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Тема уроку.  Випрямляння  металу. 
І. Вивчення нового матеріалу. 
 Випрямляння та рихтування – це операції з випрямляння металу, 
заготовок і деталей, що мають вм’ятини, випини, хвилястість, жолоблення, 
викривлення тощо. 
 При випрямлянні важливо правильно вибирати місця, по яких слід 
наносити удари. Сила ударів має бути розмірною з кривизною; її поступово 
зменшують у міру переходу від найбільшого згину до найменшого. 
Випрямляння вважається завершеним, коли всі нерівності зникають і деталь 
стане прямою, що можна визначити накладанням лінійки. 
 Випрямляння здійснюють на кувалді, правильній плиті або надійних 
підкладках, які не дадуть зісковзнути з них деталі при ударі. 
 

Випрямляння штабового металу.  

 
 На випнутому боці крейдою позначають межі згинів, після чого лівою 
рукою попередньо надягнувши на неї рукавицю, беруть штабу, а правою – 
молоток. Смугу розміщують на правильній плиті так, щоб вона лежала 
напнутістю догори, торкаючись плити у двох точках. Удари наносять по 
випнутих частинах, регулюючи силу удару залежно від товщини смуги і 
величини кривизни: чим більше викривлення і товща смуга, тим сильнішими 
мають бути удари. В міру випрямляння смуги силу ударів послаблюють і 
частіше перевертають смугу з одного боку на інший до повного випрямлення. 
При кількох випинах спочатку випрямляють найближчі до кінців, а потім – 
розміщені посередині. 
 
 Випрямляння прутка.  

 
                 Після перевірки на око на випнутому боці прутка крейдою позначають 
межі вигинів. Потім пруток кладуть на плиту так, щоб зігнута частина 
знаходилася напнутістю догори . Удари наносять по випнутій частині від країв 
згину до середини, регулюючи силу ударів залежно від діаметра прутка і 
величини згину. В міру випрямляння згину силу ударів зменшують і, 
повертаючи пруток навколо своєї осі, закінчують випрямляння легкими 
ударами. Якщо пруток має кілька згинів, спочатку випрямляють ближчі до 
кінців, а потім – розміщені посередині. 



 
 Випрямляння листового металу складніше, ніж попередні операції.  

 
                                                  в                            г 
         Листовий метал може мати поверхню хвилясту або з випинами. На 
заготовці, що має хвилястість по краях (мал. а), спочатку обводять крейдою 
хвилясті ділянки. Після цього заготовку кладуть на плиту так, щоб її краї не 
звисали, а лежали повністю на опорній поверхні. Притискуючи заготовку 
рукою, починають випрямляння. Щоб розтягнути середину заготовки, удари 
молотком наносять від середини до краю так, як зазначено чорними 
кружечками (мал. в). Кружечки менших діаметрів відповідають ударам меншої 
сили, і навпаки, тобто сильніші удари наносять посередині і зменшують їх силу 
в міру наближення до краю заготовки. Щоб уникнути утворення тріщин і 
наклепу металу, не можна наносити повторні удари по одному й тому самому 
місцю. 
 Особливої акуратності, уважності та обережності дотримуються при 
випрямлянні заготовок з тонкого листового металу. Удари наносять несильні, 
бо при неправильному ударі бокові грані молотка можуть або пробити листову 
заготовку, або сприяти натягу металу. 
 При випрямлянні заготовок з випинами визначають пожолоблені ділянки, 
встановлюють, де більше випнуто металу  (мал. б). Випрямляння починають з 
найближчого до випину краю, по якому наносять один ряд ударів молотком у 
межах, позначених чорними кружечками (мал. г). Потім наносять удари по 
іншому краю. Після цього по першому краю наносять другий ряд ударів і 
переходять знову до іншого краю і так доти, поки поступово не наблизяться до 
випину. Удари молотком наносять часто, але не сильно, особливо перед 
закінченням випрямляння. Не допускається нанесення кількох ударів по 
одному й тому самому місцю, бо це може призвести до утворення нової 
випнутої ділянки. 
 Під ударами молотка матеріал навколо випнутого місця витягується і 
поступово вирівнюється. Якщо на поверхні заготовки на невеликій відстані 
одна від одної є кілька випинів, то ударами по краях окремих випинів 
з’єднують їх в один, який потім випрямляють ударами навколо нього. 
 Тонкі листи випрямляють дерев’яними молотками-киянками (мал. а), 
мідними, латунними або свинцевими молотками, а дуже тонкі листи кладуть на 
рівну плиту і випресовують металевими або дерев’яними брусками (мал. б). 
 



 Випрямляння короткого пруткового матеріалу виконують на призмах 
(мал.  а), правильних плитах (мал. б)  або простих підкладках, наносячи удари 
молотком по випнутих місцях і викривленнях. Ліквідувавши випнутості, 
досягають прямолінійності, наносячи легкі удари по всій довжині прутка і 
повертаючи його рукою. Прямолінійність перевіряють на око або на просвіт 
між плитою і прутком. 

  б 
 Дуже пружні чи товсті заготовки випрямляють на двох призмах, наносячи 
удари через м’яку прокладку для запобігання забоїн на заготовках. Якщо 
зусилля, що розвивається молотком, недостатнє для випрямляння, застосовують 
ручні або механічні преси. 
 

  
Техніка безпеки. 
Надягнувши спецодяг, перевірити, щоб у нього не було звисаючих кінців, 

рукава були застебнуті чи закатати вище ліктя. 
Підготувати робоче місце: звільнити потрібну для роботи площу, 

видаливши всі сторонні предмети; забезпечити достатню освітленість; 
заготовити і розкласти у відповідному порядку потрібні для роботи 
інструменти, пристрої, матеріали тощо. 

Випрямляючи та рихтуючи метали, слід виконувати такі вимоги безпеки: 
працювати лише справним інструментом (правильно насаджені молотки без 
розколин на рукоятках; для захисту рук від ударів та вібрації металу працювати 
в рукавицях; заготовку на плиті або кувалді утримувати міцно. 

Після закінчення роботи ретельно прибрати робоче місце: покласти 
інструмент, пристрої та матеріали на відповідні місця; для попередження 
самозаймання промащеного ганчір’я  та виникнення пожежі прибрати його в 
спеціальний металевий ящик з кришкою, що щільно зачиняється. 

 
Закріплення нового матеріалу. 

1. Як проводиться випрямляння штабового металу? 
2. Як виконати випрямляння прутка? 
3. Як виконати випрямляння листового металу? 
4. Перелічіть основні правила організації робочого місця і безпечної праці 

при випрямлянні металу. 
 
ІІІ. Практична робота . 

Випрямлення зігнутого по площині металу; випрямлення прутка; 
випрямлення пластин з гвинтовим вигином.  

Фото роботи відправити на мою електронну пошту. 
 



 
 
 
 
   
 
 
  
 
 


