
Іваников Микита Олегович

Тема уроку:Рубання металу. Інструмент для рубання.

Мета:
навчальна: Ознайомити з прийомами площинного розмічання, повідомити можливі дефекти
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.

Повторення вивченого матеріалу, відповіді на питання що стосуються минулого уоку.
ІІІ. Формування нових знань.

1. Основні поняття та визначення.

Загальні вимоги та інструмент для  виконання рубання. Особливості рубання  залежно
від  матеріалу, його товщини і форми. Зубило. Крейцмейсель. Правила заточення і  способи
роботи. Рубання прямого  і радіусного пазів. Чеканні роботи.

Різання металу ручним інструментом (ножівками, ножицями), механічним способом. Ножиці 
підоймові,  гільйотинні, дискові, їх будова і призначення. Вибір ножиць залежно від  товщини 
металу, який необхідно  розрізати. Механічні  і гідравлічні ножиці та преси.

Розрізування металів  ручною ножівкою. Прийоми розрізування. Способи виконання розведення 
по зубу. Вибір ножівкового полотна залежно від розміру і виду заготовки.

Різання металу абразивними кругами.

Рубанням називається операція обробки металу зубилом, крейцмейселем або 
канавочником за допомогою молотка.
Ріжучими інструментами при рубанні служать зубило, крейцмейсель, канавочники, а ударним –
молоток. Точність обробки, що досягається при вирубуванні, складає 0,4-0,7 мм.

У сучасному машинобудуванні процес вирубування металу застосовують лише в тих випадках, 
коли заготовки по тим чи іншим причинам не вдається обробити на верстатах. Вирубуванням 
виконуються наступні операції: видалення зайвих шарів металу з поверхні заготовок (обрубка 



литого матеріалу, зварних швів, прорубування кромок в стик під зварювання і ін.); видалення 
твердої кірки; обрубування кромок і задирок на кованих і литих заготовках; розруб на частини 
листового матеріалу; вирубка отворів в листовому матеріалі, прорубування змащувальних 
канавок і ін.

Технологія рубання металу залежить від роду роботи. Виконується рубка в лещатах, на плиті 
або на ковадлі. Заготовки і відливки дрібних розмірів при вирубуванні закріплюються в 
стулових лещатах. Обрубування дефектів зварних швів і приливів в крупних деталях 
здійснюється на місці.

Вирубування металу ручним зубилом – дуже трудомістка і важка операція. Тому необхідно 
прагнути максимально її механізувати.

Приступаючи до вирубування, слюсар повинен підготувати своє робоче місце. Діставши з 
верстатного ящика зубило і молоток, він розташовує зубило на верстаку з лівого боку лещат 
ріжучою кромкою до себе, а молоток – з правого боку лещат бойком, направленим до лещат.
Велике значення для вирубування має правильне положення корпусу слюсаря: при вирубуванні
треба стояти біля лещат стійко, впівоберта до них; корпус робітника повинен знаходитися 
лівіше від осі лещат. Ліву ногу виставляти на півкроку вперед так, щоб вісь ступні 
розташовувалася під кутом 70-75° по відношенню до лещат. Праву ногу трішки відставити 
назад, розвернувши ступню під кутом 40-45° по відношенню до осі лещат (мал. 5.1).

Мал. 5.1. Положення ступень ніг працюючого при рубанні

Молоток необхідно брати за руків’я так, щоб рука знаходилася на відстані 20-30 мм від кінця 
рукоятки (мал. 5.2, а). Рукоятку обхвачують чотирма пальцями і притискують до долоні; при 
цьому великий палець накладають на вказівний і всі пальці міцно стискують. Тримати зубило 
треба лівою рукою, не стискуючи сильно пальці, на відстані 20-30 мм від головки (мал. 5.2, б).
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Мал. 5.2. Прийоми тримання («хватка») інструменту при рубанні

В процесі рубання зубило повинно направлятися під кутом 30- 350 по відношенню до 
оброблюваної поверхні (мал. 5.3, а). При меншому куті нахилу воно ковзатиме, а не різатиме 
(мал. 5.3, в), а при більшому – надмірно заглиблюватися в метал і давати великі нерівності 
обробки (мал. 5.3, г).

Мал. 5.3. Прийоми рубання: а – по рівню губок лещат, б – по розміточним рискам, в – при 
малому куті нахилу зубила, г – при більшому куті нахилу зубила

Істотне значення для процесу ручного вирубування в лещатах має також правильна установка 
зубила по відношенню до вертикальної площини нерухомої губки лещат. Нормальною 
установкою ріжучої кромки зубила слід вважати кут 40-450 (мал. 5.4, а). При меншому куті 
площа зрізу збільшується, вирубування стає важчим, і процес його сповільнюється (мал. 5.4, б). 
При більшому куті стружка, завиваючись, створює додатковий опір зрізу, поверхня зрізу 
виходить грубою і рваною; можливе зміщення заготовки в лещатах (мал. 5.4, в).
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Мал. 5.4. Установка зубила в робоче положення по відношенню до губок лещат

Продуктивність і якість рубання залежать від виду замаху і удару молотком. Розрізняють удар 
кистьовий, ліктьовий і плечовий. При кистьовому замаху удари молотка виконуються силою 
кисті руки (мал. 5.5, а). Таким ударом користуються при легкій роботі для зняття стружок або 
при видаленні невеликих нерівностей. При ліктьовому ударі рука згинається в лікті (мал. 5.5, б),
удар виходить сильнішим. Ліктьовий удар застосовують при звичайному вирубуванні, коли 
доводиться знімати шари металу середньої товщини, або при прорубуванні пазів і канавок. При 
плечовому ударі замах виходить найбільшим (мал. 5.5, в), а удар найсильнішим. Плечовий удар 
застосовують при вирубуванні товстого металу, при видаленні великих шарів за один прохід, 
розрубуванні металу і обробці великих площин.

Мал. 5.5. Рух (розмах) молотка: а – при кистьовому ударі, б – при ліктьовому ударі, в – при 
плечовому ударі

Продуктивність праці слюсаря при рубанні залежить також від характеру і місця рубання, сили 
удару молотком і від темпу рубання. При рубанні із застосуванням кистьового удару роблять в 
середньому 40-50 ударів в хвилину; при важчій роботі і плечовому ударі темп вирубування 
знижується до 30-35 ударів в хвилину.

Удар молотка по зубилу має бути влучним. Влучним вважається такий удар, при якому центр 
бойка молотка потрапляє в центр головки зубила, а рукоятка молотка із зубилом утворюють 
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прямий кут. Рубати можна лише гостро заточеним зубилом; тупе зубило зісковзує з поверхні, 
рука від цього швидко втомлюється і в результаті втрачається правильність удару.

Розміри стружки, що знімається зубилом, залежать від фізичної сили працюючого, розмірів 
зубила, ваги молотка і твердості оброблюваного металу. Найбільш продуктивним вважається 
вирубування, при якому за один прохід знімається шар металу завтовшки 1,5-2 мм. При знятті 
шару більшої товщини слюсар швидко стомлюється, а поверхня вирубування виходить 
нечистою.

Рубання крихких металів (чавун, бронза) слід виконувати від краю до середини заготовки, щоб 
уникнути відколювання краю деталі. Інколи для цієї мети з краю заготовки напилком знімають 
фаску, і тоді рубання ведуть в звичайному напрямі (див. мал. 5.3, б). При рубанні в’язких 
металів (м’яка сталь, мідь, латунь) ріжучу кромку зубила рекомендується періодично змочувати
машинним маслом або мильною емульсією.

Рубання в лещатах можна виконувати по рівню губок лещат або вище за цей рівень – по 
розмічених рисках (див. мал. 5.3, а, б). По рівню губок лещат найчастіше рубають тонкий метал,
а вище за рівень – широкі поверхні заготовки.

При обрубуванні широких поверхонь для скорочення часу слід користуватися крейцмейселем і 
зубилом. Спочатку крейцмейселем прорубують канавки, а потім зрубують зубилом виступи, що
утворилися.

Щоб правильно виконувати рубання, потрібно добре володіти зубилом і молотком, тобто 
правильно тримати зубило і молоток, правильно робити замахи і ударяти без промахів по 
голівці зубила.

Інструмент, що використовується при рубанні металу
Ріжучий інструмент.
Зубило застосовується для розрубу на частини металу різного профілю, видалення припуску з 
поверхні заготовки, зрубування приливів і ливників на литих заготовках, заклепок при ремонті 
заклепувальних з’єднань і т. п.
Зубило складається з трьох частин – робочої, середньої і ударної (мал. 5.6, б). Робоча частина 
зубила має форму клину, кути заточування якого змінюються залежно від оброблюваного 
матеріалу. Середній частині слюсарного зубила надається овальний або багатогранний перетин 
без гострих ребер на бічних гранях, щоб не поранити руки, головці (ударній частині) зубила 
надається форма усіченого конуса.

Матеріалом для виготовлення слюсарних зубил служить вуглецева інструментальна сталь У7А і
У8А. Робоча частина зубила гартується на довжині 15-30 мм, а ударна 10-20 мм.



Мал. 5.6. Набір основного інструменту слюсаря для рубання
Крейцмейсель (мал. 5.6, в) відрізняється від зубила тим, що його ріжуча кромка значно вужча, 
ніж в зубила. Застосовується він для вирубки вузьких канавок, шпоночних пазів і т. п. Щоб 
крейцмейсель, заглиблюючись в канавку, не заклинювався, його ріжучу кромку роблять дещо 
ширшою наступної за нею робочої частини. У ряді випадків при обрубуванні великих площин 
крейцмейсель використовують перед застосуванням зубила.
Термічна обробка і геометрія заточування крейцмейселів нічим не відрізняється від термічної 
обробки і геометрії заточки зубила. Виготовляються крейцмейселі з вуглецевої сталі марки У7А
і У8А і загартовують як зубило.

Канавочник (мал. 5.6, г) застосовується для вирубки змащувальних канавок у вкладишах і 
втулках підшипників, профільних канавок спеціального призначення і інших подібних робіт. 
Канавочники виготовляються із загостреними і напівкруглими ріжучими кромками. Розміри їх 
залежать від діаметру вкладишів підшипників і втулок, в яких необхідно вирубувати 
змащувальні канавки. Канавочник відрізняється від крейцмейселя лише формою ріжучої 
кромки.
Бородок застосовується для пробиття отворів в тонкій листовій сталі для «натяжки» 
просвердлених отворів під заклепки, тобто для установки одного отвору проти іншого в 
деталях, що сполучаються, для вибивання забракованих заклепок, штифтів і т. п. Слюсарні 
бородки (мал. 5.6, д) виготовляють із сталі марки У7А або У8А. Робоча частина бородка 
гартується на всю довжину конуса.

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

1. Який інструмент використовується для рубання металу?

2. Що таке рубання?

Домашнє завдання:

1. Опращювати конспект. 

2. “Основи слюсарної справи” А.Попов §1.2 ст. 11-17

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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