

Á

Â

Тема 2.4.
Свердління отворів. Нарізання різьби
§ 9. СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ
1. Які пристрої для свердління металу тобі відомі?
2. У чому перевага машинного свердління над ручним?

Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëþñàðíèõ ðîáіò ç âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, ñêëàäàííÿ
äåòàëåé ÷àñòî âèíèêàє íåîáõіäíіñòü îòðèìàííÿ â öèõ äåòàëÿõ ðіçíèõ îòâîðіâ. Äëÿ öüîãî âèêîíóþòü îïåðàöії ñâåðäëіííÿ, çåíêóâàííÿ, çåíêåðóâàííÿ
ÿ îòâîðіâ.
Ñóòü öèõ îïåðàöіé ïîëÿãàє â òîìó,
ùî ïðîöåñ ðіçàííÿ (çíÿòòÿ øàðó ìàòåðіàëó) çäіéñíþєòüñÿ îáåðòàëüíèì òà ïîñòóïàëüíèì ðóõàìè ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòà
(ñâåðäëà, çåíêåðà òîùî) âіäíîñíî ñâîєї îñі
(ìàë. 89).
Ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ âèêîíóþòü â îñíîâíîìó íà ñâåðäëèëüíèõ àáî òîêàðíèõ âåðñòàòàõ. Îäíàê ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè äåòàëü íåìîæëèâî âñòàíîâèòè íà âåðñòàò
àáî îòâîðè ðîçòàøîâàíі ó âàæêîäîñòóïíèõ ìіñöÿõ, îáðîáêà ïðîâîäèòüñÿ âðó÷íó
çà äîïîìîãîþ âîðîòêіâ, ðó÷íèõ (êîëîâîðîò, äðèëü) àáî ìåõàíіçîâàíèõ (åëåêòðè÷Мал. 89. Свердління отвору
íèõ òà ïíåâìàòè÷íèõ) äðèëіâ.

а

б

Мал. 90. Спіральне свердло із циліндричним хвостовиком: а – загальний вигляд;
б – будова (1 – робоча частина, 2 – напрямна частина, 3 – різальна частина,
4 – хвостовик)

Òîáі âæå âіäîìî, ùî ñâåðäëіííÿ ïîëÿãàє â îòðèìàííі é îáðîáöі îòâîðіâ
çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíîãî іíñòðóìåíòà – ñâåðäëà. ßê і áóäü-ÿêèé ðіçàëüíèé іíñòðóìåíò, ñâåðäëî ïðàöþє çà ïðèíöèïîì êëèíà. Çà êîíñòðóêöієþ і
ïðèçíà÷åííÿì ñâåðäëà ïîäіëÿþòü íà ïåðîâі, ñïіðàëüíі, öåíòðîâі òà іí.
Ñïіðàëüíå ñâåðäëî (ìàë. 90) ñêëàäàєòüñÿ ç ðîáî÷îї ÷àñòèíè, õâîñòîâèêà
òà øèéêè. Ðîáî÷à ÷àñòèíà ñâåðäëà ó ñâîþ ÷åðãó ñêëàäàєòüñÿ іç öèëіíäðè÷íîї (íàïðÿìíîї) і ðіçàëüíîї ÷àñòèí.
Íà íàïðÿìíіé ÷àñòèíі ðîçòàøîâàíî äâі ãâèíòîâі êàíàâêè, ïî ÿêèõ ó
ïðîöåñі ðіçàííÿ âіäâîäèòüñÿ ñòðóæêà. Íàïðÿìîê ãâèíòîâèõ êàíàâîê ïåðåâàæíî ïðàâèé. Ëіâі ñâåðäëà âèêîðèñòîâóþòü äóæå ðіäêî. Óçäîâæ êàíàâîê íà öèëіíäðè÷íіé ÷àñòèíі ñâåðäëà ðîçìіùåíі
âóçüêі ïîëîçêè, ÿêі íàçèâàþòü ñòðі÷êàìè. Âîíè ïðèçíà÷åíі äëÿ çìåíøåííÿ òåðòÿ ñâåðäëà îá ñòіíêè îòâîðó (ñâåðäëà äіàìåòðîì 0,25...0,5 ìì âèãîòîâëÿþòü áåç
ñòðі÷îê).
Ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ óòâîðþþòüñÿ êðóãëі îòâîðè. Îòâîðè ìîæóòü áóòè íàñêðіçíèìè òà ãëóõèìè (ìàë. 91).
Ó íàâ÷àëüíèõ ìàéñòåðíÿõ ñâåðäëіííÿ
ìåòàëіâ âèêîíóþòü çà äîïîìîãîþ ñâåðäëèëüíèõ âåðñòàòіâ òà åëåêòðè÷íèõ äðèа
б
ëіâ. Ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò є íàéáіëüø
Мал. 91. Типи отворів:
áåçïå÷íèì ó ïðîöåñі ñâåðäëіííÿ. Ïåðåä
а – наскрізний; б – глухий
ñâåðäëіííÿì äåòàëі (çàãîòîâêè) ïîòðіáíî
ìіöíî çàêðіïèòè. Óñòàíîâëþâàòè òà çàêðіïëþâàòè çàãîòîâêè íà ðîáî÷îìó
ñòîëі ñâåðäëèëüíîãî âåðñòàòà ìîæíà ðіçíèìè ñïîñîáàìè. Öå çàëåæèòü âіä
ðîçìіðіâ, ôîðìè é ìàñè çàãîòîâêè, âіä äіàìåòðà îáðîáëþâàíîãî îòâîðó òà
іíøèõ ÷èííèêіâ.
Äðіáíі äåòàëі ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ â íèõ îòâîðіâ äіàìåòðîì äî 10 ìì çâè÷àéíî çàêðіïëþþòü ó ðó÷íèõ ëåùàòàõ àáî ïіäòðèìóþòü ïëîñêîãóáöÿìè.
Íåâåëèêі çà ðîçìіðàìè çàãîòîâêè ïðÿìîêóòíîї ôîðìè çàêðіïëþþòü ó
ìàøèííèõ ëåùàòàõ, à äëÿ êðіïëåííÿ â ëåùàòàõ çàãîòîâîê ðіçíîї ôîðìè
âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ãóáêè.
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Мал. 92. Пристосування для кріплення заготовок: а – машинні лещата звичайні;
б – машинні лещата зі змінним кутом нахилу; в – кріплення заготовки
притискними планками

Çàãîòîâêè, ÿêі íå ïîìіùàþòüñÿ ìіæ ãóáêàìè ëåùàò, çàêðіïëþþòü ïðèòèñêíèìè ïëàíêàìè áåçïîñåðåäíüî íà ðîáî÷îìó ñòîëі (ìàë. 92, â). Çàãîòîâêó 1 ðîçìіùóþòü íà ðîáî÷îìó ñòîëі 6. Ïðèòèñêíі ïëàíêè 2 îäíієþ
÷àñòèíîþ ïðèòèñêàþòü çàãîòîâêó 1, à іíøîþ îïèðàþòüñÿ íà ïіäêëàäêè 5.
Äëÿ ôіêñóâàííÿ äåòàëі çàòèñêàþòü ãàéêè 4 áîëòіâ 3, ÿêі âõîäÿòü ó ïàçè
ïðèòèñêíèõ ïëàíîê 2.
Ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ öèëіíäðè÷íîї ïîâåðõíі çáîêó àáî íàâіòü çâåðõó ñëіä
âèêîðèñòàòè óíіâåðñàëüíі ïðèòèñêíі ïðèñòðîї òà ïіäãîòóâàòè âіäïîâіäíèé
ìàéäàí÷èê (ìàë. 93).
Â óñіõ âèïàäêàõ çàêðіïëåííÿ çàãîòîâîê ïіä ÷àñ îáðîáêè íàñêðіçíèõ
îòâîðіâ íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè ìîæëèâіñòü âèõîäó ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòà
ç îòâîðó â êіíöі îáðîáêè, ùîá íå ïîøêîäèòè ïîâåðõíþ ñòîëà àáî ëåùàò.
Ñâåðäëіííÿ âèêîíóþòü çà ïîïåðåäíüîþ ðîçìіòêîþ ç íàêåðíåíèìè öåíòðàìè îòâîðó àáî áåç íèõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñïåöіàëüíі ïðèñòðîї – êîíäóêòîðè.

а

б

Мал. 93. Свердління отворів у циліндричних деталях: а – універсальний притискний
пристрій; б – спосіб кріплення деталі

Ñâåðäëіííÿ çà ðîçìіòêîþ âèêîíóþòü, ÿê ïðàâèëî, ó äâà ïðèéîìè.
Óñòàíîâèâøè ñâåðäëî ó âіäïîâіäíîñòі ç íàêåðíåíèì öåíòðîì ìàéáóòíüîãî îòâîðó, âèêîíóþòü çàñâåðäëþâàííÿ íà ãëèáèíó áëèçüêî 1/4 äіàìåòðà
ñâåðäëà. Ïåðåêîíàâøèñÿ çà îäåðæàíèì îòâîðîì, ùî ñâåðäëî éäå ïî öåíòðó, âèêîíóþòü ñâåðäëіííÿ ïîâíіñòþ. ßêùî ñâåðäëî ïіøëî âáіê âіä íàìі÷åíîãî öåíòðà (ç’їõàëî), òî äëÿ âèïðàâëåííÿ îòâîðó íåîáõіäíî ïîâòîðíî
ìåòîäîì çìіùåííÿ íàêåðíèòè öåíòð, ðîçìіñòèâøè êåðíåð ïіä íåçíà÷íèì
êóòîì, òà çäіéñíèòè ùå îäíå çàñâåðäëþâàííÿ é, ïåðåêîíàâøèñü ó éîãî
ïðàâèëüíîñòі, äîâåñòè ñâåðäëіííÿ äî êіíöÿ.
Ïðîäóêòèâíèì ââàæàєòüñÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ ó êîíäóêòîðàõ (ìàë. 94).

Мал. 94. Свердління отворів за допомогою кондукторів

Êîíäóêòîðè çàñòîñîâóþòü, ùîá äîñÿãòè âèñîêîї òî÷íîñòі ðîçìіùåííÿ
îñі îòâîðó, ñêîðî÷åííÿ ÷àñó íà âñòàíîâëåííÿ, âèâіðåííÿ і çàêðіïëåííÿ çàãîòîâîê.
Ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ íàñêðіçíîãî îòâîðó, êîëè ñâåðäëî ïіäõîäèòü äî éîãî
âèõîäó, íåîáõіäíî çìåíøèòè ïîäà÷ó. Ñâåðäëÿ÷è òàê çâàíèé ãëóõèé îòâіð,
éîãî ãëèáèíó ñëіä êîíòðîëþâàòè ñïåöіàëüíèì ïðèñòðîєì, ÿêèé ðîçìіùåíî
íà âåðñòàòі. ßêùî òàêîãî ïðèñòðîþ íåìàє, êîðèñòóþòüñÿ óïîðíîþ âòóëêîþ-îáìåæóâà÷åì.
ßêùî ïîòðіáíî ïðîñâåðäëèòè íåïîâíèé îòâіð â îäíіé çàãîòîâöі, òî â ëåùàòàõ çàêðіïëþþòü îäíî÷àñíî äâі çàãîòîâêè òàê, ùîá їõíі ïîâåðõíі, íà ÿêèõ
ìàþòü áóòè îäåðæàíі íåïîâíі îòâîðè,
çáіãëèñÿ. Ïîòіì íà ëіíії ñòèêàííÿ çàãîòîâîê ðîçìі÷àþòü öåíòðè îòâîðіâ і
ñâåðäëÿòü çà äîïîìîãîþ çâè÷àéíîãî
ïðèéîìó (ìàë. 95).
ßêùî íåîáõіäíî îáðîáèòè âåðõíþ
÷àñòèíó îòâîðó äëÿ îäåðæàííÿ ôàñîê
àáî öèëіíäðè÷íèõ çàãëèáèí, íàïðèêëàä
ïіä ïîòàéíó ãîëîâêó ãâèíòà àáî çàêëåïМал. 95. Свердління неповних
êè, âèêîíóþòü çåíêóâàííÿ (ìàë. 96).
отворів
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Мал. 96. Зенкування отвору

Çåíêóâàííÿ âèêîíóþòü çà äîïîìîãîþ çåíêіâîê àáî ñâåðäëîì áіëüøîãî
äіàìåòðà. Ó òàêîìó âèïàäêó, íå çíіìàþ÷è çàãîòîâêè çі ñòîëà, ùîá íå ïîðóøóâàòè ñïіââіñíîñòі øïèíäåëÿ âåðñòàòà і ïðîñâåðäëåíîãî îòâîðó, çàìіíþþòü ñâåðäëî âіäïîâіäíî çåíêіâêîþ òà îáðîáëÿþòü âåðõíþ ÷àñòèíó îòâîðó äî ðîçìіðіâ, çàçíà÷åíèõ íà êðåñëåííі.
Îñíîâíі âèäè áðàêó ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ
Ãðóáà ïîâåðõíÿ ïðîñâåðäëåíîãî îòâîðó (òóïå ñâåðäëî, íàäòî âåëèêà ïîäà÷à, íåäîñòàòíє îõîëîäæåííÿ ñâåðäëà).
Äіàìåòð ïðîñâåðäëåíîãî îòâîðó ïåðåâèùóє çàäàíèé (íåïðàâèëüíèé âèáіð ðîçìіðó ñâåðäëà, íå ñèìåòðè÷íî çàãîñòðåíі ðіçàëüíі êðîìêè ñâåðäëà).
Âіñü îòâîðó ïåðåêîøåíà (íåïðàâèëüíå âñòàíîâëåííÿ äåòàëі íà ñòîëі
âåðñòàòà àáî ïðèñòðîї, íåïåðïåíäèêóëÿðíіñòü ñòîëà і øïèíäåëÿ âåðñòàòà).
Ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ íåîáõіäíî âèêîíóâàòè òàêі ïðàâèëà áåçïåêè ïðàöі:
1. Îäÿãíóòè ñïåöîäÿã, çàõèñíі îêóëÿðè.
2. Íàäіéíî çàêðіïèòè ñâåðäëî â ïàòðîíі âåðñòàòà.
3. Íå çàëèøàòè êëþ÷ ó ïàòðîíі ïіñëÿ çàòèñêàííÿ ñâåðäëà.
4. Ìіöíî çàêðіïèòè äåòàëü íà ñòîëі âåðñòàòà â ëåùàòàõ.
5. Ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ êîðîòêèõ çàãîòîâîê âèêîðèñòîâóâàòè ïðèñòðîї
äëÿ çàêðіïëåííÿ.
6. Ñâåðäëî äî äåòàëі ïîäàâàòè ïëàâíî, áåç çóñèëü òà ðèâêіâ.
7. Áóòè îñîáëèâî óâàæíèì òà îáåðåæíèì ó êіíöі ñâåðäëіííÿ.
8. Ñâåðäëÿ÷è íàñêðіçíèé îòâіð, ïåðåäáà÷èòè ïіäêëàäíó îñíîâó.
9. Íå âіäâîëіêàòèñÿ ïіä ÷àñ ðîáîòè.
10. Íå äîïóñêàòè óòâîðåííÿ äîâãèõ çàêðó÷åíèõ ñòðóæîê. Ïåðіîäè÷íî
âèâîäèòè ñâåðäëî ç îòâîðó é ÷èñòèòè éîãî.
11. Ïåðåä çóïèíêîþ âåðñòàòà âіäâåñòè ñâåðäëî âіä çàãîòîâêè.
12. Ïіñëÿ çóïèíêè îáåðòàííÿ ñâåðäëà ïðèáðàòè ðîáî÷èé ñòіë âåðñòàòà.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 9
Ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ çà ðîçìіòêîþ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ñâåðäëà äëÿ ðîáîòè ïî ìåòàëó, ðó÷íі ëåùàòà, ìàøèííі ëåùàòà, çàòèñêíі ïðèñòðîї, ïðîáíі çàãîòîâêè, çàãîòîâêè
äåòàëåé ñïðîåêòîâàíîãî âèðîáó, ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Ïіäãîòóé ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò äî ðîáîòè, çàêðіïè ñâåðäëî.
2. Âèêîíàé ðîçìіòêó öåíòðіâ îòâîðіâ íà çàãîòîâöі.
3. Íàäіéíî çàêðіïè äåòàëі ñïðîåêòîâàíîãî âèðîáó íà ðîáî÷îìó ñòîëі
âåðñòàòà.
4. Óâіìêíè âåðñòàò, ïëàâíî ïіäâåäè ñâåðäëî äî çàãîòîâîê.
5. Ïðîñâåðäëè ïîòðіáíі îòâîðè íà çàäàíó ãëèáèíó àáî íàñêðіçü.
6. Ïåðåâіð ÿêіñòü ñâåðäëіííÿ.
7. Âèçíà÷, ÿêі ïîäàëüøі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії íåîáõіäíî âèêîíàòè,
ùîá çàâåðøèòè âèãîòîâëåííÿ âèðîáó (ìàë. 97).

Ñòÿæíà ðàìêà äëÿ ëîáçèêà
№

Íàçâà åëåìåíòіâ

Ê-ñòü

Ìàòåðіàë

Ïðèìіòêà

1

Äóãà-îñíîâà

1

Ñòàëü

400153

2

Ïåðåñóâíèé ôіêñàòîð

1

Ñòàëü

242015

3

Óïîðíà ñòіéêà

1

Ñòàëü

15158

4

Ãâèíò íàòÿæíèé

1

Ñòàëü

806

5

Áîëòîâå ç’єäíàííÿ

1

Ñòàëü

Ì6

Мал. 97. Стяжна рамка для лобзика
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Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ïåðøі ñâåðäëèëüíі îïåðàöії áóëè âіäîìі ùå â Äàâíüîìó Єãèïòі.
Ïðî öå ñâіä÷àòü ìàëþíêè, çàëèøåíі íà ñòіíàõ ïå÷åð, íà ÿêèõ çîáðàæåíî ïðîöåñè ðіçàííÿ ìàòåðіàëіâ, ó òîìó ÷èñëі é ñâåðäëіííÿ
êàìåíþ êðåìíієâèìè áóðàìè, çàêðіïëåíèìè â ïðèìіòèâíîìó âåðñòàòі (ìàë. 98, à). Öå äóæå öіêàâèé ôàêò, îñêіëüêè â öåé ïåðіîä
áóëî ðîçâèíóòå ãîí÷àðíå ìèñòåöòâî é ðåìіñíèêè â îñíîâíîìó ïðàöþâàëè
ç ãëèíÿíèìè ìàòåðіàëàìè, âèãîòîâëÿþ÷è ðіçíèé ïîñóä, à â Єãèïòі éîãî
âèãîòîâëÿëè ç êàìåíþ. Íà òåðèòîðії íèíіøíüîї Óêðàїíè ïåðøі ñâåðäëèëüíі âåðñòàòè ç’ÿâèëèñÿ ïðèáëèçíî 150–40 òèñ. ðîêіâ òîìó (ìàë. 98, á).

а

б

Мал. 98. Наскельне зображення пристроїв для різання матеріалів давніх єгиптян (а)
та пристрій для свердління матеріалів давніх українців (б)
Свердління, зенкування, зенкер, кондуктор, різцетримач.

Зенкер – різальний інструмент для обробки отворів.
Зенкування
я – процес обробки вхідної частини отвору в деталі для утворення гнізд під потаємні головки кріпильних елементів.
Кондуктор – верстатний пристрій, що забезпечує правильне положення
деталі та інструмента.
Поступальний рухх – рух свердла паралельно осі обертання.

1.
2.
3.
4.

ßê ïіäãîòóâàòè ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò äî ðîáîòè?
Ó ÷îìó ïîëÿãàє îñîáëèâіñòü çåíêóâàííÿ?
ßêі âèäè áðàêó ìîæëèâі ïðè îáðîáöі îòâîðіâ і â ÷îìó їõ ïðè÷èíà?
ßêèõ ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ íà ñâåðäëèëüíîìó âåðñòàòі?

Тестові завдання
1. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü ñâåðäëіííÿì?
À ïðîöåñ ðîçêîëþâàííÿ ìåòàëó
Á ïðîöåñ óòâîðåííÿ ñòðóæêè
Â ïðîöåñ ðіçàííÿ ìàòåðіàëó ðіçàëüíèì іíñòðóìåíòîì
Ã ïðîöåñ çàãëèáëåííÿ ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòà â îáðîáëþâàíèé ìàòåðіàë
2. Ó ÿêîìó ïåðåëіêó òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé íàéáіëüø äîöіëüíî çàçíà÷åíî ïîñëіäîâíіñòü ïðèéîìіâ âèãîòîâëåííÿ îòâîðіâ âåëèêîãî äіàìåòðà â
ìåòàëåâèõ çàãîòîâêàõ?
À ðîçìі÷àííÿ ìіñöÿ ñâåðäëіííÿ, ñâåðäëіííÿ îòâîðó ñâåðäëîì çãіäíî
ç äіàìåòðîì, âèçíà÷åíèì êðåñëåííÿì
Á íàìі÷àííÿ ìіñöÿ ñâåðäëіííÿ, ñâåðäëіííÿ îòâîðó ñâåðäëîì çãіäíî ç
äіàìåòðîì, âèçíà÷åíèì êðåñëåííÿì
Â ðîçìі÷àííÿ ìіñöÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðó, íàìі÷àííÿ ìіñöü ñâåðäëіííÿ
êåðíîì, ñâåðäëіííÿ îòâîðó ñâåðäëîì äіàìåòðà, ìåíøîãî çà òîé,
ÿêèé âèçíà÷åíèé êðåñëåííÿì, ñâåðäëіííÿ îòâîðó ñâåðäëîì çãіäíî
ç äіàìåòðîì, âèçíà÷åíèì êðåñëåííÿì
Ã ðîçìі÷àííÿ ìіñöÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðó, êåðíóâàííÿ ìіñöÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðó, ñâåðäëіííÿ îòâîðó ñâåðäëîì çãіäíî ç äіàìåòðîì, âèçíà÷åíèì êðåñëåííÿì
3. ßêà ÷àñòèíà ñâåðäëèëüíîãî âåðñòàòà ïðèçíà÷åíà äëÿ âñòàíîâëåííÿ
íà íіé îáðîáëþâàíèõ çàãîòîâîê?
À ñòàíèíà
Á ðîáî÷èé ñòіë
Â ðó÷íі ëåùàòà
Ã îñíîâà
4. ßêó îïåðàöіþ âèêîíóþòü, ùîá îäåðæàòè íà ïðîñâåðäëåíèõ îòâîðàõ
êîíі÷íі çàãëèáëåííÿ?
À ðîçñâåðäëþâàííÿ
Á ñâåðäëіííÿ íà çàäàíó ãëèáèíó
Â çåíêóâàííÿ
Ã ðîçòî÷óâàííÿ
5. ßê êóò çàòî÷óâàííÿ ðіçàëüíîї ÷àñòèíè ñâåðäëà çàëåæèòü âіä òâåðäîñòі ìåòàëó, ùî ïіäëÿãàє ñâåðäëіííþ?
À çìåíøóєòüñÿ çі çáіëüøåííÿì òâåðäîñòі
Á çìåíøóєòüñÿ çі çìåíøåííÿì òâåðäîñòі
Â çáіëüøóєòüñÿ çі çìåíøåííÿì òâåðäîñòі
Ã çáіëüøóєòüñÿ çі çáіëüøåííÿì òâåðäîñòі
Ä äëÿ îáðîáêè âñіõ ìåòàëіâ çàëèøàєòüñÿ îäíàêîâèì
6. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíå ïðèñòîñóâàííÿ, çàêðіïëåíå íà
ñâåðäëі?
À äëÿ
Á äëÿ
Â äëÿ
Ã äëÿ
Ä äëÿ

âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà îòâîðó
âèìіðþâàííÿ äіàìåòðà ñâåðäëà
óíèêíåííÿ íàãðіâàííÿ ñâåðäëà
îáìåæåííÿ ãëèáèíè ñâåðäëіííÿ
îáëàìóâàííÿ ñòðóæêè
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§ 10. РІЗЬБА ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
1. Які існують способи з’єднання деталей?
2. Які з’єднання належать до рознімних?
3. Яке з’єднання називають шпильковим? Болтовим?

Ó ñó÷àñíіé òåõíіöі âåëèêîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè ðіçüáîâі ç’єäíàííÿ, ùî
çàñòîñîâóþòü äëÿ ðîçíіìíîãî ç’єäíàííÿ äåòàëåé. Äî їõ ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé íàëåæàòü óíіâåðñàëüíіñòü, íàäіéíіñòü, çðó÷íіñòü ñêëàäàííÿ òà ðîçáèðàííÿ, ïðîñòîòà âèãîòîâëåííÿ. Îñíîâíèìè äåòàëÿìè ðіçüáîâèõ ç’єäíàíü є
ãâèíòè, áîëòè ç ãàéêàìè òà øïèëüêàìè (ìàë. 99).

а

б

в

г

Мал. 99. Деталі різьбових з’єднань: а – гвинт; б – болт; в – гайки; г – шпилька

Ãâèíòè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä áîëòіâ òèì, ùî çàãâèí÷óþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî
â ðіçüáîâі îòâîðè ç’єäíóâàíèõ äåòàëåé âèðîáó. Ó ãâèíòîâèõ ç’єäíàííÿõ,
íà âіäìіíó âіä áîëòîâèõ, íåìàє ãàéîê.
Øïèëüêà – öèëіíäðè÷íèé ñòåðæåíü ç ðіçüáîþ íà äâîõ êіíöÿõ. Îäèí êіíåöü øïèëüêè âãâèí÷óєòüñÿ â ðіçüáîâèé îòâіð äåòàëі, à íà äðóãèé íàãâèí÷óєòüñÿ ãàéêà. Øïèëüêîâå ç’єäíàííÿ (ìàë. 100, á) ñêëàäàєòüñÿ çі øïèëüêè, øàéáè, ãàéêè òà ç’єäíóâàíèõ äåòàëåé. Öі ç’єäíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü,
êîëè íåìàє ìіñöÿ äëÿ ãîëîâêè áîëòà àáî êîëè îäíà çі ç’єäíóâàíèõ äåòàëåé
ìàє çíà÷íó òîâùèíó.

а

б
Мал. 100. Види з’єднань: а – болтове; б – шпилькове

Ùîá óÿâèòè, ÿê óòâîðþєòüñÿ ðіçüáà, ðîçãëÿíåìî òàêèé ïðèêëàä.
Âіçüìåìî öèëіíäð 1 і ïàïåðîâèé ïðÿìîêóòíèé òðèêóòíèê 2 (ìàë. 101). Êàòåò ÀÂ òðèêóòíèêà äîðіâíþє äîâæèíі êîëà îñíîâè öèëіíäðà. Íàìîòàєìî
öåé òðèêóòíèê íà öèëіíäð, òðèìàþ÷è éîãî òàê, ùîá êàòåò ÀÂ çáіãàâñÿ ç
îñíîâîþ öèëіíäðà. Êàòåò ÀÂ îáåðíåòüñÿ íàâêîëî îñі îäèí ðàç, à ãіïîòåíóçà ÀÑ óòâîðèòü êðèâó íà ïîâåðõíі öèëіíäðà, ÿêà íàçèâàєòüñÿ ãâèíòîâîþ
ëіíієþ. Êóò , ïіä ÿêèì ïіäíіìàєòüñÿ ãâèíòîâà ëіíіÿ, íàçèâàєòüñÿ êóòîì
ïіäéîìó ãâèíòîâîї ëіíії. Ãâèíòîâà ëіíіÿ (ðіçüáà) ìîæå áóòè ïðàâîþ і ëіâîþ, çàëåæíî âіä íàïðÿìêó ïіäéîìó âèòêіâ íà öèëіíäðè÷íіé ïîâåðõíі.

а

б

Мал. 101. Утворення гвинтової лінії: а – правої; б – лівої

ßêùî ãâèíòîâà ëіíіÿ ïіäíіìàєòüñÿ çëіâà íàïðàâî (ïðîòè ãîäèííèêîâîї
ñòðіëêè), òî âіäïîâіäíà їé ðіçüáà íàçèâàєòüñÿ ïðàâîþ (ìàë. 101, à). Ïðè
óòâîðåííі ãâèíòîâîї ëіíії â ïðîòèëåæíîìó íàïðÿìêó (ìàë. 101, á) âіäïîâіäíà їé ðіçüáà íàçèâàєòüñÿ ëіâîþ.
ßêùî ïî öèõ ëіíіÿõ ïðîðіçàòè êàíàâêè ïåâíîãî ïðîôіëþ, òî óòâîðèòüñÿ
ðіçüáà, íàçâà ÿêîї çàëåæèòü âіä ãåîìåòðè÷íîї ôîðìè êàíàâêè (ìàë. 102).

а

б

в

г

д

Мал. 102. Профілі різьби: а – трикутна; б – прямокутна; в – трапецієвидна; г – упорна;
д – кругла

Âåëèêîãî ïîøèðåííÿ â òåõíіöі íàáóëà ìåòðè÷íà ðіçüáà. Öå ðіçüáà, ïðîôіëü ÿêîї ìàє âèãëÿä ðіâíîñòîðîííüîãî òðèêóòíèêà ç êóòîì ïðè âåðøèíі
60 (ìàë. 103).

Мал. 103. Профіль метричної різьби на болті та гайці
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3
2
1

Мал. 104. Елементи різьби: d, D – зовнішній діаметр (зовнішньої, внутрішньої різьби);
d1, D1 – внутрішній діаметр; d2, D2 – середній діаметр; L – довжина різьби;
S – крок різьби;  – кут профілю різьби;  – кут підйому гвинтової лінії; t – висота
профілю; 1 – впадина; 2 – бокова сторона профілю; 3 – вершина

Ùîá çàïîáіãòè çàїäàííþ ðіçüáè ïіä ÷àñ çàãâèí÷óâàííÿ, íà âåðøèíі âèñòóïè ãâèíòà é ãàéêè ïëîñêî çðіçóþòü. Êîíòóðè âèñòóïіâ і çàãëèáèí ðіçüáè, ùî óòâîðÿòüñÿ âіä ïîçäîâæíüîãî ðîçðіçó ãâèíòà, íàçèâàþòü ïðîôіëåì
ðіçüáè.
ßêùî ðіçüáó íàðіçóþòü íà çîâíіøíіé ïîâåðõíі, її íàçèâàþòü çîâíіøíüîþ, à ÿêùî âñåðåäèíі îòâîðó – âíóòðіøíüîþ.
Ðіçüáà õàðàêòåðèçóєòüñÿ її åëåìåíòàìè (ìàë. 104).
Êðîêîì ðіçüáè S íàçèâàþòü âіäñòàíü, ÿêó ïðîõîäèòü ãâèíò ó ïîçäîâæíüîìó íàïðÿìі çà îäèí îáåðò.
Êóòîì ïðîôіëþ ðіçüáè  íàçèâàþòü êóò ìіæ áі÷íèìè ñòîðîíàìè ïðîôіëþ ðіçüáè, âèìіðÿíèé ó ïëîùèíі, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç âіñü áîëòà.
Çîâíіøíіé äіàìåòð ðіçüáè d – öå íàéáіëüøèé äіàìåòð, âèìіðþâàíèé ïî
âåðøèíі ðіçüáè â ïëîùèíі, ïåðïåíäèêóëÿðíіé äî îñі áîëòà.
Âíóòðіøíіé äіàìåòð ðіçüáè d1 – öå äіàìåòð óÿâíîãî öèëіíäðà, òâіðíі
ÿêîãî ïðîõîäÿòü ÷åðåç âåðøèíè ïðîôіëþ ðіçüáè äëÿ ãâèíòà é âåðøèíè
âèñòóïіâ ïðîôіëþ ãàéêè.
Âèñîòà ïðîôіëþ (ãëèáèíà ðіçàííÿ, t) – öå âіäñòàíü âіä âåðøèíè ðіçüáè
äî її îñíîâè, âèìіðÿíà ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îñі ïîâåðõíі, íà ÿêіé âîíà íàðіçàíà.
Ìåòðè÷íà ðіçüáà õàðàêòåðèçóєòüñÿ êðîêîì і äіàìåòðîì ãâèíòà, âèðàæåíèì ó ìіëіìåòðàõ. Ìåòðè÷íі ðіçüáè ïîäіëÿþòü íà ðіçüáè ç âåëèêèì òà
ìàëèì êðîêîì ðіçüáè. Ðіçüáè ç âåëèêèì êðîêîì ðіçüáè (ìàë. 105, à) ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ Ì і öèôðîþ, ùî õàðàêòåðèçóє äіàìåòð, íàïðèêëàä Ì5,
Ì8 òîùî. Òàêèé çàïèñ îçíà÷àє, ùî ìåòðè÷íà ðіçüáà ç íîðìàëüíèì (âèçíà÷åíèì ñòàíäàðòîì) êðîêîì òà її äіàìåòðîì âіäïîâіäíî 5 ìì òà 8 ìì.
Ðіçüáè ç äðіáíèì êðîêîì (ìàë. 105, á) ïîçíà÷àþòü ëіòåðîþ Ì і öèôðàìè,
ÿêі ïîêàçóþòü äіàìåòð ðіçüáè і êðîê (÷åðåç çíàê ìíîæåííÿ), íàïðèêëàä:
Ì121; Ì241,5 òîùî.

а

б

Мал. 105. Метрична різьба: а – з великим кроком; б – з дрібним кроком

Ó ïðàêòèöі ñëþñàðíîї îáðîáêè ÷àñòî âèíèêàє ïîòðåáà âèçíà÷èòè ðîçìіðè åëåìåíòіâ ðіçüáè íà ãîòîâіé äåòàëі. Ó öüîìó âèïàäêó çîâíіøíіé äіàìåòð âèìіðþþòü øòàíãåíöèðêóëåì àáî ìіêðîìåòðîì. Êðîê ðіçüáè âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ ðіçüáîìіðà (ìàë. 106).

а

б

в

Мал. 106. Вимірювання кроку різьби різьбоміром: а – загальний вигляд різьбоміра;
б – вимірювання зовнішнього кроку різьби; в – вимірювання внутрішнього кроку різьби

Мал. 107. Вимірювання і визначення кроку різьби

Çà âіäñóòíîñòі ðіçüáîìіðà êðîê ðіçüáè âèìіðþþòü ìàñøòàáíîþ ëіíіéêîþ. Âèìіðÿâøè ïåâíó äîâæèíó íèòîê ðіçüáè, êðîê ðіçüáè S âèçíà÷àþòü
çà ôîðìóëîþ:
,
äå L – äîâæèíà âèìіðþâàíîї âåëè÷èíè; n – êіëüêіñòü íèòîê ðіçüáè
(ìàë. 107).
Çîáðàæóâàòè ðіçüáó òàêîþ, ÿê ìè її áà÷èìî, äóæå ñêëàäíî. Òîìó íà
êðåñëåííÿõ öå ðîáëÿòü ñïðîùåíî.
Íà çîâíіøíіé ïîâåðõíі (íà ñòåðæíі) ïî çîâíіøíüîìó äіàìåòðó ðіçüáó
çîáðàæóþòü ñóöіëüíîþ òîâñòîþ îñíîâíîþ ëіíієþ (ìàë. 108, à), ùî âіäïîâіäàє âíóòðіøíüîìó äіàìåòðó ðіçüáè, ïðîâîäÿòü ñóöіëüíîþ òîíêîþ ëіíієþ
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íà âñіé äîâæèíі ðіçüáè, âêëþ÷àþ÷è і ôàñêó. Ïðè÷îìó íà âèãëÿäі, óòâîðåíîìó ïðîåöіþâàííÿì íà ïëîùèíó, ïåðïåíäèêóëÿðíó äî îñі ñòåðæíÿ, ïðîâîäÿòü äóãó, ÿêà ïðèáëèçíî äîðіâíþє äîâæèíі (¾) êîëà, ðîçіìêíóòîãî â
áóäü-ÿêîìó ìіñöі, àëå íå íà öåíòðîâèõ ëіíіÿõ.
Ðіçüáó íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі (â îòâîðі) ïîêàçóþòü ñóöіëüíîþ òîíêîþ
ëіíієþ ïî çîâíіøíüîìó é ñóöіëüíîþ òîâñòîþ – ïî âíóòðіøíüîìó äіàìåòðó
(ìàë. 108, á). Çâåðíè óâàãó, ùî øòðèõóâàííÿ â ðîçðіçі, äå ïîêàçàíî ðіçüáó, çàâæäè äîâîäÿòü äî ñóöіëüíîї òîâñòîї ëіíії.
Ñóöіëüíó òîíêó ëіíіþ ïðè çîáðàæåííі ðіçüáè ïðîâîäÿòü íà âіäñòàíі íå
ìåíøå íіæ 0,8 ìì âіä ñóöіëüíîї òîâñòîї îñíîâíîї ëіíії і íå áіëüøå âіä êðîêó ðіçüáè.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâíі âèäè áðàêó ïðè íàðіçóâàííі ðіçüáè òà çàõîäè ùîäî
çàïîáіãàííÿ їì.
Ïіä ÷àñ íàðіçóâàííÿ ðіçüáè òðàïëÿþòüñÿ ðіçíі âèäè áðàêó. Íàéïîøèðåíіøі ç íèõ – ïîëîìêà ìіò÷èêà â îòâîðі, ðâàíà ðіçüáà, çðèâ ðіçüáè òîùî.
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Мал. 108. Умовне зображення різьби на кресленні:
а – зовнішньої; б – внутрішньої на розрізі

Ïîëîìêà ìіò÷èêà â îòâîðі ìîæå ñòàòèñÿ âíàñëіäîê íåóâàæíîñòі, ïіä ÷àñ
ðîáîòè çàòóïëåíèì ìіò÷èêîì і ÷åðåç çàáèâàííÿ êàíàâîê ìіò÷èêà ñòðóæêîþ. Öåé âèä áðàêó ïîòðåáóє çíà÷íîї çàòðàòè ÷àñó íà âèéìàííÿ ìіò÷èêà,
îêðіì òîãî ïñóє ðіçüáó, à іíîäі ñïðè÷èíÿє áðàê äåòàëі. Ùîá çàïîáіãòè ïîëîìöі ìіò÷èêà, ïіä ÷àñ ðîáîòè ñëіä áóòè óâàæíèì, êîðèñòóâàòèñÿ ñïðàâíèì і ãîñòðèì ìіò÷èêîì, ÷àñòіøå âèéìàòè éîãî äëÿ âèäàëåííÿ ñòðóæêè.
Ðâàíà ðіçüáà áóâàє ïіä ÷àñ ðîáîòè òóïèì ìіò÷èêîì ÷è ïëàøêîþ, çà âіäñóòíîñòі çìàùóâàííÿ і âíàñëіäîê íåïðàâèëüíîãî âñòàíîâëåííÿ ðіçüáîíàðіçíîãî іíñòðóìåíòà âіäíîñíî íàðіçóâàíîї äåòàëі. Òîìó, ùîá íå äîïóñòèòè

öüîãî âèäó áðàêó, íåîáõіäíî çàñòîñîâóâàòè ïðàâèëüíî çàãîñòðåíі ìіò÷èêè
òà ïëàøêè, çìàùóâàòè é ïðàâèëüíî, áåç ïåðåêîñіâ, óñòàíîâëþâàòè ðіçàëüíèé іíñòðóìåíò.
Íåïîâíà ðіçüáà áóâàє òîäі, êîëè äіàìåòð îòâîðó ïіä ðіçüáó áіëüøèé,
íіæ öå ïîòðіáíî äëÿ äàíèõ óìîâ ðîáîòè (ìàòåðіàëó äåòàëі é ðîçìіðó ðіçüáè), à òàêîæ êîëè äіàìåòð ñòåðæíÿ ïіä ðіçüáó ìåíøèé âіä óñòàíîâëåíîãî òåõíі÷íèìè âèìîãàìè. Çà ïðàâèëüíî âèáðàíîãî é âèêîíàíîãî äіàìåòðà
îòâîðó äëÿ âíóòðіøíüîї ðіçüáè òà äіàìåòðà ñòåðæíÿ äëÿ çîâíіøíüîї ðіçüáè
öüîãî áðàêó íå áóäå.
Çðèâ ðіçüáè áóâàє â òèõ âèïàäêàõ, êîëè äіàìåòð ïðîñâåðäëåíîãî îòâîðó
ïіä ðіçüáó ìåíøèé âіä ïîòðіáíîãî àáî æ äіàìåòð ñòåðæíÿ ïіä çîâíіøíþ
ðіçüáó áіëüøèé, íіæ öå ïåðåäáà÷åíî. Ùîá çàïîáіãòè çðèâó ðіçüáè, ïîòðіáíî âèáèðàòè ïðàâèëüíèé äіàìåòð îòâîðó і ñòåðæíÿ.
Äëÿ êîíòðîëþ âíóòðіøíіõ ðіçüá çàñòîñîâóþòü ãðàíè÷íі ðіçüáîâі êàëіáðïðîáêè (ìàë. 109, à). ßêùî â îòâіð íå ïðîõîäèòü ïðîõіäíà êàëіáð-ïðîáêà
àáî ïðîõîäèòü íåïðîõіäíà êàëіáð-ïðîáêà, òî äåòàëü ââàæàþòü áðàêîì.

б
а

в
Мал. 109. Контроль якості різьби:
а – калібр-пробки; б – калібр-кільця; в – спосіб перевірки

Ó ïåðøîìó âèïàäêó áðàê ìîæíà âèïðàâèòè, ÿêùî ðіçüáîâèé îòâіð
ïðîéòè íîâèì ñïðàâíèì ìіò÷èêîì, ÿêèé çáіëüøèòü äіàìåòð ðіçüáè. Ó äðóãîìó âèïàäêó áðàê óñóíóòè íåìîæëèâî.
ßêіñòü çîâíіøíüîї ðіçüáè ïåðåâіðÿþòü ðіçüáîâèìè êàëіáð-êіëüöÿìè
(ìàë. 109, á), ðіçüáîâèìè ìіêðîìåòðàìè àáî ðіçüáîìіðàìè.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Çàñòîñóâàííÿ ãâèíòîâèõ ïîâåðõîíü ó òåõíіöі ïî÷àëîñÿ ùå â àíòè÷íі ÷àñè. Ââàæàєòüñÿ, ùî ïåðøèì ãâèíò âèíàéøîâ Àðõіò Òàðåíòñüêèé – ôіëîñîô, ìàòåìàòèê і ìåõàíіê, ÿêèé æèâ ó V–IV ñò.
äî í. å. Øèðîêî âіäîìèé âèíàéäåíèé Àðõіìåäîì ãâèíò, ùî çàñòîñîâóâàâñÿ äëÿ ïåðåìіùåííÿ ðіäèí і ñèïó÷èõ òіë. Çàðàç «ãâèíò Àðõіìåäà» íàçèâàєòüñÿ «øíåê» і òðàíñïîðòíі ìåõàíіçìè íàçèâàþòüñÿ âіäïîâіäíî – «øíåêîâèìè ìåõàíіçìàìè». Ïðèêëàä òàêîãî ìåõàíіçìó – ðó÷íà
ì’ÿñîðóáêà.
Ïåðøі êðіïèëüíі äåòàëі, ùî ìàþòü ðіçüáëåííÿ, ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòèñÿ
â Äàâíüîìó Ðèìі íà ïî÷àòêó íàøîї åðè. Îäíàê ÷åðåç âèñîêó âàðòіñòü їõ
âèêîðèñòîâóâàëè òіëüêè â þâåëіðíèõ ïðèêðàñàõ, ìåäè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ
òà іíøèõ êîøòîâíèõ âèðîáàõ.
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Øèðîêå çàñòîñóâàííÿ õîäîâі òà êðіïèëüíі ðіçüáè çíàéøëè ëèøå â Ñåðåäíüîâі÷÷і. Âèãîòîâëÿëè çîâíіøíþ ðіçüáó òàê: íà öèëіíäðè÷íó çàãîòîâêó
íàìîòóâàëè çìàùåíó êðåéäîþ àáî ôàðáîþ ìîòóçêó, ïîòіì ïî óòâîðåíіé
ñïіðàëüíіé ðîçìіòöі íàðіçóâàëè ãâèíòîâó êàíàâêó. Çàìіñòü ãàéîê ç âíóòðіøíіì ðіçüáëåííÿì âèêîðèñòîâóâàëè âòóëêè ç äâîìà àáî òðüîìà øòèôòàìè.
Деталі різьбових з’єднань, болтове з’єднання, шпилькове з’єднання, гвинтова лінія, метрична різьба, різьбомір.
Гайка – металева деталь, що має отвір з різьбою.
Кріпильні деталіі – деталі, призначені для з’єднання виробів.
Нерознімне з’єднання
я – з’єднання, яке не можна розібрати без руйнування спряжених елементів.
Різьба – гвинтова канавка на циліндричній або конічній поверхні.
Рознімне з’єднання – з’єднання, яке можна розбирати й складати, не
руйнуючи з’єднувальних елементів.
Профіль різьби
и – переріз її витка площиною, що проходить через вісь
циліндра або конуса, на яких нарізано різьбу.
Трапецеїдальна різьба – різьба, що має профіль у вигляді трапеції.
Шпилька – циліндричний стержень із різьбою.

1.
2.
3.
4.

ßê óòâîðþєòüñÿ ìåòðè÷íà ðіçüáà?
ßêі åëåìåíòè ìàє ìåòðè÷íà ðіçüáà?
ßê ïîçíà÷àþòü ìåòðè÷íó ðіçüáó ç ìàëèì êðîêîì?
ßêèé іíñòðóìåíò âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåâіðêè ÿêîñòі íàðіçàííÿ
ðіçüáè?

Тестові завдання
1. Ç’єäíàííÿ, ÿêå óòâîðþєòüñÿ âíàñëіäîê íàãâèí÷óâàííÿ îäíієї äåòàëі
íà іíøó, íàçèâàþòü:
À áîëòîâèì
Á ãàéêîâèì
Â ðіçüáîâèì
Ã íåðîçíіìíèì
Ä ðîçíіìíèì
2. ßêå ç’єäíàííÿ çîáðàæåíî íà ìàëþíêó?

À áîëòîâå
Á øïèëüêîâå

3. ßêèé ïðîôіëü ðіçüáè íåîáõіäíî çàñòîñóâàòè â ìåõàíіçìàõ, ùî çàçíàþòü çíà÷íèõ çóñèëü, ÿêі äіþòü óçäîâæ îñі?

À

Á

Â

Ã

4. Âіä ÿêèõ ïàðàìåòðіâ çàëåæèòü âèáіð äіàìåòðà ñòåðæíÿ òà îòâîðó ïіä
÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè?
À âіä òâåðäîñòі ìàòåðіàëó, ó ÿêîìó ïåðåäáà÷àєòüñÿ íàðіçàòè ðіçüáó
Á âіä äîâæèíè ðіçüáè, ÿêó ïåðåäáà÷àєòüñÿ íàðіçàòè
Â âіä ñïîñîáó íàðіçàííÿ
Ã âіä âèäó іíñòðóìåíòà, ÿêèì ïåðåäáà÷àєòüñÿ íàðіçàòè ðіçüáó
Ä âіä äіàìåòðà ðіçüáè
Å âіä óñіõ ïåðåëі÷åíèõ ïàðàìåòðіâ
5. Ùî ïåðåâіðÿþòü ìåòîäîì, çîáðàæåíèì íà ìàëþíêó?

À òèï ðіçüáè

Á äîâæèíó ðіçüáè

Â êðîê ðіçüáè

6. Íà ÿêîìó çîáðàæåííі ïîêàçàíî âèðіá ç ïðàâîþ ðіçüáîþ?

À

Á
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7. ßêèé ïàðàìåòð ïåðåâіðÿþòü çîáðàæåíèì ìåòîäîì?

À ãëèáèíà ðіçüáè
Á âèä ïðîôіëþ ðіçüáè
Â êðîê ðіçüáè
Ã çîâíіøíіé äіàìåòð ðіçüáè
Ä âíóòðіøíіé äіàìåòð ðіçüáè
8. ßêèé êðîê ðіçüáè âèçíà÷åíèé çîáðàæåíèì ìåòîäîì?

À 25,0 ìì
Á 5,0 ìì
Â 1,0 ìì
Ã 0,1 ìì

§ 11. ТЕХНОЛОГІЯ НАРІЗАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ
РІЗЬБИ
1. Як утворюється різьба?
2. Якими параметрами характеризуються різьбові поверхні?
3. Для чого нарізують різьбу на поверхнях?

Ó ñó÷àñíîìó âèðîáíèöòâі øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü âèñîêîïðîäóêòèâíі ìåòîäè íàðіçàííÿ ðіçüáè íà ìåòàëîðіçàëüíèõ âåðñòàòàõ çà äîïîìîãîþ
ðіçüáîíàðіçíèõ іíñòðóìåíòіâ (ìàë. 110). Óñïіøíî îòðèìóþòü ðіçüáó і çà
äîïîìîãîþ іíñòðóìåíòіâ äëÿ íàêàòóâàííÿ òà іí. Îäíàê, âèêîíóþ÷è ñëþñàðíі ðîáîòè, ïåðåâàæíî äîâîäèòüñÿ íàðіçàòè ðіçüáó ðó÷íèì ñïîñîáîì.

а

б

Мал. 110. Нарізання різьби: а – на токарному верстаті; б – способом накатування

Робоча частина

Хвостова частина

А

Б

Калібруюча
ру
частина
Забірна частина

а

б

В

Мал. 111. Мітчик: а – будова; б – комплект мітчиків

Äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè â îòâîðàõ çàñòîñîâóþòü ìіò÷èêè, à äëÿ íàðіçàííÿ
çîâíіøíüîї ðіçüáè – ïëàøêè ðіçíîї êîíñòðóêöії.
Ìіò÷èê (ìàë. 111) – ðіçàëüíèé іíñòðóìåíò ó âèãëÿäі çàãàðòîâàíîãî ãâèíòà іç êіëüêîìà ïðîðіçàíèìè íà íüîìó ïîçäîâæíіìè ïðÿìèìè àáî
ãâèíòîâèìè êàíàâêàìè, ÿêі óòâîðþþòü ðіçàëüíі êðîìêè. Ìіò÷èê ïðàöþє
ïðè äâîõ îäíî÷àñíèõ ðóõàõ: îáåðòîâîìó (ìіò÷èêà àáî çàãîòîâêè) òà ïîñòóïàëüíîìó (óçäîâæ îñі ìіò÷èêà). Ìіò÷èê ìàє ðîáî÷ó ÷àñòèíó і õâîñòîâó
÷àñòèíó (õâîñòîâèê).
Ðîáî÷à ÷àñòèíà ìіò÷èêà ñêëàäàєòüñÿ іç çàáіðíîї і êàëіáðóâàëüíîї ÷àñòèí. Çàáіðíà ÷àñòèíà – öå ïåðåäíÿ êîíóñíà ÷àñòèíà, ÿêà ïåðøîþ âõîäèòü â
îòâіð і çäіéñíþє îñíîâíó ðîáîòó ðіçàííÿ. Êàëіáðóâàëüíà ÷àñòèíà ñïðÿìîâóє
ìіò÷èê â îòâіð і îñòàòî÷íî çàâåðøóє íàðіçàííÿ ðіçüáè (êàëіáðóє ðіçüáó).
Õâîñòîâà ÷àñòèíà – öå ñòðèæåíü äëÿ çàêðіïëåííÿ ìіò÷èêà â ïàòðîíі
àáî âîðîòêó; êâàäðàò ñëóæèòü äëÿ ïåðåäà÷і êðóòíîãî ìîìåíòó.
Ðó÷íі (ñëþñàðíі) ìіò÷èêè ñëóæàòü äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè ðó÷íèì ñïîñîáîì. Їõ âèãîòîâëÿþòü êîìïëåêòàìè. Ó êîìïëåêò, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ
ìіò÷èêіâ, óõîäÿòü ÷îðíîâèé, ñåðåäíіé òà ÷èñòîâèé. ×îðíîâèé ìіò÷èê ìàє
íà õâîñòîâіé ÷àñòèíі îäíó êðóãîâó ðèñêó (êàíàâêó), ñåðåäíіé – äâі é ÷èñòîâèé – òðè ðèñêè (ìàë. 111, á). Íà ìіò÷èêàõ óêàçóєòüñÿ òàêîæ òèï ðіçüáè
òà її ðîçìіð. Çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì ìіò÷èêè îäíîãî êîìïëåêòó âіäðіçíÿþòüñÿ òèì, ùî ÷îðíîâèé ìàє áіëüøó çàáіðíó ÷àñòèíó (êîíóñ) і çðіçàíó
ðіçüáó íà êàëіáðóâàëüíіé ÷àñòèíі, à ÷èñòîâèé – íåçíà÷íèé çàáіðíèé êîíóñ
і ïîâíèé ïðîôіëü ðіçüáè íà êàëіáðóâàëüíіé ÷àñòèíі.
Â îñíîâíîìó âèêîðèñòîâóþòü ÷îðíîâі òà ñåðåäíі ìіò÷èêè. ×èñòîâі ìіò÷èêè âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè âåëèêîãî äіàìåòðà ç âåëèêèì
êðîêîì.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ïðè íàðіçàííі ðіçüáè ìàє ïðàâèëüíèé âèáіð äіàìåòðà.
ßêùî âіí áіëüøèé, íіæ ïîòðіáíî, òî âíóòðіøíÿ ðіçüáà íå ìàòèìå ïîâíîãî
ïðîôіëþ, à ïðè ìåíøîìó – âõіä ìіò÷èêà â îòâіð óòðóäíåíèé, ùî ñïðè÷èíþє çðèâàííÿ íèòîê ðіçüáè àáî çàêëèíþâàííÿ é ïîëîìêó ìіò÷èêà.
Âèáèðàþ÷è äіàìåòð ñâåðäëà äëÿ îòâîðó ïіä ðіçüáó, ñëіä êîðèñòóâàòèñÿ
äàíèìè òàáëèöü.
Ïіñëÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðó ïіä ðіçüáó äåòàëü çàêðіïëþþòü ó ëåùàòàõ,
÷îðíîâèé ìіò÷èê çìàùóþòü ìàñòèëîì і ó âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåííі, êîíòðîëþþ÷è êóòíèêîì, óñòàâëÿþòü â îòâіð (ìàë. 112, à). Íàäіâøè íà ìіò÷èê
âîðîòîê і çëåãêà ïðèòèñíóâøè éîãî äî äåòàëі, îáåðåæíî ïîâåðòàþòü âîðîòîê, ïîêè ìіò÷èê íå âðіæåòüñÿ â ìåòàë і éîãî ïîëîæåííÿ íå ñòàíå ñòіéêèì
(ìàë. 112, á). Ïіñëÿ îäíîãî-äâîõ ïîâíèõ îáåðòіâ çâîðîòíèì ðóõîì ìіò÷èêà
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Мал. 112. Нарізання внутрішньої різьби: а – установлення мітчика;
б, в – прийоми нарізання різьби; г – перевірка якості нарізання

íà ÷âåðòü éîãî îáåðòó ëàìàþòü ñòðóæêó. Çàêіí÷èâøè íàðіçàííÿ, îáåðòàííÿì âîðîòêà ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó âèêðó÷óþòü ìіò÷èê.
Äðóãèé і òðåòіé ìіò÷èêè çìàùóþòü ìàñòèëîì і ïî÷åðãîâî ââîäÿòü â
îòâіð áåç âîðîòêà. Ïіñëÿ òîãî ÿê ìіò÷èê óñòàíîâèòüñÿ ïî ðіçüáі, íàêëàäàþòü âîðîòîê і ïðîäîâæóþòü íàðіçàííÿ ðіçüáè. ßêіñòü ðіçüáè â îòâîðі
ìîæíà ïåðåâіðèòè, çàêðóòèâøè â îòâіð áîëò âіäïîâіäíîãî äіàìåòðà
(ìàë. 112, ã).
Äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі çà êîíñòðóêöієþ ìіò÷èêè
(ìàë. 113).
Êîíñòðóêöіÿ ïëàøêè – іíñòðóìåíòà,
ÿêèé çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ íàðіçàííÿ çîâíіøíüîї ðіçüáè, àíàëîãі÷íà êîíñòðóêöії ìіò÷èêà. Ïëàøêà – öå çàãàðòîâàíà
ãàéêà çі ñòðóæêîâèìè êàíàâêàìè, ÿêі
óòâîðþþòü ðіçàëüíі ãðàíі (ìàë. 114, à).
Ðîáî÷à ÷àñòèíà ïëàøêè ñêëàäàєòüñÿ іç
çàáіðíîї òà êàëіáðóâàëüíîї ÷àñòèí. Її
ïðèçíà÷åííÿ òàêå ñàìå, ÿê і ìіò÷èêà.
Äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè âèêîðèñòîâóþòü
Мал. 113. Різновиди мітчиків
ïëàøêè ðіçíèõ êîíñòðóêöіé.

Фаска

Забірна
р частина

Стружкова частина

0,5...1,5

б

Кріпильний паз
Калібруюча частина

в

а

Мал. 114. Інструмент для нарізання зовнішньої різьби: а – плашка суцільна;
б – плашка розрізна; в – плашкотримач

Ó øêіëüíèõ ìàéñòåðíÿõ òè áóäåø êîðèñòóâàòèñÿ ñóöіëüíèìè
(ìàë. 114, à) òà ðîçðіçíèìè (ìàë. 114, á) ïëàøêàìè.
Ñóöіëüíі ïëàøêè çàñòîñîâóþòü ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè çà îäèí ïðîõіä
äіàìåòðîì äî 52 ìì. Âîíè ìàþòü âåëèêó æîðñòêіñòü і çàáåçïå÷óþòü êàðáóâàííÿ ÷èñòîї ðіçüáè, àëå ïîðіâíÿíî øâèäêî ñïðàöüîâóþòüñÿ.
Ðîçðіçíі (ïðóæíі) ïëàøêè ìàþòü ïðîðіç âіä 0,5 äî 1,5 ìì.
Ïåðåä íàðіçàííÿì ðіçüáè êіíåöü ñòåðæíÿ íà âñþ äîâæèíó íàðіçàííÿ
îáòî÷óþòü äî ïîòðіáíîãî äіàìåòðà, à íà ñàìîìó êіíöі çíіìàþòü ôàñêó.
Ñòåðæåíü ïіä ðіçüáó ïîâèíåí ìàòè ÷èñòó ïîâåðõíþ. Íå ìîæíà íàðіçàòè
ðіçüáó íà ñòåðæíÿõ, ïîêðèòèõ îêàëèíîþ ÷è іðæåþ, áî â öüîìó âèïàäêó
äóæå ñïðàöüîâóþòüñÿ ïëàøêè òà ïîãіðøóєòüñÿ ÿêіñòü ðіçüáè.
Ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè ïëàøêàìè, ÿê і ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ìіò÷èêàìè,
ó ðåçóëüòàòі äåôîðìàöії ïіä äієþ ñèëè ðіçàííÿ äіàìåòð çàãîòîâêè çáіëüøóєòüñÿ. Ïðè öüîìó çáіëüøóєòüñÿ òèñê íà êàëіáðóâàëüíó ÷àñòèíó, ùî ìîæå
ïðèçâåñòè äî çðèâó ðіçüáè àáî ïîëîìêè ïëàøêè.
Ùîá çàïîáіãòè öèì ÿâèùàì і îòðèìàòè äîáðîÿêіñíó ðіçüáó ïðè âèãîòîâëåííі ñòåðæíÿ, éîãî äіàìåòð ðîáëÿòü íà 0,2...0,4 ìì ìåíøèì âіä çîâíіøíüîãî äіàìåòðà ðіçüáè. ßêùî æ äіàìåòð ñòåðæíÿ áóäå çíà÷íî ìåíøèì
âіä äіàìåòðà çîâíіøíüîї ðіçüáè, òî ðіçüáà áóäå íåïîâíîþ. Çíà÷åííÿ ðåêîìåíäîâàíèõ äіàìåòðіâ îòâîðіâ і ñòåðæíіâ ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ âíóòðіøíüîї òà
çîâíіøíüîї ðіçüáè ïîäàíî â òàáëèöі 2.
Òàáëèöÿ 2. Äіàìåòðè îòâîðіâ і ñòåðæíіâ äëÿ íàðіçàííÿ ìåòðè÷íîї ðіçüáè (ìì)
Äіàìåòð îòâîðó
№
ïîð.

Ïîçíà÷åííÿ
ðіçüáè

Êðîê
ðіçüáè

1

Ì3

2

Ì4

3
4

Äіàìåòð ñòåðæíÿ

ñòàëü,
ëàòóíü,
àëþìіíіé

áðîíçà,
÷àâóí

0,50

2,5

2,5

2,95

2,98

0,70

3,3

3,2

3,90

3,95

Ì5

0,80

4,2

4,1

4,85

4,95

Ì6

1,00

5,0

4,9

5,80

5,90

íàéìåíøèé

íàéáіëüøèé
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 2
Äіàìåòð îòâîðó

Äіàìåòð ñòåðæíÿ

№
ïîð.

Ïîçíà÷åííÿ
ðіçüáè

Êðîê
ðіçüáè

ñòàëü,
ëàòóíü,
àëþìіíіé

áðîíçà,
÷àâóí

íàéìåíøèé

íàéáіëüøèé

5

Ì8

1,25

6,7

6,6

7,80

7,90

6

Ì10

1,50

8,4

8,3

9,75

9,85

7

Ì12

1,75

10,1

10,0

11,76

11,88

8

Ì14

2,00

11,8

11,7

13,70

13,82

9

Ì16

2,00

13,8

13,7

15,70

15,82

10

Ì18

2,50

15,3

15,1

17,70

17,82

11

Ì20

2,50

17,3

17,1

19,72

19,86

Ïåðåä íàðіçàííÿì ðіçüáè ñòåðæåíü çàêðіïëþþòü ó ëåùàòàõ òàê, ùîá
éîãî êіíåöü âèñòóïàâ íàä ðіâíåì ãóáîê ëåùàò íà 15...20 ìì áіëüøå âіä äîâæèíè íàðіçóâàíîї ÷àñòèíè (ìàë. 115, à). Ïîòіì íà òîðåöü ñòåðæíÿ íàêëàäàþòü ïіä êóòîì 90 çàêðіïëåíó â ïëàøêîòðèìà÷і ïëàøêó і ç íåâåëèêèì
íàòèñêîì ïî÷èíàþòü íàðіçàòè ðіçüáó, ïîâåðòàþ÷è ïëàøêîòðèìà÷ êîðîòêèìè ðóõàìè çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ (ìàë, 115, á, â).
Óñі ñëþñàðíі îïåðàöії íà ïіäðèєìñòâàõ âèêîíóє ñëþñàð. Öå ðîáіòíèê,
ÿêèé îáðîáëÿє ìåòàëè ðó÷íèì àáî ìåõàíі÷íèì іíñòðóìåíòîì. Ñëþñàð –
äóæå ðîçïîâñþäæåíà і áàãàòîïëàíîâà ïðîôåñіÿ. Ðîáîòà ñëþñàðÿ íåîáõіäíà
íà âñіõ åòàïàõ ñòâîðåííÿ, åêñïëóàòàöії òà ðåìîíòó ðіçíîìàíіòíîї òåõíіêè.

а

б

в

г

Мал. 115. Нарізання зовнішньої різьби: а – кріплення деталі, зняття фаски;
б – установлення плашки; в – нарізання різьби; г – контроль якості різьби

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 10
Íàðіçàííÿ çîâíіøíüîї òà âíóòðіøíüîї ðіçüáè
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: òåõíîëîãі÷íі êàðòêè íà âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ç ðіçüáîþ, äåòàëі âèðîáіâ, ñëþñàðíі ëåùàòà, ðіçüáîíàðіçíèé іíñòðóìåíò, іíñòðóìåíò äëÿ ïåðåâіðêè ÿêîñòі ðіçüáè, îðèãіíàë âèðîáó.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ àáî íèæ÷åïîäàíèìè ãðàôі÷íèìè çîáðàæåííÿìè âèðîáó, íà ïіäãîòîâëåíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ äåòàëÿõ âèðîáó îçíàéîìñÿ
ç їõ êîíñòðóêòèâíèìè åëåìåíòàìè (ìàë. 116).

2
1

Âîðîòîê
№

Íàçâà åëåìåíòіâ

Ê-ñòü

Ìàòåðіàë

Ïðèìіòêà

1

Ðó÷êà

2

Ìåòàë

15010

2

Ïіâêîðïóñ

2

Ìåòàë

402020

Мал. 116. Орієнтовний об’єкт праці для практичної роботи № 10
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2. Îáåðè îêðåìі äåòàëі äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè.
3. Ç’ÿñóé òèï òà ðîçìіðè åëåìåíòіâ ðіçüáè.
4. Îãëÿíü ïîâåðõíþ äåòàëі, íà ÿêó áóäå íàíåñåíî ðіçüáó.
5. Çíіìè ôàñêó íà ñòåðæíі äåòàëі äëÿ íàðіçàííÿ çîâíіøíüîї ðіçüáè.
6. Çäіéñíè âèáіð ðіçüáîíàðіçíîãî іíñòðóìåíòó.
7. Íàðіæ ðіçüáó (çîâíіøíþ, âíóòðіøíþ).
8. Ïåðåâіð ÿêіñòü âèêîíàíîї ðîáîòè.
9. Âèçíà÷, ÿêі ïîäàëüøі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії íåîáõіäíî âèêîíàòè,
ùîá çàâåðøèòè âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.
10. Ïðèáåðè ðîáî÷å ìіñöå.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ç ïðèõîäîì ó íàøå æèòòÿ íîâèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ і ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé òàêі çíàéîìі íàì ìåòàëåâі òðóáè âіäñòóïèëè íà
äðóãèé ïëàí. Çàðàç áіëüø ïîïóëÿðíèìè є òðóáè ç ìåòàëîïëàñòèêó,
ïîëіïðîïіëåíó àáî ïîëіåòèëåíó. Ïðîòå â äåÿêèõ âèïàäêàõ çàñòîñóâàííÿ ìåòàëåâèõ òðóá ïðîñòî íåîáõіäíå. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî
âîíè є óíіâåðñàëüíèìè, їõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â áóäü-ÿêèõ óìîâàõ.
Çâè÷àéíî æ, âèíèêàє íåîáõіäíіñòü ç’єäíóâàòè òðóáè ìіæ ñîáîþ. Âàðіàíòіâ óñüîãî äâà – çâàðþâàííÿ і ðіçüáîâå ç’єäíàííÿ. Äëÿ çâàðþâàííÿ ïîòðіáåí çâàðþâàëüíèé àïàðàò. À îñü ðіçüáó öіëêîì ïіä ñèëó íàðіçàòè ñàìîñòіéíî. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ðó÷íі (ìàë. 117, à) òà åëåêòðè÷íі
(ìàë. 117, á) òðóáíі êëóïè. Êëóï äîçâîëÿє íàðіçàòè ðіçüáó â ìіñöÿõ, äå
âàæêî öå âèêîíàòè ïëàøêîþ. Îñîáëèâî ïîïóëÿðíèé ðó÷íèé êëóï ç òðіñêà÷êîþ. Ïðàöþþ÷è íèì, ìîæíà, íå çíіìàþ÷è ðóêîÿòêè ç óòðèìóâà÷à,
ïîâåðòàòè âàæіëü ïіñëÿ êîæíîãî âèòêà (ìàë. 117, â).
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Мал. 117. Різьбонарізний клуп

Мітчик, плашка, калібруюча частина, забірна частина.

Воротокк – пристрій для кріплення мітчика.
Мітчик – інструмент для нарізання різьби в отворі.
Плашка – інструмент для нарізання різьби на стержні.
Плашкотримач
ч – пристрій для кріплення плашки.

1. ßêі іíñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ íàðіçàííÿ çîâíіøíüîї òà âíóòðіøíüîї ðіçüáè?
2. ßêèì ïîâèíåí áóòè îòâіð äëÿ íàðіçàííÿ ðіçüáè?
3. Ùî ñïіëüíîãî ó ñâåðäëà, ìіò÷èêà, ïëàøêè?
4. Ç ÿêîþ ìåòîþ ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè ïëàøêó àáî ìіò÷èê ïîòðіáíî
ïåðіîäè÷íî ïîâåðòàòè íà ïіâîáåðòà íàçàä?

Тестові завдання
1. Äëÿ ÷îãî ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ ðіçüáè ÷åðåç 1–2 îáåðòè âîðîòêà ðîáëÿòü
ïіâîáåðòà íàçàä?
À ùîá ïîëåãøèòè ðîáîòó
Á ùîá ñêîëîòè ñòðóæêó
Â ùîá çàáåçïå÷èòè ïîòðіáíèé êðîê ðіçüáè
2. Äëÿ íàðіçàííÿ ÿêîї ðіçüáè ïðèçíà÷åíèé çîáðàæåíèé ìіò÷èê?

À ìåòðè÷íîї äіàìåòðîì 5 ìì òà êðîêîì 1,75 ìì
Á ìåòðè÷íîї äіàìåòðîì 12 ìì òà êðîêîì 1,75 ìì
Â ìåòðè÷íîї äіàìåòðîì 12 ìì òà êðîêîì 5 ìì
3. ßêèé ìіò÷èê çàñòîñîâóþòü äëÿ ïåðøîãî ïðîõîäó ïіä ÷àñ íàðіçàííÿ
ðіçüáè?

1

2

À ìіò÷èê 1

Á ìіò÷èê 2

3

Â ìіò÷èê 3

4. Íà ÿêîìó ìàëþíêó çîáðàæåíî âîðîòîê äëÿ ìіò÷èêà?
1

2

À íà ìàëþíêó 1

Á íà ìàëþíêó 2
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5. Íà ÿêîìó ìàëþíêó ïðàâèëüíî ïîêàçàíî ïî÷àòîê íàðіçàííÿ ðіçüáè
ìіò÷èêîì?

1

2

À íà ìàëþíêó 1
Á íà ìàëþíêó 2
6. ßêèé êóò ïðîôіëþ ìàє ìåòðè÷íà ðіçüáà?
À 45
Á 50
Â 55
Ã 60

Ä 65

7. Âіä ÷îãî çàëåæèòü äіàìåòð ñòåðæíÿ òà îòâîðó ïðè íàðіçàííі ðіçüáè?
À âіä ìàòåðіàëó, ó ÿêîìó âèêîíóþòü îòâіð
Á âіä äіàìåòðà ðіçüáè, ÿêó ìàþòü íàðіçàòè
8. ßêèé òåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ íàçèâàþòü çåíêóâàííÿì?
À îáðîáêó âõіäíîї ÷àñòèíè îòâîðó äëÿ çíіìàííÿ ôàñîê, çàäèðîê
Á îáðîáêó âèõіäíîї ÷àñòèíè îòâîðó äëÿ çíіìàííÿ ôàñîê, çàäèðîê,
à òàêîæ óòâîðåííÿ çàãëèáëåíü ïіä ãîëîâêè áîëòіâ, ãâèíòіâ і çàêëåïîê
Â îáðîáêó âõіäíîї àáî âèõіäíîї ÷àñòèíè îòâîðó äëÿ óòâîðåííÿ çàãëèáëåíü ïіä ãîëîâêè áîëòіâ, ãâèíòіâ і çàêëåïîê
Ã ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
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Ó öüîìó ðîçäіëі òè çíàéäåø іíôîðìàöіþ ïðî ðîçâèòîê òåõíіêè, òåõíîëîãіé і ïðîåêòóâàííÿ.
Òè çäîáóäåø çíàííÿ ïðî:
– ñó÷àñíі ìåòîäè îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ;
– ïðèçíà÷åííÿ òà êîíñòðóêòèâíі îñîáëèâîñòі ñó÷àñíèõ åëåêòðèôіêîâàíèõ çíàðÿäü ïðàöі òà âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ;
– ñóòíіñòü áåçâіäõîäíîãî âèðîáíèöòâà;
– åòàïè òà ìåòîäè ïðîåêòóâàííÿ;
– îñîáëèâîñòі òåõíі÷íîãî òà õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ, ôîðìóâàííÿ
òà ïðèçíà÷åííÿ áàíêó іäåé;
– óêðàїíñüêі ìàøèíîáóäіâíі ïіäïðèєìñòâà, çàâîäè, òîâàðèñòâà ç êîíñòðóþâàííÿ ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ;
– ïðèéîìè áåçïå÷íîї ïðàöі ïіä ÷àñ îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ;
– ïðîôåñії ìåòàëîîáðîáíîї ãàëóçі òà íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ó ÿêèõ їõ ìîæíà îòðèìàòè.
Òè íàâ÷èøñÿ:
– ïîÿñíþâàòè ñóòíіñòü ñó÷àñíèõ ìåòîäіâ îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ, ïðèçíà÷åííÿ òà êîíñòðóêòèâíі îñîáëèâîñòі ñó÷àñíèõ åëåêòðèôіêîâàíèõ çíàðÿäü ïðàöі òà âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ;
– ðîçðîáëÿòè âëàñíі âàðіàíòè êîíñòðóêöії òåõíі÷íèõ îá’єêòіâ çà àíàëîãіÿìè ç áàíêó іäåé òà çäіéñíþâàòè їõ õóäîæíє îçäîáëåííÿ âèçíà÷åíîþ òåõíіêîþ;
– åêîíîìíî âèòðà÷àòè êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè ïіä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ;
– ôîðìóâàòè áàíê іäåé, âèêîðèñòîâóþ÷è äîäàòêîâі äæåðåëà іíôîðìàöії;
– äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі ïіä ÷àñ îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
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Тема 3.1.
Сучасні методи обробки металу
§ 12. ВІДОМОСТІ ПРО СУЧАСНІ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ
ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТАЛУ
1. Пригадай і поясни відомі тобі методи обробки конструкційних матеріалів.
2. Які електрифіковані знаряддя праці для роботи з металом ти знаєш? Яке
їхнє призначення?
3. Назви переваги електрифікованих інструментів над механічними.

Óïðîäîâæ óñієї іñòîðії ëþäñòâà âèíèêàëè òà âäîñêîíàëþâàëèñÿ çíàðÿääÿ ïðàöі, ùî çàìіíþþòü ôіçè÷íó ïðàöþ ëþäèíè ìàøèííîþ. Öåé ïðîöåñ
òðèâàє äîòåïåð. Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 118 òà ïîðіâíÿé çîáðàæåíі íà íüîìó
ìåõàíіçìè. Óñі âîíè áóëè âèãîòîâëåíі â ðіçíі âіêè é âіäïîâіäàëè ðіâíþ
ëîãіêè é òåõíі÷íîãî ìèñëåííÿ ñâîãî ÷àñó. Ùîá îòðèìàòè äîñêîíàëіøі ìàøèíè òà ìåõàíіçìè, ÿêі á çàäîâîëüíÿëè ñìàêè, ïîòðåáè, óïîäîáàííÿ êîðèñòóâà÷іâ òà äàâàëè çìîãó âèêîíóâàòè âіäïîâіäíі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії,
ïîòðіáíî ïîñòіéíî ïðàöþâàòè íàä óäîñêîíàëåííÿì іñíóþ÷èõ ðå÷åé àáî
ñòâîðþâàòè íîâі. Íèíі ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє áåçëі÷ åëåêòðèôіêîâàíèõ
çíàðÿäü ïðàöі äëÿ îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
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Мал. 118. Давні та сучасні верстати: а – свердлильні; б – токарні по дереву;
в – токарні по металу

Òîáі âæå âіäîìî, ùî ìåòàë îáðîáëÿþòü ðіçíèìè òåõíîëîãіÿìè: âіäëèâàííÿì, îáðîáêîþ òèñêîì (ïðîêà÷óâàííÿì, âîëî÷іííÿì, ïðåñóâàííÿì,
êóâàííÿì, øòàìïóâàííÿì), çâàðþâàííÿì òîùî. Äåðåâèíà, ÿê і ìåòàë,
äîáðå ïіääàєòüñÿ ìåõàíі÷íіé îáðîáöі íà âåðñòàòàõ. Ðіçàííÿ є îäíèì
ç íàéïîøèðåíіøèõ ñïîñîáіâ ìåõàíі÷íîї îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
Íèíі âàæêî óÿâèòè ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî, äå á íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ
âèðîáè ç ìåòàëó. Ïîáóòîâі ïðèëàäè é êîñìі÷íі êîðàáëі, âåëîñèïåäè òà àâòîìîáіëі, äîìàøíі ìåáëі é àðõіòåêòóðíі ñïîðóäè òîùî – óñå öå ìàє â ñâîєìó ñêëàäі äåòàëі ç ìåòàëó, ÿêі âèãîòîâëåíî çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ
åëåêòðèôіêîâàíèõ іíñòðóìåíòіâ òà âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ.
Êîíñòðóêòîðè, óäîñêîíàëþþ÷è іñíóþ÷і çíàðÿääÿ ïðàöі, ïðîåêòóþòü
ðіçíîìàíіòíі ìåòàëîîáðîáíі âåðñòàòè òà åëåêòðèôіêîâàíі ðó÷íі іíñòðóìåíòè, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ ðіçíèìè ïàðàìåòðàìè òà ÿêіñòþ îáðîáêè.
Øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ â ïîáóòі, ìàéñòåðíÿõ, íà ïіäïðèєìñòâàõ íàáóëè åëåêòðîäðèëі, ìàøèíêè äëÿ ðіçàííÿ ìåòàëó, øëіôóâàëüíі ìàøèíè
òîùî.
Îäíèì ç íåçàìіííèõ åëåêòðîіíñòðóìåíòіâ äëÿ ñâåðäëіííÿ îòâîðіâ є ðó÷íèé åëåêòðîäðèëü (ìàë. 119). Åëåêòðè÷íі äðèëі âіäðіçíÿþòüñÿ ïîòóæíіñòþ
åëåêòðîäâèãóíà, îñîáëèâіñòþ æèâëåííÿ, ðîçìіðàìè. Äîäàòêîâі êîíñòðóêòèâíі åëåìåíòè ïðèçíà÷åíі äëÿ ðåãóëþâàííÿ ÷èñëà îáåðòіâ òà óäàðíîї äії
ñâåðäëà, ïëàâíîãî ïóñêó åëåêòðîäâèãóíà, ìîæëèâîñòі ðåâåðñóâàííÿ (çìіíà íàïðÿìêó îáåðòàííÿ) òîùî.
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Мал. 119. Електричні дрилі: а – малогабаритний побутовий дриль; б – акумуляторний
дриль з кутовою насадкою; в – акумуляторний електродриль-шурупокрут; г – кутовий
електродриль; д – електродриль з рівневим підтримувачем; е – пневматичний
гайковерт

Äëÿ âèêîíàííÿ òàêèõ äîäàòêîâèõ ôóíêöіé, çîêðåìà çàêðó÷óâàííÿ òà
âèêðó÷óâàííÿ øóðóïіâ, ãàéîê, øëіôóâàííÿ òà ïîëіðóâàííÿ ïîâåðõîíü,
åëåêòðè÷íі äðèëі îñíàùåíî íàáîðàìè іíñòðóìåíòіâ і ïðèñòðîїâ (ìàë. 120).
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Мал. 120. Комплектуючі насадки до електродриля (шуруповерта): а – свердла;
б – викрутки; в – ключі; г – полірувально-шліфувальні круги

Íàáîðè òàêèõ ïðèñòîñóâàíü ìîæóòü òàêîæ áóòè óêîìïëåêòîâàíі â ñïåöіàëüíèõ ôóòëÿðàõ (ìàë. 121).

Мал. 121. Комплект пристосувань для електродриля (шуруповерта)

Óñі ìîäåëі çà îñîáëèâіñòþ ïðèâåäåííÿ їõ ó äіþ ïîäіëÿþòü íà åëåêòðè÷íі òà ïíåâìàòè÷íі. Çàëåæíî âіä êîíñòðóêöії, ìîäåëі ç åëåêòðè÷íèì ïðèâîäîì ìîæóòü æèâèòèñÿ âіä ìåðåæі ïîñòіéíîãî àáî çìіííîãî ñòðóìó ÷è
âіä àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé, à ïíåâìàòè÷íі – ïðàöþâàòè çà ðàõóíîê ñòèñíåíîãî ïîâіòðÿ. Ìîäåëі ç àêóìóëÿòîðíèì æèâëåííÿì âèêîðèñòîâóþòü,
ÿêùî íåìàє çìîãè ïіä’єäíàòèñÿ äî åëåêòðè÷íîї ìåðåæі (ìàë. 122, á, â).
Îêðåìі ìîäåëі, ÿêі íàçèâàþòüñÿ êóòîâèìè åëåêòðîäðèëÿìè, ìàþòü
êîíñòðóêöіþ, ùî äàє çìîãó ñâåðäëèòè îòâîðè â ìàëîäîñòóïíèõ ìіñöÿõ
(ìàë. 119, ã).

а

в

б

г

д

Мал. 122. Електричні різальні інструменти: а – ножиці листові електромеханічні;
б – електричний арматуроріз; в – дискова електропилка; г – ножиці висічні;
д – ножиці шліцові

Мал. 123. Кутова шліфувальна машинка («болгарка»)

Основи техніки, технологій і проектування

107

Основи техніки, технологій і проектування

108
Åëåêòðîíîæèöі (ìàë. 122) äîçâîëÿþòü øâèäêî òà ÿêіñíî ðіçàòè ëèñòîâèé ìåòàë, âèðіçàòè çàãîòîâêè, íàäàâàòè їì ïîòðіáíèõ ôîðì òà ðîçìіðіâ.
Âèñі÷íі íîæèöі íàäàþòü ìîæëèâіñòü âèðіçàòè âíóòðіøíі êîíòóðè. Ëèñòîâі
åëåêòðîìåõàíі÷íі íîæèöі çà ïðèíöèïîì äії ñõîæі íà çâè÷àéíі ãîñïîäàðñüêі. Ðіçàëüíèìè åëåìåíòàìè ñëóãóþòü äâà íîæі, îäèí ç ÿêèõ – âåðõíіé –
çäіéñíþє çâîðîòíî-ïîñòóïàëüíі ðóõè ó âåðòèêàëüíіé ïëîùèíі, à äðóãèé
çàêðіïëåíî íåðóõîìî íà ìіöíіé îïîðíіé ïіäîøâі íàïіâêðóãëîї ôîðìè. Òàêі
íîæèöі ëåãêî ðіæóòü ëèñòè ìåòàëó çàâòîâøêè äî 4,5 ìì. Їõíÿ ïîòóæíіñòü
ìîæå ñòàíîâèòè 350...1400 Âò. Ùî ïîòóæíіøà ìàøèíêà, òî íàäіéíіøà
âîíà â ðіçàííі òîâñòіøèõ ëèñòіâ.
Äëÿ ðіçàííÿ òà øëіôóâàííÿ òâåðäèõ ìàòåðіàëіâ (ìåòàëó, êàìåíþ òîùî)
âèêîðèñòîâóþòü êóòîâó øëіôóâàëüíó
ìàøèíêó, ÿêó â ïîáóòîâîìó ìîâëåííі
íàçèâàþòü áîëãàðêîþ (ìàë. 123). Âèêîðèñòîâóþ÷è âіäïîâіäíі àëìàçíі êðóãè
(ìàë. 124), çà äîïîìîãîþ öüîãî іíñòðóìåíòà ðіæóòü êåðàìі÷íó ïëèòêó, ïîëіðóþòü êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè, çíіìàþòü
ç ìåòàëó іðæó òîùî.
Åëåêòðîіíñòðóìåíòè îñîáëèâîї êîíñòðóêöії âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ äëÿ
íàðіçàííÿ ðіçüáè (ìàë. 125). Öå çìåíøóє çàòðàòè ÷àñó íà âèêîíàííÿ òåõíîëîãі÷íîї îïåðàöії òà ïîêðàùóє ÿêіñòü
Мал. 124. Різальні та шліфувальні
âèêîíàííÿ ðîáîòè.
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Мал. 125. Електричний різьбонарізний інструмент: а – різьбонарізний дриль;
б – електричний клуп; в – різьбонарізний верстат
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б

Мал. 126. Основні частини електродвигуна: а – ротор; б – статор

ßê і áóäü-ÿêà ìàøèíà, åëåêòðèôіêîâàíі ìàøèíè ìàþòü òðè îñíîâíі ÷àñòèíè: åëåêòðè÷íèé äâèãóí, ïåðåäàâàëüíèé ìåõàíіçì òà
à âèêîíàâ÷èé îðãàí.
Åëåêòðè÷íèé äâèãóí ïåðåòâîðþє åëåêòðè÷íó åíåðãіþ â ìåõàíі÷íó ðîáîòó.
Îñíîâíèìè ÷àñòèíàìè åëåêòðîäâèãóíà є ðîòîð і ñòàòîð. Ðîòîð – îáåðòîâà
÷àñòèíà åëåêòðîäâèãóíà
à (ìàë. 126, à). Ñòàòîð – íåðóõîìà ÷àñòèíà åëåêòðîäâèãóíà ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ îáìîòîê ç ìіäíîãî äðîòó (ìàë. 126, á). Ïіä
÷àñ ïðîõîäæåííÿ ÷åðåç îáìîòêè ñòàòîðà åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó óòâîðþєòüñÿ
ìàãíіòíå ïîëå, ÿêå çìóøóє ðîòîð îáåðòàòèñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі. Îáåðòîâèé
ðóõ âіä âàëà ðîòîðà ïåðåäàєòüñÿ íà ðîáî÷èé îðãàí åëåêòðèôіêîâàíèõ çíàðÿäü
ïðàöі àáî âåðñòàòіâ.
Ó òåõíîëîãі÷íèõ ïðîöåñàõ, ùî ïîâ’ÿçàíі ç âіäíîñíî âåëèêèì îáñÿãîì
îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ і ÿêі âàæêî âèêîíàòè çà äîïîìîãîþ
ðó÷íîãî åëåêòðèôіêîâàíîãî іíñòðóìåíòó, âèêîðèñòîâóþòü ìåòàëîîáðîáíі
âåðñòàòè. Çà äîïîìîãîþ íèõ âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії: ñâåðäëіííÿ, øëіôóâàííÿ, ïîëіðóâàííÿ, ôðåçåðóâàííÿ, òî÷іííÿ, íàðіçàííÿ ðіçüáè òîùî.
Çàëåæíî âіä âèêîíóâàíèõ ôóíêöіé âåðñòàòè ìàþòü і âіäïîâіäíó íàçâó:
ñâåðäëèëüíèé, øëіôóâàëüíèé, ïîëіðóâàëüíèé, ôðåçåðíèé, ðіçüáîíàðіçíèé
òà іí.
Ñó÷àñíà ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє âåðñòàòè äâîõ òèïіâ. Äî ïåðøîãî òèïó
íàëåæàòü êîìïàêòíі âåðñòàòè, ÿêі ïðàöþþòü ïåðåâàæíî âіä åëåêòðîìåðåæі íàïðóãîþ 220 Â. Âîíè ìàþòü íåâåëèêі ðîçìіðè òà ìàñó, ìîæóòü âèêîíóâàòè íåñêëàäíі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії, їõ çðó÷íî òðàíñïîðòóâàòè òà
âñòàíîâëþâàòè äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè. Äðóãèé òèï – öå ñòàöіîíàðíі âåðñòàòè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ìåòàëîîáðîáíèõ ïіäïðèєìñòâàõ òà ìàþòü
âåëèêó ïîòóæíіñòü, à âіäïîâіäíî і òåõíîëîãі÷íі ìîæëèâîñòі.
Ñâåðäëèëüíі âåðñòàòè (ìàë. 127) âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îòðèìàííÿ â çàãîòîâêàõ îòâîðіâ, à òàêîæ äëÿ çåíêåðóâàííÿ, ðîçãîðòàííÿ òà íàðіçàííÿ
ðіçüáè ìіò÷èêàìè.
Øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóâàþòü ïîðòàòèâíі ñâåðäëèëüíі ìàøèíè
íà ìàãíіòíіé îñíîâі. Âîíà äîçâîëÿє âñòàíîâèòè âåðñòàò ó áóäü-ÿêîìó ïðîñòîðîâîìó ïîëîæåííі, ó ìіñöÿõ, äå îáìåæåíèé äîñòóï ñâåðäëіííÿ ñòàöіîíàðíèì âåðñòàòîì.
Îäíèì ç íàéáіëüø øèðîêî çàñòîñîâóâàíèõ ìåòîäіâ îáðîáêè ìåòàëіâ ðіçàííÿì є òî÷іííÿ, òîáòî îòðèìàííÿ äåòàëåé, ÿêі є òіëàìè îáåðòàííÿ.
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Мал. 127. Свердлильні верстати: а – побутовий свердлильний верстат;
б – свердлильний верстат із ЧПК; в – свердлильний верстат на магнітній основі

Íà öüîìó ïðèíöèïі ґðóíòóєòüñÿ òîêàðíà îáðîáêà ìåòàëó, ùî çäіéñíþєòüñÿ íà òîêàðíèõ âåðñòàòàõ (ìàë. 128). Çà äîïîìîãîþ íèõ ìîæíà îáðîáëÿòè öèëіíäðè÷íі, ôàñîííі, êîíі÷íі, òîðöåâі ïîâåðõíі, íàðіçàòè ðіçüáó,
âèêîíóâàòè áåçëі÷ іíøèõ ðîáіò ç äîñèòü âèñîêîþ òî÷íіñòþ і ÿêіñòþ.

Мал. 128. Токарно-гвинторізний верстат з обробки металу

Ôðåçåðíі âåðñòàòè (ìàë. 129) çàñòîñîâóþòü äëÿ âèêîíàííÿ íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ðîáіò – âіä îáðîáêè ïëîñêèõ ïîâåðõîíü çàãîòîâîê іç ÷îðíèõ
òà êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ і ñïëàâіâ äî îáðîáêè ïîâåðõîíü ðіçíîãî ïðîôіëþ.
ßê ðіçàëüíèé іíñòðóìåíò çàñòîñîâóþòü ðіçíі òèïè ôðåç (òîðöåâі, êіíöåâі,
øïîíêîâі, êóòîâі, ôàñîííі òîùî).
Øëіôóâàëüíі âåðñòàòè (ìàë. 130) âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îçäîáëþâàëüíèõ îïåðàöіé, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèñîêó òî÷íіñòü ðîçìіðіâ і ÿêіñòü îáðîáëþâàíèõ ïîâåðõîíü. Çàëåæíî âіä âèäіâ øëіôóâàííÿ âåðñòàòè ïîäіëÿþòü
íà êðóãëîøëіôóâàëüíі (äëÿ çîâíіøíüîãî øëіôóâàííÿ), äëÿ âíóòðіøíüîãî
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Мал. 129. Фрезерування металу: а, в – фрезерні верстати;
б – обробка поверхонь фрезами

øëіôóâàííÿ і ïëîùèííî-øëіôóâàëüíі – äëÿ øëіôóâàííÿ ïëîùèí. Äåòàëі
øëіôóþòü øëіôóâàëüíèìè êðóãàìè òà ñòðі÷êàìè.
Ðîáîòó íà çàçíà÷åíèõ âåðñòàòàõ âèêîíóþòü âèñîêîïðîôåñіéíі ðîáіòíèêè
òàêèõ ïðîôåñіé, ÿê òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, øëіôóâàëüíèê. Âîíè ïîâèííі äîñêîíàëî çíàòè áóäîâó, ïðèíöèï ðîáîòè òà çàñòîñóâàííÿ öèõ ìàøèí,
âèäè òà ïðèéîìè âèêîíóâàíèõ íèìè ðîáіò. Äëÿ ÿêіñíîãî âèãîòîâëåííÿ
âèðîáіâ ôàõіâöі ìàþòü òàêîæ âîëîäіòè çíàííÿìè ïðî òåõíîëîãі÷íі, ìåõàíі÷íі, ôіçè÷íі òà іíøі âëàñòèâîñòі êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ. Êîæåí ç
íèõ ïîâèíåí óìіòè íàóêîâî îðãàíіçîâóâàòè ðîáî÷å ìіñöå, äîòðèìóâàòèñÿ
ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã. Îòðèìàòè âèñîêîïðîôåñіéíó îñâіòó іç çàçíà÷åíèõ íàïðÿìêіâ ìîæíà â çàêëàäàõ ïðîôåñіéíîòåõíі÷íîї ñâіòè.
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Мал. 130. Шліфувальні верстати: а – стрічково-шліфувальний; б – шліфувально-полірувальний комбінований; в – площинно-шліфувальний; г – шліфування труб

Ïåðåä âèêîíàííÿì òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé åëåêòðèôіêîâàíèìè çíàðÿääÿìè ïðàöі íàñàìïåðåä ïîòðіáíî îçíàéîìèòèñÿ ç іíñòðóêöіÿìè äî іíñòðóìåíòіâ, âèçíà÷èòè їõ ïðèçíà÷åííÿ, îñîáëèâîñòі êîðèñòóâàííÿ, áåçïå÷íі
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ïðèéîìè ðîáîòè. Ùîá åêîíîìíî ñïîæèâàòè åëåêòðè÷íó åíåðãіþ, íå ðåêîìåíäóєòüñÿ çàëèøàòè іíñòðóìåíòè ââіìêíåíèìè â åëåêòðè÷íó ìåðåæó
ïіñëÿ ïðèïèíåííÿ âèêîíàííÿ òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé.
Çíà÷íі äîñÿãíåííÿ â êîíñòðóþâàííі ìåòàëî- òà äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòіâ, îáðîáöі êàìåíþ òà áåòîíó, ïëàñòè÷íèõ ìàñ òà іíøèõ êîíñòðóêöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ ìàþòü âіäîìі â Óêðàїíі òà çà її ìåæàìè ïіäïðèєìñòâà ÂÀÒ ÍÂÊ
«Êèїâñüêèé çàâîä àâòîìàòèêè іì. Ã.І. Ïåòðîâñüêîãî», ÏÍÂÏ «Ìіêðîòåõ»,
ùî â Õàðêіâñüêіé îáëàñòі, ÂÀÒ «Ìóêà÷іâñüêèé âåðñòàòîáóäіâíèé çàâîä» іç
Çàêàðïàòòÿ òà íèçêà іíøèõ.
Çàëåæíî âіä êîíñòðóêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé ñòðóìîïðîâіäíèõ åëåìåíòіâ
âèïóñêàþòü åëåêòðîіíñòðóìåíòè òàêèõ êëàñіâ:
I êëàñ – åëåêòðîіíñòðóìåíò, ó ÿêîãî âñі äåòàëі, ùî ïіä íàïðóãîþ, ìàþòü
іçîëÿöіþ і øòåïñåëüíà âèëêà ìàє çàçåìëþâàíèé êîíòàêò;
II êëàñ – åëåêòðîіíñòðóìåíò, ó ÿêîãî âñі äåòàëі, ùî ïіä íàïðóãîþ, ìàþòü
ïîäâіéíó òà ïîñèëåíó іçîëÿöіþ. Öåé іíñòðóìåíò íå ìàє ïðèñòðîїâ äëÿ çàçåìëåííÿ;
ІІІ êëàñ – åëåêòðîіíñòðóìåíò ç íîìіíàëüíîþ íàïðóãîþ íå âèùå íіæ
42 Â, ó ÿêîãî íі âíóòðіøíі, íі çîâíіøíі êîëà íå ïåðåáóâàþòü ïіä іíøîþ
íàïðóãîþ. Öåé åëåêòðîіíñòðóìåíò ïðèçíà÷åíèé äëÿ æèâëåííÿ âіä áåçïå÷íîї íàäíèçüêîї íàïðóãè.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè åëåêòðèôіêîâàíèì іíñòðóìåíòîì ïîòðіáíî íåóõèëüíî
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïåêè ïðàöі:
1. Âèçíà÷èòè çà ïàñïîðòîì êëàñ іíñòðóìåíòà.
2. Ïåðåâіðèòè êîìïëåêòíіñòü і íàäіéíіñòü êðіïëåííÿ.
3. Ïåðåâіðèòè ñïðàâíіñòü êàáåëþ і øòåïñåëüíîї âèäåëêè, öіëіñíіñòü іçîëÿöіéíèõ äåòàëåé êîðïóñó, ðóêîÿòêè, íàÿâíіñòü çàõèñíèõ êîæóõіâ òà їõ ñïðàâíіñòü.
4. Ïåðåâіðèòè ÷іòêіñòü ðîáîòè âèìèêà÷à, ðîáîòó â õîëîñòîìó õîäó.
5. Áóäü-ÿêі íàëàøòóâàííÿ åëåêòðîіíñòðóìåíòó òà çàìіíó ðіçàëüíîãî іíñòðóìåíòó âèêîíóâàòè ç âèìêíåíèì ç ðîçåòêè øíóðîì æèâëåííÿ òà ïіä
íàãëÿäîì ó÷èòåëÿ.
6. Íàäіéíî ôіêñóâàòè çàãîòîâêó.
7. Ìіöíî ñòîÿòè íà íîãàõ.
8. Âèêîðèñòîâóâàòè çàõèñíі çàñîáè (îêóëÿðè, ùèòêè òîùî).
9. Âèêîíóâàòè ðîáîòè òіëüêè ç äîçâîëó â÷èòåëÿ òà ïіä éîãî íàãëÿäîì.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 2
Îçíàéîìëåííÿ ç іíñòðóêöіÿìè êîðèñòóâà÷à ïîáóòîâèõ
àáî ïðîôåñіéíèõ åëåêòðîіíñòðóìåíòіâ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: åëåêòðîіíñòðóìåíòè, іíñòðóêöії êîðèñòóâà÷à
åëåêòðîіíñòðóìåíòіâ (åëåêòðè÷íèé äðèëü, åëåêòðîøóðóïîâåðò), çîøèò, ðó÷êà.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Îãëÿíü çàïðîïîíîâàíі â÷èòåëåì åëåêòðîіíñòðóìåíòè.
2. Âèçíà÷ ïðèçíà÷åííÿ åëåêòðîіíñòðóìåíòіâ, îçíàéîìñÿ ç їõíіìè òåõíі÷íèìè äàíèìè.
3. Çàïèøè òåõíі÷íі äàíі іíñòðóìåíòà (ïàðàìåòðè æèâëåííÿ, ïîòóæíіñòü, ðîáî÷і ïàðàìåòðè).
4. Âèçíà÷ êëàñ іíñòðóìåíòà.

5. Çäіéñíè ïîðіâíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó çàïðîïîíîâàíèõ åëåêòðîіíñòðóìåíòіâ.
6. Ïðî÷èòàé âіäîìîñòі ùîäî áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîіíñòðóìåíòó.
7. Ïðî÷èòàé âіäîìîñòі ïðî âèêîíàííÿ ðîáîòè åëåêòðè÷íèì іíñòðóìåíòîì.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ñüîãîäíі øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóâàþòü ïîðòàòèâíі ñâåðäëèëüíі ìàøèíè íà ìàãíіòíіé îñíîâі (ìàë. 131, à). Ïåðåâàãîþ ñâåðäëèëüíîãî âåðñòàòà íà ìàãíіòíіé îñíîâі є ìîæëèâіñòü âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ó âàæêîäîñòóïíèõ ìіñöÿõ, òàì, äå îáìåæåíèé äîñòóï
äëÿ âåðñòàòіâ çі ñòàöіîíàðíèì îáëàäíàííÿì. Ìàãíіòíà îñíîâà äîçâîëÿє âñòàíîâèòè âåðñòàò ó áóäü-ÿêîìó ïðîñòîðîâîìó ïîëîæåííі (ãîðèçîíòàëüíîìó, âåðòèêàëüíîìó, ïіä ïåâíèì êóòîì).
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Мал. 131. Свердлильні верстати на магнітній основі (а); роторайзери (б)

Äåäàëі ÷àñòіøå â ïîáóòі âèêîðèñòîâóþòü äèñêîâó ïèëêó (ðîòîðàéçåð).
Öå óíіâåðñàëüíà ðó÷íà ìіíі-ïèëêà, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðÿìîãî ïèëÿííÿ äåðåâèíè, ïëàñòìàñè, àëþìіíіþ, êåðàìі÷íîї ïëèòêè òà іíøèõ ìàòåðіàëіâ
(ìàë. 131, á).
Електрифіковані знаряддя праці, дискова пилка, гайковерт, різьборіз, ротор,
статор.
Побутові електрифіковані інструменти
и – електрифіковані інструменти
для виконання роботи в невеликих обсягах протягом малого відрізка часу.
Професійні електроінструменти
и – електрифіковані інструменти, які
дозволяють виконувати великий обсяг роботи протягом тривалого часу.
Реверсс – пристосування для зміни напрямку руху обертання вала верстата у зворотний бік.

Основи техніки, технологій і проектування

113

Основи техніки, технологій і проектування

114
1. ßêі ïåðåâàãè òà íåäîëіêè åëåêòðèôіêîâàíîãî ðó÷íîãî іíñòðóìåíòó?
2. ßêі åëåêòðîіíñòðóìåíòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îáðîáêè ìåòàëó?
3. Íàâіùî âèêîðèñòîâóþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ äî åëåêòðîіíñòðóìåíòó?
4. ßêèõ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ðîáîòè
ç åëåêòðèôіêîâàíèìè çíàðÿääÿìè ïðàöі?

§ 13. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МЕТАЛУ
1. Поясни доцільність використання верстатів на металообробних підприємствах.
2. Чи можна металообробними верстатами замінити електрифікований ручний інструмент?
3. Пригадай та поясни відомі тобі методи обробки конструкційних матеріалів.

Âàæêî óÿâèòè íèíі âåðñòàòîáóäіâíó ïðîìèñëîâіñòü áåç âèêîðèñòàííÿ
ìåòàëó. Ìåòàë ëþäñòâî çàñòîñîâóâàëî ÿê іíñòðóìåíòàëüíèé ìàòåðіàë ç
äàâíіõ ÷àñіâ. Ç îãëÿäó íà òå ùî ìåòàë ïіääàєòüñÿ êóâàííþ, çâàðþâàííþ,
ëèòòþ, ãðàâіðóâàííþ, áåçëі÷і іíøèõ òåõíîëîãіé, éîãî âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ іíñòðóìåíòіâ, êîðïóñіâ âåðñòàòіâ, êîíñòðóêöіéíèõ åëåìåíòіâ àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä òîùî. Çîêðåìà, ìåõàíі÷íà
îáðîáêà êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ äîñÿãëà âåëèêèõ óñïіõіâ çà ðàõóíîê
âèïóñêó ïðîìèñëîâіñòþ ìåòàëîðіçàëüíèõ âåðñòàòіâ âèñîêîãî ñòóïåíÿ
äîñêîíàëîñòі é âèñîêîї ïðîäóêòèâíîñòі. Öå äîçâîëÿє óñïіøíî âèðіøóâàòè
ðіçíі òåõíîëîãі÷íі çàâäàííÿ ñòîñîâíî êîíñòðóþâàííÿ ìàøèí і ìåõàíіçìіâ.
Ñåðіéíå âèðîáíèöòâî, ó ÿêîìó âèïóñêàєòüñÿ äî 80 % ïðîäóêöії, õàðàêòåðèçóєòüñÿ âåëèêèìè çàòðàòàìè ðîáî÷îãî ÷àñó íà âèêîíàííÿ äîïîìіæíèõ
îïåðàöіé. Îñíîâíèì íàïðÿìêîì ñêîðî÷åííÿ öèõ çàòðàò є àâòîìàòèçàöіÿ
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñіâ çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ âåðñòàòіâ іç ÷èñëîâèì
ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿì (×ÏÊ). Íà öèõ âåðñòàòàõ äîñÿãàєòüñÿ âèñîêèé
ñòóïіíü àâòîìàòèçàöії îáðîáêè і ìîæëèâіñòü їõ øâèäêîãî ïåðåíàëàãîäæóâàííÿ íà îáðîáêó áóäü-ÿêîї äåòàëі â ìåæàõ òåõíі÷íèõ õàðàêòåðèñòèê.
Çíà÷íèõ óñïіõіâ ó ðîçðîáöі òàêîї òåõíіêè äîñÿãíóëè â÷åíі, іíæåíåðè-êîíñòðóêòîðè Íàöіîíàëüíîї
àêàäåìії íàóê Óêðàїíè ïіä êåðіâíèöòâîì âñåñâіòíüî
âіäîìîãî ôàõіâöÿ â ãàëóçі ìåòàëóðãії і òåõíîëîãії
ìåòàëіâ, àêàäåìіêà, ïðîôåñîðà, äîêòîðà òåõíі÷íèõ íàóê, ïðåçèäåíòà Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê
Óêðàїíè, ïåðøîãî â іñòîðії íàøîї äåðæàâè Ãåðîÿ
Óêðàїíè Áîðèñà Єâãåíîâè÷à Ïàòîíà.
Òàê, íàïðèêëàä, â Іíñòèòóòі ÷îðíîї ìåòàëóðãії іì. Ç.І. Íåêðàñîâà ÍÀÍ Óêðàїíè ðîçðîáëåíî
òà ñêîíñòðóéîâàíî áàãàòîôóíêöіîíàëüíі öåíòðè
òà ìåòàëîðіçàëüíі âåðñòàòè, àâòîìàòè÷íі ëіíії äëÿ
îáðîáêè ìåòàëó, ïðîãðàìíі çàñîáè äëÿ ïðîìèñëîâîñòі òîùî. Ó÷åíі òà іíæåíåðè-êîíñòðóêòîðè ІíАкадемік НАН України,
Герой України Б.Є. Патон ñòèòóòó íàäòâåðäèõ ìàòåðіàëіâ іì. Â.Ì. Áàêóíіíà

ÍÀÍ Óêðàїíè ðîçðîáèëè òåõíîëîãіþ âèãîòîâëåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäîðóéíóþ÷èõ і ìåòàëîðіçàëüíèõ іíñòðóìåíòіâ.
Ñó÷àñíèé ìåòàëîîáðîáíèé öåíòð ìàє ñàìîêåðîâàíó ðîáî÷ó ìàøèíó,
ÿêà îðãàíі÷íî âçàєìîçâ’ÿçàíà ç îá÷èñëþâàëüíèì ïðèñòðîєì, ùî ïðàöþє â
ðåàëüíіé ìіðі ÷àñó é ïåðåòâîðþє ñèãíàëè іíôîðìàöії â ñèãíàëè êåðóâàííÿ (ìàë. 132). Òàêå ïåðåòâîðåííÿ äàє çìîãó âèêîíóâàòè ñêëàäíі ðóõè çà
äîïîìîãîþ êåðóâàííÿ ïåðåìіùåííÿì ó ïðîñòîðі, ùî äîçâîëÿє àâòîìàòèçóâàòè ïðîöåñ ïðîãðàìóâàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì îá÷èñëþâàëüíîãî ïðèñòðîþ.
Äëÿ ïðèêëàäó ìîæíà íàâåñòè ãðàâіðóâàííÿ ïîâåðõîíü âèðîáіâ ç ìåòàëó.
Íàçèâàþòüñÿ òàêі âåðñòàòè ôðåçåðíî-ãðàâіðóâàëüíèìè (ìàë. 133). Äåÿêі
ìîäåëі âåðñòàòіâ ìîæóòü âèêîíóâàòè ôðåçåðóâàííÿ íà îá’єìíèõ âèðîáàõ.
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Мал. 132. Металообробні верстати із ЧПК: а – плоскошліфувальний;
б – фрезерний; в – трубозгинальний; г – вертикально-токарний;
д – багатоосьовий обробний центр
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Мал. 133. Фрезерно-гравірувальна машина: а – для площинної обробки;
б – для об’ємної обробки

Ðîçâèòîê òåõíіêè ïðèâіâ äî ïîÿâè íîâèõ ìàòåðіàëіâ, ìåõàíі÷íà îáðîáêà ÿêèõ òðàäèöіéíèìè ñïîñîáàìè óñêëàäíåíà. Äî íèõ íàëåæàòü, ïåðø çà
âñå, ìàòåðіàëè ç âèñîêîþ òâåðäіñòþ, çàãàðòîâàíі ñòàëі, ìàãíіòíі ñïëàâè
òîùî. Ç òðàäèöіéíèõ ñïîñîáіâ â îáðîáöі òàêèõ ìàòåðіàëіâ çàñòîñîâóєòüñÿ
òіëüêè øëіôóâàííÿ.
Äëÿ âèðіøåííÿ ïðîáëåìè îáðîáêè íàäòâåðäèõ і êðèõêèõ ìàòåðіàëіâ
ðîçðîáëåíî òà âïðîâàäæåíî â ïðàêòèêó ñïåöіàëüíі ñïîñîáè îáðîáêè: åëåêòðîõіìі÷íà, åëåêòðîåðîçіéíà, ëàçåðíà, óëüòðàçâóêîâà, ãіäðîàáðàçèâíà.
Íàéáіëüø âèñîêîòåõíîëîãі÷íèì і ñó÷àñíèì ñïîñîáîì îáðîáêè ìåòàëó є
éîãî ëàçåðíà îáðîáêà (ìàë. 134), òîáòî îáðîáêà çà äîïîìîãîþ ëàçåðà. Ëàçåð – öå íàäçâè÷àéíî âóçüêèé іíòåíñèâíèé ïó÷îê ñâіòëà âèñîêîї åíåðãії,
ùî âèðîáëÿєòüñÿ ñïåöіàëüíèì ãåíåðàòîðîì. Ïðèíöèï éîãî äії ïîäіáíèé
äî ïðèíöèïó äії ñâіòëîâîãî ïðîìåíÿ, óòâîðåíîãî ëóïîþ. Ñïðÿìîâàíèé íà
ïîâåðõíþ ìåòàëó ÷è іíøîãî êîíñòðóêöіéíîãî ìàòåðіàëó, ëàçåð ìîæå íàãðіâàòè éîãî äî âèñîêîї òåìïåðàòóðè, ïëàâèòè, íàïðèêëàä, ìåòàë, çäіéñíþâàòè éîãî ðîçêðіé (ðіçàííÿ), çâàðþâàííÿ, çàãàðòóâàííÿ, íàïëàâêó,
ãðàâіþâàííÿ, ìàðêóâàííÿ òà іíøі òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії.
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Мал. 134. Лазерна обробка металу: а – схема; б – процес обробки

Âèêîðèñòàííÿ ëàçåðíîї òåõíîëîãії çàáåçïå÷óє âèñîêó ïðîäóêòèâíіñòü і
òî÷íіñòü îáðîáêè ìàòåðіàëіâ, åêîíîìèòü åíåðãіþ òà ìàòåðіàëè, ïіäâèùóє
åêîëîãі÷íó áåçïåêó ïіäïðèєìñòâà.
Ëàçåðíèé ðîçêðіé ìåòàëó çäіéñíþєòüñÿ çà ðàõóíîê íàñêðіçíîãî ïðîïàëþâàííÿ ìåòàëåâîãî ëèñòà òî÷íî ñôîêóñîâàíèì ëàçåðîì.
Ó ãàëóçі ëàçåðíîї îáðîáêè ìàòåðіàëіâ â Іíñòèòóòі åëåêòðîçâàðþâàííÿ
іì. Є.Î. Ïàòîíà ÍÀÍ Óêðàїíè ðîçðîáëåíî òàê çâàíі ãіáðèäíі òåõíîëîãії
îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ. Âîíè ґðóíòóþòüñÿ íà ïîєäíàííі ëàçåðíîãî і äóãîâîãî ðîçðÿäіâ äëÿ êåðóâàííÿ ïðîöåñàìè çâàðþâàííÿ, íàïëàâëåííÿ, òåðìîîáðîáêè òà ðіçàííÿ ìàòåðіàëіâ.
Іíøèì ìåòîäîì îáðîáêè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ òà îòðèìàííÿ ïîòðіáíîї âèçíà÷åíîї êðåñëåííÿì ôîðìè çàãîòîâêè є åëåêòðîåðîçіéíà îáðîáêà (òîáòî ðіçàííÿ). Âîíà çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðè÷íîãî
ðîçðÿäó, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ ìіæ äâîìà åëåêòðîäàìè. Ïіä äієþ âèñîêîї
òåìïåðàòóðè âíàñëіäîê åëåêòðè÷íîãî ðîçðÿäó ç ïîâåðõíі çàãîòîâêè øëÿõîì ïëàâëåííÿ ìåòàëó ìîæíà âèäàëèòè éîãî ïåâíèé øàð (ìàë. 135).
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Мал. 135. Електроерозійна обробка: а – схема; б – електроерозійний вирізний
верстат; в – продукт електроерозійної обробки

Òàêèé ìåòîä äîáðå çàñòîñîâóâàòè ïіä ÷àñ îáðîáêè òâåðäèõ ìàòåðіàëіâ,
âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ çі ñêëàäíîþ êîíôіãóðàöієþ òà âèñîêîþ òî÷íіñòþ.
Â îáðîáöі äåòàëåé ç òâåðäèõ ìàòåðіàëіâ âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє çíîøóâàííÿ äåòàëåé åëåêòðîåðîçіéíîãî âåðñòàòà, ùî óòâîðþþòü åëåêòðè÷íó äóãó.
Âèãîòîâëÿþòü їõ ç ìіäі, ÿêà äåøåâøà ïîðіâíÿíî ç ìàòåðіàëàìè, ùî çàñòîñîâóþòü äëÿ îáðîáêè ìàòåðіàëіâ ìåõàíі÷íèìè ìåòîäàìè.
Ïðè îáðîáöі çàãîòîâîê ç òâåðäèõ ñïëàâіâ òàêèì ìåòîäîì ïðèáëèçíî ïîëîâèíó âàðòîñòі âèãîòîâëåííÿ ñòàíîâèòü âàðòіñòü іíñòðóìåíòà. Ïðè âèêîðèñòàííі ìåòîäó åëåêòðîåðîçії âàðòіñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 3,5 % ïîðіâíÿíî ç âàðòіñòþ ïðè іíøèõ ìåòîäàõ îáðîáêè.
Íå ìåíøîþ ïîïóëÿðíіñòþ êîðèñòóєòüñÿ ãіäðîàáðàçèâíå ðіçàííÿ ìåòàëó. Öå óíіâåðñàëüíèé ìåòîä îáðîáêè ðіçàííÿì, ùî äîçâîëÿє îäíàêîâî
åôåêòèâíî îáðîáëÿòè âñі âèäè ìåòàëіâ і ñïëàâіâ.
Òåõíîëîãіÿ ãіäðîàáðàçèâíîї îáðîáêè (ìàë. 136) ґðóíòóєòüñÿ íà çàñòîñóâàííі ïðèíöèïó åðîçіéíîãî âïëèâó àáðàçèâíîї ñóìіøі, ùî ïîäàєòüñÿ ïіä
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Мал. 136. Гідроабразивна обробка: а – схема; б – процес обробки

âèñîêèì òèñêîì íà îáðîáëþâàíó çàãîòîâêó. Ó ïðîöåñі òàêîї äії ç ïîðîæíèíè ðîçðіçó çàãîòîâêè âèäàëÿþòüñÿ âіäõîäè îáðîáëþâàíîãî ìàòåðіàëó.
Àáðàçèâíà ñóìіø ÿâëÿє ñîáîþ âîäó, çìіøàíó ç äðіáíèìè ÷àñòèíêàìè
àáðàçèâó (íàïðèêëàä, ç ãðàíàòîâèì ïіñêîì ðîçìіðîì áëèçüêî 0,4 ìì). Іíñòðóìåíò ðіçàííÿ – àáðàçèâíà ñóìіø – îäíî÷àñíî є і îõîëîäæóâà÷åì. Âіäïîâіäíî, ïðîöåñ ãіäðîàáðàçèâíîãî ðіçàííÿ є õîëîäíèì ìåõàíі÷íèì ðóéíóâàííÿì ìàòåðіàëó.
Íà ñó÷àñíîìó åòàïі â Óêðàїíі ùîðі÷íî óòâîðþєòüñÿ áëèçüêî 1 ìëðä ò
òâåðäèõ âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ. Òіëüêè äåñÿòà ÷àñòèíà
ç íèõ çàñòîñîâóєòüñÿ ÿê âòîðèííі ìàòåðіàëüíі ðåñóðñè, à ðåøòà ïîòðàïëÿє
ó ñõîâèùà, øëàìîíàêîïè÷óâà÷і, òåðèêîíè.
Òâåðäі âіäõîäè є îäíèì ç íàéâàãîìіøèõ ÷èííèêіâ çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ: ïðèçâîäÿòü äî çàáðóäíåííÿ ïіäçåìíèõ òà ïîâåðõíåâèõ âîä, ïîãіðøåííÿ ñòàíó àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ, çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, à ãîëîâíå – íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ñàìîïî÷óòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäåé.
Âåëèêèé îáñÿã òâåðäèõ âіäõîäіâ óòâîðþєòüñÿ і íà ïіäïðèєìñòâàõ ÷îðíîї
ìåòàëóðãії. Òàê, ó ðåçóëüòàòі âèïëàâëåííÿ îäíієї òîííè ñòàëі óòâîðþєòüñÿ
650–700 êã òâåðäèõ âіäõîäіâ – øëàêіâ, øëàìіâ òà âіäõîäіâ ìåòàëó. Øëàêè òà øëàìè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â áóäіâåëüíіé іíäóñòðії äëÿ âèðîáíèöòâà
áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, à âіäõîäè ìåòàëó íàïðàâëÿþòüñÿ íà ïîâòîðíó ïåðåïëàâêó. Â Óêðàїíі òіëüêè ÷îðíîãî áðóõòó çáèðàєòüñÿ ùîðîêó áëèçüêî
11 ìëí ò. Òîìó íà ñüîãîäíі іñíóє ïðîáëåìà áåðåæëèâîãî òà ðàöіîíàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ ìåòàëó òà âèðîáіâ ç íüîãî.
Ñàìå çàïðîâàäæåííÿ íà ìåòàëîîáðîáíèõ ïіäïðèєìñòâàõ ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé äàє çìîãó ãîâîðèòè ïðî âèðîáíèöòâî ïðåäìåòіâ ç ìіíіìàëüíèìè
âіäõîäàìè àáî ìàéæå áåçâіäõîäíå âèðîáíèöòâî. Ðîçâ’ÿçóþ÷è ïðîáëåìè
áåçâіäõîäíîãî âèðîáíèöòâà, ñëіä ìàòè íà óâàçі ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ і, ÿê íàñëіäîê, – çìåíøåííÿ óòâîðåííÿ âіäõîäіâ.

Òàêîæ ñëіä çâåðíóòè óâàãó íà åíåðãåòè÷íó ñêëàäîâó òåõíîëîãі÷íîãî
ïðîöåñó. Êîæíå íîâå ïîêîëіííÿ âåðñòàòіâ òà òåõíîëîãі÷íèõ ëіíіé ìàє ìåíøå åíåðãîñïîæèâàííÿ, íіæ ïîïåðåäíє.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
 Ùîñåêóíäè ó ñâіòі ç’ÿâëÿєòüñÿ 3,8 êã åêîëîãі÷íî íåøêіäëèâîãî ñìіòòÿ: íåäîїäêè, ÿє÷íà øêàðàëóïà, øêіðêè âіä êàðòîïëі òîùî.
Öå ñòàíîâèòü 29 % âіä ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ñìіòòєâîãî êîøèêà
ñó÷àñíîї ëþäèíè. Ùî æ ñòîñóєòüñÿ іíøèõ ñêëàäîâèõ, òî 25 % –
öå êàðòîí і ïàïіð, 13 % – ñêëî, 11 % – ïëàñòèê, 4 % – ìåòàë і
18 % – іíøі ìàòåðіàëè.
 Çà îäèí ðіê ïåðåðîáêà âòîðèííèõ ìåòàëіâ ó ñâіòі äîçâîëÿє çáåðåãòè
ðåñóðñè, äîñòàòíі äëÿ òîãî, ùîá îáіãðіòè òà îñâіòèòè áëèçüêî 150 ìëí ïðèâàòíèõ áóäèíêіâ. Åíåðãії, çáåðåæåíîї âíàñëіäîê ïåðåðîáêè îäíієї ñêëÿíîї
ïëÿøêè, äîñèòü, ùîá ëàìïî÷êà â 100 Âò ãîðіëà ïðîòÿãîì 4 ãîäèí.
Електроерозійна обробка, лазерна обробка, верстат, числове програмне
керування, безвідходна технологія, утилізація.
Багатоопераційний верстат – верстат, на якому можна виконувати
декілька технологічних операцій.
Безвідходне виробництво – умовна назва господарської діяльності, у
ході якої практично не утворюється шкідливих відходів.
Гідроабразивна обробка – обробка заготовки тоненьким струменем
води, змішаним з абразивним порошком, під високим тиском.
Лазерне різання
я – різання листових металів пропалюванням променем
лазера.
Числове програмне керування (ЧПК) – комп’ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування та
керує приводами верстатів і верстатним оснащенням.

1. ßêі õàðàêòåðèñòèêè âåðñòàòіâ ïіäâèùóþòü ïðèáóòêîâіñòü âèðîáíèöòâà?
2. ßêі îñîáëèâîñòі êîæíîãî ç ïîêîëіíü ìåòàëîîáðîáíèõ ìàøèí?
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ïðèíöèï äії âåðñòàòіâ іç ÷èñëîâèì ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿì?
4. Íàçâіòü ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà äëÿ îçäîáëåííÿ âèðîáіâ.

Тестові завдання
1. Ùî çàáîðîíåíî ïіä ÷àñ ðîáîòè åëåêòðîіíñòðóìåíòîì?
À ïðàöþâàòè áåç íàãëÿäó äîðîñëèõ
Á âіäâîëіêàòèñü
Â ôіêñóâàòè çàãîòîâêó
Ã óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
2. ßêі ïåðåâàãè â òåõíîëîãі÷íîìó ïðîöåñі îòðèìóþòü, âèêîðèñòîâóþ÷è
âåðñòàòè?
À ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі
Á ÿêіñòü îáðîáêè
Â áіëüøèé ÷àñ íà îáðîáêó
Ã òî÷íіñòü îáðîáêè
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3. ßêèì іç çîáðàæåíèõ іíñòðóìåíòіâ âèêîíóþòü ïîëіðóâàííÿ âèðîáіâ?

À

Á

Â

4. ßêà îñíîâíà ïåðåâàãà ñó÷àñíîãî âåðñòàòà ç êîìï’þòåðíèì êåðóâàííÿì?
À âèãîòîâëåííÿ ÿêіñíèõ äåòàëåé òà âèðîáіâ ñêëàäíîї ôîðìè âіä 1 øò.
Á âèãîòîâëåííÿ âåëèêîї ïàðòії äåòàëåé
Â âèãîòîâëåííÿ ïðîñòèõ âèðîáіâ
5. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿì ðîáî÷èõ åëåìåíòіâ åëåêòðèôіêîâàíèõ іíñòðóìåíòіâ òà їõ íàëåæíіñòþ.

À

1
2
3
4
5

Á

Â

Ã
Ä
ðîáî÷і åëåìåíòè ðîòîðàéçåðà
ðîáî÷і åëåìåíòè åëåêòðîëîáçèêà
ðîáî÷і åëåìåíòè åëåêòðè÷íîї ïîëіðóâàëüíîї ìàøèíè
ðîáî÷і åëåìåíòè åëåêòðè÷íîї øëіôóâàëüíîї ìàøèíè
ðîáî÷і åëåìåíòè åëåêòðè÷íîãî øóðóïîâåðòà

6. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿìè ïðèéîìіâ ðîáîòè ñó÷àñíèìè ðó÷íèìè åëåêòðîìåõàíі÷íèìè іíñòðóìåíòàìè òà їõ íàçâàìè і îñîáëèâîñòÿìè âèêîíàííÿ íèìè òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé.
1 ðó÷íà åëåêòðè÷íà ïîëіðóâàëüíà ìàøèíà – åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò ç ðîáî÷îþ ÷àñòèíîþ ó âèãëÿäі äèñêà ç ïîëіðóâàëüíîãî ìàòåðіàëó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ çíÿòòÿ ìåõàíі÷íèì ìåòîäîì (ðіçàííÿì)
ìіêðîíåðіâíîñòåé, óñóíåííÿ äðіáíèõ òðіùèí íà ïîâåðõíі ìåòàëó
òà îòðèìàííÿ éîãî äçåðêàëüíîãî áëèñêó

À

Á

Â

Ã

Ä
Å
2 ðó÷íà åëåêòðè÷íà øëіôóâàëüíà ìàøèíà – åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò ç ðîáî÷îþ ÷àñòèíîþ ó âèãëÿäі äèñêà ç àáðàçèâíîãî ìàòåðіàëó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ðіçàííÿ ìåòàëó
3 ðó÷íèé åëåêòðè÷íèé ëîáçèê – åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò ç òîíåíüêîþ ïèëêîþ, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðіçàííÿ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ
4 ðó÷íі âèñі÷íі íîæèöі – åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò ç òîíêèìè ïëîñêèìè ëåçàìè, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðіçàííÿ ïðÿìîëіíіéíèõ òà êðèâîëіíіéíèõ äіëÿíîê ëèñòîâîї ñòàëі òîâùèíîþ äî 2 ìì
5 ðó÷íèé ðîòîðàéçåð – åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò іç ðîáî÷îþ ÷àñòèíîþ ó âèãëÿäі äèñêà іç çóáöÿìè äëÿ ïðÿìîëіíіéíîãî ðіçàííÿ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ
6 ðó÷íèé øóðóïîâåðò – ðó÷íèé åëåêòðè÷íèé іíñòðóìåíò ç ðîáî÷îþ
÷àñòèíîþ ó âèãëÿäі âèêðóòêè ç ðіçíîþ ôîðìîþ ãîëîâêè äëÿ çàãâèí÷óâàííÿ òà âèãâèí÷óâàííÿ ãâèíòîâèõ êðіïèëüíèõ äåòàëåé
7. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿìè ñó÷àñíèõ ìåòîäіâ îáðîáêè ìåòàëіâ ó ïðîìèñëîâîñòі òà їõ íàçâàìè é îñîáëèâîñòÿìè âèêîíàííÿ
íèìè òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé.
1 ãіäðîàáðàçèâíà îáðîáêà – âèñîêîòåõíîëîãі÷íèé ïðîöåñ, ïіä ÷àñ
ÿêîãî îáðîáêà çàãîòîâêè çäіéñíþєòüñÿ òîíåíüêèì ñòðóìåíåì âîäè,
çìіøàíèì ç àáðàçèâíèì ïîðîøêîì, ÿêèé âèòіêàє ç òðóáêè (ðіçàëüíîї ãîëîâêè) ïіä âèñîêèì òèñêîì
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Лазерний
промінь
Ріжуче
сопло

Шлак

Розплавлений
метал

Газ

À

Á

Струмінь
ру
води
Сопло

Абразив

Змішувальна
камера
Струмінь
води та
абразиву

Â

Ã

Змішувальна
трубка

2 åëåêòðîåðîçіéíà îáðîáêà (ðіçàííÿ) çäіéñíþєòüñÿ âíàñëіäîê åëåêòðè÷íîãî ðîçðÿäó, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ ìіæ äâîìà åëåêòðîäàìè, ðóéíіâíà äіÿ ÿêîãî ïðèçâîäèòü äî âèäàëåííÿ іç çàãîòîâêè ïåâíîãî øàðó
ìåòàëó äî óòâîðåííÿ âèçíà÷åíîї êðåñëåííÿì ôîðìè çàãîòîâêè
3 îáðîáêà ìåòàëіâ çà äîïîìîãîþ óíіâåðñàëüíèõ îáðîáëþâàëüíèõ
öåíòðіâ, ó ÿêèõ îäíî÷àñíî çäіéñíþþòüñÿ êîíòðîëüîâàíі êîìï’þòåðîì òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії ëіíіéíî-öèêëі÷íîї ïîäà÷і ðіçàëüíîãî
іíñòðóìåíòà òà çàãîòîâêè
4 ëàçåðíå ðіçàííÿ, ïðè ÿêîìó îáðîáêà ëèñòîâèõ ìåòàëіâ çäіéñíþєòüñÿ
їõ ïðîïàëþâàííÿì ïðîìåíåì ëàçåðà

Тема 3.2.
Основи проектної діяльності
§ 14. МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ. МЕТОД КОМБІНАТОРИКИ
1.
2.
3.
4.

Пригадай, яку продукцію називають конкурентоспроможною.
Назви приклади конкурентоспроможної української продукції.
Які методи конструювання виробів тобі відомі? У чому їх особливості?
З якою метою застосовують методи конструювання у проектуванні виробів?

Åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê äåðæàâè і, âіäïîâіäíî, äîáðîáóò êîæíîї ëþäèíè
çàëåæèòü âіä òîãî, ÷è ÿêіñíà і êîíêóðåíòîñïðîìîæíà ïðîäóêöіÿ âèðîáëÿєòüñÿ її ïіäïðèєìñòâàìè. Îòæå, îñíîâíèì çàâäàííÿì êîæíîї äåðæàâè,
êîæíîãî ïіäïðèєìñòâà, êîæíîãî ïіäïðèєìöÿ є çàñòîñóâàííÿ òàêîї òåõíіêè
і òåõíîëîãіé, ÿêі äàâàëè á çìîãó âèãîòîâëÿòè ïðîäóêöіþ, ùî ïîâíіñòþ
çàäîâîëüíÿє âèìîãè ïîêóïöÿ. Äî òàêèõ âèìîã íàñàìïåðåä íàëåæàòü: òåõíîëîãі÷íі, åñòåòè÷íі, ôóíêöіîíàëüíі, åêîíîìі÷íі òà åêîëîãі÷íі. Ñàìå âîíè
âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñòі ñòâîðåííÿ íîâèõ âèðîáіâ, їõ ÿêіñòü òà ïîïèò íà
ðèíêó. Öüîìó ïåðåäóє êîïіòêà é íàïîëåãëèâà ïðàöÿ â÷åíèõ, êîíñòðóêòîðіâ, іíæåíåðіâ, õóäîæíèêіâ, äèçàéíåðіâ, іíøèõ âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ
ïðàöіâíèêіâ. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîñÿãíåííÿ íàóêè, ôàõіâöі ðîçðîáëÿþòü
óæå âіäîìі òîáі íîâі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè, ÿêі äàþòü ìîæëèâіñòü êîíñòðóþâàòè âèðîáè íîâîãî ïîêîëіííÿ, ùî çàäîâîëüíÿþòü íàéâèáàãëèâіøі
7 çîáðàæåíî ôðàãìåíòè іñòîðії âäîâèìîãè ñïîæèâà÷іâ. Íà ìàëþíêó 137
ñêîíàëåííÿ êîíñòðóêöії âåëîñèïåäà. Òàêі êîíñòðóêöії âіäïîâіäàëè ðіâíþ
ðîçâèòêó òåõíіêè і òåõíîëîãії ÷àñó їõ ñòâîðåííÿ.
Ðàçîì іç öèì êîæíà êîíñòðóêöіÿ âäîñêîíàëþâàëàñÿ çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ ïåâíèõ ìåòîäіâ ôîðìîóòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííþ íîâèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ. Îäíèì іç íèõ є âæå âіäîìèé òîáі ìåòîä êîìáіíàòîðèêè.
Ðîçãëÿíüìî áіëüø äåòàëüíî éîãî îñîáëèâîñòі.
Ìåòîä ñïîëó÷åííÿ, ïîєäíàííÿ, ðîçòàøóâàííÿ ðіçíèõ ïðåäìåòіâ, çîáðàæåíü, ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð íàçèâàþòü êîìáіíàòîðèêîþ.
Ðîçãëÿíü ðіçíі âàðіàíòè êîíñòðóêöіé âåëîñèïåäіâ, çîáðàæåíèõ íà
ìàëþíêó 137. Ïîðіâíÿé їõ ôîðìó òà ïîÿñíè, ÿêі, íà òâîþ äóìêó, ðîçáіæíîñòі òà ïîäіáíîñòі є ìіæ íèìè. Îáåðè íà ñâіé ðîçñóä îäèí ç âàðіàíòіâ
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1818

1830

1860

1870

Побутові велосипеди 2000-х років
Мал. 137. Історія розвитку конструкції велосипеда

êîíñòðóêöії òà íàìàëþé ó ðîáî÷îìó çîøèòі åñêіç óäîñêîíàëåíîãî çà
âëàñíèì çàäóìîì âàðіàíòà âåëîñèïåäà çі çìіíåíèìè ôîðìàìè éîãî êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ. Ïîÿñíè ñâîї ìіðêóâàííÿ.
Çäіéñíè àíàëіç òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêó 138.
Íà ÿêîìó ç íèõ êîìáіíóâàííÿ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèêîíàíî â
ïëîùèííіé, à íà ÿêîìó – â îá’єìíіé ôîðìі?

Мал. 138. Особливості комбінування

Ïîäіáíèìè ñïîñîáàìè çäіéñíþєòüñÿ êîìáіíóâàííÿ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ ïіä ÷àñ ðîçðîáêè òà êîíñòðóþâàííÿ áóäü-ÿêîãî âèðîáó. Êîìáіíàòîðèêó ïîäіëÿþòü íà
à ïëîùèííó òà
à îá’єìíó. Îòæå, ïëîùèííà êîìïîçèöіÿ ñòâîðþєòüñÿ íà ïëîùèíі, à îá’єìíà – ó òðèâèìіðíîìó ïðîñòîðі. Їõ ãðàôі÷íі
çîáðàæåííÿ âèêîíóþòüñÿ çà âæå âіäîìèìè òîáі ïðàâèëàìè àêñîíîìåòðії.
Îêðіì òîãî, êîæåí êîíñòðóêòèâíèé åëåìåíò âèðîáó і âèðіá ó öіëîìó ìîæå
ìàòè áóäü-ÿêó ãåîìåòðè÷íó ôîðìó, êîëіð òà їõ êîìáіíóâàííÿ (ìàë. 139).
Àíàëîãі÷íó òåõíîëîãіþ êîìáіíóâàííÿ ôîðìîóòâîðåííÿ òà êîëüîðó çàñòîñîâóþòü ïіä ÷àñ êîíñòðóþâàííÿ ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ. Íà ìàëþíêó 140
ïîêàçàíî ïîєäíàííÿ ðіçíèõ ôîðì: êâàäðàòà, êðóãà, ïðÿìîї – òà ðіçíèõ êîëüîðіâ ïіä ÷àñ ôîðìîóòâîðåííÿ ïіäñòàâêè ïіä ïàðàñîëüêè.

а

б

в

Мал. 139. Застосування комбінаторики у формоутвореннях: а – на площині; б – на
об’ємних моделях; в – поєднання площинної та об’ємної комбінаторики на макетах

Мал. 140. Об’ємні комбінаторні формоутворення підставки під парасольки

Ìåòîä êîìáіíàòîðèêè óìîâíî ìîæíà ðîçäіëèòè íà òåõíі÷íå òà õóäîæíє
êîíñòðóþâàííÿ. Ó òåõíі÷íîìó êîíñòðóþâàííі êîìáіíàòîðèêà çàñòîñîâóєòüñÿ çà ðàõóíîê ðіçíîìàíіòíèõ âàðіàíòіâ ðîçìіùåííÿ åëåìåíòіâ âèðîáó â
ïðîñòîðі. Ïðè öüîìó çíàõîäÿòü íàéáіëüø âäàëèé âàðіàíò ôîðìè äåòàëåé
âèðîáó, їõ êîíôіãóðàöії, ðîçìіðіâ, ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèí òîùî, ÿêèé ðåàëіçóþòü, âèãîòîâëÿþ÷è îðèãіíàëüíèé ðåàëüíèé îá’єêò. Äî ÷èñëà òàêèõ
îïåðàöіé íàëåæàòü: ïåðåñòàíîâêè (ðîçìіùåííÿ) ÷àñòèí àáî åëåìåíòіâ öіëîãî; çìіíà ãåîìåòðè÷íîї ôîðìè êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèðîáó, êіëüêîñòі їõ åëåìåíòіâ; çìіíà êîíñòðóêöіéíîãî ìàòåðіàëó, ñïîñîáіâ ç’єäíàííÿ
äåòàëåé ó êîíñòðóêöіþ òîùî (ìàë. 141).
Íàéâàæëèâіøèì çàâäàííÿì õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ є ñòâîðåííÿ
åñòåòè÷íî äîñêîíàëîãî, êðàñèâîãî âèðîáó, ôîðìà òà êîíñòðóêöіÿ ÿêîãî
ïîâíіñòþ âіäïîâіäàþòü éîãî ïðèçíà÷åííþ. Õóäîæíÿ äîñêîíàëіñòü âèðîáó âèçíà÷àєòüñÿ äîöіëüíіñòþ éîãî ãåîìåòðè÷íîї ôîðìè, êîëüîðó, òåõíіêîþ і òåõíîëîãієþ éîãî îçäîáëåííÿ, âèäîì êîíñòðóêöіéíîãî ìàòåðіàëó òà
іíøèìè îçíàêàìè. Іç öієþ ìåòîþ ðîçðîáëÿþòüñÿ åñêіçè ðіçíèõ âàðіàíòіâ
çàçíà÷åíèõ ïàðàìåòðіâ, äîáèðàєòüñÿ íàéáіëüø âäàëèé äëÿ âèãîòîâëåííÿ.
Íà ìàëþíêó 142 çîáðàæåíî âàðіàíòè êðîíøòåéíіâ äëÿ âàçîíà, íà ìàëþíêó 143 – óêëàäêè äëÿ äðіáíèõ äåòàëåé, çîáðàæåíî çìіíó êîíôіãóðàöії áîêîâèõ ñòіíîê âèðîáó.
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à

á
Мал. 141. Художньо-технічне конструювання: а – стільців; б – дверних ручок

Мал. 142. Кронштейн металевий для вазона

Ó ðîáî÷îìó çîøèòі âèêîíàé åñêіçè âëàñíèõ ôîðì êðîíøòåéíіâ òà âàðіàíòіâ êîíôіãóðàöії ðó÷êè äî óêëàäêè. Ïîÿñíè їõ äîöіëüíіñòü.
Äåòàëüíіøå ïðî õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ îá’єêòіâ òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі òè äіçíàєøñÿ â íàñòóïíèõ ïàðàãðàôàõ.

Мал. 143. Укладка для дрібних деталей

Комбінаторика,
технічне
формоутворення.

конструювання,

художнє

конструювання,

Комбінаторика – прийоми знаходження різних комбінацій, поєднань,
розміщень з даних елементів у певному порядку.
Формоутворення – категорія художньої діяльності, дизайну й технічної
творчості, що позначає процес створення форми відповідно до загальних
ціннісних установок.

1. Ó ÷îìó ñóòü ïîíÿòòÿ «êîìáіíàòîðèêà»?
2. ßêà âіäìіííіñòü ìіæ òåõíі÷íèì і õóäîæíіì êîíñòðóþâàííÿì?

§ 15. ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ. СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ
1. Що тобі відомо про проектування?
2. Які джерела інформації можна використовувати під час проектування виробу?
3. У чому відмінність між технічним малюнком та ескізом?

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òè â÷èâñÿ ìîäåëþâàòè, ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè ðіçíèõ âèðîáіâ òà êîíñòðóþâàòè їõ. Ðîçãëÿíåìî
áіëüø äåòàëüíіøå ïðîöåñ ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ.
Ïðîåêòóâàííÿ – öå âèä äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà
ñòâîðåííÿ íîâîãî îá’єêòà òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі. Ïіä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ
ñòâîðþþòüñÿ ïðîåêòè. Ïðîåêò – öå ñóêóïíіñòü ïåâíèõ äіé, äîêóìåíòіâ,
іíôîðìàöії. Òîáòî öå çàäóì ÷è ïëàí ñòâîðåííÿ ìàòåðіàëüíîãî îá’єêòà.
Ïðîöåñ ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ ìîæíà ðîçïîäіëèòè íà òàêі åòàïè:
 îðãàíіçàöіéíî-ïіäãîòîâ÷èé;
 êîíñòðóêòîðñüêèé;
 òåõíîëîãі÷íèé;
 çàêëþ÷íèé.
Ðîçãëÿíüìî ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ ïðîåêòó íà ïðèêëàäі âèãîòîâëåííÿ êîìáіíîâàíîãî ñòóñëà. Ðîçðîáêà ïðîåêòó ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç îðãàíіçàöіéíî-ïіäãîòîâ÷îãî åòàïó. Íà öüîìó åòàïі âèáèðàþòü íàïðÿìîê òà îá’єêò
ïðîåêòóâàííÿ. Âèçíà÷àþòü çíà÷åííÿ îá’єêòà ïðîåêòóâàííÿ òà äîöіëüíіñòü
éîãî âèêîíàííÿ.
Ñòóñëî – ïðèñòîñóâàííÿ, ïðèçíà÷åíå äëÿ ðîçïèëþâàííÿ çàãîòîâîê, äåòàëåé ç ðіçíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ ïіä çàäàíèì êóòîì.
Öåé ïðèñòðіé ìàє çàäîâîëüíÿòè òàêі âèìîãè:
ôóíêöіîíàëüíіñòü (òî÷íіñòü âèêîíàííÿ îïåðàöії);
çíîñîñòіéêіñòü (âèêîðèñòàííÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó);
åðãîíîìі÷íіñòü (çðó÷íіñòü ó âèêîðèñòàííі);
òåõíîëîãі÷íіñòü (ïðîñòîòà êîíñòðóêöії òà ìîæëèâіñòü âèãîòîâëåííÿ
â øêіëüíіé ìàéñòåðíі);
íèçüêà ñîáіâàðòіñòü (äåøåâèçíà êîíñòðóêöії);
åñòåòè÷íіñòü (êðàñèâèé çîâíіøíіé âèãëÿä).
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Íà îðãàíіçàöіéíî-ïіäãîòîâ÷îìó åòàïі äîöіëüíî çіáðàòè іíôîðìàöіþ ïðî
âèðіá, ÿêèé ïðîåêòóєòüñÿ, âèêîðèñòàâøè ðіçíîìàíіòíі äæåðåëà (êíèæêè,
æóðíàëè, ìåðåæó Іíòåðíåò). Ó÷àñíèêè ïðîåêòó çäіéñíþþòü ïîøóê âèðîáіâ-àíàëîãіâ, ñòâîðþþòü áàíê çîðîâèõ çîáðàæåíü (ìàë. 144). Îäíèì іç
çàâäàíü ñòâîðåííÿ òàêîãî áàíêó є âïîðÿäêóâàííÿ çіáðàíîї іíôîðìàöії ç
ìåòîþ її àíàëіçó, ùî ïðèñêîðþє ïðîöåñ âèðîáëåííÿ òâîð÷èõ іäåé і, âіäïîâіäíî, ñòâîðåííÿ íîâîãî îá’єêòà ÷è éîãî âäîñêîíàëåííÿ.

Зразок № 1

Зразок № 2

Зразок № 4

Зразок № 3

Зразок № 5

Зразок № 6

Мал. 144. Вироби-аналоги

Êîæíó âіäïðàöüîâàíó іäåþ ïîòðіáíî ïðîàíàëіçóâàòè, âèäіëèâøè ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі ñòîðîíè, ç’ÿñóâàòè, ÷è áóäå öåé îá’єêò âіäïîâіäàòè
âèçíà÷åíèì âèìîãàì òà ðîçâ’ÿçóâàòè ïîñòàâëåíі çàâäàííÿ (ïðîáëåìó). Çàçíà÷åíèé àíàëіç äîöіëüíî îôîðìèòè â òàáëèöі (òàáë. 3).
Òàáëèöÿ 3. Òàáëèöÿ ïîðіâíÿëüíîãî àíàëіçó çðàçêіâ
âèðîáіâ-àíàëîãіâ
Âèìîãè
äî êîíñòðóêöії

Õàðàêòåðèñòèêà ñòóïåíÿ âòіëåííÿ âèìîã ó çðàçêàõ
Çðàçîê
№1

Çðàçîê
№2

Çðàçîê
№3

Çðàçîê
№4

Çðàçîê
№5

Çðàçîê
№6

Ôóíêöіîíàëüíіñòü

–

–

–

+/–

+

+

Áàãàòîîïåðàöіéíіñòü

–

–

–

+/–

+

+

Çíîñîñòіéêіñòü

–

–

+/–

+/–

+

+

Òåõíîëîãі÷íіñòü

+

–

–

+

–

–

Åðãîíîìі÷íіñòü

–

–

+

–

+

+

Ñîáіâàðòіñòü

+

+

+

+

+/–

–

Âèáіð îïòèìàëüíîãî âàðіàíòà êîíñòðóêöії çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì âèáîðó íàéêðàùèõ îçíàê çàïðîïîíîâàíèõ êîíñòðóêöіé òà êîìïîíóâàííÿ їõ ó
âëàñíó êîíñòðóêöіþ, ùî òàêîæ çàíîñÿòü ó òàáëèöþ (òàáë. 4).
Òàáëèöÿ 4. Òàáëèöÿ âèçíà÷åííÿ êîíñòðóêöії ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó
Âèìîãè äî êîíñòðóêöії

Çðàçîê, ó ÿêîìó íàéêðàùå ðåàëіçîâàíî âèìîãó

Ôóíêöіîíàëüíіñòü

çðàçêè № 5 òà № 6

Áàãàòîîïåðàöіéíіñòü

çðàçîê № 6

Çíîñîñòіéêіñòü

çðàçîê № 5

Òåõíîëîãі÷íіñòü

çðàçîê № 1

Åðãîíîìі÷íіñòü

çðàçêè № 5 òà № 6

Ñîáіâàðòіñòü

çðàçîê № 1

Äàëі ðåàëіçóєòüñÿ êîíñòðóêòîðñüêèé åòàï, ñóòíіñòü ÿêîãî ïîëÿãàє â
ðîçðîáöі åñêіçіâ (êëàóçóðè) çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ ìàéáóòíüîãî âèðîáó, çäіéñíåííі êîìïîçèöіéíîãî òà ôóíêöіîíàëüíîãî àíàëіçó, íà îñíîâі
ÿêèõ îáèðàєòüñÿ îïòèìàëüíà ôîðìà ÷è êîíñòðóêöіÿ âèðîáó.
Ïіñëÿ âèêîíàííÿ ðÿäó åñêіçіâ êîíñòðóêöії ïðèñòðîþ òà їõ àíàëіçó, ç óðàõóâàííÿì ôóíêöіîíàëüíîñòі òà ìîæëèâîñòі âèãîòîâëåííÿ â óìîâàõ øêіëüíîї ìàéñòåðíі, çà îñíîâó îáèðàєòüñÿ òîé âàðіàíò, ÿêèé äàє çìîãó âèêîíóâàòè òåõíîëîãі÷íі îïåðàöії, ïåðåäáà÷åíі çàäàíèìè ïî÷àòêîâèìè óìîâàìè òà
âèìîãàìè. Ó íàøîìó âèïàäêó öå ôіêñóâàííÿ çàãîòîâêè çà äîïîìîãîþ ïîâîðîòíèõ ëåùàò òà її ðîçïèëþâàííÿ ïіä âèçíà÷åíèì êóòîì (ìàë. 145, ã).

а

в

б

г

Мал. 145. Ескізи (клаузура) пропонованих конструкцій
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7

6

7

5

Мал. 146. Альтернативна модель стусла

Âèêîðèñòîâóþ÷è îêðåìі öіêàâі іäåї âèðîáіâ-àíàëîãіâ, ìîæíà äîîïðàöþâàòè àëüòåðíàòèâíèé âàðіàíò ñòóñëà (ìàë. 146).
Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðåàëіçàöії ïðîåêòó ïîòðіáíî äіáðàòè âіäïîâіäíèé êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë, іíñòðóìåíòè, îáëàäíàííÿ, âèçíà÷èòè òåõíîëîãіþ
îáðîáêè äåòàëåé âèðîáó, ñïîñîáè ç’єäíàííÿ, îçäîáëåííÿ òîùî. Íà öüîìó
åòàïі, íà îñíîâі ðîçðîáëåíîãî òà âèçíà÷åíîãî ÿê îñíîâíîãî åñêіçó, ðîçðîáëÿþòü ðîáî÷å êðåñëåííÿ àáî òåõíі÷íèé ðèñóíîê, íà îñíîâі ÿêîãî áóäå
âèãîòîâëÿòèñÿ ñïðîåêòîâàíèé âèðіá (ìàë. 147). Óñі çàçíà÷åíі äàíі òàêîæ
çàíîñÿòü ó ñïåöіàëüíó òàáëèöþ, ÿêó íàçèâàþòü ñïåöèôіêàöієþ.
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Мал. 147. Технічний рисунок стусла

Ñïåöèôіêàöіÿ – öå òåõíі÷íèé äîêóìåíò, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî íàçâè ÷àñòèí, âóçëіâ і äåòàëåé âèðîáó, à òàêîæ óêàçàíî їõ êіëüêіñòü, ìàòåðіàë, ç
ÿêîãî їõ âèãîòîâëåíî, ïåðåëіê ïîòðіáíèõ äëÿ öüîãî іíñòðóìåíòіâ òà îáëàäíàííÿ òîùî (òàáë. 5).
Òàáëèöÿ 5. Ñïåöèôіêàöіÿ íà âèãîòîâëåííÿ ñòóñëà
№
äåò.

Íàçâà
äåòàëі

1

Óïîðíà
ãóáêà
ëåùàò

2

Ðóõîìà
ãóáêà
ëåùàò

Ìàòåðіàë

Ñòàëü

Ñòàëü

Ê-ñòü

Іíñòðóìåíòè і îáëàäíàííÿ,
ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ

Âèä
îçäîáëåííÿ

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, ëåùàòà,
ëіíіéêà, êóòíèê, ðèñóâàëêà,
êåðíåð, íàïèëêè äðà÷îâèé і
ëè÷êóâàëüíèé, ñâåðäëèëüíèé
âåðñòàò, ëåùàòà ìàøèííі,
ñâåðäëà 3,3 6,7 8

Øëіôóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, ëåùàòà,
ëіíіéêà, êóòíèê, ðèñóâàëêà,
êåðíåð, íàïèëêè äðà÷îâèé
і ëè÷êóâàëüíèé, ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, ëåùàòà ìàøèííі,
ñâåðäëà 3,3 4 10,5 20

Øëіôóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 5
№
äåò.

Íàçâà
äåòàëі

Ìàòåðіàë

Ê-ñòü

Іíñòðóìåíòè і îáëàäíàííÿ,
ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ

1

Ëіíіéêà, êóòíèê, îëіâåöü, êåðíåð, ìîëîòîê, ñëþñàðíà íîæіâêà, ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò,
ñâåðäëî 3,3, ìіò÷èê Ì4

Âèä
îçäîáëåííÿ

3

Óïîð

Ôàíåðà

4

Ãâèíò
ôіêñóþ÷èé

Ñòàëü,
ïëàñòìàñà

1

–

–

5

Êóòíèê

Äþðàëþì

1

–

–

6

Ãâèíò
Ì415

Ñòàëü

10

–

–

7

Íåðóõîìà
ãóáêà
ëåùàò

Ñòàëü

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, ëåùàòà,
ëіíіéêà, êóòíèê, ðèñóâàëêà,
êåðíåð, íàïèëêè äðà÷îâèé і
ëè÷êóâàëüíèé, ñâåðäëèëüíèé
âåðñòàò, ëåùàòà ìàøèííі,
ñâåðäëà 8 8,4

8

Áîëò
Ì870

Ñòàëü

2

–

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, êåðíåð,
ìîëîòîê, öèðêóëü ñëþñàðíèé,
çóáèëî, ëåùàòà, íàïèëîê,
ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, ñâåðäëî 8, ðó÷íі ëåùàòà

Øëіôóâàííÿ

Øëіôóâàííÿ

9

Øàéáà

Ñòàëü

Øëіôóâàííÿ

Øëіôóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ
–

10

Ãàéêà
áàðàíöåâà

Ñòàëü

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, êåðíåð,
ìîëîòîê, öèðêóëü ñëþñàðíèé,
íîæіâêà ñëþñàðíà, ëåùàòà,
íàïèëîê, ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, ñâåðäëî 6,7, ðó÷íі ëåùàòà, ìіò÷èê Ì8

11

Øòèôò

Äðіò
4

4

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, ëåùàòà,
íîæіâêà ñëþñàðíà, íàïèëîê

–

12

Íàãóáíèê

4

Âåðñòàê ñòîëÿðíèé, ëіíіéêà,
êóòíèê, îëіâåöü, íîæіâêà,
ðóáàíîê, ñâåðäëî 4, ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, çåíêåð

Øëіôóâàííÿ

Ëèïà

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 5
№
äåò.

Íàçâà
äåòàëі

Ìàòåðіàë

Ê-ñòü

Іíñòðóìåíòè і îáëàäíàííÿ,
ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ

–

Øëіôóâàííÿ

13

Âòóëêà

Ñòàëü

2

ÒÂ-6; ØÖ-I; ðіçöі ïðîõіäíèé,
ïіäðіçíèé, ôàñîííèé, âіäðіçíèé; êîíóñ іç ïàòðîíîì äëÿ
ñâåðäåë; ñâåðäëî 8,4, ìіò÷èê
Ì10, âîðîòîê

14

Íàïðÿìíà

Ñòàëü

4

ÒÂ-6; ØÖ-I; ðіçöі ïðîõіäíèé,
ïіäðіçíèé, âіäðіçíèé; ïëàøêà
Ì10; ïëàøêîòðèìà÷

15

Ãâèíò
Ì10

Ñòàëü

2

–

Âèä
îçäîáëåííÿ

–

16

Ðó÷êà

Ãîðіõ

2

ÑÒÄ-120Ì; ØÖ-I; ðåєð і
ìåéñåëü; íîæіâêà ñëþñàðíà;
ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, ñâåðäëî 8

Øëіôóâàííÿ,
ëàêóâàííÿ

17

Ïіäøèïíèê

Ñòàëü

8

–

18

Âіñü

Ñòàëü

4

ÒÂ-6; ØÖ-I; ðіçöі ïðîõіäíèé,
ïіäðіçíèé; ïëàøêà Ì6; ïëàøêîòðèìà÷

Øëіôóâàííÿ

19

Ïіäêëàäêà

Ôàíåðà

1

Êóòíèê, ëіíіéêà, îëіâåöü; íîæіâêà

Øëіôóâàííÿ

Øëіôóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ

–

20

Îñíîâà

Ñòàëü

1

Âåðñòàê ñëþñàðíèé ç ïëèòîþ, ëåùàòà; ëіíіéêà, êóòíèê, òðàíñïîðòèð, êåðíåð,
ðèñóâàëêà; çóáèëî, ìîëîòîê;
íîæіâêà ñëþñàðíà; íàïèëêè
äðà÷îâèé і ëè÷êóâàëüíèé;
ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, ëåùàòà ìàøèííі, ñâåðäëà 4 5
8

21

Ôіêñàòîð

Äðіò
4

2

Âåðñòàê ñëþñàðíèé, ëåùàòà,
íîæіâêà ñëþñàðíà, íàïèëîê,
âîðîòîê, ïëàøêà Ì4

–

22

Íіæêà

Ãóìà

2

Íіæ, øëіôóâàëüíà øêóðêà

–

Çà ïîòðåáè ðîçðîáëÿєòüñÿ òåõíîëîãі÷íà êàðòà. Ïðîâîäèòüñÿ åêîíîìі÷íå
òà åêîëîãі÷íå îáґðóíòóâàííÿ âèðîáó.
Òåõíîëîãі÷íèé åòàï ïðîåêòóâàííÿ ïîëÿãàє â ïðàâèëüíіé îðãàíіçàöії
ðîáî÷îãî ìіñöÿ, âèêîíàííі çàïëàíîâàíèõ òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöії ç âèãî-
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òîâëåííÿ âèðîáó (ìàë. 148), äîòðèìàííі òåõíîëîãі÷íîї, òðóäîâîї äèñöèïëіíè, êóëüòóðè ïðàöі, à òàêîæ çäіéñíåííі ñàìîêîíòðîëþ ñâîєї äіÿëüíîñòі òà
îöіíöі ÿêîñòі âèðîáó.

Мал. 148. Виконання технологічних операцій

Íà çàâåðøàëüíîìó åòàïі ïðîâîäÿòü ïðåçåíòàöіþ âèðîáó. Òîáòî äåìîíñòðóþòü âèðіá, ïîÿñíþþòü äîöіëüíіñòü éîãî êîíñòðóêöії, ïðèíöèï ðîáîòè,
åêîíîìі÷íó òà åêîëîãі÷íó åôåêòèâíіñòü, çäіéñíþþòü âèïðîáóâàííÿ âèðîáó, âіäïîâіäàþòü íà çàïèòàííÿ, ïðîâîäÿòü îñòàòî÷íèé êîíòðîëü âèðîáó
(ìàë. 149). ßêùî â õîäі âèïðîáóâàííÿ âèÿâëÿþòü íåñïðàâíîñòі òà íåäîëіêè, їõ óñóâàþòü.

а

б

в

Мал. 149. Демонстрація пристосування в роботі: а – запилювання кутів; б – припасування кутів; в – монтаж конструктивних елементів

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 11
Ïðîåêòóâàííÿ òóðèñòè÷íèõ ìіíі-ïі÷îê
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìîäåëі-àíàëîãè (âèðîáè àáî çîáðàæåííÿ
âèðîáіâ), çîøèò, ðó÷êà, îëіâåöü.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Óâàæíî ðîçãëÿíü çàïðîïîíîâàíі â÷èòåëåì âèðîáè-àíàëîãè (âèðîáè
àáî çîáðàæåííÿ âèðîáіâ íà ìàëþíêó 150). Îáåðè 3 ìîäåëі-àíàëîãè.
2. Âèçíà÷ òåõíі÷íі âèìîãè äî âèðîáó, ÿêèé ïîòðіáíî ñïðîåêòóâàòè, òà
çàïèøè їõ ó òàáëèöþ.

Âèìîãè äî êîíñòðóêöії

Õàðàêòåðèñòèêà ñòóïåíÿ âòіëåííÿ âèìîã ó çðàçêàõ
Çðàçîê № 1

Çðàçîê № 2

Çðàçîê № 3

Óñüîãî

Мал. 150. Орієнтовні об’єкти проектування. Туристичні міні-пічки

3. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü âèðîáіâ-àíàëîãіâ òåõíі÷íèì âèìîãàì (ïîñòàâ
+ àáî –).
4. Âèçíà÷ ñóìó ïåðåâàã êîæíîãî âèðîáó-àíàëîãó òà çàïèøè â ðÿäîê
«Óñüîãî».
5. Âèçíà÷ âèðіá-àíàëîã ç íàéêðàùîþ âіäïîâіäíіñòþ ïîñòàâëåíèì âèìîãàì.
6. Ñïðîåêòóé ñâіé âàðіàíò âèðîáó. Ðîçðîáè åñêіç âèðîáó.
7. Âèçíà÷ òà çäіéñíè ïіäáіð ìàòåðіàëіâ.
8. Âèêîíàé òåõíîëîãі÷íèé åòàï ïðîåêòóâàííÿ.
9. Çäіéñíè ïðåçåíòàöіþ ñâîãî âàðіàíòà âèðîáó.
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Проектування, конструкція, виріб-аналог, банк ідей, клаузура, технічна
вимога.
Банк ідей
й – набір зображень, які об’єднані спільною темою або завданням.
Виріб-аналог – подібний за призначенням виріб, на основі якого здійснюють розробку власної конструкції виробу.
Ідея
я – міркування, переконання, що виражають ставлення до чогось.
Клаузура – графічне зображення можливих варіантів майбутніх елементів виробу.

1.
2.
3.
4.

Ùî òàêå ïðîåêò?
Ç ÿêèõ åòàïіâ ñêëàäàєòüñÿ ïðîåêò?
Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü âèðîáè-àíàëîãè ó ïðîåêòóâàííі?
ßê ôîðìóþòü áàíê іäåé?

Тестові завдання
1. ßêèé ìåòîä ôîðìîóòâîðåííÿ â äèçàéíі íàçèâàþòü êîìáіíàòîðèêîþ?
À ïîøóê âàðіàòèâíèõ ïðîñòîðîâèõ çìіí ïіä ÷àñ êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ
Á ïîøóê âàðіàòèâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ çìіí ïіä ÷àñ êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ
Â ïîøóê âàðіàòèâíèõ ôóíêöіîíàëüíèõ çìіí ïіä ÷àñ êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ
Ã óñі ïåðåëі÷åíі ìåòîäè
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
2. ßêèìè ïðèéîìàìè êîðèñòóþòüñÿ, ïðîåêòóþ÷è âèðîáè ìåòîäîì êîìáіíàòîðèêè?
À ïåðåñòàíîâêîþ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèðîáó
Á âñòàâêîþ òà âðіçàííÿì îêðåìèõ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèðîáó
Â ãðóïóâàííÿì êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèðîáó
Ã ïåðåâîðîòîì àáî ïåðåñòàíîâêîþ îêðåìèõ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ âèðîáó
Ä óñіìà ïåðåëі÷åíèìè ïðèéîìàìè
3. ßêі ìåòîäè çàñòîñîâàíî ïіä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ çîáðàæåíèõ ìåáëіâ?

À àíàëîãії
Á ïîєäíàííÿ â íîâîìó îá’єêòі îêðåìèõ ðèñ, âëàñòèâîñòåé, ÷àñòèí
іíøèõ ïðåäìåòіâ
Â ôîðìîóòâîðåííÿ
Ã ðèòìó
Ä ïðîïîðöіéíîñòі
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Ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó öüîãî ðîçäіëó òè îçíàéîìèøñÿ ç іíôîðìàöієþ ïðî òåõíîëîãіþ ïîáóòîâîї äіÿëüíîñòі.
Òè çäîáóäåø çíàííÿ ïðî:
– âèäè îäÿãó òà âçóòòÿ;
– ñïîñîáè âèçíà÷åííÿ ðîçìіðіâ îäÿãó òà âçóòòÿ ðіçíèõ êðàїí;
– îñîáëèâîñòі ïðèìіðÿííÿ, ïðàâèëüíîãî âèáîðó ðîçìіðіâ îäÿãó òà
âçóòòÿ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá;
– åñòåòè÷íі âèìîãè äî îäÿãó òà âçóòòÿ;
– îñîáëèâîñòі ïðàâèëüíîãî äîãëÿäó çà îäÿãîì і âçóòòÿì;
– çàñîáè äëÿ äîãëÿäó çà îäÿãîì і âçóòòÿì òà îñîáëèâîñòі їõ çàñòîñóâàííÿ;
– îñîáëèâîñòі äîòðèìàííÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã ïіä ÷àñ ïðèìіðþâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ é çáåðіãàííÿ îäÿãó òà âçóòòÿ.
Òè íàâ÷èøñÿ:
– âèçíà÷àòè ðîçìіðè îäÿãó òà âçóòòÿ ðіçíèõ êðàїí;
– âèáèðàòè òà âèçíà÷àòè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá ðîçìіðè îäÿãó òà
âçóòòÿ âіäïîâіäíî äî ñâîїõ àíòðîïîìåòðè÷íèõ äàíèõ;
– äîòðèìóâàòèñÿ åñòåòè÷íèõ âèìîã äî îäÿãó òà âçóòòÿ ïðè їõ ïðèäáàííі;
– äîòðèìóâàòèñÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã ïіä ÷àñ ïðèìіðþâàííÿ,
êîðèñòóâàííÿ é çáåðіãàííÿ îäÿãó òà âçóòòÿ;
– êîðèñòóâàòèñÿ çàñîáàìè äëÿ äîãëÿäó çà îäÿãîì òà âçóòòÿì і çáåðіãàòè їõ;
– äîòðèìóâàòèñÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã ïіä ÷àñ ïðèìіðþâàííÿ
òà çáåðіãàííÿ îäÿãó òà âçóòòÿ.
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§ 16. ВИБІР ОБНОВИ. СТИЛІ В ОДЯЗІ.
ВИБІР ВЛАСНОГО СТИЛЮ
1. Чи актуальним є для тебе поняття «красиво вдягтися»?
2. Як ти дізнаєшся про те, який одяг сьогодні в моді?
3. Чи часто ти обновлюєш свій гардероб?

Æîäíîìó ç íàñ çîâñіì íå áàéäóæà âëàñíà çîâíіøíіñòü. Ìè çàâæäè õî÷åìî áóòè êðàñèâèìè é ïðèâàáëèâèìè, òîìó ùî çîâíіøíіé âèãëÿä – öå
íàéïåðøà іíôîðìàöіÿ, ÿêó íàâêîëèøíі îäåðæóþòü ïðî íàñ. Âіðà â ñåáå,
âіä÷óòòÿ ñâîєї íåïîâòîðíîñòі – îñíîâíå äæåðåëî ñàìîïîâàãè. Íå âàðòî
çàáóâàòè ïðèêàçêó: «Çóñòðі÷àþòü ïî îäÿãó, à ïðîâîäæàþòü ïî ðîçóìó».
Òîáòî íå òіëüêè çîâíіøíіé âèãëÿä ëþäèíè, àëå é òå, ÿê âîíà ìèñëèòü, áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àєòüñÿ âíóòðіøíіì ñâіòîì ëþäèíè, її іíäèâіäóàëüíіñòþ.
Іíäèâіäóàëüíіñòü – ãîëîâíå áàãàòñòâî îñîáèñòîñòі.
Ìîäà íà îäÿã, çà÷іñêè і íàâіòü ñïîñіá æèòòÿ áóëà é çàëèøàєòüñÿ çàñîáîì ïіäêðåñëåííÿ іíäèâіäóàëüíîñòі òà êóëüòóðè ëþäèíè. Ùî áіëüøå
âîíè âіäïîâіäàþòü ïðàâèëàì åòèêåòó, òî äîöіëüíіøі é ëіïøі. Çі ñìàêîì
äіáðàíèé îäÿã і, çâè÷àéíî æ, éîãî îõàéíèé âèãëÿä ðîáëÿòü ëþäèíó âïåâíåíîþ, çіáðàíîþ, åíåðãіéíîþ. Ùîá îäÿãàòèñÿ êðàñèâî, íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè
ïîâíó øàôó ðå÷åé. Òóò ñëîâî çà ìîäîþ і ñìàêîì. Ùå â äàâíèíó ãîâîðèëè:
«Íàìàãàéñÿ áóòè âèòîí÷åíèì, àëå íå ÷åïóðíèì».
Ìîäà – öå íåäîâãîòðèâàëå ïàíóâàííÿ â ñóñïіëüñòâі ïåâíèõ ñìàêіâ, ùî
âèÿâëÿþòüñÿ â çîâíіøíіõ ôîðìàõ îäÿãó, ïîáóòó. Âîíà äîäàє çîâíіøíüîìó
âèãëÿäó ëþäèíè ïðèðîäíîñòі é ðåñïåêòàáåëüíîñòі, âèìàãàє ïî÷óòòÿ ìіðè,
óðàõóâàííÿ ÷èííèêіâ ÷àñó, ñìàêó, âіêó. Ãîëîâíà òåíäåíöіÿ â ìîäі, ÿê ÷îëîâі÷іé, òàê і æіíî÷іé, – çíàéòè ñâіé ñòèëü â îäÿçі, ÿêèé áè ïіäêðåñëþâàâ
÷åñíîòè é іíäèâіäóàëüíіñòü îñîáèñòîñòі.
Ñòèëü – öå ñóêóïíіñòü ïåâíèõ çîâíіøíіõ îçíàê (ðèñ îáëè÷÷ÿ, îñîáëèâîñòåé ïîáóòó, õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ òà îçäîáëåííÿ îäÿãó, âçóòòÿ
òîùî), õàðàêòåðíèõ äëÿ ïåâíîãî íàðîäó. Ñòèëü áóäü-ÿêîãî îäÿãó ôîðìóєòüñÿ âïðîäîâæ ñòîëіòü, òîìó â íüîìó âіäîáðàæàєòüñÿ іñòîðіÿ íàöії, її íàöіîíàëüíі öіííîñòі, іäåàëè, êóëüòóðà, çâè÷àї, òðàäèöії òîùî. ßê ÷àñòèíà
íàðîäíîї äóøі, âіí ìàє âåëèêі іñòîðè÷íі òà õóäîæíі öіííîñòі. Òðèâàëèé
÷àñ ôîðìóâàëèñü îñîáëèâîñòі êîíñòðóþâàííÿ ìîäåëåé óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî îäÿãó.
Îñíîâó óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ÷îëîâі÷îãî ñòèëþ ñòàíîâëÿòü ñîðî÷êà, ïîøèòà ç êîíîïëÿíîãî àáî ëüíÿíîãî ïîëîòíà, і âîâíÿíі àáî ñóêíÿíі
øòàíè (ìàë. 151).
Ñîðî÷êà, ùî îäÿãàєòüñÿ íà òіëî, ÷àñòî ñëóæèòü і âåðõíіì îäÿãîì. Âіäìіííîþ îñîáëèâіñòþ óêðàїíñüêîї ÷îëîâі÷îї ñîðî÷êè є ðîçðіç ïî ïåðåäó,
ÿêèé ïðèêðàøåíî âèøèâêîþ.
×îëîâі÷і øòàíè óêðàїíöі çàêðіïëþâàëè íà òіëі çà äîïîìîãîþ øíóðêà
àáî ðåìåíÿ іç ïðÿæêîþ. Óêðàїíñüêі øòàíè, îñîáëèâî øòàíè êîçàêіâ – øàðîâàðè, âіäðіçíÿëèñÿ äóæå âåëèêîþ øèðèíîþ. Óêðàїíñüêі ãóöóëè íèæíіé
êðàé ÷åðâîíèõ ñóêíÿíèõ øòàíіâ ïðèêðàøàëè ç âèâîðîòó âèøèâêîþ, ÿêó
âèêîíóâàëè ÿñêðàâî-æîâòèìè і çåëåíèìè âîâíÿíèìè íèòêàìè. Âèøèòі
êіíöі øòàíèí çàâæäè âіäãèíàëè íàâåðõ.

Мал. 151. Стилі українського
чоловічого та жіночого костюма

Мал. 152. Український
дитячий одяг

Îñíîâó óêðàїíñüêîãî æіíî÷îãî êîñòþìà òàêîæ ñòàíîâèòü ñîðî÷êà. Її ùå
íàçèâàëè êîøóëåþ. Âîíà äîâøà âіä ÷îëîâі÷îї і ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – íèæíÿ ÷àñòèíà (ïiäòі÷êà) øèєòüñÿ ç ãðóáіøîї ìàòåðії, íіæ âåðõíÿ. Ñîðî÷êè óêðàїíñüêèõ ãîðÿí – áîéêіâ òà ëåìêіâ êðîїëè ç äâîõ ÷àñòèí,
ÿêі íàäÿãàëè îêðåìî. Є â óêðàїíöіâ і öіëüíі ñîðî÷êè (äîäiëüíi) – ñàìå
âîíè ââàæàþòüñÿ â æіíîê îøàòíèìè é ñâÿòêîâèìè. Âіäìіííà ðèñà óêðàїíñüêîї æіíî÷îї ñîðî÷êè – ïðèêðàøàííÿ її åëåìåíòàìè îðíàìåíòіâ. Ïîäіë òà êàéìó ñîðî÷êè îçäîáëþâàëè âèøèâêîþ, ùîá їõ áóëî âèäíî ç-ïіä
âåðõíüîãî îäÿãó. Òàê ñàìî ïðèêðàøàëè é ðóêàâà ñîðî÷êè, îñîáëèâî â ìіñöÿõ ç’єäíàííÿ ðóêàâà ç ïëå÷åì, äå ïîëèê (âñòàâêà) ÿâëÿâ ñîáîþ çàçâè÷àé
âèøèòèé øìàòîê ìàòåðії ÷îòèðèêóòíîї ôîðìè. Øèðîêі ðóêàâè ñîðî÷êè
çàêіí÷óâàëèñÿ ìàíæåòîì áіëÿ çàï’ÿñòÿ. Íàöіîíàëüíі êîñòþìè ðіçíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè ìàþòü õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі їõ ôîðìè, êðîþ, ïîøèòòÿ òà
îçäîáëåííÿ.
Ïîäіáíі ñòèëі ìàє é äèòÿ÷èé íàöіîíàëüíèé îäÿã (ìàë. 152).
Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé êîñòþì âòіëþє íàöіîíàëüíó ñàìîñâіäîìіñòü,
åòíі÷íó ñàìîіäåíòèôіêàöіþ і îäíî÷àñíî є ìîãóòíіì çàñîáîì іñòîðè÷íîãî
ôîðìóâàííÿ, ÿê â іíäèâіäóàëüíіé, òàê і â ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі. Êîñòþì
ìàє ÿñêðàâî âèðàæåíèé çíàêîâèé õàðàêòåð ëþäèíè, її ïðèíàëåæíіñòü äî
ïåâíîãî åòíîñó, ñòâîðþє її õóäîæíіé îáðàç, óòіëþє åñòåòè÷íèé іäåàë.
Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі âèðіçíÿþòü ÷îòèðè îñíîâíèõ (ñòàíäàðòíèõ) ñòèëі: êëàñè÷íèé, ñïîðòèâíèé, ðîìàíòè÷íèé, åêçîòè÷íèé. Êîæåí ç íèõ ìàє
ñâîї îñîáëèâі ðіçíîâèäè.
Êëàñè÷íèé ñòèëü (ìàë. 153) ïåðåäáà÷àє âіäñóòíіñòü íåôóíêöіîíàëüíèõ
äåòàëåé, çàéâèõ ïðèêðàñ, ÿñêðàâèõ êîëüîðіâ. Çìіíà ìîäíèõ òåíäåíöіé
öüîãî ñòèëþ ñòîñóєòüñÿ ïåðåâàæíî çìіíè òêàíèí, êîëüîðіâ, ÷àñòêîâîãî
âäîñêîíàëåííÿ ìîäåëåé, ïåðåâіðåíèõ ÷àñîì.
Îäÿã ó êëàñè÷íîìó ñòèëі îá’єäíóє â ñîáі âñå íàéêðàùå, ùî áóëî ïðèäóìàíî ó ñâіòі ìîäè. Ñòðîãіñòü, ñòðèìàíіñòü і åëåãàíòíіñòü – îñíîâíі ïðàâèëà öüîãî ñòèëþ. Â îäÿçі êëàñè÷íîãî ñòèëþ ìîæíà õîäèòè â øêîëó, à
äîäàâøè êîëîðèòó – ïіòè â òåàòð àáî íà äåíü íàðîäæåííÿ.
Äóæå ïîïóëÿðíèé ñåðåä ëþäåé áóäü-ÿêîãî âіêó çðó÷íèé ñïîðòèâíèé
ñòèëü (ìàë. 154). Ñïî÷àòêó âіí áóäóâàâñÿ íà îñíîâі îäÿãó äëÿ ïðîôåñіéíîãî ñïîðòó, òàê çâàíèõ óíіôîðì, à ïіçíіøå òðàíñôîðìóâàâñÿ â îêðåìèé
ñòèëü, ÿêèì ìè ñüîãîäíі êîðèñòóєìîñü. Àñîðòèìåíò öüîãî ñòèëþ âêëþ÷àє
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Мал. 153. Класичний стиль

ïðàêòè÷íî âñі âèäè íåôîðìàëüíîãî îäÿãó: êóðòêè ðіçíîї ôîðìè, äæèíñè,
ìàéêè, êåïêè, øòàíè, ÿêі øèþòüñÿ ç ðіçíîìàíіòíèõ òêàíèí òà êîëüîðіâ,
òà їõ íåéìîâіðíі íà ïåðøèé ïîãëÿä ïîєäíàííÿ. Õàðàêòåðíèì äëÿ öüîãî
ñòèëþ є âèêîðèñòàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі çàñòіáîê: ґóäçèêіâ, ãà÷êіâ, êíîïîê, áëèñêàâîê òîùî. Öèì âèäîì ñòèëþ êîðèñòóþòüñÿ â ðіçíèõ âèïàäêàõ.
Íàïðèêëàä, ó äæèíñîâîìó îäÿçі ìîæíà õîäèòè íå òіëüêè íà òðåíóâàííÿ, àëå é íà ïðîãóëÿíêó, íàïðèêëàä ó ëіñ, і íå áîÿòèñÿ, ùî âіí çàáðóäíèòüñÿ àáî ïîìíåòüñÿ. Îäÿã ó ñïîðòèâíîìó ñòèëі äóæå çðó÷íèé, àäæå âіí
íå ñêîâóє ðóõіâ. Ó òâîєìó ãàðäåðîáі âіí òàêîæ ïîâèíåí áóòè. Àëå äëÿ
óðî÷èñòèõ àáî ñâÿòêîâèõ âèïàäêіâ áàæàíî ïîñëóãîâóâàòèñÿ îäÿãîì êëàñè÷íîãî ñòèëþ.

Мал. 154. Спортивний стиль

Мал. 155. Романтичний стиль

Ðîìàíòè÷íèé ñòèëü (ìàë. 155) âіäðіçíÿєòüñÿ îøàòíіñòþ é ïіäêðåñëþє
ïîåòè÷íó íàòóðó þíàêà. Ó òàêîìó îäÿçі, çâè÷àéíî, íåäîðå÷íî âіäâіäóâàòè
øêîëó àáî õîäèòè â ïîõіä – âіí íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîâñÿêäåííîñòі.
À îò â îäÿçі åêçîòè÷íîãî ñòèëþ òîáі áóäå äóæå çðó÷íî íàâåñíі òà âëіòêó: ÿñêðàâі êâіò÷àñòі øîðòè, ñîðî÷êè, ôóòáîëêè é ìàéêè ïðîñòî íåçàìіííі î öіé ïîðі ðîêó (ìàë. 156).

Мал. 156. Екзотичний стиль

Ó ìîäі äëÿ ïіäëіòêіâ, ó їõíіé ìàíåðі îäÿãàòèñÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ äåêіëüêà
íåñòàíäàðòíèõ ñòèëіâ çàëåæíî âіä іíòåðåñіâ і ïðіîðèòåòіâ (ñóáêóëüòóðè).
Êîæíîìó ç íàñ äîâîäèëîñÿ, éäó÷è âóëèöåþ, їäó÷è â òðàíñïîðòі àáî
ïðîñòî äèâëÿ÷èñü òåëåâіçîð, áà÷èòè ëþäåé, ÿêі â ÷îìóñü íå ñõîæі íà
іíøèõ. Ó êîãîñü íà ãîëîâі іðîêåç, õòîñü óâåñü ó ìåòàëі, à õòîñü ó ÷îðíіé øêіðі ïðîíîñèòüñÿ ïîâç òåáå íà ìîòîöèêëі. Íàé÷àñòіøå öå і є ïðåäñòàâíèêè ñó÷àñíèõ ñóáêóëüòóð – íîñії ïåâíîї êóëüòóðè. Ïðèõèëüíèêè
ïåâíîї ñóáêóëüòóðè âèãëÿäàþòü ïðèáëèçíî îäíàêîâî, і â íèõ ñâîÿ ìîäà.
Öå ìîæå áóòè ãîòè÷íèé ñòèëü, åìî, õіïі, ïàíê, ðåï òà іí. (ìàë. 157).
Äіâ÷àòà é õëîïöі ç îäíієї ñóáêóëüòóðè âіäðіçíÿþòüñÿ єäèíèì ñòèëåì і
êóïóþòü îäÿã íàé÷àñòіøå â ñïåöіàëіçîâàíèõ ìàãàçèíàõ àáî øèþòü íà
çàìîâëåííÿ.
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Мал. 157. Нестандартні стилі одягу: а – стиль репу; б – готичний стиль; в – стиль емо

Áàãàòî õëîïöіâ ïîëþáëÿþòü ñòèëü ðåïó (ìàë. 157, à). Âîíè íîñÿòü
äóæå øèðîêі äæèíñè, ùî çâèñàþòü ìàéæå äî ïіäëîãè, îðèãіíàëüíі ðåìåíі, ÿñêðàâі øèðîêі ôóòáîëêè òà áåéñáîëêè.
Îáîâ’ÿçêîâà óìîâà â ãîòè÷íîìó ñòèëі (ìàë. 157, á) – ÷îðíå çàáàðâëåííÿ îäÿãó. ßêùî öåé êîëіð íå ïîäîáàєòüñÿ, òî çàñòîñîâóþòü òàêîæ òåìíî-ìàëèíîâèé àáî ôіîëåòîâèé. Íèíі ãîòè çäåáіëüøîãî âèêîðèñòîâóþòü
âèðîáè çі øêіðè àáî îêñàìèòîâîї ÷è øîâêîâîї òêàíèíè. Äîðå÷íèì áóäå
íàÿâíіñòü ìåðåæèâ, ëþðåêñó, îðãàíçè àáî òàôòè.
Âçóòòÿ ìàє áóòè ìàñèâíèì, ç òîâñòîþ ïіäîøâîþ. Êîëіð âèíÿòêîâî
òåìíèé. Äіâ÷àòà ìîæóòü äîçâîëèòè ñîáі òóôëі ç òîâñòèì і øèðîêèì êàáëóêîì.
Ñòèëü åìî (ìàë. 157, â) ïåðåäáà÷àє íîñіííÿ ÷îðíî-ðîæåâîãî îäÿãó ç âèêîðèñòàííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі ñïåöèôі÷íîї ñèìâîëіêè. Òðàäèöіéíîþ çà÷іñêîþ åìî ââàæàєòüñÿ êîñèé, ðâàíèé ÷óá÷èê äî êіí÷èêà íîñà, ùî çàêðèâàє îäíå îêî, à ïîççàäó – êîðîòêå âîëîññÿ, ùî ñòèð÷èòü óðіçíîáі÷.
Çà óìîâè ïðàâèëüíîãî ñòèëüîâîãî âèðіøåííÿ îäÿã çàâæäè ïîâèíåí âіäïîâіäàòè ñâîєìó ïðèçíà÷åííþ é òâîєìó âіêó. ßêùî òè õî÷åø âèãëÿäàòè
êðàñèâî, à íå çóõâàëî, â óñüîìó, çâè÷àéíî æ, ïîâèííî áóòè ïî÷óòòÿ ìіðè,
çîêðåìà і â îäÿçі. Áóäü-ÿêèé îäÿã ïîâèíåí ïіäêðåñëþâàòè õàðàêòåð ëþäèíè, її âíóòðіøíіé ñâіò. Ó ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ, íàïðèêëàä, äëÿ ïîõîäó â ëіñ,
ó êàôå, íà äіëîâі çóñòðі÷і, éäó÷è íà ðîáîòó, äî øêîëè і ò. ä., ñëіä îäÿãàòè ðіçíèé îäÿã. Äëÿ öüîãî іñíóє ïîíÿòòÿ äðåñ-êîäó. Ñëîâî ïîõîäèòü âіä
àíãëіéñüêîãî dress-code, ùî â ïåðåêëàäі îçíà÷àє «êîäåêñ îäÿãó» (dress –
îäÿã, code – ïðàâèëî, êîäåêñ).
ßêùî ó òâîїé øêîëі, ãіìíàçії ÷è êîëåäæі ïðèéíÿòî íîñèòè ôîðìó, òî
çíàé, ùî öåé îäÿã – äðåñ-êîä.

Мода, стиль, субкультура, дрес-код.

Дрес-код – форма одягу та принципи її носіння під час відвідування різних заходів, закладів, подій.
Субкультура – частина культури суспільства, яка відрізняється своєю
поведінкою, а також соціальна група, яка є носієм такої культури.

1.
2.
3.
4.

Ùî òàêå ñòèëü? ×è çäіéñíèâ òè âèáіð âëàñíîãî ñòèëþ?
ßêі îñîáëèâîñòі ñïîðòèâíîãî ñòèëþ?
Ùî òàêå ñóáêóëüòóðà?
×è äîòðèìóєøñÿ òè äðåñ-êîäó, áåðó÷è ó÷àñòü ó ðіçíîìàíіòíèõ çàõîäàõ?

§ 17. ВИДИ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ОДЯГУ
1. Якому одягу ти надаєш перевагу?
2. Пригадай, у чому виявляється сутність моди і стилю.
3. Чи користуєшся ти одягом, який уже вийшов із моди?

Íàéêðàùèé ïåðіîä ó æèòòі êîæíîї ëþäèíè – ïіäëіòêîâèé. Öå âіê âіä
13 äî 19 ðîêіâ, åòàï ïåðåõîäó ìіæ äèòèíñòâîì òà äîðîñëèì æèòòÿì. Ïіäëіòêіâ öüîãî ïåðіîäó íàçèâàþòü òіíåéäæåðàìè. Ó òàêîìó âіöі îñîáèñòіñòü
ïðàãíå äî ñàìîâèðàæåííÿ, òîáòî äî ðîçêðèòòÿ ñâîãî «ß», ñâîєї іíäèâіäóàëüíîñòі, âëàñíèõ âèìîã, áàæàíü, óïîäîáàíü, íàñòðîїâ, ïåðåêîíàíü òîùî.
Ïіäëіòêè ëþáëÿòü ñïіëêóâàòèñÿ ç îäíîëіòêàìè, áóòè ëіäåðàìè â íàâ÷àííі,
ñïîðòі, ïîâåäіíöі, çàéìàòèñÿ åêñòðåìàëüíèìè âèäàìè ñïîðòó, òàíöÿìè,
ðàäèòèñÿ ç òîâàðèøàìè òà äîðîñëèìè ïðî ñâîї äії òà â÷èíêè òîùî. Ó öåé
ïåðіîä êîæíèé âіä÷óâàє ñåáå îäíî÷àñíî і äèòèíîþ і äîðîñëèì, ïðàãíå áóòè
ðîçóìíèì, êðàñèâèì, ìîäíèì, çäîðîâèì.
Îäíієþ çі ñêëàäîâèõ öüîãî ïåðіîäó є ñàìîâèðàæåííÿ ïðè âèáîðі îäÿãó
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá (ìàë. 158).
ßêîìó æ îäÿãó ïîòðіáíî íàäàòè ïåðåâàãó? Ùî ñëіä óðàõóâàòè, âèáèðàþ÷è éîãî? Ïåðø çà âñå ïîòðіáíî çâåðòàòè óâàãó íà ÿêіñòü ìàòåðіàëó, ç
ÿêîãî âèãîòîâëåíî êîíêðåòíó ðі÷, òà éîãî êîëіð. Êîæíà ðі÷ ìàє áóòè âèñîêîї ÿêîñòі, çðó÷íîþ â êîðèñòóâàííі, âіäïîâіäàòè ñåçîíó її ïðèçíà÷åííÿ.
Êðіì òîãî, îáîâ’ÿçêîâî òðåáà âðàõîâóâàòè іäåàëüíå ñïіââіäíîøåííÿ öіíè òà
ÿêîñòі. Àäæå ÿêùî ïðèäáàòè áóäü-ÿêó ðі÷ âèñîêîї âàðòîñòі, àëå íåçðó÷íó â
êîðèñòóâàííі àáî íå òîãî êîëüîðó, ÿêèé òîáі äî âïîäîáè, ÷è ïðèçíà÷åíó íå
äëÿ òîãî êëіìàòè÷íîãî ïåðіîäó, òàêà ðі÷ âðåøòі-ðåøò íå ïðèíåñå çàäîâîëåííÿ, à іç ñіìåéíîãî áþäæåòó äàðìà áóäóòü âèòðà÷åíі êîøòè.
Ç îäÿãó ïî÷èíàєòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïåðøîãî âðàæåííÿ, íàâіòü ÿêùî ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ìè çàáóëè, ó ùî ëþäèíà áóëà âäÿãíåíà.
ßê òîáі âæå âіäîìî, îäÿã âіäðіçíÿєòüñÿ ðіçíîìàíіòòÿì ìîäåëåé, ñòèëіâ òà íàïðÿìêіâ. Çàëåæíî âіä ñåçîíó ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè òіíåéäæåðñüêîãî îäÿãó: âåñíÿíèé, îñіííіé, ëіòíіé òà çèìîâèé. Çà ïðèçíà÷åííÿì –

Технологія побутової діяльності

143

Технологія побутової діяльності

144

Мал. 158. Сучасний підлітковий одяг

ñâÿòêîâèé, ïîâñÿêäåííèé, äîìàøíіé, ïëÿæíèé, ðîáî÷èé òîùî. Ìèñòåöòâî
îäÿãàòèñÿ ïîëÿãàє íàñàìïåðåä ó âìіííі äîáèðàòè îäÿã çà ïðèçíà÷åííÿì.
Òè âæå çíàєø, ùî ñïîðòèâíèé ñòèëü ïåðåäáà÷àє øèðîêі äæèíñè ç áåçëі÷÷þ êèøåíü і äåêîðàòèâíèõ åëåìåíòіâ, ÿê-îò: íàøèâêè, çàêëåïêè, ïîòåðòîñòі, íàïèñè òîùî. ×àñòî îäÿã ñïîðòèâíîãî ñòèëþ äîïîâíþþòü ÿñêðàâèìè òîëñòîâêàìè, ÿêіñíèìè ìîäíèìè êðîñіâêàìè і ãîëîâíèì óáîðîì,
çîêðåìà êåïêîþ ç êîçèðêîì. Íàéáіëüøó ïîïóëÿðíіñòü ìàþòü âèðîáè ôіðì
Adidas, Superstar, Tribal, Reebok, Nike, Puma òà іí.
Ðіçíîâèäîì ðåïåðñüêîãî ñòèëþ îäÿãó, ÿê і ñïîðòèâíîãî, є ôóòáîëêè,
îëіìïіéêè, ìàéêè, õóäі é òîëñòîâêè ç êàïþøîíàìè, ÿêі âèãîòîâëåíі ç
òêàíèí òåìíîї àáî ñіðîї ÷è êîëüîðîâîї ãàìè òà ÿêі ïðèäàòíі äëÿ íîñіííÿ â
ðіçíі ïîðè ðîêó çàëåæíî âіä ìàòåðіàëó, ç ÿêîãî їõ âèãîòîâëåíî.
Ðåïåðè òàêîæ íîñÿòü ñïîðòèâíі øòàíè ç íàäçâè÷àéíî âåëèêîþ øèðèíîþ, äæèíñè-òðóáè іç ñèëüíî çàíèæåíîþ òàëієþ, óíàñëіäîê ÷îãî âèäíî
÷àñòèíó íèæíüîãî íàòіëüíîãî îäÿãó (ìàë. 159). Ïðèõèëüíèêè òàêîãî îäÿãó êèäàþòü âèêëèê ñóñïіëüíèì íîðìàì. Ïîìіðêóé, ÷è âàðòî òîáі îáèðàòè
òàêèé îäÿã.

Мал. 159. Реперський одяг
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Мал. 160. Стильна класика верхнього одягу

Ñòèëüíà êëàñèêà ïåðåäáà÷àє ñîðî÷êè ç äîâãèì àáî êîðîòêèì ðóêàâîì, òîíêі êðàâàòêè, ñòèëüíі ìåòåëèêè, ïіäæàêè, òóôëі. Îðèãіíàëüíèì
ìîæå áóòè çìіøóâàííÿ êëàñèêè çі ñïîðòèâíèìè åëåìåíòàìè (ìàë. 160, à).
Íàïðèêëàä, äî ïіäæàêà іç ñîðî÷êîþ íàäÿãàþòü äæèíñè àáî äîïîâíþþòü
ïіäæàê êàïþøîíîì âіä ñïîðòèâíîї òîëñòîâêè, à íà íîãè âçóâàþòü êåäè.
Ó ïðîõîëîäíó ïîðó äîöіëüíî äîïîâíèòè ãàðäåðîá òðèêîòàæíèì ñâåòðîì.
Îáèðàþ÷è âåðõíіé îäÿã, ïіäëіòêè íàäàþòü ïåðåâàãó êîðîòêèì ïóõîâèêàì àáî êóðòêàì ñåðåäíüîї äîâæèíè (ìàë. 160, á). Âîíè çðó÷íі â êîðèñòóâàííі, çáåðіãàþòü òåïëî, çàïîáіãàþòü ïðîíèêíåííþ âîëîãè òà ñíіãó,
ïîâèííі áóòè ïðàêòè÷íèìè é ìіöíèìè òà ïîøèòèìè ç íàòóðàëüíèõ òêàíèí. Їõ âåðõ âèãîòîâëÿþòü ç ìàòåðіàëó, ÿêèé íå ïðîïóñêàє íі âîëîãè, íі
õîëîäíîãî ïîâіòðÿ. Êðіì òîãî, âàæëèâî, ùîá ñàìà ðі÷ áóëà ëåãêîþ. Àêòóàëüíèìè â óñі ÷àñè áóäóòü äâîñòîðîííі êóðòêè-òðàíñôîðìåðè.
Âèáèðàþ÷è âåñíÿíî-îñіííіé ïëå÷îâèé îäÿã, õëîïöі íàäàþòü ïåðåâàãó
ñïîðòèâíîìó ñòèëþ. Öå ìîæóòü áóòè õóäі, çðó÷íі òîëñòîâêè, ñâіòøîòè,
äæåìïåðè (ìàë. 161).
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г

Мал. 161. Весняно-осінній одяг спортивного стилю; а – худі; б – толстовка;
в – світшот; г – джемпер
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Мал. 162. Штани: а – слакси; б – спортивні; в – карго; г – джинси

Òîëñòîâêà – öå áëóçà çі ùіëüíîãî òðèêîòàæó, ùî íàäіâàєòüñÿ ïîâåðõ
íàòіëüíîї áіëèçíè. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ öüîãî îäÿãó – çáåðіãàòè òåïëî.
Ñâіòøîò – öå ùîñü ñåðåäíє ìіæ ñâåòðîì і ñîðî÷êîþ. Íà âèãëÿä âіí
íàãàäóє ëåãêó òîëñòîâêó áåç êàïþøîíà і áëèñêàâêè. Íîñÿòü ñâіòøîòè ç
äæèíñàìè, ëåãіíñàìè òà øêіðÿíèìè ÷è ñïîðòèâíèìè øòàíàìè.
Õóäі – ñâåòð (êîôòà) ç ì’ÿêîãî áàâîâíÿíîãî òðèêîòàæó, ç êàïòóðîì.
Õàðàêòåðíі åëåìåíòè – âåëèêà íàêëàäíà êèøåíÿ ñïåðåäó і øíóðêè äëÿ
çàòÿãóâàííÿ êàïòóðà, òàêîæ îäÿã ìîæå ìàòè âåðòèêàëüíó áëèñêàâêó ïî
öåíòðó, ÿê ó êóðòêàõ.
Ñïîðòèâíîìó ñòèëþ âëàñòèâі ñëàêñè, êàðãî, ïëàùîâі ñïîðòèâíі øòàíè
àáî äæèíñè (ìàë. 162).
Ñëàêñè – øèðîêі øòàíè çі ùіëüíîї áàâîâíÿíîї òêàíèíè. Êàðãî – øòàíè
îá’єìíîї ôîðìè ç íàäëèøêîâîþ äîâæèíîþ і ñêëàäêàìè íà ïîÿñі ç íàêëàäíèìè êèøåíÿìè.
Óëþáëåíèì åëåìåíòîì îäÿãó ïіäëіòêіâ є äæèíñè.
Âèáèðàþ÷è îäÿã äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá âіäïîâіäíî äî ñòèëþ, ìîäè, ñâîїõ
іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé òà âïîäîáàíü і ïіð ðîêó, ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè îäíå çàãàëüíå ïðàâèëî: îäÿã ïîâèíåí áóòè çðó÷íèì і ïðàêòè÷íèì.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Іñòîðіÿ äæèíñіâ ðîçïî÷àëàñÿ, êîëè 24-ðі÷íèé åìіãðàíò ç Áàâàðії
Ëåâі Ñòðàóñ çàñíóâàâ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî (Êàëіôîðíіÿ, ÑØÀ) ìàéñòåðíþ ç ïîøèòòÿ øòàíіâ äëÿ ãіðíèêіâ òà çîëîòîøóêà÷іâ. Ïåðøі
äæèíñè Ëåâі Ñòðàóñ ïîøèâ ó 1853 ðîöі ïіñëÿ òîãî, ÿê îäèí іç çîëîòîøóêà÷іâ ïîñêàðæèâñÿ éîìó, ùî çîëîòî çíàéòè çíà÷íî ëåãøå,
íіæ ïàðó ìіöíèõ òà çðó÷íèõ øòàíіâ. Âîíè íàãàäóâàëè êîìáіíåçîí і áóëè
ñêðîєíі ç êîðè÷íåâîї òêàíèíè, ïðèçíà÷åíîї äëÿ íàìåòіâ і òåíòіâ.
Õîäèòü ëåãåíäà, ùî â 1867 ðîöі êîðàáåëü, íà ÿêîìó ïåðåáóâàëà ïàðòіÿ
òêàíèíè, ÿêó çàìîâèâ Ëåâі Ñòðàóñ, ïîòðàïèâ ó øòîðì. Áî÷êè ç ôàðáîþ
«іíäèãî» ðîçáèëèñÿ, і êіëüêà ðóëîíіâ ïðîñî÷èëèñÿ ñèíüîþ ôàðáîþ. Îäíàê
ïіäïðèєìåöü íå âèêèíóâ çіïñîâàíó òêàíèíó, à ïîøèâ ç íåї øòàíè, ÿêі ðîçіéøëèñÿ ìîìåíòàëüíî. Òàê ìàéáóòíі äæèíñè îäåðæàëè ñâіé çíàìåíèòèé
ñèíіé êîëіð.

Тінейджер, слакси, толстовка, худі, карго, світшот.

Джемпер – трикотажний плечовий одяг без коміра й застібок, який одягають через голову.
Світшот – спортивна трикотажна толстовка або бавовняний пуловер.
Слакси
и – широкі штани зі щільної бавовняної тканини.
Тінейджер – підліток від 13 до 19 років.
Толстовка – вільна, подовжена кофта, яку носять навипуск. Толстовка
дещо нагадує чоловічу сорочку, іноді носиться з поясом.
Худіі – светр з м’якого бавовняного трикотажу, з каптуром.

1. ßêèõ îñíîâíèõ âèìîã ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ, îáèðàþ÷è îäÿã?
2. ×è ïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ: «Çðó÷íіñòü îäÿãó ïðîÿâëÿєòüñÿ â éîãî
âàðòîñòі»? Ïîÿñíè ñâîє ìіðêóâàííÿ.
3. Ùî òàêå ñòèëü?
4. ßêі îñîáëèâîñòі òіíåéäæåðñüêîãî îäÿãó?

§ 18. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОДЯГУ.
ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ
1. Якому одягу ти надаєш перевагу?
2. Чи враховуєш ти думку батьків, обираючи одяг?
3. У чому полягає догляд за одягом?

Äëÿ çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ïîëіïøåííÿ òâîãî ôіçè÷íîãî ðîçâèòêó
âàæëèâèì є äîòðèìàííÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã äî îäÿãó. Òîáі âæå
âіäîìî, ùî îäÿã ñëóæèòü ëþäèíі äëÿ çàõèñòó âіä íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà, îáåðіãàє ïîâåðõíþ øêіðè âіä ìåõàíі÷íèõ
ïîøêîäæåíü і çàáðóäíåíü. Êóïóþ÷è îäÿã ìîäíîãî áðåíäó, ìàëî õòî çàìèñëþєòüñÿ íàä òèì, ÷è êîðèñíèé òà çðó÷íèé âіí. Îäíієþ ç âàæëèâèõ
âëàñòèâîñòåé îäÿãó ìàє áóòè ïðîíèêíіñòü òêàíèí äëÿ ïîâіòðÿ, ÿêà çàáåçïå÷óє âåíòèëÿöіþ ïîâіòðÿ, ùî áåçïîñåðåäíüî ïðèëÿãàє äî òіëà ïіä îäÿãîì,
і ïîâіòðÿ ñàìîãî îäÿãó. Ïðîìîêàííÿ òêàíèí ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ
âèäіëüíèõ ôóíêöіé øêіðè і ïåðåøêîäæàє íîðìàëüíîìó âèïàðîâóâàííþ
âîëîãè ç її ïîâåðõíі.
Òàêîæ îäÿã ìàє âèêîíóâàòè åñòåòè÷íó ôóíêöіþ, і òîìó âіí ïîâèíåí
âіäïîâіäàòè ôîðìàì òіëà òà îêðåìèì éîãî ÷àñòèíàì. Îäÿã ìàє áóòè ëåãêèì, åëàñòè÷íèì і ì’ÿêèì. Ïіä ÷àñ âèáîðó îäÿãó ñëіä âðàõîâóâàòè êëіìàòè÷íі îñîáëèâîñòі ìіñöåâîñòі, ñåçîí ðîêó, òðàäèöії і ïðîôåñіþ ëþäèíè. Îäÿã ìàє çàõèùàòè òіëî ëþäèíè âіä çàáðóäíåíü, íå ïîâèíåí ñàì їõ
ìіñòèòè.
Îòîæ, âèáèðàþ÷è îäÿã, ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè, ùî òіñíèé îäÿã ïåðåøêîäæàє íîðìàëüíîìó æèòòєâîìó ôóíêöіîíóâàííþ îðãàíіçìó: óñêëàäíþє
äèõàííÿ, òðàâëåííÿ, êðîâîîáіã, ìîæå ñïðèÿòè ïîðóøåííþ ïðàâèëüíèõ
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ôîðì òіëà â ìîëîäøîìó âіöі, êîëè ñêåëåò íàéáіëüø ÷óòëèâèé äî ìåõàíі÷íèõ
âïëèâіâ. Çâóæåííÿ ñóäèí çíà÷íîї ÷àñòèíè òіëà äàє äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ
ñåðöþ.
Áіëèçíà – öå îäÿã, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòèêàєòüñÿ çі øêіðíèìè ïîêðèâàìè
(òіëîì). Öå ñîðî÷êè äåííі òà íі÷íі, òðóñè, ìàéêè, øêàðïåòêè (ìàë. 163).
Òàêèé îäÿã ïîâèíåí ñïðèÿòè âèäàëåííþ ç ïіäîäÿãîâîãî ïðîñòîðó ïðîäóêòіâ
îáìіíó (ãàçіâ, ïàðіâ âîëîãè, æèðó).
Äëÿ áіëèçíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ì’ÿêі
òîíêі òêàíèíè òðèêîòàæíîї ñòðóêòóðè,
ùî çàáåçïå÷óþòü ïîâіòðîïðîíèêíіñòü,
ïàðîïðîíèêíіñòü, ãіãðîñêîïі÷íіñòü, âîëîãîєìíіñòü. Òàêèìè ÿêîñòÿìè âîëîäіþòü
âîâíÿíі, áàâîâíÿíі, ëëÿíі òà øîâêîâі
òêàíèíè. Íèæíþ áіëèçíó іç ñèíòåòè÷íèõ
âîëîêîí äіòÿì íîñèòè íå ðåêîìåíäóєòüñÿ, îñîáëèâî òèì, ÿêі ñòðàæäàþòü íà
øêіðíі òà àëåðãі÷íі çàõâîðþâàííÿ.
Âàæëèâî, ùîá áіëèçíà áóëà ÷èñòîþ,
âèïðàñóâàíîþ і ïіäіáðàíîþ çà ðîçìіðîì.
Çäàòíіñòü òêàíèíè äî î÷èùåííÿ øêіМал. 163. Підліткова білизна
ðè çíèæóєòüñÿ â ïðîöåñі çàáðóäíåííÿ,
ïðèïèíÿþ÷èñü ÷åðåç 5–7 äíіâ.
Çàïàì’ÿòàé! Áіëèçíó òà øêàðïåòêè ïіäëіòêàì ñëіä çìіíþâàòè ùîäíÿ.
Óëіòêó çàëåæíî âіä êëіìàòè÷íèõ і ìåòåîðîëîãі÷íèõ óìîâ ïîòðіáíî
íîñèòè îäíî- àáî äâîøàðîâèé îäÿã. Ïåðøèé øàð – áіëèçíà (ñîðî÷êà, ìàéêà,
òðóñè). Äðóãèé – ñîðî÷êè, ôóòáîëêè іç øîðòàìè, áðèäæі òîùî.
Çàïàì’ÿòàé! Ëіòíіé îäÿã ìàє áóòè ñâіòëèì, ùîá êðàùå âіäáèâàòè
ñîíÿ÷íі ïðîìåíі é çàïîáіãàòè ïåðåãðіâàííþ òіëà.
Êіìíàòíèé îäÿã ñëіä äîáèðàòè âіäïîâіäíî äî ñåçîíó і òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ â ïðèìіùåííі. Îäÿã â îñіííüî-âåñíÿíèé ïåðіîä äëÿ ïðîãóëÿíîê
ó õîëîäíó ïîãîäó ïîâèíåí ñïðèÿòè íîðìàëüíîìó òåïëîîáìіíó і íå ïðîïóñêàòè ïîâіòðÿ ÷åðåç çàñòіáêè, êîìіðè, ðóêàâè òîùî.
Âåðõíіé òåïëèé îäÿã ìàє âèêîíóâàòè ñâîє îñíîâíå çàâäàííÿ – òåïëîâó
іçîëÿöіþ, à òàêîæ çàõèñò âіä àòìîñôåðíîї âîëîãè òà âіòðó. Âіí ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç 3 øàðіâ. Âåðõíіé, ïîêðèâíèé, øàð âèãîòîâëÿєòüñÿ
ç òêàíèí, ùî ìàþòü íèçüêі ïîêàçíèêè ïîâіòðîïðîíèêíîñòі, ïàðîïðîíèêíîñòі, ãіãðîñêîïі÷íîñòі і âîëîãîєìíîñòі, ùî ïåðåøêîäæàє íàìîêàííþ îäÿãó âіä ñíіãó òà äîùó, ïіäâèùóþ÷è òèì ñàìèì éîãî òåïëîçàõèñíі
âëàñòèâîñòі.
Äðóãèé – òåïëîçàõèñíèé – øàð ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç ìàòåðіàëіâ, ùî
ìàþòü ñòðóêòóðó ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ ïîð, ÿêі ìіñòÿòü ïîâіòðÿ (âàòà, âàòèí, âàòåëіí, ñèíòåïîí òîùî), âèãîòîâëåíèõ ç íàòóðàëüíèõ, øòó÷íèõ àáî
ñèíòåòè÷íèõ âîëîêîí (ìàë. 164, à). Îäíàê òàêі óòåïëþâà÷і íå є ïðàêòè÷íèìè: âîíè äåôîðìóþòüñÿ âæå ïіñëÿ ïåðøîãî ïðàííÿ. Îêðіì òîãî, îäÿã
äîñèòü âàæêèé і íåçðó÷íèé. Çà ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó òåêñòèëüíèõ òåõíîëîãіé äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó іñíóє âåëè÷åçíà êіëüêіñòü óòåïëþâà÷іâ (âàëüòåðì, òèíñóëåéò, ôàéáåðòåê), ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ íèçêîþ ïåðåâàã. Òàêі
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Мал. 164. Схема теплової ізоляції верхнього одягу: а – утеплювач із синтепону;
б – утеплювач із вальтерму

óòåïëþâà÷і ìàþòü âåëè÷åçíó êіëüêіñòü ìіêðîñêîïі÷íèõ ïîðîæíèí, ùî ìіñòÿòü âñåðåäèíі ïîâіòðÿíі áóëüáàøêè (ìàë. 164, á). Òàêèì ÷èíîì, íàâêîëî
òіëà ëþäèíè ñòâîðþєòüñÿ ñâîєðіäíà ïîâіòðÿíà ïîäóøêà, ÿêà äîçâîëÿє çáåðіãàòè òåïëî é çìåíøóє ìàñó âèðîáó. Âíóòðіøíіé øàð – ïіäêëàäêà.
Çà ñâîїì îäÿãîì ïîòðіáíî âìіëî äîãëÿäàòè. Òàêі ðèñè, ÿê àêóðàòíіñòü,
îõàéíіñòü, îáîâ’ÿçêîâі äëÿ ëþäèíè, ÿêà ïðàãíå
áóòè äîáðå îäÿãíåíîþ. Íå ìîæíà íîñèòè ñîðî÷êè òà êîñòþìè íå ïîïðàñîâàíèìè, ó ïëÿìàõ.
Ñîðî÷êó, íàâіòü íàéìîäíіøó, íå ìîæíà íàäÿãàòè, ÿêùî êîìіðåöü і ìàíæåòè âòðàòèëè ñâіæіñòü,
ïîì’ÿëèñÿ òà çàáðóäíèëèñÿ. Ïîòðіáíî ðåòåëüíî
ñòåæèòè çà ґóäçèêàìè, ùîá âîíè çàâæäè áóëè
ìіöíî é àêóðàòíî ïðèøèòі.
Òðèêîòàæíі âèðîáè çáåðіãàþòü àêóðàòíî
ñêëàäåíèìè íà ïîëèöÿõ àáî â ÿùèêàõ øàôè, à
íå íà âіøàëêàõ. Ñëіä ñòåæèòè, ùîá âіøàëêè íå
ðîçòÿãóâàëè ðóêàâіâ. Äëÿ øòàíіâ ïîòðіáíі ñïåöіàëüíі âіøàëêè.
×àñ âіä ÷àñó â íàøèõ êâàðòèðàõ ðàïòîì ïîа
÷èíàþòü ïóðõàòè êðèõіòíі ìåòåëèêè – ç êðèëàìè, ïîêðèòèìè çîëîòàâèìè ëóñî÷êàìè і íіæíîþ áàõðîìîþ. Õî÷ âîíè ùå íå ìîæóòü çàâäàòè
øêîäè òâîєìó îäÿãó, öå ñèãíàë ïðî ïîòðåáó
îãëÿíóòè é ïî÷èñòèòè îäÿã, à çàðàçîì і âçóòòÿ – ïîâñòÿíå, øêіðÿíå, íà õóòðÿíіé ïіäêëàäöі.
ßêùî òîáі òðàïëÿòüñÿ òåìíî-ñіðі ìåòåëèêè – öå
çíàê, ùî їõ ëè÷èíêè âæå íàїëèñÿ â ãàðäåðîáі
÷îãîñü òåìíîãî. Öå ìіëü (ìàë. 165).
б
Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ñàì ìåòåëèê íå çàâäàє
øêîäè. Âіí ëèøå âіäêëàäàє ÿéöÿ, à îñü âèëóïМал. 165. Міль (а); одяг,
ëåíі ëè÷èíêè âæå ïîїäàþòü òåêñòèëü. Ïîòðіáíî
пошкоджений личинками
молі (б)
ïî÷èíàòè áîðîòüáó.
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Ïåðø íіæ ðîçãëÿäàòè õіìі÷íі çàñîáè áîðîòüáè ç ìіëëþ, çâåðíіìî óâàãó íà åêîëîãі÷íî ÷èñòі. Öå ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ðóõ, ñâіæå ïîâіòðÿ – їõ íå
ïîëþáëÿþòü ëè÷èíêè ìîëі. Іíøі åêîëîãі÷íî ÷èñòі çàñîáè – öå ðå÷îâèíè
ç ðіçêèì çàïàõîì, ùî âіäëÿêóє ìåòåëèêіâ і äîïîìàãàє ïîçáóòèñÿ ìîëі.
Íàøі áàáóñі êëàëè â ñêðèíі øìàòî÷êè êåäðîâîї äåðåâèíè, òþòþí, ìàõîðêó, ëèñòÿ õìåëþ, âîëîñüêîãî ãîðіõà. Íåïîãàíî äіþòü ñâіæі àïåëüñèíîâі
òà ìàíäàðèíîâі øêіðêè (òі, ùî âèñîõëè, íå äîïîìàãàþòü). Òàêîæ ìîæíà
âèêîðèñòàòè ñóøåíó ëàâàíäó, ì’ÿòó, ãâîçäèêó. Äëÿ öüîãî ñïåöіàëüíî øèþòü ìіøå÷êè, íàïîâíþþòü їõ öèìè çàïàøíèìè ðîñëèíàìè é ïîìіùàþòü ó
øàôó. Êðіì çàõèñòó âіä ìîëі, îäÿã íàñè÷óєòüñÿ ïðèєìíèì çàïàõîì.
Áîðîòüáà ç ìіëëþ ìîæå óñïіøíî ïðîâîäèòèñÿ é çà äîïîìîãîþ õіìі÷íèõ ïðåïàðàòіâ ó òàáëåòêàõ, àåðîçîëüíèõ óïàêîâêàõ, ãåëÿõ і ïëàñòèíàõ
(ìàë. 166).
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Мал. 166. Хімічні засоби від молі: а – пластини; б – аерозоль із запахом лимона;
в – таблетки із запахом хвої

Ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî âñі õіìі÷íі ïðåïàðàòè âîëîäіþòü òîêñè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, òîìó, âèêîðèñòîâóþ÷è áóäü-ÿêèé çàñіá ïðîòè ìîëі, ïîòðіáíî
÷іòêî äîòðèìóâàòèñÿ іíñòðóêöії ùîäî éîãî çàñòîñóâàííÿ é îáîâ’ÿçêîâî êîðèñòóâàòèñÿ çàñîáàìè іíäèâіäóàëüíîãî çàõèñòó.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ïіä ÷àñ çàìî÷óâàííÿ òà ïðàííÿ äæèíñîâèõ âèðîáіâ ïðàëüíèé
ïîðîøîê ïîòðіáíî ðåòåëüíî ðîçâîäèòè ó âîäі, ùîá óíèêíóòè ïîòðàïëÿííÿ éîãî êðèñòàëіâ íà òêàíèíó, îñêіëüêè âîíè ìîæóòü çàëèøèòè ïëÿìè íà äæèíñàõ. Íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ ïîðîøêîì,
ùî ìіñòèòü âіäáіëþâà÷. Äëÿ ïðàííÿ ïðèäàòíèé òіëüêè ïîðîøîê
äëÿ êîëüîðîâèõ òêàíèí.
Äæèíñè ñëіä ñóøèòè íå âèêðó÷óþ÷è і íå ñêðó÷óâàòè їõ. Òðåáà ïîâіñèòè âèðіá, ðîçïðÿìèòè éîãî і äàòè ñòåêòè âîäі.
Білизна, повітропроникність, паропроникність, синтепон, вальтерм, санітарно-гігієнічні вимоги.

Вальтерм
м – синтетичний утеплювач.

1.
2.
3.
4.
5.

Âіä ÷îãî çàëåæèòü äîâãîâі÷íіñòü ðå÷і?
Ùî îçíà÷àє äîãëÿäàòè çà îäÿãîì?
ßê äîãëÿäàòè çà îäÿãîì?
ßê ïðàâèëüíî çáåðіãàòè îäÿã?
ßêі çàñîáè áîðîòüáè ç ìіëëþ òè çíàєø?

§ 19. ВЗУТТЯ. ВИМОГИ ДО ВЗУТТЯ. ДОГЛЯД ЗА ВЗУТТЯМ
1. Якому виду взуття ти надаєш перевагу?
2. Чи звертаєш ти увагу на якість взуття?
3. Чому взуття псується?

Âçóòòÿ є ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ êîìïëåêòó îäÿãó. Ñüîãîäíі ðèíîê ïðîïîíóє ðіçíі âèäè ñòàíäàðòíîãî âçóòòÿ (ìàë. 167). Çà ïðèçíà÷åííÿì öå ïîáóòîâå (ïîâñÿêäåííå, ìîäåëüíå, äîìàøíє) òà ñïåöіàëüíå (ñïîðòèâíå, âèðîáíè÷å, îðòîïåäè÷íå, âіéñüêîâå) âçóòòÿ. Çà ñåçîíàìè íîñіííÿ – âñåñåçîííå,
ëіòíє, çèìîâå, âåñíÿíî-îñіííє. Çà ìàòåðіàëàìè âåðõó çàãîòîâêè – øêіðÿíå, çі øòó÷íîї øêіðè, òåêñòèëüíå, ãóìîâå, êîìáіíîâàíå.

Мал. 167. Побутове взуття

Îêðіì òîãî, íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíіâ ìîæíà ïîáà÷èòè íåñòàíäàðòíå
âçóòòÿ (âçóòòÿ-òðàíñôîðìåð), ÿêå íàáèðàє ïîïóëÿðíîñòі ñåðåä ïіäëіòêіâ
(ìàë. 168).

Мал. 168. Взуття-трансформер
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Âçóòòÿ ç ãіãієíі÷íîї òî÷êè çîðó ìàє çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò îðãàíіçìó
âіä îõîëîäæåííÿ òà ïåðåãðіâàííÿ, îáåðіãàòè ñòîïó âіä ìåõàíі÷íèõ ïîøêîäæåíü, äîïîìàãàòè ì’ÿçàì і çâ’ÿçêàì óòðèìóâàòè ñòîïó â íîðìàëüíîìó
ïîëîæåííі, çàáåçïå÷óâàòè ñïðèÿòëèâèé ìіêðîêëіìàò íàâêîëî ñòîïè, ïіäòðèìóâàòè ïîòðіáíèé òåìïåðàòóðíî-âîëîãèé ðåæèì çà áóäü-ÿêèõ ìіêðîêëіìàòè÷íèõ óìîâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Âèáèðàþ÷è òà êóïóþ÷è âçóòòÿ, ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî âîíî ìàє áóòè
ëåãêèì, çðó÷íèì, íå ñêîâóâàòè ðóõіâ, âіäïîâіäàòè ôîðìі òà ðîçìіðó ñòîïè.
Çàóâàæ! Òіñíå òà êîðîòêå âçóòòÿ óñêëàäíþє õîäó, ñòèñêàє íîãó, ïîðóøóє êðîâîîáіã, çàâäàє áîëþ і іç ÷àñîì çìіíþє ôîðìó ñòîïè, ïîðóøóє
íîðìàëüíå її çðîñòàííÿ, äåôîðìóє ïàëüöі, ñïðèÿє óòâîðåííþ âèðàçîê, à
â õîëîäíó ïîðó ðîêó – âіäìîðîæåííþ, ïіäñèëþє ïіòëèâіñòü. Íàäòî âіëüíå
âçóòòÿ òåæ øêіäëèâå. Õîäüáà â íüîìó øâèäêî âòîìëþє, і ìîæóòü âèíèêíóòè ïîòåðòîñòі, îñîáëèâî â ÷àñòèíі ïіäéîìó.
Ó ðåçóëüòàòі òðèâàëîї õîäüáè ó âçóòòі áåç ïіäáîðіâ, íàïðèêëàä ó òàïî÷êàõ, ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ïëîñêîñòîïіñòü.
Ïіäîøâà ïîâèííà äîáðå çãèíàòèñÿ. Æîðñòêà ïіäîøâà óñêëàäíþє õîäüáó
(îáìåæóєòüñÿ êóò âèãèíó, çàäíèê âçóòòÿ ñòÿãóєòüñÿ ç ï’ÿòè), çíèæóє
ïðàöåçäàòíіñòü ì’ÿçіâ ãîìіëêîâîñòîïíîãî ñóãëîáà, ïіäâèùóє òåìïåðàòóðó
øêіðè íîãè é çáіëüøóє ïîòîâèäіëåííÿ.
×îìó âçóòòÿ ïñóєòüñÿ? Ùîá äіçíàòèñÿ, ÿê çáіëüøèòè òåðìіí åêñïëóàòàöії âçóòòÿ, îçíàéîìñÿ ç íèçêîþ çàñòåðåæåíü:
Çàñòåðåæåííÿ 1. Ïіäіáðàíå íå ïî ñåçîíó àáî áåç óðàõóâàííÿ êëіìàòè÷íèõ óìîâ âçóòòÿ øâèäêî ðîáèòüñÿ íåïðèäàòíèì.
Âçóòòÿ ïîâèííå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì òà âіäïîâіäíî äî
ïîðè ðîêó. Çèìîâå âçóòòÿ (ìàë. 169) îáîâ’ÿçêîâî ìàє áóòè òåïëèì. Äëÿ
óòåïëåííÿ âèêîðèñòîâóþòü õóòðî, ôåòð, ñóêíî, ïîâñòü. Ïðè îõîëîäæåííі íіã ìîæóòü âèíèêàòè ñïàçìè ñóäèí і ðîçâèâàòèñÿ ñåðéîçíі ïîðóøåííÿ
æèâëåííÿ òêàíèí íîãè âíàñëіäîê óñêëàäíåííÿ öèðêóëÿöії êðîâі.
Ó ëіòíі ìіñÿöі íàéáіëüø ãіãієíі÷íèì є ëåãêå âіäêðèòå âçóòòÿ іç øèðîêèì âèðіçîì (ìàë. 170) – ñàíäàëåòè, áîñîíіæêè, òóôëі øêіðÿíі àáî òóôëі
íà øêіðÿíіé ïіäîøâі ç âåðõîì ç òåêñòèëþ òà іíøèõ ìàòåðіàëіâ ç ïîðèñòîþ
ñòðóêòóðîþ (ðîãîæêà, äæèíñîâà òêàíèíà òà іí.). Òàêå âçóòòÿ ñïðèÿє õîðîøîìó ïðîâіòðþâàííþ íіã òà øâèäêîìó âèïàðîâóâàííþ ïîòó çà ðàõóíîê
öèðêóëÿöії ïîâіòðÿ íàâêîëî ñòîïè.
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Мал. 169. Зимове взуття: а – черевики туристичні; б – черевики; в – чоботи підліткові;
г – берці; д – чобітки класичні
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Мал. 170. Літнє взуття: а – сандалії; б – мокасини; в – сандалети; г – еспадрильї;
д – лофери

Ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî ëіòíє âçóòòÿ (ñàíäàëії, åñïàäðèëüї, ìîêàñèíè, ëîôåðè) íîñÿòü áåç øêàðïåòîê.
Â îñіííüî-âåñíÿíèé ïåðіîä àêòóàëüíèì є íàïіââіäêðèòå òà çàêðèòå
âçóòòÿ íà ì’ÿêіé îñíîâі (ìàë. 171).
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Мал. 171. Осінньо-весняне взуття: а – туфлі класичні; б – туфлі відкриті; в – кеди;
г – напівкросівки; д – кросівки; е – дезерти

Ó ñèðó äîùîâó ïîãîäó çðó÷íі ãóìîâі ÷îáіòêè àáî âçóòòÿ ç ïіäîøâàìè
ç âîäîíåïðîíèêíèõ ìàòåðіàëіâ, ãóìè, êàó÷óêó, íåéëîíó òà іí. (ìàë. 172).
Îäíàê öå âçóòòÿ âіäðіçíÿєòüñÿ íèçüêîþ ïîâіòðîïðîíèêíіñòþ, òîìó íîñèòè
éîãî ïîòðіáíî òіëüêè ç óñòіëêàìè, ÿêі äîáðå âáèðàþòü ïіò: ïîâñòÿíèìè,
ñóêîííèìè, à âëіòêó – ïëåòåíèìè іç ñîëîìè àáî êàðòîííèìè.

Мал. 172. Гумове взуття
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Мал. 173. Сушіння взуття: а – дренажна основа; б – силікагель

Çàñòåðåæåííÿ 2. Âçóòòÿ, ùî íîñèòüñÿ ïîñòіéíî і äîáðå íå ïðîñèõàє,
íå âіäíîâëþє ôîðìè. Âçóòòÿ îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííå «âіäïî÷èòè» ïðè êіìíàòíіé òåìïåðàòóðі.
Ùîäíÿ ïіä ÷àñ íîñіííÿ âçóòòÿ ïіääàєòüñÿ øêіäëèâîìó âïëèâó çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà: âîäà, áðóä, ïåðåïàäè òåìïåðàòóð, ïèë, à âçèìêó – ùå
é ìîðîç. ßêùî íå çàáåçïå÷èòè íåîáõіäíîãî äîãëÿäó і ïðàâèëüíîї åêñïëóàòàöії, íàâіòü íàéÿêіñíіøå âçóòòÿ øâèäêî çðîáèòüñÿ íåïðèäàòíèì. Âçóòòÿ,
ÿê і îäÿã, ïîòðåáóє ùîäåííîãî äîãëÿäó, öå ïðîäîâæóє òåðìіí éîãî íîñіííÿ
òà çáåðіãàє éîãî åñòåòè÷íèé âèãëÿä. Äîãëÿä çà âçóòòÿì âêëþ÷àє: ñóøіííÿ,
÷èùåííÿ, æèâëåííÿ, ïîëіðóâàííÿ, äåçіíôåêöіþ òà óñóíåííÿ íåïðèєìíîãî
çàïàõó, äîòðèìàííÿ âèìîã çáåðіãàííÿ â ïåðіîä ìіæ ñåçîíàìè íîñіííÿ.
Ñóøіííÿ. Íåçàëåæíî âіä ìàòåðіàëó, ç ÿêîãî âèãîòîâëåíî âçóòòÿ, ó âîëîãó ïîðó ðîêó ÷è âçèìêó éîãî ïîòðіáíî ïðîñóøóâàòè. Ñóøèòè íà áàòàðåї,
îáіãðіâà÷і, ïå÷і òîùî êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿєòüñÿ. ×îáіòêè ñëіä ñóøèòè
òіëüêè ïðè êіìíàòíіé òåìïåðàòóðі. Ùîá çáåðåãòè ôîðìó, êðàùå íàáèòè їõ
ïàïåðîì, çîêðåìà ãàçåòàìè. Âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ іíøі ñïîñîáè ñóøіííÿ
âçóòòÿ. Éîãî ñòàâëÿòü íà ðіçíîìàíіòíі ïîëèöі, ïіäñòàâêè òîùî. Íàéïðîñòіøèé ìåòîä ñóøіííÿ – ñóøіííÿ íà äðåíàæíіé îñíîâі. Її ìîæíà âèãîòîâèòè âëàñíîðó÷, óçÿâøè çà îñíîâó ïëàñòèêîâó êîðîáêó, çàïîâíåíó äðіáíèì äåêîðàòèâíèì ùåáåíåì (ìàë. 173, à). Çà ðàõóíîê öèðêóëÿöії ïîâіòðÿ
âîëîãà âèïàðîâóєòüñÿ і âçóòòÿ ñòàє ñóõèì.
Êóëüêè ñèëіêàãåëþ (ìàë. 173, á) є ãàðíèì ïîãëèíà÷åì âîëîãè. Éîãî
ìîæíà êóïèòè â ãîñïîäàðñüêèõ ìàãàçèíàõ. Ùîá âèñóøèòè âçóòòÿ, ïîòðіáíî ïîìіñòèòè â íüîãî ñèëіêàãåëü ó ìіøå÷êó ç òêàíèíè, ïіñëÿ ÷åðãîâîãî
âèêîðèñòàííÿ öåé çàñіá ñëіä ïіäñóøóâàòè íà áàòàðåї.
Ñó÷àñíі òåõíîëîãії ïðîïîíóþòü äëÿ ñóøіííÿ âçóòòÿ åëåêòðè÷íі êèëèìêè (ìàë. 174, à) òà ñóøêè-ïîâіòðîäóâêè (ìàë. 174, á). Âîíè âèäàëÿþòü âîëîãó çà äîïîìîãîþ ïîòîêó íàãðіòîãî ïîâіòðÿ.
Ïіñëÿ òîãî ÿê ÷îáіòêè, òóôëі ñòàíóòü ñóõèìè, âàðòî îáðîáèòè їõ ñïåöіàëüíèì çàñîáîì äëÿ äîãëÿäó.
Çàñòåðåæåííÿ 3. Ïîçáàâëåíå ïðàâèëüíîãî äîãëÿäó âіäïîâіäíî äî âèäó
ìàòåðіàëó, ç ÿêîãî âîíî âèãîòîâëåíå, âçóòòÿ ïñóєòüñÿ.
Іñíóє äâà îñíîâíèõ òèïè çàñîáіâ äîãëÿäó çà âçóòòÿì (ìàë. 175): ïðîñî÷åííÿ é æèâèëüíà ðå÷îâèíà. Ïåðøèé (çàçâè÷àé ó ôîðìі àåðîçîëþ)
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Мал. 174. Сушіння взуття: а – електричний килимок; б – сушка-повітродувка

ìіñòèòü âîäîâіäøòîâõóâàëüíі іíãðåäієíòè é çàõèùàє âçóòòÿ âіä áðóäó òà
âîëîãè. Ïðîñî÷óâàòè âçóòòÿ ïîòðіáíî ïåðåä ïî÷àòêîì âèêîðèñòàííÿ, à â
ñèðó ïîãîäó – íå ðіäøå íіæ îäèí ðàç íà òèæäåíü. Æèâèëüíà ðå÷îâèíà
(êðåì, ìîëî÷êî àáî àåðîçîëü) çáåðіãàє øêіðó. Âèáèðàòè çàñіá ïîòðіáíî іíäèâіäóàëüíî äëÿ êîæíîї ïàðè âçóòòÿ.
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Мал. 175. Засоби догляду за взуттям: 1 – фарба-аерозоль; 2 – водовідштовхувальна
емульсія; 3 – відновлювальна спрей-фарба; 4 – крем на восковій основі; 5 – емульсійний
крем; 6 – крем-блиск; 7 – щітка для нубуку потрійна; 8 – щітка звичайна; 9 – щітка для
замшу; 10
0 – ластик (шліфувальний брусок) для чищення нубуку; 11 – ганчірка для взуття

Îáèðàþ÷è çàñіá äîãëÿäó çà âçóòòÿì, ïîòðіáíî âðàõóâàòè ìàòåðіàë, ç
ÿêîãî âîíî âèãîòîâëåíå.
Øêіðÿíå âçóòòÿ ââàæàєòüñÿ íàéçðó÷íіøèì òà íàéêîìôîðòíіøèì ó
íîñіííі. Ùîá âîíî áóëî çðó÷íèì òà çáåðіãàëî ôîðìó, ïîòðіáåí ïðàâèëüíèé
äîãëÿä. Âіäðàçó ïіñëÿ êóïіâëі âàðòî îáðîáèòè ÷îáîòè ñïåöіàëüíèìè çàõèñíèìè âîäîâіäøòîâõóâàëüíèìè êðåìàìè іç âìіñòîì âîñêó, àáè âîíè íå ïðîìîêàëè. Ïîòіì òàêі ïðîöåäóðè òðåáà çäіéñíþâàòè õî÷à á äâі÷і íà ìіñÿöü,
à ÷èñòèòè çâè÷àéíèì êðåìîì 1–2 ðàçè íà òèæäåíü. ×èñòèòè âçóòòÿ òðåáà
ïіñëÿ ïðèõîäó äîäîìó, à íå ïåðåä âèõîäîì íà âóëèöþ, àäæå ÿêùî áîëîòî çàñèõàòèìå íà ÷îáîòÿõ, øêіðà øâèäêî çіïñóєòüñÿ. Ñïî÷àòêó ç÷èùàєìî
áðóä ñóõîþ ùіòêîþ, ïîòіì âèòèðàєìî âçóòòÿ ÷èñòîþ âîëîãîþ ãàí÷іðêîþ.
Ïіñëÿ öüîãî íàíîñèìî êðåì (ìàë. 176).
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Мал. 176. Догляд за шкіряним взуттям

Äëÿ âçóòòÿ іç çàìøі àáî âåëþðó âàðòî âèêîðèñòàòè ñïåöіàëüíó ãóìîâó
ùіòêó (ìàë. 177). Ìèòè çàìøó íå áàæàíî – âіä âîäè âîíà ãðóáøàє і âòðà÷àє åëàñòè÷íіñòü. Çíà÷íî åôåêòèâíіøå ïîòðèìàòè çàìøåâі ÷åðåâèêè íàä
ïàðîþ, à ùå êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ äîãëÿäó ñïåöіàëüíó ïіíó. Äëÿ
âèäàëåííÿ ïëÿì âèêîðèñòîâóþòü ëàñòèê (øëіôóâàëüíèé áðóñîê).

Мал. 177. Догляд за взуттям із замші

Íóáóê (ìàë. 178) – âîðñèñòà øêіðà, ñõîæà íà çàìøó, òîìó äîãëÿä çà
íåþ ìàéæå òàêèé ñàìèé. Âçóòòÿ ç íóáóêó áіëüø ñòіéêå äî âîëîãè. ßê і
âèðîáè іç çàìøі, âçóòòÿ ç íóáóêó íå âàðòî ìèòè âîäîþ, êðàùå êîðèñòóâàòèñÿ ñïåöіàëüíèìè çàñîáàìè äëÿ ÷èùåííÿ.

Мал. 178. Взуття з нубуку

Мал. 179. Використання лопаток для взуття

Äëÿ çáåðåæåííÿ ìіöíîñòі òèëüíîãî áîêó âçóòòÿ òà çàïîáіãàííÿ ðîçòÿãóâàííþ âçóâàòèñÿ ìîæíà òіëüêè çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíîї ëîïàòêè (ìàë. 179). Òàêîæ íå ñëіä çíіìàòè âçóòòÿ çà äîïîìîãîþ äðóãîї íîãè,
îñêіëüêè âíàñëіäîê öüîãî ìîæå âіäіðâàòèñÿ êàáëóê, îñîáëèâî íà âóçüêîìó
âçóòòі.
Ïîïóëÿðíèìè ñüîãîäíі є êðîñіâêè (ìàë. 180, à). Àëå ÿê çáåðåãòè ÷óäîâèé âèãëÿä ñâîєї óëþáëåíîї ïàðè? Áóäü-ÿêîìó âçóòòþ ïîòðіáíî äàâàòè
«âіäïî÷èòè» ïðèíàéìíі äâі÷і íà òèæäåíü. Ì’ÿêі òêàíèíè, ç ÿêèõ íàé÷àñòіøå âèãîòîâëåíî êðîñіâêè, äóæå äîáðå âáèðàþòü âîëîãó, ùî âèäіëÿєòüñÿ
ïðè òåïëîîáìіíі. «Äåíü âіäïî÷èíêó» äàє âçóòòþ ïîâíіñòþ âèñîõíóòè.
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Мал. 180. Догляд за кросівками

Íіêîëè íå ñëіä ïðàòè êðîñіâêè â ïðàëüíіé ìàøèíі òà âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ ìèòòÿ ãàðÿ÷ó âîäó. Ìèòè їõ ïîòðіáíî â õîëîäíіé âîäі âðó÷íó, âèêîðèñòîâóþ÷è ìèéíèé çàñіá àáî çâè÷àéíå ìèëî. Íå âàðòî ñóøèòè êðîñіâêè
â ñóøàðöі, àäæå âîíè ìîæóòü âòðàòèëè ôîðìó. Íåéëîíîâі êðîñіâêè ïîòðіáíî âèòèðàòè ÷èñòîþ âîëîãîþ òêàíèíîþ òà ïåðіîäè÷íî íàíîñèòè íà їõ
ïîâåðõíþ ñèëіêîíîâèé ñïðåé.
Äëÿ îñíîâíîї ÷àñòèíè êðîñіâîê (ìàë. 180, á) çі øêіðè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè âçóòòєâèé êðåì àáî ïîëіðóâàëüíèê. Ïîòðіáíî îáèðàòè êîëіð êðåìó âіäïîâіäíî äî êîëüîðó êðîñіâîê àáî âèêîðèñòîâóâàòè êðåì íåéòðàëüíîãî êîëüîðó. Ïðîòåðøè êðîñіâêè ì’ÿêîþ òêàíèíîþ, íà íèõ íàíîñÿòü êðåì
äëÿ âçóòòÿ.
Ïàì’ÿòàé: êðåì ïîòðіáíî íàíîñèòè íà àáñîëþòíî ñóõі êðîñіâêè, іíàêøå ìîæíà ïîøêîäèòè øêіðó.
Íàéñêëàäíіøå äîãëÿäàòè çà çàìøåâèìè êðîñіâêàìè àáî äåòàëÿìè іç
çàìøі (ìàë. 180, â). Áðóä і ôàðáà ïðèëèïàþòü і âáèðàþòüñÿ â çàìøó, і їõ
äóæå âàæêî âèäàëèòè. ßêùî áðóäó íåáàãàòî, òî ìîæíà ñïðîáóâàòè ïî÷èñ-
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òèòè êðîñіâêè ì’ÿêîþ ùіòêîþ (íàïðèêëàä, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñòàðó
çóáíó ùіòêó). ßêùî æ çàáðóäíåííÿ ñèëüíå, òî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ çàñîáîì äëÿ âèâåäåííÿ ïëÿì, ÿêèé ïіäõîäèòü äëÿ çàìøі.
Âíóòðіøíÿ ÷àñòèíà êðîñіâîê (ìàë. 180, ã) íàé÷àñòіøå ñòàє ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ óòâîðåííÿ íåïðèєìíîãî çàïàõó. Òîìó óñòіëêè, ÿê і øíóðêè,
ñëіä ïðàòè â ìàøèíі, äî òîãî æ òè çàâæäè çìîæåø çàìіíèòè їõ íîâèìè.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñåçîíó âçóòòÿ ïîòðіáíî ïî÷èñòèòè âіä áðóäó, ïîìèòè
âñåðåäèíі і çâåðõó, âèñóøèòè, çìàñòèòè æèâèëüíèì êðåìîì і çáåðіãàòè íà
ïîëèöÿõ ñïåöіàëüíèõ òóìá, øàô àáî â іíøîìó, îáîâ’ÿçêîâî ñóõîìó, ìіñöі
(ìàë. 181).

Мал. 181. Способи зберігання взуття

Âçóòòÿ ç íàòóðàëüíèõ ìàòåðіàëіâ ìîæóòü çіïñóâàòè ðіçíі øêіäëèâі ìіêðîîðãàíіçìè òà êîìàõè. Òîìó âіäïðàâëÿþ÷è âçóòòÿ íà çáåðіãàííÿ,
îáîâ’ÿçêîâî ïîêëàäè â êîðîáêè àíòèáàêòåðіàëüíі ïðåïàðàòè é çàñîáè ïðîòè ìîëі òà æóêіâ.
Çàñòåðåæåííÿ 4. Âçóòòÿ ïñóєòüñÿ ïіä âïëèâîì õіìі÷íèõ ðå÷îâèí, íàïðèêëàä ðåàãåíòіâ.
Ó çèìîâèé ïåðіîä äîðîãè é òðîòóàðè ïîñèïàþòü ñïåöіàëüíèìè ðåàãåíòàìè, ÿêі, ÿê âіäîìî, çàïîáіãàþòü êîâçàííþ òà ñïðèÿþòü òàíåííþ ñíіãó.
Íà æàëü, âçóòòÿ ÷åðåç çãóáíèé êîíòàêò ç àãðåñèâíîþ ðіäèíîþ øâèäêî
âòðà÷àє ñâіé çîâíіøíіé âèãëÿä (ìàë. 182). Íàâіòü äóæå ÿêіñíå øêіðÿíå
âçóòòÿ ïіä âïëèâîì ðåàãåíòіâ і ñíіãó ìîæå çíîñèòèñÿ çà ìіñÿöü. Çà íàëåæíîãî äîãëÿäó òåðìіí ñëóæáè ìîæíà çáіëüøèòè â êіëüêà ðàçіâ.

Мал. 182. Наслідки дії реагентів на взуття

Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Іñòîðіÿ âçóòòÿ íàëі÷óє íå îäíå òèñÿ÷îëіòòÿ. Íàøі ïðåäêè äîñèòü øâèäêî ïðèñòîñóâàëèñÿ äî ñóâîðèõ êëіìàòè÷íèõ óìîâ. Íà
äóìêó äîñëіäíèêіâ, ïåðøі â іñòîðії ëþäñòâà ÷åðåâèêè áóëè ÷èìîñü ïîäіáíèì äî îíó÷ ç âåäìåæèõ øêóð, óòåïëåíèõ іçñåðåäèíè
ñóõîþ òðàâîþ.
Ó Äàâíüîìó Єãèïòі âçóòòÿ áóëî âæå ïîêàçíèêîì ñòàòóñó âëàñíèêà.
Äîâãèé ÷àñ єäèíèì âèäîì âçóòòÿ ó äàâíіõ єãèïòÿí áóëè ñàíäàëії. Äóæå
ïðîñòі çà ôîðìîþ, âîíè ÿâëÿëè ñîáîþ ëèøå ïіäîøâó (іíîäі іç çàãíóòèì äîãîðè íîñêîì), äî ÿêîї êðіïèëèñü äâà ðåìіíöі.

Мал. 183. Давнє взуття

Ó Áóðãóíäії XІ–XV ñò. ùî çíàòíіøîþ áóëà ëþäèíà, òî áіëüøå âèñòóïàâ
íîñîê її âçóòòÿ. Ïðèíöàì äîçâîëÿëîñÿ íîñèòè âçóòòÿ ç íîñàìè çàâäîâæêè
ó äâі ç ïîëîâèíîþ ñòóïíі (äî 70 ñì), ðîäîâèòèì äâîðÿíàì – ó äâі ñòóïíі
(60 ñì), ëèöàðÿì – ó ïіâòîðè ñòóïíі (45 ñì), ãîðîäÿíàì – â îäíó ñòóïíþ
(äî 30 ñì) (ìàë. 183).

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 3
Ñêëàäàííÿ іíñòðóêöії ïî äîãëÿäó çà çèìîâèì âçóòòÿì
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ðîçäàâàëüíі êàðòêè іç çîáðàæåííÿì ðіçíèõ
âèäіâ çèìîâîãî âçóòòÿ, çðàçêè ìàòåðіàëó, ç ÿêîãî âèãîòîâëÿєòüñÿ âçóòòÿ
(øêіðà, øêіðîçàìіííèê, òêàíèíà òîùî), ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñë іä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ îçíàéîìñÿ ç ðіçíîâèäîì çèìîâîãî âçóòòÿ òà
ìàòåðіàëîì, ç ÿêîãî éîãî âèãîòîâëåíî.
2. Çãіäíî çі çðàçêîì ñêëàäè ñõåìó ìîæëèâèõ çàõîäіâ ïî äîãëÿäó çà
âçóòòÿì.
ïðàòè
÷èñòèòè

ñóøèòè
ßê äîãëÿäàòè
çà âçóòòÿì?

ðåêîìåíäóâàòè çà ïîòðåáè
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3. Ðîçðîáè ïîñëіäîâíіñòü äîãëÿäó çà çèìîâèì âçóòòÿì òà îôîðìè її ó
âèãëÿäі ïàì’ÿòêè.
Замш, нубук, лофери, дезерти, реагенти.

Дезерти – замшеві черевики на креповій підошві з двома парами отворів для шнурків.
Лофери
и – чоловічі або жіночі туфлі без застібок або шнурівки з довгим
язичком, круглим носком і перемичкою на підйомі стопи.
Реагенти
и – речовини, що беруть участь у певній хімічній реакції.
Черевики
и – різновид взуття, що закриває ногу до кісточки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíå âçóòòÿ?
Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòü âçóòòÿ çà ñåçîíàìè?
×èì âіäðіçíÿþòüñÿ çèìîâі âèäè âçóòòÿ âіä âåñíÿíî-îñіííіõ?
ßêå âçóòòÿ íàçèâàþòü ñïåöіàëüíèì?
Íàçâіòü ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòü âåðõ âçóòòÿ.
ßêі âèäè ðîáіò âêëþ÷àє äîãëÿä çà âçóòòÿì?
ßê ïіäãîòóâàòè âçóòòÿ äî çáåðіãàííÿ ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñåçîíó?

Тестові завдання
1. ×èì ìîæíà î÷èñòèòè îäÿã?
À ãðåáіíöåì
Â âîëîãîþ ãàí÷іðêîþ

Á ùіòêîþ
Ã çàñîáîì äëÿ âèäàëåííÿ ïëÿì

2. Ç ÿêîþ ïåðіîäè÷íіñòþ ïîòðіáíî ìіíÿòè íèæíþ áіëèçíó?
À ùîäíÿ
Á ÷åðåç äåíü
Â ÷åðåç äâà äíі
Ã íå ðіäøå íіæ äâі÷і íà òèæäåíü
Ä óñі âіäïîâіäі ïðàâèëüíі
3. ßê âèçíà÷àþòü ðîçìіð ñîðî÷êè?
À çà îáõâàòîì øèї
Á çà îáõâàòîì ñòåãîí
Â çà îáõâàòîì ãðóäåé
4. Äîãëÿä çà âçóòòÿì âêëþ÷àє òàêі âèäè ðîáіò:
À ÷èùåííÿ
Á ñóøіííÿ
Â øëіôóâàííÿ
Ã ïîëіðóâàííÿ
Ä óñі ïåðåëі÷åíі
5. Çà ïðèçíà÷åííÿì âçóòòÿ ïîäіëÿþòü íà:
À ïîáóòîâå
Á äîìàøíє
Â ñïåöіàëüíå
Ã ñïîðòèâíå

6. Óñòàíîâè àëãîðèòì äîãëÿäó çà øêіðÿíèì âçóòòÿì:
À âèäàëèòè áðóä
Á çìàñòèòè êðåìîì
Â ïî÷èñòèòè ùіòêîþ
Ã âіäïîëіðóâàòè ì’ÿêîþ ãàí÷іðêîþ
7. ßê ðåêîìåíäóþòü äîãëÿäàòè çà âçóòòÿì іç íóáóêó?
À ïðîòåðòè ñóõîþ ãàí÷іðêîþ, à ïîòіì âîëîãîþ äëÿ ïіäíÿòòÿ âîðñó
Á ïðîòåðòè ñóõîþ ãàí÷іðêîþ àáî ùіòêîþ, îáðîáèòè ñïåöіàëüíèì çàñîáîì äëÿ äîãëÿäó çà íóáóêîì
Â ïðîòåðòè ìîêðîþ ãàí÷іðêîþ, âèñóøèòè, îáðîáèòè ñïåöіàëüíèì
ðîç÷èíîì
8. Ó ÿêіé âîäі êðàùå ìèòè âçóòòÿ?
À ó õîëîäíіé
Á ó ãàðÿ÷іé

Â ó òåïëіé

9. Ñêіëüêè ðàçіâ íà òèæäåíü ðåêîìåíäóþòü çìàùóâàòè âçóòòÿ êðåìîì?
À 1–2 ðàçè
Á 2–3 ðàçè
Â 3–4 ðàçè
10. ßêå âçóòòÿ ìîæíà çìàùóâàòè êðåìîì?
À øêіðÿíå
Á çàìøåâå
Â òåêñòèëüíå
Ã ãóìîâå

§ 20. ВІТЧИЗНЯНІ, МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ
РОЗМІРИ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ
1. Пригадай, які дані належать до антропометричних даних людини.
2. Що потрібно враховувати, купуючи одяг? Взуття? Поясни свої міркування.
3. Яких вимог, на твою думку, потрібно дотримуватися, користуючись щоденним одягом та взуттям?

Ñó÷àñíà òîðãіâëÿ âіäáóâàєòüñÿ íà ðèíêàõ, â óíіâåðìàãàõ, ó áóòèêàõ, іíøèõ çàêëàäàõ òîðãіâëі. Äóæå ïîïóëÿðíі òàêîæ іíòåðíåò-ìàãàçèíè. Ó íèõ
ðåàëіçóєòüñÿ âåëè÷åçíà êіëüêіñòü âіò÷èçíÿíèõ òà іìïîðòíèõ òîâàðіâ.
Äî êîæíîãî òîâàðó ïðèêðіïëåíî ÿðëèê. Öå äîêóìåíò òîâàðó, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî âàðòіñòü òîâàðó, íàçâó ìàòåðіàëó, ç ÿêîãî éîãî âèãîòîâëåíî,
òîùî. Ïîòðіáíî âìіòè ïðàâèëüíî ïðî÷èòàòè òà ðîçøèôðóâàòè òàêі äàíі.
Îñîáëèâî öå âàæëèâî, êîëè êóïóєø îäÿã і âçóòòÿ. Òè âæå, íàïåâíî, ïîìіòèâ, ùî åòèêåòêè îäÿãó òà âçóòòÿ, âèðîáëåíèõ ó ðіçíèõ êðàїíàõ, ìàþòü
ðіçíі ïîçíà÷åííÿ, íàïðèêëàä ðîçìіð âçóòòÿ, êîñòþìà, ðóêàâèöü, ïàí÷іõ,
äæèíñіâ òîùî.
Ïåðåä ïðèäáàííÿì íàâіòü íàéìîäíіøîãî і íàéêðàñèâіøîãî îäÿãó ÷è
âçóòòÿ ïîòðіáíî çàìèñëèòèñü, ÷è áóäå çìîãà іç çàäîâîëåííÿì ïðîõîäèòè â
íèõ öіëèé äåíü, ÷è íå òèñíóòèìóòü âîíè, ÷è çðó÷íі áóäóòü ó êîðèñòóâàííі
òîùî. Îòæå, äëÿ öüîãî ïîòðіáíî çíàòè, ÿê ïðàâèëüíî âèçíà÷àòè ðîçìіðè.
Ðîçìіð – öå âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóє ïåâíі àíòðîïîìåòðè÷íі äàíі
ëþäèíè. Äëÿ îäÿãó – öå çðіñò ëþäèíè, îáõâàò òàëії, ãðóäåé, äëÿ âçóòòÿ –
äîâæèíà ñòóïíі àáî óñòіëêè âçóòòÿ òîùî. Ðîçãëÿíåìî, ÿê ïðàâèëüíî âèçíà÷àòè ðîçìіðè. Äëÿ ïî÷àòêó ðîçáåðåìîñÿ ç ìàðêóâàííÿì.
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Óêðàїíñüêі ðîçìіðè äèòÿ÷îãî îäÿãó ïîçíà÷àþòü öèôðàìè.
Єâðîïåéñüêі âèðîáíèêè âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ öèôðîâå ìàðêóâàííÿ, à
äëÿ äîðîñëèõ – і áóêâåíå. Íàéìåíøèé ðîçìіð ïðè áóêâåíîìó ìàðêóâàííі
ïîçíà÷àþòü ñèìâîëîì XS, íàéáіëüøèé – XL. Ùî áіëüøà êіëüêіñòü áóêâ X
íà ìàðêóâàííі, òî áіëüøèé ðîçìіð.
Ðîçìіðè äèòÿ÷îãî òà ïіäëіòêîâîãî îäÿãó âèçíà÷àþòüñÿ çà óìîâè, ùî
âіäîìî çðіñò ïåâíîї ëþäèíè. Òàê, íàïðèêëàä, ïðè çðîñòі 125 ñì îäÿã âіäïîâіäàє 31–32-ìó ðîçìіðó óêðàїíñüêîãî äèòÿ÷îãî îäÿãó, 4-ìó єâðîïåéñüêîãî і, âіäïîâіäíî, 2-ìó – àìåðèêàíñüêîãî (òàáë. 6). Ïðîòå, ÿê і â óñіõ іíøèõ âèïàäêàõ, âåðõíіé îäÿã і âçóòòÿ ïåðåä ïîêóïêîþ ñëіä ïðèìіðÿòè.
Âèáèðàþ÷è êóðòêè òà ïóõîâèêè, ïîòðіáíî îêðóãëÿòè єâðîïåéñüêі ðîçìіðè
â áіê çðîñòàííÿ, ùîá íå áóëî äèñêîìôîðòó ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ îäÿãó
(ñëіä çâàæàòè íà òîé ôàêò, ùî âîíè îäÿãàþòüñÿ íà ñâåòð àáî ñîðî÷êó).
Òàáëèöÿ 6. Òàáëèöÿ ìіæíàðîäíîї âіäïîâіäíîñòі ðîçìіðіâ äèòÿ÷îãî
òà ïіäëіòêîâîãî îäÿãó
Çðіñò äèòèíè

Óêðàїíñüêèé
ðîçìіð

Єâðîïåéñüêèé
ðîçìіð

Àìåðèêàíñüêèé
ðîçìіð

125

30/32

4

2

135

32/34

6

5

150

36/38

8

S

155

38/40

10

M

160

40/42

12

L

165

42

14

XL

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіðó âçóòòÿ ïîòðіáíî îáâåñòè êîíòóðè îáîõ ñòóïåíü íіã îëіâöåì, âèìіðÿòè äîâæèíó êîæíîї ç íèõ âіä êіí÷èêà ïàëüöÿ,
ùî íàéáіëüøå âèñòóïàє, äî ï’ÿòè (ìàë. 184).

см

см

Мал. 184. Вимірювання ступень ніг

Âèìіðþâàòè ñòóïíі íіã êðàùå âäåíü, à íå ââå÷åðі, êîëè íîãè âæå âòîìëåíі é äåùî çáіëüøåíі âіä íàâàíòàæåííÿ. Ñëіä óðàõîâóâàòè òîé ôàêò, ùî,
âèìіðÿâøè îáèäâі ñòóïíі, ìîæíà îòðèìàòè ðіçíі ðåçóëüòàòè. Ó öüîìó íå-

ìàє íі÷îãî äèâíîãî – òàêà ôіçіîëîãіÿ ëþäèíè. Ïðîñòî ïіñëÿ âèìіðþâàííÿ
çíàéäіòü ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå îáîõ âèìіðіâ, îêðóãëèâøè äàíі â áіê çðîñòàííÿ äî 5 ìì, çâàæàþ÷è, ùî ïіä âçóòòÿ áóäåòå îäÿãàòè øêàðïåòêè.
Ó òàáëèöі 7 íàâåäåíî ñïіââіäíîøåííÿ ðîçìіðіâ ïіäëіòêîâîãî âçóòòÿ.
Òàáëèöÿ 7. Òàáëèöÿ ñïіââіäíîøåííÿ ðîçìіðіâ ïіäëіòêîâîãî âçóòòÿ
(8–12 ðîêіâ)
Äîâæèíà, ñì

20

20,5

21,5

22

23

24

Óêðàїíñüêèé ðîçìіð

31

32

33

34

35

36

Єâðîïåéñüêèé ðîçìіð

32

33

34

35

36

37

Àìåðèêàíñüêèé ðîçìіð

1

2

3

4

5

6

Òàêèì ÷èíîì, 20 ñì äîâæèíè ñòîïè – öå 31-é ðîçìіð óêðàїíñüêîãî âçóòòÿ, 32-é ðîçìіð єâðîïåéñüêîãî і, âіäïîâіäíî, – 1-é ðîçìіð àìåðèêàíñüêîãî.
Ïàðàìåòð øèðèíè ñòóïíі îñòàííіì ÷àñîì íå âèêîðèñòîâóþòü, îñêіëüêè
âçóòòÿ âèãîòîâëÿþòü ç åëàñòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ, îòæå, âîíî іç ÷àñîì ðîçòÿãóєòüñÿ і íàáóâàє ôîðìè íîãè.
Ïåðåä ïðèäáàííÿì âçóòòÿ éîãî ñëіä ñïî÷àòêó ïðèìіðÿòè. ×îáîòè ïîòðіáíî êóïóâàòè íà ðîçìіð áіëüøі, âðàõîâóþ÷è, ùî ïіä íèõ îäÿãàþòü òåïëі øêàðïåòêè. Ñàíäàëії êóïóé ÷іòêî çà ðîçìіðîì. Øëüîïàíöі áåç çàäíèêà
ìîæíà êóïèòè íà ðîçìіð ìåíøі – ïіä ÷àñ õîäüáè ï’ÿòà áóäå ðóõàòèñü
óïåðåä, óíàñëіäîê ÷îãî ðîçìіð âçóòòÿ íіáè äåùî çáіëüøèòüñÿ. Ïðàâèëüíî
âèáðàíå âçóòòÿ ñïðèÿє àêòèâíîìó ñïîñîáó æèòòÿ, çàïîáіãàє ïîÿâі ìîçîëіâ
і âòîìі íіã ïіä ÷àñ õîäüáè. Ðîçìіðè, áіëüøі çà òі, ùî ïîäàíі â òàáëèöÿõ
äèòÿ÷èõ ðîçìіðіâ, íàëåæàòü äî ðîçìіðіâ äëÿ äîðîñëèõ і âèçíà÷àþòüñÿ çà
іíøèìè òàáëèöÿìè.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіðó äæèíñіâ íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü єâðîïåéñüêó ñèñòåìó ìàðêóâàííÿ çі çíà÷åííÿìè W òà L, äå W îçíà÷àє îáõâàò
òàëії, à L – äîâæèíó øòàíèíè ïî âíóòðіøíüîìó øâó øòàíіâ, òîáòî âіä
âåðõíüîї òî÷êè, ó ÿêіé ñõîäÿòüñÿ øâè ìіæ íîãàìè, äî íèæíüîãî êðàþ
øòàíèíè. ßê ïðàâèëî, âèðîáíèêè äæèíñіâ çàçíà÷àþòü ðîçìіðè â äþéìàõ
(1 äþéì äîðіâíþє 2,54 ñì).

Мал. 185. Зразок розміру джинсів

Äëÿ âèáîðó ïðàâèëüíîãî ðîçìіðó äîñòàòíüî çíàòè âëàñíèé ðîçìіð îäÿãó
і çðіñò. Íàïðèêëàä, ó òåáå ñòàíäàðòíà ôіãóðà і òâіé ðîçìіð 44 ïðè çðîñòі
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164 ñì. Âіä 44 âіäíіìè 16 (öå ÷èñëî çàâæäè çàëèøàєòüñÿ íåçìіííèì і âèðàõîâóєòüñÿ ç áóäü-ÿêîãî ðîçìіðó). 44 – 16 = 28. Çíà÷èòü, ïåðøå çíà÷åííÿ
ìàðêóâàííÿ ìè âèçíà÷èëè – òîáі ïîòðіáíі äæèíñè W28. Çàëèøèëîñÿ
âèçíà÷èòè äðóãå çíà÷åííÿ. Äëÿ òîãî ùîá âèçíà÷èòè, íà ÿêó äîâæèíó ðîçðàõîâàíі äæèíñè, ñëіä çàïàì’ÿòàòè òàêå ñïіââіäíîøåííÿ: 30 (äðóãà öèôðà
íà ÿðëè÷êó) âіäïîâіäàє çðîñòó 164 ñì; 31 – çðîñòó 170 ñì; 32 – çðîñòó
176 ñì. Îòæå, òîáі ñëіä êóïóâàòè äæèíñè W28  L30 (ìàë. 185).
Ïîòðіáíî òàêîæ çíàòè, ùî òîâàð, ÿêèé êóïóє ñïîæèâà÷, ñåðòèôіêîâàíèé, òîáòî ãàðàíòóє áåçïåêó éîãî âèêîðèñòàííÿ é äîçâîëÿє âñòàíîâèòè
âіäïîâіäíіñòü éîãî ÿêîñòі îáîâ’ÿçêîâèì âèìîãàì ìіæíàðîäíèõ òà äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ, íîðì і ïðàâèë. Ðåàëіçàöіÿ òà âèêîðèñòàííÿ òîâàðіâ (ïðîäóêöії), ùî ïіäëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâіé ñåðòèôіêàöії, áåç íàÿâíîñòі ñåðòèôіêàòіâ âіäïîâіäíîñòі çàáîðîíÿєòüñÿ.
Îáîâ’ÿçêîâà ñåðòèôіêàöіÿ â Óêðàїíі ïðîâîäèòüñÿ âèêëþ÷íî â äåðæàâíіé ñèñòåìі ñåðòèôіêàöії. Âîíà âêëþ÷àє ïåðåâіðêó òà âèïðîáóâàííÿ ïðîäóêöії äëÿ âèçíà÷åííÿ її õàðàêòåðèñòèê, à òàêîæ ïîäàëüøèé äåðæàâíèé
òåõíі÷íèé íàãëÿä çà ñåðòèôіêîâàíîþ ïðîäóêöієþ.
Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì Óêðàїíè âñòàíîâëåíî òàêі çîáðàæåííÿ çíàêà
âіäïîâіäíîñòі:
– äëÿ ïðîäóêöії, ÿêà âіäïîâіäàє îáîâ’ÿçêîâèì âèìîãàì íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíòіâ òà âèìîãàì, ùî ïåðåäáà÷åíі ÷èííèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè
Óêðàїíè, çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî îáîâ’ÿçêîâó ñåðòèôіêàöіþ (ìàë. 186, à);
– äëÿ ïðîäóêöії, ÿêà ñåðòèôіêîâàíà ç іíіöіàòèâè âèðîáíèêà (äîáðîâіëüíà
ñåðòèôіêàöіÿ) (ìàë. 186, á).

а

б

в

Мал. 186. Знаки відповідності обов’язкової сертифікації продукції: а, б – українські;
в – європейські

Âèðîáíèêè, ùî ðîçìіùóþòü ïðîäóêöіþ íà âíóòðіøíüîìó ðèíêó Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, òàêîæ ìàþòü ñâіé çíàê âіäïîâіäíîñòі. Âіí äàє ñïîæèâà÷ó çðîçóìіòè, ùî ïðîäóêöіÿ âіäïîâіäàє єâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì і є
áåçïå÷íîþ і ùî âèðîáíèê íåñå çà íåї âіäïîâіäàëüíіñòü (ìàë. 186, â). Öå
ãàðàíòіÿ âіäïîâіäíîñòі ïðîäóêöії âèìîãàì áåçïåêè òà åêîëîãі÷íîї ÷èñòîòè,
ùî äіþòü íà òåðèòîðії Єâðîñîþçó.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 12
Âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ ðîçìіðіâ îäÿãó òà âçóòòÿ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìіðíà ñòðі÷êà, âèñîòîìіð (çà íàÿâíîñòі â
íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі), äâà àðêóøі êðåñëÿðñüêîãî ïàïåðó àáî äâà ðîçãîðíóòèõ àðêóøі ç ó÷íіâñüêîãî çîøèòà, îëіâåöü, ëіíіéêà.

Âàðіàíò 1. Âèçíà÷åííÿ âëàñíîãî ðîçìіðó îäÿãó

Ïî ðÿä î ê âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Âèìіðÿé ó øêіëüíіé ìåäè÷íіé àìáóëàòîðії ñâіé çðіñò (àáî âèêîíàé
çàìіðè ìіðíîþ ñòðі÷êîþ ç äîïîìîãîþ òîâàðèøà íà óðîöі).
2. Âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëèöþ ñïіââіäíîøåííÿ ðîçìіðіâ äèòÿ÷îãî îäÿãó,
âèçíà÷ ðîçìіð âëàñíîãî îäÿãó.
3. Äàíі çàïèøè â ðîáî÷èé çîøèò.
Âàðіàíò 2. Âèçíà÷åííÿ âëàñíîãî ðîçìіðó âçóòòÿ

Ïî ðÿä î ê âèêî íàííÿ ðîáî òè
1. Ïіäãîòóé äâà àðêóøі ïàïåðó òà îëіâåöü.
2. Ðîçìіñòè ïî÷åðãîâî íà àðêóøàõ ïàïåðó ïðàâó òà ëіâó ñòóïíі òà îáâåäè їõ êîíòóðè îëіâöåì.
3. Âèìіðÿé äîâæèíó êîæíîї ñòóïíі âіä êіí÷èêà ïàëüöÿ, ùî íàéáіëüøå
âèñòóïàє, äî ï’ÿòè.
4. Çíàéäè ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ öèõ äâîõ âèìіðіâ.
5. Âèêîðèñòîâóþ÷è òàáëèöþ ñïіââіäíîøåííÿ ðîçìіðіâ äèòÿ÷îãî âçóòòÿ,
âèçíà÷ ðîçìіð âëàñíîãî âçóòòÿ.
6. Äàíі çàïèøè â ðîáî÷èé çîøèò.
Знак відповідності, марка, ярлик, бутик, розмір.

Антропометрія – один з методів дослідження, що полягає у вимірюванні частин людського тіла.
Бутик – невеликий магазин, де продаються модний фірмовий одяг та
аксесуари.
Гардероб – шафа для одягу.
Марка – знак, клеймо на товарах, виробах із зазначенням місця їх виготовлення, якості тощо.
Маркування – проставляння марки, клейма товару, виробу.
Ярлик – наклейка на товарі або предметі із зазначенням його назви,
кількості, місця чи країни виготовлення, номера або інших відомостей.

1. ßê ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå íàéáіëüø äîöіëüíèé ðîçìіð îäÿãó?
Âçóòòÿ?
2. Çâіäêè äіçíàþòüñÿ ïðî îñîáëèâîñòі äîãëÿäó çà îäÿãîì?
3. Îáґðóíòóé, ÿêèõ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ïіä
÷àñ ïðèìіðþâàííÿ îäÿãó; âçóòòÿ; áіëèçíè.

Тестові завдання
1. Ïðî ÿêі äàíі ìîæíà äіçíàòèñÿ â ðåçóëüòàòі àíòðîïîìåòðè÷íèõ âèìіðþâàíü?
À ïðî ðîçìіðè âëàñíîãî îäÿãó
Á ïðî ðîçìіðè âëàñíîãî âçóòòÿ
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Â ïðî ðîçìіðè ÷àñòèí ëþäñüêîãî òіëà
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє

Ã ïðî âñі ïåðåëі÷åíі äàíі

2. ßêі àíòðîïîìåòðè÷íі äàíі ïîòðіáíî ìàòè, ùîá âèçíà÷èòè ðîçìіð
äæèíñіâ?
À çðіñò ëþäèíè
Á îáõâàò òàëії
Â îáõâàò ãðóäåé
Ã óñі ïåðåëі÷åíі äàíі
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє
3. Íà ÿêîìó ìàëþíêó ïîêàçàíî ïðèéîì âèìіðþâàííÿ ðîçìіðіâ ñòóïíі
äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіðó âçóòòÿ?

1
À íà ìàë. 1
Â íà ìàë. 3
Ä ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íåìàє

2

3
Á íà ìàë. 2
Ã íà âñіõ ìàëþíêàõ

4. Íà ÿêîìó çîáðàæåííі ïîêàçàíî çíàê âіäïîâіäíîñòі óêðàїíñüêîї ïðîäóêöії, ÿêà ñåðòèôіêîâàíà ç іíіöіàòèâè âèðîáíèêà?

1
À íà ìàë. 1
Ã íà ìàë. 4

2

3
Á íà ìàë. 2
Ä íà ìàë. 5

4
Â íà ìàë. 3

5

5. ßê íàçèâàєòüñÿ íåâåëèêèé ìàãàçèí, äå ïðîäàþòü ìîäíèé ôіðìîâèé
îäÿã òà àêñåñóàðè?
À ãàðäåðîá
Á ÿðëèê
Â áóòèê
Ã óíіâåðìàã
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ТЕХНОЛОГІЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ
ВИРОБІВ ІНТЕР’ЄРНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРИЗНАЧЕНН
РИЗ
НЯ

Òè äіçíàєøñÿ ïðî:
– íîâі êîìïîçèòíі ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ âèãîòîâëÿþòüñÿ åñòåòè÷íî
ïðèâàáëèâі і çðó÷íі äëÿ êîðèñòóâàííÿ âèðîáè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ;
– âèðîáíè÷і іíòåð’єðè ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ;
– äèçàéíåðіâ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà і äåêîðàòîðіâ;
– ïëàñòè÷íі, ëåãêîîáðîáëþâàíі ìàòåðіàëè, ÿêі äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ íîâèõ ôîðì ìàéáóòíіõ âèðîáіâ;
– äèçàéí і éîãî îñíîâíі âèäè òà ñòèëüîâі íàïðÿìè: äèçàéí іíòåð’єðіâ,
ëàíäøàôòіâ, êîñòþìіâ, ïðîìèñëîâèé äèçàéí, ãðàôі÷íèé äèçàéí, áіîäèçàéí,
åòíîäèçàéí, іãðîâèé äèçàéí òîùî;
– êîìïîçèöіéíі çàêîíîìіðíîñòі, ñïîñîáè, ïðèéîìè і çàñîáè òâîðåííÿ
êîìïîçèöіé íà ïëîùèíі і â ïðîñòîðі;
– îñíîâíі õàðàêòåðèñòèêè òâîðіâ äèçàéíó і ïðèíöèïè ôîðìîòâîðåííÿ
äèçàéíåðñüêèõ àðòåôàêòіâ.
Òè íàâ÷èøñÿ:
– ïîñëіäîâíîñòі õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ íîâèõ ôîðì ïðåäìåòíîãî
äîâêіëëÿ, ó ÿêîìó ãàðìîíіéíî ïîєäíóþòüñÿ êðàñà і äîöіëüíіñòü;
– õóäîæíіõ òåõíіê ôîðìîòâîðåííÿ ïîøóêîâèõ ìàêåòіâ;
– ñïîñîáіâ îçäîáëåííÿ і äåêîðóâàííÿ іíòåð’єðíèõ âèðîáіâ;
– âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ çі çáåðåæåííÿì
òåõíîëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі;
– äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ðîáîòè ç іíñòðóìåíòàìè, åêîíîìèòè ìàòåðіàëè і äîãëÿäàòè çà âèðîáàìè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
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§ 21. КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
1. Пригадай, з якими конструкційними матеріалами ти працював у попередніх класах. Які з них природні, а які – штучні?
2. Назви вироби інтер’єрного призначення зі штучних і природних матеріалів.
3. Назви технологічні особливості деревини й металів. Чи можна їх зарахувати до конструкційних матеріалів? Чому?
4. Яка з технік оброблення матеріалів тобі найбільше подобається? Які вироби інтер’єрного призначення ти виготовляв з використанням улюблених
конструкційних матеріалів та інструментів?
5. Фахівці яких професій проектують і конструюють інтер’єрні об’єкти?

Ñó÷àñíі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ
Çíà÷íó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ ëþäèíà ïðîâîäèòü ó æèòëîâèõ òà âèðîáíè÷èõ ïðèìіùåííÿõ. Ó òàêèõ óìîâàõ âîíà ïðàãíå ñòâîðèòè äëÿ ñåáå ïðèâàáëèâå êîìôîðòíå ñåðåäîâèùå. Ñàìå öèì ïîÿñíþєòüñÿ íàøà öіêàâіñòü äî
äèçàéíó òà ÿêîñòі ïðåäìåòіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ: ìåáëіâ, ñàíіòàðíîòåõíі÷íîãî îáëàäíàííÿ, ïðèëàäіâ äëÿ îñâіòëåííÿ ïîìåøêàííÿ, àêñåñóàðіâ,
ïðåäìåòіâ äåêîðó, êіìíàòíèõ ðîñëèí òîùî.
Íàäіéíіñòü òàêèõ âèðîáіâ òà їõ òåõíі÷íà é åêîíîìі÷íà åôåêòèâíіñòü çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæàòü âіä ìàòåðіàëіâ, ç ÿêèõ їõ âèãîòîâëåíî. Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі øèðîêèé їõ âèáіð. Ìåòàë, ñêëî,
íàòóðàëüíå äåðåâî, ïëàñòèê, ïàïіð – öі ðîçïîâñþäæåíі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè òè íàé÷àñòіøå ïîìі÷àєø і â äîìàøíüîìó, і â øêіëüíîìó іíòåð’єðàõ.
Ïðèâàáëèâèì є ïîєäíàííÿ â іíòåð’єðàõ ìåòàëó і äåðåâà, ìåòàëó і ñêëà,
ìåòàëó і íàòóðàëüíèõ òêàíèí. Àðòåôàêòè (øòó÷íî ñòâîðåíі îá’єêòè) ó
òåõíіöі õóäîæíüîãî êóâàííÿ åñòåòè÷íî ñïðèéìàþòüñÿ â íàøîìó іíòåð’єðі.
Êîâàíі âèðîáè íàäàþòü іíòåð’єðó âèøóêàíîñòі é âåëè÷íîñòі. Öå ìîæóòü
áóòè ìåáëі, êàìіííà ðåøіòêà, ëþñòðà і íàâіòü ñâі÷íèê (ìàë. 187).
Çíàõîäèòü ñâîє ìіñöå â іíòåð’єðі é äåðåâèíà, ùî ç äàâíіõ ÷àñіâ áóëà
óëþáëåíèì і öіííèì êîíñòðóêöіéíèì ìàòåðіàëîì. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ òà äåêîðàòèâíîãî îçäîáëåííÿ іíòåð’єðó ñüîãîäíі âèêîðèñòîâóþòü äåðåâèíó òàêèõ ïîðіä, ÿê ñëèâà, êåäð, òèñà, ãîðіõ, ÷åðâîíå äåðåâî (ìàõàãîíü), ëèìîííå äåðåâî. Äåäàëі ÷àñòіøå â іíòåð’єðі âèêîðèñòîâóþòü âèðîáè
ç áàìáóêà òà êîðêîâîãî äåðåâà (ìàë. 188).

Мал. 187. Конструкційні матеріали в інтер’єрі

Мал. 188. Бамбук і коркове дерево в інтер’єрі

Ñüîãîäíі ïîïóëÿðíèì є ïëåòіííÿ âèðîáіâ іç ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ. Äëÿ
âèãîòîâëåííÿ òàêèõ ðå÷åé âèêîðèñòîâóþòü ëîçó òà ñîëîìó (ìàë. 189). Öåé
ìàòåðіàë є äîñòóïíèì. Çðîñòàє ïîïèò íà âèøóêàíі ìåáëі, êîøèêè, іíøі
ïðåäìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó, âèêîíàíі ç îáêîðåíîї ëîçè, ïîôàðáîâàíі
áàðâíèêàìè, à іíêîëè é ïîçîëî÷åíі.

Мал. 189. Вироби з лози

Ïîðÿä ç ïðèðîäíèìè âèêîðèñòîâóþòü і øòó÷íі ìàòåðіàëè. Öå íîâі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè – êîìïîçèòè – òâåðäі ìàòåðіàëè, ùî óòâîðþþòüñÿ
â ðåçóëüòàòі ïîєäíàííÿ äâîõ àáî áіëüøå êîìïîíåíòіâ і õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ïîêðàùåíèìè âëàñòèâîñòÿìè, íіæ ïî÷àòêîâі ñêëàäíèêè. Îäèí êîìïîíåíò
ïëàñòè÷íèé (çâ’ÿçóâàëüíà ðå÷îâèíà, àáî ìàòðèöÿ), à іíøі ìàþòü âèñîêі
õàðàêòåðèñòèêè ìіöíîñòі (àðìóþ÷èé íàïîâíþâà÷ àáî çìіöíþâà÷).

Мал. 190. Застосування композитів у інтер’єрі
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Ó êîìïîçèòíîìó ìàòåðіàëі ìàòðèöÿ çàáåçïå÷óє ïëàñòè÷íіñòü, çìіöíþâà÷ – àðìóâàííÿ ìàòåðіàëó. Íàïðèêëàä, ñêëîïëàñòèê âèãîòîâëÿþòü
øëÿõîì çàíóðåííÿ òîíåíüêèõ ñêëÿíèõ âîëîêîí ó ðіäêó ÷è æåëåïîäіáíó
îñíîâó ç ïëàñòèêó (ïîëіìåðó). Êîëè öåé ïîëіìåð òâåðäíå, àáî çàñòèãàє,
óòâîðþєòüñÿ êîìïîçèöіéíèé ìàòåðіàë, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ ëåãêіñòþ, ìіöíіñòþ òà ãíó÷êіñòþ. Çìіíþþ÷è âèä âîëîêîí òà îñíîâè, ìîæíà âèãîòîâèòè
áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáіâ (ìàë. 190).
Íàéðîçïîâñþäæåíіøèìè äåðåâíèìè êîìïîçèöіéíèìè ìàòåðіàëàìè є
âіäîìі âæå òîáі ôàíåðà, ÄÑÏ, à òàêîæ ÌÄÔ (äåðåâîâîëîêíèñòà ïëèòà ñåðåäíüîї ùіëüíîñòі), ÎÑÏ (îðієíòîâíî-ñòðóæêîâà ïëèòà) òà ÄÏÊ (äåðåâíîïîëіìåðíèé êîìïîçèò). Çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì äåðåâíî-ïîëіìåðíèé êîìïîçèò ñõîæèé íà ïëèòè ÌÄÔ і ÄÂÏ (ìàë. 191).

Мал. 191. Застосування деревно-полімерних композитів: облаштування квітників,
клумб, доріжок, веранд

Äåðåâèííîøàðîâі ïëàñòèêè – äåðåâîâîëîêíèñòà ïëèòà (ÄÂÏ), ëàìіíàòíà ïëèòà (ËÏ) – ìàþòü âèñîêó ìіöíіñòü, õіìі÷íó ñòіéêіñòü òà çíîñîñòіéêіñòü і ñëóæàòü äëÿ çàìіíè òðàäèöіéíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
Їõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê êîíñòðóêöіéíі, åëåêòðîіçîëÿöіéíі ìàòåðіàëè â ìàøèíîáóäіâíіé òà åëåêòðîòåõíі÷íіé, ïðèëàäîáóäіâíіé ïðîìèñëîâîñòі, íà
òðàíñïîðòі, äëÿ âèãîòîâëåííÿ åëåìåíòіâ áóäіâåëüíèõ êîíñòðóêöіé, óëàøòóâàííÿ ïіäëîãè, äîïîìіæíèõ êðіïèëüíèõ і ìîíòàæíèõ åëåìåíòіâ òîùî
(ìàë. 192).

Мал. 192. Вироби з деревинношарових ламінатних пластиків

Ãåòèíàêñ (ïàïіð òà åïîêñèäíà ñìîëà), òåêñòîëіò (òêàíèíà òà åïîêñèäíі ñìîëè) âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê іçîëÿöіéíèé ìàòåðіàë (ìàë. 193). Âèãîòîâëÿþ÷è âèðîáè, òåõíîëîãіÿ ÿêèõ âêëþ÷àє, çîêðåìà, åëåêòðîòåõíі÷íі
ðîáîòè, äåÿêі äåòàëі (äåêîðàòèâíі íàñòіëüíі ëàìïè, áðà òîùî), ùî ïåðåäáà÷àþòü іçîëþâàííÿ, ìîæíà çðîáèòè іç öüîãî ìàòåðіàëó.
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б

Мал. 193. Сучасні штучні матеріали: а – гетинакс; б – текстоліт

Ëåãêîñòі é âèòîí÷åíîñòі іíòåð’єðó äîäàє âіòðàæíå êîëüîðîâå ñêëî. Õóäîæíі âèðîáè çі ñêëà ñòàëè äëÿ íàñ óæå çâè÷íèìè ïðåäìåòàìè. Òàê, äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ñòîëіâ, æóðíàëüíèõ ñòîëèêіâ âèêîðèñòîâóþòü çàãàðòîâàíå
ñêëî (ìàë. 194, à). Òåõíîëîãіÿ ãàðòó äóæå ïðîñòà – ãàðÿ÷å ñêëî ïîñòóïîâî
îõîëîäæóþòü íà ñïåöіàëüíîìó îáëàäíàííі. Íàâіòü ÿêùî âñå-òàêè ðîçáèòè
çàãàðòîâàíå ñêëî, óòâîðÿòüñÿ ñêàëêè çàîêðóãëåíîї ôîðìè. Âîíî âèòðèìóє
òåìïåðàòóðó äî 270 Ñ òà âåëèêå íàâàíòàæåííÿ (ìàë. 194, á).
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Мал. 194. Вироби із загартованого скла
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Мал. 195. Триплекс

Äåäàëі ÷àñòіøå â іíòåð’єðі ïðèìіùåíü òðàïëÿþòüñÿ âèðîáè ç òàê çâàíîãî
ëàìіíîâàíîãî ñêëà (òðèïëåêñó). Òðèïëåêñ – öå öіëіñíå ïîëîòíî ç êіëüêîõ
øàðіâ ñêëà, ñêëåєíèõ åëàñòè÷íîþ ïëіâêîþ (ïîëіìåðîì), çàâäÿêè ÷îìó âèðîáè іç öüîãî ìàòåðіàëó є íàäçâè÷àéíî áåçïå÷íèìè. ßêùî ñêëî ðîçіá’єòüñÿ, òî
éîãî óëàìêè çàëèøàòüñÿ íà ìіñöі, ìіöíî ñêðіïëåíі îäèí ç îäíèì (ìàë. 195).
Ñêëîïëàñòèêè – êîìïîçèòíі ìàòåðіàëè ó âèãëÿäі ëèñòіâ, êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ ðіçíîãî ïðîôіëþ, ÿêі âèãîòîâëÿþòü ìåòîäîì ïðîñî÷óâàííÿ
ñêëîâîëîêíà àáî ñêëîòêàíèíè ðіäêèìè ñìîëàìè ç íàñòóïíèì їõíіì òâåðäíåííÿì (ìàë. 196, 197).

Мал. 196. Склопластики

Ñó÷àñíèì åêîëîãі÷íî ÷èñòèì êîìïîçèòíèì ìàòåðіàëîì, ùî âèêîðèñòîâóþòü äèçàéíåðè іíòåð’єðіâ і áóäіâåëüíèêè, є ãіïñîêàðòîí. Â àðõіòåêòóðі
і ëàíäøàôòíîìó äèçàéíі íàáóâàє ïîøèðåííÿ çîâíіøíÿ öåìåíòíà ïëèòààêâàïàíåëü, ÿêà â ñóõîìó âèãëÿäі ëåãêî çãèíàєòüñÿ. Ñòàє ðåàëüíіñòþ ïðîåêòóâàííÿ é êîíñòðóþâàííÿ êðèâîëіíіéíèõ ôîðì іíòåð’єðіâ òà åêñòåð’єðіâ
«ñóõèìè» òåõíîëîãіÿìè. ×àñòî íàì òðàïëÿþòüñÿ é âèðîáè ç ïіíîïëàñòó. Öåé ìàòåðіàë є ïëàñòè÷íîþ ìàñîþ, ùî îòðèìàíà øëÿõîì ïіíîóòâîðåííÿ. Ïðè íàãðіâàííі ç âèäіëåííÿì ãàçіâ ïîëіìåð ìàє âèãëÿä çàñòèãëîї
ïіíè.
Äëÿ òîãî ùîá çàñòîñóâàííÿ ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåòіâ
іíòåð’єðó áóëî äîöіëüíèì òà áåçïå÷íèì, íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè їõ âëàñòèâîñòі ç óñіìà ïåðåâàãàìè é íåäîëіêàìè. Âëàñòèâіñòü ìàòåðіàëó – öå éîãî
çäàòíіñòü ïåâíèì ÷èíîì ðåàãóâàòè íà âïëèâ ççîâíі. Ðåàêöіÿ ìàòåðіàëó íà
òàêèé âïëèâ çàëåæèòü âіä éîãî õіìі÷íîãî ñêëàäó і ñòðóêòóðè.
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Мал. 197. Вироби із склопластика в інтер’єрі: а – робоче місце; б – робочий стіл;
в – столик, що імітує скатертину; г – ваза, що нагадує перевернутий шматок тканини;
д – підставка для пультів

Áóäîâó ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ îáóìîâëþþòü îñîáëèâîñòі їõ ïîõîäæåííÿ
òà óìîâè óòâîðåííÿ, à øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ – òåõíîëîãіÿ їõ âèðîáíèöòâà
òà îáðîáêè.

Âëàñòèâîñòі êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ
Óñіì êîíñòðóêöіéíèì ìàòåðіàëàì ïðèòàìàííі ïåâíі òåõíîëîãі÷íі òà
åêñïëóàòàöіéíі âëàñòèâîñòі.
Òåõíîëîãі÷íі âëàñòèâîñòі ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïðîöåñі âèãîòîâëåííÿ, ïåðåðîáêè òà âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ і âèðîáіâ іç íèõ. Òàêèìè âëàñòèâîñòÿìè, íàïðèêëàä, є çäàòíіñòü ìàòåðіàëіâ ïіääàâàòèñü ðіçàííþ, çãèíàííþ, òî÷іííþ, øëіôóâàííþ, ïîëіðóâàííþ òîùî. Òåõíîëîãі÷íі âëàñòèâîñòі ìàþòü
âåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, îñêіëüêè âіä íèõ çàëåæèòü ÿêіñòü ïðîäóêöії.
Åêñïëóàòàöіéíі âëàñòèâîñòі êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ – öå їõ
çäàòíіñòü óïðîäîâæ âèçíà÷åíîãî òåðìіíó çàäîâîëüíÿòè ïåâíі âèìîãè. Äî
îñíîâíèõ íàëåæàòü ïðóæíіñòü, ïëàñòè÷íіñòü, çíîñîñòіéêіñòü, ñòèðàíіñòü.
Ñòèðàíіñòü – öå âëàñòèâіñòü ìàòåðіàëó ÷èíèòè îïіð âïëèâó çíîøåííÿ ÷åðåç ñòèðàííÿ. Öÿ âëàñòèâіñòü âàæëèâà äëÿ ìàòåðіàëіâ, ÿêèìè ïîêðèâàþòü
ïіäëîãó, ñõîäè (äåðåâî, êàõåëü äëÿ ïіäëîãè òîùî).
Áàãàòî êîìïîçèòіâ ïåðåâåðøóþòü òðàäèöіéíі ìàòåðіàëè і ñïëàâè çà ñâîїìè ìåõàíі÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, і âîäíî÷àñ âîíè ëåãøі. Âèêîðèñòàííÿ
êîìïîçèòіâ çàçâè÷àé äîçâîëÿє çìåíøèòè ìàñó êîíñòðóêöії ïðè çáåðåæåííі ÷è ïîëіïøåííі її ìåõàíі÷íèõ õàðàêòåðèñòèê. Îêðåìі êîìïîçèòíі ìàòåðіàëè òè çìîæåø âèêîðèñòîâóâàòè ó âèãîòîâëåííі âèðîáіâ äëÿ іíòåð’єðó
ñâîєї êіìíàòè, êâàðòèðè òîùî.
Áåç ñóìíіâó, ÿê òðàäèöіéíі, òàê і íîâі ñó÷àñíі ìàòåðіàëè ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè åêîíîìíî. Ñåðåä äæåðåë òà øëÿõіâ åêîíîìії íàéáіëüøó
óâàãó ìîæíà ïðèäіëèòè êîìïëåêñíіé ïåðåðîáöі ñèðîâèíè é âèêîðèñòàííþ
âòîðèííèõ ìàòåðіàëüíèõ ðåñóðñіâ і âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ.
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 4
Îçíàéîìëåííÿ іç ñó÷àñíèìè êîíñòðóêöіéíèìè ìàòåðіàëàìè
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: íàáіð êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ ïðèðîäíîãî òà øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ (ðіçíі âèäè äåðåâèííèõ ìàòåðіàëіâ, ìåòàëіâ
òà їõ ñïëàâіâ, ïëàñòè÷íі ìàñè, îðãñêëî, ãóìà òîùî), âèðîáè ç ðіçíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ, øëіôóâàëüíà øêóðêà, ëóïà, ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Îçíàéîìñÿ іç çàïðîïîíîâàíèìè çðàçêàìè êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
2. Âèêîíàé ìàðêóâàííÿ çðàçêіâ (ïîçíà÷ їõ íîìåð).
3. Âèçíà÷ íàçâó ìàòåðіàëіâ òà ïðèíàëåæíіñòü їõ äî ïðèðîäíèõ ÷è
øòó÷íèõ.
4. Ç’ÿñóé ñôåðó çàñòîñóâàííÿ íàäàíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
5. Çàïðîïîíóé âèáіð êîíñòðóêöіéíîãî ìàòåðіàëó äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ìàéáóòíüîãî âèðîáó, âèçíà÷ äîöіëüíіñòü çàñòîñóâàííÿ ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
6. Äàíі çàïèøè â òàáëèöþ.
№
çðàçêà

Íàçâà ìàòåðіàëó

Ïðèðîäíі

Øòó÷íі

1
2
3
…
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Êîìïîçèòè, ÿêі ñòâîðèëà ëþäèíà, íå ïîðіâíÿííі ç òèìè, ÿêі çàêëàäåíі âіä ïðèðîäè â ëþäñüêèõ, òâàðèííèõ òà ðîñëèííèõ îðãàíіçìàõ. Áіîíіêà, áіîìіìåòèêà, àáî áіîìіìіêðіÿ, – öå íîâіòíіé íàïðÿì
ðîçðîáêè òà îáðîáêè ìàòåðіàëіâ. Íèíі çðîñòàє іíòåðåñ äî áіîìіìåòèêè ÿê äî ãàëóçі êîïіþâàííÿ óíіêàëüíèõ ôóíêöіé і âèðîáíè÷èõ
ïðîöåñіâ æèâèõ îðãàíіçìіâ, çàñòîñóâàííÿ öèõ òåõíîëîãіé ïіä ÷àñ ðîçðîáêè
é ñòâîðåííÿ ïðîäóêöії. Ó÷åíі òà òåõíîëîãè âñüîãî ñâіòó ðîçâèâàþòü òåõíîëîãії ìàéáóòíüîãî, ùî ìîæóòü ñòàòè êëþ÷åì äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
åêîíîìіêè, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà åíåðãåòèêè.
Áіîìіìåòèêîþ íàçèâàþòü ãàëóçü çàñòîñóâàííÿ íàéêðàùèõ õàðàêòåðèñòèê æèâèõ îðãàíіçìіâ ó ðîçðîáöі íîâіòíіõ ìàòåðіàëіâ.
Îäíèì ç óñïіõіâ áіîíіêè äîòåïåð є ðîçðîáêà áðóäî- і âîäîâіäøòîâõóâàëüíèõ ïîêðèòòіâ, âèðîáíèöòâî ÿêèõ ґðóíòóєòüñÿ íà âèêîðèñòàííі âëàñòèâîñòåé ïîâåðõíі ëèñòêà іíäіéñüêîãî ëîòîñà, ùî ìàéæå íå çìî÷óєòüñÿ âîäîþ çà ðàõóíîê òàê çâàíîãî åôåêòó ëîòîñà (ìàë. 198, à).
Ó ãàëóçі ðîçðîáîê åôåêòèâíèõ і áåçâіäõîäíèõ áóäіâåëüíèõ òåõíîëîãіé
ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì є ñòâîðåííÿ øàðóâàòèõ êîíñòðóêöіé. Іäåÿ çàïîçè÷åíà â áóäîâі ãëèáîêîâîäíèõ ìîëþñêіâ (ìàë. 198, á).
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Мал. 198. Розробки біоніки

Ïðèðîäíі êîìïîçèöіéíі ìàòåðіàëè є àíàëîãàìè äëÿ ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ. Ìàëåíüêі ãîëіâêè ðåï’ÿõà, âêðèòі êðèõіòíèìè ãà÷å÷êàìè, є ïðèðîäíèìè àíàëîãàìè «ëèïó÷êè» (ìàë. 198, â).
Є áàãàòî âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ æèâîї ïðèðîäè, ÿêі ìîæíà çàñòîñóâàòè
ïіä ÷àñ ðîçðîáêè íîâèõ ìàòåðіàëіâ. Íàïðèêëàä, æèðîâà òêàíèíà äîïîìàãàє êèòàì ñïëèâàòè, ñëóãóє çàñîáîì òåïëîіçîëÿöії òà äæåðåëîì æèâëåííÿ.
Ïàâóòèííÿ â ï’ÿòü ðàçіâ ìіöíіøå çà ñòàëü і âîäíî÷àñ äóæå åëàñòè÷íå.
ßêùî òè çàöіêàâèøñÿ áіîìіìåòèêîþ, òî íà òåáå ÷åêàþòü âèíàõîäè íîâèõ êîìïîçèöіéíèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ âèðîáіâ.
Íà äîçâіëëі
Âіäøóêàé â Іíòåðíåòі çðàçîê êîíñòðóêöії і її ïðèðîäíîãî àíàëîãà (ñàéò
vk.com/biomimetika àáî іí.).
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: ðåêëàìà-äіîðàìà «Êîíñòðóêöії ïðèðîäè».
Ñòâîðіòü ðåêëàìó-äіîðàìó äëÿ îáðàíèõ âàìè êîíñòðóêöіé òà їõíіõ ïðèðîäíèõ àíàëîãіâ. Âèêîðèñòàéòå êîðîòêèé òåêñò, çîáðàæåííÿ і ìàêåòèñàìîðîáêè àáî ðîçðîáіòü êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ ðåêëàìè.
Конструкційні матеріали, композит, армуючий матеріал, матриця, ламінат,
склопластик, гіпсокартон, цементна плита-аквапанель.
Армування – зміцнення виробів або конструкцій елементами (арматурою) з міцнішого матеріалу.
Артефакт (лат. «штучно + створений») – термін, що підкреслює відмінності художнього твору як результату творчої діяльності людини від
об’єктів природи.
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Гетинаксс – електроізоляційний прошарковий матеріал, що має паперову основу, просочену фенольною або епоксидною смолою.
Експлуатаційні властивості конструкційних матеріалів
в – здатність конструкційних матеріалів упродовж визначеного терміну задовольняти певні
вимоги: зносостійкість, термостійкість, водонепроникність тощо.
Інтер’єр (франц. «внутрішній») – відносно замкнений та організований у
функціонально-естетичному плані простір усередині будівлі.
Композит – виріб, виготовлений з двох або кількох конструкційних матеріалів, різнорідних за технологічними властивостями.
Триплексс – матеріал, що складається з кількох шарів: двох і більше
шарів силікатного або органічного скла та прозорого пластичного матеріалу,
що склеює ці шари.
1. ßêі ìàòåðіàëè íàçèâàþòü êîíñòðóêöіéíèìè? Íàçâè ïîøèðåíі ïðèðîäíі òà øòó÷íі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
іíòåð’єðàõ.
2. ßêі ìàòåðіàëè íàçèâàþòüñÿ êîìïîçèöіéíèìè, àáî êîìïîçèòàìè?
Íàâåäè ïðèêëàäè ìåòàëåâèõ і íåìåòàëåâèõ êîìïîçèòіâ. Ó ÿêèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ?
3. ßêèé êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë íàçèâàєòüñÿ òðèïëåêñîì? Äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ÿêèõ âèðîáіâ éîãî çàñòîñîâóþòü?
4. Âіäøóêàé çîáðàæåííÿ ïðèðîäíèõ êîìïîçèòіâ ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíіé
ëіòåðàòóðі àáî Іíòåðíåòі.

Тестові завдання
1. Íîâі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè, ùî óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі ïîєäíàííÿ äâîõ àáî áіëüøå êîìïîíåíòіâ і õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîêðàùåíèìè
âëàñòèâîñòÿìè, íіæ ïî÷àòêîâі ñêëàäíèêè, – öå…
À çâ’ÿçóâàëüíà ðå÷îâèíà, àáî ìàòðèöÿ
Á àðìóþ÷èé íàïîâíþâà÷, àáî çìіöíþâà÷
Â êîìïîçèò
2. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿìè òà íàçâàìè äåðåâíèõ
êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
À ôàíåðà
Á ïëèòà ÎSB
Â îðãñêëî
Ã ïіíîïëàñò
Ä ëàìіíîâàíà äåðåâîñòðóæêîâà ïëèòà
Å äåðåâíî-ïîëіìåðíèé êîìïîçèò (ÄÏÊ)

1

2

3

4

5

6

3. ßêі îñîáëèâîñòі ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè, âèãîòîâëÿþ÷è âèðîáè ç äåðåâèíè?
À âàäè äåðåâèíè
Á òåêñòóðó äåðåâèíè
Â íàïðÿìîê âîëîêîí äåðåâèíè
Ã óìîâè âèêîðèñòàííÿ âèðîáó
Ä óñі ïåðåëі÷åíі îñîáëèâîñòі
4. Êîïіþâàííÿ óíіêàëüíèõ ôóíêöіé і âèðîáíè÷èõ ïðîöåñіâ æèâèõ
îðãàíіçìіâ, çàñòîñóâàííÿ öèõ òåõíîëîãіé ïіä ÷àñ ðîçðîáêè é ñòâîðåííÿ
ïðîäóêöії ïðîïîíóєòüñÿ íàóêîâîþ ãàëóççþ…
À åêîëîãієþ
Á òåõíîëîãієþ
Â áіîìіìåòèêîþ

§ 22. КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ
ФОРМОТВОРЕННЯ
1. Пригадай легкооброблювані, пластичні матеріали, із яких ти макетував
іграшкові вироби на уроках праці в початкових класах або на заняттях
гуртка. Чи доводилося тобі створювати макети за власним задумом? Розкажи про це.
2. Пригадай, який виріб називають макетом; моделлю.
3. Чи доводилося тобі створювати макети за власним задумом? Розкажи
про це.

Ó ïðîåêòíèõ òåõíîëîãіÿõ âèîêðåìëþþòüñÿ òàêі ïîíÿòòÿ, ÿê «õóäîæíє
ïðîåêòóâàííÿ» і «õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ». Äèçàéíåðè ÿê õóäîæíèêè
ïðîåêòóþòü äóìêàìè і ñëîâàìè, íà÷åðêàìè òà åñêіçàìè.
Îñîáëèâіñòþ õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ є ïëîùèííå ôîðìîòâîðåííÿ
íîâîãî âèðîáó. Äèçàéíåðñüêі ïðîïîçèöії ïîòіì óòіëþþòüñÿ â îá’єìíîïðîñòîðîâèõ ìàêåòàõ ç ïëàñòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ, ìîäåëÿõ і âèðîáíè÷èõ çðàçêàõ ç êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ – ïðèðîäíèõ àáî øòó÷íèõ
(ìàë. 199).
Ìàêåòóâàííÿ – öå ìåòîä і ïðîöåñ îá’єìíîãî ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ, їõ
÷àñòèí òà äåòàëåé. Íà âіäìіíó âіä êðåñëåíü, ðèñóíêіâ, ñõåì òà ðіçíèõ îïèñіâ, ìàêåò äàє ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî âèðіá, ùî ñòâîðþєòüñÿ.
Íà ðіçíèõ åòàïàõ õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü òàêі ìàêåòè: ïîøóêîâі (äëÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ îá’єìíî-ïðîñòîðîâèõ àáî êîìïî-
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íóâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó, çіñòàâëåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ ïðîåêòíèõ ïðîïîçèöіé); äîâіäíі (äëÿ áіëüø äåòàëüíîãî îïðàöþâàííÿ
îêðåìèõ åëåìåíòіâ âèðîáó); ïîñàäêîâі (ðіçíîâèä äîâіäíèõ ìàêåòіâ, ñòâîðþâàíèõ ó íàòóðàëüíó âåëè÷èíó ç ìåòîþ âіäïðàöþâàííÿ åðãîíîìі÷íèõ
ÿêîñòåé âèðîáó); äіþ÷і (äëÿ ïîðіâíÿííÿ ç іñíóþ÷èìè àíàëîãàìè, ïåðåâіðêè
ôóíêöіîíóâàííÿ îêðåìèõ åëåìåíòіâ âèðîáó) і äåìîíñòðàöіéíі.

а

в

д

б

г

е

Мал. 199. Твори ландшафтного і промислового дизайну

ßêі ìàêåòè, çîáðàæåíі íà ìàëþíêó, ñòâîðþє ïðîìèñëîâèé äèçàéíåð, à
ÿêі – äèçàéíåð ëàíäøàôòіâ? Íà ÿêîìó ìàëþíêó çîáðàæåíî ïîøóêîâèé ìàêåò? Äåìîíñòðàöіéíèé ìàêåò? Âèðîáíè÷èé çðàçîê? Ïîÿñíè ñâîї ìіðêóâàííÿ.

Âèãîòîâëÿþòü ìàêåòè ç ìàòåðіàëіâ, ùî ëåãêî îáðîáëÿþòüñÿ: ì’ÿêîãî
ïëàñòèëіíó, ïіíîïëàñòó, ïàïåðó, êàðòîíó òîùî. Âèáіð ìàêåòíîãî ìàòåðіàëó çàëåæèòü âіä ïðèçíà÷åííÿ ìàêåòó. Ïàïіð і êàðòîí çàñòîñîâóþòü íàé÷àñòіøå â ïîøóêîâèõ ìàêåòàõ íîâîãî âèðîáó. Ïëàñòèëіí âèêîðèñòîâóþòü
íà áóäü-ÿêіé ñòàäії ðîáîòè, çà âèíÿòêîì äåìîíñòðàöіéíîї. Äåðåâî, ãіïñ,
îðãñêëî â îñíîâíîìó ïðèçíà÷åíі äëÿ äåìîíñòðàöіéíèõ ìîäåëåé, à òàêîæ
äëÿ ìàêåòіâ, íà ÿêèõ ïðîâîäÿòü åðãîíîìі÷íі äîñëіäæåííÿ.
Îñíîâíèìè ìàòåðіàëàìè äëÿ ìàêåòіâ ñëóæàòü ïðîñòі ó âèêîðèñòàííі
ïàïіð òèïó «Âàòìàí» і òîíêèé êàðòîí. Ó ìàêåòóâàííі âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ і àêâàðåëüíèé ïàïіð, ÿêèé çà ñâîїìè õàðàêòåðèñòèêàìè áіëüøå íàáëèæåíèé äî êàðòîíó (ìàë. 200, à).

а

б
Мал. 200. Застосування паперу та картону: а – пошукове макетування з паперу
і картону; б – виготовлення виробів інтер’єрного призначення

Äëÿ ðîáîòè ç ïàïåðîì і êàðòîíîì ïîòðіáíі òàêі іíñòðóìåíòè: íîæèöі,
íîæі, øèëî, ìåòàëåâі ëіíіéêè, öèðêóëі, îëіâöі. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàïåðîâèõ і êàðòîííèõ ìàêåòіâ çàñòîñîâóþòü ðіçíîìàíіòíі êëåї (êàçåїíîâèé,
ãóìîâèé, ñòîëÿðíèé), àëå íàéêðàùèìè є ñèíòåòè÷íà åìóëüñіÿ ÏÂÀ òà ñèëіêàòíі êëåї. Âîíè äîáðå çàïîâíþþòü ùіëèíè é ïîðîæíèíè, äàþòü ìіöíèé
êëåéîâèé øîâ, øâèäêî âèñèõàþòü. Öå äîçâîëÿє ç’єäíóâàòè äåòàëі ðіçíèìè ñïîñîáàìè áåç âèðіçóâàííÿ «êëàïàíіâ» àáî «ÿçè÷êіâ».
Ó ïîøóêàõ õóäîæíüîї ôîðìè ïëîñêèé ëèñò òðàíñôîðìóєòüñÿ â
îá’єìíèé ïðåäìåò çà äîïîìîãîþ íàäðіçіâ, âèðіçіâ, çãèíіâ òà іíøèõ ïîäіá-
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íèõ îïåðàöіé. Òàê ìîæíà îòðèìàòè îá’єìíі åëåìåíòè òèïó «ãàðìîøêà»,
«ñіòêà», ðåáðèñòі äåòàëі ðіçíîãî òèïó (ìàë. 200, á). Âèãîòîâëÿþ÷è ïîøóêîâі êîíñòðóêöії, ìîäåëі, ìàêåòè, íàéêðàùå âèêîðèñòîâóâàòè êîëüîðîâèé
ïàïіð àáî âàòìàí, ïîïåðåäíüî çàòîíîâàíèé ó ïåâíèé êîëіð.
Îäèí ç ðіçíîâèäіâ ðîáîòè ç ïàïåðîì – âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ òåõíіêîþ
ïàï’є-ìàøå (ìàë. 201). Ïàïіð ðâóòü íà øìàòî÷êè, ðîçìî÷óþòü 24 ãîäèíè,
îäåðæàíó ìàñó êèï’ÿòÿòü äî ïåðåòâîðåííÿ її íà â’ÿçêó ðіäèíó, ïîòіì ñóøàòü. Ñóõèé çàëèøîê ðîçòèðàþòü іç ðіäêèì ñòîëÿðíèì êëåєì (ìîæíà äîäàâàòè ãіïñ, êðîõìàëü), ñóìіø ðîçìіøóþòü äî êîíñèñòåíöії òіñòà é ðîçêà÷óþòü ëèñòè òîâùèíîþ áëèçüêî 3 ìì, íàêëàäàþòü їõ íà ïîïåðåäíüî çìàùåíó
ôîðìó ç äåðåâà, ãіïñó, ïëàñòèëіíó, îáæèìàþòü ðóêîþ, âàëèêîì. Êîëè äåòàëü ïіäñîõíå, її çíіìàþòü ç ôîðìè é ñóøàòü. Ñóõó äåòàëü îáðîáëÿþòü íîæåì, ñòàìåñêîþ. Ґðóíòóþòü, øïàêëþþòü, îçäîáëåííÿ ïðîâîäÿòü åìàëåâèì
íàïèëîì àáî ïëіâêîþ.

Мал. 201. Пошукове макетування з використанням техніки пап’є-маше

Ãëèíà òà ïëàñòèëіí є îñíîâíèì ìàòåðіàëîì ó ìàêåòóâàííі (ìàë. 202).
Ïîïåðåäíèê ïëàñòèëіíó – íåâèñèõàþ÷і ñêóëüïòóðíі ãëèíè – íàéçðó÷íіøèé ìàêåòíèé ìàòåðіàë, ïðèçíà÷åíèé äëÿ îáðîáêè ðóêàìè. Ïåðåâàãà
ñêóëüïòóðíèõ ãëèí ó òîìó, ùî ç ÷àñîì âîíè çìіíþþòü ñâîþ ùіëüíіñòü,
ñòàþòü òâåðäіøèìè. Öÿ îñîáëèâіñòü ìàòåðіàëó âèñîêî öіíóєòüñÿ, îñêіëüêè
ìàòåðіàë ñàì íàáóâàє ïîòðіáíîї ôîðìè, çàáåçïå÷óþ÷è îïðàöþâàííÿ âñіõ
äðіáíèõ äåòàëåé.
Ïëàñòèëіí – ìàêåòíèé ìàòåðіàë áàãàòîðàçîâîãî âèêîðèñòàííÿ, ÿêèé
ïðàêòè÷íî íå äàє âіäõîäіâ. Ïëàñòèëіí ëåãêî íàáèðàє ïîòðіáíîї ôîðìè і ôіê-

Мал. 202. Пошукове макетування з глини та пластиліну

ñóє її. Öåé ìàòåðіàë ì’ÿêèé òà àìîðôíèé. Éîãî îáðîáêà ïðîâîäèòüñÿ ðóêàìè òà íàéïðîñòіøèìè іíñòðóìåíòàìè: íîæåì, ìåòàëåâèìè ëіíіéêàìè é
øêðåáêàìè, øàáëîíàìè ðіçíîї êîíôіãóðàöії òà іí. Îñîáëèâіñòü ïëàñòèëіíó
â òîìó, ùî ç ÷àñîì âіí ìàéæå íå çìіíþє ñâîєї ùіëüíîñòі òà ïëàñòè÷íîñòі.
Çàñòîñîâóþòüñÿ â ìàêåòóâàííі é ñèíòåòè÷íі ïëàñòè÷íі ìàñè, ùî, çàñòèãàþ÷è, òâåðäíóòü òà äîçâîëÿþòü ïіääàâàòè ìàêåò ñêëàäíіøèì âèäàì îáðîáêè.
Ïðåêðàñíèé ìàòåðіàë äëÿ ðîáіò ç ìàêåòóâàííÿ – äåðåâî. Áіëüø äîñòóïíі äëÿ îáðîáêè ì’ÿêі ïîðîäè äåðåâà: ëèïà, áåðåçà, ñîñíà, òîïîëÿ, âіëüõà.
Ç äåðåâèíè âèêîíóþòü ôðàãìåíòè é äåòàëі ìàêåòіâ.
Ïîøóêîâèé ìàêåò, çà âñіõ éîãî ïåðåâàã (äåøåâèçíà, êîðîòêèé òåðìіí
ñòâîðåííÿ òà іí.), – öå іìіòàöіÿ âèðîáó. Òîìó äëÿ ïîâíîãî óÿâëåííÿ ïðî
íîâó ïðåäìåòíó ôîðìó, її âèïðîáóâàííÿ â ðåàëüíèõ óìîâàõ åêñïëóàòàöії ñòâîðþþòü âèðîáíè÷èé çðàçîê ó íàòóðàëüíèõ ðîçìіðàõ іç òðàäèöіéíèõ
ïðèðîäíèõ і øòó÷íî ñòâîðåíèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 13
Ñòâîðåííÿ ìîäåëі ïîøóêîâîãî çðàçêà âèðîáó
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ïëàñòèëіí, ïàïіð, êàðòîí, äåðåâèíà, ïіíîïëàñò, іíñòðóìåíòè äëÿ îáðîáêè ìàòåðіàëіâ.

Ïî ñë іä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Âèçíà÷ îá’єêò ìîäåëþâàííÿ.
2. Åñêіçíî çîáðàçè áà÷åííÿ ñâîãî âèðîáó.
3. Çäіéñíè äîáіð íåîáõіäíîãî ìàòåðіàëó äëÿ ñòâîðåííÿ ìîäåëі (ìàêåòà)
ìàéáóòíüîãî âèðîáó òà îáґðóíòóé ñâіé âèáіð.
4. Âèãîòîâ ïîøóêîâó ìîäåëü (ìàêåò).

Åêîíîìíå âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ
Òè îçíàéîìèâñÿ ç ìàòåðіàëàìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â іíòåð’єðàõ
àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä. Ñïî÷àòêó äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóþòü ëåãêîîáðîáëþâàíі, ïëàñòè÷íі ìàòåðіàëè äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ïîøóêîâèõ ìàêåòіâ ìàéáóòíіõ âèðîáіâ. Ïîòіì іíæåíåð-êîíñòðóêòîð ñïіëüíî ç äèçàéíåðîì ñòâîðþє
âèðîáíè÷èé çðàçîê âèðîáó ç êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ. Іíæåíåð-òåõíîëîã
ðîçðîáëÿє òåõíîëîãі÷íó ïîñëіäîâíіñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáó ç ìåòîþ éîãî
ìàñîâîãî òèðàæóâàííÿ äëÿ ñïîæèâà÷іâ. Äèçàéíåð, іíæåíåð-êîíñòðóêòîð
і òåõíîëîã îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóþòüñÿ âèìîãè åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ
ìàòåðіàëіâ. Åêîíîìіÿ ìàòåðіàëіâ çíèæóє ñîáіâàðòіñòü ïðîäóêöії.
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Íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ íàâ÷àéñÿ åêîíîìíî ðîçìі÷àòè çàãîòîâêè: óìіëî
âèáèðàé áàçîâó ñòîðîíó çàãîòîâêè àáî ïðîâîäü ó ïîòðіáíîìó ìіñöі çàãîòîâêè áàçîâó ëіíіþ, âіä ÿêîї ïî÷èíàєòüñÿ ïðîöåñ åêîíîìíîãî ðîçìі÷àííÿ
ìàòåðіàëó.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ç äàâíіõ ÷àñіâ ìіíіàòþðíèé îáðàç âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ïåðåâіðêè àðõіòåêòóðíèõ і êîíñòðóêòèâíèõ ðіøåíü, ïîøóêó äîñêîíàëîãî
âèãëÿäó і áåçäîãàííîї ñòðóêòóðè çàäóìàíîї ñïîðóäè. Âîäíî÷àñ îäíієþ ç êëþ÷îâèõ ôóíêöіé ìàêåòà áóëà äåìîíñòðàöіÿ ìàéáóòíüîãî
îá’єêòà, ïіäòâåðäæåííÿ ÷îãî äіéøëè äî íàñ іç ðіçíèõ ÷àñіâ і ìіñöü.
Îäíèìè ç íàéäàâíіøèõ ìàêåòіâ, ùî äіéøëè äî íàñ, є òðèïіëüñüêі ìàêåòè æèòëà і êóëüòîâèõ ñïîðóä (ìàë. 203). Âèÿâëåíі â ðîçêîïêàõ íà òåðèòîðії Óêðàїíè і Ìîëäîâè, âîíè äàòóþòüñÿ VI–III òèñ. äî í. å.

Мал. 203. Макети житла

Мал. 204. Давній макет міста

Ìîäåëі áóäèíêіâ і õðàìіâ çíàõîäÿòü ó ðîçêîïêàõ Äàâíüîãî Єãèïòó òà
Ìåñîïîòàìії XV ñò. äî í. å. Ó Ïåðó є óíіêàëüíèé ìàêåò äîêîëóìáîâîї Àìåðèêè, àðõåîëîãі÷íèé àðòåôàêò Ñàéâåíà (Sayhuite stone). Ó íüîìó çìîäåëüîâàíî ìіñòî ç äіþ÷îþ іðèãàöіéíîþ ñèñòåìîþ (ìàë. 204). Іìîâіðíî, ìàêåò
ñòâîðèëè ìàéñòðè Іìïåðії іíêіâ ó X–ÕVI ñò. Âіí âèñі÷åíèé ç ãðàíіòíîãî
âàëóíà äіàìåòðîì áëèçüêî 4 ì. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî äëÿ òî÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ãіäðîäèíàìі÷íèõ âëàñòèâîñòåé âîäè â íüîìó âèêîðèñòîâóâàëè ðòóòü.
Íà äîçâіëëі
Ïðèäóìàé ðіçíі âàðіàíòè íàïèñàííÿ äðóêîâàíîї áóêâè Ä. Âèáåðè
îäèí іç âàðіàíòіâ. Ñêëàäè êîíñòðóêòèâíèé ðèñóíîê áóäèíêà ç âèáðàíîї
áóêâè-êîíñòðóêòè Ä: ôóíäàìåíò і ñòіíè, äàõ, äèìàð, âіêíà, äâåðі, ñõіäöі
äî äâåðåé òîùî. Ïåðåòâîðè áóêâó-êîíñòðóêòó Ä íà «äå-ìîáіëü» àáî іíøó
êîíñòðóêöіþ.
Âèãîòóé ðîçãîðòêó áóäèíêó ç êàðòîíó (http://poradumo.pp.ua/svoimurukamu/33878-yak-zrobiti-budinok-z-paperu.html). Õóäîæíüî îôîðìè éîãî
åêñòåð’єð.
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: ñòâîðåííÿ ìàêåòà ìіñòà.
Âіäøóêàéòå â Іíòåðíåòі çîáðàæåííÿ ñõіäíîãî і çàõіäíîãî ìіñò (https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.crossfield.orientalcity).
Çâåðíіòü óâàãó íà îêðóãëі àðõіòåêòóðíі ôîðìè ñõіäíîãî ñòèëþ і ãåîìåòðè÷íі ôîðìè çàõіäíîãî ñòèëþ ìіñòîáóäóâàííÿ.
Ñòâîðіòü ïîøóêîâèé ìàêåò ìіñòà ó ñõіäíîìó àáî çàõіäíîìó àðõіòåêòóðíèõ ñòèëÿõ. Âèêîðèñòàéòå äëÿ öüîãî ïàêóâàëüíі êîíñòðóêöії.

À ùå ÿêі âèðîáè ìîæíà âèãîòîâèòè ç âèêîðèñòàíèõ ïàêóâàëüíèõ
êîíñòðóêöіé? Äàéòå їì íîâå æèòòÿ ó ïðåäìåòíîìó äîâêіëëі.
Макет, макетування, макетувальні матеріали, модель і моделювання,
художнє проектування і художнє конструювання.
Адгезив – речовина, здатна з’єднувати матеріали шляхом поверхневого
зчеплення.
Виробничий зразокк – проектна конструкція з технологічно доцільних конструкційних матеріалів зі справжніми розмірами.
Демонстраційний макет – поєднання макета з моделлю: проектна конструкція, створена з конструкційних матеріалів для пошукового макетування
зі збереженням розмірів у масштабі.
Макетування
я (італ. «ескіз, начерк») – умовне або «натуральне»
об’ємно-просторове формоутворення з пластичних матеріалів у певному
масштабі, що дозволяє вести пошук і оцінку естетичних, функціональних, конструктивно-технологічних або споживчих якостей нового виробу.
Моделювання (франц. «ліпити, формувати») – створення моделі чогонебудь; метод роботи, що ґрунтується на заміні конкретного об’єкта роботи
(оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Модель – зразок якогось нового виробу, взірцевий примірник чогось.
Пап’є-маше (франц. букв. «жований папір») – композиційний матеріал, що
складається зі шматків паперу або спеціальної пластичної целюлозної маси,
іноді армований текстилем і зв’язаний за допомогою адгезиву, наприклад клею, крохмального клейстеру або клею для шпалер.
1. Ùî íàçèâàþòü ìàêåòóâàííÿì âèðîáіâ?
2. ßêі åòàïè âèîêðåìëþþòüñÿ ó ïðîöåñі ìàêåòóâàííÿ?
3. ßêі ìàòåðіàëè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ?

Тестові завдання
1. Êіíöåâèì ðåçóëüòàòîì õóäîæíüîãî ïðîåêòó äèçàéíåðà є:
À ñëîâåñíå ôîðìóëþâàííÿ òâîð÷îãî çàäóìó
Á êîëüîðîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ íîâîї ïðåäìåòíîї ôîðìè
Â ïîøóêîâèé ìàêåò àáî âèðîáíè÷èé çðàçîê ìàéáóòíüîãî âèðîáó
2. Ìàêåòóâàííÿ – öå ïðîöåñ:
À ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ
Á êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ
Â õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ
Ã îá’єìíîãî ïðîåêòóâàííÿ âèðîáіâ
3. Äëÿ ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóþòü:
À êîìïîçèòíі ìàòåðіàëè
Á äåðåâèíó é ìåòàë
Â ì’ÿêі ïëàñòè÷íі, ëåãêî îáðîáëþâàíі ìàòåðіàëè
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§ 23. ПРЕДМЕТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. З ІСТОРІЇ ДИЗАЙНУ
1. Коли ручні знаряддя праці замінили машини? Яким тілесним органом досягається майстерність у праці?
2. Поміркуй і скажи, яке пізнання світу притаманне дизайнеру: наукове, естетичне чи тілесне.
3. Завдяки якому виду творчості змінюються самі матеріали і знаряддя їх
обробки? Обери потрібну назву: художня, наукова, технічна, проектна
творчість.
4. Пригадай, у чому полягає сутність проектування із застосуванням методу
біоніки.

Óïðîäîâæ óñієї іñòîðії ðîçâèòêó êóëüòóðè ëþäèíà ïðàãíóëà ïðèêðàñèòè ñâîє æèòòÿ, çðîáèòè ãàðíèìè і çðó÷íèìè âñі ïðåäìåòè, ÿêі її îòî÷óþòü: æèòëî, ìåáëі, ïîñóä, îäÿã, çàñîáè âèðîáíèöòâà òîùî.
Äèçàéí çàðîäèâñÿ çà ÷àñіâ ðîçâèòêó ìàòåðіàëüíîї êóëüòóðè é ïåðåáóâàє
â ïîñòіéíîìó ðîçêâіòі çàâäÿêè ñâîїì äâîì ôóíêöіÿì: óòèëіòàðíіé (ïðàêòè÷íіé) òà åñòåòè÷íіé. Ïðåäìåòè, ùî îòî÷óþòü íàñ, íå ëèøå íàäіëåíі åñòåòè÷íèìè öіííîñòÿìè, àëå é âèêîíóþòü ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ. Ëþäèíà çàâæäè
íàäàâàëà âåëèêîãî çíà÷åííÿ òàêèì ÿêîñòÿì ïðåäìåòà, ÿê ôîðìà, îñíîâíèé
êîëіð òà îçäîáëþâàëüíі åëåìåíòè. Ïðàöÿ é ìèñòåöòâî ïåðâіñíîї ëþäèíè
áóëè íåðîçäіëüíèìè, ÿâëÿþ÷è ñîáîþ єäèíèé æèòòєâèé ïðîöåñ. Ïðèêðàñè
äëÿ íåї ìàëè ãëèáîêèé ïðàêòè÷íèé çìіñò – âîíè áóëè òàê ñàìî óòèëіòàðíèìè, ÿê âëàñíå ïðåäìåò, і ðіçíèöі ìіæ êðàñîþ é êîðèñíіñòþ íå áóëî.

Мал. 205. Протодизайн: біонічні форми знарядь праці і зброї

Òîìó ëþäèíà ïðàãíóëà ïîєäíàòè êðàñó і êîðèñíіñòü ó ñâîїõ âèðîáàõ.
Óñÿ ðîáîòà áóëà ðóêîòâîðíîþ, óñі ïðåäìåòè, âèðîáè, ùî її îòî÷óâàëè,
áóëè ðåçóëüòàòîì êîïіòêîї òðèâàëîї ïðàöі.
Àðõåîëîãі÷íі çíàõіäêè íà ìіñöÿõ ïåðåáóâàííÿ ïåðâіñíèõ ëþäåé çàñâіä÷óþòü, ùî íàøі ïðåäêè âìіëî äîáèðàëè îêðåìі ÷àñòèíè äåðåâèíè, êàìåíþ, êіñòîê äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ çíàðÿäü ïðàöі, ðèáàëüñòâà, çáðîї äëÿ
ïîëþâàííÿ òà ñàìîçàõèñòó. Âèðîáè ïåðâіñíîї ëþäèíè çà ôîðìîþ, ðîçìіðàìè, âàãîþ ñïðèÿëè òî÷íîñòі, ñèëі òà òåìïó її òðóäîâèõ äіé. Îñêіëüêè òàêèé
âіäáіð âіäáóâàâñÿ çãіäíî ç îñîáèñòèìè ôіçè÷íèìè äàíèìè òà âïîäîáàííÿìè,
òî òі ðå÷і íà òîé ÷àñ âіäïîâіäàëè ôóíêöіîíàëüíî, åðãîíîìі÷íî òà åñòåòè÷íî
ñâîєìó ïðèçíà÷åííþ. Çãîäîì, íàäàþ÷è êîæíîìó ïðåäìåòó ñâîєðіäíîãî, ñèìâîëі÷íîãî çíà÷åííÿ â æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïðàäàâíі ìàéñòðè ïî÷èíàþòü
ïðèêðàøàòè їõ âіäïîâіäíèìè âіçåðóíêàìè, çíàêàìè òà ñèìâîëàìè. Òîáòî íà
ïіäñâіäîìîìó ðіâíі íàøі ïðåäêè ñòâîðþâàëè âèðîáè ÿê äèçàéíåðè.
Äèçàéíîì íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà íàçèâàþòü õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ òà îôîðìëåííÿ ðå÷åé. Ïåðåâàæíî öå çíàðÿääÿ ïðàöі,
іíòåð’єðè, ïðîìèñëîâà ïðîäóêöіÿ, îäÿã òîùî.
Ïåðâèííå ïðîåêòóâàííÿ íàéíåîáõіäíіøèõ çàñîáіâ æèòòєäіÿëüíîñòі ç
ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ ïîçíà÷àþòü ïîíÿòòÿì ïðîòîäèçàéí.
Ïðèðîäíі ôîðìè ç їõ ïëàñòè÷íîþ äîñêîíàëіñòþ, òåêñòóðà é ôàêòóðà
ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ ñòàëè äæåðåëîì ðîçâèòêó ïðîòîäèçàéíó (ìàë. 205).

а

в

б
Мал. 206. Леонардо да Вінчі. Технічні проекти: а – велосипед; б – кулемет;
в – махоліт (літальний апарат)

Òîáі âæå âіäîìî, ùî îäíèì ç íàéòàëàíîâèòіøèõ íàóêîâöіâ-õóäîæíèêіâ
åïîõè Âіäðîäæåííÿ, ùî çàïî÷àòêóâàâ áіîíіêó, áóâ Ëåîíàðäî äà Âіí÷і. Äîñëіäæåííÿ ÿâèù ïðèðîäè, òіëà ëþäèíè, ðîñëèí, ïòàõіâ íàäèõíóëè éîãî
íà ñòâîðåííÿ òåõíі÷íèõ ïðèñòðîїâ, çíàðÿäü ïðàöі, âіéñüêîâîї òåõíіêè, ùî
âèïåðåäèëè ÷àñ íà ñòîëіòòÿ. Äî íèõ íàëåæàòü êðåñëåíèêè òà ñõåìè ëіòàëüíèõ àïàðàòіâ, ïіäâîäíîãî ÷îâíà, âîäíèõ ëèæ òà áàãàòî іíøîãî (ìàë. 206).
Åâîëþöіÿ ôîðìè â ðіçíèõ âèðîáàõ ïðîõîäèëà ïî-ðіçíîìó. Ó äåÿêèõ çà
êîíêðåòíèé ÷àñ ôîðìà çìіíþâàëàñÿ äóæå ÷àñòî, â іíøèõ – óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó áóëà ñòàëîþ. Äî îñòàííіõ, çîêðåìà, íàëåæàòü ïðåäìåòè ïî-
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áóòó. Çäåáіëüøîãî ñâîþ çîâíіøíþ ôîðìó ðіçíîìàíіòíі âèðîáè çìіíþâàëè
ïіä âïëèâîì ðîçâèòêó íàóêè é òåõíіêè.
Çîâíіøíÿ ôîðìà âäîñêîíàëþâàëàñÿ çàâäÿêè ïðîåêòíіé òâîð÷îñòі ïðîìèñëîâèõ äèçàéíåðіâ òà іíæåíåðіâ-êîíñòðóêòîðіâ. Ðîçãëÿíåìî öå íà ïðèêëàäі íîæèöü äëÿ ðіçàííÿ ëèñòîâîãî ìåòàëó, êàðòîíó, ïëàñòìàñ. Іñíóþ÷і
àíàëîãè íîæèöü ñòâîðèâ іíæåíåð-êîíñòðóêòîð (ìàë. 207).

Мал. 207. Аналоги звичайних ножиць, які тривалий час використовуються
для різання матеріалів

Ðàöіîíàëüíî-ëîãі÷íіé îáðàç.
Íîâå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ðіçàííÿ
і ðîçìіùåííÿ ðóêè

Àáñòðàêòíî-ãåîìåòðè÷íèé îáðàç
(іç ôîðìîóòâîðþþ÷èìè ðàäіóñíèìè
êðèâèìè)

Åðãîíîìі÷íî îáґðóíòîâàíèé îáðàç,
âèðіá çðó÷íèé ó êîðèñòóâàííі

Іíâåðñіéíå ðіøåííÿ ïðîöåñó ðіçàííÿ
òà ôîðìîóòâîðåííÿ íîæèöü

Àñîöіàòèâíî-åìîöіéíèé îáðàç âіä ñëіâ
«ðàéäóãà» («âåñåëêà»)

Àñîöіàòèâíèé îáðàç íîæèöü (ïòàõ)

Мал. 208. Асоціативний ряд ножиць, що створив дизайнер-дослідник А.С. Симонік

À öåé àñîöіàòèâíèé ðÿä íîæèöü ñòâîðèâ äèçàéíåð-äîñëіäíèê À.Ñ. Ñèìîíіê (ìàë. 208).
Áóäü-ÿêèé âèðіá ìàє ñâîþ іñòîðіþ, і äëÿ íüîãî õàðàêòåðíà åâîëþöіÿ íå
òіëüêè çîâíіøíüîї ôîðìè, àëå é òåõíі÷íèõ õàðàêòåðèñòèê. Òè ìîæåø ïîáà÷èòè öå íà ïðèêëàäі ðîçâèòêó ãîäèííèêà (ìàë. 209).

Мал. 209. Еволюція годинника

Ó ñåðåäèíі XX ñò. ó ïðîôåñіéíîìó ëåêñèêîíі äëÿ îçíà÷åííÿ ôîðìîóòâîðåííÿ â óìîâàõ іíäóñòðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà âèêîðèñòîâóâàëîñü ïîíÿòòÿ «іíäóñòðіàëüíèé äèçàéí». Öèì ïîíÿòòÿì ïіäêðåñëþâàâñÿ íåðîçðèâíèé
çâ’ÿçîê äèçàéíó ç іíäóñòðіàëüíèì âèðîáíèöòâîì. І ñüîãîäíі ïðîìèñëîâі
äèçàéíåðè ïðîåêòóþòü åêñòåð’єðè ïіäïðèєìñòâ, іíòåð’єðè öåõіâ, çîí âіäïî÷èíêó òîùî. Çãîäîì äèçàéí óâіéøîâ ïðàêòè÷íî â óñі ãàëóçі äіÿëüíîñòі
ëþäèíè, ñòàâ îñíîâíîþ ðóøіéíîþ ñèëîþ åñòåòèçàöії ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà. Áàãàòî òîãî÷àñíèõ ÷àñîïèñіâ іç ïèòàíü òåõíіêè ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó
ïèòàííÿ ïðî äèçàéí äàâàëè óòî÷íåííÿ – іíäóñòðіàëüíèé äèçàéí. Àëå ïîâîëі öåé òåðìіí ç ðîçâèòêîì ïðîåêòíî-õóäîæíüîї äіÿëüíîñòі â ãàëóçі іíäóñòðіàëüíîãî ôîðìîóòâîðåííÿ ïî÷àëè íàçèâàòè îäíèì ñëîâîì – «äèçàéí».
Ó 1957 ð. áóëî ñòâîðåíî Ìіæíàðîäíó ðàäó іíäóñòðіàëüíîãî äèçàéíó,
ÿêà ñïðèÿëà ðîçâèòêó äèçàéíó â óñüîìó ñâіòі. ×ëåíîì öієї îðãàíіçàöії
є і Óêðàїíà. Íà ãåíåðàëüíіé àñàìáëåї öієї Ðàäè, ÿêà âіäáóëàñÿ â 1969 ð.
ó Ëîíäîíі, âèçíà÷åíî ôîðìóëþâàííÿ äèçàéíó.
Ñó÷àñíèé äèçàéí ìàє íà ìåòі ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà
ëþäèíè âіäïîâіäíî äî íîâèõ ïîòðåá. Êðіì õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ
ïðîìèñëîâèõ âèðîáіâ і ïîêðàùåííÿ óìîâ ïîáóòó, äèçàéí âèðіøóє çàâäàííÿ ïñèõîëîãі÷íîãî êîìôîðòó ëþäèíè (ìàë. 210).

Мал. 210. Меблі з індустріальним нахилом
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Äèçàéíåðè, çîêðåìà, âðàõîâóþòü і ïîòðåáè äіòåé â іãðàøêàõ. Íàïðÿì
äіÿëüíîñòі, ÿêèì çàáåçïå÷óєòüñÿ òâîðåííÿ іãðîâîãî ñåðåäîâèùà, ìàє íàçâó
іãðîâèé äèçàéí. Êîëè ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі òðàêòîðè, іãðîäèçàéíåðè ðîçðîáèëè äëÿ äіòåé іãðàøêó-òðàíñôîðìåð «êіíü-òðàêòîð» (ìàë. 211). Öÿ ðîçáіðíà
іãðàøêà çáåðіãàєòüñÿ â ì. Êèєâі â Äåðæàâíîìó ìóçåї іãðàøêè ÌÎÍ Óêðàїíè. Øëÿõîì ñêëàäàííÿ òèõ ñàìèõ äåòàëåé іãðàøêó ìîæíà «ïåðåòâîðþâàòè» і íà êîíÿ, і íà òðàêòîð. Її ìîæíà âèãîòîâèòè ñàìîìó, ñêîðèñòàâøèñü
ïîäàíèìè çîáðàæåííÿìè.
Іíòåð’єð є ëîãі÷íèì âіäîáðàæåííÿì âíóòðіøíüîãî ñâіòîâіä÷óòòÿ âëàñíèêà áóäèíêó, ñâîєðіäíèì «äçåðêàëîì äóøі». Ñàìå òîìó âèáіð ñòèëþ
îôîðìëåííÿ іíòåð’єðó є ñïðàâîþ âàæëèâîþ òà âіäïîâіäàëüíîþ. Äëÿ êîæíîї ëþäèíè îñåëÿ – öå òå îñíîâíå ìіñöå, äå ìîæíà âіäïî÷èòè äóøåþ, íàáðàòèñÿ ñèë, äå ìðіþòü, òâîðÿòü, ïðèéìàþòü ãîñòåé.
Çàìèñëèñÿ íà õâèëèíêó: ÿêèé âіí, òâіé ìàéáóòíіé áóäèíîê? Ìîæëèâî, ïðèéøîâ ÷àñ âíåñòè äî íüîãî ùîñü íîâå. Íåâàæëèâî, áóäå öåé äèçàéí
ïðèäóìàíèé ïðîôåñіîíàëîì ÷è òè ñàìîòóæêè âіçüìåøñÿ äî ñïðàâè, àëå
ãîëîâíå, ùîá òâіé áóäèíîê íå ëèøå áóâ êðàñèâèé, à é âіäïîâіäàâ óñіì òåíäåíöіÿì ñó÷àñíîї ìîäè.

Мал. 211. Трансформер

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 14
Âèêîíàííÿ âïðàâ íà ôîðìîóòâîðåííÿ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: êðåñëÿðñüêå ïðèëàääÿ, ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Îçíàéîìñÿ іç ôîðìîóòâîðåííÿìè ìàéáóòíüîãî âèðîáó (ìàë. 212).
2. Çàïðîïîíóé àñîöіàòèâíèé ðÿä áіîíі÷íèõ ôîðì çðàçêіâ.
3. Ïðîäóìàé ñâîї âàðіàíòè ôîðìîóòâîðåííÿ òà çîáðàçè їõ åñêіçíî.
4. Íàìіòü ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó áóäå çíàõîäèòèñÿ òâіé âèðіá.
5. Çàïðîïîíóé êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó òà
âèãîòîâ éîãî (ìàë. 213).

Мал. 212. Формоутворення виробу

Мал. 213. Етапи виготовлення виробу

Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ðîçâèòîê äèçàéíó іíòåð’єðіâ ôîðìóâàâñÿ ïіä âïëèâîì êóëüòóð
і çâè÷àїâ, êëіìàòó òà íàÿâíèõ ìàòåðіàëіâ, íàóêîâèõ âèíàõîäіâ і
òîðãіâëі, ïîäіé â åêîíîìіöі, ïîëіòèöі é ñîöіàëüíîìó æèòòі.
Íàéáіëüø ïîâíî îñíàùåííÿ іíòåð’єðіâ ñïîñòåðіãàєìî â êóëüòóðі
Äàâíüîãî Єãèïòó. Áàãàòî ïðåäìåòіâ äіéøëè äî íàøîãî ÷àñó çàâäÿêè êëіìàòè÷íèì óìîâàì, à òàêîæ îñîáëèâîñòÿì âіðîâïîäîáàíü äàâíіõ
єãèïòÿí. Óæå â ñòàðîäàâíіé ïåðіîä єãèïåòñüêîї êóëüòóðè áóëè âіäïðàöüîâàíі îñíîâíі ôîðìè ñòîëà, òàáóðåòà, ñòіëüöÿ é ñóíäóêà. Äàâíі ãðåêè
äîäàëè äî ðîçðîáêè öèõ îñíîâíèõ єãèïåòñüêèõ òèïіâ âëàñíå ïðàãíåííÿ
äî ïðîñòîòè é îñîáëèâîї ðîçðîáëåíîñòі ôîðìè. Êëàñè÷íі ãðåöüêі îðäåðè é
îðíàìåíòè áóëè ïіçíіøå çàïîçè÷åíі ðèìëÿíàìè, à ïîòіì ïîøèðèëèñü ïî
âñüîìó öèâіëіçîâàíîìó ñâіòó. Òåõíі÷íà ìàéñòåðíіñòü äàâíіõ ðèìëÿí âіäçíà÷èëàñÿ ó âèíàõîäі àðêè é êóïîëà. Ïðèíöèï àðêè ïîçíà÷èâñÿ íà õàðàêòåðі іíòåð’єðó òà ìåáëіâ ñüîãîäåííÿ.
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Ìåáëі ïî÷àëè äåêîðóâàòè áàãàòèì òðèâèìіðíèì ðіçüáëåííÿì, ñòіíè –
ðîç’єäíóâàòè íà îêðåìі ïàíåëі, ïðèêðàøàþ÷è їõ ôðåñêàìè. Â îçäîáëåííі
ïіäëîãè âèêîðèñòîâóâàëè äàâíüîðèìñüêó òðàäèöіþ ìàðìóðîâîї ìîçàїêè.
Іòàëіÿ ñòàëà öåíòðîì òåêñòèëüíîї іíäóñòðії, і íåéìîâіðíі øîâêè, îðíàìåíòîâàíі äåêîðîì, çàñíîâàíèì íà ïåðñèäñüêèõ і êèòàéñüêèõ ìîòèâàõ, ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âêðèâàë òà äðàïіðóâàííÿ.
Íàéäàâíіøèì ó÷åííÿì ïðî âíóòðіøíþ êðàñó ëþäèíè òà êðàñó ïðåäìåòíîãî äîâêіëëÿ є êèòàéñüêå â÷åííÿ «ôåí-øóé», ùî â ïåðåêëàäі ç êèòàéñüêîї îçíà÷àє «âіòðî-âîäà». Ôåí-øóé – öå âñå êðàñèâå і ãàðìîíіéíå,
ùî є â ïðåäìåòíîìó äîâêіëëі.
Íà äîçâіëëі
Âіäøóêàé â Іíòåðíåòі іíôîðìàöіþ ïðî ôåí-øóé ó äèçàéíі ñåðåäîâèùà
(ñàéò allofremont.com.ua/geomantika àáî іí.).
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: ðåêëàìà-äіîðàìà «Ôåí-øóé ó äèçàéíі ñåðåäîâèùà».
Ñòâîðіòü ðåêëàìó äëÿ âіäøóêàíèõ âàìè çðàçêіâ îôîðìëåííÿ ñåðåäîâèù.
Âèêîðèñòàéòå êîðîòêèé òåêñò, çîáðàæåííÿ і ìàêåòè-ñàìîðîáêè àáî ðîçðîáіòü êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ.
Дизайн, пластичні мистецтва, принципи та функції дизайну, біонічні форми.

Ергономічний, прикм. до ергономічність – сукупність властивостей,
які характеризують пристосованість конструкції товару до взаємодії зі споживачем (користувачем) з урахуванням фізико-біологічних особливостей
людини.
Промисловий дизайн
н – художнє формоутворення технічних конструкцій
для їх подальшого технологічного тиражування; просторове мистецтво
художнього проектування технічних конструкцій і промислових виробів; промислово-художня діяльність, у якій поєднуються науково обґрунтована інженерна практика і дизайнерські пропозиції художників-конструкторів у сфері
індустріального виробництва.
Протодизайн
н – первинне проектування найнеобхідніших засобів життєдіяльності із природних матеріалів.
Трансформер – предмет, що змінює свою форму, трансформується,
перевтілюється.
Фен-шуй – китайська наука жити в гармонії з оточуючим предметним
середовищем. Фен-шуй зорієнтований на використання позитивної енергії
природи та нейтралізацію негативної, щоб поліпшити здоров’я, благополуччя людини та взаємодію з довкіллям.

1. ßêі áіîíі÷íі ôîðìè òè çíàєø? Íàçâè òåõíі÷íі êîíñòðóêöії òà їõ ïðèðîäíі àíàëîãè.
2. ßêèõ ôàõіâöіâ áіîäèçàéíó òè ìîæåø íàçâàòè?
3. Іç ÷îãî ïî÷èíàâñÿ ïðîòîäèçàéí?

§ 24. ДИЗАЙН ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА
1. Які з перелічених середовищ предметні, а яке – ні: «людина–природа»,
«людина–техніка», «людина–людина», «людина – художні образи», «людина – знакові системи»?
2. Предметне середовище вдосконалюють інженери та дизайнери. Чим відрізняється проектна творчість дизайнера від проектної творчості інженера-конструктора?
3. У якому середовищі ти перебуваєш частіше: у предметному чи віртуальному?
4. Як ти розумієш висловлювання «краса врятує світ»?

Òè æèâåø ó ïðåäìåòíîìó ñåðåäîâèùі, ÿêå ñïðèéìàєø îðãàíàìè ÷óòòÿ:
äîòèêîì, çàïàõîì, ñìàêîì, çîðîì і ñëóõîì. Ïðåäìåòíå äîâêіëëÿ âäîñêîíàëþþòü äèçàéíåðè. Ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå – öå ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ
àáî øòó÷íî ñòâîðåíèõ і äåêîðàòèâíî îçäîáëåíèõ ôîðì, ùî ïåðåáóâàþòü
ó ïîñòіéíіé âçàєìîäії ç ëþäèíîþ. Âîíî ãàðìîíіçóєòüñÿ çàñîáàìè äèçàéíó.
Âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «äèçàéí» є áàãàòî. Àâòîðè ïіäðó÷íèêà ïðîïîíóþòü
òîáі òàêå ôîðìóëþâàííÿ: äèçàéí – öå õóäîæíє ïðîåêòóâàííÿ (ôіãóðîòâîðåííÿ íà ïëîùèíі äèçàéíåðñüêèõ ïðîïîçèöіé і ôîðìîòâîðåííÿ ó ïðîñòîðі
ïîøóêîâèõ ìàêåòіâ) äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáíè÷îãî çðàçêà і éîãî òèðàæóâàííÿ â òåõíîëîãі÷íîìó ïðîöåñі. Äèçàéí є íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ ïðîöåñó
ïðîåêòóâàííÿ, ìåòîäîì êîìïîíóâàííÿ ïðåäìåòíèõ åëåìåíòіâ òà çâ’ÿçêіâ
ó ñèñòåìі «ëþäèíà–ñåðåäîâèùå» äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíèõ òåõíіêî-åñòåòè÷íèõ (ñïîæèâàöüêèõ) âëàñòèâîñòåé îá’єêòà, ùî ïðîåêòóєòüñÿ.
Äîñèòü ìîäíîþ ïðîôåñієþ є ñüîãîäíі äèçàéíåð. Äèçàéíåð – öå ôàõіâåöü, ùî âіäïîâіäàє çà ôóíêöіîíàëüíèé òà åñòåòè÷íèé ðіâåíü ïðåäìåòіâ
і êîìïîíåíòіâ, ñòâîðþþ÷è ïåâíå ñåðåäîâèùå. Ùîá âèðîáè áóëè åñòåòè÷íî
äîñêîíàëі, ïðèâàáëþâàëè íàñ ñâîєþ ôîðìîþ òà âèøóêàíіñòþ, ôàõіâåöü
ìàє äîêëàñòè ÷èìàëèõ çóñèëü.
Äèçàéíåð òâîð÷î ñïіâïðàöþє ç іíæåíåðàìè, êîíñòðóêòîðàìè, ó÷åíèìè, òåõíîëîãàìè, åêîíîìіñòàìè, ëіêàðÿìè, ôîðìóþ÷è öіëіñíå óÿâëåííÿ
ïðî ìàéáóòíіé âèðіá. Òîáòî ìåòîþ äèçàéíåðñüêîї äіÿëüíîñòі є åñòåòè÷íà
îðãàíіçàöіÿ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà.
Êîæåí ç íàñ ìîæå áóòè äèçàéíåðîì ó ñâîєìó ñåðåäîâèùі. Äëÿ öüîãî
ïîòðіáíî âîëîäіòè çàãàëüíèìè ïîíÿòòÿìè ïðî õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ,
óìіííÿìè áóäóâàòè ñâîє æèòòÿ çà çàêîíàìè êðàñè. Ïðîòå âàæëèâî íå
òіëüêè çíàòè îñíîâíі ïðèíöèïè äèçàéíó, à é óìіòè âèãîòîâëÿòè îá’єêòè
ïðàöі çà çàêîíàìè äèçàéíó.
Öіëіñíå äîâêіëëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè âêëþ÷àє îêðåìі ïðåäìåòíі
ñåðåäîâèùà (òàáë. 8). Êîæíå іç ïîäàíèõ ïðåäìåòíèõ ñåðåäîâèù óäîñêîíàëþєòüñÿ ïåâíèì âèäîì äèçàéíó, à âèäè äèçàéíó îáèðàþòü õóäîæíèêèêîíñòðóêòîðè, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíèé òîé ÷è іíøèé ïðîñòіð óÿâè.
Ðîçãëÿíü òàáëèöþ 8 íà ñòîðіíöі 192 і ç’ÿñóé: ÿêі ñåðåäîâèùà і âèäè
äèçàéíó îáèðàþòü äèçàéíåðè òèïó «ìàéñòåð-äіÿ÷», «õóäîæíèê-ãëÿäà÷»,
«ìèñëèòåëü-ñëóõà÷».
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Òàáëèöÿ 8. Âçàєìîçâ’ÿçîê âèäіâ äèçàéíó, ïðåäìåòíèõ ñåðåäîâèù
і ïðîñòîðіâ óÿâè
Âèäè äèçàéíó

Ïðåäìåòíі ñåðåäîâèùà

Ïðîñòіð óÿâè

Ëàíäøàôòíèé (åêñòåð’єðіâ)
Ïðîìèñëîâèé (іíäóñòðіàëüíèé)

Ëþäèíà–ïðèðîäà
Ëþäèíà–òåõíіêà

«Ìàéñòðà-äіÿ÷à»

Іíòåð’єðіâ (ñåðåäîâèùíèé)
Êîñòþìіâ (îñîáèñòіñíîãî ñòèëþ)

Ëþäèíà – õóäîæíі
îáðàçè
Ëþäèíà–ëþäèíà

«Õóäîæíèêà-ãëÿäà÷à»

Ãðàôі÷íèé (âåá-äèçàéí)

Ëþäèíà – çíàêîâі
ñèñòåìè

«Ìèñëèòåëÿ-ñëóõà÷à»

Ðîçãëÿíü ïîäàíі íèæ÷å çîáðàæåííÿ (ìàë. 214). Íàçâè ïðåäìåòíі
ñåðåäîâèùà òà âèäè äèçàéíó, ùî їì âіäïîâіäàþòü.
Ôàõіâöі õóäîæíіõ ïðîôåñіé ïåðåäàþòü åìîöіéíèé ñòàí òàêèìè çàñîáàìè: õóäîæíüî-ãðàôі÷íèìè çàñîáàìè âèðàçíîñòі – äèçàéíåð-ãðàôіê, âåáäèçàéíåð, ñòèëіñò; çàñîáàìè âèðàçíîñòі õóäîæíüîãî ñëîâà – ïèñüìåííèê,
àêòîð; çàñîáàìè âèðàçíîñòі ïëàñòèêè òіëà – àêòîð, òàíöþðèñò, áàëåòìåéñòåð; çàñîáàìè âèðàçíîñòі ìóçèêè – êîìïîçèòîð, ìóçèêàíò.
Äèçàéíåð âïëèâàє íà ëþäåé ÷åðåç ôîðìè ïðåäìåòіâ, ëіíії, ïëÿìè, çíàêè, êîëüîðè òà âіäòіíêè, ôàêòóðó é òåêñòóðó ìàòåðіàëіâ òîùî (ìàë. 215).
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Мал. 214. Предметні середовища

в

д

Лінії

Плями

Форми

Світло і тон

Колір

Фактура і текстура матеріалів
Мал. 215. Художні засоби виразності у творах дизайнера

Є ðіçíі òèïè ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêі îáèðàþòü äèçàéíåðè. Äèçàéíåðè òèïó «ñëóõà÷і-ìèñëèòåëі» ÷àñòіøå îáèðàþòü àáñòðàêòíі çîáðàæåííÿ
(ãðàôі÷íі çíàêè, ÿêі çðîçóìіëі ëèøå äëÿ íèõ ñàìèõ) àáî çíàêîâî-ñèìâîëі÷íі, ÿê ó òâîðàõ äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Òèï äèçàéíåðіâ
«õóäîæíèêè-ãëÿäà÷і» ñõèëüíèé äî ìåòàôîðè÷íèõ і ñþæåòíèõ çîáðàæåíü,
à «ìàéñòðè-äіÿ÷і» – äî çîáðàæåíü êîíêðåòíèõ.
Ðîçãëÿíü òàáëèöþ 9 і âèçíà÷ òèï äèçàéíåðà, ÿêèé ïîçíà÷èâ àáñòðàêòíі ïîíÿòòÿ ãðàôі÷íèìè çîáðàæåííÿìè. Âèçíà÷ âëàñíèé îñîáèñòіñíîöіííіñíèé ñïîñіá ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ.
Òàáëèöÿ 9. Ñïîñîáè ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü äèçàéíåðіâ
Ïîíÿòòÿ

Çîáðàæåííÿ

Òèïè
çîáðàæåíü

Ïîíÿòòÿ

Çîáðàæåííÿ

Òèïè
çîáðàæåíü

Âåëèêå
ñâÿòî

Êîíêðåòíèé

Òÿæêà
ïðàöÿ

Êîíêðåòíèé

Ùàñòÿ

Ìåòàôîðè÷íèé

Îáìàí

Ìåòàôîðè÷íèé

Ñìóòîê

Ìåòàôîðè÷íèé

Âîðîæíå÷à

Çíàêîâîñèìâîëі÷íèé
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 9
Ïîíÿòòÿ

Çîáðàæåííÿ

Òèïè
çîáðàæåíü

Ïîíÿòòÿ

Çîáðàæåííÿ

Òèïè
çîáðàæåíü

Äðóæáà

Ìåòàôîðè÷íèé

Ñóìíіâ

Ìåòàôîðè÷íèé

Õâîðîáà

Êîíêðåòíèé

Ðîçëóêà

Ìåòàôîðè÷íèé

Ïåðåìîãà

Êîíêðåòíèé

Ëþáîâ

Çíàêîâîñèìâîëі÷íèé

Ïîäâèã

Ìåòàôîðè÷íèé

Ñïðàâåäëèâіñòü

Ìåòàôîðè÷íèé

Ðîçâèòîê

Çíàêîâîñèìâîëі÷íèé

Ñìà÷íà
âå÷åðÿ

Êîíêðåòíèé

Ðåêëàìíà

Åñòåòè÷íà

Ôóíêöії
äèçàéíó

Ñïîæèâ÷à

Мал. 216.
Мал
216 Основні
О
функції сучасного дизайну

Óíіâåðñàëüíèì çàñîáîì õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ïðåäìåòíîї ôîðìè є
ïëàñòèêà.
Ïëàñòèêà – áóäîâà ìàòåðіàëüíîãî òіëà: ïðèðîäíîãî (çîêðåìà, ëþäñüêîãî) àáî øòó÷íîãî, ÿêå äîñòóïíå áåçïîñåðåäíüîìó æèâîìó ñïîãëÿäàííþ.
Çàâäÿêè ïëàñòèöі ó ôîðìі ïðåäìåòà âèÿâëÿþòüñÿ éîãî çìіñòîâі ÿêîñòі: ìîãóòíіñòü äóáà – ó ìàñèâíîñòі éîãî ñòîâáóðà; äèíàìіêà ëàíі – ó êîíôіãóðàöії
її ñòðіìêîї, îáòі÷íîї ôîðìè òà ðóõàõ; óòіëåííÿ ôóíêöії ëþäñüêîãî âèòâîðó â
éîãî íàî÷íîìó îáðàçі (ãëèíÿíîìó ãëåêó, êîñòþìі, àâòîìîáіëі, ñïîðóäі òîùî).
Ó äèçàéíі âèîêðåìëþþòüñÿ îñíîâíі ôóíêöії òà ïðèíöèïè. Ôóíêöії äèçàéíó: ðåêëàìíà, åñòåòè÷íà, ñïîæèâ÷à (ìàë. 216).

Òâіð äèçàéíåðà ðåêëàìóєòüñÿ ñâîєþ îðèãіíàëüíîþ ôîðìîþ, ÿêîї äîñі íå
áà÷èâ ñïîæèâà÷. Êîìïîçèöіéíî ãàðìîíіéíà ôîðìà ïðèâàáëþє, ðîçâèâàє
åñòåòè÷íі ñìàêè іíøèõ ëþäåé, à ïðàêòè÷íèì ïðèçíà÷åííÿì õóäîæíüîї
êîíñòðóêöії çàäîâîëüíÿþòüñÿ їõíі ñïîæèâ÷і ïîòðåáè.
Ïðèíöèïè äèçàéíó – öå îñíîâíі ïðàâèëà òà çàêîíîìіðíîñòі, íà îñíîâі
ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ óòâîðåííÿ ãàðìîíіéíîї, äîâåðøåíîї ôîðìè ïðåäìåòà. Äî
íèõ íàëåæàòü âіäïîâіäíіñòü çìіñòó, öіëіñíіñòü, єäíіñòü çìіñòó òà ôîðìè.
Ïіä çìіñòîì ïðåäìåòà ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü îçíàê, ÿêі âèçíà÷àþòü,
âèäіëÿþòü éîãî ç-ïîìіæ іíøèõ. Ó çìіñòі âèðîáó âàæëèâó ðîëü âіäіãðàє
éîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Çà ïðèçíà÷åííÿì âèðîáè ïîäіëÿþòü íà äåêîðàòèâíі (ìàë. 217, à),
óæèòêîâі (óòèëіòàðíі, ïðèêëàäíі, ìàë. 217, á) òà äåêîðàòèâíî-óæèòêîâі
(ìàë. 217, â).
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Мал. 217. Класифікація виробів за призначенням: а – декоративні; б – ужиткові;
в – декоративно-ужиткові

Öіëіñíіñòü – öå ÿêіñíèé ïîêàçíèê õóäîæíüîãî òâîðó, ùî îá’єäíóє åëåìåíòè, ÷àñòèíè â єäèíå öіëå. Öіëіñíîñòі ôîðìè ìîæíà äîñÿãòè øëÿõîì
âіäáîðó òàêèõ ôіçè÷íèõ і ãåîìåòðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ÷àñòèí êîìïîçèöії, çà ÿêèõ âîíà ñïðèéìàòèìåòüñÿ ÿê єäèíèé «îðãàíіçì». Ãîëîâíèìè
îçíàêàìè öіëіñíîñòі є íåïîäіëüíіñòü, âçàєìîçâ’ÿçîê і
óçãîäæåíіñòü óñіõ åëåìåíòіâ êîìïîçèöії (ìàë. 218).
Íåïîäіëüíіñòü êîìïîçèöії ïîëÿãàє â òîìó, ùî, ïðèáðàâøè åëåìåíò àáî éîãî ÷àñòèíó, ìè ðóéíóєìî ãàðìîíіþ, єäíіñòü, ÷åðåç ùî âèíèêàє âіä÷óòòÿ íåçàâåðøåíîñòі òâîðó.
Ðîçãëÿíåìî єäíіñòü çìіñòó òà ôîðìè. Ïðîâіäíó ðîëü
âіäіãðàє çìіñò. Âіí çóìîâëþє çìіíè ôîðìè. Àëå é ôîðìà
âïëèâàє íà çìіñò: âîíà ìîæå ñïðèÿòè ðîçâèòêó àáî ãàëüìóâàòè éîãî. Ïіä ôîðìîþ ïðåäìåòà ðîçóìіþòü âçàєìíå
ðîçòàøóâàííÿ êîíòóðіâ ïðåäìåòà é òî÷îê ó òâіðíèõ ëіíіÿõ. Ôîðìó ìàє áóäü-ÿêèé ïðåäìåò: îá’єìíèé ÷è ïëîñêèé, ïðèðîäíèé àáî øòó÷íî ñòâîðåíèé. Êîëè ëþäèíà
öіëåñïðÿìîâàíî ñòâîðþє ôîðìó, ãîâîðÿòü ïðî äèçàéíôîðìó. Ïðèíöèï єäíîñòі çìіñòó òà ôîðìè âèçíà÷àє çàëåæíіñòü ôîðìè âіä çìіñòó, à ñàìå âіä ôóíêöіîíàëüíîñòі
(ìàë. 219, à), ñòèëþ іíòåð’єðó (ìàë. 219, á) òà ìàòåðіàëó
Мал. 218. Ціліс(ìàë. 219, â).
ність композиції
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Мал. 219. Єдність змісту та форми предмета

Мал. 220. Кольорографічна пропозиція фактури і текстури матеріалів

Іíøі âàæëèâі ïðèíöèïè – öå çðó÷íіñòü êîðèñòóâàííÿ, åêîíîìі÷íіñòü
âèãîòîâëåííÿ. Îáðàõîâóâàííÿ åêîíîìі÷íîñòі ïîøóêîâîãî ìàêåòà, ìîäåëі

àáî âèðîáíè÷îãî çðàçêà äèçàéíåðè çäіéñíþþòü íà îñíîâі ñîáіâàðòîñòі ïðîåêòó òà âèòðàò ÷àñó íà ñåðіéíå âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.
Ç ðîçâèòêîì íàóêè, òåõíіêè, ìèñòåöòâà, ïîÿâîþ íîâèõ ìàòåðіàëіâ і
êîíñòðóêöіé âіäáóâàþòüñÿ çìіíè ôîðì і çðàçêіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Õóäîæíіé ïðîåêò äèçàéíåðñüêîї êîëüîðîãðàôі÷íîї ïðîïîçèöії àáî ïîøóêîâèé ìàêåò êîìïîçèöії ñó÷àñíîãî іíòåð’єðó ïîâèííі âèêëèêàòè ó ãëÿäà÷іâ âіä÷óòòÿ ìіöíîñòі, íàäіéíîñòі àáî âàãè çàâäÿêè âèáîðó ôàêòóðè і
òåêñòóðè ìàòåðіàëó, ôîðìè, êîëüîðó, îñâіòëåííÿ òà іíøèõ çàñîáіâ õóäîæíüîї âèðàçíîñòі (ìàë. 220).
Ïðî ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ êîëüîðîãðàôі÷íèõ ïðîïîçèöіé òè äіçíàєøñÿ ç
íàñòóïíèõ ïàðàãðàôіâ.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 15
Âèêîíàííÿ ãðàôі÷íîãî ïðîåêòó çà óÿâîþ: «Âèð»
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: êðåñëÿðñüêå ïðèëàääÿ, ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñë іä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Ðîçãëÿíü ïîäàíі çîáðàæåííÿ (ìàë. 221): ùî â íèõ ñïіëüíå?

Фото космосу

Вихоро-вир

Бутон троянди

Мал. 221. Вири в космосі й у природі

2. Íå âіäðèâàþ÷è ðóêè âіä àðêóøà, óòâîðè õàîòè÷íі ëіíії «âèõîðó» і
«õâèëü» (ìàë. 222).

Мал. 222. Пошукові начерки майбутніх конструкцій
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3. Ïðîáóäè õóäîæíþ óÿâó: âіäøóêàé і ïîçíà÷ îáðàçè ó âèïàäêîâèõ ïåðåòèíàõ ëіíіé (ìàë. 223: êàòåð, ïòàõ, ðèáà, ÷åðåïàõà, øàïî÷êà,
êâіòêà òîùî).
4. Ïðîáóäè ôàíòàçіþ: âèêîíàé ïîøóêîâі íà÷åðêè àñîöіàòèâíîãî ðÿäó
ìàéáóòíіõ êîíñòðóêöіé. Ñïîñîáîì âèïàäêîâèõ ïіäñòàíîâîê ñïðîáóé çðîáèòè êіëüêà ðіçíèõ íà÷åðêіâ ñàìîáóòíüîї êîíñòðóêöії (íàïðèêëàä, êàòåðà÷åðåïàõè àáî êàòåðà-ïòàõà ç êðèëàìè-âіòðèëàìè).

Мал. 223. Образи в перетинах ліній

5. Ïåðåòâîðè íàéïðèâàáëèâіøèé íà÷åðê íîâîї ôîðìè â ïîøóêîâèé åñêіç: âèçíà÷ äîâæèíó, øèðèíó, âèñîòó êîíñòðóêöії; ïîêàæè її â òðüîõ ïðîåêöіÿõ: ñïåðåäó, çâåðõó, çáîêó; çàïðîïîíóé êîëüîðîâå îôîðìëåííÿ àáî
іìіòàöіþ ìàòåðіàëó.
6. Ïîðіâíÿé ñâîþ íîâіòíþ êîíñòðóêöіþ ç іñíóþ÷èìè àíàëîãàìè
(ìàë. 224).
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Мал. 224. Існуючі аналоги плавучих і літальних конструкцій

7. Íàïèøè êîðîòêó àíîòàöіþ äî ñâîєї äèçàéíåðñüêîї ïðîïîçèöії: óêàæè íàçâó, ïðèçíà÷åííÿ êîíñòðóêöії; çàçíà÷ її ôóíêöіîíàëüíі, åêîíîìі÷íі
é åñòåòè÷íі õàðàêòåðèñòèêè.
8. Ñòâîðè ïîøóêîâèé ìàêåò ñâîєї ñàìîáóòíüîї êîíñòðóêöії ç ÿêîãîñü
ïëàñòè÷íîãî ìàòåðіàëó (ïëàñòèëіíó, ïàïåðó, êàðòîíó, ïіíîïëàñòó òîùî) â
óëþáëåíіé òåõíіöі éîãî îáðîáêè.
9. Âèçíà÷ ñåðåäîâèùå íîâîãî àðòåôàêòó çà ïåðåëіêîì: «ëþäèíà–ïðèðîäà», «ëþäèíà–òåõíіêà», «ëþäèíà–ëþäèíà», «ëþäèíà – õóäîæíі îáðàçè»,
«ëþäèíà – çíàêîâі ñèñòåìè». ßêèé âèä äèçàéíó òè îáðàâ?
Íà äîçâіëëі
Õóäîæíіé ïðîåêò. Çãàäàé êàçêó «Ëèñèöÿ і Æóðàâåëü». Ó çîâíіøíîñòі
її ãåðîїâ є åëåìåíòè äèçàéíó ÿê ìèñòåöòâà ôîðìîòâîðåííÿ: êîëè Ëèñèöÿ
ñïèòü, âîíà îáãîðòàєòüñÿ õâîñòîì і ñòàє ñõîæîþ íà ìèñêó; êîëè Æóðàâåëü
ðîçãîðòàє êðèëà äëÿ çëåòó, âіí çà ôîðìîþ íàãàäóє ãëå÷èê: êðèëà – öå
ðó÷êè ãëå÷èêà, äçüîá – öå éîãî ëіéêà.
Íàìàëþé ìèñêó і ñïëÿ÷ó Ëèñèöþ, ãëå÷èê і Æóðàâëÿ, ùî çäіéìàєòüñÿ. Ïðîіëþñòðóé òàêå çàêіí÷åííÿ êàçêè: äèçàéíåðè іíòåð’єðіâ ñòâîðèëè
ïîñóäèíó-òðàíñôîðìåð, ó ÿêіé ç îäíîãî áîêó – ìèñêà, à ç äðóãîãî –
ãëå÷èê. Âîíè ïîäàðóâàëè її Ëèñèöі і Æóðàâëþ. Âіäòîäі ìіæ òâàðèíàìè
çàïàíóâàëè ìèð òà çëàãîäà.
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: ïîñóäèíà-òðàíñôîðìåð «Ëèñèöÿ і Æóðàâåëü».
Ñòâîðіòü ìàêåò ïîñóäèíè-òðàíñôîðìåðà «Ëèñèöÿ і Æóðàâåëü». Ðîçïîäіëіòü îáîâ’ÿçêè. Âèêîðèñòàéòå êîíñòðóêòèâíèé ñïîñіá ëіïëåííÿ ç ïëàñòèëіíó, ãëèíè, ñîëîíîãî òіñòà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïîñóäèíè-òðàíñôîðìåðà.
Ïðèäóìàéòå âàðіàíòè ç’єäíàííÿ ìèñêè ç ãëå÷èêîì (ðóõîìå, íåðóõîìå).
Îçäîáòå ïîñóä óêðàїíñüêèìè îðíàìåíòàìè.
Предметне середовище, дизайн і його види, принципи і функції дизайну,
засоби художньої виразності, пластичні мистецтва.
Графічний дизайн
н – проектно-художня діяльність, основними засобами
якої є графіка, малювання.
Дизайн
н (англ. «проект, креслення, задум», «проект, план, малюнок») –
вид просторового, візуального мистецтва, творча проектно-художня діяльність зі створення, реконструкції, удосконалення промислових виробів з
високими споживчими та естетичними характеристиками, а також з формування гармонійного предметного середовища побутової, виробничої та соціально-культурної сфер.
Ескіз (франц. «схема, конспект») – попередній етап творчих пошуків
художника, архітектора, дизайнера, скульптора.
Засоби проектування – специфічні прийоми та принципи, які використовує дизайнер у процесі творчої діяльності: проектні класифікації, композиційне формотворення, проектно-графічне моделювання, проектна графіка
тощо.
Начерк – короткочасна зарисовка, що намічає лише найважливіші,
загальні характеристики того, що має бути зображене.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ùî òàêå ïðåäìåòíå ñåðåäîâèùå і ÿêі éîãî âèäè òè çíàєø?
ßêі âèäè äèçàéíó ÿêèì ïðåäìåòíèì ñåðåäîâèùàì âіäïîâіäàþòü?
ßêèé óÿâíèé ïðîñòіð äèçàéíåðà ó ÿêîìó ñåðåäîâèùі ïåðåâàæàє?
ßê ôîðìóëþєòüñÿ ïîíÿòòÿ «äèçàéí»?
ßêі îñíîâíі ôóíêöії äèçàéíó òè çàïàì’ÿòàâ?
Íàçâè íàéâàæëèâіøі ïðèíöèïè õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ íîâèõ
âèðîáіâ.

Тестові завдання
1. Äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ëіòàëüíèõ àïàðàòіâ, ïіäâîäíîãî ÷îâíà, âîäíèõ
ëèæ áіîíі÷íі êîíñòðóêöії îäíèì іç ïåðøèõ çàïðîïîíóâàâ…
À äèçàéíåð-äîñëіäíèê À.Ñ. Ñèìîíіê
Á ìåõàíіê-âèíàõіäíèê І.Ï. Êóëіáіí
Â õóäîæíèê і íàóêîâåöü Ëåîíàðäî äà Âіí÷і
2. Äèçàéí – öå ìèñòåöòâî òâîðåííÿ íîâèõ ïðåäìåòíèõ ôîðì…
À ëèøå â ïðåäìåòíîìó ñåðåäîâèùі іíäóñòðіàëüíî-ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
Á ó ïðåäìåòíîìó ñåðåäîâèùі àðõіòåêòóðè і áóäіâíèöòâà
Â ó áóäü-ÿêîìó ñåðåäîâèùі ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі
3. Äèçàéíåð òâîðèòü îáðàçè ïåðåâàæíî òàêèìè õóäîæíіìè çàñîáàìè:
À çàñîáàìè âèðàçíîñòі õóäîæíüîãî ñëîâà
Á çàñîáàìè âèðàçíîñòі ïëàñòèêè òіëà
Â ôîðìàìè ïðåäìåòіâ, ëіíіÿìè, ïëÿìàìè, ôіãóðàìè, çíàêàìè, êîëüîðàìè і âіäòіíêàìè, ôàêòóðîþ і òåêñòóðîþ ìàòåðіàëіâ
4. Óíіâåðñàëüíèì çàñîáîì õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ó òâîðàõ äèçàéíåðіâ є:
À ôàêòóðà і òåêñòóðà ìàòåðіàëіâ
Á êîëüîðîâå îçäîáëåííÿ ïðåäìåòíèõ ôîðì
Â ïëàñòèêà ôîðì

§ 25. ПОНЯТТЯ ПРО СТИЛЬ.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ
1. Як ти розумієш поняття: стильний одяг, стильний інтер’єр, стильний автомобіль?
2. Чи можна вважати стилем національні традиції формоутворення й декорування предметного довкілля?
3. Чи зміг би ти відрізнити вікна будинку, виготовлені в українському стилі,
від усіх інших форм вікон?

Âіäîìîìó ôðàíöóçüêîìó â÷åíîìó Æ.-Ë. Ëåêëåðêó äå Áþôôîíó íàëåæèòü êðèëàòèé âèñëіâ: «Ñòèëü – öå ëþäèíà». Іäåòüñÿ ïðî òå, ùî ñòèëü
є ïðîÿâîþ ëþäèíè ó ñëîâі, ó ïîâåäіíöі, â îäÿçі, ó ñïðèéíÿòòі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – ñêðіçü. Öå ïîєäíàííÿ êðàñè òà ãàðìîíії. Ñòèëü є òîäі,
êîëè є åñòåòè÷íà єäíіñòü îá’єêòà.

Êîæíіé åïîñі âëàñòèâі ñâîї óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò, ñâîє áà÷åííÿ êðàñè òà ãàðìîíії. Іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíà ñóêóïíіñòü òâîð÷èõ ïðèíöèïіâ, õàðàêòåðó òà îñîáëèâîñòåé âèðàæåííÿ, íàéáіëüø ñóòòєâèõ îçíàê ìàòåðіàëüíîї і äóõîâíîї êóëüòóðè, ñòâîðþâàíîї ñóñïіëüñòâîì, âèçíà÷àєòüñÿ
ÿê ñòèëü ïåâíîї åïîõè. Ñòèëü åïîõè ôîðìóє ñâîї ñòèëі äèçàéíó іíòåð’єðіâ.
Ñòèëü äèçàéíó – öå ìіðà õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ïðåäìåòíèõ ôîðì äîâêіëëÿ, çóìîâëåíà ÷àñîì, åòíі÷íèìè òðàäèöіÿìè ôîðìîóòâîðåííÿ і äåêîðóâàííÿ, ñó÷àñíèìè ìèñòåöüêèìè íàïðÿìàìè, іíäèâіäóàëüíîþ ìàíåðîþ ìèòöÿ.
Ñüîãîäíі ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî óÿâèòè æèòëî ñó÷àñíîї ëþäèíè áåç
îôîðìëåíîãî â ïåâíîìó ñòèëі іíòåð’єðó. Ñòèëü іíòåð’єðó – óçàãàëüíåííÿ ïåâíèõ îçíàê (ÿê-îò îáðîáêà, ìåáëþâàííÿ, äåêîðóâàííÿ òîùî), ùî âіäïîâіäàþòü
ðіçíèì äèçàéíåðñüêèì íàïðÿìêàì. Îôîðìëåííÿ іíòåð’єðó íå ïðîñòî «äàíèíà
ìîäі», à âіäîáðàæåííÿ ñòèëіñòè÷íèõ ïåðåâàã і ïîòðåá ó êîìôîðòі ëþäèíè.
Ó íàø ÷àñ іñíóє âåëèêà êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ ñòèëіâ äèçàéíó іíòåð’єðó, і öå íå âèïàäêîâî. Êîæíà ëþäèíà ïðàãíå ñòâîðèòè òàêó îáñòàíîâêó, ÿêà âëàøòîâóє ñàìå її. Ó öüîìó іíòåð’єðі âîíà ïî÷óâàòèìåòüñÿ
êîìôîðòíî é çàòèøíî, ó òàêîìó æèòëі ìîæå ðîçñëàáèòèñÿ àáî, íàâïàêè,
çîñåðåäèòèñÿ äëÿ ïðîäóêòèâíîї ðîáîòè.
Іñíóє áàãàòî ñó÷àñíèõ ñòèëіâ äèçàéíó. Íàéïîïóëÿðíіøі ñåðåä íèõ – àâàíãàðä, áіîäèçàéí, ñòèëü «ô’þæí», ôóòóðîäèçàéí, àâòîðñüêèé äèçàéí òà іí.
Àâàíãàðäíèé äèçàéí іíòåð’єðó ÷àñòî ñòâîðþєòüñÿ çà êîíòðàñòîì.
Íàéáіëüø íåïîєäíóâàíі êîëüîðè òà ôîðìè ïîєäíóþòüñÿ ñàìå â àâàíãàðäі (ìàë. 225). Ñòèëü áóäóєòüñÿ ç âіä÷óòòÿì ðèòìó, êîëüîðó é ôîðìè.
Â іíòåð’єðі àâàíãàðäíîãî ñòèëþ çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ ïðàêòè÷íî áóäüÿêі ìàòåðіàëè. Îäíàê ïåðåâàãà íàäàєòüñÿ íàéñó÷àñíіøèì і ïåðåäîâèì äëÿ
ñâîãî ÷àñó: íîâèì âèäàì øòóêàòóðêè, øïàëåð, ëàêîôàðáîâèõ ìàòåðіàëіâ,
ëàìіíîâàíèì ïîêðèòòÿì òîùî.

Мал. 225. Стиль авангард-дизайну в інтер’єрах
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Ìåáëі ìîæóòü áóòè íåçâè÷àéíîї, õèìåðíîї, öіêàâîї ôîðìè, ùîá âèíèêàëî áàæàííÿ їõ ðîçãëÿäàòè, äèâóâàòèñÿ і çàõîïëþâàòèñÿ íèìè. Ìîæëèâі,
ïðèìіðîì, ÿê âàðіàíò, âåëè÷åçíі êðіñëà-ïîäóøêè òîùî. Àëå â ìåáëÿõ, ÿê і
â іíøèõ ïðåäìåòàõ äèçàéíó, àâàíãàðä íå ìàє äðіáíèõ äåòàëåé.
Áіîäèçàéí – öå íå òіëüêè îêðåìèé ñòèëü іíòåð’єðó, àëå é öіëà íàóêà,
ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ÿêîї є åëåìåíòè òà îáðàçè æèâîї ïðèðîäè, çàñіá äëÿ
ñòâîðåííÿ åñòåòè÷íîãî і ïñèõîëîãі÷íîãî êîìôîðòó ëþäèíè. Öå ïðîÿâ ïîєäíàííÿ ÷àñòî÷êè ïðèðîäè іç ñó÷àñíèì іíòåð’єðîì, ìîæëèâіñòü âіä÷óòè
ñïðàâæíþ ãàðìîíіþ ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì.

Мал. 226. Стиль біодизайну в інтер’єрах

Âàæëèâîþ âèìîãîþ îðãàíіçàöії іíòåð’єðíîãî áіîäèçàéíó є òå, ùî â òàêîìó æèòëі ìàє áóòè çàòèøíî, ñâіæî, ëåãêî äèõàòè, ïðàöþâàòè é âіäïî÷èâàòè. Äëÿ öüîãî â іíòåð’єðі äîöіëüíî âèêîðèñòàòè ãîðùèê іç êіìíàòíèìè ðîñëèíàìè íà ïіäâіêîííі, àêâàðіóì (ìàë. 226).
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Мал. 227. Стиль ф’южн-дизайну в інтер’єрах

Ñó÷àñíèì ðіøåííÿì öüîãî ñòèëþ є é òàê çâàíі çåëåíі ñòіíè – âåðòèêàëüíі ïîâåðõíі, ïîâíіñòþ çàñàäæåíі êâіòàìè àáî âèòêèìè ðîñëèíàìè.
Ó áіîäèçàéíі ïåðåâàæàþòü òіëüêè íàòóðàëüíі, åêîëîãі÷íі ìàòåðіàëè.
Òàê, íàïðèêëàä, øïàëåðè ïîâèííі ëåãêî ïðîïóñêàòè ïîâіòðÿ, àëå ïðîòèñòîÿòè ïðîíèêíåííþ âîëîãè, íå ìіñòèòè ó ñâîєìó ñêëàäі àêðèëîâîãî
àáî âіíіëîâîãî ïîêðèòòÿ. Ðîáî÷і ïîâåðõíі êóõîííèõ ñòîëіâ, ïіäâіêîííÿ
ìîæóòü áóòè âèãîòîâëåíі ç ïðèðîäíîãî êàìåíþ, íèì òàêîæ ìîæíà îáëèöþâàòè ïіäëîãó. Àëå íàéáіëüøà ïåðåâàãà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåòіâ
іíòåð’єðó â áіîäèçàéíі íàäàєòüñÿ íàòóðàëüíіé äåðåâèíі, ÿêó çà ïîòðåáè
ìîæíà îáðîáèòè åêîëîãі÷íî ÷èñòèìè ôàðáàìè.
Ñòèëü, ó ÿêîìó ïîєäíóєòüñÿ äåêіëüêà òðàäèöіé â îäíîìó äèçàéíі
іíòåð’єðó, íàçèâàєòüñÿ «ô’þæí» (ìàë. 227).
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Ïî÷èíàþ÷è ç 90-õ ðîêіâ ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ, ïîíÿòòÿ «ô’þæí» øèðîêî
çàñòîñîâóєòüñÿ â ìóçèöі, êóëіíàðії, îäÿçі, äèçàéíі іíòåð’єðó. Öåé ñòèëü
äîçâîëÿє ðîçìіñòèòè â ïðîñòîðі âñå, ùî çàâãîäíî, і ïðè öüîìó ñòâîðèòè
ìіæ ðіçíîìàíіòíèìè ïðåäìåòàìè òà àðõіòåêòóðíèìè åëåìåíòàìè ãàðìîíіéíі çâ’ÿçêè. Öå âèìàãàє íåàáèÿêîї äèçàéíåðñüêîї ìàéñòåðíîñòі, òîíêîãî
ñìàêó òà äîñâіäó, îñêіëüêè òðåáà çóìіòè ïîєäíàòè òå, ùî íå ïîєäíóєòüñÿ, і
çëàìàòè çàãàëüíîïðèéíÿòі ñòåðåîòèïè.
Ô’þæí çîáîâ’ÿçóє іíòåð’єð áóòè ëåãêèì і æèòòєðàäіñíèì, ó íüîìó
íå ïåðåäáà÷åíі âèðàçíі ãîðèçîíòàëі é âåðòèêàëі, ïîäіë íà çîíè òà ÷іòêå
ôóíêöіîíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ îêðåìèõ ïðèìіùåíü. Äèçàéíåðè ââàæàþòü,
ùî ñòèëþ «ô’þæí» ïіäõîäÿòü ì’ÿêі, íàâіòü îêðóãëі ôîðìè, àðêè, âåëèêі
âіêíà. Ó äåêîðі ñìіëèâî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿïîíñüêі øèðìè, àôðèêàíñüêі ìàñêè, ÿñêðàâі іíäіéñüêі òêàíèíè é êèòàéñüêі ïàïåðîâі ëіõòàðèêè
â ïîєäíàííі çі ñòðèìàíèì äèçàéíîì ì’ÿêèõ ìåáëіâ.
«Äèçàéíîì ìàéáóòíüîãî» íàçèâàþòü ôóòóðîäèçàéí (ìàë. 228).
Ôóòóðîäèçàéí ó ñó÷àñíîìó ñâіòі âіäïîâіäàє ïîíÿòòþ «іííîâàöії», öå –
äèçàéí-óìîãëÿäíіñòü, ÿêèé ñòâîðþє íå òàê àðòåôàêòè, ÿê âëàñíå ìàéáóòíє. Îá’єêòàìè ïèëüíîї óâàãè ôóòóðîäèçàéíåðіâ є îäÿã, æèòëî, òåõíіêà
ìàéáóòíüîãî.
Ó íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèõ òâîðàõ ìèíóëîãî іíîäі ìîæíà çíàéòè îïèñ
ïðåäìåòіâ, ùî ñòàëè ðåàëüíіñòþ â íàøі äíі. Ïèñüìåííèêè-ôàíòàñòè ïåðåäáà÷èëè, íàïðèêëàä, ïîÿâó ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ, ïëàíøåòíèõ êîìï’þòåðіâ
і äîìàøíіõ ðîáîòіâ. Çäàâàëîñÿ á, ÿê їì âäàâàëîñÿ ñïðîãíîçóâàòè ïîÿâó ÷èïіâ, íîâèõ ìàòåðіàëіâ і òåõíîëîãіé, іç çàñòîñóâàííÿì ÿêèõ óñå öå çðîáëåíî?

Мал. 228. Футуродизайн в інтер’єрах, техніці

Ïðèðîäíî, çâè÷íі íàì ñüîãîäíі åëåêòðîííі ïðèñòðîї ïèñüìåííèêè-ôàíòàñòè îïèñóâàëè â äåòàëÿõ çîâñіì íå òàê, ÿê âîíè âèãëÿäàþòü ó ïіäñóìêó.
Àëå ïåðåäáà÷åííÿ, ÿêі òîâàðè áóäóòü çàòðåáóâàíі, іíîäі âðàæàþòü ñâîєþ
òî÷íіñòþ. Íàä öèì çàâäàííÿì ïðàöþє öіëèé íàïðÿìîê ó äèçàéíі.
Ôóòóðîäèçàéí ñòâîðþє âіçóàëüíèé îáðàç ïðåäìåòіâ, ÿêі ç’ÿâëÿòüñÿ â
ìàéáóòíüîìó. Òåðìіí ïîõîäèòü âіä àíãëіéñüêèõ ñëіâ future – «ìàéáóòíє» і
design – «äèçàéí, ìîäåëü». Áóêâàëüíî âіí îçíà÷àє «äèçàéí ìàéáóòíüîãî»
àáî «ðîçðîáêà ïðèéäåøíüîãî».
Âèîêðåìëþþòüñÿ òàêîæ ñòèëі àâòîðñüêîãî äèçàéíó (ìàë. 229). Íàé÷àñòіøå öå ìîäåëþâàííÿ ïðîñòîðó é îñâіòëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàéíåîáõіäíіøèõ ïðåäìåòіâ іíòåð’єðó, ïðîñòèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôîðì і íåéòðàëüíèõ
êîëüîðіâ (÷îðíîãî, ñіðîãî) ó ïðèìіùåííі (äèçàéí-ìіíіìàëіçìó). Íàéáіëüøå
çíà÷åííÿ â ìіíіìàëіçìі àâòîðñüêîãî іíòåð’єðó ìàє ïðàâèëüíî ñïëàíîâàíèé
ïðîñòіð. Ãîëîâíå, ùî âіäðіçíÿє àâòîðñüêèé ñòèëü äèçàéí-ìіíіìàëіçìó âіä
іíøèõ ñòèëіâ, – íàÿâíіñòü ì’ÿêîãî, ðîçñіÿíîãî îñâіòëåííÿ, âіä÷óòòÿ ïðîñòîðó, ìіíіìóì âíóòðіøíіõ ïåðåãîðîäîê, âåëèêà êіëüêіñòü і ïëîùà âіêîí.
Ìіíіìàëіçì â іíòåð’єðі õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïðàãíåííÿì àâòîðà ìàêñèìàëüíî
ç’єäíàòè æèòëîâèé ïðîñòіð ç íàâêîëèøíіì ñâіòîì.
Ó äèçàéíåðіâ òèïó «ìàéñòðè-äіÿ÷і» àâòîðñüêèé ñòèëü áіëüøå óçãîäæóєòüñÿ ç òâîðàìè óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, ïðèçíà÷åíèìè äëÿ êîðèñòóâàííÿ, à
â «õóäîæíèêіâ-ãëÿäà÷іâ» – ç äåêîðàòèâíèìè òâîðàìè äëÿ åñòåòè÷íîãî ñïîãëÿäàííÿ. Â àâòîðñüêîìó ñòèëі äèçàéíåðіâ òèïó «ìèñëèòåëі-ñëóõà÷і» áіëüøå ïðåäìåòíèõ ôîðì, ÿêі ñòîñóþòüñÿ àóäіàëüíîãî àáñòðàêòíîãî ñïðèéìàííÿ
(ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè, àóäіîàïàðàòóðà, áіáëіîòåêà, çíàêè-ñèìâîëè òîùî).

Мал. 229. Авторські стилі в дизайні
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 5
Àíàëіç ïðåäìåòіâ іíòåð’єðó
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: çîáðàæåííÿ âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî í àííÿ ðî á î òè
1. Îçíàéîìñÿ іç çàïðîïîíîâàíèìè â÷èòåëåì àáî ïîäàíèìè íèæ÷å çîáðàæåííÿìè âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ (ìàë. 230).
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Мал. 230. Варіанти настінних годинників

2. Çäіéñíè àíàëіç çàñòîñóâàííÿ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ.
3. Âèçíà÷ ïðèíàëåæíіñòü âèðîáó äî ïåâíîãî ñòèëþ äèçàéíó іíòåð’єðó.
4. Çàïðîïîíóé ìîæëèâіñòü âèêîðèñòàííÿ âèðîáó â ïåâíîìó ñåðåäîâèùі.
5. Îáåðè 1–2 çðàçêè âèðîáó òà çàïðîïîíóé іäåї ùîäî ïîêðàùåííÿ їõíüîãî äèçàéíó.
6. Äàíі çàïèøè â òàáëèöþ.
№
ïîð.

Íàçâà
âèðîáó

Êîíñòðóêöіéíèé
ìàòåðіàë

Ñòèëü
äèçàéíó

1

Ãîäèííèê íàñòіííèé

Äåðåâî, ïëàñòèê

Êëàñè÷íèé

Ñåðåäîâèùå
çàñòîñóâàííÿ

Âіòàëüíÿ

2
3

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 16
Âèãîòîâëåííÿ íàñòіííîãî ãîäèííèêà
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: çàãîòîâêè äåðåâèíè, çðіçè äåðåâèíè, ÄÂÏ,
ÄÑÏ, ãîäèííèêîâèé ìåõàíіçì, ñòðіëêè, ïàëü÷èêîâі áàòàðåéêè, ðîçìі÷àëüíèé іíñòðóìåíò, ñâåðäëà, ðó÷íèé äðèëü, âèïàëþâà÷.

Ïî ñë іä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ ÷è òåõíîëîãі÷íîþ êàðòêîþ îçíàéîìñÿ ç
îá’єêòîì ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі (ìàë. 231).
2. Äîáåðè íåîáõіäíèé êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë.
3. Âèêîíàé ðîçìі÷àííÿ äåòàëåé íà çàãîòîâêàõ.
4. Çäіéñíè ïðîöåñ ðіçàííÿ çàãîòîâîê çà ðîçìіòêîþ іç ïðèïóñêîì íà ïîäàëüøó îáðîáêó.
5. Çäіéñíè êîíòðîëü ÿêîñòі âèêîíàííÿ ðîáîòè.
6. Ïîäàëüøі îïåðàöії âèêîíàé íà íàñòóïíîìó óðîöі.

Мал. 231. Орієнтовні зразки об’єкта практичної діяльності

Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ñëîâî «ñòèëü» ïîõîäèòü âіä íàçâè äàâíüîãî іíñòðóìåíòà äëÿ
ïèñüìà. Ñòèëü, àáî ñòèëîñ, – çàãîñòðåíèé ñòðèæåíü ç êіñòêè, ìåòàëó, äåðåâà, ÿêèì âèäðÿïóâàëè òåêñò íà çîëîòіé äîùå÷öі àáî íà
áåðåñòі.
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Íà äîçâіëëі
Âіäøóêàé â Іíòåðíåòі çðàçêè äåêîðàòèâíèõ і ñþæåòíèõ øðèôòіâ.
Íàïèøè íà îêðåìèõ àðêóøàõ âåëèêі áóêâè, ç ÿêèõ ïî÷èíàþòüñÿ òâîє
іì’ÿ òà ïðіçâèùå. Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ áóêâ ç óñіõ áîêіâ. Ç êèì àáî
÷èì àñîöіþâàëèñÿ ó òâîїé óÿâі âåëèêі ëіòåðè? Âèêîðèñòàé ñþæåòíèé
øðèôò і ïåðåòâîðè áóêâè íà ìàëþíêè. Ñêëàäè ç íèõ êîëüîðîâî-ãðàôі÷íó
êîìïîçèöіþ ñâîãî іìåíі. Ïåðåòâîðè іíøі áóêâè àëôàâіòó íà ìàëþíêè.
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: íàî÷íèé ïîñіáíèê «Àáåòêà äèçàéíåðà».
Âèãîòóéòå ðîçãîðòêó êóáà. Âіäøóêàéòå â Іíòåðíåòі «ìîðñüêó àáåòêó»: ïîçíà÷åííÿ áóêâ êîëüîðîâèìè ïðàïîðöÿìè, ðóõàìè çà äîïîìîãîþ
ñèãíàëüíèõ ïðàïîðöіâ, àçáóêè Ìîðçå. Çîáðàæåííÿ çíàêіâ «ìîðñüêîї àáåòêè», áóêâè-ìàëþíêè, êàëіãðàôі÷íî íàïèñàíі і äðóêîâàíі áóêâè ïåðåíåñіòü
íà âñі øіñòü ãðàíåé êóáà.
Ñïіëüíî ç äðóçÿìè âèãîòóéòå íàî÷íèé ïîñіáíèê «Àáåòêà äèçàéíåðà»
äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.
Дизайн інтер’єрів, дизайн-стилі XXI ст.: авангард, біодизайн, стиль «ф’южн»,
футуродизайн, авторський дизайн.
Авангардний дизайн інтер’єруу – художнє проектування інтер’єрного
стилю з використанням контрастних предметних форм, кольорів і нових композитних матеріалів.
Біодизайн інтер’єру – художнє проектування інтер’єрного стилю з натуральних, екологічно чистих, безвідходних матеріалів: дерева, каменю, глини,
квітів, інших рослин, а також з куточками «живої природи»: акваріум, кімнатні
тварини і птахи тощо.
Дизайн інтер’єрів – художнє проектування окремих артефактів побутового призначення або відносно замкненого та організованого у функціональноестетичному плані простору всередині будівлі.
Футуродизайн (від англ. future design – дизайн майбутнього) – дизайнумоглядність, завдяки якому дизайнер-футурист створює такі артефакти
середовища, які відображають інноваційне формоутворення близького чи
віддаленого майбутнього.
«Ф’южн» (англ. fusion – злиття) – художнє проектування будь-яких форм
та екзотичних артефактів, поєднання в інтер’єрі різних стилів, «поєднання
непоєднуваного», але скомпонованого з дотриманням естетичних принципів
цілісності та гармонії.

1. Ó ÿêèõ âèäàõ äèçàéíó ÿêі ñó÷àñíі ñòèëі ôîðìîóòâîðåííÿ âèÿâëÿþòüñÿ íàé÷àñòіøå? Âèêîðèñòàé ñëîâà äëÿ âіäïîâіäі: âèäè äèçàéíó –
ëàíäøàôòíî-àðõіòåêòóðíèé, ãðàôі÷íèé і âåá-äèçàéí, ïðîìèñëîâèé,
äèçàéí іíòåð’єðó, äèçàéí êîñòþìà.
2. ßê òè ñôîðìóëþєø ñóòíіñòü ïîíÿòòÿ «àâòîðñüêèé äèçàéí»? ßêèé
àâòîðñüêèé äèçàéí íàéðîçïîâñþäæåíіøèé?

§ 26. ЕТНОДИЗАЙН. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ
1. Національні види дизайну яких країн ти знаєш?
2. Якими видами художньої творчості представлена національна символіка
Української держави?
3. Як ти розумієш висловлювання «Без верби й калини нема України»?

Åòíі÷íèé ñòèëü çàâîéîâóє äåäàëі áіëüøó ïîïóëÿðíіñòü. Ïðè÷èíàìè
ïîïóëÿðíîñòі åòíîäèçàéíó є éîãî íåïîâòîðíå ðіçíîìàíіòòÿ, ïðèðîäíіñòü,
ñâîáîäà, ÿñêðàâіñòü.
Íà ìàëþíêó 232 ïîäàíî çðàçêè óêðàїíñüêîãî åòíі÷íîãî äèçàéíó òà
äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. ßêі éîãî âèäè òóò ïðåäñòàâëåíî?

Мал. 232. Зразки українського етнічного дизайну

Ó äèçàéíі іíòåð’єðó öåé ñòèëü ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âèêîðèñòàííі ìàòåðіàëіâ,
êîëüîðіâ, åëåìåíòіâ åòíîàòðèáóòèêè, ùî íàäàє âñüîìó іíòåð’єðó ÿñêðàâî âèðàæåíîãî íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó, çàâäÿêè çáåðåæåííþ ó òâîðàõ
åòíîäèçàéíó ñâîєðіäíîñòі íàöіîíàëüíîї ôîðìè òà äåêîðó. Òàê, ó ñõіäíèõ
ñòèëÿõ ó äåêîðі ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü áàìáóê, â àôðèêàíñüêîìó – õóòðî
äèêèõ çâіðіâ àáî éîãî іìіòàöіþ, ñêàíäèíàâñüêèé äåêîð âèðіçíÿєòüñÿ ïðîñòîòîþ ôîðì ìåáëіâ, ïåðåâàæíî ç íàòóðàëüíîї äåðåâèíè.
Ñïðàâæíіì óêðàїíñüêèì іíòåð’єðîì ìîæíà íàçâàòè òîé, ùî íåñå â ñîáі
åòíі÷íі íàöіîíàëüíі ìîòèâè ñіëüñüêèõ áóäèíêіâ – öå, íàñàìïåðåä, ïðèðîäíі îáòі÷íі ôîðìè, âèêîðèñòàííÿ ìàñèâíèõ äåðåâ’ÿíèõ ìåáëіâ òà âåëèêîї
êіëüêîñòі åëåìåíòіâ äåêîðó. Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé ñòèëü âèÿâëÿєòüñÿ ó ñïåöèôі÷íèõ ôîðì âіêîí, äâåðåé, ïå÷і, іêîí òîùî.
Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ñòèëþ є âèêîðèñòàííÿ â іíòåð’єðі âèøèâêè, êåðàìіêè, іêîí, äåðåâ’ÿíèõ âèðîáіâ òà âèðîáіâ
іç ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ, ðіçíîìàíіòíèõ îáåðåãіâ òîùî. Êèëèìè, âèãîòîâëåíі âðó÷íó, ðóøíèêè é ñåðâåòêè ç ðó÷íîþ âèøèâêîþ, âèøèâàíêè,
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âèðîáè ç äåðåâà òà êåðàìіêè, äåêîðàòèâíі ïîäóøêè, óñіëÿêі îáåðåãè, çàêðèâàþ÷è ñòіíè, ñòâîðþþòü єäèíèé ïðîñòіð êðàñè, òåïëà é çàòèøêó óêðàїíñüêîї îñåëі.
Âíóòðіøíє ïëàíóâàííÿ òðàäèöіéíîї óêðàїíñüêîї îñåëі õàðàêòåðèçóâàëîñÿ ïîâñþäíîþ òèïîëîãі÷íîþ єäíіñòþ (ìàë. 233, à). Òàê, óêðàїíñüêà ïі÷
çàâæäè çàéìàëà âíóòðіøíіé êóò õàòè ç îäíîãî áîêó âіä âõіäíèõ äâåðåé
і áóëà îáåðíåíà ñâîїì îòâîðîì äî ôàñàäíîї ñòіíè (âõîäîâîї, ïåðåäíüîї), ó
ÿêіé áóëè âіêíà.

а

б
Мал. 233. Український етнодизайн інтер’єру: а – давня українська оселя;
б – сучасна кухня в етнічному стилі

Ïî äіàãîíàëі âіä ïå÷і âëàøòîâóâàëè ïàðàäíèé êóò (ïîêóòü, ÷åðâîíèé
êóò, ñâÿòèé âóãîë, áîæíіé êóò), äå ðîçìіùóâàëè іêîíè, ïðèêðàøåíі òêàíèìè àáî âèøèòèìè ðóøíèêàìè (áîæíèêàìè), îáòèêàíі öіëþùèì çіëëÿì
òà êâіòàìè; ïåðåä íèìè âіøàëè ëàìïàäêó.
Ñüîãîäíі ïåðñïåêòèâíèìè є çðàçêè õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ ñó÷àñíîї
óêðàїíñüêîї ñàäèáè.
Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ ñó÷àñíîї ñàäèáè (ìàë. 234). Ùî òóò ìîæíà çàðàõóâàòè äî óêðàїíñüêîãî åòíîäèçàéíó?

Мал. 234. Український стиль у проектуванні садиби

Ñåðåä іíøèõ òâîðіâ óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïðîìèñëіâ, çäàòíèõ ïðèêðàñèòè áóäü-ÿêèé ñó÷àñíèé іíòåð’єð, âàðòî íàçâàòè ðіçüáëåíі äåðåâ’ÿíі
ëîæêè, ñîïіëêè, íàðîäíі іãðàøêè, ðîçïèñàíі ãëå÷èêè é òàðіëêè, ïëåòåíі
êîøèêè, óêðàїíñüêі íàöіîíàëüíі ëÿëüêè-ìîòàíêè (ìàë. 235).

Мал. 235. Елементи української національної культури в інтер’єрі

Åòíі÷íèé äèçàéí âëàñòèâèé òàêîæ äèòÿ÷èì іãðàøêàì óêðàїíñüêèõ
ìàéñòðіâ, ÿêі ïîñіäàþòü ãіäíå ìіñöå â іíòåð’єðі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà
(ìàë. 236).
Ñüîãîäíі â çàìіñüêîìó áóäèíêó ÷è ó çâè÷àéíіé ìіñüêіé êâàðòèðі äåäàëі
÷àñòіøå ìîæíà ñïîñòåðіãàòè åëåìåíòè äåêîðó іíòåð’єðó â óêðàїíñüêîìó
ñòèëі. Öå ðіçíîãî ðîäó àêñåñóàðè, òàëіñìàíè, îáåðåãè òîùî.

Мал. 236. Етнічний дизайн іграшки українських майстрів
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Çäàâíà êîæíà ãîñïîäèíÿ ìàëà îáåðіã, ùî çàõèùàâ її ðîäèíó âіä íåùàñòü, äàðóâàâ äîñòàòîê, çëàãîäó òà çäîðîâ’ÿ. Òàê, äîñèòü ÷àñòî â ñó÷àñíèõ áóäèíêàõ ìîæíà ïîáà÷èòè «ìіøå÷îê äîñòàòêó», ùî âèñèòü ó ïîìåøêàííі é íàïîâíþє ñіìåéíó «÷àøó» áàãàòñòâîì і äîñòàòêîì. Ñèìâîëîì
äîñòàòêó є êóêóðóäçà, ãîðîõ àáî êâàñîëÿ, ùî є íà îáåðåçі. Íà òàêîìó ìіøå÷êó îáîâ’ÿçêîâî ðîçìіùóþòü ðіçíîòðàâ’ÿ, ùî îçíà÷àє äîâãîëіòòÿ, ÷åðâîíèé ïåðåöü – ãàðÿ÷ó ëþáîâ òà íàñіííÿ – ñіìåéíå ùàñòÿ (ìàë. 237).

Мал. 237. Український оберіг

Îòæå, ëþäèíà іñíóє â ñêëàäíèõ âçàєìîñòîñóíêàõ çі ñâіòîì, ùî її îòî÷óє, ó òîìó ÷èñëі çі ñâіòîì ðå÷åé, ìåõàíіçìіâ, ïðåäìåòіâ âíóòðіøíüîãî
ñåðåäîâèùà ïðèìіùåíü. Óñå öå ïîâèííî ñòàíîâèòè ãàðìîíіéíå öіëå – ñàìå
öåé âèñíîâîê ïîêëàäåíî â îñíîâó ñó÷àñíîãî äèçàéíó.
Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ó ìіñòі Êîëîìèї Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі є ìóçåé «Ïèñàíêà» (ìàë. 238, à). Ó êîëåêöії ìóçåþ ïîíàä 6000 ïèñàíîê ç ðіçíèõ
ðåãіîíіâ Óêðàїíè òà êðàїí ñâіòó. Çà ðåçóëüòàòàìè àêöії «Ñіì ÷óäåñ
Óêðàїíè» ìóçåé îïèíèâñÿ íà âîñüìîìó ìіñöі çà êіëüêіñòþ ãîëîñіâ
іíòåðíåò-êîðèñòóâà÷іâ òà íà ñіìíàäöÿòîìó – çà ãîëîñàìè åêñïåðòіâ.
Ó Êàíàäі â ìіñòі Âåãðåâіëü є íàéáіëüøèé ó ñâіòі ïàì’ÿòíèê ïèñàíöі, ñòâîðåíèé íà ÷åñòü ïåðøèõ ïåðåñåëåíöіâ Êàíàäè – óêðàїíöіâ ç Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі (ìàë. 238, á).

а

б

Мал. 238. Писанка українців як одне із чудес світу

Ïðîéòè íà êîçàöüêó Ñі÷ ìîæíà áóëî òіëüêè ç «äèçàéíåðñüêèì ïàðîëåì» – іíäèâіäóàëüíîþ äåðåâ’ÿíîþ ëîæêîþ, âèãîòîâëåíîþ äîâіðåíèì
ìàéñòðîì (ìàë. 239).

Мал. 239. Дерев’яні ложки українських майстрів

 Íà ïіâíî÷і Íіìå÷÷èíè, íà ïіâîñòðîâі Ðþãåí, є іñòîðè÷íèé ìóçåé, ó
ÿêîìó çáåðіãàþòüñÿ àðòåôàêòè åòíі÷íîãî äèçàéíó, ùî íàãàäóþòü óêðàїíñüêі åêñïîíàòè. Íàáåðè â Іíòåðíåòі ôðàçó «ñëîâ’ÿíî-ãåðìàíñüêі ïëåìåíà, îñòðіâ Ðþãåí», і òè äіçíàєøñÿ áàãàòî íîâîї і öіêàâîї іíôîðìàöії ïðî
óêðàїíñüêó òà íіìåöüêó ìàòåðіàëüíî-õóäîæíі êóëüòóðè.
Íà äîçâіëëі
Ðîçãëÿíü êîíòóðíó êàðòó Óêðàїíè: ÿêі ç îáëàñòåé ñõîæі íà êâіòêè,
à ÿêі – íà ëèñòêè? Íàìàëþé æîâòі îâàëè â öåíòðàõ «îáëàñòåé-êâіòîê».
Ïîçíà÷ ïðîæèëêè íà «îáëàñòÿõ-ëèñòêàõ». Óòâîðè êîëüîðîâó êîìïîçèöіþ
«Óêðàїíîöâіòòÿ» çà àíàëîãîì ðàéäóãè. Ðîçìіñòè «áóêåò óêðàїíîöâіòòÿ» ó
«âàçі ×îðíîãî ìîðÿ».
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: ïàííî àáî ñåðâåòêà «Óêðàїíîöâіòòÿ».
Ó ÿêèõ õóäîæíіõ òåõíіêàõ îáðîáêè ìàòåðіàëіâ ìîæíà âèãîòîâèòè ïðîåêò
«Óêðàїíîöâіòòÿ»? Ñòâîðіòü êîìïîçèöіþ «Óêðàїíîöâіòòÿ» â óëþáëåíèõ
íіõ òåõíіêàõ îáðîáëåííÿ ìàòåðіàëіâ.
Етнодизайн, етноатрибутика, покуть, оберіг.

Етнічний дизайн
н – художнє формоутворення із сучасних матеріалів
сучасними інструментами, але з використанням традиційного національного
або регіонального декору.
Оберіг – найдавніший амулет щастя й гаразду, чарівний предмет, що
призначений для захисту свого власника. Також вважають, що він може принести удачу, попередити про небезпеку, поліпшити стан здоров’я. Через це
обереги зажили неабиякої популярності ще з давніх-давен.
Покуть – куток в українській селянській хаті, розміщений по діагоналі від
печі, де сходяться краями дві лави, та місце біля нього.

1. ßêі îñîáëèâîñòі ñòèëþ óêðàїíñüêîãî åòíîäèçàéíó òè çàïàì’ÿòàâ?
2. ßêі ìàòåðіàëè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â óêðàїíñüêîìó åòíîäèçàéíі?
3. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ðіçíèöÿ ìіæ åòíîäèçàéíîì і äåêîðàòèâíî-óæèòêîâèì
ìèñòåöòâîì?
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§ 27. ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ
1. Що називають художнім конструюванням?
2. Яка роль дизайнера в художньому конструюванні?
3. У чому полягає різниця між художнім проектуванням і художнім конструюванням?

Äæåðåëîì óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî äèçàéíó є ðіçíі âèäè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà (ìàë. 240). Õóäîæíèêè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà âèêîðèñòîâóþòü õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ (õóäîæíі òåõíіêè
îáðîáêè ìàòåðіàëіâ) áåç åòàïіâ ãðàôі÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ: àñîöіàòèâíîãî
ðÿäó òà àíîòàöії, êëàóçóðè é ïîøóêîâîãî åñêіçó, êîëüîðîâîãî ðіøåííÿ òà
äèçàéíåðñüêîї ïðîïîçèöії. Âèíÿòêîì є ïèñàíêàðñòâî і ðîçïèñ òêàíèí.

Ëîçîïëåòіííÿ

Ðîçïèñ òêàíèí

Ïèñàíêàðñòâî

Íàðîäíà ëÿëüêà

Òêàöòâî

Ãîí÷àðñòâî

Ìåòàëîîáðîáêà

Äåðåâîîáðîáêà

Êèëèìàðñòâî

Äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî

Âèøèâêà
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Мал. 241. Твори різних видів декоративно-ужиткового мистецтва

Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ òâîðіâ ðіçíèõ âèäіâ äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà é íàçâè õóäîæíі òåõíіêè îáðîáêè ìàòåðіàëіâ (ìàë. 241). ßêі
òðàäèöіéíі âèäè õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ ïðåäñòàâëåíі âèðîáàìè,
òâîðè ÿêèõ õóäîæíіõ òåõíіê âіäñóòíі?
Õóäîæíє êîíñòðóþâàííÿ – öå òâîð÷èé ìåòîä ïðîåêòóâàííÿ îá’єêòіâ
òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ ëþäèíîþ åñòåòè÷íî
âäîñêîíàëåíîãî âèðîáó.
Ñïîñіá õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ äèçàéíåð âèêîðèñòîâóє íà çàêëþ÷íîìó åòàïі ïðîåêòóâàííÿ, äèçàéíåðñüêèé íàãëÿä çäіéñíþє íà òåõíîëîãі÷íîìó
åòàïі. Íà êîíñòðóêòîðñüêîìó åòàïі (åòàïі ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ)
äèçàéíåð çäіéñíþє äîáіð êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ ïîøóêîâîãî ìàêåòóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ äåìîíñòðàöіéíîãî çðàçêà àáî êîíñòðóþâàííÿ
çðàçêà âèðîáíè÷îãî; îáèðàє іíñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ âіäïîâіäíî äî
òåõíîëîãії îáðîáêè äåòàëåé íîâîї êîíñòðóêöії, їõ ç’єäíàííÿ, îçäîáëåííÿ;
îðãàíіçîâóє ðîáî÷å ìіñöå; çäіéñíþє åêîíîìі÷íå òà åêîëîãі÷íå îáґðóíòóâàííÿ ìàéáóòíüîãî âèðîáó, ïðîâîäèòü ìіíі-ìàðêåòèíãîâå äîñëіäæåííÿ
ùîäî ïîïèòó íà âèðіá.
Àëå íå ìåíø âàæëèâèìè є ïîïåðåäíі åòàïè õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ
äèçàéíåðіâ: äîáіð àñîöіàòèâíîãî ðÿäó çîáðàæåíü і àíîòàöіÿ òâîð÷îãî çàäóìó, êëàóçóðà і ïîøóêîâå åñêіçóâàííÿ ìàéáóòíüîãî àðòåôàêòó, êîëüîðîâå
ðіøåííÿ é îñòàòî÷íà äèçàéíåðñüêà ïðîïîçèöіÿ. Õóäîæíє ïðîåêòóâàííÿ, íà
âіäìіíó âіä õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ ó ïðîñòîðі, ñòîñóєòüñÿ ñòâîðåííÿ
êîìïîçèöії ìàéáóòíüîãî âèðîáó íà ïëîùèíі êîëüîðîãðàôі÷íèìè çàñîáàìè.
Ïîíÿòòÿ «êîìïîçèöіÿ» îäíàêîâîþ ìіðîþ ñòîñóєòüñÿ ðіçíèõ âèäіâ òâîð÷îñòі – õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ, äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà,
æèâîïèñó, àðõіòåêòóðè, ìóçèêè òîùî. Îòæå, êîìïîçèöіÿ – öå ïîєäíàííÿ
îêðåìèõ åëåìåíòіâ ó єäèíå õóäîæíє öіëå, ùî â êîíêðåòíіé çîðîâіé ôîðìі
âèðàæàє çàäóì àâòîðà.
Ó õóäîæíüîìó êîíñòðóþâàííі іñíóþòü òàêі âèäè êîìïîçèöії: ôðîíòàëüíà
òà îá’єìíà (îá’єìíî-ïðîñòîðîâà).
Ôðîíòàëüíà êîìïîçèöіÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó òâîðàõ äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî õàðàêòåðó, äå ôàêòóðà ìàòåðіàëó ÷àñòî íàäàє ðåëüєôíîñòі êîìïîçèöії (òåêñòèëü – ãîáåëåí, ñêëî – âіòðàæ òîùî), êîìïîçèöіÿ
âèêîíàíà òåõíіêàìè àïëіêàöіÿ, ðîçïèñ, ïіðîãðàôіÿ, ãåîìåòðè÷íå òà òðèãðàííî-âèїìêîâå ðіçüáëåííÿ íà ïëîùèíі òîùî.
Îá’єìíà – öå êîìïîçèöіÿ âèðîáó, ÿêó ìè ñïðèéìàєìî ç óñіõ áîêіâ
(îá’єìíі âèðîáè – òîêàðñòâî, âåðñòàòíå îáëàäíàííÿ, ñêóëüïòóðà, äðіáíà
ïëàñòèêà, ìàëі àðõіòåêòóðíі ôîðìè, òâîðè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî õàðàêòåðó, ðіçíі óòèëіòàðíі îá’єêòè, çîêðåìà, ïîñóä, ìåáëі òîùî).
Áóäü-ÿêі âèäè êîìïîçèöії ñòâîðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ çàñîáіâ:
êîìïîçèöіéíîãî öåíòðó, ñèìåòðії é àñèìåòðії, ðèòìó, êîíòðàñòó òà íþàíñó,
ïðîïîðöії òîùî.
Êîìïîçèöіéíèé öåíòð – öå ìіñöå ôîêóñóâàííÿ óâàãè ãëÿäà÷à íà äåòàëÿõ
êîìïîçèöії. Íå âàðòî ïëóòàòè éîãî ç ãåîìåòðè÷íèì öåíòðîì (ìàë. 242).
Ãåîìåòðè÷íèé öåíòð óòâîðþєòüñÿ ïåðåòèíîì äіàãîíàëåé ïëîùèíè. Ïðåäìåò іíòåð’єðó â ãåîìåòðè÷íîìó öåíòðі âèãëÿäàє ÿê òàêèé, ùî çíàõîäèòüñÿ
«íà ñâîєìó ìіñöі». Êîìïîçèöіéíèé öåíòð ìîæå áóòè çìіùåíèì âіäíîñíî
ãåîìåòðè÷íîãî. Ç íüîãî ìàє ðîçïî÷èíàòèñÿ ðîçãëÿä êîìïîçèöії.
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Мал. 242. Геометричний (а) і композиційний (б) центри

Ðîçãëÿíü ïðîåêò äèçàéíåðіâ іíòåð’єðó (ìàë. 243). Âіäøóêàé ó íüîìó
êîìïîçèöіéíèé öåíòð. ßêèé ïðåäìåò іíòåð’єðó äèòÿ÷îї êіìíàòè òåáå
ïðèâàáèâ íàéáіëüøå?
Êîíñòðóêòèâíі åëåìåíòè âèðîáó àáî îðíàìåíòó ìîæóòü áóòè òàêîæ ïîðіçíîìó ðîçìіùåíі âіäíîñíî ïåâíîї òî÷êè, ëіíії. Íàéïîøèðåíіøèìè ðîçìіùåííÿìè є ñèìåòðіÿ òà àñèìåòðіÿ.
Ïðîïîðöіéíå ðîçìіùåííÿ ÷àñòèí âèðîáó (îðíàìåíòó) âіäíîñíî éîãî öåíòðà íàçèâàþòü ñèìåòðієþ. Ïðèíöèï ñèìåòðії ñïîñòåðіãàєìî â ïðèðîäі (íàïðèêëàä, êðèñòàëè, ëèñòî÷êè, êâіòè, ìåòåëèêè, ïòàõè, òіëî ëþäèíè òîùî).
Òàêå ðîçìіùåííÿ íàäàє îá’єêòàì õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ ïîðÿäêó, çàêіí÷åíîñòі, öіëіñíîñòі. Ñèìåòðè÷íî ðîçìіùåíі ôіãóðè çà ïåâíèõ çìіí ñâîãî
ïîëîæåííÿ â ðàçі íàêëàäàííÿ îäíієї ÷àñòèíè íà äðóãó ñóìіùàþòüñÿ.

Мал. 243. Дитяча кімната. Робота О. Залюбовської та М. Лихогляда

а

б

в

Мал. 244. Види симетрії: а – дзеркальна; б – осьова; в – гвинтова

Іñíóþòü òðè âèäè ñèìåòðії: äçåðêàëüíà, îñüîâà òà ãâèíòîâà (ìàë. 244).
Äçåðêàëüíà ñèìåòðіÿ ґðóíòóєòüñÿ íà ðіâíîñòі äâîõ ÷àñòèí âèðîáó,
òîáòî îäíà ÷àñòèíà íіáè óòâîðþєòüñÿ âíàñëіäîê âіääçåðêàëåííÿ äðóãîї.
ßêùî íàêëàñòè їõ îäíà íà îäíó, âîíè ñóìіùàþòüñÿ (ìàë. 245). Óÿâíà
ïëîùèíà, ÿêà äіëèòü ñèìåòðè÷íó ôіãóðó íàâïіë, íàçèâàєòüñÿ ïëîùèíîþ
ñèìåòðії.
Іíøèì âèäîì ñèìåòðії є îñüîâà. Âîíà ïîâ’ÿçàíà ç îáåðòàëüíèì ðóõîì і ïîâòîðîì åëåìåíòіâ íàâêîëî îñі ñèìåòðії, òîáòî ëіíії, îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî ÿêîї, ôіãóðà ìîæå íåîäíîðàçîâî íàêëàäàòèñÿ ñàìà íà ñåáå
(ìàë. 246).

а

б

в

Мал. 245. Дзеркальна симетрія: а – у природі; б – у техніці; в – у будівництві

Мал. 246. Вироби з осьовою симетрією
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Ãâèíòîâà ñèìåòðіÿ óòâîðþєòüñÿ â ðåçóëüòàòі ãâèíòîâîãî ðóõó òî÷êè
àáî ëіíії íàâêîëî íåðóõîìîї îñі. Çàçâè÷àé âîíà çàñòîñîâóєòüñÿ â åëåìåíòàõ ðіçíîãî ðîäó ìàøèí, âåðñòàòіâ, ëіòàêіâ, àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóäàõ çà
àíàëîãієþ ç ïðèðîäíèìè îá’єêòàìè (ìàë. 247).

а

б

в

Мал. 247. Гвинтова симетрія: а – у природі; б – в архітектурі; в – в авіації

Ùîäî ñèìåòðè÷íîї îá’єìíîї êîìïîçèöії, òî çàçâè÷àé âîíà ìàє âåðòèêàëüíó âіñü. Óñі ñòîðîíè (÷îòèðè àáî áіëüøå) âіäíîñíî íåї îäíàêîâі
(ìàë. 248). Ñèìåòðè÷íіñòü êîìïîçèöії іíòåð’єðó íàäàє âіä÷óòòÿ óðіâíîâàæåíîñòі é ñòàòèêè.
Àñèìåòðіÿ
ÿ – ïîðóøåííÿ ðіâíîìіðíîї îðãàíіçàöії çàñîáіâ âèðàçíîñòі
(åëåìåíòіâ) âіäíîñíî îñі íà ïëîùèíі, â îá’єìі ÷è ó ïðîñòîðîâîìó ñåðåäîâèùі (ìàë. 249).

Мал. 248. Симетрія в інтер’єрі

Àñèìåòðè÷íèìè â ïðèìіùåííі ìîæóòü áóòè áóäü-ÿêі ïðåäìåòè – âіä
íåâåëè÷êèõ ñòàòóåòîê äî ì’ÿêèõ ìåáëіâ. Àñèìåòðè÷íà îá’єìíà êîìïîçèöіÿ äîçâîëÿє єìíî âèðàçèòè îáðàç, ïåðåäàâøè âñþ éîãî áàãàòîãðàííіñòü і
áàãàòîëèêіñòü.

а

б

в

г
Мал. 249. Асиметрія: а – орнаментів; б – геометричної форми деталей; в – технічних
споруд; г – в інтер’єрах

Ñèìåòðіÿ òà àñèìåòðіÿ äîïîìàãàþòü äîñÿãàòè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі ó
ôîðìóâàííі ðіçíîìàíіòíèõ êîìïîçèöіé. Ðіâíîâàãà – ðіâíîìіðíå ðîçìіùåííÿ çàñîáіâ âèðàçíîñòі íàâêîëî îñі êîìïîçèöіéíîãî öåíòðó (ìàë. 250).

а

б

Мал. 250. Рівновага куль (а) і відсутність рівноваги у прямокутних формах (б)

Ðіâíîâàãà ìîæëèâà ÿê іëþçîðíå ñïðèéíÿòòÿ çáàëàíñîâàíîñòі ðіçíèõ
îçíàê: ëіíіé, ïëÿì, îá’єìіâ, êîëüîðó, ôàêòóðè, òåêñòóðè òîùî. Íà ïëîùèíі ç ïðÿìîêóòíèìè ôîðìàìè ìîæíà òàêîæ äîñÿãòè іëþçîðíîї ðіâíîâàãè.
Íàïðèêëàä, êàðòèíà, ðîçìіùåíà íàä ìåíøèì ïàðàëåëåïіïåäîì, çðіâíîâàæèòü â іíòåð’єðі ëіâó òà ïðàâó ñòîðîíè âіä âåðòèêàëüíîї îñі ñâіòèëüíèêà.
Êîìïîçèöіÿ ìîæå âèêëèêàòè ó ãëÿäà÷à âіä÷óòòÿ її áіëüøîї àáî ìåíøîї
äèíàìі÷íîñòі, òîáòî ðóõîìîñòі.
Äèíàìіêà – îðãàíіçàöіÿ ïëîùèíè, îá’єìó ÷è ïðîñòîðó òà іíøèõ çàñîáіâ
âèðàçíîñòі, äå âіäîáðàæåíî öіëåñïðÿìîâàíèé ðóõ, åìîöіéíå ÷è ôіçè÷íå
íàïðóæåííÿ, ñèëó (ìàë. 251). Íàïðèêëàä, äîâãèé і âóçüêèé ïðÿìîêóòíèê
ç îðíàìåíòîì çäàєòüñÿ äèíàìі÷íіøèì, íіæ êâàäðàò. Äèíàìі÷íіøèìè âèäàþòüñÿ òàêîæ ïðåäìåòè, ùî ìàþòü ãîñòðîêіíöåâі òà ãîñòðîêóòíі ôîðìè.

Мал. 251. Динаміка як цілеспрямований рух кольорових плям і фігур
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Äèíàìіêîþ â êîìïîçèöії òè çìîæåø ÿñêðàâî ïåðåäàòè ñâіé íàñòðіé, âèáóõè åìîöіé і ïî÷óòòіâ, ðàäіñòü, âèîêðåìèòè êðàñó ôîðìè é äåêîðó äèçàéíåðñüêèõ ïðîïîçèöіé, ïîøóêîâèõ ìàêåòіâ, ìîäåëåé, âèðîáíè÷èõ çðàçêіâ.
Ïðåäìåòè â äèíàìі÷íіé êîìïîçèöії íàé÷àñòіøå ðîçòàøîâóþòüñÿ ïî äіàãîíàëі, àñèìåòðè÷íî. Êðіì ïðèéîìó àñèìåòðії, âèêîðèñòîâóєòüñÿ êîíòðàñò
ôîðì і ðîçìіðіâ, êîëüîðіâ і ïëÿì, òîíіâ і ôàêòóð.
Ñòàòèêà – îðãàíіçàöіÿ ïëîùèíè, îá’єìó ÷è ïðîñòîðó òà іíøèõ çàñîáіâ
âèðàçíîñòі, çà ÿêîї âіäîáðàæåíî íåðóõîìіñòü, âіä÷óòòÿ ñïîêîþ (ìàë. 252).

Мал. 252. Статика як фіксація в композиціях нерухомості та спокою

Ðèòì є âëàñòèâіñòþ, õàðàêòåðíîþ äëÿ áàãàòüîõ ÿâèù ïðèðîäè, æèòòÿ
ëþäèíè: ñåðöåáèòòÿ, äèõàííÿ, ðèòìі÷íі öèêëè ðîêó, âіäïëèâè é ïðèïëèâè
ìîðÿ. ßê âіäîáðàæåííÿ çàêîíîìіðíîñòåé ðåàëüíîãî ñâіòó, ðèòì óâіéøîâ ó
âñі âèäè ìèñòåöòâà, ñòàâ îäíèì іç íåîáõіäíèõ çàñîáіâ îðãàíіçàöії õóäîæíüîї ôîðìè. Ó äèçàéíі, îáðàçîòâîð÷îìó é äåêîðàòèâíîìó ìèñòåöòâі âіä÷óòòÿ ðèòìó ñòâîðþєòüñÿ ÷åðãóâàííÿì ìàòåðіàëüíèõ åëåìåíòіâ ó ïðîñòîðі.
Ïîâòîðþâàíіñòü åëåìåíòіâ, ôîðìè òà іíòåðâàëіâ ìіæ íèìè і íàÿâíіñòü
÷іòêî âèðàæåíîї çàêîíîìіðíîñòі íàçèâàþòü ðèòìîì (ìàë. 253).

а

б

в

г
Мал. 253. Ритм: а – у предметному довкіллі; б – у геометричному орнаменті;
в – у рослинному орнаменті; г – у розмітці розгортки виробу

Íå ìåíø âàæëèâèìè êîìïîçèöіéíèìè çàñîáàìè є òàêîæ êîíòðàñò і íþàíñ. ×іòêî âèðàæåíі âіäìіííîñòі, íåðіâíіñòü і їõ ïðîòèñòàâëåííÿ â ñòðóêòóðі òâîðó íàçèâàþòü êîíòðàñòîì êîìïîçèöії. Ó ïðèðîäі çàêîí êîíòðàñòó äіє ïîñòіéíî, ÿê îäíî÷àñíà áîðîòüáà ïðîòèëåæíîñòåé і їõ äіàëåêòè÷íà
єäíіñòü, à â ìèñòåöòâі õóäîæíèê âіëüíèé ó âèáîðі íþàíñó ÷è êîíòðàñòó.
Êîíòðàñò ñâіòëîãî é òåìíîãî, áëèñêó÷îãî é ìàòîâîãî, ì’ÿêîãî é òâåðäîãî
äîñèòü ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü äèçàéíåðè ó ñâîїõ êîìïîçèöіÿõ (ìàë. 254).

Мал. 254. Контраст фактур матеріалів, кольорів, ліній, форм

Â îá’єìíî-ïðîñòîðîâіé ôîðìі êîìïîçèöіéíі êîíòðàñòè ìîæóòü áóòè âèðàæåíі ÷åðåç ðîçìіð, ôîðìó, ìàòåðіàë, êîëіð òîùî.
Îäíèì ç íàéäàâíіøèõ çàñîáіâ êîìïîçèöії є ïðîïîðöіéíіñòü – ãàðìîíіéíå ïîєäíàííÿ ïðîïîðöіé ÷àñòèí, åëåìåíòіâ ó єäèíå öіëå. Òîìó, ïðîåêòóþ÷è âèðіá, íåîáõіäíî çíàéòè íàéáіëüø åôåêòèâíі ïðîïîðöіéíі çàëåæíîñòі,
ùî âêàçóþòü íà ñïіâðîçìіðíіñòü äâîõ àáî áіëüøå âіäíîøåíü. Áàãàòî àðõіòåêòîðіâ, õóäîæíèêіâ çà îñíîâó ãàðìîíіéíèõ ïðîïîðöіé áåðóòü òàê çâàíèé
çîëîòèé ïåðåòèí (ìàë. 255).
Ïðîïîðöії «çîëîòîãî ïåðåòèíó», ÿêі âіäîìі ç äàâíіõ ÷àñіâ, – öå ñïіââіäíîøåííÿ 1:0,65, 1:1,65. Öå òàêèé ïðîïîðöіéíèé ïîäіë âіäðіçêà íà íåðіâíі ÷àñòèíè, ïðè ÿêîìó âåñü âіäðіçîê òàê âіäíîñèòüñÿ äî éîãî áіëüøîї
÷àñòèíè, ÿê áіëüøà ÷àñòèíà âіäíîñèòüñÿ äî ìåíøîї, àáî, іíøèìè ñëîâàìè,
ìåíøà ÷àñòèíà òàê âіäíîñèòüñÿ äî áіëüøîї, ÿê áіëüøà – äî âñüîãî âіäðіçêà
(a : b = b : c àáî c : b = b : a). Ó ÷èñëîâîìó âèãëÿäі öå 0,618.
Íþàíñ – öå ñïіââіäíîøåííÿ áëèçüêèõ çà âëàñòèâîñòÿìè êîìïîçèöіéíèõ
îçíàê ïðåäìåòà (áóêâàëüíî – âіäòіíîê, ëåäü ïîìіòíà ðіçíèöÿ) (ìàë. 256).
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b

Мал. 255. «Золотий перетин» у різних пропорційних формах довкілля

а

б

в

Мал. 256. Нюанси у творах: а – ландшафтного дизайнера; б – дизайнера інтер’єрів;
в – художника-живописця

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 17
Ñòâîðåííÿ ìîäåëі âèðîáó ç åëåìåíòàìè ñèìåòðії òà àñèìåòðії
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: êðåñëåííÿ àáî åñêіçè îá’єêòіâ ïðàöі, êðåñëÿðñüêі іíñòðóìåíòè (îëіâåöü, öèðêóëü, òðàíñïîðòèð, êîñèíåöü, ëіíіéêà),
ëàñòèê, êîëüîðîâі îëіâöі.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íà ííÿ ðî á î òè
1. Çà çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ àáî íèæ÷åðîçìіùåíèìè ãðàôі÷íèìè çîáðàæåííÿìè âèðîáіâ (ìàë. 257) ÷è âіäøóêàíèìè çà âëàñíèì áàæàííÿì àíàëîãàìè îçíàéîìñÿ ç їõ ïðèçíà÷åííÿì, êîíñòðóêöієþ, ãåîìåòðè÷íîþ ôîðìîþ, âèòðàòíèìè ìàòåðіàëàìè, îñîáëèâîñòÿìè äèçàéíó.

Мал. 257. Вироби з елементами симетрії та асиметрії

2. Îáåðè îäèí ç âèðîáіâ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ çà âëàñíèì çàäóìîì éîãî
êîíñòðóêöії òà õóäîæíüîãî îçäîáëåííÿ.
3. Âèçíà÷ îçíàêè êîìïîçèöії (ñèìåòðіÿ ÷è àñèìåòðіÿ, äèíàìі÷íіñòü àáî
ñòàòè÷íіñòü, ðèòì).
4. Ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ ìàéáóòíüîãî âèðîáó ðîçðîáè åñêіçè âëàñíèõ âàðіàíòіâ çìіíè éîãî ñèìåòðії íà àñèìåòðіþ àáî íàâïàêè, ñïðîáóé çàñòîñóâàòè ïîâòîðè, îçíàêè äèíàìі÷íîñòі, ñòàòè÷íîñòі,
ðèòìó òà õóäîæíüîãî îçäîáëåííÿ.
5. Âèçíà÷ íàéêðàùèé åñêіç äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó òà îáґðóíòóé ñâіé
âèáіð.
6. Âèçíà÷ òåõíîëîãіþ ç’єäíàííÿ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòіâ.
7. Âèãîòîâ âèðіá.
Ïåðåâіð ÿêіñòü âèãîòîâëåíîãî âèðîáó.
Симетрія, асиметрія, ритм, композиція, динаміка, статика, пропорція «золотий перетин».
Геометричний орнамент – візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів.
Комбінаторика – прийоми знаходження різних комбінацій, поєднань,
розміщень з даних елементів у певному порядку.
Композиція
я – розташування та взаємний зв’язок складових частин
художнього твору.
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1. ßêі êîìïîçèöії àáî їõ åëåìåíòè íàçèâàþòü ñèìåòðè÷íèìè?
2. Ùî ñïіëüíîãî òà â ÷îìó âіäìіííіñòü ìіæ ñèìåòðієþ òà àñèìåòðієþ?
3. Ó ÷îìó ñóòü ïîíÿòòÿ «ðèòì»?

Тестові завдання
1. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿìè êîìïîçèöіé òà íàçâàìè,
ùî їì âіäïîâіäàþòü.

1
À îá’єìíà
Á ïðîñòîðîâà
Â îá’єìíî-ïðîñòîðîâà

2

3

2. Óñòàíîâè âіäïîâіäíіñòü ìіæ çîáðàæåííÿìè êîìïîçèöіé òà їõíіìè
íàçâàìè.
À àñèìåòðè÷íі
Á ñèìåòðè÷íі

1

4

2

5

3

6

3. ßêèìè çàñîáàìè êîðèñòóєòüñÿ äèçàéíåð ó ïðîöåñі õóäîæíüîãî ïðîåêòóâàííÿ?
À âåðáàëüíèìè (ìîâëåííєâèìè, ìóçè÷íèìè)
Á êîëüîðîãðàôі÷íèìè (çîáðàæóâàëüíèìè)
Â ïðåäìåòíî-ïëàñòè÷íèìè (îáðîáëåííÿ ïëàñòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ)
Ã ïîєäíóє âåðáàëüíі, êîëüîðîãðàôі÷íі òà ïðåäìåòíî-ïëàñòè÷íі çàñîáè
4. Ó ÿêèõ ìіñöÿõ êîìïîçèöіé òè ðîçìіñòèø ïòàõà і êàðòèíó?

À óãîðі
Á óíèçó
Â ïðàâîðó÷
Ã ëіâîðó÷
5. ßêі ç ïîäàíèõ íèæ÷å êîìïîçèöіé äîâåðøåíіøі?

1

2

3

4

À êîìïîçèöіÿ
Á êîìïîçèöіÿ
Â êîìïîçèöіÿ
Ã êîìïîçèöіÿ

1
2
3
4
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6. Âіäøóêàé ðèòì ó ïîäàíèõ íèæ÷å çîáðàæåííÿõ: ÿêі åëåìåíòè ïîâòîðþþòüñÿ?

7. Âèçíà÷ ðèòìè â êîìïîçèöіÿõ. ßêі åëåìåíòè ïîâòîðþþòüñÿ?

8. Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ: êîíòðàñò ìіæ ÷èì і ÷èì òè ïîìіòèâ?

§ 28. ОСНОВИ КОЛОРИСТИКИ
1. Які кольори основні, а які – похідні? Скільки відтінків можеш назвати?
2. Які кольори чи відтінки тобі найбільше до вподоби?
3. Якими кольорами чи відтінками ти передаси почуття радості, а якими –
смуток?

Ó íàøîìó æèòòі é äіÿëüíîñòі âåëèêó ðîëü âіäіãðàє êîëіð, ùî îòî÷óє é
ñóïðîâîäæóє íàñ óñþäè. Ó ïðèðîäі íåìàє íі÷îãî áåçêîëіðíîãî. Îäíі êîëüîðè äóæå ÿñêðàâі é ÷èñòі, іíøі – áëіäі é òàêі íåâèçíà÷åíі, ùî äåêîëè
âàæêî äіáðàòè їì íàçâó. Õóäîæíèêè, àðõіòåêòîðè, äèçàéíåðè äîñèòü ÷àñòî ðîçâ’ÿçóþòü êîìïîçèöіéíі çàäà÷і, ïîâ’ÿçàíі ç êîëüîðîâèì òëîì âèðîáíè÷îãî, ñóñïіëüíîãî é æèòëîâîãî іíòåð’єðіâ (ìàë. 258).
Êîëіð – öå âëàñòèâіñòü òіë âèêëèêàòè òå ÷è іíøå çîðîâå âіä÷óòòÿ çãіäíî çі ñïåêòðàëüíèì ñêëàäîì âіäáèòîãî àáî âèïðîìіíþâàíîãî íèìè ñâіòëà.
Êîëüîðè ïîäіëÿþòü íà òàêі âèäè: õðîìàòè÷íі é àõðîìàòè÷íі. Äî ãðóïè
àõðîìàòè÷íèõ íàëåæàòü áіëèé, ñіðèé і ÷îðíèé êîëüîðè. Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ëèøå êіëüêіñòþ âіäáèòîãî ñâіòëà àáî íåîäíàêîâèì êîåôіöієíòîì
âіäáèòòÿ.

Мал. 258. Інтер’єр кафе. Образ створено на основі контрасту теплого і холодного,
світлого і темного з включенням етнографічних мотивів у декоруванні
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а

б

Мал. 259. Спектр кольорів: а – ахроматичні; б – хроматичні

Àõðîìàòè÷íі êîëüîðè âіäìіííі îäèí âіä îäíîãî òіëüêè çà ÿñêðàâіñòþ,
òîáòî âîíè âіäáèâàþòü ðіçíó êіëüêіñòü ñâіòëà, ùî ïàäàє íà òіëî. Ìіæ íàéÿñêðàâіøèìè – áіëèìè і íàéòåìíіøèìè – ÷îðíèìè êîëüîðàìè є ðіçíі âіäòіíêè ñіðîãî êîëüîðó: ñâіòëî-ñіðі, òåìíî-ñіðі (ìàë. 259, à).
Õðîìàòè÷íі êîëüîðè (ìàë. 259, á) – öå òі êîëüîðè òà їõ âіäòіíêè, ÿêі
ìè ðîçðіçíÿєìî â ñïåêòðі (÷åðâîíèé, æîâòîãàðÿ÷èé, æîâòèé, çåëåíèé,
áëàêèòíèé, ñèíіé, ôіîëåòîâèé). Õðîìàòè÷íèé êîëіð âèçíà÷àєòüñÿ òðüîìà
ôіçè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè: êîëüîðîâèé òîí, íàñè÷åíіñòü і ÿñêðàâіñòü.
Êîëüîðîâèé òîí і íàñè÷åíіñòü є ÿêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êîëüîðó.
Êіëüêіñíèé áіê êîëüîðó âèçíà÷àє ÿñêðàâіñòü, òîáòî êіëüêіñòü êîëüîðó,
âіäáèòîãî âіä ïåâíîї ïîôàðáîâàíîї ïîâåðõíі. ßêіñòü õðîìàòè÷íîãî êîëüîðó
çàëåæèòü âіä çàãàëüíîãî ñâіòëîâîãî ïîòîêó, ùî ïàäàє íà çîáðàæóâàíèé
îá’єêò.
Äëÿ êîæíîãî õðîìàòè÷íîãî êîëüîðó ìîæíà çíàéòè іíøèé õðîìàòè÷íèé, ÿêèé ïðè çìіøóâàííі ç ïåðøèì ó ïåâíèõ ïðîïîðöіÿõ äàє àõðîìàòè÷íèé êîëіð. Öі êîëüîðè íàçèâàþòüñÿ äîïîìіæíèìè, âîíè є êîíòðàñòíèìè
îäèí äî îäíîãî. Íà êîëіðíîìó êîëі âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ðіçíèõ êіíöÿõ îäíîãî äіàìåòðà.
Ðîçãëÿíü êîëüîðîâå êîëî. ßêі êîëüîðè â íüîìó «òåïëі», à ÿêі – «õîëîäíі»?
Ó òåõíі÷íіé åñòåòèöі, äèçàéíі òà àðõіòåêòóðі øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü
çìіøóâàííÿ êîëüîðіâ (ìàë. 260, à). Íàïðèêëàä: çìіøóþ÷è ÷åðâîíèé і çåëåíèé êîëüîðè, îäåðæèìî æîâòèé êîëіð, çìіøóþ÷è ÷åðâîíèé і ñèíіé –
ôіîëåòîâèé àáî ïóðïóðîâèé.
Ó êîæíîãî ç íàñ є ñâіé óëþáëåíèé êîëіð. Àëå íå çàâæäè âàðòî ñàìå
öèì êåðóâàòèñÿ, äîáèðàþ÷è òà ïîєäíóþ÷è êîëüîðè. Àäæå ñàìå ãàðìîíіçàöіÿ êîëüîðіâ є îñíîâíîþ âëàñòèâіñòþ âèðîáó (ìàë. 260, á). Âäàëî їõ ïîєäíàòè äîñèòü âàæêî. Òîìó êðàùå â ïðîöåñі õóäîæíüîãî êîíñòðóþâàííÿ
êîðèñòóâàòèñÿ âіäïîâіäíèìè ïîëîæåííÿìè ïðî ãàðìîíіþ êîëüîðіâ. Íà ìàëþíêó 261 ïðîіëþñòðîâàíî ãàðìîíіçàöіþ êîëüîðіâ ó ïðèðîäі.

а

б

Мал. 260. Гармонізація кольорів: а – утворення; б – застосування на виробах

Мал. 261. Гармонізація кольорів у природі

Êîëüîðè, ÿêі íàé÷àñòіøå ïîєäíóþòüñÿ â іíòåð’єðі, íàâåäåíî â òàáëèöі 10.
Òàáëèöÿ 10. Ïîєäíàííÿ êîëüîðіâ â іíòåð’єðі
Êîëіð

Ãàðìîíіéíі êîëüîðè

×åðâîíèé

Çåëåíèé, ñіðèé

Òåìíî-÷åðâîíèé (áîðäî)

Ïåðëèííî-ñіðèé, ðîæåâî-áіëèé

Ðîæåâèé

×îðíèé, áåæåâèé, áëàêèòíèé
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 10
Êîëіð

Ãàðìîíіéíі êîëüîðè

Íàñè÷åíî-ðîæåâèé

Ñâіòëî-áëàêèòíèé, çåëåíèé

Êîðè÷íåâî-ðîæåâèé

Áëàêèòíèé, êðåìîâèé

Áëіäî-ðîæåâèé

Ñàëàòîâèé, áëіäî-áóçêîâèé, áëàêèòíèé

Æîâòîãàðÿ÷èé

Ôіîëåòîâèé, áëіäî-áëàêèòíèé, ñâіòëî-ñèíіé

Ñîëîì’ÿíî-æîâòèé

Áëіäî-ðîæåâèé, ñіðóâàòî-áëàêèòíèé, çåëåíèé, ôіîëåòîâèé, áëàêèòíèé

Æîâòèé

Ñâіòëî-ïóðïóðîâèé, çåëåíèé

Áëіäî-æîâòèé

Ñіðóâàòî-ðîæåâèé, áëіäî-çåëåíèé

Çîëîòèñòèé

Ñâіòëî-ñіðèé, çåëåíèé, òåìíî-÷åðâîíèé

Áëіäî-çåëåíèé

Êîðè÷íåâèé, áåæåâèé, âîëîøêîâèé, ðîæåâèé

Ñіðî-çåëåíèé (êîëіð
ìîðñüêîї õâèëі)

Æîâòèé, ïіñî÷íèé, îðàíæåâèé, ðîæåâèé

Òåìíî-çåëåíèé

Òåìíî-çåëåíèé, ïóðïóðîâî-ðîæåâèé

Ñіðî-áëàêèòíèé

Çåëåíèé, ñіðèé, ðîæåâî-ïóðïóðîâèé

Ñèíіé

Æîâòèé, ïіñî÷íèé, îðàíæåâèé, ðîæåâèé

Ôіîëåòîâèé

Áëіäî-áóçêîâèé, ðîæåâî-ïóðïóðîâèé

Ðîçãëÿíü ïîäàíі íèæ÷å ìîíîõðîìíі іíòåð’єðè. ßêèé іç íèõ òè îáðàâ áè
äëÿ іíòåð’єðó âëàñíîї êіìíàòè?
Ôіîëåòîâèé êîëіð (ìàë. 262, à) ïàñóє ëþäÿì âëàäíèì, àëå áëàãîðîäíèì,
òèì, õòî âіðèòü ó ìіñòèêó і ìàє íàõèë äî òâîð÷îñòі.
Çåëåíèé – íàéêîìôîðòíіøèé, íàéñâіæіøèé êîëіð ç óñієї ïàëіòðè
(ìàë. 262, á). Âіí âèêëèêàє òіëüêè ïîçèòèâíі åìîöії é âèêëþ÷íî ïðèєìíі àñîöіàöії, íàïðèêëàä, ç ëіñîì, ñîêîâèòèì ëèñòÿì, ÿñêðàâîþ òðàâîþ

а

б

Мал. 262. Монохромні кольори: а – фіолетовий; б – зелений

і ìіíåðàëîì ñìàðàãäó. Âèêîðèñòàííÿ çåëåíîãî êîëüîðó – öå õîðîøèé
ñòàðòîâèé ìàéäàí÷èê äëÿ ñòâîðåííÿ іäåàëüíîãî äîìàøíüîãî іíòåð’єðó,
ÿêèé áóäå íàïîâíåíèé àòìîñôåðîþ ðåëàêñó é ïîâíîãî çàñïîêîєííÿ.
Ïîìàðàí÷åâèé êîëіð ðîáèòü ïðèìіùåííÿ æèòòєðàäіñíіøèì, òåïëіøèì,
àêòèâíіøèì. Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîìàðàí÷åâі âіäòіíêè, ñëіä áóòè îáåðåæíèì, àäæå öåé êîëіð ìàє âëàñòèâіñòü âèòіñíÿòè âñі êîëüîðè (ìàë. 263, à).
Іíòåð’єðè áëàêèòíîãî êîëüîðó áóëè é çàëèøàþòüñÿ ìîäíèìè. Âèêîðèñòàííÿ éîãî â іíòåð’єðі âèïðàâäàíå (ìàë. 263, á).

а

б

Мал. 263. Монохромні кольори: а – помаранчевий; б – блакитний

Êîðè÷íåâèé êîëіð ìàє âåëè÷åçíèé ïîòåíöіàë ÿê ç äèçàéíåðñüêîї, òàê і
ç ïñèõîëîãі÷íîї òî÷êè çîðó (ìàë. 264, à). Âіí ñèìâîëіçóє íàäіéíіñòü, âіääàíіñòü, ñòàáіëüíіñòü. Öåé êîëіð òàêîæ ñïðàâëÿє ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ëþäèíó, íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ ñòðåñîâèõ ñèòóàöіé çäàòíèé ïіäñèëþâàòè çàñïîêіéëèâèé åôåêò, à ïіä ÷àñ õâîðîáè íàâіòü ïîëåãøóє ôіçè÷íèé áіëü. Ñіðèé
êîëіð òàêîæ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè â іíòåð’єðàõ (ìàë. 264, á).

а

б

Мал. 264. Монохромні кольори: а – коричневий; б – сірий

Ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ êîëüîðó ñïðèÿє êðàùіé îðãàíіçàöії ïðàöі
òà âіäïî÷èíêó ëþäèíè, çìåíøóє âòîìëþâàíіñòü, çíèæóє òðàâìàòèçì, ïіäâèùóє ïðàöåçäàòíіñòü. «Òåïëі» êîëüîðè ïàñóþòü êіìíàòàì ç âіêíàìè íà
ïіâíі÷, à «õîëîäíі» – êіìíàòàì ç âіêíàìè íà ïіâäåíü.
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 18
Ñêëàäàííÿ êîíòðàñòíîї êîìïîçèöії ç ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: êðåñëÿðñüêå ïðèëàääÿ, ðîáî÷èé çîøèò.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Îçíàéîìñÿ ç âàðіàíòîì îôîðìëåííÿ ñòіíè êіìíàòè äëÿ âіäïî÷èíêó
(ìàë. 265).

Мал. 265. Оформлення стіни кімнати для відпочинку

2. Ñòàíü íà ìèòü äèçàéíåðîì, çàïðîïîíóé ñâіé âàðіàíò îôîðìëåííÿ
ñâîєї êіìíàòè.
3. Âèêîðèñòîâóþ÷è íàáіð іç ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð (ìàë. 266), ó âèçíà÷åíîìó ïàðàìåòðі ñêëàäè óìîâíó êîìïîçèöіþ íà ïîєäíàííÿ áіëüøèõ і ìåíøèõ îá’єìіâ.

Мал. 266. Геометричні фігури

4. Ñêëàäåíó êîìïîçèöіþ âèêîíàé ó êîëüîðîâèõ ÷è òîíîâèõ ïðîòèëåæíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ (áіëå–ñіðå–÷îðíå, ÷åðâîíå–æîâòå, æîâòå–çåëåíå).

Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
І. Іòòåí, õóäîæíèê і âèêëàäà÷ íіìåöüêîї øêîëè Áàóõàóñ (ó ÿêіé
íàâ÷àëèñÿ äóæå áàãàòî âіäîìèõ õóäîæíèêіâ òà àðõіòåêòîðіâ),
ç’ÿñóâàâ àñîöіàòèâíі çâ’ÿçêè ìіæ ôîðìàìè òà êîëüîðàìè.
Êâàäðàò ñèìâîëіçóє ìàòåðіþ, òÿæêіñòü і ñóâîðå îáìåæåííÿ.
Éîìó âіäïîâіäàє ÷åðâîíèé êîëіð ÿê ñèìâîë óñüîãî ìàòåðіàëüíîãî. Òÿæêіñòü і íåïðîçîðіñòü íàñè÷åíîãî ÷åðâîíîãî êîëüîðó äîáðå óçãîäæóєòüñÿ
çі ñòàòèêîþ і ôîðìîþ êâàäðàòà. Äî êâàäðàòíèõ íàëåæàòü óñі ôîðìè, ïîáóäîâàíі íà ãîðèçîíòàëÿõ і âåðòèêàëÿõ, íàïðèêëàä õðåñò, ïðÿìîêóòíèê,
ìåàíäð.
Òðèêóòíèê ñèìâîëіçóє ãîñòðèé ðîçóì. Éîìó âіäïîâіäàє ñÿþ÷èé æîâòèé
êîëіð. Äî òðèêóòíèõ ìîæíà çàðàõóâàòè âñі ôîðìè äіàãîíàëüíîãî õàðàêòåðó,
íàïðèêëàä ðîìáè, çèãçàãè.
Êîëó âіäïîâіäàє ïîãëèíàþ÷èé і îäíî÷àñíî íåñêіí÷åííèé ãëèáîêèé ñèíіé
êîëіð. Äî êðóãëèõ íàëåæàòü óñі õâèëåïîäіáíі ôîðìè.
Äëÿ îðàíæåâîãî êîëüîðó ïіäõîäèòü òðàïåöіÿ ÿê ïîєäíàííÿ êâàäðàòà і
òðèêóòíèêà àáî ÷åðâîíîãî і æîâòîãî êîëüîðіâ. Çåëåíîìó êîëüîðó âіäïîâіäàє ñôåðè÷íèé òðèêóòíèê: ñèíіé ïëþñ æîâòèé àáî êîëî ïëþñ òðèêóòíèê.
Ôіîëåòîâîìó êîëüîðó ïіäõîäèòü åëіïñ: ñèíіé ïëþñ ÷åðâîíèé àáî êîëî
ïëþñ êâàäðàò.
Çíàþ÷è çàêîíîìіðíó âіäïîâіäíіñòü ôîðìè і êîëüîðó, ìîæíà áóäóâàòè
ñâіé іíòåð’єð, ïîãîäæóþ÷è êîëіð і ôîðìó, âçàєìîïîñèëþþ÷è їõ âïëèâ.
À ìîæíà íàâïàêè – êîëüîðàìè çãëàäæóâàòè ôîðìè é äîñÿãàòè ñïîêіéíіøîãî çîðîâîãî âðàæåííÿ. І ÿêùî ãîëîâíîãî çíà÷åííÿ ó ïðîåêòі іíòåð’єðó
äèçàéíåð íàäàє ôîðìàì, òî é êîëіðíå ðіøåííÿ ìàє âіäøòîâõóâàòèñÿ âіä
öèõ ôîðì. І íàâïàêè, ÿêùî ó ñâîєìó çàäóìі äèçàéíåð іäå âіä êîëüîðó, òî â
êîìïîçèöії іíòåð’єðó ôîðìè ïîâèííі áóòè ïіäïîðÿäêîâàíі êîëüîðàì.
Колористика, колір.

Ахроматичні кольори
и – чорний і білий, з яких утворюється відтінок сірого кольору.
Нейтральний колір – зелений.
«Теплі» кольори
и – жовтий, помаранчевий, червоний.
«Холодні» кольори
и – фіолетовий, синій, голубий.
Хроматичні кольори
и – червоний, жовтий, синій (основні); фіолетовий,
оранжевий, зелений, голубий (похідні).

1. Íàçâè êîëüîðè â їõíіé ñïåêòðàëüíіé ïîñëіäîâíîñòі. Ñêіëüêè âіäòіíêіâ
êîëüîðіâ òè ìîæåø íàçâàòè?
2. ßêі êîëüîðè ãàðìîíіéíî ïîєäíóþòüñÿ â êîìïîçèöії іíòåð’єðіâ?
3. Ðîçðîáè ç äðóçÿìè äèçàéí іíòåð’єðó «Ñóöâіòòÿ»: êîæíèé äåíü òèæíÿ
çóñòðі÷àé íîâèì êîëüîðîì. Ùî òè çìіíþâàòèìåø äëÿ öüîãî â îôîðìëåííі êіìíàòè?
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§ 29. ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ
ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1. Які вироби інтер’єрного призначення ти хотів би виготовити для себе?
2. Пригадай, у чому сутність художнього оздоблення виробу. Які техніки
оздоблення виробів тобі відомі?
3. Чи залежить вибір конструкційного матеріалу від призначення предметів
інтер’єру?

Ñó÷àñíі іíòåð’єðè æèòëîâèõ ïðèìіùåíü òà îôіñіâ ïðèêðàøàþòü ðіçíîìàíіòíèìè âèðîáàìè. Çàëåæíî âіä îáðàíîãî ñòèëþ äåêîðàòèâíèé âèðіá
ìîæå îðãàíі÷íî âïèñàòèñÿ â áóäü-ÿêèé іíòåð’єð. Îñîáëèâî ÿêùî âіí âèãîòîâëåíèé âëàñíîðó÷, àäæå ïðè öüîìó ìîæíà îòðèìàòè åêñêëþçèâíèé
åëåìåíò äåêîðó.
Âèðîáè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ ìîæóòü áóòè âèãîòîâëåíі ç áóäü-ÿêèõ
êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ. Íà ìàëþíêó 267
7 çîáðàæåíî âàðіàíòè ïіäñòàâîê
äëÿ ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ.
Âèçíà÷, ÿêі êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè âèêîðèñòàëè àâòîðè çîáðàæåíèõ
âèðîáіâ.
Îáèðàþ÷è âèðіá äëÿ âèãîòîâëåííÿ, íàñàìïåðåä ïîòðіáíî ç’ÿñóâàòè,
ÿêå éîãî îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ, ó ÿêîìó ñåðåäîâèùі âіí áóäå çíàõîäèòèñü.
ßêùî îá’єêòîì ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі òè îáåðåø ïіäñòàâêó, çàïðîïîíóé
ñâіé âàðіàíò і êîíñòðóêöіéíèé ìàòåðіàë äëÿ її âèãîòîâëåííÿ.

Мал. 267. Різновиди підставок для мобільного телефона

Ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïðîöåñó їõ ôîðìîóòâîðåííÿ: ôîðìîóòâîðåííÿ – öå õóäîæíє ïðîåêòóâàííÿ íîâèõ ôîðì, à âèãîòîâëåííÿ ìîæå áóòè é òåõíі÷íîþ ðåêîíñòðóêöієþ (ðå-äèçàéíîì) óæå

íàÿâíèõ ôîðì. Äëÿ ïðèêëàäó ïåðåãëÿíü
òâîð÷èé ïðîåêò ïіäñòàâêè ïіä ãàðÿ÷èé
ïîñóä, ÿêèé ðîçðîáèâ òâіé ðîâåñíèê
(ìàë. 268). Çâåðíè óâàãó íà åòàïè âèáîðó
ôîðìè ïіäñòàâêè; ìàòåðіàëіâ, іíñòðóìåíòіâ òà îáëàäíàííÿ äëÿ її âèãîòîâëåííÿ é
îçäîáëåííÿ; ïîñëіäîâíіñòü âèãîòîâëåííÿ
ïіäñòàâêè; ñïîñîáè ç’єäíàííÿ äåòàëåé âèðîáó.
Âèãîòîâëåííÿ âèðîáó ðîçïî÷èíàєòüñÿ
ç îðãàíіçàöіéíî-ïіäãîòîâ÷îãî åòàïó (ðîçðîáêè ïðîåêòíî-õóäîæíüîãî çàâäàííÿ).
Íà öüîìó åòàïі âèçíà÷àþòüñÿ ç ôóíêöіîíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì âèðîáó. Òàê, ïіäñòàâêà ïіä ãàðÿ÷å – öå íåîáõіäíèé ïðåäМал. 268. Підставка під гарячий
ìåò ïîáóòó. Âîíà ïðèêðàñèòü іíòåð’єð
посуд. Автор – учень колегіуму
êóõíі é çáåðåæå ìåáëі âіä ðóéíіâíîãî
«Берегиня» м. Черкаси
âïëèâó âèñîêîї òåìïåðàòóðè. Ó õîäі ðîРадомир Дяченко; керівник –
áîòè ç іíôîðìàöіéíèìè äæåðåëàìè âіäП.В. Ярошенко
øóêîâóþòü ñõîæі âèðîáè – âèðîáè-àíàëîãè. Ó íàøîìó âèïàäêó îáðàíî òðè âàðіàíòè ïіäñòàâîê, ùî âæå іñíóþòü
(ìàë. 269). Öå ïіäñòàâêè, âèãîòîâëåíі ç äåðåâèíè (çðàçîê 1); ìåòàëó (çðàçîê 2), êîìáіíîâàíі (çðàçîê 3).

Зразок № 1

Зразок № 2

Зразок № 3

Мал. 269. Види підставок під гарячий посуд

Êîæíà ìîäåëü õàðàêòåðèçóєòüñÿ çà çàçäàëåãіäü âèçíà÷åíèìè ïàðàìåòðàìè. Ó âèïàäêó, ùî ìè ðîçãëÿäàєìî, їõ óíåñåíî â òàáëèöþ 11.
Çðàçîê 1 âèãîòîâëåíî ç äåðåâèíè, âіí ìàє ïðîñòó êîíñòðóêöіþ, êðóãëó
ôîðìó òà ñêëàäàєòüñÿ іç 8 äåòàëåé; ç’єäíàííÿ êëåéîâå; äåðåâèíà íå çàõèùåíà. Ãîëîâíèé íåäîëіê – ïіäñòàâêó âàæêî î÷èñòèòè âіä áðóäó.
Çðàçîê 2 âèãîòîâëåíî ç ìåòàëó, âіí ìàє ïðîñòó êîíñòðóêöіþ, êðóãëó
ôîðìó òà ñêëàäàєòüñÿ ç âîñüìè äåòàëåé. Âèðіá çðó÷íèé â îáñëóãîâóâàííі,
àëå éîãî âèãîòîâëåííÿ òåõíîëîãі÷íî íåäîñÿæíå â óìîâàõ øêіëüíîї ìàéñòåðíі.
Çðàçîê 3 ñêîìáіíîâàíî ç äåðåâèíè òà êåðàìіêè, âіí ìàє ôîðìó øåñòèêóòíèêà, êîíñòðóêöіÿ ïіäñòàâêè ìіöíà é íàäіéíà. Åôåêòèâíî çàõèùàє âіä
âèñîêèõ òåìïåðàòóð.
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Òàáëèöÿ 11. Óòіëåííÿ âèìîã äî êîíñòðóêöії ïіäñòàâêè
ó âèðîáàõ-àíàëîãàõ
Âèìîãè äî êîíñòðóêöії

Âòіëåííÿ âèìîã ó âèðîáàõ-àíàëîãàõ
Çðàçîê № 1

Çðàçîê № 2

Çðàçîê № 3

Êіëüêіñòü äåòàëåé ó âèðîáі
Ìàòåðіàë äåòàëåé

7
Äåðåâèíà

8
Ìåòàë

Ãàáàðèòíі ðîçìіðè âèðîáó
Ñêëàäíіñòü êîíñòðóêöії
Íàäіéíіñòü
Âіäïîâіäíіñòü âèìîãàì äèçàéíó
Îðèãіíàëüíіñòü
Òåõíîëîãі÷íіñòü âèãîòîâëåííÿ
Âіäïîâіäíіñòü ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèì âèìîãàì
Ïðîñòîòà ç’єäíàíü

D = 22 ñì
Ïðîñòà
+
+
–
+
–

D = 22 ñì
Ñêëàäíà
–
+
+
–
+

7
Äåðåâèíà,
êåðàìіêà
2535 ñì
Ïîñèëüíà
+
+
+
+
+

+

–

–

Íàñòóïíèé åòàï – ìîâëåííєâî-òâîð÷èé (ôîðìóëþâàííÿ ïðîåêòíîãî çàäóìó). Íà öüîìó åòàïі ôîðìóëþєìî âèìîãè äî êîíñòðóêöії íàøîãî âèðîáó
òà ñïіâñòàâëÿєìî ç іñíóþ÷èìè çðàçêàìè, âèçíà÷èâøè, ó ÿêîìó ç íèõ âîíè
ðåàëіçîâàíі íàéêðàùå (òàáë. 12).
Òàáëèöÿ 12. Ïðîåêòíèé çàäóì íîâîї êîíñòðóêöії ïіäñòàâêè
Âèìîãè äî íîâîї êîíñòðóêöії

Çðàçîê, ó ÿêîìó âèìîãó ðåàëіçîâàíî
íàéêðàùå

Êіëüêіñòü äåòàëåé ó âèðîáі

Çðàçêè № 1, 3

Ìàòåðіàë äåòàëåé

Çðàçîê № 3

Ãàáàðèòíі ðîçìіðè âèðîáó
Ñêëàäíіñòü êîíñòðóêöії
Íàäіéíіñòü
Âіäïîâіäíіñòü âèìîãàì äèçàéíó
Îðèãіíàëüíіñòü
Òåõíîëîãі÷íіñòü âèãîòîâëåííÿ
Âіäïîâіäíіñòü ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèì âèìîãàì
Ïðîñòîòà ç’єäíàíü

Çðàçîê № 3
Çðàçîê № 2
Çðàçîê № 3
Çðàçîê № 2
Çðàçîê № 3
Çðàçêè № 1, 3
Çðàçêè № 1, 2, 3
Çðàçîê № 1

Çà ðåçóëüòàòàìè òàáëè÷íèõ äàíèõ äîõîäèìî âèñíîâêó, ùî íåîáõіäíî
âèêîðèñòàòè ïîçèòèâíі êîíñòðóêöіéíі îñîáëèâîñòі çðàçêà 3. Ïåðåâàãè íîâîї êîíñòðóêöії: іíäèêàöіÿ (âèçíà÷åííÿ) çàëèøêîâîãî òåïëà òà ôóíêöіÿ
àêòèâíîãî àáî ïàñèâíîãî ðåæèìó îõîëîäæåííÿ (çà âèáîðîì); áîêñ іç ïіäñòàâêàìè äëÿ ÷àøîê.

Åêîíîìі÷íà äîöіëüíіñòü: çàòðàòè íà âèãîòîâëåííÿ çíà÷íî íèæ÷і ïîðіâíÿíî ç іíøèìè àíàëîãàìè-çðàçêàìè (ðîçðàõóíîê çàòðàò).
Íà êîëüîðîãðàôі÷íîìó åòàïі äèçàéíåðñüêèõ ïðîïîçèöіé ôîðìóєìî ñâîє
âіçóàëüíå áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî âèðîáó òà âіäòâîðþєìî éîãî çà äîïîìîãîþ êëàóçóðè. Êëàóçóðà – ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ìîæëèâèõ âàðіàíòіâ ìàéáóòíüîãî âèðîáó ÿê ó çàãàëüíîìó âèãëÿäі, òàê і ç ïðîðèñîâóâàííÿì éîãî
îêðåìèõ ÷àñòèí ÷è äåòàëåé (ìàë. 270).

Мал. 270. Пошукові ескізи підставки нової конструкції

Íàäàëі ïðîâîäèòüñÿ îïèñ çîâíіøíüîãî âèãëÿäó äåìîíñòðàöіéíîãî çðàçêà. Ïіäñòàâêà ïіä ãàðÿ÷èé ïîñóä – îá’єìíèé âèðіá ó ôîðìі îâàëó. Ãàáàðèòíі ðîçìіðè – 270340 ìì. Îñíîâíà ÷àñòèíà êîíñòðóêöії âèðîáó (îñíîâà)
âèãîòîâëÿòèìåòüñÿ ç ï’ÿòè äåòàëåé: ðàìêà äåðåâ’ÿíà (äóá); ëèöüîâà ïàíåëü – ñåíäâі÷ ç äâîñòîðîííüîãî ôîëüãîâàíîãî òà ëèñòîâîãî ñêëîòåêñòîëіòó; äíèùå – ôàíåðà, îáêëåєíà ïàïåðîâî-øàðóâàòèì ïëàñòèêîì; ÿùèê
âèñóâíèé (äóá), ëàìіíîâàíèé ÌÄÔ; êîðêîâі ïіäñòàâêè äëÿ ÷àøîê іç ñèìâîëіêîþ (ìàë. 271).

Мал. 271. Дизайнерська пропозиція підставки під гаряче

Ëèöüîâà ïàíåëü áóäå îçäîáëåíà ñòèëіçîâàíèì ìàëþíêîì. Ðó÷êè âèãîòîâëÿòèìóòüñÿ ç ëàòóíі. Äåòàëі îñíîâè ç’єäíàíі çà äîïîìîãîþ ñàìîðіçіâ,
ðіçüáè òà ïàÿííÿ. Áëîê іíäèêàöії òà àêòèâíîãî îõîëîäæåííÿ áóäå ìîíòóâàòèñÿ â ñòàíäàðòíîìó êîðîáі KM-35N, ó ÿêîìó ðîçìіùåíî âåíòèëÿòîð
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KD1208PTS1 ç ґðàòàìè òà ëіíіéêó ñâіòëîäіîäіâ. Áëîê êåðóâàííÿ çìîíòîâàíî íà áàçі ìіêðîñõåìè LM3914. Áëîê æèâëåííÿ ñòàíäàðòíèé (íà 9–12 Â).
Äàò÷èê òåìïåðàòóðè LM335.
Ó õîäі ðåàëіçàöії òåõíîëîãі÷íîãî åòàïó ïðîåêòíîї ìîäåëі çäіéñíþєòüñÿ
ðîçðàõóíîê і ïіäãîòîâêà ìàòåðіàëіâ äî ðîáîòè, çà ïîòðåáè âèãîòîâëÿþòüñÿ
øàáëîíè, äåòàëі, âóçëè, âèêîíóþòüñÿ ç’єäíóâàëüíі òà ìîíòàæíі ðîáîòè.
Ïðîâîäèòüñÿ âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê, êîðåãóâàííÿ êîíñòðóêöії.
Íà çàâåðøàëüíіé ñòàäії âèãîòîâëåííÿ âèðîáó ïðîâîäÿòü äåêîðóâàííÿ
îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí òà âèðîáó â öіëîìó, òîáòî õóäîæíє îôîðìëåííÿ
(ïðèêðàøàííÿ) âèðîáó. Ïðî öå òè äіçíàєøñÿ â íàñòóïíîìó ïàðàãðàôі.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 19
Ïðîåêòíî-òâîð÷å çàâäàííÿ
Ïîöіêàâñÿ â Іíòåðíåòі іíôîðìàöієþ ùîäî «ðîçóìíîãî äîìó» (smarthoum).
Ìîæëèâî, é òåáå çàöіêàâèòü ÿêèéñü êîðèñíèé і êðàñèâèé ïðåäìåò іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ? Ñïðîáóé, íàïðèêëàä, ñòâîðèòè õóäîæíüî-òåõíі÷íèé
ïðîåêò ñòîëèêà-ïіäñòàâêè äëÿ íîóòáóêà ç ÿêèìîñü ñâіòèëüíèêîì, íàñòіëüíîї ëàìïè, ïіäñòàâêè äëÿ ïóëüòіâ äèñòàíöіéíîãî êåðóâàííÿ, íåñòàíäàðòíîї
âàçè, äåêîðàòèâíîãî ïàííî, öіêàâîї ïîëè÷êè äëÿ êíèã, âàçîíіâ (ìàë. 272).
Ç îêðåìèìè çðàçêàìè âèðîáіâ ìîæåø îçíàéîìèòèñÿ â äîäàòêó 1.

Мал. 272. Предмети інтер’єрного призначення

Óòâîðè ç äðóçÿìè âèñòàâêó àðòåôàêòіâ, ñòâîðåíèõ çà âëàñíèìè õóäîæíіìè àáî õóäîæíüî-òåõíі÷íèìè ïðîåêòàìè.
Реконструкція, ре-дизайн, технічне проектування.

Ре-дизайн (реконструкція) – удосконалення конструкції предметів,
спрямоване на поліпшення їх характеристик: функціональної, економічної,
естетичної.
1. ßê çäіéñíþєòüñÿ ðîçòÿæêà êîëüîðіâ íà ñâіòëіøі é òåìíіøі âіäòіíêè?
2. Ðåêîíñòðóêöіÿ, âèíàõіäíèöòâî – öå ñïîñîáè õóäîæíüîãî ÷è òåõíі÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ ïðåäìåòіâ äîâêіëëÿ?

Тестові завдання
1. ßê íàçèâàєòüñÿ áóäîâà òà âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèí âèðîáó?
À êîíñòðóêöіÿ
Á äåòàëþâàííÿ
Â âèðіá
2. Äëÿ ÷îãî øóêàþòü âèðîáè-àíàëîãè òà îçíàéîìëþþòüñÿ ç íèìè?
À äëÿ øâèäêîãî âèãîòîâëåííÿ âèðîáó
Á äëÿ åêîíîìії ÷àñó ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó
Â äëÿ ôîðìóâàííÿ áàíêó іäåé òà ïîäàëüøîãî êîíñòðóþâàííÿ âëàñíîãî âèðîáó
3. Íàâіùî âèçíà÷àþòü âèìîãè äî âèðîáó?
À äëÿ ïåðåâіðêè âèðîáó â ïðîöåñі âèãîòîâëåííÿ
Á äëÿ êîíñòðóþâàííÿ âèðîáó
Â äëÿ àíàëіçó òà âèáîðó íàéêðàùîãî âèðîáó-àíàëîãà
4. ßê íàçèâàєòüñÿ ïðèðîäíèé ìàëþíîê íà îáðîáëåíіé ïîâåðõíі äåðåâèíè?
À ñòðóêòóðà
Á ïîçäîâæíі ñìóãè
Â òåêñòóðà
Ã ôàêòóðà

§ 30. ДЕКОРУВАННЯ ВИРОБІВ.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ
1. Як ти розумієш слово «декорування»?
2. Чи можна декорувати вироби інтер’єрного призначення?
3. Які способи декорування виробів тобі відомі?
4. У чому полягає контроль якості виробу?
5. Чи потрібно доглядати за виробами інтер’єрного призначення?

×óäîâîþ ìîæëèâіñòþ çìіíèòè çîâíіøíіé âèãëÿä âèðîáó іíòåð’єðíîãî
ïðèçíà÷åííÿ є éîãî äåêîðóâàííÿ òà îçäîáëåííÿ. Ñàìå öі ïðèéîìè íàäà-
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þòü âèðîáó åêñêëþçèâíîñòі, äîâåðøåíîñòі òà âèòîí÷åíîñòі. Ñïîñîáè îçäîáëåííÿ âèðîáіâ òîáі âіäîìі ç ïîïåðåäíіõ êëàñіâ.
Çîâñіì íåîáîâ’ÿçêîâî, ùîá ïðåäìåòè іíòåð’єðó áóëè äîðîãèìè é íîâèìè. Çàâåðøèòè їõ îôîðìëåííÿ ìîæå äîïîìîãòè äåêîðàòîð – ôàõіâåöü,
ÿêèé ñïåöіàëіçóєòüñÿ íà äåêîðóâàííі ðіçíèõ ïîâåðõîíü òà ïðåäìåòіâ. Êîæåí äåêîðàòîð ìîæå áóäü-ÿêó, íà ïåðøèé ïîãëÿä, íåïðèâàáëèâó ðі÷ ïåðåòâîðèòè íà íåïîâòîðíó äåòàëü іíòåð’єðó.
Äåêîðóâàííÿ – öå íàáіð òåõíіê, õóäîæíіõ ïðèéîìіâ, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ìîæíà ïіäñèëèòè âèðàçíі âëàñòèâîñòі âèðîáó, òîáòî ïðèêðàøàííÿ âèðîáó ç âèêîðèñòàííÿì îáðàçîòâîð÷èõ çàñîáіâ.
Ìîæíà äåêîðóâàòè âèðîáè ç äåðåâèíè, ìåòàëó, ñêëà, ïëàñòèêó, êåðàìіêè
òà іíøèõ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ.
Äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ óìîâíî ìîæíà ðîçäіëèòè íà äâà âèäè – çà ìàòåðіàëîì âèãîòîâëåííÿ äåêîðàòèâíîãî åëåìåíòó (äåðåâ’ÿíèé äåêîð, òåêñòèëüíèé
äåêîð òîùî) òà çà òåõíіêîþ âèêîíàííÿ îçäîáëåííÿ (ðіçüáëåííÿ, âèïàëþâàííÿ, êàðáóâàííÿ, іíêðóñòàöіÿ, äåêóïàæ, áàòèê, ïå÷âîðê òîùî).
Çà ñïîñîáîì ðîçìіùåííÿ åëåìåíòіâ äåêîðóâàííÿ ìîæå áóòè ôîðìîóòâîðþþ÷èì, îðíàìåíòàëüíèì òà ñþæåòíèì.
Äåêîð ìîæå ïî-ðіçíîìó ðîçìіùóâàòèñÿ íà ïëîùèíі. Òè âæå çíàєø, ùî
òàêå êîìïîçèöіÿ, ùî òàêå êîìïîçèöіéíèé öåíòð, і ìîæåø çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ÿê âïëèâàòèìå ñïîñіá ðîçìіùåííÿ äåêîðó íà çàãàëüíèé âèãëÿä
âèðîáó. Іñíóþòü òîòàëüíèé, ëîêàëüíèé, êîíòðàñòíèé, õàîòè÷íèé ñïîñîáè
ðîçìіùåííÿ äåêîðó.
Ó òîòàëüíîìó ñïîñîáі ðîçìіùåííÿ äåêîð çàïîâíþє âñþ ïëîùèíó âèðîáó,
ùî äåêîðóєòüñÿ (ìàë. 273).

Мал. 273. Тотальний спосіб розміщення декору

Ó ëîêàëüíîìó ñïîñîáі äåêîð çíàõîäèòüñÿ â îäíîìó ìіñöі – êîìïîçèöіéíîìó öåíòðі é òàêèì ÷èíîì ôîðìóє õóäîæíіé îáðàç âèðîáó (ìàë. 274).

Мал. 274. Локальний спосіб розміщення декору

Ó êîíòðàñòíîìó (ðèòìі÷íîìó
(
) ñïîñîáі äåêîðàòèâíі åëåìåíòè ÷åðãóþòüñÿ ç äіëÿíêàìè íå îçäîáëåíîї äåêîðîì ïîâåðõíі (ìàë. 275).

Мал. 275. Контрастний спосіб розміщення декору

Õàîòè÷íèé ñïîñіá
á äåêîðó ïîëÿãàє â ìåòîäі âèïàäêîâîãî ðîçìіùåííÿ
åëåìåíòіâ îçäîáëåííÿ íà âèðîáі (ìàë. 276).

Мал. 276. Хаотичний спосіб розміщення декору

Çâåðíè óâàãó! Óñі äåêîðàòèâíі òà êîìïîçèöіéíі çàñîáè âèðàçíîñòі àêòèâíî ïðîÿâëÿþòü ñâîї âëàñòèâîñòі â äåêîðі!
Çà ñïîñîáîì ïîñëіäîâíîñòі âèêîíàííÿ ðîáîòè äåêîðóâàííÿ ìîæíà âèêîíóâàòè äâîìà ñïîñîáàìè: íàíîñèòè äåêîð áåçïîñåðåäíüî íà êîíñòðóêòèâíі
åëåìåíòè âèðîáó (ìàë. 277, à) òà îêðåìî, âèãîòîâëÿþ÷è äåêîðàòèâíі åëåìåíòè, ÿêі ïîòіì êðіïèòè äî âèðîáó (ìàë. 277, á) (íàêëàäíèé äåêîð).

а

б

Мал. 277. Способи нанесення декору

Ñüîãîäíі äëÿ äèçàéíó ïðåäìåòіâ іíòåð’єðó ñó÷àñíà ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє âåëè÷åçíó êіëüêіñòü ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ òà åëåìåíòіâ äåêîðó.
Ðîçãëÿíåìî äåÿêі ñïîñîáè äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ. Îêðåìі ç íèõ òîáі
âæå çíàéîìі. Çîêðåìà, äåêîðóâàòè ïðåäìåòè ç äåðåâèíè ìîæíà âèïàëþ-
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âàííÿì (ïіðîãðàôіÿ, ïіðîòèïіÿ), ìîçàїêîþ (іíêðóñòàöіÿ, іíòàðñіÿ, ìàðêåòðі) àáî ðіçüáëåííÿì (ïëîñêî-ðåëüєôíå, ðåëüєôíå, ïðîðіçíå, îá’єìíå àáî
ñêóëüïòóðíå ðіçüáëåííÿ).
Äî íàéïîøèðåíіøèõ âèäіâ äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ ç ìåòàëó íàëåæàòü: êàðáóâàííÿ, іíêðóñòàöіÿ, òèñíåííÿ (øòàìïóâàííÿ).
Ãóöóëüñüêі ìàéñòðè äëÿ äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ ïîðÿä çі ñòàíäàðòíèìè
øòàìïàìè øèðîêî çàñòîñîâóþòü ñïåöіàëüíі íàêàòêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
íà äåðåâèíó íàíîñÿòü ëіíії, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç êðàïîê ÷è ïàðàëåëüíèõ
øòðèõіâ. Ïðèêëàäàþ÷è äî äåðåâèíè ðîçïå÷åíі øòàìïè-ïіêè, íàðîäíі õóäîæíèêè ç ïðîñòèõ åëåìåíòіâ íàâ÷èëèñÿ ñêëàäàòè âіçåðóíêè, ùî âðàæàþòü ñâîєþ êðàñîþ і áåçïîñåðåäíіñòþ (ìàë. 278). Ñïîñіá òåðìі÷íîãî äåêîðóâàííÿ äåðåâèíè íàçèâàєòüñÿ ïіðîòèïієþ.

Мал. 278. Термічне декорування деревини

Îäíèì іç äîñèòü ïðîñòèõ âèäіâ äåêîðóâàííÿ є íàíåñåííÿ íà ïîâåðõíþ
ìàëþíêà àáî îðíàìåíòó çà äîïîìîãîþ òðàôàðåòó (ìàë. 279). Äëÿ öüîãî
âèêîðèñòîâóþòü ëåêàëî àáî òðàôàðåò, ÿêèé ìîæíà âèãîòîâèòè ñàìîñòіéíî
і çà éîãî äîïîìîãîþ íàíîñèòè îðèãіíàëüíèé ìàëþíîê íà áóäü-ÿêèé âèðіá
іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Мал. 279. Декорування за допомогою трафарету

Äåêîðóâàííÿ âèðîáó іç äåðåâíèõ ìàòåðіàëіâ ìîæíà òàêîæ ïðîâîäèòè
øëÿõîì іìіòàöії ôàêòóðè é òåêñòóðè.
Іìіòàöіÿ ôàêòóðè é òåêñòóðè – öå ïåðåíåñåííÿ ÿêіñíèõ âіçóàëüíèõ
îçíàê ç îäíîãî ïðåäìåòà (îá’єêòà) íà іíøèé äëÿ ñòâîðåííÿ àáî äîñÿãíåííÿ
íåîáõіäíîãî åôåêòó (ìàë. 280). Íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóєòüñÿ äèçàéíåðàìè â іíòåð’єðàõ äëÿ òâîð÷èõ öіëåé àáî äëÿ çäåøåâëåííÿ ïðîöåñó âèãîòîâëåííÿ òîãî ÷è іíøîãî îá’єêòà (íàïðèêëàä, íàíåñåííÿ ôàêòóðè äåðåâà íà
ÏÂÕ).
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Мал. 280. Імітація: а – фактури дерева; б – текстури матеріалів

Äåêîðóâàííÿ êîëüîðàìè і âіäòіíêàìè âèâ÷àє êîëîðèñòèêà – íàóêà ïðî
êîëіð, éîãî ïîєäíàííÿ, ïðî çàêîíîìіðíîñòі éîãî âèêîðèñòàííÿ â ðіçíèõ
ñåðåäîâèùàõ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ç îñíîâàìè êîëîðèñòèêè òè âæå
îçíàéîìëåíèé, òîæ ìîæåø åêñïåðèìåíòóâàòè, äåêîðóþ÷è ñâîї âèðîáè.
Äåêîðóâàòè ïîâåðõíі ïðåäìåòіâ ìîæíà òàêîæ ðîçïèñîì àáî àïëіêàöієþ.
Îñòàííіì ÷àñîì ñòàëî äóæå ïîïóëÿðíî äåêîðóâàòè ïðåäìåòè іíòåð’єðó
çà äîïîìîãîþ äåêóïàæó. Öåé âèä äåêîðóâàííÿ äîñòóïíèé àáñîëþòíî âñіì
і, ðàçîì ç òèì, ìîæå ïåðåòâîðèòè çâè÷àéíèé âіøàê, ãîðùèê äëÿ âàçîíà
àáî êàâîâèé ñòîëèê ó âèòâіð ìèñòåöòâà. Öå, ïî ñóòі, äåêîðóâàííÿ çà äîïîìîãîþ íàíåñåííÿ êàðòèíîê, òåêñòóð òà іíøèõ äåòàëåé (ìàë. 281).

Мал. 281. Декорування виробів декупажем

Ñëîâî decoupage ôðàíöóçüêîãî ïîõîäæåííÿ, îçíà÷àє «âèðіçàòè». Îòæå,
òåõíіêà äåêóïàæó – òåõíіêà ïðèêðàøàííÿ, äåêîðóâàííÿ, îôîðìëåííÿ âèðîáіâ çà äîïîìîãîþ âèðіçàíèõ ïàïåðîâèõ ìîòèâіâ. Її âèíàéøëè êèòàéñüêі
ñåëÿíè ó XII ñò., ñàìå âîíè çðîáèëè òîíêèé áàðâèñòèé ïàïіð і ñòàëè ïðèêðàøàòè çà éîãî äîïîìîãîþ ðіçíі ïðåäìåòè. Äî Єâðîïè öåé ìåòîä äåêîðóâàííÿ ïðèéøîâ ó XVII–XVIII ñò. ðàçîì ç êðàñèâèìè ëàêîâèìè êèòàéñüêèìè ìåáëÿìè.
Ïîïóëÿðíèì є òàêîæ ïàòèíóâàííÿ – öå òàêèé äåêîðàòèâíèé ïðèéîì,
ñèíîíіìîì ÿêîãî є іìіòàöіÿ çіñòàðåíîãî ìàòåðіàëó. Ðîáèòüñÿ öå çà äîïîìîãîþ íàíåñåííÿ ñïåöіàëüíîãî ñèíòåòè÷íîãî ìàòåðіàëó (ïàòèíè), ó ðåçóëüòàòі
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÷îãî ç’ÿâëÿєòüñÿ åôåêò îêèñëåííÿ, ïîòåðòîñòі, õàðàêòåðíèõ äëÿ àíòèêâàðíèõ ìåáëіâ. Ïàòèíà – õàðàêòåðíèé ðîçêіøíèé áëèñê, ÿêîãî äåðåâî
íàáóâàє ç ðîêàìè. Її âіäòâîðåííÿ â äîìàøíіõ óìîâàõ ïðîâîäèòüñÿ â êіëüêà
åòàïіâ і âèìàãàє âåëèêèõ çóñèëü. Ïàòèíóâàííÿ – öå ïðîöåñ íàíåñåííÿ íà
îáðîáëþâàíó ïîâåðõíþ ñïåöіàëüíèõ ñêëàäіâ і ìîðèëîê. Ñêëàäè íàíîñÿòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè ïîòðàïèëè â ïîðè äåðåâà, ùî âіäêðèâàþòüñÿ
ïіä ÷àñ ìåõàíі÷íîї îáðîáêè. Âàæëèâî äîìîãòèñÿ åôåêòó ïàòèíè, çà ÿêîãî
äåðåâíі ãëèáîêі ïîðè âèãëÿäàëè á òðîõè òåìíіøèìè é êîíòðàñòíіøèìè,
íіæ ñâіòëіøі ïîâåðõíі. Äëÿ öüîãî ïîâåðõíþ ñïî÷àòêó ôàðáóþòü ïîâíіñòþ,
à ïîòіì çà äîïîìîãîþ ãóáêè àáî òêàíèíè ïðèáèðàþòü âåðõíіé øàð, íå ÷åêàþ÷è âèñèõàííÿ. Ó ðåçóëüòàòі äåðåâî ç âèãëÿäó ñòàє áіëüø ñòàðîâèííèì
і áëàãîðîäíèì (ìàë. 282).
Ñüîãîäíі äåäàëі ÷àñòіøå іíòåð’єð äåêîðóþòü òåêñòèëåì, çàâäÿêè éîãî
åêîëîãі÷íîñòі òà áåçïåöі. Çà äîïîìîãîþ òêàíèí ìîæíà ñòâîðèòè íåïîâòîðíó àòìîñôåðó çàòèøêó é êîìôîðòó, äî òîãî æ òàêèé іíòåð’єð áóäå âèãëÿäàòè äóæå ñòèëüíî.
Òêàíèíà â åëåìåíòàõ äåêîðó ìîæå áóòè ÿê îäíîòîííîþ, òàê і ç ìàëþíêîì.
Її ìîæíà ðîçïèñàòè âëàñíîðó÷ і îòðèìàòè îðèãіíàëüíó ÷óäîâó ðі÷ â єäèíîìó
åêçåìïëÿðі. Òàê ç’ÿâèëàñÿ òåõíіêà ðîçïèñó íà òêàíèíі – áàòèê (ìàë. 283).

Мал. 282. Патинування деревини

Мал. 283. Вироби, декоровані батиком

Ñó÷àñíèé ðîçïèñ ìàє òðè ïîïóëÿðíі âàðіàöії âèêîíàííÿ: õîëîäíèé, ãàðÿ÷èé, âóçëèêîâèé áàòèê.
Òàê, âèêîíóþ÷è õîëîäíèé áàòèê, òêàíèíó ñëіä äîñèòü òóãî íàòÿãíóòè
íà ïіäðàìíèê. Òêàíèíà ïåðåä ðîáîòîþ ïîâèííà áóòè äîáðå âèïðàíà, àäæå
іíàêøå ôàðáè ìîæóòü ïîãàíî íà íåї ëÿãàòè. Òàêîæ íåîáõіäíî ïіäãîòóâàòè
ìàëþíîê, ÿêèé áóäå ïåðåíîñèòèñÿ íà òêàíèíó. Éîãî ìîæíà çðîáèòè ñàìîñòіéíî, à çà áàæàííÿ – ñêîðèñòàòèñÿ âæå ãîòîâèìè òðàôàðåòàìè.

Ìàëþíîê ïіäêëàäàþòü ïіä ïіäðàìíèê òàê, ùîá êîíòóðè éîãî áóëî äîáðå âèäíî êðіçü òêàíèíó. Âàæëèâî, ùîá ìàëþíîê íå áóâ ñèëüíî ïðèòèñíóòèé äî òêàíèíè, àäæå â öüîìó âèïàäêó ïіä ÷àñ íàíåñåííÿ ðåçåðâó áàðâíèê ç ìàëþíêà ìîæå ïîòðàïèòè íà òêàíèíó. Çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíîї
òðóáî÷êè ðåçåðâóþ÷à ðіäèíà íàíîñèòüñÿ âçäîâæ êîíòóðó ìàëþíêà.
Êîíòóð ìàëþíêà, ùî íàíîñèòüñÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè çàìêíóòèì. Êîëè âіí çàìêíåòüñÿ, ñëіä ïî÷åêàòè äåÿêèé ÷àñ – êîíòóð ïîâèíåí
âèñîõíóòè. Çàçâè÷àé íà ôëàêîíі ç ðåçåðâóþ÷îþ ðіäèíîþ çàçíà÷åíî ÷àñ її
âèñèõàííÿ. Ïіñëÿ âèñèõàííÿ êîíòóðó ìîæíà ïðèñòóïàòè áåçïîñåðåäíüî
äî ðîçïèñó òêàíèíè êîëüîðîâèìè ôàðáàìè (ìàë. 284).

Мал. 284. Технологія виконання батику

Ôàðáè íà òêàíèíó ñëіä íàíîñèòè àêóðàòíî, íàìàãàþ÷èñü óíèêàòè âèïàäêîâèõ áðèçîê і ïîòüîêіâ. Êîëè âñþ ðîáîòó ïîâíіñòþ âèêîíàíî, íàñòàє
÷åðãà çàêðіïëåííÿ ôàðá. Ðіçíі ôàðáè ìîæóòü çàêðіïëþâàòèñÿ ïî-ðіçíîìó,
àëå íàéêðàùèì âàðіàíòîì áóäóòü òåðìîçàêðіïëþâàëüíі ôàðáè. Ó öüîìó
âèïàäêó ðîáîòó äîñòàòíüî áóäå ïðîïðàñóâàòè ç âèâîðîòó ãàðÿ÷îþ ïðàñêîþ
(ç âіäïàðþâàííÿì), ùîá ôàðáè «âäðóêóâàëèñü» ó òêàíèíó. Ãîòîâèé âèðіá
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êàðòèíó, âñòàâêó òîùî.
Áàãàòî õòî ñüîãîäíі îáèðàє «õåíä-ìåéä» – äåêîð, ùî çðîáëåíèé âëàñíîðó÷. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü áåçëі÷ ïіäðó÷íèõ ìàòåðіàëіâ, ïîєäíàííÿ
ÿêèõ ó êіíöåâîìó ïіäñóìêó äàє îðèãіíàëüíèé åôåêò. Çà äîïîìîãîþ ìіøêîâèíè òà ґóäçèêіâ ìîæíà ñòâîðèòè îðèãіíàëüíèé ñіëüñüêèé «êîñòþì÷èê»
äëÿ ãëå÷èêà ïіä âàçîí (ìàë. 285).

Мал. 285. Робота в стилі «хенд-мейду»

Äëÿ îçäîáëåííÿ, äåêîðóâàííÿ ïðåäìåòíèõ ôîðì âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ
âèòèíàíêó, êâіëіíã, îðèãàìі òîùî.
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Êîíòðîëü ÿêîñòі і äîãëÿä çà âèðîáàìè
Ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé íåîáõіäíî îáîâ’ÿçêîâî
çäіéñíþâàòè êîíòðîëü ÿêîñòі âèðîáó – ïåðåâіðÿòè âіäïîâіäíіñòü ðîçìіðіâ,
ãåîìåòðè÷íîї ôîðìè, іíøèõ îçíàê âèðîáó òèì, ùî ïåðåäáà÷åíі ãðàôі÷íèì
äîêóìåíòîì (êðåñëåííÿì). Ïðè öüîìó ñëіä çâåðòàòè óâàãó íà òî÷íіñòü îáðîáêè äåòàëåé, ÷èñòîòó âèðîáó, âіäñóòíіñòü íà íüîìó äåôåêòіâ, åêîíîìíіñòü âèòðàò ìàòåðіàëó. Ïîòðіáíî çäіéñíèòè ïîðіâíÿëüíèé àíàëіç, ÿêùî
âèðіá âèãîòîâëÿєòüñÿ çà çðàçêîì.
Ïіä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà íà âèðîáíèöòâі
çäіéñíþþòüñÿ ïðîôіëàêòè÷íèé, ïðèéìàëüíèé, êîìïëåêñíèé і ñïåöіàëüíèé
êîíòðîëі.
Ïðîôіëàêòè÷íèé êîíòðîëü ìàє íà ìåòі ïîïåðåäæåííÿ ïîÿâè áðàêó â
ïðîöåñі âèðîáíèöòâà. Ïðèéìàëüíèé êîíòðîëü çäіéñíþєòüñÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ é іçîëÿöії áðàêó. Êîìïëåêñíèé êîíòðîëü âèðіøóє îáèäâà çàâäàííÿ:
і ïðîôіëàêòèêè, і ïðèéìàííÿ. Ñïåöіàëüíèé êîíòðîëü âèðіøóє ñïåöèôі÷íі
çàâäàííÿ, íàïðèêëàä êîíòðîëü åêñïëóàòàöії ïðîäóêöії òîùî.
Âèðîáè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïîòðåáóþòü âіäïîâіäíîãî äîãëÿäó.
×àñ, óïðîäîâæ ÿêîãî íàì áóäóòü ñëóæèòè ïðåäìåòè іíòåð’єðó, íàñàìïåðåä çàëåæèòü âіä ïðàâèëüíîñòі äîãëÿäó çà íèìè òà çàõîäіâ, ÿêèõ âæèâàє
ëþäèíà, ùîá çáåðåãòè їõ ó âіäìіííîìó ñòàíі. Ïðåäìåòè íå ïîâèííі êîíòàêòóâàòè â ïðèìіùåííі іç ñèðèìè àáî ìîêðèìè ïîâåðõíÿìè òà ç іíøèìè
øêіäëèâèìè ñåðåäîâèùàìè. Ïåðåïàä òåìïåðàòóð òàêîæ ìîæå íåãàòèâíî
âïëèíóòè íà ñòàí âèðîáіâ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà.
Óñі äåòàëі âèðîáіâ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà, ùî âèãîòîâëåíі ç òâåðäèõ
ìàòåðіàëіâ, íåîáõіäíî ñâîє÷àñíî ïðîòèðàòè. Äîãëÿäàòè çà òàêèìè ïîâåðõíÿìè, ÿê ïðàâèëî, ìîæíà çà äîïîìîãîþ ì’ÿêèõ âîëîãèõ òêàíèí, ïîðîëîíîâèõ
ãóáîê àáî ñïåöіàëüíèõ ìåáëåâèõ ùіòîê (ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì âіäïîâіäíèõ ìèéíèõ çàñîáіâ). Äçåðêàëî ÷èñòÿòü âàòîþ, çìî÷åíîþ ó ñïèðòîâîìó ðîç÷èíі. Êîëè âñþ ïîâåðõíþ áóäå î÷èùåíî, ðåêîìåíäóєòüñÿ ïðîòåðòè êóòî÷êè
âàòíîþ ïàëè÷êîþ. Ïіñëÿ öüîãî ïîòðіáíî ðåòåëüíî ïðîòåðòè ñêëî ïàïåðîâîþ
ñåðâåòêîþ. Àëå çàðàç ó ïðîäàæó є âåëèêà êіëüêіñòü ïîáóòîâîї õіìії äëÿ ìèòòÿ äçåðêàë, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèòü íàøàòèðíèé ñïèðò. Òàêі çàñîáè іñòîòíî
ïîëåãøàòü äîãëÿä çà ñêëÿíèìè é äçåðêàëüíèìè ïðåäìåòàìè іíòåð’єðó.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 20
Äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: âèðîáè, âèãîòîâëåíі íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ,
ìàëþíêè, òðàôàðåòè, íàáіð ñòàìåñîê, íіæ-ðіçàê, êîïіþâàëüíèé ïàïіð,
òâåðäèé òà ì’ÿêèé îëіâöі, ôàðáè, øëіôóâàëüíà øêóðêà.

Ïî ñëіä î âíіñò ü âèêî íàííÿ ðî á î òè
1. Ïіäãîòóé âèðіá, âèãîòîâëåíèé íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ.
2. Âèçíà÷ñÿ çі ñïîñîáîì äåêîðóâàííÿ ïîâåðõíі âèðîáó òà äîáåðè ïîòðіáíèé ìàòåðіàë.
3. Çà ïîòðåáè ïіäãîòóé ìàëþíîê, òðàôàðåò äëÿ íàíåñåííÿ îðíàìåíòó.
4. Ïіäãîòóé ïîâåðõíþ âèðîáó äî äåêîðóâàííÿ. Âèêîíàé äåêîðóâàííÿ.

Äëÿ íàéäîïèòëèâіøèõ
Ó Êèòàї âèòèíàíêè íàêëåþâàëè íà âіêíà. Öå áóëè âèðіçàíі ç
ïàïåðó çîáðàæåííÿ áîãіâ, äóõіâ, ãåðîїâ òà ïåðñîíàæіâ íàðîäíèõ ëåãåíä (ìàë. 286). Іñíóâàëî âіðóâàííÿ, ùî òàêі çîáðàæåííÿ îáåðіãàþòü áóäèíîê âіä çëèõ äóõіâ і âîðîãіâ.

Мал. 286. Витинанки-обереги для вікон

Ó ìîíàñòèðÿõ ç ïàïåðó âïåðøå ïî÷àëè ñêëàäàòè íåçâè÷àéíі ôіãóðêèîðèãàìі. Âîíè ñèìâîëіçóâàëè ðіçíèõ áîãіâ. Â îñîáëèâèõ ïàïåðîâèõ êîðîáî÷êàõ ïðèíîñèëè â õðàìè äàðè (ìàë. 287).

Мал. 287. Оригамі як засіб формоутворення

×åðíèöі â ìîíàñòèðÿõ âèêîðèñòîâóâàëè ðâàíі øìàòî÷êè áіáåëüäðóêó
(îñîáëèâî òîíêèé íåïðîçîðèé ïàïіð) òà ãóñÿ÷å ïіð’ÿ, ùîá ïðèêðàñèòè ðåëіãіéíі äîãìàòè òà êàðòèíè. Ñàìå âèêîðèñòàííÿ ãóñÿ÷îãî ïіð’ÿ ïîðîäèëî
òåðìіí quilling (êâіëіíã) (ìàë. 288). Ñüîãîäíі öå ùå îäíà íîâà òåõíіêà, ùî
äîäàє іíòåð’єðó âèøóêàíîñòі. Íіáè ôіëіãðàííå ïàïåðîâå ìåðåæèâî, ãðàôі÷íèé ìàëþíîê ïîєäíóєòüñÿ ç êîëіðíîþ âàðіàòèâíіñòþ.

Мал. 288. Квілінг як засіб декорування
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Íà äîçâіëëі
Ðîçãëÿíü êîíòóðíó êàðòó Óêðàїíè: ÿêі ç îáëàñòåé íà ÿêèõ іñòîò ñõîæі?
Äîìàëþé ïîòðіáíі äåòàëі äî ôіãóð, çàôіêñîâàíèõ óÿâîþ. Íàìàãàéñÿ ïðè
öüîìó ìàêñèìàëüíî çáåðåãòè êîíòóðè îáëàñòåé, ÿêùî öå ìîæëèâî.
Êîëåêòèâíèé ïðîåêò: òåàòðàëіçîâàíèé іãðîäèçàéí.
Âèáåðіòü ôіãóðè «іñòîò-îáëàñòåé» çà âëàñíèì áàæàííÿì. Îçäîáòå їõ
óêðàїíñüêèì íàöіîíàëüíèì äåêîðîì çà çðàçêîì îïіøíÿíñüêèõ íàðîäíèõ
ìàéñòðіâ, Ì. Ïðèéìà÷åíêî, І. Ïðèõîäüêà òà іí. Ñòâîðіòü ç íèõ êîìïîçèöіþ.
Ïðèäóìàéòå íàçâó і ëіòåðàòóðíèé ñþæåò äî êîìïîçèöії ç ôіãóðàìè-îáëàñòÿìè. Òåàòðàëіçóéòå ñàìîáóòíþ ñþæåòíó êîìïîçèöіþ. Ïîäàðóéòå ñàìîðîáêó ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.
Декор, декорування, декупаж, патинування, батик, витинанка.

Батик – техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників.
Декупаж
ж (від франц. decouperr – вирізати з паперу) – декоративна техніка по тканині, склу, дереву (та інших поверхнях), що полягає у вирізуванні
візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.
Патинування
я – виділення текстури деревини з використанням спеціальних складів.
Hand made – сталий вислів в англійській мові, що в перекладі означає
«ручна робота».

1.
2.
3.
4.

ßêі âèäè äåêîðó òîáі âіäîìі?
Ó ÷îìó ïîëÿãàє іìіòàöіÿ òåêñòóðè?
Äëÿ ÷îãî ïðîâîäÿòü ïàòèíóâàííÿ?
ßê ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà âèðîáàìè іíòåð’єðíîãî ïðèçíà÷åííÿ?

ДОДАТКИ
Äîäàòîê 1
Îðієíòîâíі çðàçêè ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі

Виготовлення підставки для пультів

Виготовлення настільної лампи

Додатки
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Виготовлення панно. Інтарсія

Äîäàòîê 2
Ïðîôåñіîãðàìà äèçàéíåðà
Îñîáëèâîñòі ïðàöі äèçàéíåðà (õóäîæíèêà-êîíñòðóêòîðà) – öå, ïåðø
çà âñå, çäàòíіñòü ïîєäíóâàòè ìîâëåííєâî-òâîð÷èé, îáðàçîòâîð÷èé, ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíèé âèäè äіÿëüíîñòі. Ç äðóãîãî áîêó, äæåðåëîì ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîãî äèçàéíó є äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî. Òîìó
õóäîæíèê-êîíñòðóêòîð – öå ùå é åòíîäèçàéíåð. Ç óðàõóâàííÿì íîâèõ
âіäêðèòòіâ і îñîáëèâîñòåé íàöіîíàëüíîї ôîðìè òà äåêîðó åòíîäèçàéíåð õóäîæíüî ïðîåêòóє íîâі ôîðìè äîâêіëëÿ, öіííіñíі äëÿ ìàòåðіàëüíî-õóäîæíüîãî ñåðåäîâèùà òієї ÷è іíøîї êóëüòóðè.
Äèçàéíåð íà âèðîáíèöòâі ïðàöþє ó âçàєìîäîïîâíåííі ç іíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì, óçãîäæóþ÷è õóäîæíüî-åñòåòè÷íó õàðàêòåðèñòèêó ôîðìè âèðîáíè÷îãî çðàçêà ç éîãî óòèëіòàðíîþ ôóíêöієþ. Çàâäÿêè їõíіé ñïіâïðàöі
óòâîðèâñÿ íàïðÿì õóäîæíüî-òåõíі÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ, ÿêèé ìàє íàçâó åðãîíîìі÷íèé äèçàéí – íîâіòíіé íàïðÿì òâîð÷îї ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâàíèé íà ïåðåòâîðåííÿ ôóíêöіîíàëüíî íåîáõіäíîãî ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà â åñòåòè÷íî äîñêîíàëå.
Óìîâè ïðîåêòíî-õóäîæíüîї òâîð÷îñòі äèçàéíåðà. Äèçàéíåð ïðàöþє
â äèçàéí-áþðî äåðæàâíèõ і ïðèâàòíèõ óñòàíîâ. Âèêîíóє íå òіëüêè äåðæàâíі, à é ïðèâàòíі çàìîâëåííÿ. Ìàє êàáіíåò ç ðіçíîìàíіòíèì õóäîæíüî-

òåõíі÷íèì îáëàäíàííÿì, íåîáõіäíèì äëÿ ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі. Òâîð÷іñòü
äèçàéíåðà і îäíîîñіáíà, і êîëåêòèâíà. Ïðîôåñіÿ äèçàéíåðà ïîâ’ÿçàíà ç
àêòèâіçàöієþ âіçóàëüíîãî ñïðèéìàííÿ ñåíñîðíîї іíôîðìàöії ÿê «õóäîæíèêà-ãëÿäà÷à», àóäіàëüíîãî ñïðèéìàííÿ âåðáàëüíîї іíôîðìàöії ÿê «ìèñëèòåëÿ-ñëóõà÷à», êіíåñòåòè÷íîãî ñïðèéìàííÿ ñòðóêòóðíîї (ðå÷îâèííîї)
іíôîðìàöії ÿê «ìàéñòðà-äіÿ÷à».
Ïіäãîòîâêà äèçàéíåðà äî ôàõîâîї äіÿëüíîñòі. Íåîáõіäíå íàâ÷àííÿ â
õóäîæíіõ ñòóäіÿõ і øêîëàõ ìèñòåöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ â òåõíі÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ äëÿ îâîëîäіííÿ ïðîìèñëîâèì äèçàéíîì; ó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ùî ãîòóþòü ôàõіâöіâ äëÿ ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі
(äèçàéí êîñòþìà); ó âèùèõ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (äèçàéí
іíòåð’єðіâ); ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç áіîðåñóðñàìè, ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì (ëàíäøàôòíèé äèçàéí); ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ àêàäåìі÷íîãî ïðîôіëþ (ãðàôі÷íèé äèçàéí, çîêðåìà âåá-äèçàéí). Âèùі ïåäàãîãі÷íі
íàâ÷àëüíі çàêëàäè òàêîæ ìîæóòü ãîòóâàòè ìàéáóòíіõ ó÷èòåëіâ ïåäàãîãі÷íîãî äèçàéíó â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі.
1. Ïåðåâіð ðіâåíü ðîçâèòêó âëàñíîãî ïðàêòè÷íîãî іíòåëåêòó.
Ïðîôіëü ïðàêòè÷íîї îáäàðîâàíîñòі (ïðàêòè÷íîãî іíòåëåêòó) – öå ñèíòåç ñóìіæíèõ çäіáíîñòåé: íàòóðàëіñòè÷íîї, ïðîñòîðîâîї, òіëåñíî-êіíåñòåòè÷íîї.
Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ: ÿêà іç ïîäàíèõ çäіáíîñòåé âëàñòèâà òîáі (æîäíà,
îäíà, äâі, òðè). Ïîðіâíÿé ðіâåíü ðîçâèòêó ïðàêòè÷íîї îáäàðîâàíîñòі: âëàñíîї і ñâîїõ äðóçіâ.

а) просторова

б) тілесно-кінестетична

в) натуралістична

2. Перевір рівень розвитку профілю естетичної
обдарованості.
Ïåðåâіð íàÿâíіñòü çäіáíîñòåé äî õóäîæíüîãî
ïðîåêòóâàííÿ і êîíñòðóþâàííÿ. Ðîçãëÿíü çîáðàæåííÿ: õòî öå ÷è ùî öå?
à) êâіòè é ìåòåëèê;
á) äіâ÷èíà.
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