
0,Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Стругання, довбання та протягування 

Мета:
навчальна: поглибити знання учнів про процесс свердління металів
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Слово викладача. Тема сьогоднішнього уроку «Стругання, довбання та протягування». 
Повторення вивченого матеріалу:

1. Які поверхні оброблюють на фрезерних верстатах?
2. Основні типи фрез.
3. Типи фрезерних верстатів.

ІІІ. Формування нових знань.

ОБРОБКА ЗАГОТОВОК НА СТРУГАЛЬНИХ І ДОВБАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ
1 Характеристика процесу обробки струганням і довбанням

Стругальні і довбальні верстати призначені, головним чином, для обробки плоских і 
фасонних поверхонь з прямолінійною твірною, розташованих у Рисунок 29 — Роботи, які 
виконують на протяжних верстатах горизонтальних, вертикальних, похилих площинах, а також 
для обробки пазів таких як, наприклад, ластівчин хвіст, верстатних 7-подібних, прямокутних 
тощо.

При струганні інструмент (в поперечно-стругальних верстатах) або заготовка (в 
поздовжньо-стругальних верстатах) здійснюють зворотнопоступальний головний рух в 
горизонтальній площині.

При довбанні головний рух - зворотно-поступальне переміщення інструмента - 
здійснюється у вертикальній площині.

Інструментом для обробки струганням чи довбанням є різці. За своєю формою стругальні 
різці подібні до токарних, але оскільки вони працюють у більш важких умовах (в момент 
врізання різця відбувається удар), державки їх роблять більш масивними. Стругальні різці, так 
як і токарні, за розташуванням різальної кромки поділяються на праві 1 і ліві 2; за призначенням
- на прохідні 1 і 2, підрізні 3, відрізні 4, фасонні 5; за характером обробки - на чорнові 1 та чистові 6 
(рис. 30, а).

Під час обробки стругальний різець згинається і вершина прямого різця, описуючи дугу 
навколо точки А (рис. 30, б), заглиблюється в тіло заготовки, що призводить до пошкодження 



обробленої поверхні. Тому стругальні різці зазвичай роблять відігнутими так, щоб вісь 
державки різця проходила через його вершину (рис. 30, в).

Довбальні прохідний і прорізний різці показані на рис. 30, г і д. Поверхня А цих різців є 
передньою, по якій сходить стружка, а поверхня Б - задньою поверхнею.

2 Роботи, які виконують на стругальних верстатах 

Струганням отримують точність обробки 8...13 квалітетів при шорсткості поверхні Rz = 
80...20, а при чистовому струганні - Rа = 2,5...1,5.

На рис. 31 наведені приклади робіт, виконуваних на стругальних верстатах. Горизонтальні
площини обробляють прохідними різцями (рис. 31, а, б), вертикальні площини (рис. 31, в) - 
прохідними або підрізними різцями, закріпленими в різцетримачі, який можна повертати на 
деякий кут до оброблюваної поверхні. Похилі площини обробляють прохідними або підрізними
різцями (рис. 31, г,д). Пази і канавки обробляють відігнутими і прорізними різцями. Наприклад,
для обробки верстатних Г-подібних пазів послідовно застосовують прорізний (рис. 31, е), 
правий і лівий відігнуті різці (рис. 31, є), і фасковий різець (рис. 31, ж).

Для чистового стругання напрямних станин, плит, столів використовують широкі різці 6 
(рис. 30). Глибина різання при цьому становить 0,05...0,1 мм і таке стругання може бути 
остаточною обробкою.

Потрібно зазначити, що всі такі поверхні можуть бути оброблені і фрезеруванням, яке є 
більш продуктивним процесом, але в тих випадках, коли остаточною обробкою є шабрування, 
наприклад при обробці напрямних станин металорізальних верстатів, перевагу слід надавати 
струганню, після якого процес шабрування здійснювати набагато легше, ніж після 
фрезерування.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Який рух є головним при струганні та довбанні?
2. Який інструмент застосовується для стругання та довбання?
3. Які роботи можна виконувати на стругальних і довбальних верстатах?
Домашнє завдання : вивчити § 13, вправа № 122-125



Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


