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Тема уроку:  Механізація шабрування. Розпилювання

Мета:
навчальна: Ознайомити з мехнаізмами шабрування.
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.

МЕХАНІЗАЦІЯ ШАБРУВАННЯ

Процес шабрування вимагає витрати великих фізичних зусиль, досить трудомісткий і

подовжує  цикл  виробництва,  тому  механізація  шабренія  -  один  із  шляхів  підвищення

продуктивності праці.

Пневматичні шабери призначені для грубого, чистового і точного шабренія сталевих і

чавунних поверхонь. Застосовуються як засіб механізації трудомісткого праці при шабруванні

напрямних  ковзання  свердлильних  верстатів  у  важкому  машинобудуванні,  контрольних

притиральних плит і інших робіт.

На рис. 2 а показаний пневматичний шабер і його основні частини, а на рис. 2 б - прийом

роботи  ім.  При  впуску  стисненого  повітря  через  штуцер  обертання  ротора  двигуна  через

редуктор  передає  штоку  складний  коливальний  рух,  що  перетворюється  в  зворотно-

поступальний патрона з закріпленим в ньому шабером.

Величина  ходу  шабера  зазвичай  вказується  на  шкалі  шабера.  Для  чистової  обробки

рекомендується  середня  довжина  ходу,  а  для  тонкої  -  мала.  Обдирне  (грубе)  шабреніе

починається з видалення слідів попередньої обробки (рисок) широким шабером з найбільшою

довжиною ходу шабера. На одному місці не можна робити більше двох-трьох ходів, шабер

весь час повинен бути в русі під кутом до напрямку одержуваних штрихів. При чистовому і

тонкому шабруванні застосовують більш вузькі шабери.

http://obrobka.pp.ua/1310-mehanzacya-shabruvannya.html


Мал. 1. Заточка на колі (а), правка на бруску (б) тригранного шабера 

Мал. 2. Пневматичний шабер:
а - пристрій, б - прийоми роботи; 1 - штуцер, 2 - кришка ручки, 3 - золотникова коробка, 4

- шпилька, 5 - кришка двигуна, 6 - шток, 7 - патрон для закріплення шабера

Шабрування  для  отримання  малої  шорсткості  поверхні  здійснюють  за  найменшим
натиском на шабер, а лезу ножа надають негативний передній кут 10 °.

Механічному  шабрування  піддають  чавунне  і  сталеве  лиття,  конструкційну  сталь  і
пластмаси,  а  також  кольорові  метали,  обробку  останніх  виконують,  шабером  з  негативним
переднім кутом. Для шабренія чавуну застосовують ножі з твердосплавних пластинок.



Добре зарекомендував  себе  пневматичний чабер П-5302 що випускається  московським
заводом  «Пневмостроймашина».  Крім  цієї  моделі  завод  імені  С.  Орджонікідзе  (Москва)
виготовив пневматичну машину з електромагнітом для закріплення на місці.  Ця модель має
пристрій  для регулювання товщини знижуваної  стружки і  тиску на оброблювану поверхню.
Електромагнітний присос дозволяє застосовувати машину для обробки вертикальних поверхонь
і в важкодоступних місцях.

Електромеханічний  шабер.  На  рис.  показаний  електромеханічний  шабер,  який
приводиться  в  дію від  електродвигуна,  підвішеного  на  візку  до монорельсу.  Електродвигун
через редуктор, з яким з'єднаний гнучкий вал, приводить в рух кривошип, останній повідомляє
зворотно-поступальний  рух  інструменту.  Електромеханічний  шабер  може  переміщатися  по
монорельсу уздовж майстерні, а при іншому варіанті монтажу візки - по підлозі.

В  електромеханічному  шабер  обертальний  рух  гнучкого  валу,  що  отримується  від
електродвигуна,  перетворюється  в  зворотно-поступальний  рух  інструмента.  Робочий  лівою
рукою  тисне  на  шабер,  притискаючи  його  до  оброблюваної  поверхні,  а  правою  рукою
підтримує шабер за рукоятку.

Шабровочние головка. На рис. 4 показана стаціонарна установка для шабрування. Вона
має електродвигун потужністю до 06 кВт, встановлений в кронштейні станини. Клиноременева
передача  передає  обертальний  рух  від  електродвигуна  гнучкого  вала  шабровочние  голівці.
Застосування східчастих шківів в клинопасовій передачі дозволяє отримувати різну кількість
ходів інструменту.

Електромеханічний та пневматичний шабери, а також шабровочние головка мають суттєві
недоліки,  що  обмежують  їх  застосування:  труднощі  регулювання  руху їх,  порівняно  сильні
поштовхи, неможливість регулювання зусилля, переданого інструменту.

Мал. 3. Електромеханічний шабер



Мал. 4. Стаціонарна шабровочние головка

РОЗПИЛЮВАННЯ МЕТАЛУ

Розпилюванням  називається  обробка  отворів  з  метою  надання  їм  потрібної  форми.
Обробка  круглих  отворів  проводиться  круглими  і  напівкруглими  напилками;  тригранних
отворів  -  тригранними,  ножівковими  і  ромбічними  напилками;  квадратних  -  квадратними
напилками.

Підготовка до розпилювання починається з розмітки і накерніванія розмічальних рисок,
потім  свердлять  отвори  по  розмічальних  ризикам  і  вирубують  пройми,  утворені
висвердлюванням.  Найкращою  виходить  розмітка  на  металевій  поверхні,  відшліфованою
наждачним папером.

Під  розпилювання  свердлять  один  отвір,  коли  пройма  невелика;  а  в  великих  проймах
свердлять два або кілька отворів з метою залишення найменшого припуску на розпилювання.
Великі  перемички важко видалити з  просвердленої  пройми,  однак не можна розташовувати
отвори і занадто близько, щоб уникнути здавлювання, що може привести до поломки свердла.

Розпилювання в заготівлі воротка квадратного отвору. Спочатку розмічають квадрат, а в
ньому  -  отвір,  потім  просвердлюють  отвір  свердлом,  діаметр  якого  на  05  мм  менше  боку
квадрата.  У  просвердленому  отворі  пропілівают  чотири  кути  квадратним  напилком,  не
доходячи 05 -  07 мм до розмічальних рисок,  після  чого розпилюють отвір до розмічальних
рисок в такій послідовності: спочатку пропілівают боку 1 і 3 потім 2 і 4 і виробляють підгонку
отвору по Мітчики так, щоб він входив в отвір тільки на глибину 2 - 3 мм.

http://obrobka.pp.ua/1328-rozpilyuvannya-metalu.html


Мал. 1. Розпилювання тригранного отвори:
а - розмітка, б - висвердлений отвір, в - порядок розпилювання, г-перевірка вкладишем

Подальшу  обробку  сторін  виробляють  до  тих  пір,  поки  квадратна  головка  легко,  але
щільно не ввійде в отвір.

Розпилювання в заготівлі тригранного отвори. Розмічають контур трикутника, а в ньому -
отвір  і  свердлять  його  свердлом,  не  торкаючись  розмічальних  рисок  трикутника.  Потім  в
круглому отворі пропілівают три кути і послідовно розпилюють боку 1 2 і 3 не доходячи 05 мм
до разметочной ризики, після чого підганяють боку трикутника.

При  роботі  тригранним  напилком  прагнуть  уникнути  поднутренія  сторін,  обпилюють
строго прямолінійно. Точність обробки перевіряють вкладишем.

При підгонці слід стежити за тим щоб вкладиш входив в розпилювати отвір вільно, без
перекосу і щільно. Зазор між сторонами трикутника і вкладишем прі. перевірці щупом повинен
бути не більше 005 мм.

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

1. Що таке шабруування?

2. Який інструмент використовується для шабрування?

3. У чому полягає суть механізації шабрування

4. Що таке розпилювання?

Домашнє завдання:

1. Опрацювати конспект. 

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net
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