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Тема уроку: Рубання та різання металу. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про рубання та різання металу. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

 

1. Розмітка та її призначення 

Загальні поняття про розмітку. Деталі машин і різні вироби 

виготовляють із заготовок у вигляді виливків і поковок, а також з сортового 

металу. Залежно від призначення деталей одні заготовки залишають 

необробленими, інші обробляють частково або повністю. Під час обробки з 

поверхні заготовки знімається певний шар металу, в результаті чого 

зменшуються її розміри. Різниця між розмірами заготовки до і після обробки 

є припуском на обробку. На рис. 1 зображено ступінчастий валик і його 

циліндричну заготовку (пунктиром) з припуском на обробку (заштрихована). 

Від правильного вибору припусків залежить раціональна витрата металу і 

економічність обробки. 

Розміткою називають операцію нанесення на оброблювану деталь або 

на заготовку ліній (розмічувальних рисок), що визначають межі обробки. 

Розрізняють контурні, контрольні і допоміжні лінії. 

Контурними лініями користуються при встановленні і вивірянні 

заготовок для обробки їх на металорізальних верстатах. Контрольні лінії 

наносять паралельно контурним на малій відстані від них: за цими лініями 

перевіряють правильність встановлення і обробки, якщо зникнуть контурні 

лінії. 

Допоміжні лінії наносять для відліку розмірів під час розмітки і 

встановлення заготовок на верстаті. Точність розмітки становить від 0,2 до 0,5 

мм. 

Види розміток. Залежно від форми деталей застосовують пло-

щинну або просторову розмітку. 

При площинній розмітці лінії і заглиблення наносять тільки на одній 

площині . 

Просторова розмітка — це розмітка поверхонь заготовок, розміщених у 

різних площинах і під різними кутами одна до одної. 

Розмітка — малопродуктивна операція, тому її застосовують лише в 

одиночному і дрібносерійних виробництвах. 

Розмічувальні інструменти. Розмітку виконують на розмічувальних 

плитах із сірого чавуну, робочі поверхні яких оброблені з високою точністю. 



На поверхні розмічувальних плит для зручності розмічання нанесено 

квадрати. Розміри плит від 160 х 160 до 2500 х 1600 мм. Ці плити 

встановлюють горизонтально на цегляному фундаменті або столах (залежно 

від розміру). 

Лінії (риски) при площинній розмітці наносять рисувалками, при просто-

ровій — рисувалкою, закріпленою в хомутику рейсмуса. Рисувалки 

виготовляють із сталі У7, У8, їхні робочі кінці загострюють і гартують. 

Кернер  призначений для нанесення заглиблень (кернів) на 

розмічувальних лініях. Кернери виготовляють із сталі марок У7, У8, У8А. 

Робочий кінець кернера заточують під кутом 60°. 

Розмічувальний циркуль застосовують для проведення кіл, поділу кутів 

і нанесення лінійних розмірів на заготовку. 

Масштабні лінійки, косинець, кутомір призначені для забезпечення 

прямолінійності, перпендикулярності проведених ліній. 

Послідовність виконання розмітки. Поверхні, призначені для 

розмітки, рекомендується покривати водним розчином крейди (на 8 л води 1 

кг крейди і 50 г столярного клею), сухою крейдою або розчином мідного 

купоросу (на склянку води 3 чайні ложки мідного купоросу) чи спиртовим 

лаком, фарбами. 

Кольорові метали та вироби зі сталевого прокату вкривати лаками та 

фарбами не рекомендують. Деталі розмічають за кресленням, шаблоном, 

зразком. 

Шаблони застосовують при виготовленні великої кількості однакових 

деталей. Його накладають на розмічувану заготовку і окреслюють контур. 

Шаблони виготовляють з тонкої листової сталі завтовшки від 1,5 до 3,0 

мм. 

Розмітку за зразком широко використовують під час ремонту. Розміри 

знімають безпосередньо з деталі і переносять на матеріал. При цьому 

враховують спрацювання деталі. На заготовках з алюмінію розмітку 

виконують олівцем, оскільки нанесення ліній рисувалками руйнує захисний 

шар і створює умови для корозії. 

Центр на кінцях циліндричних деталей знаходять за допомогою 

центрошукача, кернера-центрошукача і циркуля. 

Центрошукач— це кутник із закріпленою на ньому лінійкою, яка є 

бісектрисою   прямого   кута. Кутник вставляють на торець і рисувалкою 

проводять лінію, яка пройде через центр кола, потім повертають кутник на кут 

близько 90° і проводять другу лінію. На перетині ліній і знаходиться центр. 

Кернер-центрошукач використовують при малому діаметрі виробів. 

Центр накернюють кернером 1, притискуючи дзвін 3 до торця виробу, ударом 

молотка по головці 5 кернера. Пружина 4 і фланець 2 забезпечують 

переміщення кернера у корпусі дзвона. 

Шарнірний центрошукач дає змогу знаходити центри циліндричних, 

конічних, прямокутних та інших отворів. Він складається з чотирьох шарнірно 



зв'язаних планок, з'єднаних пружинами, які притискують кінці планок до 

стінок отвору. Центр знаходиться на перетині ліній, проведених через шарніри 

А - А і Б - Б. 

Встановлювати та знімати заготовки (деталі) дозволяється тільки в 

рукавицях. На загострені кінці рисувалок надягають захисні ковпачки. 

Розмітка — трудомістка і відповідальна операція, яка потребує високої 

кваліфікації працівника. 

Підвищення економічної ефективності розмітки. Нині все більше 

застосовують розмічувальні машини різних конструкцій. Вони дають змогу 

механізувати розмітку і відмовитися від розмічувальних плит. Прикладом є 

машина Єфімова. 

У серійному виробництві застосовують фотопроекційну і газолазерну 

розмітку. 

Фотопроекційна розмітка дає можливість підвищити її продуктивність 

на 40...50% і знизити витрати порівняно із звичайною площинною розміткою. 

Газолазерну розмітку виконують на машині Топаз-2,5, яка забезпечує 

швидкість розмітки до 4 м/хв з точністю ±0,5 мм. 

Ефективність розмітки можна значно підвищити, застосовуючи 

інструменти, які виготовляють за раціоналізаторськими пропозиціями. 

Наприклад, рисувалка Андрєєва має вигляд авторучки з наконечником із 

твердого сплаву; кернер Лещова, яким можна кернити дуги, круги; кернер 

Мінаєва, який працює без удару; молоток Гаврилова з вставною лінзою; 

багатошильний рейсмус Крючкова; центрошукач Корчагіна. 

2. Рубання металу 

Рубання — слюсарна операція, при якій із заготовки зрізують зайвий 

шар металу чи розрубують її на частини. Як різальний інструмент 

застосовують зубило або крейцмейсель, а як ударний — прості або 

пневматичні молоти. Рубання проводять у лещатах, на плиті або на ковадлі; 

громіздкі деталі можна обробляти на місці їх знаходження. Для рубання 

найкраще застосовувати стільцеві лещата; на паралельних чавунних лещатах 

рубати не рекомендується, оскільки їхні основні частини часто не витримують 

сильних ударів і ламаються. 

Інструменти для рубання. Зубило використовують для рубання металу 

та обрубування задирок. Робоча (різальна) частина зубила має форму клина. 

Клин як основа будь-якого різального інструменту має передню і задню 

поверхні, різальну кромку і кут загострення. Кут загострення зубила 

вибирають залежно від твердості оброблюваного матеріалу. Для твердих і 

крихких металів кут загострення має були більшим, ніж для м'яких і в'язких: 

для чавуну і бронзи цей кут беруть 70°, для сталі 60°, міді і латуні 45°, 

алюмінію і цинку 35°. 

Крейцмейсель по суті зубилом, що має вузьке лезо. Застосовують його 

для прорубування вузьких канавок і шпонкових пазів. Кути загострення 

крейцмейселя такі самі, як і зубила. 



Для прорубування напівкруглих, гострих та інших канавок застосовують 

крейцмейселі спеціальної форми, що називаються канавковими. 

Зубило і крейцмейсель виготовляють з інструментальної сталі У8, У7А, 

У8А, твердість робочої частини становить 52...57 НRС, а ударної на довжині 

15...20 мм — 32...40 НRС. Різальні інструменти заточують на верстатах, 

охолоджуючи водою, до якої додають 5 % соди. Кут загострення зубила та 

крейцмейселя після заточування перевіряють шаблоном. 

Слюсарні молотки виготовляють зі сталі У7 або сталі 50 з круглим та 

квадратним бойками. Молоток з круглим бойком застосовують для нанесення 

точних і сильних ударів, а з квадратним — для легких слюсарних робіт. Для 

різних слюсарних операцій молотки за масою вибирають так, щоб на 1 мм 

різальної кромки зубила припадало 40 г маси молотка, а для крейцмейселя — 

80 г. Під час розмічування користуються молотками масою 100...200 г, а при 

слюсарних роботах — 300...800 г. Носок і бойок молотка піддають термічній 

обробці. 

Способи рубання. Рубання в лещатах. Під час рубання треба стояти 

біля лещат прямо і зручно, щоб корпус був лівіше від осі лещат. Ліву ногу 

виставляють на півкроку вперед, а праву, яка є головною опорою, трохи 

відставляють назад. Зубило тримають у лівій руці вільно, без зайвого 

стискування, відстань від руки до ударної частини має становити 20...25 мм. 

Під час рубання дивляться на робочу частину зубила, точніше в місце рубання, 

а не на ударну частину, по якій ударяють молотком. 

Рубання може бути чорновим і чистовим. При чорновому рубанні 

сильними ударами молотка по зубилу за один прохід знімають шар металу 

завтовшки від 1,5 до 2 мм. При чистовому рубанні за прохід знімають шар 

металу від 0,5 до 1 мм, при цьому роблять легкі удари. Рубання в лещатах 

проводять по рівню губок лещат або вище від цього рівня — по намічених 

рисках. По рівню губок найчастіше рубають тонкий штабовий або листовий 

метал, вище від рівня губок (по рисках) — широкі поверхні заготовок. Для 

одержання гладенької поверхні рекомендується під час рубання сталі і міді 

змащувати зубило машинною оливою або мильною водою, чавун треба рубати 

всуху. Крихкі метали (чавун, бронза) слід рубати від краю до середини. В усіх 

випадках при підході до краю деталі не треба дорубувати поверхню до кінця, 

потрібно залишити 15...20 мм для продовження рубання з протилежного боку. 

Цим запобігають сколюванню і викришуванню кутів і ребер оброблюваної 

деталі. В кінці рубання металу, як правило, слід послаблювати удар молотком 

по зубилу. 

Залежно від товщини металу удари молотком можна виконувати з 

кистьовим, ліктьовим і плечовим замахом. Найчастіше використовують 

ліктьовий удар, який дає змогу працювати довго і не втомлюватися. 

Рубання на плиті і на ковадлі виконують тоді, коли листовий, смуговий 

або прутковий матеріал закріпити і обробляти в лещатах неможливо. 

Рубання штабового металу. Спочатку крейдою наносять на штабу, з 

обох її боків, риски по довжині відрубуваного куска. Зубило ставлять на риску 



вертикально і наносять сильні удари молотком. Надрубавши штабу з одного 

боку на половину товщини, перевертають її і надрубують з другого боку. Після 

цього відрубаний кусок відламують. 

Рубання круглого металу. Зробивши розмітку, зубило ставлять 

вертикально на риску. Після кожного сильного удару молотком по зубилу 

пруток повертають. Надрубавши пруток на достатню глибину, відрубаний 

кусок відламують. 

Ручне рубання — робота важка і тривала. Рубання полегшується при 

механізації його з застосуванням пневматичного та електричного інструменту. 

Ручне рубання замінюється обробкою на металорізальних верстатах та 

абразивним інструментом. 

Запобіжні заходи. Рукоятки молотків виготовляють з пружної деревини 

без тріщин і надійно закріплюють. Під час рубання очі захищають окулярами. 

Рубаючи тверді і крихкі матеріали, слід використовувати огорожу з сітки та 

щитків. У період навчання на зубило надівають гумову шайбу, а на кисть руки 

— запобіжний козирок. 

3. Різання металу 

Різання — операція розділення металу чи заготовки на частини зі 

зняттям і без зняття стружки. Різання металу відрізняється від рубання тим, 

що в цій операції ударні зусилля замінюються натискуванням. Для різання 

штабового, круглого, профільного і товстого листового матеріалу 

застосовують ручні ножівки, дискові пилки, різці, привідні ножівки, а також 

електричне, плазмове і газове різання. Для різання загартованих сталей, 

твердих сплавів застосовують тонкі дискові шліфувальні круги, анодно-

механічний та електроіскровий способи. 

Листовий метал розрізують ручними і привідними ножицями. 

Різання труб вручну виконують ножівкою і труборізом. 

Ручна ножівка і користування нею. Ручна ножівка складається із 

полотка та статевої рамки. Ножівки бувають суцільні (рис. 9, а) та розсувні 

(рис. 9, б) (для полотен різної довжини). Ножівкові полотна виготовляють з 

інструментальних сталей У10А, У12Д Х6ВФ, швидкорізальних сталей Р9, 

Р6М5, Р18. Рідше матеріалом для виготовлення полотен є цементована м'яка 

сталь. 

Полотно ножівки закладають у прорізи головок таким чином, щоб 

зубці полотна спрямовувалися від ручки. Полотно ножівки має бути 

натягнуте не надто туго, але і не слабко. Перетягнуте полотно під час роботи 

може зламатися від найменшого перекосу або руху вбік, а слабко натягнуте 

— вигинається і може зламатися. 

Залежно від виду розрізувального матеріалу крок зубів полотна 

вибирають: для м'яких і в'язких металів (мідь, латунь, тонкостінні труби) S = 

1 мм, для твердих металів (сталь, чавун) S =1,5 мм. 

Кожен зуб ножівки — це клин (різець), кут загострення якого для 

нормального полотна ножівки становить 60° при передньому куті γ = 0°; 

задній кут α = 30°. 



Ножівкою працюють зі швидкістю 30 — 60 подвійних ходів за 

хвилину. Наприклад, при розрізуванні твердої сталі роблять 30 подвійних 

ходів за хвилину, а м'якої сталі — 50. 

Натискувати на ножівку треба тоді, коли вона рухається вперед; при 

зворотному ході натискувати на неї не треба. Сила натискування на ножівку 

залежить від твердості металу і величини розрізуваної поверхні. Нормальне 

значення натискування має становити приблизно 10 Н на 0,1 мм товщини 

полотна. В кінці різання натискування послаблюють. 

Під час різання полотно ножівки іноді зсувається вбік, унаслідок чого 

викришуються зуби або ламається полотно, а на розрізуваному предметі буде 

косий проріз. Причиною зсування полотна є слабкий натяг його або невміння 

працювати ножівкою. 

Якщо полотно зсунулося, то різання слід почати в новому місці — з 

протилежного боку невдалого розрізу. Спроба виправити косий проріз «на 

місці» завжди призводить до ламання полотна. 

Зуби полотна ламаються також при їх надмірній твердості, від надто 

сильного притискування, за наявності в металі сторонніх твердих домішок. 

У разі поломки зубів полотна (хоч би й одного зуба) не слід про-

довжувати роботу цією ножівкою, бо почнуть ламатися суміжні зуби і швидко 

затуплюватимуться всі інші. Для відновлення різальної здатності ножівки, в 

якої викришився зуб, треба на шліфувальному крузі сточити 2-3 сусідніх зуби 

і тоді можна продовжити роботу відновленим полотном. 

Різання круглого металу. В слюсарній практиці допускається ручне 

різання металів діаметром до 60 мм; метал більших діаметрів передають для 

розрізування на відрізні верстати. 

Послідовність виконання різання: 

відмічають на прутку потрібну довжину і рисувалкою роблять риску; 

у лещатах затискують пруток, випустивши відрізуваний кінець вбік від 

губок лещат настільки, щоб під час роботи ножівка головками не зачіпляла 

бокової частини лещат; 

тригранним напилком по рисці роблять невелике пропилювання, щоб 

полотно ножівки при врізуванні не ковзало по поверхні прутка; 

коли різання закінчується, рукою підтримують відрізаний кусок, щоб він 

не відламався. 

Товсті сталеві прутки після надрізування ножівкою з двох протилежних 

сторін розламують ударами кувалди через металевий брусок-прокладку. 

Розрізування труб. Щоб розрізати трубу, її затискують у лещатах 

горизонтально. Тонкостінні труби, щоб не зім'яти, а також труби з чисто 

обробленою поверхнею потрібно затискувати в лещатах між спеціальними 

дерев'яними нагубниками. 

Під час розрізування труби ножівку слід тримати горизонтально, але в 

міру заглиблення полотна в трубу, злегка нахиляти її до себе. Кожного разу, 

коли ножівка починає немовби застрягати в пропилі і різати стає важче, 



ножівку виймають з пропилу, трубу повертають на 45...90° від себе і 

продовжують роботу. Під час різання труб ножівкою роблять 35 - 45 ходів за 

хвилину при дуже легкому натискуванні на полотно. 

Для розрізування труб застосовують ще труборізи, в яких 

різальним інструментон є сталені диски. На рис. 11 зображено труборіз 

із трьома різальними дисками 1. Він зручніший у роботі, ніж 
однодисковий. 

Різання тонких листів. Тонкі металеві листи затискують між 

дерев'яними прокладками по одному або по кілька штук і розрізують їх разом 

з прокладками. 

Прорізування шліців у головках гвинтів. Прорізи в головках гвинтів 

під викрутку називаються шліцами. Вони можуть бути різної ширини і 

глибини залежно від діаметра і висоти головки. Для прорізування шліців у 

дрібних гвинтах застосовують спеціальні ножівки з тонким полотном. 

Для нарізування шліца гвинт затискують у лещатах між м'якими 

(свинцевими, шкіряними або картонними)  губками, щоб не пошкодити різьбу. 

Глибина шліца має становити не менше ніж половина і не більш як 2/3 висоти 

головки гвинта. 

Різання металу ножицями. Ножиці застосовують як для ручного, так і 

машинного різання металів. Кут загострення β ножиць коливається від 65 до 

85° залежно від твердості розрізуваного металу; для м'яких металів (мідь) він 

становить 65°; для твердих металів — 80...85°. Щоб зменшити тертя ножів 

ножиць під час роботи, задній кут на їхніх лезах роблять таким, що дорівнює 

1,5. ..3,0°. 

Ножі ножиць виготовляють з інструментальної сталі У7, різальну 

частину загартовують до твердості 52...58 НRС. Ручними ножицями можна 

різати листову сталь завтовшки до 0,7 мм, дахове залізо до 1 мм, листи міді і 

латуні до 1,5 мм. 

При розрізуванні металу ножиці розкривають лише настільки, щоб вони 

могли захопити лист. При повному розкритті ножиці не ріжуть, а 

виштовхують лист. Ручні ножиці бувають праві й ліві. У правих ножиць скіс 

на різальній частині кожної половинки знаходиться з правого боку, а у лівих 

— з лівого. При різанні листа правими ножицями весь час видно риску 

розмітки на розрізуваному металі, тому різання найчастіше проводиться 

правими ножицями. 

Залежно від форми різальних ножів (лез) ручні ножиці поділяють на 

прямі, криві і пальцеві. Прямі ножиці з прямими ножами призначені для 

розрізування металу по прямій лінії і по колу великого радіуса. 

Криві ножиці  з криволінійними ножами і пальцеві  з тонкими і вузькими 

ножами призначені для вирізування в листовому матеріалі отворів і поверхонь 

з малими радіусами. 

Важільні ножиці застосовують для прямих розрізів листового металу 

завтовшки до 2 мм. 



Товстіший листовий метал розрізують на паралельних (гільйотинних) 

ножицях, які приводяться в дію кривошипно-шатунним механізмом від 

електродвигуна. 

Під час різання потрібно берегти руки від ушкоджень об різальні кромки 

ножівкового полотна або задирки на металі. Для цього надягають брезентові 

рукавиці. 

4. Обпилювання металу 

Загальні поняття. Обпилюванням називається обробка поверхні 

виробу різальним інструментом — напилком, за допомогою якого з 

оброблюваного виробу знімається шар металу в межах 0,05... 1,0 мм, для 

одержання потрібної форми, розміру і шорсткості поверхні. 

Обпилювання провадять, як правило, після рубання або різання для 

остаточної обробки поверхні виробу і надання йому точніших розмірів. 

Точність обробки напилком становить 0,20...0,05 мм, а в окремих випадках — 

до 0,01 мм. В експериментальному або одиночному виробництві обпилювання 

застосовують також для припасування деталей при складанні. 

Напилки та їх конструкція. Напилок — різальний інструмент у 

вигляді сталевого бруска різного профілю з насіченими на їхніх робочих 

поверхням зубцями, якими напилок зрізує невеликі шари металу у вигляді 

стружки (ошурок). 

Напилки виготовляють із сталі У13, У13А, ШХ4, ШХ15, ХІЗ. Залежно 

від форми насічки їх поділяють на одинарні, подвійні, рашпільні і дугові. 

Напилки з одинарною насічкою зрізують метал широкою смугою, 

рівною всій довжині зуба, тому робота ними потребує більших зусиль. Такими 

напилками обробляють м'які метали (мідь, бронзу, латунь, бабіт, алюміній). 

Одинарну насічку наносять під кутом 70...75° до ребра напилка. В напилках з 

подвійною насічкою одна насічка називається основною, або нижньою, а 

друга — верхньою. Перехресна насічка подрібнює стружку, що полегшує 

обробку. У напилках з перехресною насічкою нижню насічку виконують під 

кутом 55°, а верхню — під кутом 75°. 

Крок, тобто відстань між двома сусідніми зубцями, у нижньої насічки 

більший, ніж у верхньої. В результаті цього зубці розміщуються один за одним 

по прямій, яка становить певний кут у з віссю напилка. Таким напилком 

обробляють сталь, чавун та інші тверді матеріали. Зубці на напилку насікають 

на спеціальних верстатах зубилом або утворюють фрезеруванням, 

шліфуванням чи протягуванням. Напилки з зубцями, одержаними 

протягуванням, легше, ніж напилки з насіченими зубцями врізуються в 

оброблюваний метал, більш стійкі в роботі, менше забиваються стружкою. 

Напилки з рашпільною насічкою призначені для обпилювання м'яких 

матеріалів (гума, дерево, каучук, шкіра). Зубці розміщені в шаховому порядку, 

що зменшує глибину канавок і полегшує різання. 

Класифікація напилків. За призначенням напилки поділяють на групи: 

загального призначення, або звичайні, спеціальні, надфілі, машинні, рашпілі. 



До звичайних належать плоскі (тупоносі і гостроносі), квадратні, 

тригранні, напівкруглі і круглі напилки. 

До спеціальних напилків належать ножівкові, ромбічні, плоскі з 

овальними ребрами, овальні. 

Надфілі (напилки невеликих розмірів) виготовляють десяти типів: 

плоскі, тригранні, круглі, квадратні, овальні, ромбічні, ножівкові тощо. 

Застосовують їх для обробки дрібних деталей. 

Машинні напилки бувають стрижневі, дискові, фасонніі і пластинчасті, 

їх застосовують для обробки фасонних заглиблень, криволінійних поверхонь, 

знімання задирок. 

Рашпілі виготовляють плоскі, круглі та напівкруглі. 

За кількістю насічок, що припадають на один сантиметр довжини, 

напилки поділяють на номери: 0 і 1 — драчеві (4-12 насічок); 2 і3 — 

личкувальні (13-25 насічок); 4 і 5 — бархатні (26-80 насічок). 

Драчеві напилки мають найкрупніші зубці. Їх застосовують для грубого 

(чорнового) обпилювання, коли потрібно зняти шар металу більше ніж 0,3 мм, 

точність обробки невисока. 

Для чистового обпилювання з точністю 0,02...0,05 мм застосовують 

личкувальні напилки для зняття шару металу не більше ніж 0,3 мм. 

Бархатні напилки призначені для остаточної обробки деталей з точністю 

0,01...0,005 мм, для зняття шару металу 0,01...0,03 мм. 

Напилки виготовляють завдовжки 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 

мм, за формою поперечного перерізу восьми типів. 

Прийоми обпилювання. Під час обпилювання потрібно правильно 

вибрати положення корпуса, ніг і рук відносно лещат та оброблюваної деталі. 

Слюсар повинен стояти під кутом 45° до лещат, які встановлюють на 

рівні ліктя. У праву руку беруть рукоятку напилка, а ліву кладуть на відстані 

20...30 мм від кінця напилка. При переміщенні напилка від себе його 

притискують до оброблюваної деталі, а на себе — знімають зусилля 

натискування. 

Деталь, закріплена в лещатах, має виступати на 3...5 мм над губками. 

Напрямок руху напилка може бути поперечним, поздовжнім, пе-

рехресним і коловим. Для зняття великих припусків використовують 

поперечне обпилювання. Щоб підвищити продуктивність праці і досягти 

малої шорсткості поверхні, застосовують перехресне обпилювання. 

Якість оброблювання залежить від уміння регулювати силу при-

тискування на напилок. Напилок рухають обома руками вперед (від себе) і 

назад (до себе) плавно по всій його довжині. Під час руху напилка вперед на 

нього натискують руками, але неоднаково. В міру його просування вперед 

натискування правою рукою посилюють і послаблюють натискування лівою 

рукою. Коли напилок рухається назад, на нього не натискують. 

Рекомендується робити від 40 до 60 подвійних ходів напилка за хвилину. 



При обпилюванні площин напилок треба рухати не тільки вперед, а й 

одночасно переміщувати його вправо або вліво, щоб спилювати рівномірний 

шар металу з усієї площини. 

Якщо натискувати на напилок з постійною силою, то на початку 

робочого ходу він відхилятиметься рукояткою вниз, а в кінці робочого ходу 

— переднім кінцем униз. При такому обпилюванні «завалюватимуться» краї 

оброблюваної поверхні. 

Для одержання рівної обпиляної поверхні без завалів на краях рух 

напилка має бути строго горизонтальним. 

Користування напилком і догляд за ним. На тривалість роботи 

напилка впливає твердість оброблюваного металу, гострість насічки і якість 

гартування напилка, правильне користування ним. 

Новим напилком не можна обпилювати поверхню з окалиною або 

ливарною кіркою, а також тверді, не відпалені сталеві деталі, оскільки зубці 

нового напилка мають задирки і під час обробки твердого металу швидко 

обламуються, а напилок передчасно затуплюється. 

Личкувальний напилок не можна застосовувати для обпилювання 

м'яких металів (свинцю, міді, олова, алюмінію), оскільки стружка цих металів 

швидко забиває западини між зубцями, і напилок тільки ковзатиме по 

оброблюваній поверхні. Забиті стружкою поверхні очищають сталевою або 

кордовою щіткою. 

Щоб запобігти забиванню напилка стружкою м'яких металів, ре-

комендують перед роботою натирати їх крейдою, а під нас роботи з алюмінієм 

— стеарином. 

Напилки потрібно берегти від іржавіння, стежити, щоб на них не 

потрапляли вода та олива (олива знижує різальні властивості напилка). Не слід 

також допускати потрапляння на напилки наждачного пилу, бо при 

обпилюванні він затупляє зубці. 

Зберігають напилки на дерев'яних підставках, щоб вони не дотикалися 

один до одного та інших інструментів. Затуплені і спрацьовані напилки треба 

здавати на відновлення. 

Механічне обпилювання. Заміна ручних обпилювальних робіт 

механізованою обробкою досягається застосуванням спеціальних переносних 

приводів з гнучким валом — електричних або пневматичних, а також 

обпилювальних та шліфувальних установок. 

Вимоги безпеки. Рукоятки на напилках мають бути міцно насаджені, 

без тріщин, а верстаки надійно закріплені на підлозі. Лещата встановлюють 

так, щоб працюючий завжди займав правильне робоче положення. Стружку 

змітають із заготовки, лещат і верстака волосяною щіткою. Під час 

обпилювання рекомендується надягати головний убір. 

Причини браку. До найпоширеніших видів браку при обпилюванні 

належать «горби» на оброблюваній поверхні і завалені краї. Ці дефекти — 



результат неправильного вибору напилків або, найчастіше, результат 

відсутності навичок у роботі при обпилюванні. 

Поширеним видом браку є також недотримання розмірів. 

Нерідко обпиляна поверхня подряпана (задрана). Такий вид браку є 

наслідком забивання напилка стружкою. 
 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
            1. До тонколистового металу відносяться листи металу: 

а) товщиною до 2мм; 

б) товщиною до 1мм; 

в) товщиною від 0,5мм до 1мм. 

    2. Нанесення на заготовку ліній і крапок для позначення меж обробки і центрів 

отворів називається: 

а) ескіз; 

б) розмітка; 

в) креслення; 

     3.Кернер, це інструмент, який використовується: 

а) для виконання отворів; 

б) для рубання металу; 

в) для розмітки. 

     4. Зображення деталі в натуральну величину чи в масштабі з проставленням 

розмірів, це: 

а) креслення;  

б) ескіз; 

в) наочне зображення. 

     5. Точність вимірювання штангенциркуля ШЦ-1: 

а) 0,5мм; 

б) 0,1мм; 

в) 1мм. 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 

 

Урок № : 6 

Тема уроку: Обпилювання та шабрення металу. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про обпилювання та шабрення металу. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Призначення і застосування обпилювання. Призначення напилків, номери 

насічок. Закріплення деталі. Допуск металу на обпилювання. Обпилювання 

зовнішніх плоских та криволінійних поверхонь. Обпилювання за копіром 

(кондуктором). Припасування. Види браку  при обпилюванні, причини і 

заходи його попередження. 



Зачищення металу. Механізація процесів обпилювання і зачищення 

Тонке, точне, чистове і грубе шабрення. Підвищення продуктивності 

шабрення з одночасним його  притиранням. Шабери ручні і механічні. 

Механізація процесу шабрення. Два способи притирання. Механізовані 

машини при виконанні притирочних робіт.  Остаточна обробка поверхонь 

притирковими пастами. Перевірка якості поверхонь, що притираються. 

Обробка  поверхонь методом полірування. Шліфувально-полірувальні 

верстати. 

Обпилювання металу 

 

Обпилювання - операція, при виконанні якої з поверхні заготовки знімається 

шар металу (припуск) за допомогою ріжучого інструменту - напилка. Мета 

обпилювання - надання деталям необхідної форми, розмірів і заданої 

шорсткості поверхні. 

У практиці слюсарної обробки частіше за інших застосовуються наступні 

основні види обпилювальних робіт: обпилювання зовнішніх плоских і 

криволінійних поверхонь; обпилювання зовнішніх н внутрішніх кутів, а також 

складних або фасонних поверхонь; обпилювання поглиблень, отворів, пазів і 

виступів. Обпилювання виконується різними напилками і поділяється на 

попереднє (чорнове) і остаточне (чистове і оздоблювальне). 

Обробка напилком дає можливість отримати точність деталей до 0,05 мм, а в 

окремих випадках навіть до 0,01 мм. Припуски при обпилюванні зазвичай 

невеликі - від 0,5 до 0,025 мм. 

Припуском на обробкуназивається шар металу, що підлягає видаленню з 

поверхні заготовки в процесі обробки для здобуття готової деталі. 

Розмір припуску визначають різницею між розміром заготовки і розміром 

деталі по робочому кресленню; припуск задається на сторону. 

 

Конструкція напилка залежить від вигляду насічки, геометрії зубів, 

профілю і інших чинників. Зуби напилка можуть бути утворені карбуванням, 

фрезеруванням, нарізанням, протяганням і точінням методом обкатування. 

Найбільш поширеним способом утворення зубів є карбування їх на 

спеціальних верстатах. 

Насічки на поверхні напилка утворюють зуби. Чим менше насічок на 10 

мм довжини напилка, тим більше зуб. По вигляду або формі насічок напилки 

бувають з одинарною (однорядною) і подвійною (перехресною), а також 

рашпільною насічками. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 
     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 



     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не залишають припуск 

на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

     4. Сталь, це сплав заліза з вуглецем, де 

а) вуглецю не менше 2%; 

б) вуглецю від 2% до 4%; 

в) вуглецю не більше 2%. 

     5. Властивість метала – твердість відноситься до: 

а) фізичні властивості; 

б) механічні властивості;  

в) хімічні властивості. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
 


