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Наведено стислий теоретичний матеріал з теми “Нарізь”, зразок варіанта 

завдань для програмованого контролю і пояснення до  виконання . Може бути 

використано також для студентів інших факультетів при вивченні теми 

“Нарізь”, “Деталь з наріззю”, “Складальний кресленик”, “Деталювання”. 
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ВСТУП 

Систематичний контроль якості набутих знань студента є важливим 

фактором навчально-виховного процесу. Програмований контроль дозволяє 

перевірити засвоєння лекційного матеріалу та визначення рівня підготовки 

студентів до практичних занять, а також є ефективним способом стимулювання 

до самостійної роботи. 

У даних методичних вказівках наведено стислий теоретичний матеріал, а 

також пропонується комплект завдань безмашинного програмованого 

контролю з теми “Нарізь” і зразок виконання такої роботи. 

Контрольну роботу з теми “Нарізь” доцільно проводити на початку заняття 

з теми “Деталь з наріззю”, після того, як студенти прослухали лекцію з 

відповідної теми. Це дозволить ефективніше керувати роботою студентів під 

час виконання ними ескізів чи креслеників не тільки з теми “Деталь з наріззю”, 

але й з теми “Вал”, а також корисно виконувати цю контрольну роботу під час 

розробки ескізів деталей до теми “Складальний кресленик” і креслеників до 

теми “Деталювання”. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

1. Для успішного виконання даної контрольної роботи необхідно 

вміти розпізнати тип нарізі за її профілем (питання №1). 

Трикутний профіль мають метрична і трубна нарізі. Теоретичний профіль 

у цих нарізей трикутний, але насправді гострі кромки у них притуплені. 

Метрична нарізь має кут профілю 60° (рис. 1а), а трубна - 55° (рис. 1б). 

а                б   

 

Рисунок 1 – Трикутний профіль нарізі: а) метрична; б) трубна. 

 

Профіль у вигляді трапеції мають трапецеїдальна і упорна нарізі. 

У трапецеїдальної нарізі рівнобічна трапеція (рис. 2а), а у упорної – 

нерівнобічна (рис. 2б). 

а..                               б   

Рисунок 2 – Трапецевидний профіль нарізі: а) трапецеїдальна; б) упорна.  
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2. На кресленику на місці розміру наноситься умовне позначення 

нарізі (питання №2,5), наприклад: 

a) М16 (метрична з номінальним діаметром 16, з великим кроком, який в 

позначенні не записується); 

b) М16х1,5 (метрична з номінальним діаметром 16мм, з дрібним кроком 

1,5мм); 

c) М16х1,5 LH (метрична з номінальним діаметром 16мм, з дрібним 

кроком 1,5мм, ліва); 

d) G2 (трубна циліндрична з умовним діаметром труби 2 дюйми); 

e) R1
3
/4 (трубна конічна зовнішня з умовним діаметром труби 1

3
/4 дюйми); 

f) Rc1 (трубна конічна внутрішня з умовним діаметром труби 1 дюйм); 

g) Tr16x6(P2) (трапецеїдальна з номінальним діаметром 16, тризаходова з 

кроком 2мм і ходом 6мм); 

h) S12х2 (упорна з номінальним діаметром 12 і з кроком 2мм). 

 

3. Графічно на ескізі або кресленику нарізь зображується тонкою 

лінією (питання №3): прямою на повздовжньому розрізі або вигляді і дугою на 

¾ кола на вигляді з торця, чи відповідному розрізі, так, як це показано на 

рисунку 3. 

4. За номінальний розмір завжди приймається більший з двох 

діаметрів (питання №4) і на рисунку 3 цей діаметр позначено для внутрішньої 

нарізі D, а для зовнішньої - d. 

 

Рисунок 3 – Графічне зображення нарізі. 
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