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Тема 3. Слюсарнi роботи. 

П.т. 3.1. Виконання вправ з гнуття та очищення металевих пластин. 

Розмiтка, рубання металу, рiзання ножiвкою. 
 

 

                                              
 
Ящик з набором слюсарних інструментів: 1 — щітка ; 2 — Скребок для очищення напилків; З — викрутка; 4 — 

крейцмейсель; 5 — зубило ; 6— клуп; 7 — ножівка ; 8 — обценьки; 9 — плоскогубці; 10 — розмічальний 

циркуль; 11 — кутник 90°; 12 — лінійка; 13 — штангенциркуль; 14 — рисувалка; 15 — кернер; 16 — розсувний 

члюч: 17 — накидни й ключ дл я круглих гайок; 18 — ручні лещата; 19 — плоский доачовий напилок; 20, 22 — 

плоский і круглий личкувальні напилки; 21 — тригранний напилок: 23, 24 — шабери; 25 — молоток. 

 

Ручне гнуття металу 

Ручне гнуття виконують в лещатах за допомогою молотка і різних пристосувань. Зусилля, яке 

необхідне при цьому докласти, і послідовність операцій при згинанні залежать від матеріалу, 

форми і поперечного перерізу заготовки. При цьому важливо правильно визначити розміри 

заготовки. Їх визначають за кресленням з урахуванням радіусів всіх вигинів. Найпростіше 

здійснювати гнуття тонкого (0,3…1 мм) листового металу. Щоб точно загнути деталь, її з 

двох сторін, аж до лінії загину, затискають дерев'яними брусками (оправками). Однією 

оправки в цьому випадку недостатньо, тому що заготовку, затиснуту в лещата тільки з однією 

оправкою, при загині краю веде вбік. Оправки повинні бути виготовлені з твердої деревини. 

Для загину користуються киянкою (дерев'яним молотком) або залізним молотком з гумовим 

ковпачком. 

Заготовку разом з оправками затискають в лещата і поступово гнуть вздовж всієї кромки, 

завдаючи легких ударів молотком. Не рекомендується відразу загинати повністю окрему 

ділянку заготовки, інакше метал здеформується і кромка буде хвилястою. Товщина 

дерев'яних оправок повинна бути не меншою від 25…30 мм. 

Гнуття металевого листа по радіусу роблять за допомогою шаблону з твердої деревини. При 

згинанні м'яких металів форма шаблону повинна точно відповідати формі виготовленої 

деталі. При згинанні пружних металів радіус кривини шаблону повинен бути трохи меншим 

ніж заплановано отримати у деталі, оскільки в цьому випадку лист пружинить. 

 



Машинне гнуття металу 

 

При машинному гнутті використовується V-подібна матриця у парі з пуансоном, що втискує 

лист у матрицю, формуючи згин із заданим кутом, радіусом загину на потрібній довжині. 

При гнутті пластично деформується тільки ділянка заготовки в зоні контакту з пуансоном і 

зовнішні шари розтягуються, а внутрішні (обернені до пуансона) стискуються. При зніманні 

навантаження розтягнуті шари заготовки пружно стискуються, а стиснуті розтягуються, що 

приводить до зміни кута α, тобто до пружинення деталі, яке може зростати із збільшенням α і 

r/S, де r — внутрішній радіус загину, S — товщина листа. Це необхідно враховувати 

відповідною поправкою на кут гнуття α. Із зменшенням радіуса r заокруглення пуансона 

зростає ймовірність утворення тріщин, які ідуть від зовнішньої поверхні в товщину 

заготовки, тому в залежності від виду металу і його пластичності та кута загину мінімальне 

значення радіуса загині може становити rmin =(0,1÷5,0)S. 

Ймовірність руйнування і величини rmin зменшуються, якщо шари заготовки при гнутті 

розтягуються вздовж волокон металу, а задирки після вирубки заготовок мінімальні і 

розміщені в зоні стиску, а не розтягу заготовки. 

Розрізняють два основних методи гнуття: 

 • вільне гнуття — випадок гнуття, коли між листом і стінками матриці залишається 

повітряний зазор (найпоширеніший варіант); 

    • калібрування — у випадку, якщо лист повністю притиснутий до стінок матриці. 

Зусилля вільного гнуття для сталi з границею мiцностi 420…450 Н/мм² на 1 метр згину може 

становити від 8 тс для товщини листа 1 мм і до 210 тс для товщини 20 мм. Такі дані для 

конкретного випадку наводяться у довідкових таблицях складених для різних матеріалів. 

 

 

Правка металу 

 

Метал, що надходить для виготовлення металоконструкцій, може мати дефекти (погнутости, 

вм'ятини та ін.), отримані при транспортуванні, навантаженні або розвантаженні. Без 

усунення цих дефектів неможливо виготовити виріб потрібної форми і забезпечити якісне 

з'єднання деталей. 

Метал правлять в холодному стані на спеціальних механізмах. Листову і полосовую сталь 

правлять на листоправильних вальцах. Різні конструкції листоправильних вальців 

відрізняються кількістю валків, число яких буває п'ять, сім і дев'ять. Сталь пропускають між 

валками, які усувають нерівності. Для переміщення металу листоправильні вальці зазвичай 

постачають рольгангамі. 

Фасонну сталь правлять на гвинтових пресах, а також за допомогою домкратів і спеціальних 

сортоправільних вальців. 

Рівність поверхні металу перевіряють сталевою лінійкою. Після правки на поверхні металу не 

повинно залишатися вм'ятин, забоїн та інших пошкоджень. 

 



Розмітка металу 

 

Розміткою металу називається процес перенесення розмірів деталі з робочого креслення на 

метал і викреслювання на ньому деталі в натуральну величину. При багаторазовому 

повторенні розмітки якої-небудь деталі застосовують шаблон. Шаблоном називається 

пристосування, що має форму розмічається деталі, виготовлене з необхідною точністю за 

розмірами, які вказані в робочому кресленні. 

Для розмітки листових деталей використовують шаблони: дерев'яні рамкові - для намітки 

контурів листів з прямокутними сторонами; гнучкий - для намітки криволінійних деталей; з 

руберойду або толю - для намітки контурів фасонних деталей з криволінійними сторонами; 

дерев'яні або металеві для контролю циліндричних і конічних поверхонь. Для розмітки 

фасонного металу застосовують лінійні шаблони, за допомогою яких одночасно з наміткою 

контуру деталі розмічають центри отворів під болтові з'єднання. 

Процес перенесення контуру деталі, ліній її перегинів, вирізів і інших розміток з шаблону на 

метал називається наміткою. Намітку виконують наступним чином. На метал укладають 

шаблон і надійно його закріплюють, чертилкой обводять контур шаблону та інші розмічальні 

лінії, потім знімають шаблон і фіксують розмічені лінії кернение. 

При розмітці враховують припуски на подальшу обробку і складання. Якщо деталі 

з'єднуються внахлестку, то необхідно розміри деталей збільшити на величину цієї нахлестки. 

Припуск на обробку кромок після обрізки їх на ножицях приймають 2-3 мм, а при газовому 

різанні - 4 мм. Циліндричні і конусні деталі розмічають з урахуванням товщини металу. 

Розмітка повинна забезпечити розкрій металу з найменшими відходами. 

Для розмітки і намітки застосовують такі інструменти: сталеві лінійки і рулетки, чертілкі, 

кернери центровий і для лінійної розмітки, рейсмус  штангенциркуль та ін. 

 

Рубання металу 

 

Рубання - це одна з основних слюсарних операцій. Застосовують її тоді, коли треба зняти шар 

металу без високої точності обробки. В одиничному або дрібносерійиому виробництві, а 

також на різних ремонтних і монтажних роботах рубання виконують за допомогою різальних 

інструментів - зубила та крейцмейсе-ля і ударного інструмента - молотка. 

Рубання металу - слюсарна операція, при виконанні якої різальним і ударним інструментом із 

заготовки видаляють зайві шари металу, вирубують пази і канавки або розділяють заготовку 

на частини. 

Оскільки процес цей важкий і низькопродуктивний, у промислових умовах його механізують: 

рубання виконують за допомогою пневматичних і електричних молотків, для виготовлення 

заготовок з листового металу використовують спеціальні преси і штампи, а з високоміцної 

сталі - плазменне й лазерне рубання. 

Операція рубання металу відсутня у сучасному високотехнологічному виробництві завдяки 

його автоматизації на цій стадії обробки металу. Натомість рубання доводиться 

застосовувати, наприклад, під час ремонтних робіт з технікою, як-от: для прорубування 

мастильних канавок у вкладишах підшипників, розчищення старих мастильних шляхів (у 

вигляді канавок) у верстатах під час їх ремонту, відрубування головок заклепок та 

обрубування литва під час ремонту і відновлення військової техніки тощо. 



Які інструменти використовують для рубання. 

Слюсарне зубило - різальний інструмент, що складається з головки (ударної 

частини), стержня  і робочої частини - клиноподібної плоскої лопатки із заточеним лезом 

(різальна кромка). Головка зубила закруглена. Довжина зубил до 200 мм, довжина різальної 

кромки 3-5 мм. Виготовлені зубила загартовують. 

Основною частиною зубила є клин. Кут загострення а  утворюється між передньою і задньою 

гранями клина. 

Для рубання металу використовують зубила різної конструкції, сучасні слюсарні зубила 

виготовляють із захистом, особливо витривалими є зубила із ребрами жорсткості. 

Залежно від того, який метал треба рубати, застосовують зубила з кутом загострення а від 45 

до 75°. Для рубання чавуну, твердої сталі і твердої бронзи кут загострення дорівнює 70°, 

для рубання середньої і м’якої сталі - 60°, латуні, міді і цинку - 45°, дуже м’яких металів 

(алюмінію, свинцю) - 35-45°. 

Крейцмейсель - інструмент, який подібний до зубила, але відрізняється від нього 

формою робочої частини, що має списоподібний вигляд і вужчу різальну кромку. Крейцмей-

селі виготовляють з інструментальної сталі. Для прорубування фігурних канавок під 

час виготовлення виробів невеликих розмірів використовують канавочник - зубило 

зменшених розмірів. Щоб крейцмейсель не заклинювався в канавці, його лезо має бути 

ширшим, ніж відтягнута частина. Для прорубування мастильних канавок у підшипниках 

застосовують спеціальні крейцмейселі з напівкруглим лезом - каиавочники. Довжина 

крейцмейселя 200 мм, ширина різальної кромки 2-15 мм. Щоб лезо крейцмейселя було 

міцним і не викришувалось, його загартовують з відпуском. 

Чим твердіший метал, тим більший кут загострення має бути у зубила. 

Якщо вісь інструмента розташована перпендикулярно до оброблюва-ної поверхні, то 

відбувається розрубування металу. Якщо вісь інструмента знаходиться під гострим кутом 

(меншим за 90°) до заготовки, то відбувається зняття стружки. 

Які є способи рубання листового металу 

Рубають метал на плиті або в лещатах. Рубаючи метал на плиті, зубило ставлять майже 

вертикально на лінію розмічання. Після кожного удару зубило переміщують на половину 

різальної кромки - так досягають неперервного розрізу. Якщо заготовка товста, спочатку 

надрубують приблизно до половини товщини листа з одного боку, а потім з іншого. 

Працюючи зубилом, треба дивитися на його лезо і лінію розмічання, а не на його головку 

(верхню частину зубила). 

Ручка молотка має бути без тріщин, а молоток на ній надійно закріплений. Користуватись 

треба тільки добре загостреним зубилом. 

Щоб уникнути травми, на верхній кінець зубила слід надягати гумову шайбу. 

Робоче місце під час рубання металу має бути відгороджене захисною сіткою. 

Під час рубання в лещатах заготовка має бути надійно закріплена. Її встановлюють так, щоб 

лінія розмічання була на рівні верхньої площини губок лещат. 

При рубанні металу необхідно стати впівоберта до лещат, виставивши ліву ногу вперед, а 

праву трохи відставивши. Права нога слугує опорою для корпуса. Корпус треба 

тримати прямо. 



Якщо зубило роблять з інструментальної сталі, то яким інструментом виготовляють таке 

зубило? Адже для того щоб розрізати чи обрубати інструментальну сталь, треба 

застосовувати інструмент, виготовлений зі ще міцнішого матеріалу. 

Таким матеріалом є швидкорізальна сталь. Вона відрізняється від вуглецевої 

інструментальної температурою плавлення. Швидкорізальна сталь може витримувати 

нагрівання під час різання до 500 °С, тоді як звичайна інструментальна сталь (з якої 

виготовляють слюсарний інструмент) - лише до 200 °С. Подальше збільшення температури за 

рахунок збільшення швидкості обертання буде призводити до розм’якшення сталі. 

Робоча частина таких фрез може бути керамічною чи металокерамічною або з алмазного 

каменю. Ці матеріали також мають досить високу температуру плавлення під час тертя між 

різальною кромкою і оброблюваним матеріалом. 

Правила безпеки під час рубання металу: 

1. Рубання виконуйте тільки в захисних окулярах і при встановленому захисному екрані. 

2. Надіймо закріплюйте заготовку в лещатах. 

3. Працюйте лише справним інструментом. 

4. Не можна стояти за спиною у товариша, який працює. 

5. Закінчуючи роботу, зменшуйте силу удару. 

6. Не перевіряйте якість рубання рукою на дотик. 

7. Частинки металу з робочої поверхні змітайте щіткою. 

Під час роботи зубила його грані стираються, різальна кромка втрачає гостроту. Затуплений 

інструмент заточують. 

Заточують зубило на шліфувальному крузі. Взявши зубило в руки, накладають його на 

обертовий круг і з легеньким натисканням повільно пересувають уліво і вправо по всій 

ширині круга. Під час заточування зубило повертають то однією, то другою гранями, 

поперемінно їх заточуючи. Дуже натискувати зубилом на круг не можна, бо це може 

призвести до значного перегрівання інструмента і втрати його твердості. 

Після закінчення заточування з різальної кромки зубила знімають задирки, обережно і 

поперемінно накладаючи грані на обертовий шліфувальний круг. Різальну кромку зубила 

після заточування заправляють абразивним бруском. 

Зубило можна заточувати з подачею охолоджувальної рідини і на сухому крузі. Заточування з 

подачею охолодженої рідини краще, бо інакше доводиться часто відривати зубило від круга й 

охолоджувати у воді. Заточуючи зубило, треба пильно стежити, щоб різальна кромка була 

прямолінійною, а грані - плоскими, з однаковими кутами нахилу. Кут загострення при 

заточуванні перевіряється шаблоном. 

На заточному верстаті учням самостійно працювати заборонено! 

 

Рiзання металу ножiвкою 

 

Ручна ножівка застосовується для розрізування товстих листів штабового, круглого і 

профільного металу розміром 60—70 мм у поперечнику. Ножівка складається з верстата, 

ножівкового полотна (ріжуча частина) і ручки. Полотно вставляють кінцями в прорізи 



головки, закріплюють штифтами і натягають гвинтом з баранчиком. 

Ножівкові рамки виготовляють або суцільними (для ножівкового полотна якоїсь певної 

довжини), або розсувними, які дають можливість закріплювати ножівкові полотна різної 

довжини. 

Ручне ножівкове полотно являє собою штабу, виготовлену з інструментальної вуглецевої 

сталі Р9, Х6ВФ, з одного боку якої по всій довжині нарізано зуб'я. 

Розмір ручного ножівкового полотна визначають за відстанню між центрами отворів під 

штифти. Найчастіше застосовують полотна завдовжки 250—300 мм, заввишки 13 і 16 мм і 

завтовшки 0,65 і 0,8 мм (ГОСТ 6645—68). Кожен окремий зуб ножівкового полотна має 

форму різця (клина). На зубі, як і на різці, розрізняють задній кут, кут загострення, передній 

кут у і кут різання. Під час різання стружка розміщується між двома сусідніми зуб'ями (в 

стружковому просторі) доти, поки вістря зуба не вийде з пропилу. Величина стружкового 

простору залежить від величини заднього кута, переднього кута і кроку зуба. Залежно від 

матеріалу, який розрізують, задній кут а приймають 40—45°. Кут загострення має 

забезпечити достатню міцність зуба, щоб він міг подолати опір матеріалу різанню і при 

цьому не зламався. Звичайно вважають, що цей кут має дорівнювати 50°; при твердіших 

матеріалах величина кута дещо більша. Передній кут у зубів ножівочного полотна звичайно 

приймають від 0 до 10°. Продуктивність різання у полотен з переднім кутом 0° нижча, ніж у 

полотен з переднім кутом, який більший від 0°. Крок ножівкового полотна вибирають 

залежно від матеріалу, який розрізують. Для розрізування чавуну, м'якої сталі, азбесту 

використовують полотно з кроком 1,6 мм, для розрізу в зимя профільного стального прокату, 

труб, кольорових металів — полотно з кроком 1,25 мм, для розрізування кабелів, 

тонкостінних труб, тонкого профільного прокату беруть полотно з кроком 1,0 мм, для 

розрізування листового заліза, тонкостінних заготовок — полотно з кроком 0,8 мм. Чим 

більший крок полотна, тим крупніші зуб'я, а отже, тим більший об'єм стружкового простору. 

Ручною ножівкою можна розрізувати матеріали розміром до 60—70 мм у поперечному 

перерізі. Чим товщий розрізуваний матеріал, тим крупнішими мають бути зуб'я ножівкового 

полотна. Чим більший крок, тим крупніші зуб'я, а отже, тим більший об'єм стружкового 

простору. Крок зубів для різання м'яких і в'язких металів (мідь, латунь) звичайно дорівнює 

1 мм, чавуну і твердої сталі—1,5 мм, м'якої сталі — 1,2 мм. Для слюсарних робіт звичайно 

застосовують полотна кроком 1,5 мм. 

Щоб полотно не заплішувалось у пропилі, зуб'я розводять. Застосовують два способи 

розведення: по зубу і хвилясте. 

Розведення по зубу можна виконувати трьома варіантами: розведення по кожному зубу 

(один зуб відгинається вліво, наступний — вправо і т. д.), розведення через зуб (один зуб 

відгинають вліво, другий не розводять, третій — вправо і т. д.), розведення двох суміжних 

зубів через один (один зуб відгинають вліво, другий — вправо, третій не розводять i т. д.). 



Розведення по зубу застосовують для полотен з кроком 1,26 і 1,6 мм. 

При хвилястому розведенні ряду зубів надають хвилеподібного положення з кроком, що 

дорівнює 85 (5 — крок ножівочного полотна), при цьому полотно залишається плоским. 

Висота розведення має бути не більшою від подвоєної висоти зуба. Цей спосіб розведення 

застосовують для полотен з кроком 0,8 мм (допускається і для кроку 1 мм). 

Розведення ножівкових полотен з крупним зубом (кроком) виконують по зубу — один зуб 

відгинають вправо, а другий вліво; 2—3 зуби відводять вліво, 2—3 зуби — вправо. Такі 

полотна менш продуктивні і швидко спрацьовуються. У полотен з середнім зубом 

розведення роблять також по зубу, але один зуб відгинають вліво, другий — вправо, а третій 

залишають не розведеним. 

Ножівкові полотна мають умовні позначення на неробочій частині полотна. За ГОСТ 6645—

68 полотна з міжцентровою відстанню /, яка дорівнює 300 мм, шириною полотна 13 мм і 

кроком зуба 5 0,8 мм позначають так: 13 X 300 X 0,8. 

 

 

Вiдео на тему «гнуття металевих пластин»: 

https://www.youtube.com/watch?v=0mBsJ3Xb3MU 

 

Вiдео на тему «рубання металу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuPftmtX70 

 

Вiдео на тему «рiзання металу ножiвкою»: 

https://www.youtube.com/watch?v=RhRwvZL_NsA 


