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Тема уроку. Способи рубання металу. Механізація процесів рубання. 
І. Вивчення нового матеріалу. 
Класифікацію обробки металу можна проводити за різними чинниками, а 
саме: – розпилювання, рубання, зняття малої частини шару. Фактично всі 
вони виконують функцію обробки металу. За прикладанням сили: вручну, 
за допомогою механізованого машини. 
На цьому ми більш детально зупинимося нижче. За примусової фіксації – в 
затискачах, лещатах, а також із закріпленням на спеціальній станини і під 
пресом. У напрямку руху – по вертикалі або по горизонталі. Перераховані 
способи вибираються в залежності від: наявності обладнання, товщини 
металевого виробу, необхідного рівня роботи – кромки можуть вийти 
гнутими при виконанні вручну, а при механізованому процесі підвищується 
точність, ступеня продуктивності – заради однієї деталі немає сенсу 
перенастроювати устаткування, але на серійну партію потрібно спеціальні 
верстати. 

 
Що називається ручної рубкою металу 
Процес може бути як горизонтальним, так і вертикальним, в залежності від 
можливості приєднання зразка. Спершу він затискається лещатами, якщо 
товщина дозволяє. У зворотному випадку кладеться на спеціальний стіл 
(заздалегідь продумано про його міцність). Щоб знизити можливість 
ковзання можна підстелити прогумовані накладки, а ще краще – вкрутити по 
краях з усіх боків само різи. Потім готуються інструменти. Про них ми 
розповімо нижче докладніше, а зараз тільки озвучимо список необхідного – 
крейцмейселі або зубило, молотки. Далі подумайте про удар. Звичайно, вони 
різняться за силою. Але не завжди найкраще прикладати велику силу удару. 
Спершу потрібно зробити достатній рубець на місці для того, щоб лезо не 
з’їхало. Якщо з першого ж разу бити на повну потужність, можна домогтися 
тільки деформованої поверхні і зіпсованого інструменту. Однак потім від 
цього залежить швидкість і чистота зрізу. Удари можуть бути трьох видів: 



відповідно до того, де починається замах. Вони представлені в порядку 
збільшення сили. Також цей параметр залежить більше від довжини ручки 
молотка і його маси. До особливостей ручної процедури можна віднести: 
невелику продуктивність, велика витрата робочого ресурсу та часу, невисоку 
точність, поганий, з обов’язковою подальшою обробкою зруб. 
Однак цей варіант є виграшним для дрібносерійних виробництв і одиничних 
виробів, а також в домашніх умовах і при відсутності спеціалізованих 
верстатів. 

 
Пристосування для рубки металу – гільйотина 
Устаткування має гідравлічний привід. Сама станина – дуже тяжка і велика. 
За допомогою апарату можна робити тільки прямі надрізи (без заокруглень) 
по горизонталі і вертикалі. У разі необхідності можна вирізати потрібні 
прості геометричні форми – квадрати, прямокутники, ромби тощо. Зазвичай 
верстат має дистанційне або комп’ютеризоване управління. ЧПУ дозволяє 
заздалегідь задавати форми, швидкість розрізу. Потрібно робити математичні 
обчислення, щоб враховувати товщину заготовки та інші параметри. Іноді 
агрегати комбіновані, тобто крім лез гільйотини є в складі ножиці по металу, 
прес. Це прискорює роботу і дозволяє виробляти багатофункціональні 
операції. Особливості механізованого процесу: 
- Висока швидкість. 
- Точність розпилювання. 
- Можливість відрізати навіть мінімальний край. 
- Досить рівні кромки. 
Робота з металевими виробами великої товщини (арматура, товсті 
стінки). 
Дії слюсаря полягають тільки в налаштуванні машини і стеження за 
процесом. 



 Полегшення фізичної праці робітників. 
Висока продуктивність. Підходить для серійного виробництва. 
До мінусів ж можна віднести велику вартість і вага обладнання. Його може 
дозволити собі не кожен виробник. 

 
Рубка металу – це слюсарна операція, що дозволяє від’єднати зайві елементи 
(частина, шар або дефект) з основної заготовки. Вона допомагає зняти: 
- окалини; 
- неточності в розмірах, якщо вони виникли на етапі виробництва виробу; 
- задирки. 
Також можна розділити одну заготовку на кілька різних частин. Процес 
відбувається за рахунок надання фізичного тиску за допомогою більш 
міцного матеріалу. Зазвичай для лез використовується інструментальна сталь 
з додаванням вуглецю, яка пройшла додаткову термообробку, загартування, 
щоб підвищити міцність. У оброблюваного заліза менш стійка хімічна 
решітка, тому міжмолекулярні зв’язки рвуться, відбувається непластична 
деформація. Іноді, щоб прискорити процедуру, зразок піддають термічній 
обробці. 
ІІ. Домашнє завдання . Вивчити конспект. 


