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УРОК 27-28 

Тема уроку: Сутність процесу 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 

 

   Обробка металів різанням є одним з найбільш поширених виробничих процесів. 

Сутність обробки різанням полягає у знятті із заготовки шару матеріалу (припуску) з 

метою отримання з неї деталі потрібної форми, необхідних розмірів і якості поверхні.  

   Заготовками для деталей можуть бути: виливки; поковки і штамповки; сортовий 

прокат; зварні металеві заготовки. При виборі заготовки враховують призначення 

деталі, її конструктивні особливості, технологію обробки та характер виробництва. 

   Припуск на обробку визначається як різниця розмірів заготовки і оброблюва- ної 

деталі. На величину припуску впливають вид заготовки, матеріал заготовки, 

технологічний процес обробки, складність конфігурації деталі, необхідна точність і 

чистота оброблюваних поверхонь. 

Обробка деталей на металорізальних верстатах виконується в результаті того, що 

оброблювана заготовка і ріжучий інструмент здійснюють робочі рухи, при яких 

інструмент знімає стружку з однієї або одночасно з декількох поверхонь заготовки. 

При цьому одержують зовнішні або внутрішні циліндричні, конічні, плоскі та фасонні 

поверхні. 

   Головний рух різання – прямолінійний поступальний або обертальний рух 

заготовки або різального інструмента, що відбувається з найбільшою швидкістю в 

процесі різання. 

   Рух подачі – прямолінійний поступальний або обертальний рух різального 

інструмента або заготовки, призначений для поширення процесу знімання шару 

матеріалу на всю оброблювану поверхню. 

   Результуючий рух різання – сумарний рух різального інструмента щодо 

заготовки, що включає головний рух різання і рух подачі. 

Циліндричні зовнішні і внутрішні поверхні обертання обробляють при різних рухах 

заготовок і ріжучого інструмента, показаних схематично на рис.1 а - к. 

  



Рис. 1 Схеми основних методів обробки металів 

різанням: 

а– точіння; б– фрезерування; в – шліфування;  

г – протягування; д– свердління; 

е– розточування; ж – зенкування;  

з– розвертання; к – протягування; 

л – стругання; м, н – фрезерування;  

о–шліфування; п, р, с– обробка фасонних 

поверхонь 

. Термічним різанням називають процес 

відокремлення частин (заготовок та ін.) металу 

від сортового або листового завдяки його 

окисленню чи плавленню, або разом того й 

іншого. 

Відповідно до цього розрізняють різання: 

окисненням, яке полягає у нагріванні місця різання 

до температури займання (температури початку 

горіння) металу, спалювання підігрітого металу в кисні і 

видалення продуктів горіння струменем кисню. 

Основним видом є кисневе різання; 

плавленням, яке полягає у нагріванні місця різання 

сильним сконцентрованим джерелом до температури 

вищої, ніж температура плавлення металу, і видаленні 

розплавленого металу з місця різання силами, які 

беруть участь у процесі різання. Основними видами 

цього різання є плазмове, лазерне, дугове та ін.; 

   плавленням- окисненням, яке полягає в 

одночасному плавленні й окисненні металу і 

видаленні продуктів різання силами, які беруть участь у 

процесі різання. Основні види - киснево-дугове, киснево-

плазмове, киснево-лазерне різання.  

. Кисневе різання може відбуватися тільки в тому 

випадку, якщо температура спалахування металу нижча, 

ніж температура його плавлення. Тоді метал горить у 

твердому стані; поверхня розрізу робиться гладкою, 



продукти горіння в вигляді шлаку легко видаляються із 

порожнини розрізу кисневим струменем і форма розрізу 

залишається постійною. 

Ще одна умова кисневого різання: температура 

плавлення оксидів і шлаків, які утворюються при різанні, 

має бути нижчою, ніж температура плавлення металу. 

Цим умовам відповідає вуглецева сталь із вмістом 

вуглецю до 0,7 %. Не піддаються газовому різанню чавун, 

високолеговані сталі, кольорові сплави, оскільки 

температура плавлення оксидів є вищою, ніж температура 

плавлення металу. 

 Конструкція інжекторного різака подібна до 

конструкції інжекторного пальника, а відрізняється тим, 

що різак має допоміжну трубку для різального кисню і 

особливу будову головки. 

     Головка інжекторного різака має два змінні мундштуки 

(зовнішній - для підігрівального полум'я і 

внутрішній - для струменя чистого кисню). 

     Різання починають із нагрівання металу. 

Підігрівальне полум'я різака спрямовують на край 

металу, який розрізають і нагрівають до 

температури спалахування його в кисні. 

     Потім пропускають струмінь різального кисню 

і переміщують різак уздовж лінії розрізування. 

     Для підігрівального полум'я використовують пари гасу, а 

пристрої називаються гасовими різаками. Для перетворення 

рідкого гасу на пару різак обладнаний випарником, являє собою 

трубку, заповнену азбестовим сплетінням. 

Для нагрівання випарника існує допоміжний мундштук, розміщений 

у головці різака. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які умови кисневого різання металів? 

2. Назвіть способи термічного різання металу. 

3. За допомогою чого нагрівається випарник? 

4. Яке призначення має допоміжна трубка різака? 

5. Чим відрізняється різак від пальника? 

6. У чому полягає сутність різання металів окисненням? 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект та надіслати викладачу на електрону 

адресу mTanatko@ukr.net  
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