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УРОК 1-2 

Тема уроку: Сутність процесу термічного різання. Види термічного різання 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом виконання повітряно-дугового різання деталей, 

вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Один із способів обробки металевих виробів - різання. Вона являє собою поділ 

заготовок на окремі частини. Різати метал можна не тільки механічним способом. 

Відокремлювати частини металу один від одного можливо і за допомогою 

термічного різання, яка передбачає критичний нагрівання оброблюваного місця. 

 
Переваги термічного різання металу 

Термічне різання передбачає таку обробку металевих виробів, в якій 

використовується сильне нагрівання металу. У результаті впливу інструменту в 

матеріалі утворюється паз, а заготівля розділяється на частини. Розрізняють 

розділову і поверхневу термічну різання. 

Перевага різання під впливом високих температур перед механічною очевидно: 

вона відрізняється більш високою продуктивністю при дуже низькій витраті енергії. 



Термічне різання дає можливість отримувати на виході вироби самої 

складної конфігурації, навіть якщо метал має значну товщину. 

Види термічного різання 

У металообробці розрізняють кілька видів термічного різання. Найбільш 

поширена різання плавленням, окисненням і комбінований метод, що включає два 

цих види. 

При різанні методом окислення заготовку в зоні різання прогрівають до високої 

температури, що дозволяє металу запалати в кисневій середовищі. Після цього 

частки металу спалюють в струмені газу. Утворюється при цьому теплота йде на 

прогрів інших ділянок оброблюваного матеріалу. Продукти згоряння витісняються 

із зони різання тієї ж газової струменем. Прикладом даного виду термічної обробки 

може служити газополуменеве різка. 

Різка плавленням має свої відмінності. При використанні даного методу робочу 

зону нагрівають за допомогою дуже потужного джерела тепла. Температура цього 

джерела перевищує температуру плавлення металу. Частинки розплавленого металу 

видавлюються з різу силою плазмової дуги і за допомогою електродинамічних сил. 

Як приклад можна привести дугову, плазмову і лазерну різку. 

Газове різання 

Одним з найстаріших і добре зарекомендували себе методів термічного різання 

металу вважається газова. Іноді її також називають автогенної. Проріз в матеріалі 

утворюється за рахунок спрямованої струменя газу, що йде з різака в певному 

напрямку. На виробництві використовують автоматичні стаціонарні ріжучі 

пристрої, що працюють під управлінням електроніки. 

Для обробки металу у важкодоступних місцях найчастіше використовують 

різаки ручного типу. 

Газове різання дозволяє кроїти метал значної товщини, при цьому вартість 

обробки залишається дуже низькою. Але є у даного виду різання і недоліки. До них 

можна віднести низьку якість кромки металу в місці різання. Крім того, таку різку 

складно застосовувати для розділення тонких листів металу, оскільки вони 

піддаються сильній теплової деформації. 

Газовий спосіб 

При такій технології розрізання металевих виробів використовується висока 

температура горіння газу, а в застосуванні джерел електроенергії необхідності 

немає. 

Основні переваги газових способів різання: 

А) низька вартість; 

Б) простота процесу; 

В) можна розрізати металовироби великої товщини. 

Основні недоліки газового методу різання: 

А) невисока точність; 

А) підвищена витрата матеріалу; 

В) потрібна додаткова обробка країв розрізу; 

Г) незначна швидкість різання; 

Д) термічна деформація оброблюваних виробів. 

Газоелектричне різання 

У цьому випадку застосовується джерело електроенергії. Видалення розплаву, що 

утворюється в робочій зоні, здійснюється за допомогою газового струменя. 



Газоелектричне різання може бути двох типів: 

А) повітряно-дугового (при цьому розплавлений метал видаляють, 

використовуючи струмінь повітря, що подається під великим тиском); 

      Б) киснево-дугового (в цьому випадку здійснюється подача струменя кисню, що 

викликає згоряння нагрітого електричною дугою металу і видування утворюються 

оксидів за межі зони різання). 

Головним недоліком газоелектричного різання є виникнення 

навуглероджування матеріалу в робочій області, як наслідок горіння вугільних 

електродів. Її використовують в основному при необхідності усунути дефекти, 

наявні у зварних швів. 

Плазмова різка металу 

При такому методі ріжучим інструментом є створюваний особливим пристроєм, 

званим плазмотроном, струменю плазми з температурою 5-30 тисяч градусів.  

Є два варіанти плазмового різання: 

1) із застосуванням високотемпературного плазмового струменя (в цьому 

випадку дуга утворюється між металевим наконечником плазмотрона і закінченням 

електрода, але сама оброблювана деталь не є частиною електричного кола); 

      2) з використанням плазмово-дугового різання (дуга при цьому методі виникає 

між неспаленим тугоплавким сталевим електродом і поверхнею металу, що 

розрізає). 

У порівнянні з газовим різанням використання для розрізання металу плазми дає 

ряд переваг, так як забезпечується: 

А) висока швидкість різання; 

Б) універсальність застосування; 

В) точне високоякісне розрізання металевих виробів; 

Г) оброблення металів без необхідності застосування дорогих газів; 

Д) можливість робити різання по сильно викривленого контуру; 

Е) вища екологічна безпека. 

Недоліки: 

А) складність обладнання і його техобслуговування; 

Б) неможливість розрізати вироби з товщиною, що перевищує 8-10 см; 

В) високий рівень шуму; 

Існують і інші термічні методи розрізання металів (наприклад, такі, як лазерна 

або кріогенна різка), але вони не знайшли широкого застосування через складність і 

високу вартість використовуваного обладнання. 

Переваги та недоліки технології різання за допомогою плазми: 

 Ця технологія в порівнянні з іншими способами обробки має свої переваги. 

 Висока продуктивність, легкість освоєння. Плазмова різка має високу 

точність і різноманітністю ліній різу. 

 Оброблювана поверхня не вимагає додаткової шліфовки. 

 В процесі роботи забруднення навколишнього середовища мінімальне. Що 

використовується ручне обладнання мобільно, має малу вагу і габарити. 

До недоліків цього методу можна віднести невелику, до 100 мм, товщину зрізу. 

Не можна працювати одночасно двома приладами, а також відхилятися від 

перпендикулярності зрізу. 

https://www.youtube.com/watch?v=OFhL5ZnTycM  

https://www.youtube.com/watch?v=OFhL5ZnTycM


https://www.youtube.com/watch?v=8JWd8zXcBfE&t=1s 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке електрод? 

2. Що таке термічна обробка металу? 

3. Що таке різання металу? 

4. Від чого залежить вид різання? 

5. Що використовують для різання в важкодоступних місцях? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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