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Тема уроку № 27: Клепання 
 

 
 Заклепкові з’єднання – нероз’ємні. 

 Застосовуються при виготовленні металевих конструкцій мостів, ферм, рам,  
балок,  у котлобудуванні, літакобудуванні, суднобудуванні.   

 

 

 

 
 

холодне   гаряче 
Виконується без нагрівання 

заклепок. Використовується для 

діаметра заклепок d < 8 мм  

при виконанні слюсарних робіт 

 Виконується з нагріванням стержня заклепки до 

1000
0
...1100

0
С у спеціалізованих цехах для 

діаметра заклепок d>12мм. Перевага: стержень 

краще заповнює отвір, а при охолодженні 

заклепка краще стягує деталі.  

 

 
 

ударне ручне  ударне механізоване  пресове машинне 
Застосовують при 

незначному обсязі робіт 

внаслідок високої вартості 

й низької продуктивності 

 Застосовують пневматичні 

клепальні молотки. Недоліки: 

значний шум та вібрації 

 Застосовують клепальні преси, 

пневматичні і гідравлічні 

преси. Перевага: висока 

продуктивність та якість  

 

 
 

 

 

закладні   замикаючі 
Виготовлені разом зі стержнем   Утворюється під час клепання з частини 

стержня, яка виступає над поверхнею 

 

 
 

з напівкруглою 

високою 

головкою 

 

з напівкруглою 

низькою 

головкою 

 
з плоскою 

головкою 
 

з потайною 

головкою 
 

з напів-

потайною 

головкою 

 
вибухові 

заклепки 

стержень                

ø 1...36 мм. 

L = 2...180 мм 

 

 
стержень            

ø 1...10 мм. 

L = 4...80 мм 

 

стержень            

ø 1...36 мм. 

L = 4...180 мм 

 

 
стержень               

ø 1...36 мм. 

L = 2...180 мм 

 

стержень                   

ø 2...36 мм. 

L = 3...210 

мм 

 

мають в кінці 

стержня 

камеру 

заповнення 

вибуховою 

речовиною. 

стержень                      

ø 3...6мм. 

L = 14,1...15мм 

Процес з’єднання двох або кількох деталей за допомогою заклепок. 

 Види клепання: 

циліндричний металевий стержень з головкою певної форми 

ЗАКЛЕПКА 

 за формою 

за умовами 

за інструментом та обладнанням 

 Класифікація заклепок 



 Матеріали заклепок: 
 Вуглецева сталь звичайної якості Сталь 2, Сталь 3;  Нержавіюча сталь Х18Н9Т 

 Вуглецева якісна конструкційна Сталь 10, Сталь 15;  Легована сталь 09Г2 

 Мідь МЗ, МТ;  

 Латунь Л63 

 Алюмінієвий сплав АМ25П,Д18, АД1 

 

Види заклепкових швів 
Заклепковий шов – місце з’єднання деталей.   

 

 

 

 
 

Міцний шов  Щільний шов  Міцнощільний шов  
Застосовують для з’єднань 

підвищеної міцності за 

рахунок декілька рядів 

заклепок (балки, колони, 

мости) 

 Застосовують при виготовленні 

щільної і герметичної конструкції 

при незначних навантаженнях 

для резервуарів високого тиску. 

Виконують холодним клепанням. 

Герметичність досягається 

різноманітними прокладками 

(папір, тканина, оліфа, сурик) 

 Застосовують для 

виготовлення міцного і 

непроникного для пари, газу, 

води у резервуарах з високим 

тиском. Виконують гарячим 

клепанням з підчеканюванням 

головок заклепок. 

 

 
 

однорядні   дворядні   багаторядні 

 

 

 

 

 

 
 

Слюсарні молотки з квадратним бойком 

 
Масу молотка вибирають залежно від діаметра заклепки 

Діаметр заклепки, мм 2 2,5 3 3,5 4 5 68 

Маса молотка, г 100 100 200 200 400 400 400 

Молотки пневматичні                              Преса 

                                  
 

для відпо- 
відальних 

з’єднань 

 Класифікація заклепкових швів 

 Інструмент для клепання 

Від характеристики і призначення 

Від розміщення заклепок 



 


